
ــر  ــة غي ــة العام ــة الجمعي ــى موافق ــم مشــروطة بالحصــول عل ــاج بموجــب هــذا التعمي ــة االندم ــام صفق ــال وإتم ــادة رأس الم إن زي
العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج والحصــول أيضــاً علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي 
شــركة األهلــي للتكافــل علــى عــرض االندمــاج خــال الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة التــي ســيتم عقدهــا لغايــة الصفقــة، مــع العلــم 
أن االندمــاج يخضــع للشــروط المحــددة فــي اتفاقيــة االندمــاج وتــم تلخيصهــا فــي القســم رقــم )12( مــن هــذا التعميــم، كمــا تجــدر 
اإلشــارة إلــى أن شــركة الــدرع للتأميــن أعلنــت بتاريــخ 1442/12/02هـــ  الموافــق 2021/07/12م عــن توقيعهــا اتفاقيــة اندمــاج 
ملزمــة مــع شــركة األهلــي للتكافــل  وعــن نيتهــا المؤكــدة لتقديــم عــرض مبادلــة أوراق ماليــة لنقــل أصــول والتزامــات شــركة األهلــي 

للتكافــل إلــى شــركة الــدرع العربــي للتأميــن التعاونــي.

فــي حــال تمــت الموافقــة علــى صفقــة االندمــاج مــن قبــل الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكا الشــركتين، ســوف تقــوم شــركة 
الــدرع للتأميــن بإصــدار )23.852.462( ســهم عــادي جديــد مدفوعــة بالكامــل تمثــل)59.63٪( مــن رأســمال شــركة الــدرع 
للتأميــن الحالــي  )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »األســهم الجديــدة« أو بـــ »أســهم العــوض«( لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل 
مقابــل دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن بقيمــة اســمية تبلــغ 10 ريــاالت للســهم الواحــد لصالــح مســاهمي 
شــركة األهلــي للتكافــل مــن خــال إصــدار )1.43114769137705( ســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل كل ســهم واحــد 
مملــوك فــي شــركة األهلــي للتكافــل  )يشــار اليهــا فيمــا بعــد بـ»معامــل المبادلــة«(، وســيتطلب ذلــك زيــادة رأس مــال شــركة الــدرع 
للتأميــن مــن )400.000.000( إلــى )638.524.620( ريــال ســعودي، وزيــادة عــدد األســهم مــن )40.000.000( ســهم عــادي إلــى 
)63.852.462( ســهم عــادي، بحيــث ســتبلغ نســبة مــا ســيملكه مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل 37.36٪ مــن رأس مــال شــركة 
الــدرع للتأميــن بعــد زيــادة رأس المــال، وأن جميــع األســهم المصــدرة فــي شــركة الــدرع للتأميــن مــن فئــة واحــدة وال يعطــي أي ســهم 
لحاملــه أي حقــوق تفضيليــة، وســتصدر أســهم العــوض مــن نفــس فئــة أســهم شــركة الــدرع للتأميــن. ويبلــغ إجمالــي القيمــة الســوقية 
ألســهم العــوض مبلــغ وقــدره )553.854.168( ريــال ســعودي، وســيتم تحديــد إجمالــي قيمــة إصــدار األســهم الجديــدة )كمــا ســيتم 
عكســها فــي القوائــم الماليــة لشــركة الــدرع للتأميــن( فــي وقــٍت الحــق وبنــاًء علــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة الــدرع للتأميــن فــي 
آخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ إتمــام صفقــة االندمــاج. كمــا يجــدر بالذكــر بأنــه لــن يحصــل المســاهمين فــي شــركة األهلــي للتكافــل 

علــى أي مقابــل نقــدي نتيجــة الصفقــة.

مــع التأكيــد علــى أن صفقــة االندمــاج هــذه ال تنطــوي علــى وجــود أي أطــراف ذوي عاقــة، ســيتم نقــل جميــع موجــودات والتزامــات 
شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل قيــام شــركة الــدرع للتأميــن بإصــدار األســهم الجديــدة لمســاهمي شــركة 
األهلــي للتكافــل بحيــث ســيحصل مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج علــى )1.43114769137705( ســهم 
ــاج، ســيتم إصــدار  ــة االندم ــام صفق ــد إتم ــل. عن ــي للتكاف ــي شــركة األهل ــه ف ــل كل ســهم يملكون ــن مقاب ــدرع للتأمي ــي شــركة ال ف
األســهم الجديــدة لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن وســتنتقل جميــع موجــودات والتزامــات شــركة 
ــاء إدراج أســهمها  ــل فســيتم إلغ ــي للتكاف ــا شــركة األهل ــي ستســتمر بالوجــود، أم ــن الت ــدرع للتأمي ــى شــركة ال ــل إل ــي للتكاف األهل
وســتنقضي بعــد االنتهــاء مــن فتــرة اعتــراض الدائنيــن أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنيــن علــى صفقــة االندمــاج )أيهمــا يأتــي 
الحقــاً( وفقــاً ألحــكام المــادة )193( مــن نظــام الشــركات وبعــد االنتهــاء مــن اجــراءات شــطب الســجل التجــاري لــدى وزارة التجــارة. 
لمزيــد مــن المعلومــات عــن مراحــل االندمــاج الرجــاء مراجعــة القســم رقــم )5( مــن هــذا التعميــم )»التواريــخ المهمــة والمراحــل 

األساســية لصفقــة االندمــاج«(. 

ــة الســعودية  ــة العربي ــاض - المملك ــي هــي شــركة مســاهمة ســعودية تأسســت فــي الري ــن التعاون ــي للتأمي ــدرع العرب إن شــركة ال
بموجــب القــرار الــوزاري الصــادر فــي 2007/05/19م والســجل التجــاري رقــم 1010234323 الصــادر فــي 2007/06/13م الحقــاً 
للمرســوم الملكــي رقــم م 60 المــؤرخ 1427/09/18هـــ الموافــق 2006/10/11م. يقــع المقــر الرئيســي الحالــي لشــركة الــدرع 
للتأميــن فــي الــدور الثالــث، مبنــى الســيركون رقــم 15، شــارع العليــا، ص.ب 61352، الريــاض 11565، المملكــة العربيــة الســعودية. 
خــال الفتــرة الممتــدة مــن 1428/2/27هـــ الموافــق 2007/03/17م وحتــى تاريــخ 1328/03/07هـــ الموافــق 2007/03/26م، قــام 
ــدرع  ــعدد )12.000.000( ســهم مــن مجمــوع عــدد أســهم شــركة ال ــاب بـ ــن باالكتت ــدرع للتأمي المســاهمين المؤسســين لشــركة ال
للتأميــن أي بنســبة )60٪( مــن رأس المــال، وتــم طــرح األســهم المتبقيــة والبالــغ عددهــا )8.000.000( ســهم متســاوية القيمــة تمثــل 
نســبة )40٪( مــن رأس المــال لاكتتــاب العــام بقيمــة أســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. وتــم إدراج شــركة 
الــدرع للتأميــن فــي الســوق الماليــة بتاريــخ 1436/09/09هـــ الموافــق 2015/06/26م. وبعــد ذلــك قامــت شــركة الــدرع للتأميــن 
بتاريــخ 1439/09/06هــــ الموافــق 2018/05/21م بزيــادة رأس مالهــا مــن )200.000.000( ريــال ســعودي إلــى )300.000.000( 
ريــال ســعودي وذلــك عــن طريــق منــح ســهم مجانــي مقابــل كل ســهمين قائميــن، وبقيمــة إســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية 
للســهم الواحــد. ومــن ثــم قامــت شــركة الــدرع للتأميــن بتاريــخ 1442/10/29هــــ الموافــق 2021/06/10م بزيــادة رأس مالهــا مــن 
)300.000.000( ريــال ســعودي إلــى )400.000.000( ريــال ســعودي وذلــك مــن خــال منــح ســهم مجانــي مقابــل كل ثاثــة أســهم 
ــال  ــي )400.000.000( ري ــا الحال ــغ رأس ماله ــي يبل ــاالت للســهم الواحــد. وبالتال قائمــة وبقيمــة إســمية قدرهــا )10( عشــرة ري
ســعودي مقســم إلــى )40.000.000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد )يشــار فيمــا 
بعــد إلــى كل منهــا بـ»ســهم حالــي« والــى جميعهــا بـ»أســهم حاليــة«( وجميــع تلــك األســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل ومدرجــة فــي 

الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(.

ــون بشــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة )شــركة مســاهمة بحرينيــة(، حيــث  إن كبــار المســاهمين فــي شــركة الــدرع للتأميــن يتمثل
تمتلــك بشــكل مباشــر )6.000.000( ســهم مــن اســهم شــركة الــدرع للتأميــن تمثــل مــا نســبته )15.00٪( مــن رأس مــال شــركة 
ــادة رأس المــال )وال تمتلــك أي نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة فــي شــركة الــدرع للتأميــن(، وســوف تنخفــض  الــدرع للتأميــن قبــل زي
نســبة ملكيــة شــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة )شــركة مســاهمة بحرينيــة( المباشــرة مــن )15.00٪( إلــى )9.40٪( مــن رأس مــال 
شــركة الــدرع للتأميــن بعــد زيــادة رأس المــال، باإلضافــة إلــى األميــر ســلطان محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود حيــث يمتلــك بشــكل  
مباشــر )5.700.000( ســهم مــن اســهم شــركة الــدرع للتأميــن تمثــل مــا نســبته )14.25٪(، وســوف تنخفــض نســبة ملكيــة األميــر 
ســلطان محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود المباشــرة مــن )14.25٪( إلــى )8.93٪( مــن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن بعــد زيــادة 
رأس المــال، ويتملــك األميــر ســلطان محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود بشــكل غيــر مباشــر مــا نســبته )0.003٪( مــن رأس مــال شــركة 
الــدرع للتأميــن ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة البنــه األميــر نايــف ســلطان بــن محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود )رئيــس مجلــس اإلدارة 
لشــركة الــدرع للتأميــن(، وســوف تنخفــض نســبة األميــر ســلطان محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود غيــر المباشــرة مــن )0.003٪( إلــى 
)0.002٪( بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال، وتبلــغ إجمالــي نســبة ملكيــة األميــر ســلطان محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود المباشــرة 
والغيــر مباشــرة )14.25٪( مــن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن قبــل عمليــة زيــادة رأس المــال، وســوف تنخفــض إجمالــي نســبة 
ملكيــة األميــر ســلطان محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود المباشــرة والغيــر مباشــرة مــن )14.25٪( إلــى )8.93٪( بعــد عمليــة زيــادة 
رأس المــال، باإلضافــة إلــى ناصــر محمــد حمــود المطــوع العتيبــي حيــث يمتلــك بشــكل مباشــر )2.850.000( ســهم مــن اســهم 
شــركة الــدرع للتأميــن تمثــل مــا نســبته )7.13٪( مــن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن قبــل زيــادة رأس المــال، وســوف تنخفــض 
نســبة ملكيــة ناصــر محمــد حمــود المطــوع العتيبــي المباشــرة مــن )7.13٪( إلــى )4.46٪( مــن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن 
بعــد زيــادة رأس المــال، ويتملــك ناصــر محمــد حمــود المطــوع العتيبــي بشــكل غيــر مباشــر مــا نســبته )0.005٪( مــن رأس مــال 
شــركة الــدرع للتأميــن ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة البنــه تركــي بــن ناصــر المطــوع العتيبــي )عضــو مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع 
للتأميــن(، وســوف تنخفــض نســبة ناصــر محمــد حمــود المطــوع العتيبــي غيــر المباشــرة مــن )0.005٪( إلــى )0.003٪( بعــد عمليــة 
زيــادة رأس المــال، وتبلــغ إجمالــي نســبة ملكيــة ناصــر محمــد حمــود المطــوع العتيبــي المباشــرة والغيــر مباشــرة )7.13٪( مــن رأس 
مــال شــركة الــدرع للتأميــن، وســوف تنخفــض إجمالــي نســبة ملكيــة ناصــر محمــد حمــود المطــوع العتيبــي المباشــرة مــن )٪7.13( 
إلــى )4.47٪( بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال، وبالتالــي لــن يصبــح مــن كبــار المســاهمين فــي شــركة الــدرع للتأميــن بعــد زيــادة رأس 
المــال لشــركة الــدرع للتأميــن وســوف يتــم احتســاب نســبة ملكيتــه ضمــن ملكيــة الجمهــور، وتبلــغ نســبة ملكيــة الجمهــور فــي شــركة 
الــدرع للتأميــن )63.6٪( مــن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن قبــل زيــادة رأس المــال، وســوف ترتفــع نســبة ملكيــة الجمهــور مــن 

)63.3٪( إلــى )70.5٪( مــن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن بعــد زيــادة رأس المــال. 

إن شــركة األهلــي للتكافــل هــي شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/70 بتاريــخ 1427/11/22 هـــ )الموافــق 
2006/12/13م( والقــرار الــوزاري رقــم 262 بتاريــخ 1428/11/20هـــ )الموافــق 2006/12/11م(، وقــد تأسســت الشــركة فــي مدينــة 
جــدة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 4030171573 الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1428/7/21هـــ )الموافــق2007/8/04م( 
)الموافــق  1428/8/29هـــ  بتاريــخ  ن/20079/7(  م  ت   ( رقــم  الســعودي  المركــزي  البنــك  مــن  التأميــن  أعمــال  وترخيــص 
2007/9/11م(، مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة جــدة ويبلــغ رأس مالهــا )166.666.670( ريــال ســعودي مقســم إلــى )16.666.667( 
ــك األســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل  ــع تل ــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وجمي ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــر ري
ومدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية. إن كبــار المســاهمين فــي شــركة األهلــي للتكافــل يتمثــل بالبنــك األهلــي الســعودي، حيــث 
ــل مــا نســبته )29.99٪( مــن رأس مــال شــركة  ــي للتكافــل تمث ــك بشــكل مباشــر )5.000.000( ســهم مــن اســهم شــركة األهل يمتل
ــي الســعودي أي  ــك األهل ــك البن ــي للتكافــل(، وال يمتل ــر مباشــرة فــي شــركة األهل ــة غي ــك أي نســبة ملكي ــي للتكافــل )وال يمتل األهل
أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن قبــل االندمــاج )وســيحصل علــى )7.155.738( ســهم مــن اســهم شــركة الــدرع للتأميــن تمثــل مــا 
نســبته )11.21٪( مــن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن بعــد االندمــاج(. ويجــدر بالذكــر أن البنــك األهلــي الســعودي ســيصبح مــن 
كبــار المســاهمين فــي شــركة الــدرع للتأميــن بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال. وكمــا تبلــغ نســبة ملكيــة الجمهــور مــا نســبته )٪70.01( 

مــن رأس مــال شــركة األهلــي للتكافــل.

إن إتمــام صفقــة االندمــاج مشــروط بالحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة 
االندمــاج والحصــول أيضــاً علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل الخاصــة باالندمــاج، ولمزيــد مــن 
التفاصيــل حــول شــروط صفقــة االندمــاج واإلجــراءات الازمــة إلتمــام الصفقــة، الرجــاء مراجعــة القســم رقــم )12( مــن هــذا التعميــم 
)»المعلومــات القانونيــة«(. فــي حــال وافقــت النســبة المطلوبــة مــن مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن ومســاهمي شــركة األهلــي 
ــة المخصصــة للتصويــت  ــة العامــة غيــر العادي ــة خــال اجتمــاع الجمعي ــاع األســهم الممثل ــة أرب للتكافــل، وهــي مــا ال يقــل عــن ثاث
علــى الصفقــة، وتحققــت جميــع شــروط الصفقــة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة االندمــاج والمبينــة فــي القســم رقــم )12( مــن هــذا 
التعميــم )»المعلومــات القانونيــة«(، بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، ســتنخفض نســبة ملكيــة جميــع مســاهمين شــركة الــدرع للتأميــن 
مــن )100٪( إلــى )62.64٪( وســتنقضي شــركة األهلــي للتكافــل وســتُلغى جميــع أســهمها وســتنتقل جميــع موجوداتهــا والتزاماتهــا 
إلــى الشــركة الدامجــة. لمزيــد مــن التفاصيــل حــول المخاطــر المرتبطــة بذلــك، يرجــى مراجعــة القســم رقــم )8( مــن هــذا التعميــم 
)»المخاطــر«(. عنــد إتمــام صفقــة االندمــاج، ســيحصل جميــع مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل )بمــا فــي ذلــك المســاهمين الــذي 
ــة، وســيكون  ــدة فــي الشــركة الدامجــة وفقــاً لمعامــل المبادل ــى األســهم الجدي ــم يشــاركوا فــي التصويــت( عل ــوا بالرفــض أو ل صوت

لمالكــي األســهم الجديــدة نفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا مالكــي األســهم الحاليــة.

بعــد الموافقــة علــى صفقــة االندمــاج مــن قبــل النســبة المطلوبــة مــن مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن والنســبة المطلوبــة مــن 
مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل، ســيُصبح قــرار االندمــاج نافــذاً بعــد انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن أو تســوية جميــع اعتراضــات 
الدائنيــن علــى صفقــة االندمــاج )أيهمــا يأتــي الحقــاً( وذلــك وفقــاً ألحــكام المــادة )193( مــن نظــام الشــركات )»نفــاذ قــرار االندمــاج«(. 
ــي  ــي للتكافــل الت ــة لشــركة األهل ــر العادي ــة العامــة غي ــخ انعقــاد الجمعي ــي تاري ــذي يل ــوم ال ــن فــي الي ــراض الدائني ــرة اعت ســتبدأ فت
ــى صفقــة االندمــاج بموجــب  ــم اعتراضهــم عل ــي للتكافــل مــن تقدي ــى صفقــة االندمــاج، وســيتمكن دائنــي شــركة األهل صادقــت عل
ــن عــن  ــازل الدائني ــى أن يتن ــاج إل ــة ســيوقف االندم ــي هــذه الحال ــل، وف ــي للتكاف ــى شــركة األهل ــم إرســالها إل ــات مســجلة يت خطاب
معارضتهــم علــى االندمــاج أو أن تفــي شــركة األهلــي للتكافــل بالديــن إن كان حــاالً، أو أن تقــدم ضمانــاً كافيــاً للوفــاء بــه إن كان آجــًا. 
ــل وإصــدار األســهم  ــي للتكاف ــاء إدراج أســهم شــركة األهل ــاج، ســيتم إلغ ــرار االندم ــاذ ق ــن ونف ــراض الدائني ــرة اعت ــد انقضــاء فت بع
الجديــدة كأوراق ماليــة قابلــة للتــداول لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل المســتحقين وفقــاً لســجل المســاهمين بتاريــخ نفــاذ 
قــرار االندمــاج مــع األخــذ بعيــن االعتبــار إجــراءات التســوية )T+2( بنهايــة ثانــي يــوم تــداول الــذي يلــي اليــوم األخيــر لنفــاذ قــرار 
االندمــاج علــى أن يتــم ايــداع األســهم الجديــدة خــال فتــرة ال تقــل عــن ثالــث فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج وال تزيــد عــن 
ــي للتكافــل بعــدد  ــك األســهم فــي محافــظ مســاهمي شــركة األهل ــداع تل ــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج، وســيتم إي ــرة ت ســادس فت

)1.43114769137705( ســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن لــكل ســهم واحــد مملــوك فــي شــركة األهلــي للتكافــل.

قدمــت شــركة الــدرع للتأميــن طلــب إلــى هيئــة الســوق الماليــة لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة المصــدرة لصالــح مســاهمي شــركة 
األهلــي للتكافــل، وقدمــت أيضــاً إلــى شــركة تــداول الســعودية )تــداول( طلــب إدراج األســهم الجديــدة فــي تــداول، كمــا تــم اســتيفاء 
ــع مراعــاة صــدور  ــات المســتمرة، وم ــة وااللتزام ــًا بأحــكام قواعــد طــرح األوراق المالي ــة عم ــة الســوق المالي ــات هيئ ــة متطلب كاف
الموافقــات الازمــة علــى الصفقــة مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة 
األهلــي للتكافــل، وبعــد الحصــول علــى موافقــة  البنــك المركــزي الســعودي وموافقــة الهيئــة العامــة للمنافســة علــى الصفقــة باإلضافــة 
إلــى موافقــة شــركة تــداول الســعودية )تــداول( وموافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب زيــادة رأس المــال ونشــر تعميــم المســاهمين 
ــة الســوق  ــن عنهــا بموقــع هيئ ــم والمعل ــى نشــر هــذا التعمي ــة عل ــى موافقــة الهيئ ــم اســتيفاء كافــة المتطلبــات للحصــول عل ، وقــد ت

الماليــة بتاريــخ 1443/04/05هـــ )الموافــق 2021/11/10م(.  

يــرى جميــع أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن، بعــد بــذل العنايــة الازمــة كمــا يرونــه مناســباً فــي ظــل الظــروف، أن صفقــة 
االندمــاج تصــب فــي مصلحــة شــركة الــدرع للتأميــن والمســاهمين وأن مــن شــأنها اإلســهام فــي تعزيــز موقعهــا فــي ســوق التأميــن فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية وتحســين وضعهــا المالــي وتحقيــق اســتراتيجيتها فــي زيــادة حجــم األعمــال، وتخفيــض نســب المصاريــف 
وزيــادة األربــاح. وبنــاًء علــى ذلــك، يوصــي مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن الســادة المســاهمين بالتصويــت علــى قــرار زيــادة رأس 
ــر  ــة العامــة غي ــي للتكافــل خــال اجتمــاع الجمعي ــن مــع شــركة األهل ــدرع للتأمي ــن لغــرض دمــج شــركة ال ــدرع للتأمي مــال شــركة ال

العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن. 

باســتثناء اإلقــرار الــوارد أدنــاه  فيمــا يتعلــق بمســؤولية أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي 
هــذا التعميــم، ال يتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن أي مســؤولية عــن صحــة ودقــة المعلومــات المتعلقــة بشــركة 
األهلــي للتكافــل الــواردة فــي هــذا التعميــم، مــع العلــم بــأن جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم والمتعلقــة بشــركة األهلــي 
للتكافــل تســتند علــى المعلومــات المقدمــة مــن شــركة األهلــي للتكافــل باإلضافــة إلــى المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن شــركة 
ــى شــركة  ــة الازمــة عل ــة المهني ــدرع للتأميــن بمســاعدة مستشــاريها دراســة العناي ــة إجــراء شــركة ال ــي للتكافــل خــال مرحل األهل
األهلــي للتكافــل. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة األهلــي للتكافــل ملتزمــة بموجــب اتفاقيــة االندمــاج ضمانــاً لشــركة الــدرع للتأميــن 
ــة  ــة المهني ــة إجــراء دراســة لعناي ــن خــال مرحل ــدرع للتأمي ــا لشــركة ال ــم تقديمه ــي ت ــات الت ــال المعلوم ــق بصحــة واكتم ــا يتعل فيم
الازمــة وحتــى تاريــخ إقــرار الصفقــة، كمــا أعطــت شــركة األهلــي للتكافــل ضمانــاً بــأن المعلومــات المقدمــة غيــر مضللــة مــن جميــع 
النواحــي، كمــا قامــت شــركة األهلــي للتكافــل بإعطــاء ضمــان بموجــب اتفاقيــة االندمــاج أنــه لــم تقــم شــركة األهلــي للتكافــل بإخفــاء 

أي معلومــات جوهريــة عــن شــركة الــدرع للتأميــن.  

ينبغــي علــى المســاهمين قــراءة هــذا التعميــم بشــكٍل كامــل ومراجعــة كافــة أقســامه بعنايــة، ال ســيما القســم رقــم )2( )»إشــعار هــام«( 
والقســم رقــم )8( )»عوامــل المخاطــرة«( قبــل التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة 
االندمــاج. إن هــذا التعميــم بالــغ األهميــة ويتطلــب انتبــاه المســاهمين. وفــي حــال كان لــدى أي مــن المســاهمين أي شــك بخصــوص 
محتــوى هــذا التعميــم أو فيمــا يتعلــق باإلجــراء الــذي يجــب أن يتخــذه، فإنــه ينبغــي عليــه الحصــول علــى استشــارة ماليــة خاصــة مــن 

مستشــار مالــي مســتقل مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة.  

ــق  ــا يتعل ــي فيم ــة )»الجزيــرة كابيتــال«( كمستشــار مال ــرة لألســواق المالي ــن شــركة الجزي ــن بتعيي ــدرع للتأمي ــت شــركة ال ــد قام وق
بصفقــة االندمــاج.

تعميم المساهمين

أبرمــت شــركة الــدرع العربــي للتأميــن التعاونــي )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »شــركة الــدرع للتأميــن« أو »الشــركة الدامجــة«( اتفاقيــة اندمــاج مــع شــركة األهلــي للتكافــل )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »شــركة األهلــي للتكافــل« أو »الشــركة المندمجــة«( بتاريخ1442/12/02هـــ  
الموافــق 2021/07/12م )يشــار اليهــا فيمــا بعــد بـــ »اتفاقيــة االندمــاج«( ســعياً لدمــج شــركة األهلــي للتكافــل  فــي شــركة الــدرع للتأميــن مــن خــال عــرض مبادلــة أوراق ماليــة دون تســديد مقابــل نقــدي، علــى أن تتــم عمليــة االندمــاج مــن خــال زيــادة رأس مــال شــركة 
الــدرع للتأميــن عــن طريــق إصــدار أســهم عاديــة جديــدة )»األســهم الجديــدة« أو »أســهم العــوض«( لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل بموجــب هــذا التعميــم )يشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ »التعميــم« أو »تعميــم المســاهمين«(، وذلــك لغــرض دمــج شــركة األهلــي للتكافــل 

فــي شــركة الــدرع للتأميــن )يشــار اليهــا فيمــا بعــد بـــ »صفقــة االندمــاج« أو »الصفقــة« أو »االندمــاج«(. 

المستشار المالي

»يحتــوي التعميــم هــذا علــى معلومــات ُقدمــت ضمــن طلــب تســجيل وطــرح األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية )المشــار إليهــا ب »الهيئــة«( وطلــب إدراج 
األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد اإلدراج الخاصــة بالســوق الماليــة الســعودية. ويتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة )63( والصفحــة )64( مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات 
الــواردة فــي التعميــم هــذا، ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدى عــدم تضمينهــا التعميــم إلــى جعــل أّي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل الهيئــة والســوق 

الماليــة الســعودية أّي مســؤولية عــن محتويــات هــذا التعميــم، وال تعطيــان أّي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أّي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أّي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا التعميــم أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه«. 

تّم نشر مستند العرض بتاريخ 1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(.



ب



أ

2-  إشعار هام

أعــدت شــركة الــدرع للتأميــن هــذا التعميــم وفقــاً لمتطلبــات المــادة )57( مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة لتقديــم معلومــات 
لمســاهميها بشــأن العــرض المقــدم لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل لغــرض دمجهــا فــي شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل إصــدار أســهم جديــدة لهــم 
فــي شــركة الــدرع للتأميــن وفقــاً ألحــكام المــواد )191(، )192( و )193( مــن نظــام الشــركات وأحــكام الفقــرة الفرعيــة )1( مــن الفقــرة )أ( مــن 

المــادة )49( مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ.

يحتــوي هــذا التعميــم علــى معلومــات مفّصلــة عــن صفقــة االندمــاج ويهــدف إلــى تقديــم معلومــات لمســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن حــول الصفقــة 
لتمكينهــم مــن اتخــاذ قــرار مبنــي علــى درايــة وإدراك عنــد التصويــت علــى توصيــة مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن إلقــرار الصفقــة عبــر زيــادة 
ــدرع  ــى موافقــة مســاهمي كل مــن شــركة ال ــن، بحيــث أن الحصــول عل ــدرع للتأمي ــي للتكافــل فــي شــركة ال رأس المــال لغــرض دمــج شــركة األهل
للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل خــال الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة لــكل شــركة لغــرض التصويــت علــى الصفقــة هــي إحــدى شــروط 
إتمــام صفقــة االندمــاج. وســيتم اعتبــار أن تصويــت المســاهمين فــي شــركة الــدرع للتأميــن علــى قــرارات الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الخاصــة 
بصفقــة االندمــاج مبنــي علــى المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم، ويمكــن للمســاهمين الحصــول علــى نســخ مــن هــذا التعميــم مــن المقــر الرئيســي 
لشــركة الــدرع للتأميــن أو عبــر زيــارة الموقــع االلكترونــي لشــركة الــدرع للتأميــن )www.arabianshield.com.sa( أو الموقــع االلكترونــي 

.)www.cma.org.sa( أو الموقــع االلكترونــي لهيئــة الســوق الماليــة )www.aljaziracapital.com.sa( للمستشــار المالــي

ال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وال شــركة تــداول الســعودية )تــداول( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا التعميــم، وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق 
بدقتــه أو اكتمالــه، وتخليــان نفســيهما صراحــًة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا التعميــم أو عــن االعتمــاد 

علــى أي جــزء منــه.

إن المعلومــات والبيانــات واإلفــادات الــواردة فــي هــذا التعميــم تــم تقديمهــا كمــا هــي فــي تاريــخ نشــر هــذا التعميــم )مــا لــم يــرد نــص يفيــد خــاف 
ذلــك(، بالتالــي فــإن المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم عرضــة للتغييــر بعــد تاريــخ صــدوره ونشــره. ال يحتــوي هــذا التعميــم علــى أي نــص يمكــن 

اعتبــاره تنبــؤاً أو تخطيطــاً أو تقديــراً لــألداء المالــي الحالــي أو المســتقبلي لشــركة الــدرع للتأميــن.

كمــا ال يجــوز تفســير أي عبــارات فــي هــذا المســتند بمــا يعنــي أن ربــح الســهم فــي الفتــرات الماليــة الحاليــة أو المســتقبلية ســوف يتماشــى 
بالضــرورة أو يتجــاوز مــا تــم نشــره فــي القوائــم الماليــة الســابقة لشــركة الــدرع للتأميــن. إن المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هــذا التعميــم تعكــس 
وجهــة نظــر مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن حــول المنافــع واآلثــار المتوقعــة لصفقــة االندمــاج بتاريــخ نشــر هــذا التعميــم، إال أنهــا ال تعتبــر 
ضمانــاً لــألداء المالــي للشــركة الدامجــة بعــد إتمــام الصفقــة وينبغــي التوضيــح بــأن هنــاك عوامــل وجوانــب متعــددة قــد تؤثــر علــى أداء الشــركة 
الدامجــة أو النتائــج التــي قــد تحققهــا ســواء بشــكٍل إيجابــي أو ســلبي. لمزيــد مــن المعلومــات الرجــاء مراجعــة القســم رقــم )8( مــن هــذا التعميــم 

)»عوامــل المخاطــرة«(.  

ــي فــي أي  ــم مســاهمين تكميل ــن بنشــر تعمي ــدرع للتأمي ــة وااللتزامــات المســتمرة، ســتقوم شــركة ال ــات قواعــد طــرح األوراق المالي ــاً لمتطلب وفق
وقــت بعــد تاريــخ نشــر هــذا التعميــم وقبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج وذلــك فــي حــال 
علمــت شــركة الــدرع للتأميــن بوجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي هــذا التعميــم أو ظهــور أي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فيــه. 

لــم تقــم شــركة الــدرع للتأميــن بتفويــض أي شــخص لتقديــم أي معلومــات أو إفــادات أو اإلدالء بــأي بيانــات أو توضيحــات بالنيابــة عــن مجلــس إدارة 
شــركة الــدرع للتأميــن باســتثناء مــا هــو مفصــح عنــه فــي هــذا التعميــم. بالتالــي فإنــه يجــب عــدم االعتمــاد علــى أي معلومــات أو إفــادات صــادرة عــن 
أي طــرف آخــر علــى أســاس أنهــا صــادرة عــن شــركة الــدرع للتأميــن أو شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة )»الجزيــرة كابيتــال«( أو أي مــن مستشــاري 

شــركة الــدرع للتأميــن فيمــا يتعلــق بصفقــة االندمــاج. 

وقد قامت شركة الدرع للتأمين بتعيين شركة الجزيرة لألسواق المالية )»الجزيرة كابيتال«( كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج. 
إن شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة )»الجزيــرة كابيتــال«( خاضعــة لألنظمــة والقوانيــن الســارية والمعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
وهــي مرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة للقيــام بذلــك، وتعمــل كمستشــار مالــي حصــري لشــركة الــدرع للتأميــن فــي صفقــة االندمــاج هــذه وال 
تعمــل لصالــح أي طــرف آخــر فــي نفــس هــذه الصفقــة. يجــدر بالذكــر أنــه لــم تتحقــق شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة )»الجزيــرة كابيتــال«( بشــكٍل 
مســتقل مــن صحــة ودقــة المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هــذا التعميــم، وعليــه فــإن شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة )»الجزيــرة كابيتــال«( أو أي 
مــن شــركاتها التابعــة ال تتحمــل أي مســؤولية قــد تنتــج عــن عــدم صحــة أو دقــة أو اكتمــال أي مــن البيانــات أو المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم. 



ب

التوقعات واإلفادات المستقبلية

يحتــوي هــذا التعميــم بعــض التوقعــات واإلفــادات المســتقبلية المتعلقــة بشــركة الــدرع للتأميــن. وتتمثــل التوقعــات واإلفــادات المســتقبلية فــي كونهــا 
غيــر مبنيــة علــى حقائــق تاريخيــة أو حاليــة. ومــن الممكــن أن يُســتدل علــى هــذه اإلفــادات المســتقبلية مــن خــال اســتخدام مفــردات وعبــارات 
مســتقبلية، ومنهــا علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر كلمــات مثــل »ســوف« أو »يجــوز« أو »يجــب« أو »يســتمر« أو »يعتقــد« أو »يتوقــع« أو »يعتــزم« 
ــارات مشــابهة  أو »ينتظــر« أو »يهــدف« أو »يقــدر« أو »ينــوي« أو »يخطــط« أو »هــدف« أو »يســعى« أو »ينبغــي« أو »ســيكون« أو »يمكــن«، أو أي عب
تحمــل إشــارات إلــى المســتقبل تمثــل إفــادات مســتقبلية، أو صيــغ النفــي لهــذه المفــردات أو المفــردات األخــرى المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي 
المعنــى. تنطــوي اإلفــادات المســتقبلية علــى مخاطــر وشــكوك قــد ينجــم عنهــا اختــاف النتائــج الفعليــة بشــكل جوهــري عــن اإلفــادات والتوقعــات 
ــى  ــق بعوامــل وظــروف خارجــة عــن نطــاق ســيطرة شــركة الــدرع للتأميــن أو قدرتهــا عل المســتقبلية. والكثيــر مــن هــذه المخاطــر والشــكوك تتعل
ــواردة فــي  ــرات دقيقــة مثــل ظــروف الســوق المســتقبلية وســلوك المشــاركين اآلخريــن فــي الســوق. تتضمــن اإلفــادات المســتقبلية ال وضــع تقدي
هــذا التعميــم، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر )1( التقديــرات األوليــة للمنافــع المتوقعــة مــن صفقــة االندمــاج، والتوقعــات المســتقبلية للمصاريــف 
والنفقــات واإليــرادات واألداء المالــي والظــروف الماليــة وسياســة توزيــع األربــاح والخســائر وغيرهــا مــن األحــداث المســتقبلية، )2( اســتراتيجيات 
العمــل واإلدارة والتوســع وتنميــة أعمــال شــركة الــدرع للتأميــن بعــد إتمــام الصفقــة، )3( المراحــل األساســية واإلجــراءات المتعلقــة بصفقــة االندمــاج 
والتواريــخ التــي يتوقــع فيهــا وقــوع هــذه األحــداث. وال يمكــن الجــزم أو التأكيــد بإمكانيــة تحقيــق أي مــن األهــداف أو التوقعــات المشــار إليهــا فــي 
هــذا التعميــم، وال يجــوز االعتمــاد بشــكٍل كلــي علــى اإلفــادات والتوقعــات المســتقبلية المبينــة فــي هــذا التعميــم، وال يتحمــل أي مــن المستشــارين 
الــواردة أســمائهم فــي القســم رقــم )3( مــن هــذا التعميــم )»دليــل الشــركة«( أو أي مــن مدراءهــم أو موظفيهــم أو المستشــارين العامليــن لديهــم أي 
مســؤولية ناتجــة عــن أي خســارة أو أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة قــد يتكبدهــا أي شــخص نظــراً العتمــاده علــى أي بيانــات فــي هــذا التعميــم أو 
بســبب إغفــال أي معلومــات لــم يتــم تضمينهــا فــي هــذا التعميــم، وال يعتــزم أي مــن المذكوريــن أعــاه تحديــث هــذه اإلفــادات والتوقعــات المســتقبلية 

المبينــة فــي هــذا التعميــم باســتثناء مــا هــو مطلــوب منهــم نظامــاً.

إن هــذه اإلفــادات المســتقبلية تتضمــن مخاطــر قــد تكــون ظاهــرة أو غيــر ظاهــرة، كمــا توجــد عوامــل أخــرى قــد تــؤدي إلــى اختــاف النتائــج الفعليــة 
ــة  ــاً. إن المخاطــر المتعلق ــم صراحــًة وضمني ــة فــي هــذا التعمي ــادات المبين ــا اإلف ــي تضمنته ــك الت ــات بشــكٍل جوهــري عــن تل أو األداء أو التوقع
باإلفــادات المســتقبلية هــي خارجــة عــن ســيطرة شــركة الــدرع للتأميــن وال يمكــن توقــع حصولهــا أو تقديرهــا بشــكٍل دقيــق، علــى ســبيل المثــال 
ــي. كمــا ينبغــي  أوضــاع الســوق وســلوك المشــاركين اآلخريــن أو ســلوك المســاهمين، ولهــذا ينبغــي عــدم االعتمــاد علــى هــذه اإلفــادات بشــكٍل كلّ
اإلشــارة إلــى أن هــذه اإلفــادات المســتقبلية ال يمكــن اعتبارهــا ضمانــاً لــألداء الفعلــي المســتقبلي لشــركة الــدرع للتأميــن ولــم يتــم مراجعتهــا مــن 
قبــل المحاســب القانونــي لشــركة الــدرع للتأميــن إال فــي الحــاالت المشــار إليهــا. الجديــر بالذكــر أيضــاً أن هــذه اإلفــادات المســتقبلية تســتند علــى 
افتراضــات عديــدة منهــا االفتراضــات المتعلقــة باســتراتيجيات العمــل المســتقبلية والحاليــة لشــركة الــدرع للتأميــن واإلجــراءات التنظيميــة التــي 
ســيتم اعتمادهــا فــي المســتقبل.  إن المعلومــات المبينــة فــي هــذا التعميــم هــي عرضــة للتغييــر، الســيما الوضــع المالــي لشــركة الــدرع للتأميــن 
وقيمــة ســعر ســهم شــركة الــدرع للتأميــن بحيــث أنــه يمكــن أن يتأثــر بشــكل ســلبي نتيجــة تطــورات مســتقبلية مــن العوامــل االقتصاديــة مثــل عوامــل 
التضخــم أو غيرهــا مــن العوامــل السياســية أو العوامــل األخــرى الخارجــة عــن ســيطرة شــركة الــدرع للتأميــن. بالتالــي ال يجــوز اعتبــار نشــر هــذا 
التعميــم أو أيــة معلومــات شــفهية أو كتابيــة متعلقــة بأســهم شــركة الــدرع للتأميــن علــى أنهــا تأكيــد أو وعــد أو التــزام بشــأن تحقــق أي إيــرادات أو 

نتائــج معينــة. لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذه المخاطــر، يرجــى مراجعــة القســم رقــم )8( مــن هــذا التعميــم )»عوامــل المخاطــرة«(.

إن كافــة اإلفــادات المســتقبلية الصــادرة عــن شــركة الــدرع للتأميــن أو عــن أي مــن المستشــارين الــواردة أســمائهم فــي القســم رقــم )3( مــن هــذا 
التعميــم )»دليــل الشــركة«( والذيــن يتصرفــون نيابــًة عــن شــركة الــدرع للتأميــن فــي هــذه الصفقــة، أكانــت خطيــة أو شــفهية، هــي فــي مجملهــا مقيــدة 

باإلشــعار الهــام الــوارد فــي هــذا القســم رقــم )2( مــن التعميــم.

القيود المتعلقة بنشر وتوزيع هذا التعميم 

إن هــذا التعميــم موّجــه لمســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن وال يجــوز نشــره أو توزيعــه فــي أي واليــة قضائيــة غيــر المملكــة العربيــة الســعودية أو أي 
واليــة أخــرى يُعتبــر فيهــا هــذا التعميــم مخالفــاً لقوانينهــا. لــن تتخــذ شــركة الــدرع للتأميــن أي إجــراء يســمح بإصــدار األســهم الجديــدة فــي نطــاق 
واليــة قضائيــة غيــر المملكــة العربيــة الســعودية، وعلــى مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن الذيــن يقيمــون فــي واليــة قضائيــة غيــر المملكــة العربيــة 
الســعودية، حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو التصويــت عــن بعــد، أو تعييــن 

وكيــل لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت نيابــة عنهــم.
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عرض البيانات المالية وغيرها من المعلومات

تــّم إعــداد القوائــم الماليــة لشــركة الــدرع للتأميــن عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م، 31 ديســمبر 2019م، و31 ديســمبر 
ــة  ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــرة 6 أشــهر لعــام 2021م، وفقــاً للمعايي ــرة 3 أشــهر لعــام 2021م، ولفت ــر المراجعــة لفت ــة غي ــم المالي 2020م، والقوائ
المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. إن البيانــات الماليــة الــواردة فــي هــذا التعميــم قائمــة علــى أســاس تقديــرات إدارة شــركة الــدرع للتأميــن 
ولــم يتــم تدقيقهــا بشــكٍل مســتقل مــن قبــل المحاســبين أو غيرهــم باســتثناء مــا تــم النــص عليــه صراحــًة بخــاف ذلــك، كمــا أنــه باســتثناء مــا ورد بــه 

نــص مخالــف فــي هــذا التعميــم، فــإن جميــع البيانــات الماليــة الــواردة فــي هــذا التعميــم هــي بالريــال الســعودي.

تــم إعــداد هــذا المســتند وفقــاً للقوانيــن واألنظمــة الســارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد يختلــف حجــم ونــوع وطبيعــة المعلومــات الــواردة 
فيــه لــو تــم إعــداد هــذا المســتند وفقــاً لقوانيــن أو أنظمــة واليــات قضائيــة أخــرى غيــر المملكــة العربيــة الســعودية. ال تنــوي شــركة الــدرع للتأميــن 
اتخــاذ أي إجــراء لنشــر هــذا التعميــم أو تســجيل األســهم المقتــرح إصدارهــا فــي أي دولــة أخــرى غيــر المملكــة العربيــة الســعودية. إن هــذه الصفقــة 
ــم وأي مســتندات أو  ــه فــإن هــذا التعمي ــداول(، وعلي ــة الســعودية )ت ــة لشــركات ســعودية مســاهمة مدرجــة فــي الســوق المالي ــأوراق مالي ــق ب تتعل
إعانــات أخــرى تتعلــق بالصفقــة قــد تــم أو ســوف يتــم إعدادهــا وفقــاً لمتطلبــات اإلفصــاح عــن المعلومــات المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية فقــط والتــي قــد تختلــف عــن تلــك الســارية فــي واليــات قضائيــة أخــرى.

ال يجــوز ألي شــخص تفســير أو اعتبــار محتويــات هــذا التعميــم علــى أنهــا استشــارة قانونيــة، أو ماليــة، أو ضريبيــة، ولكــن فــي حــال وجــود أي شــك، 
يجــب علــى كل مــن يقــرأ هــذا التعميــم الرجــوع إلــى مستشــاره الخــاص فيمــا يتعلــق بمضمونــه فــي حــال وجــود أي شــك.  

ال تمثــل محتويــات الموقــع االلكترونــي لشــركة الــدرع للتأميــن أو محتويــات أي موقــع الكترونــي آخــر منشــور فيــه هــذا التعميــم، جــزءاً مــن التعميــم 
أو مكّمــًا لــه، وال يتحمــل أي مــن المستشــارين شــركة الــدرع للتأميــن أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه المواقــع االلكترونيــة.
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٣-  دليل الشركة 

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

المركز الرئيسي: الرياض، طريق العليا مبنى السيركون 
رقــم 15 الــدور 3 المملكــة العربيــة الســعودية ص.ب 61352 

الريــاض 11565
هاتف: 966112505400+
فاكس: 966114631294+

   customerservice@der3.com :البريد اإللكتروني
  www.der3.com :الموقع اإللكتروني

ممثلو شركة الدرع للتأمين

االسم: رائد علي عبد اللطيف السيف – عضو مجلس إدارة
عنــوان العمــل: الريــاض، طريــق العليــا مبنــى الســيركون رقــم 15 
الــدور 3 المملكــة العربيــة الســعودية ص.ب 61352 الريــاض 11565

هاتف: 966114600400+ )تحويلة 100(
فاكس: 966112000288+

 ralseif@arabianshield.com :البريد اإللكتروني

االسم: باسل عبدالله محمد العبدالكريم – الرئيس التنفيذي
عنــوان العمــل: الريــاض، طريــق العليــا مبنــى الســيركون رقــم 15 
الــدور 3 المملكــة العربيــة الســعودية ص.ب 61352 الريــاض 11565

هاتف: 966112505400+   )تحويلة 1195(
فاكس: 966114633931+

   basel@arabianshield.com :البريد اإللكتروني

المستشار المالي لشركة الدرع للتأمين

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال(
الرياض، طريق الملك فهد ص.ب. 20438 الرياض 11455 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966112256000+
فاكس: 966112256182+ 

    www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني لشركة الدرع للتأمين

مكتب المحامي خليف العنزي 
شارع المعذر، فوتورو تاور، الطابق الثالث،

ص.ب. 69171 الرياض 11547
المملكة العربية السعودية 
هاتف: 966112767372+
فاكس: 966112766960+

  www.ekplegal.com :الموقع اإللكتروني
 info@ekplegal.com :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي واالكتواري لشركة الدرع للتأمين

شركة برايس وترهاوس كوبرز 
برج المملكة، الدور 21

ص.ب. 13934، الرياض 11414
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966112110400+
فاكس: 966112110250+

 www.pwc.com/me :الموقع اإللكتروني
khalid.mahdhar@pwc.com :البريد اإللكتروني



مراجعو الحسابات لشركة الدرع للتأمين

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون
الرياض حي السليمانية – شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد
 ص.ب. 69685، الرياض 11557 المملكة العربية السعودية

 هاتف: 112065333 966+  
فاكس: 112065444 966+ 

  info.sa@pkf.com :البريد اإللكتروني
   www.pkf.com :الموقع اإللكتروني

العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون
ص.ب. 10504، الرياض 11443

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 966112175000+
فاكس: 966112176000+

 www.crowehorwath.com :الموقع اإللكتروني
 ch@crowehorwath.com.sa :البريد اإللكتروني

مستشار مراجعة القيمة الضمنية لمحفظة الحماية واالدخار الخاصة بشركة األهلي للتكافل

شركة شما لالستشارات 
أبراج بحيرات الجميرا، قولد تاور 

ص.ب. 338526، دبي
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 97145897025+
فاكس: 97144539336+

 www.shmaconsulting.com :الموقع اإللكتروني
 info@shmaconsulting.com :البريد اإللكتروني

محاسب القوائم المالية االفتراضية لشركة الدرع للتأمين

شركة بيكر تلي ام كي ام وشركاه محاسبون قانونيون 
شارع الملك فيصل، مبنى الديوان – مكتب 310

ص.ب. 34422 الخبر
المملكة العربية السعودية 
هاتف: 966138300906+
فاكس: 966138347582+

 www.bakertillyjfc.com :الموقع اإللكتروني
info@bakertillyjfc.com :البريد اإللكتروني

لقــد قــّدم جميــع المستشــارين والمحاســبين القانونييــن الــواردة أســمائهم أعــاه موافقاتهــم الخطيــة علــى نشــر أســمائهم وشــعاراتهم وإفاداتهــم 
وفقــاً للســياق الــوارد فــي هــذا التعميــم، ولــم يقــم أي منهــم بســحب هــذه الموافقــة حتــى تاريــخ صــدور هــذا التعميــم. كمــا أنــه ليــس لديهــم أيــة 

أســهم أو مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي شــركة الــدرع للتأميــن كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم.

هـ
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مصادر معلومات القطاع والسوق

تــم الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هــذا التعميــم عــن قطــاع التأميــن فــي المملكــة نتيجــة بحــوث حــول ســوق التأميــن مشــتقة مــن 
قبــل معلومــات متاحــة للجمهــور وتقاريــر خاصــة تــم إعدادهــا لدراســة ســوق التأميــن فــي المملكــة. يعتقــد مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن أن 
المعلومــات التــي تــم تضمينهــا فــي هــذا التعميــم تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر موثوقــة، وبالرغــم مــن عــدم وجــود أي ســبب العتقــاد أن هــذه 
المعلومــات تفتقــر الدقــة فــي جوهرهــا، إال أن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن والمستشــارين المبينــة أســمائهم أعــاه لــم يتحققــوا 
بشــكٍل مســتقل مــن صحــة ودقــة هــذه المعلومــات والبيانــات، بالتالــي ال يمكــن ضمــان دقتهــا أو اكتمالهــا. إضافــًة إلــى ذلــك، إن الدراســات والتقاريــر 
ــم التحقــق منهــا بصــورة  ــم يت ــم، ل ــن بأنهــا موثوقــة وقامــت باســتخدامها فــي هــذا التعمي ــدرع للتأمي ــي تعتقــد إدارة شــركة ال وأبحــاث الســوق الت
مســتقلة وال تقــدم إدارة شــركة الــدرع للتأميــن أي تأكيــد أو ضمانــات بشــأن دقــة تلــك المعلومــات. إن المعلومــات المستســقاة مــن تقريــر البنــك 
المركــزي والمعلومــات المستســقاة مــن تقاريــر الهيئــة العامــة لإلحصــاء والتــي تــم اســتخدامها فــي هــذا التعميــم هــي معلومــات متاحــة للعمــوم، 

وبالتالــي ال يتطلــب األمــر الحصــول علــى أي موافقــة الســتخدام هــذه المعلومــات.

تتضمن مصادر المعلومات والبيانات الخاصة بأطراف ثالثة والتي تم االستعانة بها في هذا التعميم الجهات التالية:

 البنك المركزي السعودي

ص.ب.  2922 الرياض 11169
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 00966114633000
فاكس: 00966114662966

 info@sama.gov.sa :البريد االلكتروني
www.sama.gov.sa :الموقع االلكتروني

ــة  ــة العربي ــزي للمملك ــك المرك ــزي الســعودي هــي البن ــك المرك البن
الســعودية، وقــد تأسســت فــي عــام 1372 هـــ )1952م( لاضطــاع 

بمجموعــة مــن المهــام أهمهــا:

إصــدار العملــة الوطنيــة )الريــال الســعودي( وتوطيــد قيمتــه 	 
داخــل المملكــة وخارجهــا.

مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي، وشــركات المهــن الحــرة 	 
المتعلقــة بالتأميــن.

القيام بدور مصرف الحكومة، ومراقبة البنوك التجارية.	 
إدارة احتياطات الدولة من النقد األجنبي.	 
إدارة السياســة النقديــة للمحافظــة علــى اســتقرار األســعار 	 

وأســعار الصــرف.
تشجيع نمو النظام المالي والمصرفي وضمان سامته.	 

ــم  ــي ت ــزي والت ــك المرك ــر  البن إن المعلومــات المستســقاة مــن تقري
ــي  ــوم، وبالتال ــات متاحــة للعم ــم معلوم ــي هــذا التعمي اســتخدامها ف
هــذه  الســتخدام  موافقــة  أي  علــى  الحصــول  األمــر  يتطلــب  ال 

المعلومــات.
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الهيئة العامة لإلحصاء

شارع األمير/ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود 
الرياض – حي المربع

ص.ب. 3735 الرمز البريدي 11481
المملكة العربية السعودية

هاتف: 00966114014138
فاكس: 00966114059493

 info@stats.gov.sa :البريد االلكتروني
www.stats.gov.sa :الموقع االلكتروني

تأسســت الهيئــة العامــة لإلحصــاء عــام 1379هـــ الموافــق 1960م 
باســم »مصلحــة اإلحصــاءات العامــة والمعلومــات« قبــل تغيير اســمها 
عــام 1436هـــ الموافــق 2015م لتصبــح »الهيئــة العامــة لإلحصــاء«. 
إن الهيئــة العامــة لإلحصــاء هي المرجع اإلحصائي الرســمي الوحيد 
المملكــة  فــي  اإلحصائيــة  والمعلومــات  البيانــات  علــى  للحصــول 
العربيــة الســعودية، وتقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء بتنفيــذ كافــة 
األعمــال اإلحصائيــة واإلشــراف الفنــي علــى القطــاع اإلحصائــي، 
كمــا تشــرف علــى تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للعمــل اإلحصائــي. 

ــة العامــة لإلحصــاء: ــي بعــض المهــام المنوطــة بالهيئ فيمــا يل

تنفيــذ العمــل اإلحصائــي باعتبارهــا المرجــع الرســمي والوحيد 	 
لإلشــراف علــى القطــاع اإلحصائــي وتنظيمه.

إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للعمــل اإلحصائــي فــي المملكــة 	 
العاقــة،  ذات  الجهــات  مــع  بالتنســيق  الســعودية  العربيــة 
ومتابعــة تنفيذهــا بعــد إقرارهــا واقتــراح تحديثهــا بشــكٍل دوري.

تتضمــن 	  التــي  عليهــا  المتعــارف  الدوليــة  المعاييــر  تطبيــق 
والبحــوث  الدراســات  وإجــراء  اإلحصائــي،  العمــل  منهجيــة 
ــة  ــق وحفــظ كاف ــام بتوثي ــات والمعلومــات، والقي ــل البيان وتحلي

والبيانــات. المعلومــات  هــذه 
جمــع البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة التــي تغطــي جميــع 	 

جوانــب الحيــاة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن مصادرهــا 
ــددة.  المتع

تُعتبــر المعلومــات المستســقاة مــن تقاريــر الهيئــة العامــة لإلحصــاء 
والتــي تــم اســتخدامها فــي هــذا التعميــم معلومــات متاحــة للعمــوم، 
وبالتالــي ال يتطلــب األمــر الحصــول علــى أي موافقــة الســتخدام 

هــذه المعلومــات.

مجموعة تداول السعودية

طريق الملك فهد – العليا 6897 
وحدة رقم 15

الرياض 3388-12211
المملكة العربية السعودية

هاتف: 00966920001919
 csc@tadawul.com.sa :البريد االلكتروني

www.tadawul.com.sa :الموقع االلكتروني

تأسســت مجموعــة تــداول الســعودية عــام 1428هـــ الموافــق 2007م، 
وتعــّد الجهــة الوحيــدة المصــرح لهــا بالعمــل كســوق لــألوراق الماليــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تقــوم بــإدراج األوراق الماليــة 
وتداولهــا، وتعتبــر مجموعــة تــداول الســعودية المصــدر الرســمي 

لجميــع المعلومــات المتعلقــة بالســوق الماليــة الســعودية.
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4-  الملخص 

يهــدف ملخــص صفقــة االندمــاج المبيــن أدنــاه إلــى تزويــد مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن بنبــذة عامــة عــن صفقــة االندمــاج. ال يتضمــن هــذا 
الملخــص كافــة المعلومــات التــي قــد تكــون مهّمــة للمســاهمين ليتمكنــوا مــن التصويــت خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع 
للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج. يتوجــب علــى كافــة المســاهمين اعتبــار هــذا الملخــص مجــّرد نظــرة عامــة تبّيــن المعلومــات المتعلقــة بصفقــة 
االندمــاج، بالتالــي يجــب علــى المســاهمين قــراءة هــذا التعميــم بأكملــه ومراجعــة كامــل المعلومــات والبيانــات المذكــورة فيــه بعنايــة، ليتمكنــوا مــن 

اتخــاذ أي قــرار متعلــق بالتصويــت علــى بنــود الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج. 

ملخص تفاصيل صفقة االندماج

اسم الُمصدر 
ووصفه 

ومعلومات عن 
تأسيسه

شــركة الــدرع للتأميــن التعاونــي، هــي شــركة مســاهمة ســعودية عامــة تأسســت بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )233( 
تاريــخ 1427/09/16هـــ الموافــق 2006/10/09م وبموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/60( وتاريــخ 1427/09/18هـــ 

الموافــق 2006/10/11م.

ــخ  ــم /1010234323/ بتاري ــاض تحــت الرق ــة الري ــي مدين ــي الســجل التجــاري ف ــن ف ــدرع للتأمي ــّم تســجيل شــركة ال  ت
1428/05/27هـــ. وقــد حصلــت شــركة الــدرع للتأميــن علــى ترخيــص بمزاولــة نشــاط التأميــن مــن البنــك المركــزي 
الســعودي )مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ســابقاً( برقــم ت م ن/200709/6 تاريــخ 1428/08/29هـــ. الموافــق 
ــام  ــا الع ــا شــارع العلي ــاض، العلي ــة الري ــن فــي مدين ــدرع للتأمي ــي لشــركة ال 2007/09/11م. يقــع المقــر الرئيســي الحال

عمائــر الســيركون رقــم 15 الــدور )3( ص.ب. 61352 الرمــز البريــدي 11565- الريــاض.

نشاط شركة 
الدرع للتأمين

ــل أو مراســلة أو  ــن أو توكيــات أو تمثي ــق بهــذه األعمــال مــن إعــادة تأمي ــي وكل مــا يتعل ــن التعاون ــة أعمــال التأمي مزاول
وســاطة. ولشــركة الــدرع للتأميــن أن تقــوم بجميــع األعمــال التــي يلــزم القيــام بهــا لتحقيــق أغراضهــا ســواًء فــي مجــال 
ــا أو اســتبدالها او تأجيرهــا  ــة أو بيعه ــة والنقدي ــوال الثابت ــك األم ــك وتحري ــوم بتمل ــا وأن تق ــن أو اســتثمار أمواله التأمي
بواســطتها مباشــرة أو بواســطة شــركات تؤسســها أو تشــتريها أو باالشــتراك مــع جهــات أخــرى. وتمــارس شــركة الــدرع 
للتأميــن أنشــطتها وفقــاً ألحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة والقواعــد الســارية 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية وبعــد الحصــول علــى التراخيــص الازمــة مــن الجهــات المختصــة إن وجــدت. 

يجــوز لشــركة الــدرع للتأميــن إنشــاء شــركات ذات مســؤولية محــدودة، أو مســاهمة مقفلــة )بشــرط أال يقــل رأس المــال 
عــن )5( خمســة مليــون ريــال ســعودي(، كمــا يجــوز لهــا أن تمتلــك األســهم والحصــص فــي شــركات أخــرى قائمــة أو تندمــج 
معهــا ولهــا حــق االشــتراك مــع الغيــر فــي تأســيس الشــركات المســاهمة أو ذات المســؤولية المحــدودة – علــى أن تكــون 
الشــركات التــي تنشــئها شــركة الــدرع للتأميــن أو تشــترك فيهــا أو تندمــج معهــا تــزاول أعمــاالً شــبيهة بأعمالهــا أو األعمــال 
الماليــة أو التــي تعاونهــا علــى تحقيــق غرضهــا- وذلــك بعــد اســتيفاء مــا تتطلــب األنظمــة والتعليمــات المتبعــة فــي هــذا 

الشــأن، وبعــد الحصــول علــى موافقــة  البنــك المركــزي الســعودي.
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ملخص تفاصيل صفقة االندماج

المساهمون 
الكبار في 

شركة الدرع 
للتأمين وعدد 

أسهمهم 
ونسب ملكيتهم 

قبل زيادة 
رٍأس المال 

وبعده 

االسم

بعد زيادة رأس المال – شركة الدرع للتأمينقبل زيادة رأس المال – شركة الدرع للتأمين

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

شركة البحرين 
الوطنية القابضة 
)شركة مساهمة 

بحرينية(

9.40٪ال يوجد9.40٪15.006.000.000٪ ال يوجد٪15.00 6.000.000 

االمير سلطان 
محمد سعود 

الكبير ال 
سعود**

5.700.000٪14.25٪0.003٪14.255.700.000٪8.93٪0.002٪8.93

ناصر محمد 
حمود المطوع 

العتيبي***
 2.850.000 ٪7.13٪0.005٪7.132.850.000٪4.46٪0.003٪4.47

البنك األهلي 
السعودي

11.21٪ال يوجد11.21٪7.155.738ال يوجد

ال ينطبق29.53٪14.550.000ال ينطبق36.38٪14.550.000اإلجمالي

المصدر: شركة الدرع للتأمين

*إن الملكيــة الغيــر مباشــرة تعنــي األســهم المملوكــة مــن قبــل كبــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل غيــر 
مباشــر فــي شــركة الــدرع للتأميــن مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن أو األســهم 
المملوكــة مــن قبــل أقربــاء كبــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة )الــزوج والزوجــة واألبنــاء والوالديــن( ســواء بشــكل 

مباشــر أو مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن

**إن الملكيــة الغيــر مباشــرة لألميــر ســلطان محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة إلبنــه األميــر 

نايــف ســلطان بــن محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود )رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن( 

***إن الملكيــة الغيــر مباشــرة لناصــر محمــد حمــود العتيبــي ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة إلبنــه تركــي بــن ناصــر المطــوع 

العتيبــي )عضــو مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن(. ويجــدر الذكــر، بــإن ســوف تنخفــض الملكيــة المباشــرة لناصــر 
محمــد حمــود المطــوع العتيبــي مــن )7.13٪( إلــى )4.46٪( بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال، وبالتالــي لــن يصبــح مــن كبــار 
المســاهمين فــي شــركة الــدرع للتأميــن بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال وســوف يتــم احتســاب نســبة ملكيتــه المباشــرة ضمــن 
ملكيــة الجمهــور. وكمــا يجــدر بالذكــر، بــأن ســوف تنخفــض نســبة ملكيــة كبــار المســاهمين الحالييــن لــدى شــركة الــدرع 

للتأميــن مــن 36.38٪ إلــى 18.32٪ بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج

رأس مال 
شركة الدرع 

للتأمين

)400.000.000( أربعمائة مليون ريال سعودي. 

إجمالي عدد 
أسهم شركة 
الدرع للتأمين

)40.000.000( أربعين مليون سهم.
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فئة األسهم 
القائمة في 

شركة الدرع 
للتأمين 

أسهم عادية.

القيمة 
االسمية 

للسهم في 
شركة الدرع 

للتأمين

)10( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد، مدفوعة بالكامل.

إجمالي 
عدد األسهم 

الجديدة 
التي سيتم 
إصدارها 
لمساهمي 

شركة األهلي 
للتكافل 

)23.852.462( ثاثة وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وستون سهم.

نسبة األسهم 
الجديدة من 
رأس المال 

الحالي لشركة 
الدرع للتأمين 

ستمثل األسهم الجديدة نسبة )59.63٪( من رأس المال الحالي لشركة الدرع للتأمين كما في تاريخ هذا التعميم.

سعر إصدار 
األسهم 
الجديدة

 )10( عشر رياالت سعودية لكل سهم.

إجمالي قيمة 
إصدار األسهم 

الجديدة

يبلــغ إجمالــي القيمــة االســمية لألســهم الجديــدة )238.524.620( مئتــان وثمانيــة وثاثــون مليــون وخمســمائة وأربعــة 
وعشــرون ألــف وســتمائة وعشــرون ريــال ســعودي، وســيتم تحديــد إجمالــي قيمــة إصــدار األســهم الجديــدة )كمــا ســيتم 
ــدرع  ــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة ال ــاًء عل ــن( فــي وقــٍت الحــق وبن ــدرع للتأمي ــة لشــركة ال ــم المالي عكســها فــي القوائ
للتأميــن فــي آخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ إتمــام صفقــة االندمــاج. كمــا يجــدر بالذكــر، تبلــغ إجمالــي القيمــة الســوقية 
ــال  ــغ )23.22( ري ــن البال ــدرع للتأمي ــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة ال ــة وعل ــى معامــل المبادل ــاًء عل ــدة بن ألســهم الجدي
ســعودي كمــا فــي تاريــخ 1442/12/01هـــ  الموافــق 2021/07/11م )وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة 

ــال ســعودي. ــغ وقــدره )553.854.168( ري االندمــاج( مبل

ــة  وصــف صفق
االندمــاج 

ســتقدم شــركة الــدرع للتأميــن عــرض لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل لغــرض دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي 
شــركة الــدرع للتأميــن ونقــل جميــع موجوداتهــا والتزاماتهــا إلــى شــركة الــدرع للتأميــن، وذلــك مقابــل قيــام شــركة الــدرع 
للتأميــن بإصــدار األســهم الجديــدة لصالــح المســاهمين فــي شــركة األهلــي للتكافــل مــن خــال زيــادة رأس مــال شــركة 
الــدرع للتأميــن مــن )400.000.000( أربعمائــة مليــون ريــال ســعودي إلــى )638.524.620( ســتمائة وثمانيــة وثاثــون 
مليــون وخمســمائة وأربعــة وعشــرون ألــف وســتمائة وعشــرون ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار )23.852.462( ثاثــة 
وعشــرون مليــون وثمانمائــة واثنــان وخمســون ألــف وأربعمائــة واثنــان وســتون ســهم جديــد ليزيــد بذلــك عــدد أســهمها إلــى 
)63.852.462( ثاثــة وســتون مليــون وثمانمائــة واثنــان وخمســون ألــف وأربعمائــة واثنــان وســتون ســهم، أي بنســبة زيــادة 

قدرهــا)59.63٪( مــن رأس المــال قبــل إصــدار األســهم الجديــدة.

وبعــد إتمــام الصفقــة، ستســتمر شــركة الــدرع للتأميــن بالوجــود وســتصبح الشــركة الدامجــة. أمــا شــركة األهلــي للتكافــل، 
فســتنقضي وســيتم إلغــاء إدراج أســهمها وشــطب ســجلها التجــاري وإلغــاء كافــة التراخيــص الصــادرة لهــا. 
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اسم ووصف 
الشركة 

المندمجة 
والمعلومات 
التأسيسية 
الخاصة بها

شــركة األهلــي للتكافــل – شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/70 بتاريــخ 1427/11/22هـــ 
)الموافــق 2006/12/13م( والقــرار الــوزاري رقــم 262 بتاريــخ 1428/11/20هـ )الموافق 2006/12/11م(، وقد تأسســت 
الشــركة فــي مدينــة جــدة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 4030171573 الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1428/7/21هـــ 
)الموافــق2007/8/4م( وترخيــص أعمــال التأميــن مــن البنــك المركــزي الســعودي رقــم ) ت م ن/20079/7( بتاريــخ 
1428/8/29هـــ )الموافــق 2007/9/11م(، مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة جــدة ويبلــغ رأس مالهــا )166.666.670( ريــال 
ســعودي مقســم إلــى )16.666.667( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، 

وجميــع تلــك األســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل ومدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(.

نشاط شركة 
األهلي للتكافل 

)الشركة 
المندمجة(

يتمثل نشاط شركة األهلي للتكافل كما في سجلها التجاري في  تأمين الحماية مع اإلدخار 
كمــا يتمثــل نشــاط شــركة األهلــي للتكافــل كمــا فــي النظــام األساســي فــي مزاولــة أعمــال التأميــن التعاونــي )تأميــن حمايــة 
وإدخــار( ولشــركة األهلــي للتكافــل أن تباشــر بجميــع األعمــال  التــي يلــزم القيــام بهــا لتحقيــق أغراضهــا وتمــارس شــركة 
األهلــي للتكافــل أنشــطتها وفقــاً ألحــكام نظــام مراقبةشــركات التأميــن التعاونــي والئحتــه التنفيذيــة واألحــكام الصــادرة مــن 

البنــك المركــزي الســعودي وبعــد الحصــول علــى التراخيــص الازمــة مــن الجهــات المختصــة إن وجــدت.

المساهمون 
الكبار في 

شركة األهلي 
للتكافل وعدد 
األسهم ونسب 

ملكيتهم قبل 
زيادة رأس 

المال وبعدها 

االسم

بعد زيادة رأس المال – شركة األهلي للتكافلقبل زيادة رأس المال – شركة األهلي للتكافل

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 

مباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

ــي  ــك األهل البن
وشــطب 29.99٪ ال يوجد29.99٪ 5.000.000 الســعودي انقضــاء  ســيتم  حيــث  ينطبــق  ال 

للتكافــل  األهلــي  لشــركة  التجــاري  الســجل 
أســهمها ادراج  الغــاء  ســيتم  كمــا  29.99٪ال ينطبق29.99٪ 5.000.000 اإلجمالي

المصدر: شركة األهلي للتكافل 

*إن الملكيــة الغيــر مباشــرة تعنــي األســهم المملوكــة مــن قبــل كبــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل غيــر 
مباشــر فــي شــركة األهلــي للتكافــل مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة األهلــي للتكافــل أو األســهم 
المملوكــة مــن قبــل أقربــاء كبــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة )الــزوج والزوجــة واألبنــاء والوالديــن( ســواء بشــكل 

مباشــر أو مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة األهلــي للتكافــل

رأس مال 
شركة األهلي 

للتكافل 
)الشركة 

المندمجة(

)166.666.670( مائة وستة وستون مليون وستمائة وستة وستون ألف وستمائة وسبعون ريال سعودي.

عدد أسهم 
شركة األهلي 

للتكافل 
)الشركة 

المندمجة(

)16.666.667( ســتة عشــر مليــون وســتمائة وســتة وســتون ألــف وســّتمائة وســبعة وســتون ســهم عــادي، بقيمــة اســمية 
)10( ريــال ســعودي مدفوعــة بالكامــل.

أطراف ذي 
عاقة

إن صفقة االندماج ال تنطوي على وجود أطراف ذي عاقة.
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القيمة الكلية 
والمفصلة 

للعوض

العــوض الوحيــد لصفقــة االندمــاج هــو قيــام شــركة الــدرع للتأميــن بإصــدار األســهم الجديــدة بتاريــخ النفــاذ حصــراً 
ــى شــركة  ــل إل ــي للتكاف ــل موجــودات والتزامــات شــركة األهل ــل نق ــل مقاب ــي للتكاف ــة مســاهمي شــركة األهل ــح كاف لصال
الــدرع للتأميــن بمعامــل مبادلــة األســهم الُمحــدد كالتالــي، )1.43114769137705( ســهم مــن أســهم شــركة الــدرع للتأميــن 
مقابــل كل ســهم واحــد مــن أســهم األهلــي للتكافــل، ويبلــغ إجمالــي القيمــة االســمية لألســهم الجديــدة )238.524.620( 
مئتــان وثمانيــة وثاثــون مليــون وخمســمائة وأربعــة وعشــرون ألــف وســتمائة وعشــرون ريــال ســعودي، ويبلــغ إجمالــي القيمة 
الســوقية ألســهم العــوض بنــاًء علــى معامــل المبادلــة وعلــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة الــدرع للتأميــن البالــغ )23.22( 
ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ 1442/12/01هـــ  الموافــق 2021/07/11م )وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام 
اتفاقيــة االندمــاج( مبلــغ وقــدره )553.854.168( ريــال ســعودي، وســيتم تحديــد إجمالــي قيمــة إصــدار األســهم الجديــدة 
)كمــا ســيتم عكســها فــي القوائــم الماليــة لشــركة الــدرع للتأميــن( فــي وقــٍت الحــق وبنــاًء علــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة 
الــدرع للتأميــن فــي آخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ إتمــام صفقــة االندمــاج. كمــا يجــدر بالذكــر بأنــه لــن يحصــل المســاهمين 

فــي شــركة األهلــي للتكافــل علــى أي مقابــل نقــدي نتيجــة الصفقــة.

نقــل هيكل االندماج عــن طريــق  للتكافــل  األهلــي  مــع شــركة  االندمــاج  لغــرض  مالهــا  بزيــادة رأس  للتأميــن  الــدرع  ســتقوم شــركة 
جميــع موجــودات شــركة األهلــي للتكافــل والتزاماتهــا الــى شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل قيــام شــركة الــدرع للتأميــن 
بإصــدار)23.852.462( ثاثــة وعشــرون مليــون وثمانمائــة واثنــان وخمســون ألــف وأربعمائــة واثنــان وســتون ســهم عــادي 
جديــد لمســاهمين شــركة األهلــي للتكافــل كعــوض، وذلــك بعــد الحصــول علــى الموافقــات الازمــة إلتمــام الصفقــة. بعــد 
االندمــاج، ســتكون نســبة الملكيــة المباشــرة لمســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن فــي الشــركة الدامجــة )62.64٪( ونســبة 

ــي الشــركة الدامجــة )٪37.36(. ــل ف ــي للتكاف ــة المباشــرة لمســاهمي شــركة األهل الملكي



م

ملخص تفاصيل صفقة االندماج

هيكل الملكية 
في شركة 

الدرع للتأمين 
قبل زيادة 

رأس المال 
وبعدها

يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل الملكيــة فــي شــركة الــدرع للتأميــن لــكل مــن المســاهمين الكبــار فــي شــركة الــدرع للتأميــن 
وشــركة األهلــي للتكافــل والجمهــور قبــل وبعــد زيــادة رأس المــال:

االسم

بعد زيادة رأس المال – شركة الدرع للتأمينقبل زيادة رأس المال – شركة الدرع التأمين

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

شركة البحرين 
الوطنية 
القابضة 
)شركة 

مساهمة 
بحرينية(

9.40٪ال يوجد9.40٪15.006.000.000٪ ال يوجد٪15.00 6.000.000 

االمير سلطان 
محمد سعود 

الكبير ال 
سعود**

5.700.000٪14.25٪0.003٪14.255.700.000٪8.93٪0.002٪8.93

ناصر محمد 
حمود المطوع 

العتيبي***
 2.850.000 ٪7.13٪0.005 ٪7.132.850.000٪4.46٪0.003٪4.47

أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار 

التنفيذيين لدى 
شركة الدرع 
للتأمين****

3.466٪0.009٪21.40٪21.413.466٪0.005٪13.41٪13.41

البنك األهلي 
السعودي

ال يوجد

7.155.738٪11.21-٪11.21

أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار 

التنفيذيين لدى 
شركة األهلي 

للتكافل

----

ال ينطبق66.00٪42.143.258ال ينطبق63.62٪25.446.534 الجمهور

ال ينطبق100٪63.852.462ال ينطبق100٪40.000.000اإلجمالي

المصدر: شركة الدرع للتأمين



ن

ملخص تفاصيل صفقة االندماج

هيكل الملكية 
في شركة 

الدرع للتأمين 
قبل زيادة 

رأس المال 
وبعدها

*إن الملكيــة الغيــر مباشــرة تعنــي األســهم المملوكــة مــن قبــل كبــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل غيــر مباشــر 
فــي شــركة الــدرع للتأميــن مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن أو األســهم المملوكــة 
مــن قبــل أقربــاء كبــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة )الــزوج والزوجــة واألبنــاء والوالديــن( ســواء بشــكل مباشــر أو 

مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن

**إن الملكيــة الغيــر مباشــرة لألميــر ســلطان محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة إلبنــه األميــر 

نايــف ســلطان بــن محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود )رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن(

***إن الملكيــة الغيــر مباشــرة لناصــر محمــد حمــود العتيبــي ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة إلبنــه تركــي بــن ناصــر المطــوع 

العتيبــي )عضــو مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن(. ويجــدر الذكــر، بــإن ســوف تنخفــض الملكيــة المباشــرة لناصــر 
محمــد حمــود المطــوع العتيبــي مــن )7.13٪( إلــى )4.46٪( بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال، وبالتالــي لــن يصبــح مــن كبــار 
المســاهمين فــي شــركة الــدرع للتأميــن بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال وســوف يتــم احتســاب نســبة ملكيتــه المباشــرة ضمــن 
ملكيــة الجمهــور. وكمــا يجــدر بالذكــر، بــأن ســوف تنخفــض نســبة ملكيــة كبــار المســاهمين الحالييــن لــدى شــركة الــدرع 

للتأميــن مــن 36.38٪ إلــى 18.32٪ بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج

****إن الملكيــة غيــر المباشــرة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى شــركة الــدرع للتأميــن ناتجــة عــن الملكيــة 

ــر  ــدرع للتأميــن األمي ــد رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة ال ــر ال ســعود )وال المباشــرة لألميــر ســلطان محمــد ســعود الكبي
نايــف بــن ســلطان بــن محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود( والملكيــة المباشــرة لناصــر محمــد حمــود المطــوع العتيبــي )والــد 
عضــو مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن تركــي بــن ناصــر المطــوع العتيبــي( والملكيــة الغيــر المباشــرة لعبداللــه 
العبيــكان ناتجــة عــن ملكيــة المباشــرة فــي مجموعــة العبيــكان لاســتثمار مــا نســبته )17.00٪( مــن رأس مــال مجموعــة 
ــكان لاســتثمار بشــكل مباشــر مــا نســبته )0.15٪( مــن رأس مــال شــركة  ــك مجموعــة العبي ــكان لاســتثمار وتمتل العبي

الــدرع للتأميــن



س

ملخص تفاصيل صفقة االندماج

هيكل الملكية 
في شركة 

األهلي للتكافل 
قبل زيادة 

رأس المال 
وبعدها

يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في شركة األهلي للتكافل لكل من المساهمين الكبار قبل وبعد االندماج:

االسم

بعد زيادة رأس المال – شركة األهلي للتكافلقبل زيادة رأس المال – شركة األهلي للتكافل

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

عدد 
األسهم 

)المملوكة 
بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

البنك 
األهلي 

السعودي
29.99٪ال يوجد5.000.000٪29.99 

ال ينطبــق حيــث ســيتم انقضــاء وشــطب الســجل 
ســيتم  كمــا  للتكافــل  األهلــي  لشــركة  التجــاري 

الغــاء ادراج أســهمها

أعضاء 
مجلس 

اإلدارة وكبار 
التنفيذيين 
لدى شركة 

األهلي 
للتكافل

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد

ال ينطبق70.01٪11.666.667الجمهور

100٪ال يوجد100٪16.666.667اإلجمالي

المصدر: شركة األهلي للتكافل 

*إن الملكيــة الغيــر مباشــرة تعنــي األســهم المملوكــة مــن قبــل كبــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل غيــر 
مباشــر فــي شــركة األهلــي للتكافــل مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة األهلــي للتكافــل أو األســهم 
المملوكــة مــن قبــل أقربــاء كبــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة )الــزوج والزوجــة واألبنــاء والوالديــن( ســواء بشــكل 

مباشــر أو مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة األهلــي للتكافــل

االنخفاض في 
نسب ملكية 
المساهمين 

الحاليين في 
شركة الدرع 

للتأمين نتيجة 
زيادة رأس 

المال

بعــد االندمــاج، ســتنخفض نســبة ملكيــة المســاهمين الحالييــن فــي شــركة الــدرع للتأميــن مــن 100٪ إلــى 62.64٪ أي 
بنسبة انخفاض قدرها )٪37.36(.  



ع

ملخص تفاصيل صفقة االندماج

بيان االرتفاع 
أو االنخفاض 

في ربحية 
السهم 

فــي حــال تحققــت الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االندمــاج والمذكــورة فــي القســم رقــم )10-2-2( مــن هــذا التعميــم، وفــي 
حــال نجــاح عمليــة دمــج األعمــال فإنــه مــن المتوقــع أن يــؤدي االندمــاج إلــى ارتفــاع فــي ربحيــة الســهم علــى المــدى الطويــل 
وتتمحــور األســباب الرئيســية التــي قــد تســاهم فــي زيــادة الربحيــة علــى أن الشــركة الدامجــة قــد تســتطيع الحصــول علــى 
حجــم أعمــال أعلــى بتكاليــف أكثــر ترشــيداً وذلــك عنــد اتمــام عمليــة دمــج األعمــال. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــب علــى 
المســاهمين عــدم االعتمــاد علــى التوقعــات المتعلقــة باالرتفــاع فــي ربحيــة الســهم نتيجــة تحقيــق الفوائــد المرجــوة مــن 
الصفقــة عنــد اتخــاذ قرارهــم بالتصويــت علــى قــرارات االندمــاج وعــدم االعتمــاد بشــكل كامــل علــى التوقعــات واإلفــادات 
ــة ســهم الشــركة الدامجــة ســتكون  ــأن ربحي ــد ب ــا تأكي ــى أنه ــار هــذه اإلفــادات عل ــه، يجــب عــدم اعتب المســتقبلية. وعلي

مســاوية أو ســتزيد عــن ربحيــة ســهم شــركة الــدرع للتأميــن للفتــرات الماليــة الســابقة.

ويوضــح الجــدول التالــي ربحيــة الســهم لــكل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل قبــل االندمــاج وربحيــة 
الســهم االفتراضيــة بعــد االندمــاج )وذلــك بنــاء علــى القوائــم الماليــة االفتراضيــة كمــا لــو تــم االندمــاج فــي الســنة الماليــة 

2020م(

االفتراضية الموحدة 2020ماألهلي للتكافل 2020مالدرع للتأمين 2020م

1.060.480.62ربحية السهم )ريال سعودي(

ولمزيــد مــن المعلومــات حــول االرتفــاع واالنخفــاض فــي ربحيــة الســهم، الرجــاء مراجعــة القســم رقــم )10-9( )االرتفــاع 
واالنخفــاض فــي ربحيــة الســهم نتيجــة االندمــاج(.



ف

ملخص تفاصيل صفقة االندماج

أسباب 
االندماج

تتمحــور دوافــع الصفقــة الرئيســية حــول تنافســية الحصــص الســوقية فــي قطــاع التأميــن المقســمة بيــن 30 شــركة تأميــن، 
حيــث اســتحوذت أكبــر 8 شــركات تأميــن علــى مــا نســبته 75.8٪ مــن إجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتبــة فــي العــام 
2020م والبالغــة 38.78 مليــار ريــال ســعودي )وذلــك بحســب تقريــر ســوق التأميــن الســعودي للعــام 2020م، الصــادر مــن 
البنــك المركــزي الســعودي(. شــكلت الحصــة الســوقية لشــركة الــدرع للتأميــن مــا نســبته 1.43٪ مــن إجمالــي اشــتراكات 
التأميــن المكتتبــة فــي عــام 2020م وشــكلت الحصــة الســوقية لشــركة األهلــي للتكافــل مانســبته 0.64٪ فــي نفــس العــام. 
وشــهد قطــاع التأميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي العــام الماضــي 2020م والجــزء المنصــرم مــن العــام الجــاري 
2021م 3 عمليــات اندمــاج مكتملــة بيــن شــركات التأميــن، باإلضافــة إلــى اإلعــان عــن عمليتــي اندمــاج وال تــزال جاريــة. 
ومــن المتوقــع أن يشــهد قطــاع التأميــن المزيــد مــن عمليــات اإلندمــاج، ونظــراً ألن إحــدى مبــادرات برنامــج تطويــر القطــاع 
المالــي اشــتملت علــى تشــجيع وتســهيل عمليــات االندمــاج فــي قطــاع التأميــن، والتــي تســتهدف اســتدامة نمــو القطــاع 
ــه، وتعزيــز االبتــكار  ــي اإلجمالــي، وتنويــع منتجاتــه ورقمنت ــه، والرفــع مــن مســاهمته فــي الناتــج المحل واســتقراره ومتانت
ــي للتكافــل مــن المتوقــع أن يســهم فــي  ــن مــع شــركة األهل ــدرع للتأمي ــرح لشــركة ال ــه. إن االندمــاج المقت والمنافســة في
االســتحواذ علــى حصــة ســوقية أكبــر ممــا يعــزز مــن الوضــع التنافســي للشــركة الدامجــة عنــد إتمــام صفقــة االندمــاج. 
إضافــة إلــى ذلــك، ستســتفيد الشــركة الدامجــة مــن تقديــم منتــج تأمينــي جديــد، وهــو تأميــن الحمايــة واالدخــار )وثائــق 
طويلــة المــدى( – وهــي منتجــات لــم تكــن تقدمهــا شــركة الــدرع للتأميــن ســابقاً )حيــث أن شــركة الــدرع للتأميــن تقــدم 
حاليــاً وثائــق تأميــن الحمايــة – وثائــق قصيــرة المــدى( – و يــرى أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن بــأن الخبــرة 
التــي يمتلكهــا فريــق شــركة األهلــي للتكافــل والبنيــة التقنيــة التــي تمتلكهــا شــركة األهلــي للتكافــل فيمــا يختــص بتأميــن 
الحمايــة واالدخــار طويــل المــدى ســيعد نقطــة إيجابيــة ذات ميــزة نســبية لتحســين الحصــة الســوقية للشــركة الدامجــة 
فيمــا يختــص بســوق تأميــن الحمايــة واالدخــار علــى وجــه الخصــوص، وبذلــك ســتغطي الشــركة الدامجــة كافــة منتجــات 

التأميــن بقطاعاتــه المختلفــة )العــام، الصحــي، الحمايــة واالدخــار )طويــل وقصيــر المــدى((. 

تتلخص دوافع االندماج على سبيل المثال ال الحصر في اآلتي:

زيادة وتنوع قاعدة العماء؛ 	 
تحسين قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها؛ 	 
تخفيض نسبة النفقات إلى إجمالي االشتراكات المكتتب بها؛ 	 
تحسين قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على األسعار مع معيدي التأمين؛ 	 
قدرة الشركة الدامجة على تقديم منتجات تأمينية تغطي كافة قطاعات التأمين؛ 	 
تعزيز االنتشار الجغرافي ألعمال الشركة الدامجة؛ 	 
تحسين رأس مال الشركة الدامجة؛ 	 
القدرة على تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على المدى الطويل؛	 
إمكانية حصول الشركة الدامجة على تقييم أفضل من قبل وكاالت التصنيف المالي العالمية؛ 	 
االستفادة من تكامل الخبرات اإلدارية والفنية التي قد تنتج نتيجة دمج األعمال. 	 
تنويع المنتجات التأمينية )االستفادة من منتج تأمين االدخار وتأمين الحماية لألفراد(  	 

ولمزيــد مــن المعلومــات حــول أســباب ودوافــع االندمــاج، يرجــى مراجعــة القســم رقــم )10-2( »دوافــع االندمــاج واآلثــار 
المترتبــة علــى شــركة الــدرع للتأميــن« مــن هــذا التعميــم.



ص

ملخص تفاصيل صفقة االندماج

ملخص 
اإلجراءات 

الرئيسة 
المطلوبة

تتمثل الخطوات الرئيسية إلتمام صفقة االندماج بما يلي:

نشــر الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل الخاصــة 	 
بالصفقة.

موافقــة مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بصفقــة االندمــاج 	 
علــى زيــادة رأس المــال لغــرض دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن.

موافقــة مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بصفقــة االندمــاج 	 
علــى العــرض المقــدم مــن قبــل مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن لغــرض دمــج شــركة األهلــي للتكافــل مــع شــركة 
الــدرع للتأميــن مقابــل إصــدار األســهم الجديــدة مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي 
للتكافــل وعلــى أســاس معامــل المبادلــة، أي )1.43114769137705( ســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل كل 

ســهم مملــوك فــي شــركة األهلــي للتكافــل.
نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل.	 
ابتــداء فتــرة اعتــراض الدائنيــن علــى الصفقــة، والتــي ستســتمر لمــدة )30( يومــاً مــن تاريــخ نشــر قــرارات الجمعيــة 	 

العامــة غيــر العاديــة.
انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنيــن علــى صفقــة االندمــاج )أيهمــا يأتــي الحقــاً( 	 

وذلــك وفقــاً ألحــكام المــادة )193( مــن نظــام الشــركات.
نفاذ صفقة االندماج.	 
ــل 	  ــي للتكاف ــي شــركة األهل ــح المســاهمين ف ــن لصال ــدرع للتأمي ــي شــركة ال ــدة ف إصــدار وتســجيل األســهم الجدي

ــداول. ــي ت ــا ف وإدراجه
إلغــاء إدراج أســهم شــركة األهلــي للتكافــل ونقــل جميــع موجوداتهــا والتزاماتهــا إلــى شــركة الــدرع للتأميــن، وشــطب 	 

لهــا وكافــة  للتكافــل وإلغــاء ترخيــص االســتثمار األجنبــي الصــادر  التجــاري الخــاص بشــركة األهلــي  الســجل 
التراخيــص األخــرى.

األحقية 
في األرباح 

لألسهم 
الجديدة

بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، ســيكون لمالكــي األســهم الجديــدة )وهــم المســاهمين فــي شــركة األهلــي للتكافــل( جميــع 
ــاً فــي شــركة الــدرع للتأميــن، ال ســيما الحــق فــي الحصــول علــى أيــة أربــاح  الحقــوق المتعلقــة باألســهم المصــدرة حالي

موزعــة تقــوم الشــركة الدامجــة باإلعــان عنهــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.

الموافقات 
المطلوبة 

لزيادة رأس 
المال

تتطلب صفقة االندماج وزيادة رأس المال الحصول على عدد من الموافقات كما يلي:

عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة االندماج.	 
عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين.	 
موافقــة شــركة تــداول الســعودية )تــداول( علــى طلــب شــركة الــدرع للتأميــن إدراج األســهم الجديــدة المصــدرة 	 

لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل.
ــي 	  ــال لغــرض دمــج شــركة األهل ــادة رأس الم ــن لزي ــدرع للتأمي ــب شــركة ال ــى طل ــة عل ــة الســوق المالي ــة هيئ موافق

للتكافــل مــع شــركة الــدرع للتأميــن وعلــى نشــر مســتند العــرض المقــدم مــن شــركة الــدرع للتأميــن إلــى مســاهمي 
ــي للتكافــل. شــركة األهل

موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة 	 
االندمــاج والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل والخاصــة أيضــاً بصفقــة االندمــاج. 

موافقــة مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن ومســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل علــى إقــرار صفقــة االندمــاج والقــرارات 	 
اإلضافيــة ذات العاقــة بهــا.

موافقة وزارة التجارة على التعديات المقترحة على النظام األساسي لشركة الدرع للتأمين.	 
لمزيــد مــن المعلومــات حــول الشــروط األخــرى لصفقــة االندمــاج وعــن الشــروط التــي تــم اســتيفاؤها، يرجــى مراجعــة 

ــم )»المعلومــات القانونيــة«(.  القســم رقــم )12( مــن هــذا التعمي

حقوق 
التصويت 
لألسهم 
الجديدة

بعــد اســتكمال صفقــة االندمــاج، ســيكون لمالكــي األســهم الجديــدة )وهــم المســاهمين فــي شــركة األهلــي للتكافــل( جميــع 
ــرارات  ــى ق ــت عل ــي التصوي ــن، ال ســيما الحــق ف ــدرع للتأمي ــي شــركة ال ــاً ف ــة باألســهم المصــدرة حالي ــوق المتعلق الحق
الجمعيــات العامــة العاديــة والغيــر عاديــة بمــا يتوافــق مــع أحــكام نظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة الدامجــة.



ق

ملخص تفاصيل صفقة االندماج

القيود 
المفروضة 

على األسهم 
الجديدة

بإســتثناء الحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي وهيئــة الســوق الماليــة فيمــا يتعلــق بتصــرف المســاهمين المؤســيين فــي 
شــركة األهلــي للتكافــل، ال يوجــد هنالــك أي قيــود أو التزامــات مفروضــة علــى األســهم الجديــدة.

إشــعار هــام: إن الزيــادة المقترحــة لــرأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن مشــروطة بموافقــة مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج، باإلضافــة إلــى موافقــة مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل خــال اجتمــاع 
ــاًء عليــه، ينبغــي علــى كافــة مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن قــراءة هــذا التعميــم  الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الخاصــة بصفقــة االندمــاج. وبن
بالكامــل وبعنايــة )وليــس فقــط الملخــص المبيــن أعــاه(، وذلــك قبــل التصويــت بالموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى إقــرار الصفقــة وزيــادة رأس المــال 
خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج. كمــا يتعّيــن علــى المســاهمين قــراءة ومراجعــة كٍل 
مــن القســم رقــم )2( )»إشــعار هــام«( والقســم رقــم )8( )»عوامــل المخاطــرة«( مــن هــذا التعميــم بعنايــة وبشــكٍل دقيــق قبــل اتخــاذ أي قــرار فيمــا 

يتعلــق بصفقــة االندمــاج.

 



ر

5-  التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االندماج

إن التواريــخ المبينــة فــي الجــدول أدنــاه هــي التواريــخ النهائيــة، وقــد تتغيــر كونهــا تســتند علــى عــدة أمــور، مــن بينهــا اكتمــال النصــاب القانونــي لــازم 
لعقــد االجتمــاع األول للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن، ويوّضــح القســم رقــم )12( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذا التعميــم 
كافــة شــروط صفقــة االندمــاج. ســتقوم شــركة الــدرع للتأميــن باإلعــان علــى موقعهــا االلكترونــي و/أو علــى موقــع تــداول عــن أي تغييــرات فــي 

التواريــخ المذكــورة فــي الجــدول الزمنــي المبّيــن أدنــاه. 

الجدول الزمني/التاريخالحدث

1-  اإلجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية

تقديــم مســتند العــرض النهائــي لهيئــة الســوق الماليــة للموافقــة علــى 
نشره.

1443/03/25هـ )الموافق 2021/10/31م( 

ــادة رأس المــال ونشــر  ــب زي ــى طل ــة عل ــة الســوق المالي ــة هيئ موافق
ــرض. مســتند الع

1443/04/05هـ )الموافق 2021/11/10م(

 نشــر تعميــم مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن ومســتند العــرض 
للتكافــل. األهلــي  شــركة  لمســاهمي  الموجــه 

1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(

1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(نشر تعميم مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل.

ــة توفير المستندات المتاحة للمعاينة. ــخ الجمعي ــل مــن تاري ــى األق ــوم عمــل عل ــل 14 ي ــون متاحــة قب تك
)الموافــق  1443/04/10هـــ  تاريــخ  مــن   ، العاديــة  غيــر  العامــة 
يــوم  )مــن  العــرض  فتــرة  انتهــاء  تاريــخ  حتــى  2021/11/15م( 
األحــد إلــى الخميــس مــن الســاعة التاســعة صباحــاً وحتــى الســاعة 
الخامســة مســاًء باســتثناء أيــام اإلجــازة الرســمية فــي المملكــة(

موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج والجمعيــة 
بصفقــة  الخاصــة  للتكافــل  األهلــي  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة 

االندمــاج.

1443/04/10هـ )الموافق 2021/11/15م(

اإلعــان علــى موقــع تــداول عــن دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج )مــع اإلشــارة إلــى 
إمكانيــة عقــد اجتمــاع ثانــي بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء المــدة 
المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول، ذلــك فــي حــال عــدم اكتمــال 

النصــاب القانونــي الــازم لعقــد االجتمــاع األول(.

1443/04/13هـ )الموافق 2021/11/18م(

اإلعــان علــى موقــع تــداول عــن دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
لشــركة األهلــي للتكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج )مــع اإلشــارة 
إلــى إمكانيــة عقــد اجتمــاع ثانــي بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء المــدة 
المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول، ذلــك فــي حــال عــدم اكتمــال 

ــاع األول(. ــد االجتم ــازم لعق ــي ال النصــاب القانون

1443/04/13هـ )الموافق 2021/11/18م(

ــة العامــة  ــي للمســاهمين فــي الجمعي ــت اإللكترون ــرة التصوي ــدء فت ب
ــن. ــدرع للتأمي ــة لشــركة ال ــر العادي غي

تبــدأ مــن 1443/05/02هـــ )الموافــق 2021/12/06م(حتــى نهايــة 
وقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
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1-  اإلجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية

ــة العامــة  ــي للمســاهمين فــي الجمعي ــت اإللكترون ــرة التصوي ــدء فت ب
ــي للتكافــل. ــة لشــركة األهل ــر العادي غي

تبــدأ مــن 1443/05/02هـــ )الموافــق 2021/12/06م( حتــى نهايــة 
وقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة

انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة 
القانونــي  النصــاب  يكتمــل  األول(.  )االجتمــاع  االندمــاج  بصفقــة 
للجمعيــة بحضــور عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى األقــل نصــف 

ــدرع للتأميــن. رأس مــال شــركة ال

1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م(

للتأميــن  الــدرع  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  انعقــاد 
الخاصــة بصفقــة االندمــاج )االجتمــاع الثانــي( فــي حــال عــدم اكتمــال 
النصــاب القانونــي الــازم لاجتمــاع األول. يكتمــل النصــاب القانونــي 
لاجتمــاع الثانــي بحضــور عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى األقــل 

ربــع رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن.

ــاد االجتمــاع  ــاء المــدة المحــددة النعق ــد ســاعة واحــدة مــن انته بع
األول للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الــذي لــم يكتمــل فيــه النصــاب 

القانونــي الــازم النعقــاده.

انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العادية لشــركة األهلــي للتكافل الخاصة 
القانونــي  النصــاب  يكتمــل  األول(.  )االجتمــاع  االندمــاج  بصفقــة 
للجمعيــة بحضــور عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى األقــل نصــف 

ــي للتكافــل. رأس مــال شــركة األهل

1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م(

للتكافــل  األهلــي  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  انعقــاد 
الخاصــة بصفقــة االندمــاج )االجتمــاع الثانــي( فــي حــال عــدم اكتمــال 
النصــاب القانونــي الــازم لاجتمــاع األول. يكتمــل النصــاب القانونــي 
لاجتمــاع الثانــي بحضــور عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى األقــل 

ربــع رأس مــال شــركة األهلــي للتكافــل. 

ــاد االجتمــاع  ــاء المــدة المحــددة النعق ــد ســاعة واحــدة مــن انته بع
األول للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الــذي لــم يكتمــل فيــه النصــاب 

القانونــي الــازم النعقــاده.

نشــر قــرار االندمــاج والقــرارات األخــرى التــي تــم اتخاذهــا فــي 
االجتمــاع األول أو االجتمــاع الثانــي للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج علــى موقــع تــداول 
)أو اإلعــان عــن عــدم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي حــال 

عــدم تحقــق نصابهــا القانونــي(.

1443/05/08هـ )الموافق 2021/12/12م(

نشــر قــرار االندمــاج والقــرارات األخــرى التــي تــم اتخاذهــا فــي 
االجتمــاع األول أو االجتمــاع الثانــي للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
االندمــاج علــى موقــع  الخاصــة بصفقــة  للتكافــل  األهلــي  لشــركة 
تــداول )أو اإلعــان عــن عــدم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 

فــي حــال عــدم تحقــق نصابهــا القانونــي(.

1443/05/08هـ )الموافق 2021/12/12م(
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2-  اإلجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين 

موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى الدعــوة النعقــاد االجتمــاع الثالــث 
الخاصــة  للتأميــن  الــدرع  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  للجمعيــة 
ــى الدعــوة  ــة عل ــة الســوق المالي بصفقــة االندمــاج و/أو موافقــة هيئ
العاديــة لشــركة  العامــة غيــر  للجمعيــة  الثالــث  النعقــاد االجتمــاع 

األهلــي للتكافــل الخاصــة بصفقــة االندمــاج.

1443/05/15هـ )الموافق 2021/12/19م(

اإلعــان علــى موقــع تــداول عــن الدعــوة لاجتمــاع الثالــث للجمعيــة 
بصفقــة  الخاصــة  للتأميــن  الــدرع  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة 
االندمــاج و/أو اإلعــان علــى موقــع تــداول عــن الدعــوة لاجتمــاع 
للتكافــل  األهلــي  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  للجمعيــة  الثالــث 

االندمــاج. بصفقــة  الخاصــة 

1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م(

ــرة التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين فــي االجتمــاع الثالــث  بــدء فت
للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن و/أو بــدء فتــرة 
التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين فــي االجتمــاع الثالــث للجمعيــة 

العامــة الغيــر عاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل.

تبــدأ مــن 1443/06/04هـــ )الموافــق2022/01/07م( حتــى نهايــة 
وقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة

انعقــاد االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع 
للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج و/أو االجتمــاع الثالــث للجمعيــة 
بصفقــة  الخاصــة  للتكافــل  األهلــي  لشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة 
الثالــث  االجتمــاع  النعقــاد  القانونــي  النصــاب  يتحقــق  االندمــاج. 
ــه. ــة في ــاً كان عــدد األســهم الممثل ــة أي ــر العادي ــة العامــة غي للجمعي

تبدأ من 1443/06/07هـ )الموافق 2022/01/10م(

نشــر علــى موقــع تــداول قــرار االندمــاج والقــرارات األخــرى التــي تــم 
اتخاذهــا فــي االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة 

الــدرع للتأميــن و/أو لشــركة األهلــي للتكافــل )بحســب الحالــة(.

1443/06/08هـ )الموافق 2022/01/11م(

3-  فترة اعتراض الدائنين

حــال 	 ابتداء فترة اعتراض الدائنين. فــي  2021/12/12م(  )الموافــق  1443/05/08هـــ 
صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع 

للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل.
حــال 	  فــي  2022/01/11م(   )الموافــق  1443/06/08هـــ 

صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.
تستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة )30( يوماً.
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3-  فترة اعتراض الدائنين

إعــان تذكيــري مــن شــركة األهلــي للتكافــل عــن قــرب انتهــاء فتــرة 
ــن ــراض الدائني اعت

حــال 	  فــي  2022/01/09م(   )الموافــق  1443/06/06هـــ 
صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع 

للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل.
حــال 	  فــي  2022/02/08م(  )الموافــق  1443/07/07هـــ 

صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.

بنهايــة يــوم 1443/06/08هـــ )الموافــق 2022/01/11م( فــي 	 انتهاء فترة اعتراض الدائنين.
حــال صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة 

الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل.
بنهايــة يــوم 1443/07/09هـــ )الموافــق 2022/02/10م( فــي 	 

حــال صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال 
ــة الثالــث لشــركة الــدرع  اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العادي

ــي للتكافــل. للتأميــن وشــركة األهل

إعــان شــركة األهلــي للتكافــل عــن وجــود أو عــدم وجــود اعتراضــات 
لدائنين. 

حــال 	  فــي  2022/01/12م(  )الموافــق  1443/06/09هـــ 
صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع 

للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل.
حــال 	  فــي  2022/02/13م(  )الموافــق  1443/07/12هـــ 

صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.
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4- إتمام صفقة االندماج

بعــد انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن أو التاريــخ الــذي تتــم فيــه نفاذ قرار االندماج.
تســوية جميــع اعتراضــات الدائنيــن علــى صفقــة االندمــاج )أيهمــا 
يأتــي الحقــاً(. ومــن المتوقــع أن يكــون قــرار االندمــاج نافــذ بتاريــخ:

حــال 	  فــي  2022/01/12م(  )الموافــق  1443/06/09هـــ 
صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع 

للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل.
حــال 	  فــي  2022/02/13م(  )الموافــق  1443/07/12هـــ 

صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.

ــم تعليق تداول أسهم شركة األهلي للتكافل. ــاذ قــرار االندمــاج، ومــن المتوقــع أن يت ــد نف ــداول بع ــرة ت أول فت
ــخ:  ذلــك بتاري

حــال 	  فــي  2022/01/12م(  )الموافــق  1443/06/09هـــ 
صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع 

للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل.
حــال 	  فــي  2022/02/13م(  )الموافــق  1443/07/12هـــ 

صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.

ــي للتكافــل عــن  ــن وشــركة األهل ــدرع للتأمي إعــان كل مــن شــركة ال
ــاذ االندمــاج. نف

حــال 	  فــي  2022/01/12م(  )الموافــق  1443/06/09هـــ 
صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع 

للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل.
حــال 	  فــي  2022/02/13م(  )الموافــق  1443/07/12هـــ 

صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.

خــال فتــرة ال تقــل عــن ثالــث فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج إلغاء إدراج أسهم شركة األهلي للتكافل في تداول.
وال تزيــد عــن ســادس فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج.

ــا لمســاهمي شــركة  ــداول وتخصيصه ــدة فــي ت إدراج األســهم الجدي
األهلــي للتكافــل المقيديــن بســجل مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل 

بنهايــة ثانــي فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج.

خــال فتــرة ال تقــل عــن ثالــث فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج 
وال تزيــد عــن ســادس فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج.
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لشــركة  األجنبــي  االســتثمار  وترخيــص  التجــاري  الســجل  تعديــل 
للتأميــن.  الــدرع 

حــال 	  فــي  2022/02/13م(  )الموافــق  1443/07/12هـــ 
صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع 

للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل.
حــال 	  فــي  2022/03/15م(  )الموافــق  1443/08/12هـــ 

صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.

شــطب وإلغــاء الســجل التجــاري وترخيــص االســتثمار ألجنبــي لشــركة 
األهلــي للتكافل. 

خــال مــدة ال تتجــاوز )30( يومــاً مــن تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج، 
ومــن المتوقــع أن يتــم ذلــك بتاريــخ:

حــال 	  فــي  2022/02/13م(  )الموافــق  1443/07/12هـــ 
صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع 

للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل.
حــال 	  فــي  2022/03/15م(  )الموافــق  1443/08/12هـــ 

صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.

الموعــد النهائــي لتوزيــع متحصــات بيــع كســور األســهم التــي تــم 
ــا بيعه

خــال ثاثيــن )30( يومــاً مــن تاريــخ إتمــام صفقــة االندمــاج. ومــن 
المتوقــع أن يتــم ذلــك بتاريــخ:

حــال 	  فــي  2022/02/13م(  )الموافــق  1443/07/12هـــ 
صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة األول أو الثانــي لشــركة الــدرع 

للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل.
حــال 	  فــي  2022/03/15م(  )الموافــق  1443/08/12هـــ 

صــدور قــرار بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثالــث لشــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل.

*ماحظة: سيتم اإلعان على موقع تداول االلكتروني )www.tadawul.com.sa( عن أي تغييرات في هذه التواريخ.
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7-  التعريفات والمصطلحات

التعريفالمصطلح

التعميم أو تعميم 
المساهمين

تعميــم المســاهمين هــذا المتعلــق بزيــادة رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن عــن طريــق إصــدار األســهم الجديدة 
لغــرض دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن، والمعــد مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن وفقــاً 

للمــادة )57( مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمّرة.

شركة الدرع للتأمين 
أو الشركة الدامجة أو 

الُمصدر

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.

شركة األهلي للتكافل أو 
الشركة المندمجة 

شركة األهلي للتكافل.

تعميم مجلس إدارة شركة 
األهلي للتكافل

ــي للتكافــل بخصــوص  ــي للتكافــل لمســاهمي شــركة األهل التعميــم الــذي يصــدره مجلــس إدارة شــركة األهل
العــرض المقــّدم مــن شــركة الــدرع للتأميــن لاندمــاج حيــث يبــدي فيــه مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل 
رأيــه لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل بخصــوص ذلــك العــرض وخطــط شــركة الــدرع للتأميــن بشــأن شــركة 

األهلــي للتكافــل.

شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل مجتمعين.الشركتان أو الشركتين 

بتاريــخ مذكرة التفاهم للتكافــل  األهلــي  وشــركة  للتأميــن  الــدرع  شــركة  بيــن  المبرمــة  الملزمــة  غيــر  التفاهــم  مذكــرة 
2019/06/18م. 

العقــد الموقــع بيــن كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل بتاريــخ 1442/12/02هـــ )الموافــق اتفاقية االندماج 
2021/07/12م( الــذي يتضمــن الشــروط واألحــكام المتعلقــة بتنفيــذ صفقــة االندمــاج.

ــي للتكافــل معامل المبادلة ــح مســاهمي شــركة الشــركة األهل ــن لصال ــدرع للتأمي أي عــدد األســهم المصــدرة فــي شــركة ال
ــي، )1.43114769137705( ســهم مــن أســهم  ــل كل ســهم واحــد مــن أســهم للتكافــل، والُمحــدد كالتال مقاب

ــي للتكافــل. شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل كل ســهم واحــد مــن أســهم األهل

صفقــة االندمــاج المقترحــة بيــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل وفقــاً ألحــكام المــادة )191( صفقة االندماج
والمــادة )192( والمــادة )193( مــن نظــام الشــركات والفقــرة الفرعيــة )1( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )49( 
مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ، والتــي ســيتم مــن خالهــا نقــل جميــع موجــودات والتزامــات شــركة األهلــي 
ــح  ــدة لصال ــدرع للتأميــن بإصــدار األســهم الجدي ــام شــركة ال ــل قي ــدرع للتأميــن مقاب للتكافــل إلــى شــركة ال
المســاهمين فــي شــركة األهلــي للتكافــل عبــر زيــادة رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن مــن )400.000.000( 

ريــال ســعودي إلــى )638.524.620( ريــال ســعودي.

مســتند العــرض المعــد مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن وفقــاً للمــادة )38( مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ مستند العرض
بشــأن العــرض المقــدم مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن إلــى مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل لغــرض دمــج 
شــركة األهلــي للتكافــل مــع شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل نقــل موجــودات والتزامــات شــركة األهلــي للتكافــل 

إلــى شــركة الــدرع للتأميــن. 

الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ إعــان النيــة المؤكــدة لشــركة الــدرع للتأميــن بتقديــم عــرض لمســاهمي شــركة فترة العرض
األهلــي للتكافــل وحتــى تاريــخ صــدور قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بصفقــة االندمــاج لــكل مــن 

الشــركتين أو أن يتــم إنهــاء اتفاقيــة االندمــاج وفقــاً ألحكامهــا. 

اجتماع الجمعية العامة 
غير العادية

ــا  ــاً لنظامه ــذي يُعقــد وفق ــة وال ــة للمســاهمين فــي الشــركة ذات الصل ــر العادي ــة العامــة غي اجتمــاع الجمعي
األساســي. 
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الجمعية العامة غير 
العادية لشركة الدرع 

للتأمين الخاصة بصفقة 
االندماج

اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن والــذي ســيُعقد للتصويــت علــى صفقــة االندمــاج 
وعــدد مــن القــرارات األخــرى ذات العاقــة. وســتكون بنــود الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع 
ــى  ــات المقترحــة عل ــاج، والتعدي ــة االندم ــال، وأحــكام اتفاقي ــادة رأس الم ــى زي ــت عل ــن هــي التصوي للتأمي
النظــام األساســي شــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج )ملحــق 5 مــن هــذا التعميــم(، وتفويــض 
مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن أو أي شــخص مفــوض لــه مــن قبــل مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن 
بإصــدار أي قــرار أو اتخــاذ أي إجــراء قــد يكــون ضروريــاً لتنفيــذ أي مــن القــرارات المذكــورة التــي تخــص 

صفقــة االندمــاج. 

الجمعية العامة غير 
العادية لشركة األهلي 

للتكافل الخاصة بصفقة 
االندماج

اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل والــذي ســيُعقد للتصويــت علــى العــرض 
المقــدم مــن شــركة الــدرع للتأميــن وعــدد مــن القــرارات األخــرى ذات العاقــة. وســتكون بنــود الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة لشــركة األهلــي للتكافــل هــي التصويــت علــى أحــكام اتفاقيــة االندمــاج وتفويــض مجلــس إدارة 
شــركة األهلــي للتكافــل، أو أي شــخص مفــوض مــن قبــل مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل، بإصــدار أي 

قــرار أو اتخــاذ أي إجــراء قــد يكــون ضروريــاً لتنفيــذ أي مــن القــرارات المتعلقــة بصفقــة االندمــاج.

الزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن مــن خــال إصــدار )23.852.462( ثاثــة وعشــرون زيادة رأس المال
ــح المســاهمين فــي شــركة  ــان وســتون ســهم لصال ــة واثن ــف وأربعمائ ــان وخمســون أل ــة واثن ــون وثمانمائ ملي

األهلــي للتكافــل.

هــي األســهم المصــدرة العاديــة مــن أســهم شــركة الــدرع للتأميــن أو شــركة األهلــي للتكافــل مدفــوع القيمــة األسهم
بالكامــل بقيمــة اســمية تبلــغ )10( عشــر ريــاالت ســعودية لــكل ســهم. 

األسهم الجديدة أو أسهم 
العوض

ــل نتيجــة  ــي للتكاف ــن لمســاهمي شــركة األهل ــدرع للتأمي ــي شــركة ال ــي ســيتم إصدارهــا ف هــي األســهم الت
صفقــة االندمــاج والبالــغ عددهــا )23.852.462( ثاثــة وعشــرون مليــون وثمانمائــة واثنــان وخمســون ألــف 

وأربعمائــة واثنــان وســتون ســهم عــادي بقيمــة اســمية تبلــغ )10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

ــاً فترة اعتراض الدائنين ــة االندمــاج وفق ــى صفق ــم عل ــم اعتراضاته ــل تقدي ــي للتكاف ــي شــركة األهل ــا لدائن ــي يحــق فيه ــرة الت الفت
ألحــكام المــادة )193( مــن نظــام الشــركات، وتبــدأ مــن تاريــخ نشــر الموافقــة علــى قــرارات االندمــاج لــكٍل مــن 

شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل وتســتمر لمــدة )30 يومــاً(. 

طلب زيادة رأس مال شركة 
الدرع للتأمين لغرض 

االندماج

هــو طلــب زيــادة رأس المــال لشــركة الــدرع للتأميــن لغــرض دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع 
للتأميــن وفقــاً لقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمّرة والئحــة االندمــاج واالســتحواذ.

ــى صفقــة االندمــاج )أيهمــا نفاذ قرار االندماج ــع اعتراضــات الدائنيــن عل ــرة اعتــراض الدائنيــن أو تســوية جمي بعــد انتهــاء فت
يأتــي الحقــاً( وذلــك وفقــاً ألحــكام المــادة )193( مــن نظــام الشــركات.

اليوم الذي يتم فيه إدراج األسهم الجديدة في تداول وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية االندماج.إتمام صفقة االندماج

مجلس إدارة الشركة ذات الصلة.المجلس أو مجلس اإلدارة

دمــج أعمــال شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل )بمــا فــي ذلــك دمــج الوظائــف اإلداريــة والهيــكل دمج األعمال
التنظيمــي وأنظمــة المعلومــات وغيرهــا( لتحقيــق ســير أعمــال الشــركة الدامجــة بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.

أي شــخص طبيعــي يديــر ويكــون مســؤوالً عــن وضــع وتنفيــذ القــرارات االســتراتيجية للشــركة بمــا فــي ذلــك كبار التنفيذيين
الرئيــس التنفيــذي ونوابــه والمديــر المالــي.

مساهم كبير أو 
المساهمون الكبار

شخص يمتلك )5٪( أو أكثر من األسهم في شركة الدرع للتأمين أو في شركة األهلي للتكافل. 

أي شخص طبيعي، أو اعتباري.الشخص
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2018/12/31م القوائم المالية فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنوات  للتأميــن  الــدرع  لشــركة  المراجعــة  الماليــة  البيانــات 
و2020/12/31م. و2019/12/31م 

السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة ميادية. السنة المالية

المساهمون في شركة الدرع العربي للتأمين أو في شركة األهلي للتكافل بحسب ما يقتضيه السياق. المساهمون

المستشار المالي المستقل لشركة الدرع للتأمين، شركة الجزيرة لألسواق المالية )»الجزيرة كابيتال«(.المستشار المالي

شركة برايس وترهاوس كوبرز.المستشار االكتواري

محاسب القوائم المالية 
االفتراضية

شركة بيكر تلي ام كي ام محاسبون قانونيون.

المستشار القانوني المستقل لشركة الدرع للتأمين، مكتب خليف شال خليف العنزي للمحاماة.المستشار القانوني

مراجع الحسابات لشركة 
الدرع للتأمين

شــركة إبراهيــم أحمــد البســام وشــركاؤه محاســبون قانونيــون، العظــم والســديري محاســبون قانونيــون 
واستشــاريون.

مستشار العناية المهنية 
الازمة المالي

شركة برايس وترهاوس كوبرز.

كل مــن المستشــار المالــي والمستشــار القانونــي ومستشــار العنايــة الازمــة المهنيــة المالــي والمستشــار المستشارين 
االكتــواري ومحاســب القوائــم الماليــة االفتراضيــة ومراجــع الحســابات مجتمعيــن. 

النظام األساسي للشركة ذات الصلة.النظام األساسي

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال 

الســوق الماليــة الســعودية »تــداول« وتشــمل حيــث يســمح ســياق النــص بذلــك أي لجنــة، أو لجنــة فرعيــة، أو السوق
موظــف، أو مســؤول، أو شــخص تابــع، أو وكيــل يمكــن أن يتــم تكليفــه فــي الوقــت الحاضــر بالقيــام بــأي مــن 
وظائــف الســوق، وعبــارة »فــي الســوق« تعنــي أي نشــاط يتــم مــن خــال أو بواســطة التجهيــزات التــي توفرهــا 

الســوق.

األوقات التي يمكن خالها بيع وشراء األسهم في السوق بحسب ما تنص عليه تداول من وقت آلخر.فترة التداول

آخــر ســعر تــم تــداول الســهم عليــه فــي يــوم التــداول ذي الصلــة وفــق اآلليــة المحــددة مــن قبــل تــداول سعر اإلغاق
الســعودية.

إدراج األوراق المالية في تداول.اإلدراج 

هي األسهم أو األوراق المالية التي تم قبول إدراجها في تداول.مدرجة

يقصد به في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ما يلي:طرف ذو عاقة

تابعي المصدر.. 1
المساهمين الكبار في المصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في الفقرات )1 ، 2 ، 3 ، 4 أو 5( أعاه.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في الفقرات )1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 أو 6( أعاه.. 7
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يقصد به في الئحة االندماج واالستحواذ، ما يلي: الزوج والزوجة واألبناء والوالدين.قريب

ترخيص مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين )حيثما ينطبق( الصادر عن البنك المركزي.ترخيص البنك المركزي

بوليصة التأمين أو وثيقة 
التأمين

ــد حــدوث الضــرر أو الخســارة المغطــاة  ــه عن ــأن تعــّوض المؤمــن ل عقــد تتعهــد بمقتضــاه شــركة التأميــن ب
ــن.  ــه لشــركة التأمي ــن ل ــه المؤّم ــذي يدفع ــل االشــتراك ال ــك مقاب بالوثيقــة أو البوليصــة، وذل

ــن )أو شــركة التأميــن( وتعويــض مــن تعــرض منهــم للضــرر التأمين ــن لــه إلــى المؤمِّ تحويــل أعبــاء المخاطــر مــن المؤمَّ
أو الخســارة مــن قبــل المؤّمــن )أو شــركة التأميــن(. 

وســطاء التأميــن الذيــن يقومــون بالتفــاوض مــع شــركات التأميــن إلتمــام عمليــة التأميــن لصالــح المؤمــن لهــم الوسطاء
لقــاء مقابــل مــادي. 

أعمال التأمين البنكي أو 
التأمين البنكي

ــى  ــاًء عل ــه بن ــى عمائ ــك مــا عل ــة مــن خــال بن ــع المنتجــات التأميني ــم تســويق وتوزي ــث يت ــب عمــل حي ترتي
ــن. ــك وشــركة التأمي ــن البن ــة بي ــة المبرم االتفاقي

نســبة مــن رأس المــال المدفــوع لشــركة التأميــن الواجــب اقتطاعهــا كوديعــة ســنداً لائحــة التنفيذيــة لنظــام الوديعة النظامية
مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي.

المملكة العربية السعودية.المملكة

وزارة التجارة بالمملكة.الوزارة

 البنك المركزي السعودي )سابقاً مؤسسة النقد العربي السعودي(. البنك المركزي

وزارة االستثمار في المملكة العربية السعودية.وزارة االستثمار

الهيئة أو هيئة السوق 
المالية 

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة هيئة المنافسة

شركة تداول السعودية. تداول

)الموافــق نظام السوق المالية 1424/06/02هـــ  وتاريــخ  م/30  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الماليــة  الســوق  نظــام 
2003/07/31م(.

)الموافــق نظام الشركات 1437/01/28هـــ  بتاريــخ  )م/3(  رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  الصــادر  الشــركات  نظــام 
1439/7/25هـــ. تاريــخ  )م/79(  رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  والمعــدل  2015/11/10م( 

نظام مراقبة شركات 
التأمين التعاوني

نظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي فــي المملكــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/32بتاريــخ 
1424/06/02هـــ الموافــق 2003/07/31م.

الائحة التنفيذية لنظام 
مراقبة شركات التأمين 

التعاوني أو الائحة 
التنفيذية 

ــك المركــزي  ــي فــي المملكــة الصــادرة مــن البن ــن التعاون ــة شــركات التأمي ــة لنظــام مراقب الائحــة التنفيذي
بتاريــخ 1425/03/01هـــ الموافــق 2004/04/20م.

الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم 8-16-2017 الئحة حوكمة الشركات
وتاريــخ 1438/5/16هـــ )الموافــق 2017/2/13م( بنــاًء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي 
ــخ  ــم 1-7-2021 وتاري ــة رق ــة الســوق المالي ــس هيئ ــرار مجل ــة بق ــخ 1437/1/28هـــ المعدل ــم م/3 وتاري رق

2021/1/14م(. )الموافــق  1442/6/1هـــ 
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قواعد طرح األوراق 
المالية وااللتزامات 

المستمرة

ــة الســوق الماليــة بموجــب  قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئ
القــرار رقــم 3-123-2017 وتاريــخ 1439/4/9هـــ )الموافــق 2017/12/27م( والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة 

الســوق الماليــة رقــم 1-7-2021 وتاريــخ 1442/06/01هـــ الموافــق 2021/01/14م.

قواعــد اإلدراج لــدى شــركة الســوق الماليــة )تــداول( الموافــق عليهــا بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم قواعد اإلدراج
3-123-2017 تاريــخ 1439/4/9هـــ الموافــق 2017/12/27م والمعدلــة بموجــب قــرار رقــم 2019-104-1 
ــخ  ــة بموجــب قــراره رقــم )1-22-2021( بتاري ــخ 1441/02/01هـــ الموافــق 2019/09/30م. والمعدل وتاري

1442/07/12هـــ الموافــق 2021/02/24م

الئحة االندماج 
واالستحواذ

الئحــة االندمــاج واالســتحواذ الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم 2007-50-1 
وتاريــخ 1428/9/21هـــ )الموافــق 2007/10/2م( والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 45-3-

2018 وتاريــخ 1439/8/7هـــ )الموافق 2018/4/23م(.

تحويــل أعبــاء المخاطــر المؤّمــن عليهــا مــن المؤّمــن إلــى معيــد التأميــن، وتعويــض المؤّمــن مــن قبــل معيــد إعادة التأمين
التأميــن عمــا يتــم دفعــه للمؤّمــن لهــم إذا تعرضــوا للضــرر أو الخســارة.

أخصائي تسوية المطالبات 
التأمينية

الشخص االعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية المطالبات التأمينية نيابة عن شركة التأمين.

إجمالي االشتراكات/ 
األقساط المكتتبة

ــى  ــرة محــددة دون اقتطــاع االشــتراكات المســندة إل ــة خــال فت ــن المكتتب ــي اشــتراكات عقــود التأمي إجمال
شــركات إعــادة التـــأمين.

االشتراكات/ األقساط 
المسندة

االشتراكات المتنازل عنها لفائدة شركات إعادة التـأمين في إطار عمليات إعادة التأمين.

صافي االشتراكات/ 
األقساط المكتتبة

يحتسب صافي االشتراكات لكل فرع بعد خصم ما يخصه من إعادة التأمين.

االشتراكات/ األقساط 
غير المكتسبة

الجزء من االشتراكات المكتتبة الذي يغطي أخطاراً تتعلق بالفترات المالية الاحقة.

صافي الفائض )العجز( 
من متحصات االكتتاب

هو ناتج طرح مجموع التكاليف والمصاريف من إجمالي اإليرادات.

المطالبــات والحــوادث التــي قــام المؤَمــن لــه بإخطــار شــركة التأميــن عنهــا والتــي مازالــت قيــد البحــث ولــم المطالبات تحت التسوية
تتــم تســويتها أو دفعهــا، وهــي تعــادل قيمــة الخســائر التــي يطالــب بهــا المؤَمــن لــه وذلــك بنــاء علــى مبالــغ 

التأميــن فــي الوثيقــة.

تكاليف اكتتاب وثائق 
التأمين

مجمــوع تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأميــن بمــا فيهــا العمــوالت والجــزء مــن المصاريــف المتعلقــة بــاإلدارة 
والتكاليــف العامــة األخــرى التــي تعــود إلــى عمليــات التأميــن.

إجمالي المطالبات 
المدفوعة

قيمــة مــا تدفعــه شــركة التأميــن للمؤمــن لهــم كتعويــض عــن األخطــار أو األضــرار التــي تعرضــوا لهــا بحســب 
شــروط وأحــكام وثيقــة التأميــن.

صافي المطالبات 
المدفوعة

إجمالي المطالبات بعد خصم حصة معيدي التامين من تلك المطالبات.

اجــراءات تقــوم بهــا شــركات التاميــن ســواء أكانــت فنيــة أو  قانونيــة قــد تؤخــر صــرف المطالبــات لمســتحقيها تسوية المطالبات
مــن حملــة الوثائــق فــي نفــس فتــرة االســتحقاق.
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التغيرات في المطالبات 
تحت التسوية

مخصــص تعويضــات مطالبــات تحــت التســوية يمثــل قيمــة التعويضــات التــي اســتحقت خــال الفتــرة وتكــون 
تلــك المطالبــات مســتحقة علــى شــركة التأميــن ولكــن قيمتهــا لــم تدفــع حتــى تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة.

مطالبات متكبدة غير مبلغ 
عنها

ــغ عنهــا فــي  ــن لصالــح المؤَمــن لهــم جــراء المطالبــات التــي حدثــت ولــم يبلّ المبالــغ المســتحقة علــى الُمؤِمّ
تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة.

المطالبات التي تم صرفها خال الفترة بعد اجراء التسويات الخاصة بالمطالبات تحت التسوية.صافي المطالبات المتكبدة

صافــي نتائــج أعمــال شــركة التأميــن مــن التأميــن، ويمثــل الفــرق بيــن إجمالــي اإليــرادات وإجمالــي التكاليــف فائض عمليات التأمين
والمصروفات.

هــي الرســوم التــي تدفــع مــن قبــل شــركة التأميــن ل البنــك المركــزي الســعودي مقابــل التفتيــش واإلشــراف، تكاليف إشراف وتفتيش
وتنظــم الائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي تلــك الرســوم.

ديون مشكوك في 
تحصيلها

وهي الديون التي تكون الشركة غير متأكدة من قدرتها على تحصيلها من العميل.

ــن إعادة التأمين النسبي ــد التأمي ــن ومعي ــن شــركة التأمي ــات( بي ــت اشــتراكات أو مطالب ــن )ســواء كان ــغ التأمي ــع مبال ــة توزي طريق
ــة متفــق عليهــا. بنســبة معين

إعادة التأمين غير النسبي 
)فائض الخسارة(

نــوع غيــر نســبي مــن اتفاقيــات إعــادة التأميــن حيــث يتعيــن علــى المؤَمــن لــه أن يتنــازل عــن بعــض المخاطــر 
ضمــن مبالــغ معينــة تزيــد عــن قيمــة الخســارة والتــي وافــق المؤِمــن علــى قبولهــا، ويتعهــد معيــد التأميــن أن 

يتقبــل التأميــن علــى المخاطــر المســندة إليــه.

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبرم عقد التأمين.المؤَمن له

شــركة التأميــن التــي تقبــل عقــود التأميــن مــن المؤَمــن لــه وتتولــى التعويــض عــن األخطــار التــي يتعــرض لهــا المؤِمن
المؤَمــن لــه بشــكل مباشــر. 

ــة المطالبة ــة مغطــاة بموجــب أحــكام وثيق ــض عــن حادث ــب تعوي ــن يطل ــه للمؤِم ــن ل ــه المؤَم ــي يقدم هــي إشــعار كتاب
التأميــن.

عمليــات التأميــن التــي يدفــع بموجبهــا المؤِمــن مبلغــاً أو مبالــغ، بمــا فيهــا حصيلــة االدخــار، فــي تاريــخ تأمين الحماية واالدخار
مســتقبلي مقابــل مــا يدفعــه المؤَمــن لــه مــن اشــتراكات.

القيمة الضمنية لمحفظة 
الحماية واالدخار الخاصة 

بشركة األهلي للتكافل

ــة واالدخــار ســارية  ــاح المســتقبلية المخصومــة لوثائــق الحماي هــي القيمــة الضمنيــة لمجمــوع صافــي األرب
ــدة. ــة وادخــار الجدي ــاب وثائــق حماي المفعــول فقــط دون تضميــن التوقعــات المســتقبلية المختصــة باكتت

هي الوثائق التأمينية التي تغطي فترة حماية تتجاوز 12 شهراً.وثائق تأمين طويلة المدى

هي الوثائق التأمينية التي تغطي فترة حماية ال تتجاوز 12 شهراً.وثائق تأمين قصيرة المدى

التأميــن علــى التكاليــف الطبيــة واألدويــة وجميــع الخدمــات والمســتلزمات الطبيــة والعاجيــة وإدارة البرامــج التأمين الصحي
الطبية.

ــة التأمين العام ــع المنقول ــى البضائ ــواع وهــي التأميــن البحــري والــذي يشــمل التأميــن عل ــة أن ــن العــام ثاث يشــمل التأمي
بحــراً وهيــاكل الســفن، والتأميــن الهندســي والــذي يغطــي أخطــار المقاوليــن وأخطــار التركيــب واالنشــاءات 
واألجهــزة الكهربائيــة اإللكترونيــة وكســر اآلالت، وتأميــن المركبــات والــذي يغطــي الخســائر والمســؤوليات 

المتعلقــة بالمركبــات عــدا مخاطــر النقــل.

التأمين من الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.تأمين المركبات
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عقــد بيــن المؤِمــن والمؤَمــن لــه يتعهــد فيــه المؤِمــن دفــع اســتحقاقات الوفــاة للمســتفيدين المعاليــن مــن قبــل تأمين الحياة
حامــل وثيقــة التأميــن عنــد وفاتــه.

التأمين الجماعي )تأمين 
الحياة للمجموعات(

تغطيــة تأمينيــة لمجموعــة مــن األشــخاص، تتكــون عــادًة مــن موظفــي شــركة أو أعضــاء منظمــة. ينقســم هــذا 
النــوع مــن التأميــن إلــى تأميــن المركبــات الجماعــي، تأميــن الحيــاة الجماعــي، والتأميــن الطبــي الجماعــي.

المبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية.االحتياطي النظامي

ــن أو عموالت إعادة التأمين ــع أو جــزء مــن مخاطــر التأمي ــٍن آخــر، ضــد جمي ــى مؤِم ــن عل ــة جــراء إعــادة التأمي ــة المتحصل العمول
ــن. إعــادة التأمي

المســؤوليات التأمينيــة، أي القيمــة التــي توضــع لتغطيــة المخاطــر المتوقعــة الناتجــة عــن مجموعــة مــن المخصصات الفنية
الوثائــق والتزاماتهــا الماليــة.

ــه مــن معدل االحتفاظ مقيــاس الشــتراكات التأميــن المكتتــب بهــا التــي تحتفــظ بهــا شــركة التأميــن، ويمكــن الحصــول علي
ــة. ــي االشــتراكات المكتتب ــى إجمال ــا عل ــب به ــن المكتت خــال قســمة صافــي اشــتراكات التأمي

نسبة المطالبات المتكبدة إلى صافي االشتراكات المكتسبة.معدل الخسارة

صافي معدل الخسارة زائد صافي نسبة العمولة زائد صافي نسبة المصاريف.صافي النسبة الموحدة

وهي الطريقة التي يتم بموجبها توزيع ربح شركة التأمين أو إعادة التأمين على أصحاب وثائق التأمين.توزيع الفائض

شخص اعتباري يقوم بتمثيل المؤِمن بأجر وذلك الجتذاب عقود تأمين للمؤِمن والتفاوض عليها.وكالة تأمين

محفظة المجموعة أو 
تأمين المجموعة

هــي أحــد أقســام منتجــات التأميــن المقدمــة مــن قبــل شــركة األهلــي للتكافــل، وتشــمل كل مــن المنتجــات 
التاليــة: البطاقــات االئتمانيــة، وتأميــن الحيــاة للمجموعــات، والتمويــل الشــخصي، والتمويــل الســكني. وتقــدم 

هــذه المنتجــات إلــى العمــاء ذوي الطابــع المؤسســي

محفظة األفراد أو تأمين 
األفراد

هــي أحــد أقســام منتجــات التأميــن المقدمــة مــن قبــل شــركة األهلــي للتكافــل، وتشــمل كل مــن المنتجــات 
التاليــة: برنامــج األهلــي للتعليــم، وبرنامــج األهلــي للــزواج، وبرنامــج األهلــي للتقاعــد، وبرنامــج األهلــي 

ــاء األفــراد ــان(. ونقــدم هــذه المنتجــات إلــى العم للحمايــة )أم

شركة األهلي للخدمات 
التأمينية التسويقية

هــي شــركة تابعــة ومملوكــة مــن البنــك األهلــي الســعودي )أحــد كبــار المــاك فــي شــركة األهلــي للتكافــل(، 
وتعمــل كوكيــل تأميــن لتوزيــع وتســويق منتجــات التأميــن اإلســامية، حيــث تقــوم بتســويق منتجــات التكافــل 
اإلســامية لشــركة األهلــي للتكافــل مــن خــال قنــوات توزيــع البنــك االهلــي الســعودي فــي كافــة انحــاء 

ــة. المملك

شركة إف دبليو يو أى 
جى في

هــي شــركة تعمــل فــي تصميــم وإدارة وتوزيــع المنتجــات االســتثمارية يحســب الطلــب، ومتخصصــة فــي تقديــم 
خدمــات التأميــن علــى الحيــاة والخدمــات الماليــة الممتــدة مــن أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات عاليــة الكفــاءة 
وتعمــل فــي حلــول اســتثمار البيانــات الضخمــة. تخــدم شــركة إف دبليــو يــو أى جــى فــي العمــاء فــي أوروبــا 

وآســيا، ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي ميونــخ، ألمانيــا.

محفظة الشركة االستثمارية هي أداة مركبة من أدوات االستثمار تحتوي على أصلين أو أكثر.المحفظة االستثمارية

مبلغ مالي تقوم الشركة بمنحه للموظف بمجرد انتهاء مدة خدمته، وذلك باالستناد على نظام العمل.مكافأة نهاية الخدمة

هو السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي بين البنوك في المملكة العربية السعودية.سايبور

تصنيف من المرجح أنه لن يتغير.مستقر
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A.M. Best وكالــة إيــه إم بســت، هــي وكالــة أمريكيــة متخصصــة فــي مجــال التصنيــف االئتمانــي متخصصــة فــي قطــاع 
التأميــن فــي جميــع أنحــاء العالــم.

 Standard & Poor’s

Corporation (S&P)

وكالة ستاندرد آند بورز وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني.

التقويم هجري.هـ.

التقويم ميادي.م.
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8-  عوامل المخاطرة

يتوّجــب علــى كل مســاهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن قــراءة هــذا القســم المتعلــق بعوامــل المخاطــرة ودراســة كافــة المعلومــات المبينــة فيــه بعنايــة 
وتمّعــن، وذلــك قبــل اتخــاذ أي قــرار بالموافقــة أو الرفــض خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخــاص بالتصويــت علــى صفقــة االندمــاج. 
كمــا يتوجــب علــى كل مســاهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن قــراءة ودراســة كافــة المعلومــات األخــرى التــي يحتويهــا هــذا التعميــم وليــس فقــط عوامــل 
المخاطــرة المبينــة أدنــاه، بحيــث أن عوامــل المخاطــرة المذكــورة فــي هــذا التعميــم قــد ال تتضمــن كافــة المخاطــر التــي قــد تواجههــا شــركة الــدرع 
ــر  ــة غي ــاك عوامــل مخاطــرة إضافي ــه قــد تكــون هن ــم. يجــدر بالذكــر بأن ــل أو بتاريــخ صــدور هــذا التعمي ــم رصدهــا قب ــي ت ــاً أو الت للتأميــن حالي
المخاطــر الــواردة فــي هــذا القســم، وهــذه المخاطــر قــد تؤثــر ســلباً علــى الشــركة الدامجــة لكنهــا إمــا غيــر معلومــة لمجلــس إدارة شــركة الــدرع 

للتأميــن بتاريــخ صــدور هــذا التعميــم أو أنهــا ال تُعتبــر مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى الصفقــة بتاريــخ صــدور هــذا التعميــم.  

إن تحقــق أي مــن المخاطــر المبينــة فــي هــذا القســم ســيؤثر ســلباً وبشــكٍل جوهــري علــى نشــاط شــركة الــدرع للتأميــن ومركزهــا المالــي ونتائــج 
ــم  ــاه( إمــا لعــدم عل ــر المخاطــر المذكــورة أدن ــة أســهمها، كمــا أن تحقــق أي مخاطــر أخــرى )غي ــة المســتقبلية وربحي ــا المالي عملياتهــا وتدفقاته
مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن بهــا حاليــاً أو لعــدم اعتبــار تلــك المخاطــر أنهــا جوهريــة بتاريــخ صــدور هــذا التعميــم، ســيؤثر أيضــاً بشــكٍل 
ســلبي علــى نشــاط الشــركة الدامجــة ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا الماليــة ونتائــج عملياتهــا وربحيــة أســهمها. وفــي حــال كان أي مــن المســاهمين 
بحاجــة ألي تفســير إضافــي أو كان لديــه أي شــكوك أو مخــاوف بخصــوص محتــوى هــذا التعميــم و/أو صفقــة االندمــاج، يتوجــب عليــه الحصــول 

علــى استشــارة خاصــة مــن قبــل مستشــار مالــي مســتقل مرّخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة. 

إن تحقــق أي مــن المخاطــر الــواردة فــي هــذا القســم ســيؤثر ســلباً علــى نشــاط الشــركة الدامجــة وعلــى مركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا 
الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية وربحيــة ســهمها، يجــدر بالذكــر أن ترتيــب عــرض المخاطــر الــواردة فــي هــذا القســم ال يعكــس ترتيــب أهميــة هــذه 

المخاطــر أو احتماليــة حدوثهــا. 

8-1  المخاطر المتعلقة بصفقة االندماج وإصدار األسهم الجديدة

8-1-1  المخاطر المرتبطة بعدم تحقيق القيمة المضافة المرجوة من عملية االندماج

تكمــن الحوافــز األساســية إلتمــام صفقــة االندمــاج فــي الفوائــد المتوقــع تحقيقهــا نتيجــًة الندمــاج شــركة األهلــي تكافــل بشــركة الــدرع للتأميــن  
ــاٍت  ــم، بتوقع ــم )10-2-2( »دوافــع الصفقــة واآلثــار المترتبــة علــى شــركة الــدرع للتأميــن« مــن هــذا التعمي ــي القســم رق ــا هــو موضــح ف ــاً لم وفق
مســتقبليٍة ال يمكــن إعطــاء تأكيــدات علــى تحققهــا أو تحّقــق أي مــن النتائــج المرجــوة منهــا حيــث تتمثــل أحــد المخاطــر المرتبطــة بصفقــة االندمــاج 
فــي عــدم قــدرة الشــركة الدامجــة علــى تحقيــق فــرص النمــو المســتهدفة والفوائــد األخــرى خــال المــدة المتوقعــة أو وفــق اآلليــة المتوقعــة حاليــاً 
)أو عــدم قــدرة الشــركة الدامجــة علــى تحقيقهــا بــأي شــكل مــن األشــكال(. الدامجــة ونتائجهــا بشــكل خــاص. إضافــة إلــى ذلــك، إن منافــع ومزايــا 
صفقــة االندمــاج كمــا هــي مبينــة فــي هــذا التعميــم مبنيــة علــى توقعــاٍت مســتقبليٍة ال يمكــن ضمــان تحققهــا أو تحّقــق أي مــن النتائــج المرجــوة منهــا. 
إن عــدم تحقــق النتائــج اإليجابيــة المرجــوة مــن عمليــة االندمــاج كليــا أو جزئيــا ســيكون لــه تداعيــات ســلبية علــى األداء المالــي للشــركة الدامجــة 
وعلــى نتائــج عملياتهــا وقيمــة أســهمها بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.  كمــا يحتــوي هــذا التعميــم علــى بيانــات ومعلومــات مســتقبلية تتعلــق بشــركة 
األهلــي للتكافــل وتوقعــات مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن فيمــا يختــص بصفقــة االندمــاج، مــع العلــم بــأن هــذه البيانــات والمعلومــات قائمــة 
علــى التوقعــات والتقديــرات والتصــورات والمعلومــات المتاحــة حاليــاً لــدى مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن. وتشــمل هــذه البيانــات علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر معلومــات عــن اســتراتيجيات وخطــط وأهــداف ومصروفــات وتوقعــات وافتراضــات تتعلــق بشــركة األهلــي للتكافــل. وتعكــس هــذه 
البيانــات الرؤيــة الحاليــة فيمــا يتعلــق باألحــداث المســتقبلية للشــركة الدامجــة ولكنهــا ال تشــكل ضمانــاً لــألداء المســتقبلي أو االتســاق مــع الخطــط 
االســتراتيجية المســتقبلية للشــركة الدامجــة. وقــد تتضمــن هــذه البيانــات بعــض المخاطــر والحــاالت التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا. كمــا تعتمــد بعــض 
البيانــات المســتقبلية علــى افتراضــات فيمــا يتعلــق باألحــداث المســتقبلية، وعليــه، قــد يثبــت عــدم صحــة أو دقــة أيــاً مــن االفتراضــات التــي تــم 
اســتخدامها. وقــد تــؤدي عــدة عوامــل إلــى اختــاف توقعــات شــركة الدامجــة اختافــاً جوهريــاً عــن أي نتائــج و/أو أداء و/أو إنجــازات مســتقبلية 
يشــار إليهــا صراحــًة و/أو ضمنــاً فــي البيانــات المســتقبلية. وتشــمل هــذه العوامــل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي: التغييــرات فــي األوضــاع 
الحاليــة فــي ظــل انتشــار جائحــة كورونــا وتبعاتهــا الصحيــة، التغيــرات فــي الظــروف التجاريــة واالقتصاديــة والسياســية العامــة فــي المملكــة، تعديــل 
ــر متوقعــة،  ــة ذات أســعار تنافســية غي ــة أخــرى فــي المملكــة، وجــود بيئ ــة أو شــبه حكومي ــة أو أي أنشــطة حكومي األنظمــة والسياســات الحكومي
حــدوث التغيــرات فــي ســعر صــرف العمــات وســعر الفائــدة ومعــدل التضخــم، عــدم قــدرة الشــركة الدامجــة باالســتحواذ علــى حصــة ســوقية أكبــر 
أو تقديــم منتــج تأمينــي جديــد للشــركة الدامجــة أو حــدوث تعديــات فــي االســتراتيجية التجاريــة للشــركة الدامجــة والعديــد مــن العوامــل األخــرى 
غيرهــا. يجــدر بالذكــر أنــه، ترتبــط العديــد مــن هــذه العوامــل باالقتصــاد الكلــي وعليــه، تعتبــر تلــك العوامــل خارجــة عــن ســيطرة شــركة الدامجــة.  
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وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة اختافــاً جوهريــاً عــن النتائــج المبنيــة علــى التوقعــات أو التصــورات أو التقديــرات أو الخطــط المســتقبلية وذلــك فــي 
حــال تحقــق أي مــن هــذه المخاطــر فســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية بعــد 

إتمــام صفقــة االندمــاج. 

8-1-2  المخاطر المرتبطة بعملية التقييم بمعامل المبادلة لصفقة االندماج

ــى  ــاًء عل ــي للتكافــل بن ــح مســاهمي شــركة األهل ــادة رأس المــال لصال ــاً لزي ــن تبع ــدرع للتأمي ــي ســتصدرها شــركة ال ــد عــدد األســهم الت ــّم تحدي ت
تقييــم مالــي تــّم إجــراؤه علــى الشــركتين. وعلــى أســاس هــذا التقييــم، تــم تحديــد أيضــاً معامــل مبادلــة األســهم بيــن الشــركة الدامجــة والشــركة 
المندمجــة، أي )1.43114769137705( ســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل كل ســهم مملــوك فــي شــركة األهلــي للتكافــل. وتجــدر اإلشــارة الــى 
أنــه تــم تحديــد معامــل المبادلــة وقيمــة التقييــم النهائــي لــكل مــن شــركة الــدرع للتأميــن واألهلــي للتكافــل بنــاًء علــى تقييــم مالــي تــّم إجــراؤه علــى 
كل مــن الشــركتين المشــار إليهمــا بعــد تطبيــق المعاييــر المهنيــة لازمــة. وقــد بُنيــت عمليــة التقييــم علــى أســاس القيمــة الدفتريــة للشــركتين بعــد 
اجــراء تعديــات العنايــة المهنيــة الازمــة كمــا فــي القوائــم الماليــة المنشــورة للربــع األول للعــام 2021م، باإلضافــة إلــى احتســاب القيمــة الضمنيــة 
لمحفظــة الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل، وتمــت عمليــة تقييــم القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة 
األهلــي للتكافــل عــن طريــق شــركة شــما لاستشــارات، وهــي الشــركة التــي تــم تعيينهــا مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن للقيــام بالدراســات االكتواريــة 
الازمــة لتحديــد قيمــة تلــك المحفظــة، وحيــث بلــغ تقييــم القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار لشــركة األهلــي للتكافــل مــن قبــل شــركة 
شــما لاستشــارات مبلــغ وقــدره 39.470.021 ريــال ســعودي. كمــا قامــت شــركة األهلــي للتكافــل بتعييــن مستشــار اكتــواري آخــر للقيــام بعمليــة 
تقييــم واحتســاب القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل، وحيــث بلــغ تقييــم القيمــة الضمنيــة لمحفظــة 
الحمايــة واالدخــار لشــركة األهلــي للتكافــل مــن قبــل مستشــار شــركة األهلــي للتكافــل مبلــغ وقــدره 51.041.179 ريــال ســعودي. وحيــث بلــغ متوســط 
تقييــم القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل مبلــغ قــدره 45.255.600 )وهــي القيمــة النهائيــة المعتمــدة 
للقيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل(. علمــاً بأنــه 
ال يوجــد لــدى شــركة الــدرع للتأميــن محفظــة تأميــن حمايــة طويلــة المــدى وادخــار حاليــاً )فقــط لديهــا محفظــة تأميــن حمايــة قصيــرة المــدى(، 
ولذلــك لــم يتــم احتســابها فــي عمليــة تقييــم شــركة الــدرع للتأميــن.  فــي هــذا الصــدد، يقتضــي التنويــه بــأن عمليــة العنايــة المهنيــة الازمــة التــي تــم 
تقييــم كل مــن شــركتي الــدرع للتأميــن واألهلــي للتكافــل علــى ضوئهــا،  بنيــت علــى مــا قدمتــه كل شــركة للمستشــارين ذوي العاقــة. وبالتالــي إن أي 
إخفــاء أو تظليــل ألي مــن المعلومــات التــي تــم االفصــاح عنهــا يوثــر جوهريــاً علــى عمليــة التقييــم والتعديــات ذات العاقــة. إضافــة إلــى ذلــك فقــد 
تــم االفتــراض بــأن القوائــم الماليــة المنشــورة هــي صحيحــة وعادلــة وتعكــس الوضــع المالــي الصحيــح للشــركتين دون التدقيــق بصحتهــا. ويجــدر 
بالذكــر بــأن أي اختــاف أو خطــأ فــي القوائــم الماليــة قــد ال يعكــس القيمــة الحقيقيــة للشــركتين. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يوجــد خطــر مســتمر 
ينشــأ بســبب امكانيــة تغيُّــر العوامــل واالفتراضــات التــي بُنــي عليهــا التقييــم )وباألخــص االفتراضــات االكتواريــة التــي تمــت اخذهــا بالحســبان عنــد 
احتســاب القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل(  وتحديــد معامــل المبادلــة المتفــق عليــه فــي اتفاقيــة 
االندمــاج، ويعــود ذلــك إلــى أنــه منــذ تاريــخ 2021/07/12م )وهــو تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االندمــاج( قامــت كل مــن الشــركتين بممارســة أعمالهــا 
التشــغيلية المعتــادة، وســوف تســتمر ممارســة األعمــال التشــغيلية االعتياديــة لــكل مــن الشــركتين حتــى إتمــام صفقــة االندمــاج ممــا يجعــل المركــز 
ــة و/أو غيرهــا مــن  ــرات فــي األوضــاع السياســية و/أو االقتصادي ــى ذلــك فــإن أي تغيُّ ــر. باإلضافــة إل ــكل مــن الشــركتين عرضــًة للتغيي ــي ل المال
األوضــاع التــي قــد تؤثــر علــى الوضــع المالــي ألي مــن الشــركتين، ممــا ســيؤثر علــى تقييــم كل مــن الشــركتين.  وبالتالــي فــإن معامــل المبادلــة المتفــق 
عليــه قــد ال يعكــس القيمــة العادلــة عنــد تاريــخ إتمــام صفقــة االندمــاج، يرجــى مراجعــة القســم رقــم )10-5( »تقييــم شــركة الــدرع للتأميــن وتقييــم 

شــركة األهلــي للتكافــل« مــن هــذا التعميــم.

8-1-3  المخاطر المرتبطة بعملية التكامل بعد االندماج 

تتطلّــب صفقــة االندمــاج وضــع آليــة واضحــة وفريــق عمــل متفــّرغ لضمــان حســن التكامــل بيــن كافــة العناصــر البشــرية والماديــة لــكٍل مــن شــركة 
الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل. حيــث تــم تشــكيل فريــق عمــل مكــون مــن مــدراء تنفيذييــن مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي 
للتكافــل للقيــام بوضــع خطــة لتنظيــم عمليــة دمــج األعمــال. يجــدر بالذكــر أنــه بعــد إتمــام عمليــة االندمــاج، ســوف ينتــج عــن عمليــة التكامــل الكثيــر 
مــن اإلجــراءات والخطــوات المتناســقة المطلــوب تنفيذهــا بنجــاح، وقــد ال يكــون هــذا األمــر متاحــاً نظــراً إلمكانيــة اختــاف آليــات وأســاليب العمــل 
المطّبقــة مــن قبــل كٍل مــن الشــركتين. وفــي حــال عــدم قــدرة شــركة الــدرع للتأميــن علــى التعامــل مــع آليــات دمــج األعمــال وإدارتهــا بشــكل فّعــال، 
ســتتأثر أعمــال وإنتاجيــة الشــركة الدامجــة عنــد إتمــام صفقــة االندمــاج وســيؤدي ذلــك إلــى عــدم تحقيــق المنافــع المتوقعــة مــن صفقــة االندمــاج، 
وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة الدامجــة وأرباحهــا وتكاليفهــا وصافــي دخلهــا وموجوداتهــا والتزاماتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية وعلــى 

النتائــج الماليــة الموحــدة ونتائــج العمليــات بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.
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8-1-4  المخاطر المرتبطة بتأثير اإلعالن عن صفقة االندماج على أعمال الشركتين

قــد يــؤّدي اإلعــان عــن صفقــة االندمــاج إلــى )أ( تحــول تركيــز إدارة شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل إلــى العمــل علــى إتمــام صفقــة 
االندمــاج األمــر الــذي قــد يؤّثــر علــى مســتوى الخدمــة المقدمــة للعمــاء الحالييــن أو المحتمليــن للشــركتين مّمــا قــد يدفعهــم إلــى عــدم التعامــل 
مــع الشــركتين، )ب( نشــوء خــوف وعــدم اســتقرار لــدى الموظفيــن والمــدراء األساســيين فــي الشــركتين مــن ناحيــة إمكانيــة فقدانهــم لوظائفهــم بعــد 
إتمــام صفقــة االندمــاج. إن عــدم قــدرة الشــركتين علــى التعامــل مــع هــذه االنعكاســات المحتملــة وإدارتهــا بشــكل فعــال ســيؤدي إلــى التأثيــر الســلبي 

علــى أعمــال الشــركتين وعلــى إنتاجيتهمــا ونتائجهمــا الماليــة.

8-1-5  المخاطــر المرتبطــة بصفقــة االندمــاج أو تأخرهــا بســبب اإلجــراءات المتصلــة بفتــرة اعتــراض 
الدائنيــن

يُشــترط إلتمــام صفقــة االندمــاج انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن المشــار إليهــا فــي المــادة 193 مــن نظــام الشــركات وتســوية أي اعتراضــات 
مقدمــة خالهــا وفــق أحــكام نظــام الشــركات، حيــث يحــق لدائنــي شــركة األهلــي للتكافــل االعتــراض علــى صفقــة االندمــاج خــال مــدة 30 يومــاً مــن 
تاريــخ نشــر الموافقــة علــى قــرارات االندمــاج لــكل مــن الشــركتين. وفــي حــال وجــود اعتــراض مــن أي مــن الدائنيــن فســيتم إيقــاف صفقــة االندمــاج 
إلــى أن يتنــازل الدائــن عــن معارضتــه أو تفــي شــركة األهلــي للتكافــل بالديــن إن كان حــاالً أو تقــّدم ضمانــاً كافيــاً للوفــاء بالديــن إذا كان الديــن آجــًا، 

ولمعلومــات أكثــر عــن فتــرة اعتــراض الدائنيــن يرجــى مراجعــة القســم رقــم )12-3-3( مــن هــذا التعميــم. 
 

ــى عــدم تحقــق  ــة، ســيؤدي إل ــون المحتمل ــن وإجــراءات التعامــل مــع الدي ــراض الدائني ــرة اعت وفــي حــال تأخــر إتمــام صفقــة االندمــاج بســبب فت
المنافــع المرجــوة مــن صفقــة االندمــاج أو تأخــر تحققهــا أو يــؤدي إلــى زيــادة التكاليــف المرتبطــة بالصفقــة، وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى أعمــال 
شــركة الــدرع للتأميــن وأرباحهــا وتكاليفهــا وصافــي دخلهــا وموجوداتهــا والتزاماتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية وعلــى النتائــج الماليــة الموحــدة ونتائــج 

العمليــات بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.

8-1-6  المخاطر المرتبطة باختالف رغبة الشركة الدامجة في التعرض للمخاطر

ــة  ــي للتكافــل الحالي ــن أو شــركة األهل ــدرع للتأمي ــة شــركة ال ــة الشــركة الدامجــة فــي التعــرض للمخاطــر عــن رغب ــف رغب مــن المحتمــل أن تختل
فــي التعــرض للمخاطــر، حيــث أن تلــك المخاطــر يتــم تقييمهــا مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر لــكل شــركة بشــكل مســتقل ومــن الممكــن أن يــؤدي 
االندمــاج إلــى اختــاف توجــه الشــركة الدامجــة فيمــا يختــص فــي التعــرض للمخاطــر )تدنــي أو زيــادة رغبــة التعــرض للمخاطــر( وذلــك فيمــا يتعلــق 
باســتهداف فئــات معينــة مــن العمــاء أو السياســة العامــة فــي التعامــل مــع العمــاء كمــا فــي إدارة المحافــظ االســتثمارية وسياســة االســتثمارات 
فــي فئــة مــن الفئــات ممــا يــؤدي إلــى تقليــل الخدمــات والمنتجــات المقدمــة لهــم. بنــاًء عليــه، وفــي حــال تدنــي رغبــة الشــركة الدامجــة فــي التعــرض 
للمخاطــر، قــد تقــوم الشــركة الدامجــة بعــدم تجديــد وثائــق التأميــن مــع بعــض العمــاء فــي بعــض الفئــات ممــن ال يتوافقــون مــع نســبة التعــرض 
للمخاطــر المائمــة للشــركة الدامجــة فــي حينــه أو تقليــل االهتمــام بهــم. أو فــي حــال زيــادة رغبــة الشــركة الدامجــة فــي التعــرض للمخاطــر قــد 
ــال الشــركة الدامجــة  ــى أعم ــر ســلباً عل ــا يؤث ــي المخاطــر مم ــع بعــض العمــاء عال ــة م ــق تأميني ــم وثائ ــد أو تقدي ــوم الشــركة الدامجــة بتجدي تق

وأرباحهــا وتكاليفهــا وصافــي دخلهــا وموجوداتهــا والتزاماتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. 

8-1-7  المخاطــر المتعلقــة بســعر ســهم شــركة الــدرع للتأميــن وارتفاعــه فــي الســوق مقارنــة بالتقييــم 
المتفــق عليــه

بحســب اتفاقيــة االندمــاج، تــم االتفــاق بيــن كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل علــى معامــل المبادلــة التــي يحــدد عــدد األســهم 
التــي ســيحصل عليهــا مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل فــي الشــركة الدامجــة عنــد نفــاذ صفقــة االندمــاج، وتــم تحديــد معامــل مبادلــة األســهم 
كالتالــي، )1.43114769137705( ســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل كل ســهم مملــوك فــي شــركة األهلــي للتكافــل. تــم تحديــد القيمــة 
اإلجماليــة للعــوض بحســب ســعر اإلغــاق لســهم شــركة الــدرع للتأميــن البالــغ )23.22( ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ 1442/12/01هـــ )الموافــق 
2021/07/11م( )وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة االندمــاج( مبلــغ وقــدره )553.854.168( ريــال ســعودي )ولمزيــد مــن التفاصيــل 
ــم(.  ــم )10-5( »تقييــم شــركة الــدرع للتأميــن وتقييــم شــركة األهلــي للتكافــل« مــن هــذا التعمي ــة القســم رق ــم، يرجــى مراجع ــة التقيي حــول عملي
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بعــد تحديــد ســعر اإلغــاق لســهم شــركة الــدرع للتأميــن )وهــو ســعر اإلغــاق ألخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة 
االندمــاج( الموضــح أعــاه، تــم اســتكمال إجــراءات الصفقــة األخــرى )مثــل اســتكمال إجــراءات تجهيــز المســتندات المطلوبــة مــن قبــل الجهــات 
الحكوميــة للحصــول علــى الموافقــات الازمــة، والبــدء فــي مراجعــة المســتندات مــن قبــل الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة ويشــمل ذلــك اســتام 
طلبــات إضافيــة و/أو تعديــات علــى الطلبــات الحاليــة، وغيرهــا مــن المتطلبــات االعتياديــة لجميــع عمليــات االندمــاج واالســتحواذ التــي تتــم عــن 
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طريــق إصــدار أســهم جديــدة(. خــال تلــك الفتــرة مــا بيــن ســعر اإلغــاق للســهم ألخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة االندمــاج واســتكمال 
اإلجــراءات المطلوبــة الكتمــال الصفقــة، شــهد ســعر ســهم الشــركة الــدرع للتأميــن ارتفاعــا فــي الســوق حيــث بلــغ ســعر ســهم شــركة الــدرع للتأميــن 
كمــا فــي أقــرب يــوم تــداول قبــل نشــر التعميــم 2021/11/14م مبلــغ وقــدره 24.90 ريــال ســعودي )أي ارتفــاع قدرهــا 7.2٪ عــن ســعر ســهم شــركة 

الــدرع للتأميــن بآخــر يــوم تــداول ســبق إبــرام اتفاقيــة االندمــاج(. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن ســعر ســهم شــركة الــدرع للتأميــن عرضــة للزيــادة أو االنخفــاض حتــى تاريــخ اكتمــال صفقــة االندمــاج )أي التاريــخ الــذي 
تتــم فيــه إصــدار األســهم الجديــدة لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل فــي الشــركة الدامجــة عنــد نفــاذ صفقــة االندمــاج(، ولــم تنــص اتفاقيــة 
االندمــاج علــى أنــه ســوف يتــم تغييــر عــدد األســهم الجديــدة بنــاء علــى تغييــر ســعر ســهم شــركة الــدرع للتأميــن، كونــه تــم اعتمــاد تقييــم شــركة الــدرع 
للتأميــن وتقييــم شــركة األهلــي للتكافــل كمــا فــي اتفاقيــة االندمــاج الموقعــة بتاريــخ 2021/07/12م )االتفــاق النهائــي للمضــي قدمــاً فــي صفقــة 
االندمــاج( ولــم يتــم اســتخدام ســعر ســهم شــركة الــدرع للتأميــن وســعر ســهم شــركة األهلــي للتكافــل خــال عمليــة التقييــم. وبالتالــي فــإن عــدم 
اســتخدام ســعر ســهم شــركة الــدرع للتأميــن خــال عمليــة التقييــم وتحديــد معامــل المبادلــة، قــد يــؤدي ذلــك إلــى تقســيم أربــاح الشــركة الدامجــة 
علــى عــدد أكبــر مــن األســهم، أي يــؤدي انخفــاض ربحيــة كل ســهم لمســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن بســبب تقســيم األربــاح علــى عــدد أســهم أكثــر 

بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.

8-1-8  المخاطر المتعلقة برأي المستشار المالي المقدم لشركة الدرع للتأمين

تلقــى مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن بتاريــخ 1442/12/02هـــ )الموافــق 2021/07/12م( رأيــاً مــن المستشــار المالــي لشــركة الــدرع للتأميــن 
)»الجزيــرة كابيتــال«( يفيــد بــأن المستشــار المالــي يــرى أن معامــل المبادلــة عــادل بالنســبة لشــركة الــدرع للتأميــن مــن وجهــة نظــر ماليــة كمــا فــي 
تاريــخ تقديــم الــرأي، وذلــك وفقــاً للعوامــل واالفتراضــات الموضحــة فــي الــرأي، ولــم يتحقــق المستشــار المالــي بشــكل مســتقل مــن صحــة ودقــة 
هــذه المعلومــات والبيانــات ، وبالتالــي ال يمكــن ضمــان صحتهــا أو دقتهــا، والتــي بنــى عليهــا رأي المستشــار المالــي حيــال تقييــم صفقــة االندمــاج 
ــرأي المقــدم مــن  ــث ال ــم تحدي ــن يت ــه ل ــث أن ــم(. وحي ــم )3( مــن هــذا التعمي ــة الملحــق رق ــرأي، الرجــاء مراجع ــل حــول ال ــد مــن التفاصي )ولمزي
المستشــار المالــي، فإنــه ال يوجــد مــا يضمــن أن يكــون للمستشــار المالــي نفــس الــرأي حــول عدالــة معامــل المبادلــة فــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن الخاصــة بصفقــة االندمــاج، وذلــك الحتماليــة تغييــر العوامــل واالفتراضــات التــي بنــي عليهــا الــرأي 
فــي تاريــخ تقديمــه أو لعــدم صحــة المعلومــات والبيانــات المقدمــة للمستشــار المالــي، وبالتالــي قــد ال يعكــس رأي المستشــار المالــي لشــركة الــدرع 
للتأميــن عدالــة معامــل المبادلــة بالنســبة لشــركة الــدرع للتأميــن ممــا يــؤدي إلــى التأثيــر ســلباً علــى موجــودات والتزامــات الشــركة الدامجــة وربحيــة 
ســهمها. بنــاًء لمــا ســبق، إن تحقــق أي مــن المخاطــر المشــار إليهــا أعــاه قــد يتســبب بتأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا 

المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.

القــوة  وانخفــاض  الحالييــن  المســاهمين  ملكيــة  فــي  بالتغييــر  المتعلقــة  المخاطــر    2-8
لألســهم التصويتيــة 

8-2-1  المخاطــر المرتبطــة بالتغيــر فــي ملكيــة المســاهمين الحالييــن وانخفــاض القــوة التصويتيــة 
ــك ــة لذل المصاحب

ســتتم صفقــة االندمــاج مــن خــال عــرض مبادلــة أوراق ماليــة، حيــث ســتقوم شــركة الــدرع للتأميــن بإصــدار األســهم الجديــدة لصالــح مســاهمي 
شــركة األهلــي للتكافــل مقابــل نقــل جميــع موجــودات شــركة األهلــي للتكافــل والتزاماتهــا إلــى شــركة الــدرع للتأميــن. تبعــاً إلتمــام صفقــة االندمــاج، 
ســوف تصبــح نســبة ملكيــة مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن 37.36٪ وبالتزامــن مــع ذلــك ســوف تقــل نســبة ملكيــة 
المســاهمين الحالييــن فــي شــركة الــدرع للتأميــن إلــى 62.64٪ بينمــا كانــت تمثــل ملكيتهــم مــا نســبته 100٪ قبــل صفقــة االندمــاج. بالتالــي ســتقل 
قدرتهــم علــى التأثيــر فــي القــرارات التــي تتطلــب موافقــة مســاهمي الشــركة الدامجــة بمــا فيهــا اختيــار أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الدامجــة 
والقــرارات االســتراتيجية األخــرى الهامــة للشــركة الدامجــة، وباإلضافــة إلــى ذلــك ســوف تنخفــض حصتهــم مــن صافــي أربــاح الشــركة الدامجــة. 

8-2-2  المخاطــر المرتبطــة باحتماليــة الســيطرة مــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل التــي تــؤدي 
إلــى تملــك 30٪ أو أكثــر

عنــد اتمــام صفقــة االندمــاج ســتبلغ  ملكيــة مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل مــن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن بنســبة 37.36٪. وعليــه، ســتصبح 
ملكيــة مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل حصــة مســيطرة مــن الشــركة الدامجــة. وســيمتلك البنــك األهلــي الســعودي بنســبة 11.21٪ مــن الشــركة 
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الدامجــة. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن ناصــر محمــد حمــود العتيبــي )مســاهم كبيــر فــي شــركة الــدرع للتأميــن بنســبة 7.13٪( لــن يصبــح مــن كبــار 
مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن عنــد إتمــام صفقــة االندمــاج حيــث ســتنخفض نســبة ملكيتــه إلــى مــا دون 5٪ وتحديــداً ســوف تصبــح نســبة ملكيتــه 
ــار المســاهمين  ــة كب ــن، أي ســوف تنخفــض نســبة ملكي ــدرع للتأمي ــار مســاهمي شــركة ال ــن يعــود مــن كب ــه ل 4.47٪ مــن الشــركة الدامجــة، وعلي
الحالييــن لــدى شــركة الــدرع للتأميــن مــن 36.38٪ إلــى 18.32٪ بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج. وســيتمكن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل بعــد 
ــات  ــى موافق ــرارات المتخــذة وعل ــى الق ــر عل ــى التأثي ــدرة عل ــال الشــركة الدامجــة مــن خــال الق ــى أعم ــر عل ــاج مــن التأثي ــة االندم ــام صفق إتم
الجمعيــة العامــة كالقــرارات المتعلقــة بتعييــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الدامجــة و/أو قــرارات جوهريــة تتعلــق بأعمــال الشــركة الدامجــة و/

أو توزيــع األربــاح و/أو تعديــل رأس المــال. 

8-2-3  المخاطــر المرتبطــة بالتذبذبــات المحتملــة فــي ســعر ســهم شــركة الــدرع للتأميــن حتــى إتمــام 
صفقــة االندمــاج

قــد يتعــرض ســعر ســهم شــركة الــدرع للتأميــن لدرجــة كبيــرة مــن التذبــذب حتــى إتمــام صفقــة االندمــاج، نتيجــة لإلعــان عــن صفقــة االندمــاج، او 
اســتكمال إجــراءات الصفقــة األخــرى، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، كفتــرة اعتــراض الدائنيــن. خــال تلــك الفتــرة مــا بيــن موافقــة الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة لــكل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل – كل علــى حــدى - علــى صفقــة االندمــاج واســتكمال اإلجــراءات المطلوبــة 
المتبقيــة الكتمــال الصفقــة، قــد يتعــرض ســعر ســهم شــركة الــدرع للتأميــن لدرجــة كبيــرة مــن التذبــذب. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ســعر ســهم الشــركة 
ــدرع للتأميــن وقــت إتمــام  ــخ اكتمــال صفقــة االندمــاج، وتبعــاً لذلــك، فقــد يختلــف ســعر ســهم شــركة ال ــادة او االنخفــاض حتــى تاري عرضــة للزي
صفقــة االندمــاج بشــكل كبيــر عــن ســعره فــي وقــت إصــدار هــذا المســتند، ممــا ســيؤثر ذلــك علــى القيمــة الســوقية ألســهم شــركة الــدرع للتأميــن.

8-2-4  المخاطــر المرتبطــة بالتذبذبــات المحتملــة فــي ســعر ســهم الشــركة الدامجــة بعــد إتمــام 
صفقــة االندمــاج

قــد يتعــرض ســعر ســهم الشــركة الدامجــة لدرجــة كبيــرة مــن التذبــذب نتيجــة لصفقــة االندمــاج، أو نتيجــة لعوامــل أخــرى منهــا، علــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر مــا يلــي:

التقلبات السلبية في أداء الشركة الدامجة التشغيلي وتحسن أداء منافسيها.	 
التقلبات الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية الربع سنوية أو السنوية.	 
قيام محللي األوراق المالية بنشر تقارير بحثية عن الشركة الدامجة أو منافسيها.	 
ردة فعل الجمهور على تصريحات الشركة الدامجة الصحفية واإلعانات العامة األخرى.	 
مخالفة الشركة الدامجة أو منافسيها لتوقعات المحللين.	 
استقالة موظفين رئيسيين.	 
اتخاذ الشركة الدامجة أو منافسيها قرارات مهمة واستراتيجية أو وجود تغييرات في استراتيجية العمل.	 
وجود تغييرات في البيئة التنظيمية تؤثر على الشركة الدامجة أو قطاع التأمين.	 
وجود تغييرات في لوائح وسياسات المحاسبة المتبناة.	 
اندالع أحداث إرهابية أو اندالع حروب أو ظهور فترات تنتشر فيها االضطرابات المدنية.	 
ظهور الكوارث الطبيعية وغيرها.	 
وجود تغييرات في أوضاع السوق العامة واألوضاع االقتصادية.	 

قــد يتعــرض ســعر ســهم الشــركة الدامجــة فــي حــال حــدوث أي مــن المخاطــر المذكــورة ســابقاً أو العوامــل األخــرى بشــكل ملحــوظ. وبوجــه عــام، 
تشــهد الســوق الماليــة مــن آن ألخــر تقلبــات فــي األســعار وحجــم المعــروض. قــد تــؤدي التقلبــات الســوقية إلــى تقلبــات شــديدة فــي أســعار األســهم 
ممــا يــؤدي بــدوره إلــى انخفــاض قيمــة األســهم فضــًا عــن تقلــب األســعار بصــورة أكبــر نتيجــة انخفــاض حجــم تــداول األســهم ممــا يؤثــر ســلباً علــى 
اســتثمارات المســاهمين. وينبغــي للمســاهمين التنبــه إلــى أن ســعر أســهم الشــركة الدامجــة )بمــا فــي ذلــك األســهم التــي ســتصدر لصالــح مســاهمي 
شــركة األهلــي للتكافــل( واألربــاح المتحصلــة منهــا قــد تزيــد أو تنقــص كمــا هــو الحــال مــع أي اســتثمارات أخــرى فــي األوراق الماليــة المدرجــة فــي 
الســوق، إضافــة إلــى ذلــك فــإن األداء الســابق لســهم شــركة الــدرع للتأميــن قــد يختلــف عــن أداء ســهم الشــركة الدامجــة وقــد ال يشــبهه بــأي شــكل 

مــن األشــكال.
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8-2-5  مخاطر بيع عدد كبير من األسهم

ــي للتكافــل  ــار المســاهمين فــي شــركة األهل ــل كب ــادة رأس المــال ال ســيما مــن قب ــر مــن األســهم فــي الشــركة الدامجــة بعــد زي ــع عــدد كبي إن بي
)وباألخــص األســهم التــي ســوف تصــدر لصالــح بنــك األهلــي الســعودي بنســبة 11.21% مــن رأســمال الشــركة الدامجــة( فــي الســوق الماليــة بعــد 
إتمــام صفقــة االندمــاج أو توقــع مثــل هــذه العمليــة، ســيؤثر ســلبا علــى ســعر ســهم الشــركة الدامجــة فــي الســوق حيــث ال يوجــد ضمــان باحتفــاظ 
هــؤالء المســاهمين بأســهمهم فــي الشــركة الدامجــة. وكمــا يجــدر بالذكــر، بــأن ال يوجــد أي قيــود مفروضــة علــى األســهم المصــدرة، ولــن يكــون 
هنــاك فتــرة حظــر علــى األســهم التــي ســتصدر للبنــك األهلــي الســعودي، وال تعــد الشــركة الدامجــة كشــركة تابعــة للبنــك األهلــي الســعودي، وبإمــكان 

بنــك األهلــي الســعودي بيــع األســهم التــي ســتصدر لــه مباشــرة بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.

8-2-6  مخاطر انخفاض ربحية السهم نتيجة صفقة االندماج

تعتمــد األربــاح المســتقبلية للســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن علــى عــدة عوامــل مــن بينهــا ربحيــة شــركة الــدرع للتأميــن وتمّكنهــا مــن المحافظــة 
علــى مركزهــا المالــي الجيــد واالحتياجــات الرأســمالية واحتياطاتهــا القابلــة للتوزيــع والقــوة االئتمانيــة لديهــا، واألوضــاع االقتصاديــة العامــة. يجــدر 
بالذكــر أنــه قــد أظهــرت القوائــم الماليــة االفتراضيــة أن زيــادة رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن لغــرض دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة 
الــدرع للتأميــن ونقــل موجــودات والتزامــات شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن، تــؤدي إلــى انخفــاض ربحيــة الســهم بمجــرد االندمــاج 
حيــث بلغــت ربحيــة ســهم شــركة الــدرع للتأميــن 1.06 ريــال ســعودي فــي العــام 2020م، وبلغــت ربحيــة ســهم الشــركة الدامجــة بعــد إتمــام صفقــة 
االندمــاج 0.62 ريــال ســعودي كمــا فــي القوائــم االفتراضيــة الموحــدة لعــام 2020م. إضافــة إلــى ذلــك، قــد ال يتــم تحقيــق القيمــة المرجــوة مــن 
عمليــة االندمــاج )الموضحــة فــي القســم رقــم )10-2-2( »دوافــع الصفقــة واآلثــار المترتبــة علــى شــركة الــدرع للتأميــن« مــن هــذا التعميــم(، ممــا قــد 
تــؤدي صفقــة االندمــاج إلــى انخفــاض ربحيــة الســهم فــي المســتقبل، كــون ســوف تــوزع أربــاح الشــركة الدامجــة علــى عــدد أكبــر مــن األســهم القائمــة، 

وذلــك نتيجــة لزيــادة رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن عــن طريــق إصــدار أســهم العــوض لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل.

8-3  المخاطر المرتبطة بشركة األهلي للتكافل 

8-3-1  المخاطر المرتبطة بتطوير وتنمية االعمال الحالية لشركة األهلي للتكافل

إن االعمــال واألنشــطة الحاليــة لشــركة األهلــي للتكافــل قــد ال تنمــو وفقــاً للمســتويات التــي يأمــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن بــأن 
تصــل إليهــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، حيــث قــد ال يتــم تحقيــق األهــداف المرجــوة مــن عمليــة االندمــاج )الموضحــة فــي القســم رقــم )2-2-10( 
»دوافــع الصفقــة واآلثــار المترتبــة علــى شــركة الــدرع للتأميــن« مــن هــذا التعميــم(، بمــا فــي ذلــك قدرتهــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج علــى المحافظة 
علــى الموظفيــن الرئيســيين الحالييــن فــي شــركة األهلــي للتكافــل )كالرئيــس التنفيــذي، والمديــر المالــي، ورئيــس تقنيــة المعلومــات( وعمائهــا 
الرئيســيين )مثــل البنــك األهلــي الســعودي( بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج. بالتالــي، إن عجــز الشــركة الدامجــة عــن الحفــاظ علــى الموظفيــن والعمــاء 

الرئيســيين و/أو مواجهتهــا لظــروف غيــر مائمــة لتنميــة أعمالهــا، قــد يؤثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا.

8-3-2  المخاطر المرتبطة بعملية نقل نظام المعلومات المستخدم في شركة األهلي للتكافل

أشــار الفحــص النافــي للجهالــة المالــي بــأن شــركة األهلــي للتكافــل كانــت تعتمــد علــى نظــام تشــغيلي مــزود مــن قبــل شــركة إف دبليــو يــو أى جــى 
فــي، وفــي العــام 2016م قامــت شــركة األهلــي للتكافــل بعمليــة نقــل نظــام المعلومــات مــن شــركة إف دبليــو يــو أى جــى فــي إلــى النظــام المطــور 
داخليــاً فــي شــركة األهلــي للتكافــل وذلــك لغــرض تحســين المراقبــة ولتطويــر الكفــاءات التشــغيلية. أشــار تقريــر الفحــص النافــي للجهالــة المالــي 
عــدم الوضــوح بإحتســاب حصــة معيــدي التأميــن الخاصــة بوثائــق تأميــن الحمايــة واالدخــار والمحتســبة مــن خــال النظــام الجديــد. وعلــى هــذا 
ــة واالدخــار، وتقــوم إدارة شــركة  ــن الحماي ــق تأمي ــن الخاصــة بوثائ ــدي التأمي ــادة اســتحقاق حصــة معي ــد يقــوم بزي األســاس، فــإن النظــام الجدي
األهلــي للتكافــل باحتســاب هــذا الفروقــات يدويــاً )بشــكل غيــر آلــي( وعكــس ذلــك فــي قائمــة الدخــل اآلخــر فــي العــام اللــي يليــه. يجــدر بالذكــر، 
أنــه فــي حــال عــدم احتســاب حصــص معيــدي التأميــن مــن وثائــق تأميــن الحمايــة واالدخــار بشــكل آلــي فــي المســتقبل فــإن ذلــك يؤثــر علــى دقــة 
احتســاب حصــة معيــدي التأميــن الخاصــة بوثائــق تأميــن الحمايــة واالدخــار ممــا ينعكــس بشــكل ســلبي علــى متطلبــات التقريــر المالــي وفــي حــال 
ــي للتكافــل وفــي حــال قامــت إدارة الشــركة  عــدم قــدرة الشــركة الدامجــة إصــاح الفروقــات المحتســبة والمتعلقــة بنظــام الجديــد لشــركة األهل
الدامجــة باالعتمــاد علــى مدخــات غيــر صحيحــة فيمــا يختــص بحصــة معيــدي التأميــن الخاصــة بوثائــق تأميــن الحمايــة واالدخــار، وفــي حــال لــزم 
األمــر أن تقــوم الشــركة الدامجــة بعكــس اســتحقاقات ماليــة لــم يتــم احتســابها بشــكل صحيــح فــي القوائــم الماليــة ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال 
الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج. تجــدر اإلشــارة الــى أنــه فــي حــال أدى االحتســاب الخاطــئ للفروقــات 
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أو الخطــأ فــي احتســاب حصــص معيــدي التأميــن الــى تباينــات جوهريــة أو أخطــاء جوهريــة فــي البيانــات الماليــة للشــركة كمــا هــي مصــرح عنهــا 
للبنــك المركــزي الســعودي و/أو لهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، وفــي حــال انكشــاف هكــذا تباينــات و/أو أخطــاء جوهريــة مــن قبــل اإلدارة 
المســؤولة، قــد تتعــرض الشــركة للجــزاءات و/أو اإلجــراءات المتخــذة بحقهــا بمــا فــي ذلــك إيقــاف أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن 
موظفــي الشــركة الثابتــة  مســؤوليتهم عــن المخالفــة، أو منــع الشــركة مــن قبــول مكتتبيــن أو مســتثمرين أو مشــتركين جــدد فــي أي مــن أنشــطتها 
التأمينيــة أو الحــد مــن ذلــك أو إلــزام الشــركة باتخــاذ أي خطــوات أخــرى ضروريــة، أو حــل الشــركة فــي حــال عــدم تصحيحهــا للمخالفــات وفــرض 
العقوبــات الماليــة عليهــا التــي ال تزيــد قيمتهــا عــن المليــون ريــال ســعودي. بنــاًء لمــا ســبق، إن تحقــق أي مــن المخاطــر المشــار إليهــا أعــاه قــد 

يتســبب بتأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.

8-3-3  المخاطر المرتبطة باتفاقية انهاء الخدمات مع شركة إف دبليو يو أي جي 

ــخ  ــة بتاري ــة الســعودية موقع ــة العربي ــة فــي المملك ــع منتجــات تكافلي ــو أى جــى )خدمــة وتوزي ــو ي ــة خدمــات مــع شــركة إف دبلي ــى اتفاقي ــاء عل بن
2007/12/11م( – طــرف ذو عاقــة، كانــت شــركة األهلــي للتكافــل تســتخدم نظــام شــركة إف دبليــو يــو أى جــى الكتتــاب وثائــق تأميــن الحمايــة 
واالدخــار، ومراقبــة أداء تلــك الوثائــق مــن احتســاب رســوم االشــتراك واالســترداد واالســتحقاق، كمــا كانــت تســتفيد مــن خدمــات شــركة إف دبليــو 

يــو أى جــى االكتواريــة وذلــك مقابــل رســوم إداريــة.

وفــي تاريــخ 2014/02/10م وقعــت شــركة األهلــي للتكافــل اتفاقيــة انهــاء الخدمــات مــع شــركة إف دبليــو يــو أى جــى تنــص علــى فتــرة انتقاليــة لمــدة 
)30( شــهراً ليتنســى لشــركة األهلــي للتكافــل نقــل المعلومــات إلــى أنظمتهــا الداخليــة، حيــث تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل مقابــل ذلــك بدفــع رســم 
قــدره 300 ألــف ريــال ســعودي بشــكل شــهري إلــى شــركة إف دبليــو يــو أى جــى. باإلضافــة إلــى االســتمرار بدفــع نســبة 50٪ مــن الرســوم اإلداريــة 
التــي تتقاضاهــا شــركة شــركة إف دبليــو يــو أى جــى علــى وثائــق التأميــن المكتتبــة والســارية قبــل توقيــع تاريــخ اتفاقيــة انهــاء الخدمــات وحتــى 

انقضــاء تلــك الوثائــق. ويوضــخ الجــدول التالــي الرســوم اإلداريــة المتعلقــة بمحفظــة شــركة إف دبليــو يــو أى جــى:

معلومات تتعلق بمحفظة شركة إف دبليو يو 
أى جى 

2018م 
آالف الرياالت 

السعودية

2019م
آالف الرياالت 

السعودية

2020م
آالف الرياالت 

السعودية

الربع األول 2021م
آالف الرياالت 

السعودية

20.31516.50314.5273.389حجم المحفظة

1.8881.5861.322357الرسوم اإلدارية المدفوعة

المصدر: تقرير العناية المهنية الازمة المالي عن شركة األهلي للتكافل

كمــا يجــدر بالذكــر بــأن هــذه الرســوم اإلداريــة التــي قامــت شــركة األهلــي للتكافــل بتســديدها إلــى شــركة إف دبليــو يــو أى جــى غيــر محــددة المــدة، 
ويوضــح الجــدول التالــي الرســوم اإلداريــة التــي ســتقوم شــركة األهلــي للتكافــل بتســديدها إلــى شــركة إف دبليــو يــو أى جــى وفقــا التفاقيــة غيــر 

محــددة المــدة:

الرسوم اإلدارية التي ستقوم شركة األهلي للتكافل بتسديدها إلى شركة إف دبليو يو أى جى 
آالف الرياالت السعوديةوفقا التفاقية غير محددة المدة

2021785م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

1.010 2022م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

957 2023م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

838 2024م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

751 2025م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

701 2026م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

678 2027م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(



18

الرسوم اإلدارية التي ستقوم شركة األهلي للتكافل بتسديدها إلى شركة إف دبليو يو أى جى 
آالف الرياالت السعوديةوفقا التفاقية غير محددة المدة

606 2028م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

465 2029م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

366 2030م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

305 2031م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

284 2032م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

250 2033م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

210 2034م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

191 2035م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

176 2036م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

165 2037م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

140 2038م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

103 2039م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

81 2040م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

67 2041م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

62 2042م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

52 2043م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

40 2044م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

34 2045م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

32 2046م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

29 2047م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

23 2048م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

18 2049م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

13 2050م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

10 2051م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

7 2052م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

20535م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

20544م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(
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الرسوم اإلدارية التي ستقوم شركة األهلي للتكافل بتسديدها إلى شركة إف دبليو يو أى جى 
آالف الرياالت السعوديةوفقا التفاقية غير محددة المدة

20553م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

20562م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

20571م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

20580م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

20590م )متوقع بناًء على حجم البوالص النشطة في محفظة إف دبليو يو(

9.464اإلجمالي

المصدر: شركة األهلي للتكافل

والبنود الرئيسية التفاقية انهاء الخدمات مع شركة إف دبليو يو أى جى على النحو التالي: 

يوافــق الطرفــان )شــركة األهلــي للتكافــل وشــركة إف دبليــو يــو أى جــى( بموجــب هــذا علــى ان اتفاقيــة التوزيــع الموقعــة بعــام 2007م ســتنتهي . 1
ولــن يكــون لهــا أي قــوة أو تأثيــر آخــر اعتبــاراً مــن 31 ديســمبر 2013م )»تاريــخ اإلنهــاء«(، مــن حيــث صلتهــا بشــركة إف دبليــو يــو أى جــى

سيتواصل الطرفين تنفيذ التزاماتهما بموجب اتفاقية التوزيع الموقعة بعام 2007م خال الفترة االنتقالية. 2

وفــي أوائــل عــام 2016م، وبالتحديــد عنــد انتقــال شــركة األهلــي للتكافــل مــن أنظمــة شــركة إف دبليــو يــو أى جــى إلــى أنظمتهــا الخاصــة وحصولهــا 
علــى موافقــة البنــك المركــزي الســعودي علــى تقديــم برامــج تأميــن حمايــة وادخــار إضافيــة، انتهــت الفتــرة االنتقاليــة فــي 2016/05/01م وبالتالــي 
ــذ  ــو أى جــى من ــو ي ــق شــركة إف دبلي ــدة عــن طري ــة جدي ــق تأميني ــأي وثائ ــاب ب ــم االكتت ــم يت ــي ول ــم الخدمــات بشــكل نهائ ــة تقدي انقضــت اتفاقي
ذلــك الحيــن. وتعمــل حاليــاً شــركة األهلــي للتكافــل بشــكل مســتقل عــن شــركة إف دبليــو يــو أى جــى. ويجــدر بالذكــر، أنــه فــي حــال عــدم قــدرة 
الشــركة الدامجــة باالســتمرار بــإدارة المحفظــة التأمينيــة الخاصــة بشــركة إف دبليــو يــو أى جــى »محفظــة الفســخ« بمــا يضمــن جــودة نظــام تقنيــة 
المعلومــات واســتجابته لرســوم االشــتراكات واحتســاب المطالبــات، ســينعكس أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا 

بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.

8-3-4  المخاطر المرتبطة بتحصيل الذمم المدينة من المدينين

يشــار أنــه لــدى شــركة األهلــي للتكافــل إجمالــي ذمــم مدينــة مســتحقة بحوالــي 60.1 مليــون ريــال ســعودي وذلــك كمــا فــي القوائــم الماليــة لشــركة 
األهلــي للتكافــل للربــع األول مــن العــام المالــي 2021م، وحوالــي 22.0 مليــون ريــال ســعودي وذلــك كمــا فــي القوائــم الماليــة لشــركة األهلــي للتكافــل 
للعــام المالــي 2020م، وحوالــي 14.8 مليــون ريــال ســعودي وذلــك كمــا فــي القوائــم الماليــة لشــركة األهلــي للتكافــل للعــام المالــي 2019م.  فــي 
حــال عــدم تمكــن شــركة األهلــي للتكافــل مــن تحصيــل كامــل الذمــم المدينــة و/أو حــدوث انخفــاض معــدل التحصيــل، ســوف تضطــر شــركة األهلــي 
للتكافــل إلــى شــطب هــذه الديــون والتعامــل معهــا كديــون معدومــة، وذلــك بحســب سياســة شــركة األهلــي للتكافــل التــي تعتمــد علــى طريقــة خســائر 
االئتمــان المتوقعــة تماشــياً مــع المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، ممــا ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا 
بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة الدامجــة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. وفيمــا يلــي تفاصيــل للذمــم المدينــة 
لشــركة األهلــي للتكافــل )تشــمل صافــي رصيــد الذمــم المدينــة، باإلضافــة إلــى إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة المطلوبــة مــن أطــراف ذات عاقــة(:
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جــدول: تفاصيــل للذمــم المدينــة لشــركة األهلــي للتكافــل )تشــمل إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة، باإلضافــة إلــى إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة 
المطلوبــة مــن أطــراف ذات عاقــة(

العمالء/العميل

حجم تركز 
الذمم 

المدينة للعام 
2019م )بآالف 

الرياالت 
السعودية(

نسبة تركز 
الذمم 

المدينة للعام 
2019م

حجم تركز 
الذمم 

المدينة للعام 
2020م )بآالف 

الرياالت 
السعودية(

نسبة تركز 
الذمم 

المدينة للعام 
2020م

حجم تركز 
الذمم 

المدينة للربع 
األول لعام 

2021م )بآالف 
الرياالت 
السعودية(

نسبة تركز 
الذمم المدينة 

للربع األول 
لعام 2021م

حاملي وثائق 
6.6٪23.13.952٪28.75.094٪4.251التأمين

70.4٪76.942.312٪57.816.942٪8.562جهات ذات عاقة

ذمم مدينة من 
23.0٪13.851--13.6٪2.012معيدي التأمين

100٪10060.115٪10022.036٪14.825اإلجمالي

المصــدر: القوائــم الماليــة لشــركة األهلــي للتكافــل للربــع األول مــن العــام المالــي 2021م، والقوائــم الماليــة لشــركة األهلــي للتكافــل للعــام المالــي 
2020م

ــم  ــد الذم ــي رصي ــل )تشــمل صاف ــي للتكاف ــل العمــاء لشــركة األهل ــل حســب تفاصي ــي للتكاف ــة لشــركة األهل ــم المدين ــل للذم ــي تفاصي ــا يل وفيم
المدينــة، باإلضافــة إلــى إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة المطلوبــة مــن أطــراف ذات عاقــة(:

جــدول: تفاصيــل للذمــم المدينــة لشــركة األهلــي للتكافــل حســب تفاصيــل العمــاء لشــركة األهلــي للتكافــل  )تشــمل إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة، 
باإلضافــة إلــى إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة المطلوبــة مــن أطــراف ذات عاقــة(

العمالء/العميل

حجم تركز 
الذمم 

المدينة للعام 
2019م )بآالف 

الرياالت 
السعودية(

نسبة تركز 
الذمم 

المدينة للعام 
2019م

حجم تركز 
الذمم 

المدينة للعام 
2020م )بآالف 

الرياالت 
السعودية(

نسبة تركز 
الذمم 

المدينة 
للعام 2020م

حجم تركز 
الذمم 

المدينة للربع 
األول لعام 

2021م )بآالف 
الرياالت 
السعودية(

نسبة تركز 
الذمم 

المدينة 
للربع األول 
لعام 2021م

البنك األهلي السعودي 
70.4%76.942.312%57.816.942%8.562)طرف ذو عاقة(

3.4%11.42.029%18.82.510%2.782مجموعة صافوال

1.3%752----شركة روشن العقارية

شركة أماك العالمية 
0.6%3.4383%2.8740%413للتمويل العقاري

آخرون بما في ذلك 
24.4%8.414.639%20.71.844%3.068شركات إعادة التأمين

100%10060.115%10022.036%14.825اإلجمالي

المصدر: تقرير العناية المهنية الازمة المالي عن شركة األهلي للتكافل
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بنــاًء علــى القوائــم الماليــة للربــع األول مــن العــام المالــي 2021م، فقــد بلــغ مقــدار مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا مبلــغ قيمتــه 652 
ألــف ريــال ســعودي، كمــا بلــغ مقــدار مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا مبلــغ قيمتــه 553 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي العــام 2020م، كمــا 
بلــغ مقــدار مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا مبلــغ قيمتــه 256 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي العــام 2019م. وتحتســب مخصصــات الديــون 
المشــكوك فــي تحصيلهــا، بحــد أدنــى، وفقــاً للمــادة 69 مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي الفقــرة 2)د(، وفــق لآلتــي:

10٪ من إجمالي المبالغ المستحقة على معيدي التأمين التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً. 1
15٪ من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمن لهم التي تجاوزت آجالها تسعين يوماً. 2
25٪ من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمن لهم التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً. 3
75٪ من إجمالي المبالغ المستحقة التي تجاوزت آجالها ثاث مئة وستين يوماً. 4
100٪ من المبالغ المستحقة والمختلف عليها.. 5

ويوضــح الجــدول التالــي إجمالــي الذمــم المدينــة، والمخصصــات التــي تــم أخذهــا مقابــل تلــك الذمــم المدينــة ونســبتها مــن إجمالــي الذمــم المدينــة، 
ومتوســط فتــرة التحصيــل والديون المشــطوبة:

جــدول: إجمالــي الذمــم المدينــة، والمخصصــات التــي تــم أخذهــا مقابــل تلــك الذمــم المدينــة ونســبتها مــن إجمالــي الذمــم المدينــة، ومتوســط فتــرة 
التحصيــل والديون المشــطوبة

لربع األول لعام 2021ملعام 2020ملعام 2019م

إجمالي الذمم المدينة )بآالف 
60.115*14.82522.036الرياالت السعودية(

مخصص الذمم المدينة )بآالف 
256553652الرياالت السعودية(

صافي الذمم المدينة )بآالف 
59.463*14.56921.483الرياالت السعودية(

نسبة المخصص إلى إجمالي 
1.1٪2.5٪٪1.7الذمم المدينة

2742432متوسط فترة التحصيل )يوم(**

المصــدر: القوائــم الماليــة لشــركة األهلــي للتكافــل للربــع األول مــن العــام المالــي 2021م، والقوائــم الماليــة لشــركة األهلــي للتكافــل للعــام المالــي 
2020م، وتقريــر العنايــة المهنيــة الازمــة المالــي عــن شــركة األهلــي للتكافــل، وتحليــل الجزيــرة كابيتــال

*ســبب االرتفــاع فــي الربــع األول نتيجــة للفواتيــر الشــهرية عــن الربــع األول لعــام 2021م المصــدرة للمنتــج التمويــل العقــاري للبنــك األهلــي الســعودي 

والتــي تــم تحصيلهــا فــي الربــع الثانــي لعــام 2021م

**متوســط فتــرة التحصيــل هــو مقــدار الوقــت )اليــوم( الــذي تســتغرقه الشــركة لتلقــي المدفوعــات المســتحقة علــى عمائهــا مــن حيــث حســابات 

الذمــم المدينــة، وتســتخدم للتأكــد مــن الشــركة لديهــا الســيولة الكافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة، وطريقــة احتســابها كالتالــي: متوســط فتــرة 
التحصيــل= )صافــي الذمــم المدينة/صافــي االشــتراكات المكتتبــة( * عــدد أيــام الســنة

ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل أعمــار الذمــم المدينــة لشــركة األهلــي للتكافــل للربــع األول مــن العــام المالــي 2021م )تشــمل أعمــار صافــي رصيــد 
الذمــم المدينــة، باإلضافــة إلــى إجمالــي أعمــار رصيــد الذمــم المدينــة المطلوبــة مــن أطــراف ذات عاقة(

جــدول: تفاصيــل أعمــار الذمــم المدينــة لشــركة األهلــي للتكافــل للربــع األول مــن العــام المالــي 2021م )تشــمل أعمــار صافــي رصيــد الذمــم 
المدينــة، باإلضافــة إلــى إجمالــي أعمــار رصيــد الذمــم المدينــة المطلوبــة مــن أطــراف ذات عاقــة(
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عمر الذمم المدينة

حجم إجمالي الذمم 
المدينة 

)بآالف الرياالت 
السعودية(

مخصص الذمم 
المدينة

حجم صافي الذمم 
المدينة 

)بآالف الرياالت 
السعودية(

نسبة صافي الذمم 
المدينة من مجموع 

الذمم المدينة

94.4٪56.148-056.148-30 يوم

0.6٪349-31349-90 يوم

4.5٪913.1614742.687-180 يوم

0.5٪18138496288-356 يوم

ال يمكن االحتساب)9(*7382أكثر من سنة

100٪60.11565259.463اإلجمالي

المصدر: تقرير العناية المهنية الازمة المالي عن شركة األهلي للتكافل

*الرقــم ســالب بســبب وجــود مخصــص للــذم المدينــة لمصنفــة بعمــر أكثــر مــن ســنة والبالغــة 82 ألــف ريــال ســعودي مقابــل إجمالــي الذمــم المدينــة 
المصنفــة بعمــر أكثــر مــن ســنة والبالغــة 73 ألــف ريــال ســعودي، وذلــك بســبب ارتفــاع فواتيــر اإلســتبعادات أو الحــذف )بالســالب( مقابــل فواتيــر 

اإلضافــات )بالموجــب( والتــي تجــاوزت 360 يومــاً

8-3-5  المخاطر المرتبطة بالتعامل مع تحالفات إعادة التأمين

 تعاملــت ســابقاً شــركة األهلــي للتكافــل مــع شــركات إعــادة تأميــن دوليــة وإقليميــة )شــركة هانوفــر ري، شــركة آر جــي إيــه، شــركة جــي إن ري(، 
وبســبب التكلفــة المتزايــدة إلعــادة التأميــن مــن قبــل الشــركات الدوليــة، قامــت شــركة األهلــي للتكافــل بالتعاقــد مــع شــركة إعــادة تأميــن محليــة 
)وهــي شــركة والء للتأميــن التعاونــي(، باإلضافــة إلــى اســتمرار تعاملهــا مــع معيــدي تأميــن دولييــن. يجــدر بالذكــر أن اتفاقيــة إعــادة التأميــن مــع 
ــع لهــذا  ــن أخــرى تتب ــداً للتحالــف باإلضافــة شــركات إعــادة تأمي ــي قائ ــن التعاون ــة تحالــف تكــون شــركة والء للتأمي ــى هيكل ــة عل شــركة والء مبني
التحالــف، بحيــث يتــم توزيــع أقســاط إعــادة التأميــن علــى والء والشــركات التــي تبــع لهــذا التحالــف وذلــك لتقليــل مخاطــر التركــز. وتــم االتفــاق مــع 
شــركة والء إلعــادة التأميــن لالتــزام بالمتطلبــات النظاميــة المتعلقــة بإعــادة التاميــن داخــل المملكــة وذلــك حســب الائحــة التنفيذيــة لشــركات 
التأميــن والصــادرة مــن البنــك المركــزي المــادة الرابعــة الفقــرة 2 مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي وهــي االلتــزام 
بإعــادة تأميــن مــا نســبته )30%( ثاثــون بالمئــة مــن مجمــوع االشــتراكات علــى األقــل داخــل المملكــة عنــد إعــادة التأميــن. ويوضــح الجــدول التالــي 

نســب االنخفــاض واالرتفــاع فيمــا يتعلــق بمعيــدي التأميــن لشــركة األهلــي للتكافــل

معيد التامين
األقساط المسندة للربع 

األول 2020م )آالف الرياالت 
السعودية(

األقساط المسندة للربع 
األول 2021م  )آالف الرياالت 

السعودية(
الفرق )٪(

)90.5٪(12.5391.196هانوفر ري  )دولي(

)100٪(-138آر جي إيه )دولي(

)48.9٪(1.121573جي إن ري )دولي(

)100٪(-91إس سي أو آر )دولي(

والء للتأمين التعاوني محلي- 
ال يمكن االحتساب19.462-)قائداً للتحالف(
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انخفضــت نســبة إعــادة التأميــن دوليــاً وإقليميــاً مــن 100٪ فــي الربــع األول لعــام 2020م إلــى 40.5٪ فــي 2021م. حيــث حصلــت شــركة والء 
علــى نســبة 59.5٪ مــن إجمالــي أقســاط إعــادة التأميــن. وذلــك بحســب اتفاقيــة إعــادة التأميــن مــع شــركة والء للتأميــن التعاونــي والمبنيــة علــى 
هيكلــة تحالــف تكــون شــركة والء للتأميــن التعاونــي قائــداً للتحالــف باإلضافــة شــركات إعــادة تأميــن أخــرى تتبــع لهــذا التحالــف. يجــدر بالذكــر، 
أن أظهــر تقريــر الفحــص النافــي للجهالــة المالــي بأنــه ال تعــد هــذه الطريقــة مثلــى للقيــام بإعــادة التأميــن علــى وثائــق تأميــن الحمايــة واالدخــار، 
حيــث أن هــذا أمــر غيــر شــائع فــي ســوق التأميــن الحمايــة واالدخــار، وقــد أدى إلــى زيــادة كبيــرة فــي المتطلبــات التشــغيلية بســبب وجــود العديــد 
مــن األطــراف المرتبطــة بالتحالــف بخــاف التعامــل مــع معيــدي تأميــن بترتيبــات ال تشــمل تحالفــات ألكثــر مــن معيــد تأميــن و/أو طــرف، حيــث 
التعامــل مــع العديــد مــن معيــدي التأميــن )فــي إطــار تحالــف( بــدالً مــن معيــد تأميــن واحــد يتطلــب أعمــاالً ورقيــة وإداريــة إضافيــة وتســويات ممــا 
ســوف يرفــع التكاليــف التشــغيلية لشــركة األهلــي للتكافــل، وبالتالــي ســوف تؤثــر علــى ربحيــة الشــركة الدامجــة. يجــدر بالذكــر أنــه يجــب أن يأخــذ 
بعيــن االعتبــار الترتيــب الحالــي إلعــادة التأميــن مــع شــركة والء للتأميــن التعاونــي والمبنــي علــى هيكلــة تحالــف، ال ســيما عــن البــدء فــي عمليــة دمــج 
األعمــال، وذلــك كــون الهيــكل الحالــي يشــكل عبئــاً ومتطلبــات أعمــال إضافيــة لشــركة األهلــي للتكافــل، وفــي حــال تحققــت هــذه األعبــاء التشــغيلية 
خــال عمليــة دمــج األعمــال و/أو فــي حــال لــم يتــم إعــادة هيكلــة اتفاقيــة إعــادة التأميــن بمــا يتماشــى مــع متطلبــات الشــركة الدامجــة، فــإن ذلــك 
ســوف يحملهــا أعبــاء تشــغيلية أكبــر، وبالتالــي فــي حــال تحقــق هــذه المخاطــر ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة وتوقعاتهــا وعلــى 

تحقيــق الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االندمــاج.

ــوق  ــة الس ــوم بحرك ــوه المدع ــكني ونم ــل الس ــج التموي ــى منت ــز عل ــة بالترك ــر المرتبط 8-3-6  المخاط
ــاري العق

تجــدر اإلشــارة إلــى أن المحــرك الرئيســي لنمــو أعمــال شــركة األهلــي للتكافــل والمنعكــس فــي إجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتبــة هــو منتــج 
ــام  ــع األول للع ــن المجموعــة نســبة 89.2٪ خــال الرب ــي االشــتراكات تأمي ــى إجمال ــه إل ــي االشــتراكات في ــل نســبة إجمال ــل الســكني وتمث التموي
2021م ونســبة 83.6٪ للعــام 2020م ونســبة 75.2٪ للعــام 2019م. وارتفعــت إجمالــي االشــتراكات مــن 37.7 مليــون ريــال ســعودي للســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 46.3 مليــون ريــال ســعودي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م، وارتفعــت بعــد ذلــك إلــى 76.9 
مليــون ريــال ســعودي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م. كمــا ارتفعــت مــن 14.8 مليــون ريــال ســعودي فــي الربــع األول مــن الســنة 
الماليــة 2020م إلــى 38.8 مليــون ريــال ســعودي فــي الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2021م، وهــذه الزيــادة كانــت مدفوعــة بشــكل أساســي مــن 
النمــو فــي الســوق العقــاري، نظــراً للمبــادرات العديــدة التــي اتخذتهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن أجــل تعزيــز ورفــع نســبة تملــك األســر 
الســعودية للمســكن )يعمــل برنامــج اإلســكان - احــد برامــج رؤيــة الســعودية 2030 - خــال المرحلــة القادمــة لرفــع نســبة تملــك األســر الســعودية 
للوصــول إلــى نســبة تملــك 70٪ بحلــول العــام 2030م(. وكــون ارتفــاع إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة مدعــوم بشــكل رئيســي بســبب نمــو فــي الســوق، 
فإنــه تجــدر اإلشــارة إلــى الخطــر المســتمر فــي حــال حــدث انخفــاض فــي نمــو الســوق العقــاري و/أو ارتفــع ســعر الفائــدة وتكاليــف التمويــل و/أو أي 
حــدث اخــر يــؤدي الــى انخفــاض ســوق التمويــل الســكني. وفــي حــال حــدوث ذلــك ســتواجه شــركة األهلــي للتكافــل صعوبــة فــي إيجــاد طــرق أخــرى 
للنمــو. ويجــدر بالذكــر، بــأن جميــع منتجــات شــركة األهلــي للتكافــل والخاصــة بتأميــن المجموعــات )التمويــل العقــاري، تمويــل بطاقــة االئتمــان، 
التمويــل الشــخصي، تأميــن الحمايــة واالدخــار للمجموعــات( باســتثناء منتــج التمويــل الســكني حصــل عليهــا انخفــاض فــي إجمالــي االشــتراكات 
المكتتبــة وذلــك عــن األعــوام 2018م، 2019م، 2020م و الربــع األول للعــام 2021م. ولمزيــد عــن المعلومــات حــول تركــز ونســب المبيعــات لــكل منتــج 
ينــدرج تحــت تأميــن المجموعــة وتأميــن األفــراد الرجــاء المراجعــة الخطــر )8-3-9( )»المخاطــر المرتبطــة بتركــز اشــتراكات التأميــن المكتتبــة 
ــز  ــورة أعــاه والخاصــة بترك ــه فــي حــال تحقــق العوامــل الذك ــى أن ــن األفــراد«( وتجــدر اإلشــارة إل ــن المجموعــة وتأمي الخاصــة بمنتجــات تأمي
المبيعــات علــى منتــج التمويــل الســكني، ســيظهر أثــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة الدامجــة وتوقعاتهــا وعلــى تحقيــق الفوائــد المرجــوة مــن 

صفقــة االندمــاج.

8-3-7  المخاطر المرتبطة بتوسع أعمال شركة األهلي للتكافل

أظهــر الفحــص النافــي للجهالــة المالــي أن شــركة األهلــي للتكافــل تعمــل علــى توســيع أعمالهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: إطــاق منتجــات 
جديــدة متفرعــة مــن منتــج تأميــن الحمايــة واالدخــار، باإلضافــة إلــى إنشــاء بوابــة رقميــة والتــي ســتمكن شــركة األهلــي للتكافــل لاكتتــاب منتجــات 
الحمايــة واالدخــار عبــر اإلنترنــت والتــي بدورهــا تســهل مــن إجــراءات االكتتــاب ومتابعــة أقســاط االشــتراكات والمطالبــات التأمينيــة، ممــا ســيخلق 
مزايــا تنافســية لشــركة األهلــي للتكافــل. وقــد ال تســتطيع شــركة األهلــي التكافــل تحقيــق المزايــا التنافســية المرجــوة، كمــا ال يوجــد ضمــان بتمكــن 
شــركة األهلــي للتكافــل مــن توظيــف األشــخاص المناســبين إلدارة هــذه المبــادرات أو قــد تســتهلك مــوارد ماليــة بشــكل عالــي. وفــي حــال عــدم 
مقــدرة شــركة األهلــي للتكافــل بتحقيــق المزايــا التنافســية المرجــوة و/أو فــي حــال تكبدهــا لمصاريــف عاليــة بســبب تلــك المبــادرات و/أو عــدم 
ــى  ــى أعمــال الشــركة الدامجــة وتوقعاتهــا وعل ــر ســلبي عل ــى الموافقــات الازمــة مــن البنــك المركــزي الســعودي، فســوف يظهــر أث الحصــول عل

تحقيــق الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االندمــاج.
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8-3-8  المخاطــر المرتبطــة بتســليم الوثائــق قبــل المــدة المحــددة ومعــدل انقضــاء وثائــق تأميــن 
الحمايــة واالدخــار 

يعــرف تســليم الوثائــق بقيــام مســتفيد مــن الوثيقــة التأمينيــة بإنهائهــا قبــل موعــد االنقضــاء، ويعــرف انقضــاء الوثيقــة بالتاريــخ النهائــي لاســتفادة 
مــن وثيقــة التأميــن.

وأشــار تقريــر الفحــص النافــي للجهالــة المالــي بــأن مبالــغ الوثائــق المســلمة والمنقضيــة يعــد مرتفعــاً، ويوضــح الجــدول التالــي اشــتراكات التأميــن 
الجديــدة ومقارنتهــا بالوثائــق المســلمة والمنقضيــة:

الربع األول للعام المالي
2021م  )آالف الرياالت 

السعودية(
العام المالي 2019مالعام المالي 2020م

32.798129.772149.627اشتراكات التأمين الجديدة

41.978180.115200.795الوثائق المسلمة والمنقضية

)51.168()50.343()9.180(الفرق

المصدر: القوائم المالية لشركة األهلي للتكافل

إن األرقــام العاليــة لتســليم الوثائــق وانقضائهــا والفــرق بينهــم وبيــن اشــتراكات التأميــن الجديــدة والظاهــره أعــاه، يــدل علــى تقــادم وثائــق تأميــن 
الحمايــة واالدخــار لألفــراد فــي المحفظــة الحاليــة لشــركة األهلــي للتكافــل، ممــا ســيؤثر علــى اســتدامة ونمــو محفظــة األفــراد. ويجــب علــى شــركة 
األهلــي للتكافــل إلــى التركيــز بشــكل أكبــر علــى اشــتراكات التأميــن الجديــدة فــي تأميــن الحمايــة واالدخــار. وفــي حــال اســتمرار عــدم قــدرة شــركة 
األهلــي للتكافــل الحصــول علــى اشــتراكات تأميــن جديــدة، تفــوق مبالــغ الوثائــق المســلمة والمنقضيــة، ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة 

الدامجــة وتوقعاتهــا وعلــى تحقيــق الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االندمــاج.

8-3-9  المخاطــر المرتبطــة بتركــز اشــتراكات التأميــن المكتتبــة الخاصــة بمنتجــات تأميــن المجموعــة 
وتأميــن األفــراد 

تتركــز اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة تأميــن المجموعــة علــى عــدد مــن المنتجــات كمــا تظهــر فــي الجــدول أدنــاه، حيــث تركــزت اشــتراكات 
التأميــن المكتتبــة لمحفظــة تأميــن المجموعــة بمنتــج التمويــل الســكني وقــد مثلــت مــا يقــارب )75.2٪( و)83.6٪( مــن إجمالــي االشــتراكات 
المكتتبــة لمحفظــة المجموعــة لشــركة األهلــي للتكافــل للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م، وقــد مثلــت مــا يقــارب 
)89.2٪( مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لمحفظــة المجموعــة لشــركة األهلــي للتكافــل لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.

ويوضــح الجــدول التالــي اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة تأميــن المجموعــات حســب المنتــج للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
ــة فــي 31 مــارس 2021م. ــة أشــهر المنتهي ــرة الثاث 2019م و2020م ولفت
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ــرة  ــي 31 ديســمبر 2019م و2020م ولفت ــة ف ــة المنتهي ــج للســنوات المالي ــة لمحفظــة المجموعــة حســب المنت ــن المكتتب جــدول اشــتراكات التأمي
ــة فــي 31 مــارس 2021م ــة أشــهر المنتهي الثاث

المنتج

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للعام 2019م 

)بآالف 
الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للعام 2019م

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للعام 2020م 

)بآالف 
الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للعام 2020م

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للربع األول 
لعام 2021م 

)بآالف 
الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للربع األول 
لعام 2021م

البطاقات 
0.6٪1.4269٪2.71.265٪1.684االئتمانية

تأمين الحياة 
10.2٪15.04.417٪19.513.766٪12.023للمجموعات

التمويل 
----2.6٪1.595الشخصي*

89.2٪83.638.766٪75.276.879٪46.308التمويل السكني

100٪10043.452٪10091.910٪61.610اإلجمالي

المصدر: التقرير الفحص النافي للجهالة المالي

*تم ايقاف منتج التمويل الشخصي من عام 2020م، كون ذلك المنتج يحقق خسائر لذلك قررت شركة األهلي للتكافل ايقاف المنتج

ــة )أمــان( وقــد مثلــت مــا يقــارب )80.7٪( و)72.4٪( مــن  ــي للحماي وحيــث تركــزت اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة األفــراد بمنتــج األهل
إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لمحفظــة األفــراد لشــركة األهلــي للتكافــل للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م، وقــد مثلــت 
مــا يقــارب )66.2٪( مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لمحفظــة األفــراد لشــركة األهلــي للتكافــل لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
2021م. وتركــزت اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة األفــراد بمنتــج األهلــي للتقاعــد وقــد مثلــت مــا يقــارب )15.5٪( و)21.7٪( مــن إجمالــي 
ــا  ــت م ــد مثل ــة فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م، وق ــة المنتهي ــل للســنوات المالي ــي للتكاف ــراد لشــركة األهل ــة لمحفظــة األف االشــتراكات المكتتب
يقــارب )25.9٪( مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لمحفظــة األفــراد لشــركة األهلــي للتكافــل لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م

ويوضــح الجــدول التالــي اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة األفــراد حســب المنتــج للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م 
ولفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.
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جــدول: اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة األفــراد حســب المنتــج للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م ولفتــرة الثاثــة 
أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م

المنتج

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

األفراد للعام 
2019م )بآالف 

الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

األفراد للعام 
2019م

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

األفراد للعام 
2020م )بآالف 

الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

األفراد للعام 
2020م

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

األفراد للربع 
األول لعام 

2021م )بآالف 
الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

األفراد للربع 
األول لعام 

2021م

برنامج األهلي 
5.7٪4.32.262٪2.76.753٪4.718للتعليم

برنامج األهلي 
2.2٪1.6883٪1.12.571٪1.946للزواج

برنامج األهلي 
25.9٪21.710.294٪15.533.886٪27.515للتقاعد

برنامج األهلي 
66.2٪72.426.371٪80.7113.113٪143.052للحماية )أمان(

100٪10039.810٪100156.323٪177.231اإلجمالي

المصدر: التقرير الفحص النافي للجهالة المالي

يجــدر بالذكــر، أنــه يوجــد تركــز علــى منتجيــن رئيســيين )التمويــل العقــاري – محفظــة المجموعــة(، و)برنامــج األهلــي للحمايــة )أمــان( – محفظــة 
األفــراد( كمــا هــو ظاهــر فــي تفاصيــل الخطــر أعــاه وفــي حــال تأثــرت مبيعــات هــذه المنتجــات الرئيســية ألســباب تجاريــة و/أو اقتصاديــة و/
أو تنافســية وفــي حــال عــدم قــدرة شــركة األهلــي للتكافــل الحصــول علــى اشــتراكات تأمينيــة جديــدة و/أو عــدم قدرتهــا علــى المحافظــة علــى 
مســتويات االشــتراكات التأمينيــة الســابقة بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة وتوقعاتهــا وعلــى تحقيــق 

الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االندمــاج.

ــى  ــراد عل ــة واألف ــة المجموع ــة لمحفظ ــن المكتتب ــتراكات التأمي ــز اش ــة بترك ــر المرتبط 8-3-10  المخاط
ــعودي ــي الس ــك األهل البن

تتركــز اشــتراكات التأميــن المكتتبــة علــى البنــك األهلــي الســعودي – بشــكل رئيســي )وهــو مــن كبــار مــاك شــركة األهلــي للتكافــل بنســبة ٪29.99(، 
وقــد مثلــت  اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة المجموعــة مــن البنــك األهلــي الســعودي مــا يقــارب )86.4٪( و)86.0٪( مــن إجمالــي 
االشــتراكات المكتتبــة لمحفظــة المجموعــة لشــركة األهلــي للتكافــل للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م، علــى التوالــي. 
وقــد مثلــت مــا يقــارب )94.5٪( مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لمحفظــة المجموعــة لشــركة األهلــي للتكافــل لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 
31 مــارس 2021م. وقــد مثلــت اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة المجموعــة مــن العمــاء الرئيســيين اآلخريــن مــا يقــارب )6.3٪( و)٪6.6( 
ــي للتكافــل للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م،  مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لمحفظــة المجموعــة لشــركة األهل
علــى التوالــي. وقــد مثلــت مــا يقــارب )0.4٪( مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لمحفظــة المجموعــة لشــركة األهلــي للتكافــل لفتــرة الثاثــة أشــهر 
المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م. وقــد مثلــت اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة المجموعــة مــن هــؤالء العمــاء الرئيســيين مجتمعيــن مــا يقــارب 
)92.7٪( و)92.6٪( مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لمحفظــة المجموعــة لشــركة األهلــي للتكافــل للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2019م و2020م، علــى التوالــي. وقــد مثلــت مــا يقــارب )94.9٪( مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لمحفظــة المجموعــة لشــركة األهلــي للتكافــل 

لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م. 
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وقــد مثلــت اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة األفــراد مــن البنــك األهلــي الســعودي مــا يقــارب )99.1٪( و)93.4٪( مــن إجمالــي االشــتراكات 
المكتتبــة لمحفظــة األفــراد لشــركة األهلــي للتكافــل للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م، علــى التوالــي. وقــد مثلــت مــا 
ــارس  ــي 31 م ــة ف ــة أشــهر المنتهي ــرة الثاث ــل لفت ــي للتكاف ــراد لشــركة األهل ــة لمحفظــة األف ــي االشــتراكات المكتتب ــن إجمال ــارب )89.5٪( م يق
2021م. ويشــكل التركــز علــى عمــاء رئيســيين خطــر مســتمر علــى شــركة األهلــي للتكافــل حيــث أن خســارة أحــد هــؤالء العمــاء ألســباب تجاريــة 
و/أو قانونيــة و/أو ألســباب تنافســية و/أو غيرهــا مــن األســباب ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة وتوقعاتهــا وعلــى تحقيــق الفوائــد 
المرجــوة مــن صفقــة االندمــاج. إضافــة إلــى ذلــك، تــؤدي التقلبــات الســوقية و/أو االقتصاديــة و/أو التجاريــة إلــى تقلبــات فــي طلــب تقديــم المنتــج 
و/أو الخدمــة إلــى هــؤالء العمــاء، ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األهلــي للتكافــل ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية، 
وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة الدامجــة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. كمــا يجــدر بالذكــر، أن وجــود تركــز علــى عمــاء معينيــن يمكــن 
هــؤالء العمــاء مــن ممارســة نفــوذ تفاوضــي عالــي يــؤدي إلــى ضغــط تســعيري تنازلــي ممــا يؤثــر علــى هوامــش ربحيــة شــركة األهلــي للتكافــل. 
وفــي حــال تحقــق أحــد أو كل هــذه المخاطــر، فســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة األهلــي للتكافــل ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 

المســتقبلية، وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة الدامجــة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

ــة فــي 31 ديســمبر  ــة المنتهي ــى عمــاء رئيســيين للســنوات المالي ــة لمحفظــة المجموعــة عل ــي اشــتراكات التأميــن المكتتب ويوضــح الجــدول التال
ــارس 2021م. ــي 31 م ــة ف ــة أشــهر المنتهي ــرة الثاث 2019م و2020م ولفت

ــة فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م  ــة المنتهي ــى عمــاء رئيســيين للســنوات المالي ــة لمحفظــة المجموعــة عل ــن المكتتب جــدول: اشــتراكات التأمي
ولفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م

العميل

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للعام 2019م 

)بآالف 
الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للعام 2019م

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للعام 2020م 

)بآالف 
الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للعام 2020م

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للربع األول 
لعام 2021م 

)بآالف 
الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للربع األول 
لعام 2021م

البنك األهلي 
94.5٪86.041.065٪86.479.055٪53.254السعودي

)0.4٪(*)160(3.1٪4.52.840٪2.786مجموعة صافوال

شركة التعدين 
العربية السعودية 

)معادن(
1.038٪1.71.218٪1.3--

شركة سنابل 
0.0٪0.913٪865--لاستثمار

شركة السعودية 
0.8٪0.7332٪644--للخدمات األرضية

شركة كي بي 
ام جي الفوزان 

وشركاه محاسبون 
ومراجعون 

قانونيون

56٪0.1504٪0.5)9(*٪0.0
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العميل

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للعام 2019م 

)بآالف 
الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للعام 2019م

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للعام 2020م 

)بآالف 
الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للعام 2020م

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للربع األول 
لعام 2021م 

)بآالف 
الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

المجموعة 
للربع األول 
لعام 2021م

اإلجمالي )العماء 
94.9٪92.641.241٪92.785.126٪57.134الرئيسيين(

5.1٪7.42.211٪7.36.784٪4.476آخرون

100٪10043.452٪10091.910٪61.610اإلجمالي

المصدر: التقرير الفحص النافي للجهالة المالي

ــات حــذف أو اســتبعاد  ــق بعملي ــث ان األرصــدة الســالبة تتعل ــل، حي ــل العمي ــن قب ــة م ــن المكتتب ــاء اشــتراكات التأمي ــام الســلبية بســبب إلغ *األرق
للموظفيــن المســتقيلين الذيــن طلــب العمــاء اســتبعادهم مــن عقــود التأميــن باإلضافــة تتعلــق األرصــدة الســالبة بحــاالت دفــع العمــاء بمبالــغ أكثــر 
مــن المتفــق او المســتحق للفتــرة )ممــا يجعــل الرصيــد محمــل بأكثــر مــن مــا ينبغــي مــن قبــل الشــركة ليكــون بمثابــة إلتــزام علــى الشــركة(، ويتــم 
اســترداد قســط التأميــن مــن قبــل العمــاء علــى أســاس نســبي. والجديــر بالذكــر ان الشــركة التــزال تقــوم بالمفاوضــات مــع مجموعــة صافــوال 
لتجديــد عقــود التأميــن ، بينمــا لــم يتــم التجديــد  لشــركة »كــي بــي ام جــي الفــوزان وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونيــون« بســبب ان الشــركة 

اختــارت ان تقــوم بالتأميــن مــع مــزود خدمــات تأميــن عالمــي خــاص بفــروع شــركة كــي بــي ام جــي العالميــة.

جــدول: اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة األفــراد علــى عمــاء رئيســيين للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م ولفتــرة 
الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م

العميل

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

األفراد للعام 
2019م )بآالف 

الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

األفراد للعام 
2019م

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

األفراد للعام 
2020م )بآالف 

الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

األفراد للعام 
2020م

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

األفراد للربع 
األول لعام 

2021م )بآالف 
الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

األفراد للربع 
األول لعام 

2021م

البنك األهلي 
89.5٪93.435.629٪99.1146.014٪175.651السعودي

10.5٪6.64.181٪0.910.309٪1.580مبيعات مباشرة

100٪10039.810٪100156.323٪177.231اإلجمالي

المصدر: التقرير الفحص النافي للجهالة المالي
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ويجــدر بالذكــر أنــه ال يمكــن ضمــان اســتمرار تواجــد كبــار المــاك )البنــك األهلــي الســعودي( فــي شــركة الشــركة الدامجــة عنــد إتمــام صفقــة 
االندمــاج، نظــراً لكــون البنــك األهلــي الســعودي ســيملك مــا نســبته 11.2٪ مــن رأس مــال الشــركة الدامجــة )فيمــا كان يملــك مــا نســبته ٪29.99 
فــي شــركة األهلــي للتكافــل(، وال يوجــد أي قيــود مفروضــة علــى األســهم المصــدرة، أي لــن يكــون هنــاك فتــرة حظــر عــل األســهم التــي ســتصدر 
للبنــك األهلــي الســعودي، وال تعــد الشــركة الدامجــة كشــركة تابعــة للبنــك األهلــي الســعودي، وبإمــكان بنــك األهلــي الســعودي بيــع األســهم التــي 
ســتصدر لــه مباشــرة بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، وال يمكــن ضمــان اســتمرارية رغبــة كبــار مــاك شــركة األهلــي للتكافــل باســتمرارية العمــل مــع 
الشــركة الدامجــة إمــا لظــروف اقتصاديــة و/أو ظــروف تتعلــق بســوق التأميــن و/أو عــدم تحقــق الفائــدة المرجــوة مــن هــذه األعمــال و/أو بســبب 
انخفــاض نســبة ملكيتهــم فــي الشــركة الدامجــة )مقارنــة بنســبة ملكيتهــم الســابقة فــي شــركة األهلــي للتكافــل( ممــا بــدوره ســيؤثر علــى أعمــال 
الشــركة الدامجــة. فــي حــال عــدم اســتمرار المميــزات المذكــورة أعــاه والتــي تختــص بتواجــد كبــار مــاك شــركة األهلــي للتكافــل )البنــك األهلــي 
الســعودي( بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة وتوقعاتهــا وعلــى تحقيــق الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة 

االندمــاج. 

8-3-11  المخاطر المرتبطة بانخفاض إجمالي اشتراكات التأمين المكتتبة لمحفظة األفراد 

شــهدت شــركة األهلــي للتكافــل انخفــاض فــي إجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة األفــراد مــن عــام 2018م حتــى عــام 2020م، حيــث 
إجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة األفــراد انخفضــت مــن 191.919 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى 177.231 ألــف ريــال 
فــي عــام 2019م، وثــم انخفضــت إلــى 156.323 ألــف ريــال ســعودي، بمعــدل نمــو ســنوي مركــب ســالب قــدره )9.7٪( مــن عــام 2018م إلــى عــام 
2020م. النخفــاض يعــود الســبب الرئيســي النخفــاض إجمالــي  اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة األفــراد مــن انخفــاض اشــتراكات التأميــن 
المكتتبــة مــن منتــج برنامــج األهلــي للحمايــة )أمــان(، حيــث يتــم بيــع غالبيــة الوثائــق الفرديــة عبــر وكالــة البنــك األهلــي الســعودي ويعــد منتــج برنامــج 

األهلــي للحمايــة )أمــان( هــو أكبــر مســاهم فــي االنخفــاض الناتــج عــن انخفــاض المبيعــات عبــر البنــك األهلــي الســعودي كوكيــل. 

ويوضــح الجــدول التالــي اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة األفــراد للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م ولفتــرة الثاثــة 
أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م و2021م.

جــدول: اشــتراكات التأميــن المكتتبــة لمحفظــة األفــراد للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م ولفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 
فــي 31 مــارس 2019م و2021م

محفظة 
األفراد

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 

األفراد للعام 
2018م )بآالف 

الرياالت 
السعودية(

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 
األفراد 

للعام 2019م 
)بآالف 

الرياالت 
السعودية(

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 
األفراد 

للعام 2020م 
)بآالف 

الرياالت 
السعودية(

معدل النمو 
السنوي 
المركب 

)2018م - 
2020م(

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 
األفراد 

للربع األول 
لعام 2020م 

)بآالف 
الرياالت 
السعودية(

حجم 
اشتراكات 
التأمين 
المكتتبة 
لمحفظة 
األفراد 

للربع األول 
لعام 2021م 

)بآالف 
الرياالت 
السعودية(

معدل 
النمو  
السنوي 
المركب 
)الربع 

األول لعام 
2020م 
- الربع 

األول لعام 
2021م(

8.2٪36.78639.810)9.7٪(191.919177.231156.323اإلجمالي 

المصدر: شركة األهلي للتكافل

يجــدر بالذكــر، فــي حــال عــدم قــدرة شــركة األهلــي للتكافــل للحصــول علــى اكتتابــات جديــدة لمحفظــة األفــراد، وفــي حــال اســتمرار انخفــاض 
حجــم محفظــة األفــراد وعــدم قــدرة شــركة األهلــي للتكافــل علــى تأميــن أعمــال جديــدة ضمــن خــط أعمالهــا لمحفظــة األفــراد )كمــا يظهــر االتجــاه 

حاليــاً(، فســيكون لذلــك أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة وربحيتهــا وتوقعاتهــا وعلــى تحقيــق الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االندمــاج.
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8-3-12  المخاطر المرتبطة بالمنازعات وااللتزامات الضريبية والزكوية لشركة األهلي للتكافل

توضح الجداول التالية الوضع الزكوي والضريبي لشركة األهلي للتكافل، كما هو ظاهر في تقرير الفحص النافي للجهالة الضريبي

ملخص الوضع الزكوي لشركة األهلي للتكافل

2019-2020م 2018م -2015
2017م 2014م 2013م 2007-2012م السنوات المالية

تم التقديم تم التقديم تم التقديم تم التقديم تم التقديم تم التقديم
حالة تقديم اإلقرار 

الزكوي من قبل شركة 
األهلي للتكافل

تم الحصول 
عليها

تم الحصول 
عليها

تم الحصول 
عليها

تم الحصول 
عليها

تم الحصول 
عليها

تم الحصول 
عليها

حالة شهادة الزكاة

لم يتم 
الحصول عليه

تم الحصول 
عليه

تم الحصول 
عليه

تم الحصول 
عليه

تم الحصول 
عليه

تم الحصول 
عليه

حالة الربط النهائي

ال ينطبق يوجد فروقات يوجد 
فروقات يوجد فروقات يوجد فروقات

مغلق

حالة الفروقات

12.44 5.54 11.83 5.47 2.58 مبلغ الفروقات )مليون 
ريال سعودي(

ال ينطبق 5.09 10.81 3.64
لم يتم دفع 
الفروقات أو 
أي جزء منها

المبلغ الذي تم دفعه 
من الفروقات )مليون 

ريال سعودي(

ال ينطبق 0.45 1.02 1.83 2.58

المبلغ الذي تم 
االعتراض عليه من 
قبل شركة األهلي 

للتكافل )مليون ريال 
سعودي(

ال ينطبق

معترض عليه 
ولم يتم البت 

فيه حتى 
تاريخ هذا 

التعميم

معترض 
عليه ولم 
يتم البت 
فيه حتى 
تاريخ هذا 

التعميم

معترض عليه 
ولم يتم البت 

فيه حتى 
تاريخ هذا 

التعميم

معترض عليه 
ولم يتم البت 

فيه حتى 
تاريخ هذا 

التعميم

حالة االعتراضات 
من قبل شركة األهلي 

للتكافل

المصدر: الفحص النافي للجهالة الضريبي

ملخص ضريبة االستقطاع لشركة األهلي للتكافل

2020م 2019م 2018م 2013-2017م 2010-2012م السنوات المالية

تم التقديم تم التقديم تم التقديم تم التقديم تم التقديم حالة تقديم اإلقرار الضريبي من 
قبل شركة األهلي للتكافل
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ملخص ضريبة االستقطاع لشركة األهلي للتكافل

2020م 2019م 2018م 2013-2017م 2010-2012م السنوات المالية

تمت المراجعة            تمت المراجعة            تمت المراجعة            تمت 
المراجعة            تمت المراجعة            حالة المراجعة النهائي من قبل هيئة 

الزكاة والضريبة والجمارك

يوجد فروقات يوجد فروقات يوجد فروقات يوجد 
فروقات يوجد فروقات حالة الفروقات

2.9 2.6 5.37 10.07 0.7 مبلغ الفروقات )مليون ريال سعودي(

2.9 2.6 4.79

مغلقه

المبلغ الذي تم دفعه من الفروقات 
)مليون ريال سعودي(

لم يتم االعتراض

0.58
المبلغ الذي تم االعتراض عليه من 
قبل شركة األهلي للتكافل )مليون 

ريال سعودي(

معترض عليه 
ولم يتم البت فيه 
حتى تاريخ هذا 

التعميم

حالة االعتراضات من قبل شركة 
األهلي للتكافل

المصدر: الفحص النافي للجهالة الضريبي
 

 ويجــدر بالذكــر بــأن لــم يتــم اصــدار ربــط زكــوي نهائــي مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك لألعــوام 2019م و2020م، وذلــك كمــا فــي 
تاريــخ هــذا التعميــم. 

وتبلــغ إجمالــي الفروقــات القائمــة التــي لــم يتــم دفعهــا و/أو لــم يتــم اغاقهــا )تشــمل الفروقــات الزكويــة وفروقــات ضريبــة االســتقطاع( مبلــغ وقــدره 
6.46 مليــون ريــال ســعودي. كمــا أظهــر التقريــر النافــي للجهالــة الضريبــي احتماليــة وجــود التزامــات ضريبيــة إضافيــة بقيمــة تقديريــة تبلــغ 10.46 
مليــون ريــال ســعودي. وعليــه، تجــدر اإلشــارة إلــى وجــود خطــر مســتمر علــى شــركة األهلــي للتكافــل مــن ناحيــة إلزامهــا بدفــع الفروقــات الزكويــة 
المتنــازع عليهــا و/أو الزامهــا بدفــع فروقــات زكويــة عــن األعــوام غيــر المقيمــة و/أو الزامهــا بدفــع التزامــات ضريبــة وزكويــة إضافيــة كمــا أظهــر 
الفحــص النافــي للجهالــة الضريبــي و/أو الزامهــا بدفــع التزامــات ضريبيــة وزكويــة لــم تظهــر خــال دراســة الوضــع الضريبــي والزكــوي لشــركة 
األهلــي للتكافــل. يجــدر بالذكــر أنــه بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج ســوف تنتقــل موجــودات والتزامــات شــركة األهلــي للتكافــل إلــى الشــركة الدامجــة 
وســتكون الشــركة الدامجــة مســؤولة عــن دفــع أي التزامــات و/أو غرامــات زكويــة وضريبيــة ناشــئة عــن شــركة األهلــي للتكافــل. وفــي حــال صــدور 
القــرارات النهائيــة ضــد شــركة األهلــي للتكافــل و/أو فــي حــال تــم اصــدار قــرارات تتعلــق بمســائل ضريبيــة أخــرى تٌلــزم شــركة األهلــي للتكافــل 
بدفــع فروقــات و/أو غرامــات، فســيتم تكبدهــا ودفعهــا مــن قبــل الشــركة الدامجــة، وبالتالــي ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة 
ووضعهــا المالــي ونتائجهــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج. إضافــة إلــى ذلــك، فإنــه مــن المحتمــل أن تنشــأ التزامــات ضريبيــة أو زكويــة علــى مســاهمي 
شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل فــي المملكــة أو خارجهــا نتيجــة صفقــة االندمــاج أو بســبب التصــرف فــي ملكيــات المســاهمين فــي 
شــركة الــدرع للتأميــن أو فــي شــركة األهلــي للتكافــل أو ألي ســبب آخــر، مــع مراعــاة أي اســتثناءات أو إعفــاءات ضريبيــة أو زكويــة )بمــا فــي ذلــك 
االلــزام باإلفصــاح عــن الصفقــة للجهــات الضريبيــة والزكويــة ذات العاقــة داخــل المملكــة أو خارجهــا أو ســداد أي التزامــات ضريبيــة أو زكويــة 
قــد تنشــأ بســبب الصفقــة(. ومــع ذلــك، فمــن غيــر المتوقــع أن يــؤدي إصــدار أســهم العــوض الخاصــة بصفقــة االندمــاج إلــى نشــوء التــزام برســوم 
اإليــرادات أو مــا يشــابهها فــي المملكــة )وهــي الرســوم التــي يتــم تحصيلهــا مــن الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة فــي بعــض البلــدان مقابــل إصــدار 
أســهم جديــدة(. وال تنــص أنظمــة الــزكاة والضرائــب فــي المملكــة علــى مــا يســمح بتأجيــل دفــع الــزكاة والضرائــب علــى عمليــات االندمــاج. وال يمكــن 
أن تؤكــد الشــركة الدامجــة بــأن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك لــن تقــوم بفــرض أي التزامــات ضريبيــة ناتجــة عــن صفقــة االندمــاج. ويمكــن 
ــى شــركة  ــا إل ــي للتكافــل والتزاماته ــا نقــل لموجــودات شــركة األهل ــى أنه ــة والجمــارك مــع صفقــة االندمــاج عل ــزكاة والضريب ــة ال أن تتعامــل هيئ
الــدرع للتأميــن بســعر الســوق الســائد لتلــك الموجــودات وااللتزامــات كمــا فــي تاريــخ إتمــام صفقــة االندمــاج وتقــوم بفــرض التزامــات ضريبيــة 
أو زكويــة علــى شــركة األهلــي للتكافــل أو الشــركة الدامجــة ألي ســبب قــد ينتــج مــن هــذا النقــل، وســتكون الشــركة الدامجــة ملزميــن بســداد تلــك 
االلتزامــات التــي قــد تنشــأ. ونظــراً لمرونــة أنظمــة الــزكاة والضرائــب وتغييرهــا مــن حيــن إلــى آخــر، فقــد يتعــّرض حملــة أســهم الشــركة الدامجــة 
لزيــادة الضرائــب المفروضــة عليهــم بســبب إصــدار أنظمــة ضريبيــة جديــدة أو تعديــل األنظمــة واللوائــح الضريبيــة الســارية أو نتيجــة للممارســات 
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الضريبيــة أو التفســيرات المعلنــة أو غيــر المعلنــة مــن جانــب الجهــات الضريبيــة ذات العاقــة ألنظمــة الضريبــة المحليــة المنطبقــة أو االتفاقيــات 
الثنائيــة أو االتفاقيــات الدوليــة أو بســبب الســوابق القضائيــة فــي المحاكــم ذات الصلــة. فــي حــال تحقــق أي مــن المخاطــر المذكــورة أعــاه، ســيؤثر 
وبشــكل جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها. يفضــل لمســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن 

وشــركة األهلــي للتكافــل مناقشــة أوضاعهــم الزكويــة والضريبيــة مــع مستشــاريهم المالييــن والضريبييــن.

 
8-3-13  المخاطر المرتبطة بعقود وساطة التأمين المنتهية والجاري العمل بها

أظهــر تقريــر الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي وجــود ثــاث اتفاقيــات وســاطة تأميــن وقعتهــا شــركة األهلــي للتكافــل مــع وســطاء التأميــن )مــن 
أصــل 6 اتفاقيــات( منتهيــة المــدة واليــزال العمــل بتلــك الوثائــق ســارياً. وهــي اتفاقيــن وســاطة تأمينيــة مــع شــركة شــديد وشــركاه الســعودية لوســاطة 
التأميــن، واتفاقيــة وســاطة تأمينيــة مــع شــركة آيــون الســعودية. وتقــوم شــركة األهلــي للتكافــل بالتعامــل مــع وســطاء التأميــن لغــرض جلــب اشــتراكات 

تأميــن جديــدة لمنتجــات لمحفظــة المجموعــة )منتــج حمايــة المجموعــات، ومنتــج التمويــل العقــاري(.

ويوضح الجدول التالي مبالغ االشتراكات التأمينية التي اكتتبتها شركة األهلي للتكافل عن طريق جميع وسطاء التأمين:

جميع وسطاء 
التأمين

2018م 
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2019م 
)بآالف الرياالت 

السعودية(

2020م 
)بآالف الرياالت 

السعودية(

Q1 2020
)بآالف الرياالت 

السعودية(

Q1 2021
)بآالف الرياالت 

السعودية(

منتج حماية 
1.9301.9892.035166129المجموعات

منتج التمويل 
1.3441.8664.4501.0981.168العقاري

3.2743.8546.4851.2641.297اإلجمالي

وال يوجــد لــدى شــركة األهلــي للتكافــل مــا يثبــت تجديــد تلــك االتفاقيــات المنقضيــة خطيــاً، وفــي حــال إنهــاء تلــك االتفاقيــات كمــا بنهايــة الربــع 
ــام الوســطاء  ــه فــي حــال قي ــر، أن ــة. كمــا يجــدر بالذك ــن المكتتب ــي األقســاط التأمي ــر ســلباُ بنســبة 1٪ مــن إجمال األول مــن عــام 2021م قــد تؤث
بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج بإيقــاف العمــل بموجــب االتفاقيــات المرتبطــة بهــم وذلــك كونهــا منتهيــة المــدة وغيــر ملزمــة، وفــي حــال عــدم مقــدرة 
الشــركة الدامجــة علــى تجديــد تلــك االتفاقيــات مــع الوســطاء المعنييــن و/أو الحصــول علــى وســطاء آخريــن بنفــس األحــكام والشــروط والتســعيرات 

الســابقة، فــإن ذلــك ســينتج عنــه أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.

8-3-14  المخاطر المرتبطة بالتعامالت مع أطراف ذات العالقة ومتطلبات الحوكمة لتلك التعامالت

أظهــر تقريــر الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي عــن وجــود تعامــات مــع أطــراف ذات عاقــة، يتطلــب توقيعهــا وتجديدهــا اإلفصــاح عنهــا 
مســبقاً مــن قبــل مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل ومصادقــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين. فــي هــذا الصــدد، وقعــت شــركة األهلــي للتكافــل 
علــى اتفاقيــة تســوية مــع البنــك األهلــي الســعودي حيــث اتفــق الطرفيــن بموجبهمــا علــى تســوية مبالــغ مســتحقة بذمــة كل منهمــا لصالــح الطــرف 
ــود أخــرى موضحــة فــي عامــل مخاطــرة رقــم )8-3-12( »المخاطــر المتعلقــة بمطالبــات وثائــق التأميــن المكتتبــة لصالــح  ــى بن باإلضافــة إل
ــي إن  ــي للتكافــل وبالتال ــار المســاهمين فــي شــركة األهل ــي الســعودي هــو مــن كب ــك األهل البنــك األهلــي الســعودي واتفاقيــة التســوية«. إن، البن
اتفاقيــة التســوية المنــوه عنهــا هــي مــن المعامــات مــع األطــراف ذات الصلــة التــي يجــب اإلفصــاح عنهــا لمجلــس إدارة الشــركة والمصادقــة عليهــا 
مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين ومــع ذلــك، لــم تحــظ هــذه اإلتفاقيــة علــى مصادقــة جمعيــة المســاهمين خافــاً لمتطلبــات الئحــة حوكمــة 
شــركات التأميــن. كمــا وقعــت شــركة األهلــي للتكافــل مــع شــركة األهلــي للخدمــات التأمينيــة التســويقية علــى اتفاقيــة توزيــع عينــت بموجبهــا شــركة 
األهلــي للخدمــات التأمينيــة التســويقية كمــوزع للمنتجــات التأمينيــة العائــدة لشــركة األهلــي للتكافــل، تعــد هــذه االتفاقيــة مــن األعمــال مــع أطــراف 
ذات العاقــة لكــون شــركة األهلــي للخدمــات التأمينيــة التســويقية هــي مملوكــة مــن البنــك األهلــي الســعودي وهــو أحــد كبــار المــاك فــي شــركة 
األهلــي للتكافــل، وتقــوم شــركة األهلــي للتكافــل بتســديد أتعــاب ســنوية لشــركة األهلــي للخدمــات التأمينيــة التســويقية مقابــل خدمــات التســويق 
التــي تقدمهــا، وبلــغ إجمالــي المبالــغ المســتحقة بذمــة شــركة األهلــي للتكافــل عــن الســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 2021/03/31م مبلــغ 77 ألــف 
ريــال ســعودي مســتحقة لصالــح شــركة األهلــي للخدمــات التأمينيــة التســويقية، كمــا تجــدر اإلشــارة الــى أن محاضــر اجتماعــات الجمعيــة العامــة 
للمســاهمين لــم تلحــظ مصادقــة الجمعيــة العامــة علــى أيــة دفعــات قامــت بهــا شــركة األهلــي للتكافــل بهــذا الصــدد بشــكل واضــح وصريــح. إن 
المخالفــات المشــار إليهــا أعــاه قــد تعــرض شــركة األهلــي للتكافــل ومــن بعدهــا الشــركة الدامجــة )فــي حــال عــدم التصحيــح( الــى العقوبــات و/أو 
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الــى اتخــاذ اإلجــراءات بحقهــا مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي بمــا فــي ذلــك إيقــاف أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن موظفــي 
الشــركة الثابتــة مســؤوليتهم عــن المخالفــة، أو منــع الشــركة مــن قبــول مكتتبيــن أو مســتثمرين أو مشــتركين جــدد فــي أي مــن أنشــطتها التأمينيــة 
أو الحــد مــن ذلــك أو إلــزام الشــركة باتخــاذ أي خطــوات أخــرى ضروريــة، أو حــل الشــركة فــي حــال عــدم تصحيحهــا للمخالفــات وفــرض العقوبــات 
الماليــة عليهــا التــي ال تزيــد قيمتهــا عــن المليــون ريــال ســعودي. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة األهلــي للتكافــل قــد قامــت بتوقيــع اتفاقيــة 
تســويق وتوزيــع التأميــن البنكــي مــع البنــك األهلــي الســعودي بتاريــخ 1442/12/19هـــ )الموافــق 2021/07/29م(، حيــث يتــم بمقتضاهــا ممارســة 
أعمــال التأميــن البنكــي مباشــرة مــن خــال البنــك األهلــي الســعودي ال ســيما مــن خــال إنشــاء قنــاة تســويقية فيمــا بيــن بنــك األهلــي الســعودي 
وشــركة األهلــي للتكافــل، دون ممارســة نشــاط وكالــة التأميــن أو وســاطة تأميــن أو استشــارات تأمينيــة أو أي مهنــة أخــرى ذات صلــة بالتأميــن، 
وتعــد هــذه االتفاقيــة مــن األعمــال مــع أطــراف ذات عاقــة لكــون البنــك األهلــي الســعودي هــو مــن كبــار المــاك فــي شــركة األهلــي للتكافــل، وعليــه 
تســتوجب  الحصــول علــى مصادقــة مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل والجمعيــة العامــة للمســاهمين. إضافــة إلــى ذلــك أوجبــت اإلتفاقيــة علــى 
شــركة األهلــي للتكافــل إخطــار البنــك األهلــي الســعودي فــي حــاالت حــدوث البيــع أو اإلســناد أو الدمــج أو التوحيــد لشــركة األهلــي للتكافل)ولمزيــد 
مــن التفاصيــل، الرجــاء مراجعــة عامــل مخاطــرة رقــم )8-4-13( »المخاطــر المرتبطــة بعــدم الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة و/أو اإلخطــارات 
المســبقة لالتفاقيــات التــي تتطلــب الحصــول علــى الموافقــة و/أو اإلخطــارات فــي حــاالت االندمــاج او تغييــر هيــكل الملكيــة«(. كمــا فرضــت 
االتفاقيــة وجــوب االســتحصال علــى موافقــة البنــك األهلــي الســعودي المســبقة علــى أي تنــازل عــن حقــوق والتزامــات المنصــوص عنهــا فــي 
االتفاقيــة لشــركة و/أو كيــان و/أو شــخص آخــر، وبالتالــي قــد تعتبــر عمليــة االندمــاج بيــن شــركة األهلــي للتكافــل وشــركة الــدرع للتأميــن تنــازالً عــن 
حقــوق والتزامــات اتفاقيــة التأميــن البنكــي لصالــح شــركة الــدرع للتأميــن، وبالتالــي يتطلــب الحصــول علــى موافقــة البنــك األهلــي الســعودي عليهــا. 
ويجــدر بالذكــر أنــه فــي حــال إتمــام صفقــة االندمــاج، فــإن الشــركة الدامجــة ســتصبح مســؤولة أمــام كافــة الجهــات النظاميــة و/أو أي طــرف آخــر 
فيمــا يتعلــق بــأي مخالفــات ارتكبتهــا شــركة األهلــي للتكافــل قبــل عمليــة االندمــاج والتــي تتضمــن التعامــات مــع أطــراف ذات عاقــة دون موافقــة 
الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين و/أو مصادقــة مجلــس اإلدارة. ويجــب علــى الشــركة الدامجــة االلتــزام بأنظمــة ولوائــح حوكمــة الشــركات، 
الســيما فيمــا يتعلــق بالتعامــات مــع أطــراف ذات عاقــة. تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي حــال لــم تتــم التعامــات واالتفاقيــات مــع األطــراف ذات 
العاقــة فــي المســتقبل علــى أســس تجاريــة بحتــة أو لــم يتــم الموافقــة علــى بعــض و/أو كل هــذه التعامــات واالتفاقيــات مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
العاديــة للمســاهمين فــي الشــركة الدامجــة، ســوف تصبــح الشــركة الدامجــة مســؤولة عــن دفــع أي غرامــات و/أو تعويضــات قــد تنشــأ جــراء تلــك 
المخالفــات المرتكبــة مــن شــركة األهلــي للتكافــل قبــل عمليــة االندمــاج و/أو المخالفــات التــي يتــم ارتكابهــا بعــد صفقــة االندمــاج، وفــي حــال حــدث 

ذلــك ســينتج أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج. 

8-3-15  المخاطر المرتبطة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

أظهــر تقريــر الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي عــن عــدم تســجيل شــعار شــركة األهلــي للتكافــل كعامــة تجاريــة محمّيــة مــن اســتخدام الغيــر. 
وبالتالــي، قــد يعــرض شــركة األهلــي للتكافــل مــن تســجيل أي طــرف آخــر شــعار آخــر يشــابه شــعار شــركة األهلــي للتكافــل ومواجهــة أي اســتخدام 
غيــر مشــروع لعامتهــا التجاريــة مــن قبــل الغيــر. وفــي حــال انتهــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة للعامــة التجاريــة الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل مــن 
قبــل الغيــر أو تســجيل أي طــرف آخــر شــعار يشــابه شــعار شــركة األهلــي للتكافــل و/أو عــدم حمايتهــا مــن قبــل الجهــات المختصــة وفــق األنظمــة 
ذات العاقــة، قــد تضطــر شــركة األهلــي للتكافــل للدخــول فــي إجــراءات قضائيــة مكلفــة وأن تركــز جهــود بعــض مــن موظفيهــا الفنييــن واإلدارييــن 
لهــذه اإلجــراءات القضائيــة. إن حــدوث أي مــن المخاطــر المذكــورة أعــاه ســينتج عنــه أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي 

ونتائجهــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.

8-3-16  المخاطر المرتبطة بااللتزام بأنظمة البنك المركزي السعودي

ســوف تتحمــل الشــركة الدامجــة أي مخالفــات و/أو العقوبــات التــي يفرضهــا البنــك المركــزي الســعودي وتتلخــص تلــك المخالفــات و/أو العقوبــات 
بحســب أحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي، بالمــادة )19( حيــث يحــق للبنــك المركــزي الســعودي إذا تبيــن لــه أن أيــا مــن شــركات 
التأميــن أو شــركات إعــادة التأميــن قــد خالفــت أحــكام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي أو الئحتــه التنفيذيــة أو اتبعــت سياســة مــن شــأنها التأثيــر 
بصــورة خطيــرة علــى قدرتهــا الوفــاء بالتزاماتهــا، أن يتخــذ إجــراًء أو أكثــر مــن اإلجــراءات اآلتيــة )1( تعييــن مستشــار أو أكثــر لتقديــم المشــورة 
ــن تثبــت مســؤوليته عــن  ــس اإلدارة أو أي مــن موظفــي شــركة التأمي ــا، )2( إيقــاف أي عضــو مــن أعضــاء مجل ــن فــي إدارة أعماله لشــركة التأمي
المخالفــة، )3( منــع شــركة التأميــن مــن قبــول مكتتبيــن أو مســتثمرين أو مشــتركين جــدد فــي أي مــن أنشــطتها التأمينيــة أو الحــد مــن ذلــك، )4( 
إلــزام شــركة التأميــن باتخــاذ أي خطــوات أخــرى تراهــا ضروريــة. وإذا تبيــن للبنــك المركــزي الســعودي أن الشــركة اســتمرت فــي مخالفــة أحــكام 
ــع  ــادة ورغــم توقي ــق هــذه الم ــزي الســعودي وف ــك المرك ــا البن ــي يتخذه ــن اإلجــراءات الت ــم تســتجب ألي م ــة ول ــه التنفيذي هــذا النظــام أو الئحت
العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، فيجــوز للبنــك المركــزي أن يطلــب حــل الشــركة. كمــا تشــير المــادة )21( مــن نظــام مراقبــة شــركات 
التأميــن التعاونــي إلــى أنــه مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي نظــام آخــر، يعاقــب كل مــن يخالــف أي حكــم مــن أحــكام نظــام مراقبة 
شــركات التأميــن التعاونــي بغرامــة ال تزيــد علــى مليــون ريــال ســعودي والســجن مــدة ال تزيــد علــى أربــع ســنوات أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. يجــدر 
بالذكــر، أنــه ســوف تتحمــل الشــركة الدامجــة دفــع أي غرامــات ماليــة و/أو ســوف تتحمــل فــرض عقوبــات ناشــئة عــن أي التزامــات انتقلــت إليهــا 
مــن شــركة األهلــي للتكافــل و/أو عــن التزاماتــه الحاليــة، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا بعــد 

إتمــام صفقــة االندمــاج.   
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فــي هــذا الصــدد تجــدر اإلشــارة الــى أن الئحــة اإلســناد الخاصــة بشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن وأصحــاب المهــن الحــرة الصــادرة مــن االدارة 
العامــة للرقابــة علــى شــركات التأميــن فــي البنــك المركــزي الســعودي، تســتوجب االســتحصال علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي قبــل 
إقــدام شــركات التأميــن علــى التوقيــع علــى العقــود التــي تتنــاول إســناداً للمهــام الجوهريــة.  وقــد وقعــت الشــركة علــى عــدد مــن االتفاقيــات التــي 
ــك  ــة مــن البن ــى عــدم الممانع ــى إســناد جوهــري( دون االســتحصال عل ــر مشــتملة عل ــد تعتب ــي ق ــة )أو الت ــام الجوهري ــى إســناداً للمه تشــتمل عل
المركــزي الســعودي عمــًا بمتطلبــات الئحــة اإلســناد المشــار إليهــا بمــا فــي ذلــك اإلتفاقيــة الموقعــة مــع شــركة أروانــا لاستشــارات المحــدودة 
للحصــول علــى الدعــم الفنــي فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، واالتفاقيــة الموقعــة مــع شــركة أوراكل للحصــول علــى خدمــات حفــظ البيانــات ، 
واالتفاقيــة الموقعــة مــع شــركة تاتــا للخدمــات االستشــارية للحصــول علــى خدمــات اســتخدام وتجهيــز وتصميــم برنامــج خــاص بتقديــم الخدمــات 

التأميــن اإللكترونيــة. 

بالتالــي، فــي حــال اعتبــر البنــك المركــزي الســعودي أن جميــع أو أي مــن االتفاقيــات المشــار إليهــا أعــاه هــي بالفعــل خاضعــة لائحــة اإلســناد 
ومخالفــة لمتطلباتهــا، قــد تتعــرض شــركة األهلــي تكافــل ومــن بعدهــا الشــركة الدامجــة فــي حــال انتقــال أي مــن أو جميــع االتفاقيــات المشــار إليهــا 
لهــا دون تصحيــح المخالفــات الــى العقوبــات و/أو الــى اتخــاذ اإلجــراءات بحقهــا مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي بمــا فــي ذلــك إيقــاف أي عضــو 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن موظفــي الشــركة الثابتــة  مســؤوليتهم عــن المخالفــة، أو منــع الشــركة مــن قبــول مكتتبيــن أو مســتثمرين أو 
مشــتركين جــدد فــي أي مــن أنشــطتها التأمينيــة أو الحــد مــن ذلــك أو إلــزام الشــركة باتخــاذ أي خطــوات أخــرى ضروريــة، أو حــل الشــركة فــي حــال 

عــدم تصحيحهــا للمخالفــات وفــرض العقوبــات الماليــة عليهــا التــي ال تزيــد قيمتهــا عــن المليــون ريــال ســعودي

8-3-17  المخاطر المرتبطة بعملية إعادة قياس الشهرة

تعــرف الشــهرة بأنهــا أحــد الموجــودات الثابتــة غيــر الملموســة، وتمثــل الســعر المدفــوع بالزيــادة عــن القيمــة الدفتريــة لصافــي الموجــودات 
المشــتراة فــي عمليــات االندمــاج واالســتحواذ. يتــم معالجــة الشــهرة محاســبياً بــأن تقيــد المبالــغ المدفوعــة بالزيــادة عــن القيمــة الدفتريــة لصافــي 
الموجــودات المشــتراة تحــت الموجــودات بمســمى »شــهرة«، ويتــم إظهارهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بالقيمــة الدفتريــة. أعــدت شــركة الــدرع 
ــي التاريخــي الموحــد  ــز المال ــى قائمــة المرك ــر صفقــة االندمــاج عل ــاول تأثي ــي تتن ــة الموحــدة والموجــزة الت ــة االفتراضي ــم المالي ــن القوائ للتأمي
وقائمــة الدخــل التاريخيــة الموحــدة بتاريــخ 31 ديســمبر 2020م لشــركة الــدرع للتأميــن بافتــراض أن صفقــة االندمــاج تمــت بالفعــل كمــا فــي 1 ينايــر 
2020م. وأظهــرت القوائــم الماليــة االفتراضيــة انــه مــن المتوقــع أن ينتــج عــن صفقــة االندمــاج شــهرة بقيمــة 182.8 مليــون ريــال ســعودي. يجــدر 
بالذكــر أن الشــهرة المتوقعــة الناتجــة عــن عمليــة االندمــاج ليســت نهائيــة والحتســاب مقــدار الشــهرة، تــم االســتناد علــى ســعر ســهم شــركة الــدرع 
للتأميــن المعــدل تصوريــاً بالقوائــم الماليــة االفتراضيــة كمــا فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2020 والبالــغ 24.19 ريــال ســعودي. ويتــم تحديــد إجمالــي 
القيمــة الســوقية ألســهم العــوض وعكســها فــي القوائــم الماليــة الموحــدة فــي وقــت الحــق، وذلــك بنــاء علــى ســعر اإلغــاق لســعر ســهم شــركة الــدرع 
للتأميــن فــي آخــر يــوم تــداول يســبق إتمــام صفقــة االندمــاج، وبالتالــي تحديــد قيمــة الشــهرة محاســبياً فــي حينــه. يجــدر بالذكــر، أنــه يتــم إعــادة 
قيــاس الشــهرة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة، وقــد ينتــج عــن عمليــة إعــادة قيــاس الشــهرة عــن انخفــاض فــي قيمتهــا وبالتالــي إطفــاء جــزء و/أو كل 
قيمــة الشــهرة بنــاء علــى تقديــر مراجــع الحســابات المعّيــن مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن.  وفــي حــال نتــج عــن عمليــة إعــادة قيــاس الشــهرة عــن 
انخفــاض فــي قيمتهــا وبالتالــي إطفــاء جــزء و/أو كل قيمــة الشــهرة، ســوف يؤثــر ذلــك ســلباً علــى قائمــة الدخــل والمركــز المالــي لشــركة الــدرع 
للتأميــن بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج. ولمزيــد عــن المعلومــات المرتبطــة بالشــهرة الرجــاء مراجعــة القوائــم الماليــة االفتراضيــة فــي القســم رقــم 
 )10-8( مــن هــذا التعميــم »المعلومــات االفتراضيــة المعــدة لشــركة الــدرع للتأميــن لغــرض صفقــة االندمــاج« و الملحــق )2( مــن هــذا التعميــم 

»القوائم المالية االفتراضية المفحوصة لشركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل للعام 2020م«.

8-4  المخاطر التشغيلية في الشركة الدامجة 

ــة  8-4-1  المخاطــر المرتبطــة بعــدم إفصــاح شــركة األهلــي للتكافــل عــن كافــة المعلومــات الجوهري
ــة خــالل عمليــة الفحــص النافــي للجهال

ســيتم تنفيــذ صفقــة االندمــاج وفقــاً للمــواد )191( و )192( و)193( مــن نظــام الشــركات والفقــرة الفرعيــة )1( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )49( 
مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ، وذلــك عــن طريــق دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن ونقــل جميــع موجــودات شــركة األهلــي 
للتكافــل والتزاماتهــا إلــى شــركة الــدرع للتأميــن. ولهــذا الغــرض، أجــرت شــركة الــدرع للتأميــن بالتعــاون مــع مستشــاريها، فحــص نافــي للجهالــة علــى 
أعمــال شــركة األهلــي للتكافــل. كمــا تــّم االتفــاق بيــن الشــركتين علــى معامــل وقيمــة مبادلــة األســهم بنــاًء علــى عــدة أمــور، مــن بينهــا المســتندات 
والمعلومــات التــي تــّم تزويدهــا مــن قبــل شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن ضمــن إطــار إجــراءات الفحــص النافــي للجهالــة، مــع 
العلــم واإلشــارة بــأن لــم يتــم تقديــم بعــض المســتندات المطلوبــة مــن قبــل شــركة األهلــي للتكافــل نظــرا لســريتها أو تكــون أغفلــت عــن تقديــم بعــض 
المســتندات المطلوبــة إمــا لفقدانهــا أو لعــدم توفرهــا وفــي حــال ظهــور أي مخاطــر تشــغيلية أو قانونيــة أو ماليــة جوهريــة تتعلــق بأعمــال شــركة 
األهلــي للتكافــل أو موجوداتهــا أو التزاماتهــا، لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا أو التوصــل إليهــا خــال قيــام شــركة الــدرع للتأميــن ومستشــاريها بإجــراءات 
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الفحــص النافــي للجهالــة علــى شــركة األهلــي للتكافــل وأعمالهــا وموجوداتهــا، أو فــي حــال لــم يتــم توقعهــا أو احتســابها أو اإلفصــاح عنهــا مــن قبــل 
شــركة األهلــي للتكافــل أو أي مــن مستشــاريها، فســتؤدي تلــك المخاطــر )أو المعلومــات التــي لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا إلــى شــركة الــدرع للتأميــن( 
إلــى التأثيــر بشــكٍل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا بعــد إتمــام الصفقــة  خاصــًة أنــه ســيتم شــطب شــركة 

األهلــي للتكافــل تبعــاً لصفقــة االندمــاج، ممــا يســتتبع اســتحالة ماحقتهــا.

8-4-2  المخاطر المرتبطة بعملية دمج األعمال

ــكل  ــة والهي ــف اإلداري ــك دمــج الوظائ ــا فــي ذل ــل، بم ــي للتكاف ــن وأعمــال شــركة األهل ــدرع للتأمي ــاج دمــج أعمــال شــركة ال ــة االندم ــب صفق تتطل
التنظيمــي وأنظمــة المعلومــات وغيرهــا. ســتكون الشــركة الدامجــة وبحكــم الطبيعــة المعقــدة لعمليــة دمــج األعمــال، ال ســيما بــأن منتجــات تأميــن 
الحمايــة واالدخــار )طويلــة المــدى( لــم يتــم التعامــل بهــا ســابقاً فــي شــركة الــدرع للتأميــن، وســوف يتــم البــدء بالتعامــل مــع هــذه الوثائــق عــن إتمــام 
صفقــة االندمــاج، وعليــه فــإن الشــركة الدامجــة معرضــة لمخاطــر تشــغيلية ينتــج عنهــا خســائر بســبب عــدم كفايــة أو فشــل اإلجــراءات الوقائيــة 
والتصحيحيــة واألنظمــة الداخليــة لديهــا أو بســبب عوامــل خارجيــة أخــرى. كمــا قــد تتعــّرض الشــركة الدامجــة لاحتيــال مــن قبــل بعــض موظفيهــا 
أو مــن قبــل أي طــرف آخــر، وفــي حــال تناولــت الشــركة الدامجــة تعامــات غيــر مصــّرح عنهــا أو أخطــاء فــي التشــغيل أو أخطــاء كتابيــة أو أخطــاء 
فــي حفــظ الســجات الناتجــة عــن خلــل فــي أجهــزة الحاســوب أو أنظمــة االتصــاالت. ســيظهر تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة وال 
يمكــن للشــركة الدامجــة ضمــان عــدم تكبدهــا ألي خســائر بســبب قصــور أي مــن هــذه الضوابــط أو أنظمــة الكشــف أو احتــواء المخاطــر التشــغيلية 
فــي المســتقبل. فــي حــال قصــور أي مــن اإلجــراءات أو األنظمــة الداخليــة فــي الشــركة الدامجــة فــي احتــواء أو الكشــف عــن هــذه المخاطــر أو 
ــال، فــي حــال تحقــق أحــد أو جميــع هــذه المخاطــر، ســيظهر تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا  معالجتهــا بشــكل ســريع وفّع

المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. 

8-4-3  المخاطر المرتبطة بعملية ضم التقرير المالي

ــال، وذلــك لضمــان ســير أعمــال الشــركة الدامجــة ومقدرتهــا علــى  تتطلّــب صفقــة االندمــاج تنفيــذ آليــة لضمــان ضــم التقريــر المالــي بشــكل فّع
إصــدار تقاريرهــا الماليــة بشــكل فعــال بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج. يجــب أن تتــم إدارة عمليــة ضــم التقريــر المالــي لشــركة الــدرع للتأميــن مــع 
شــركة األهلــي للتكافــل بمــا يتناســب مــع توقعــات ومتطلبــات شــركة الــدرع للتأميــن. وعليــه، توجــد مخاطــر تتمثــل فــي عــدم قــدرة شــركة الدامجــة 
علــى إدارة عمليــة ضــم التقريــر المالــي بشــكل يتوافــق مــع توقعاتهــا. وقــد يتطلــب األمــر فتــرة زمنيــة وتكاليــف إضافيــة حتــى تتمكــن شــركة الدامجــة 
مــن ضــم التقريــر المالــي بالشــكل المطلــوب وفــرض غرامــات ماليــة علــى الشــركة الدامجــة فــي حــال مخالفــة األنظمــة المتعلقــة بضــم التقريــر 
المالــي. ممــا ســيؤثر علــى أعمالهــا وربحيتهــا. وفــي حــال لــم تتــم إدارة عمليــة ضــم التقريــر المالــي بشــكل فعــال، أو إذا لــم يتــم توفيــر خدمــات 
الدعــم الفنــي والتشــغيل الازمــة أو فــي حــال لــم تكــن بالجــودة أو النوعيــة ذات المســتوى العالــي، وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة 
الدامجــة وأرباحهــا وتكاليفهــا وصافــي دخلهــا وموجوداتهــا والتزاماتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية وعلــى النتائــج الماليــة الموحــدة ونتائــج العمليــات 

بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.

8-4-4  المخاطر المرتبطة بإيرادات الشركة الدامجة وقدرتها على توزيع األرباح للمساهمين

بلغــت إيــرادات شــركة الــدرع للتأميــن 387.99 مليــون ريــال فــي العــام 2020م، وبلغــت االحتياطيــات التــي تملكهــا شــركة الــدرع للتأميــن بحســب 
المعالجــة المحاســبية لتوزيــع المخصصــات واالحتياطيــات مقــدار 562.9 مليــون فــي العــام 2020م. و لــم تقــم شــركة الــدرع للتأميــن بتوزيــع 
أربــاح نقديــة خــال الثــاث ســنوات الســابقة، وال توجــد حاليــاً أي قيــود مفروضــة علــى شــركة الــدرع للتأميــن فيمــا يختــص بتوزيــع األربــاح علــى 
مســاهميها. وبلغــت إيــرادات شــركة األهلــي للتكافــل 191.09 مليــون ريــال فــي العــام 2020م، كمــا بلغــت المخصصــات واالحتياطيــات التــي تملكهــا 
شــركة األهلــي للتكافــل 783.3 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م. كمــا لــم تقــم شــركة األهلــي للتكافــل بتوزيــع أربــاح نقديــة خــال الســنتين 
الســابقة. ويجــب األخــذ بعيــن االعتبــار إلــى أنــه بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج قــد تتأثــر أعمــال وإيــرادات شــركة الــدرع للتأميــن لعــدد مــن مخاطــر 
العوامــل التشــغيلية والماليــة واالقتصاديــة وعوامــل تتعلـّـق بظــروف ســوق التأميــن، والتــي قــد ال تتوّقعهــا الشــركة الدامجــة أو التــي قــد تخــرج عــن 
ســيطرتها، ممــا ســيؤثر علــى أعمالهــا وربحيتهــا. إضافــًة إلــى ذلــك قــد تتأثــر قــدرة الشــركة الدامجــة علــى توزيــع األربــاح علــى المســاهمين بالقيــود 
التــي يمكــن فرضهــا عليهــا مســتقبًا مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي، حيــث يتطلــب توزيــع األربــاح علــى المســاهمين موافقــة البنــك المركــزي 
الســعودي، وقــد يــرى البنــك المركــزي فــي حينــه – وبحســب الظــروف - أنــه يجــب علــى الشــركة الدامجــة تعزيــز رأس مالهــا وذلــك عــن طريــق 
إبقــاء األربــاح فــي المركــز المالــي للشــركة الدامجــة وعــدم توزيعهــا وذلــك لدعــم أعمــال الشــركة الدامجــة. ال يمكــن للشــركة الدامجــة التأكيــد بــأن 
إيراداتهــا و/أو احتياطاتهــا القابلــة للتوزيــع و/أو ربحيــة ســهمها و/أو توزيــع أرباحهــا ســتكون مســاوية أو ســتزيد عــن ربحيــة ســهم شــركة الــدرع 

للتأميــن قبــل إتمــام صفقــة االندمــاج.
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8-4-5  مخاطر عدم التقّيد باألنظمة الحالية و/أو صدور أنظمة جديدة

تخضــع شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل لعــدد مــن األنظمــة واللوائــح منهــا علــى ســبيل المثــال أنظمــة وزارة التجــارة، وزارة االســتثمار، 
هيئــة الســوق الماليــة، البنــك المركــزي الســعودي، مجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي، هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، وزارة المــوارد البشــرية 
والتنميــة االجتماعيــة.  ويجــدر بالذكــر أنــه قــد أظهــر الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي علــى شــركة األهلــي للتكافــل بعــض المخالفــات فيمــا يتعلــق 
بالتقيــد باألنظمــة الحاليــة، وهــي كالتالــي: 1( انتهــاء صاحيــة ترخيــص الدفــاع المدنــي الخــاص بالمركــز الرئيســي لشــركة األهلــي للتكافــل 2( ال 
يوجــد لشــركة األهلــي للتكافــل ترخيــص بلديــة وترخيــص الدفــاع المدنــي فيمــا يتعلـّـق بفــرع الشــركة فــي الريــاض. 3( ال يــزال ترخيــص االســتثمار 
األجنبــي الحالــي لشــركة األهلــي للتكافــل تتضمــن أســماء مســاهمين ســبق أن تنازلــوا عــن أســهم للغيــر، ولــم يتــم تجديــد رخصــة االســتثمار األجنبــي 
لعكــس ذلــك التغييــر. تجــدر اإلحاطــة إلــى أنــه يجــب علــى الشــركة الدامجــة االلتــزام بجميــع األنظمــة واللوائــح المشــار إليهــا أعــاه و/أو اللوائــح 
ــح الماحظــات  ــا أن تتخــذ الخطــوات الازمــة لتصحي ــع األوقــات وبعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، ويجــب عليه ــا فــي جمي األخــرى المطبقــة عليه
الــواردة فــي الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي علــى شــركة األهلــي للتكافــل. إن مخالفــة الشــركة الدامجــة أو عــدم تقيدهــا بأحــكام وشــروط تلــك 
األنظمــة يــؤدي إلــى إلغــاء أو تعليــق التراخيــص الصــادرة لهــا أو فــرض عقوبــات أو غرامــات ماليــة عليهــا بحيــث أن الائحــة الصــادرة بقــرار مجلــس 
الــوزراء عــام 1442 هـــ والمعــدل عليهــا فــي العــام 1441 هـــ نصــت علــى فــرض الغرامــات الماليــة المتراوحــة التــي اال تقــل عــن )200( ريــال ســعودي 
وال تزيــد عــن )500( ريــال ســعودي فــي حــال عــدم تجديــد رخصــة البلديــة ورخصــة الدفــاع المدنــي كمــا نصــت علــى إمكانيــة إتخــاذ إجــراءات قــد 
تصــل الــى إقفــال المأجــور فــي حــال عــدم تســوية المخالفــة. إضافــًة إلــى ذلــك قــد تتغيــر هــذه األنظمــة واللوائــح فــي المســتقبل أو يتــم تحديثهــا 
مــن قبــل الجهــات اإلشــرافية والجهــات المختصــة –وبالتالي-إصــدار أنظمــة ولوائــح جديــدة مــن حيــن إلــى آخــر. وال تســتطيع الشــركة الدامجــة أن 
تؤكــد أن التغييــرات المســتقبلية فــي األنظمــة لــن تؤثــر ســلباً علــى أعمالهــا أو علــى وضعهــا المالــي أو علــى نتائــج عملياتهــا، كمــا أنــه ال يمكن للشــركة 
الدامجــة أن تقــدم أي ضمــان بأنهــا ســتتمّكن مــن التكّيــف مــع كل تلــك التغييــرات النظاميــة فــي الوقــت المناســب. فــي حــال تحقــق أحــد أو جميــع 

هــذه المخاطــر ســيظهر تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها وتوقعاتهــا المســتقبلية.

8-4-6  المخاطر المرتبطة بعدم إصدار التراخيص أو المحافظة عليها

تمتلــك شــركة الــدرع للتأميــن حاليــاً رخــص تأمينيــة ســارية المفعــول )كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم( صــادرة لهــا مــن البنــك المركــزي الســعودي 
لمزاولــة نشــاط التأميــن بفــروع التأميــن العــام والتأميــن الصحــي، والحمايــة واالدخــار وتعتبــر هــذه الرخــص عامــًا أساســياً لقــدرة شــركة الــدرع 
للتأميــن باالســتمرار بتقديــم أعمالهــا فــي نشــاط التأميــن. وتمتلــك شــركة الــدرع للتأميــن ترخيــص اســتثمار أجنبــي ســاري المفعــول )كمــا فــي تاريــخ 

هــذا التعميــم( والصــادر مــن وزارة االســتثمار.

وتمتلــك شــركة األهلــي للتكافــل حاليــاً رخصــة ســارية المفعــول )كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم( صــادرة لهــا مــن البنــك المركــزي الســعودي لمزاولــة 
نشــاط تأميــن الحمايــة واالدخــار وتعتبــر هــذه الرخصــة عامــًا أساســياً لقــدرة شــركة األهلــي للتكافــل باالســتمرار بتقديــم أعمالهــا فــي نشــاط 
تأميــن الحمايــة واالدخــار. وتمتلــك شــركة األهلــي للتكافــل ترخيــص اســتثمار أجنبــي ســاري المفعــول )كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم( والصــادر مــن 
وزارة االســتثمار. كمــا يجــب علــى الشــركة الدامجــة المحافظــة علــى التراخيــص الصــادرة لهــا ســابقاً والمتمثلــة بترخيــص مزاولــة التأميــن العــام 
ــى الشــركة الدامجــة تحديــث ترخيــص االســتثمار األجنبــي الصــادر  ــة واالدخــار إضافــة إلــى ذلــك يتوجــب عل والتأميــن الصحــي وتأميــن الحماي
عــن وزارة االســتثمار. إن إصــدار التراخيــص المذكــورة أعــاه والمحافظــة عليهــا يعــد عامــًا أساســياً الســتمرارية أعمــال الشــركة الدامجــة و/أو 
التوّســع فيهــا.  يجــدر بالذكــر أن الحصــول علــى هــذه التصاريــح والموافقــات قــد يســتغرق وقتــاً طويــًا ال يمكــن التنبــؤ بــه، كمــا أنــه قــد ال تتمكــن 
الشــركة الدامجــة مــن الحصــول علــى هــذه الموافقــات والتصاريــح بالتالــي ســيؤثر ذلــك علــى قــدرة الشــركة الدامجــة مــن ممارســة أعمالهــا وتحقيــق 
أهدافهــا. يجــدر بالذكــر أن يجــب علــى الشــركة الدامجــة االلتــزام فــي جميــع األوقــات بتعليمــات البنــك المركــزي الســعودي ولوائحهــا التنفيذيــة 
للمحافظــة علــى الرخــص الصــادرة لهــا. يحــق ل البنــك المركــزي الســعودي ســحب التراخيــص الصــادرة للشــركة الدامجــة فــي الحــاالت التاليــة: إذا 
لــم يمــارس النشــاط المرخــص لــه خــال ســتة أشــهر، و/أو إذا لــم تــِف الشــركة الدامجــة بمتطلبــات النظــام أو الائحــة التنفيذيــة للبنــك المركــزي 
الســعودي، و/أو إذا تبيــن للبنــك المركــزي الســعودي أن الشــركة الدامجــة قــد تعمــدت تزويدهــا بمعلومــات أو بيانــات غيــر صحيحــة، إذا تبيــن للبنــك 
المركــزي الســعودي أن حقــوق المؤمــن لهــم أو المســتفيدين أو المســاهمين معرضــة للضيــاع نتيجــة للطريقــة التــي يمــارس بهــا النشــاط، و/أو إذا 
أفلســت الشــركة الدامجــة ممــا يجعلهــا غيــر قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا، و/أو إذا مارســت الشــركة الدامجــة النشــاط بأســلوب متعمــد للنصــب 
واالحتيــال، و/أو إذا انخفــض رأس المــال عــن الحــد األدنــى المقــرر ، و/أو إذا انخفــض النشــاط التأمينيــة فــي فــروع التأميــن إلــى المســتوى الــذي 
يــرى فيــه البنــك المركــزي الســعودي عــدم فعاليــة أدائــه، و/أو إذا رفضــت الشــركة الدامجــة دفــع المطالبــات المســتحقة للمســتفيدين بــدون وجــه 
حــق، و/أو إذا منعــت الشــركة الدامجــة فريــق التفتيــش المكلــف مــن قبــل  البنــك المركــزي الســعودي عــن أداء مهامــه فــي فحــص الســجات، و/أو 

إذا امتنعــت الشــركة الدامجــة عــن تنفيــذ حكــم نهائــي صــادر فــي أي مــن المنازعــات التأمينيــة وغيرهــا مــن الحــاالت.

 يــؤدي ســحب أو عــدم إصــدار أي مــن التراخيــص والتصاريــح للشــركة الدامجــة إلــى تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا 
المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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ــغ عــدد الموظفيــن فــي شــركة الــدرع للتأميــن عــدد 190 موظــف كمــا فــي تاريــخ 2021/05/31م، مثــل الســعوديين منهــم 148 موظفــاً بنســبة  بل
ســعودة بلغــت 77.9٪ ممــا يشــير إلــى التــزام شــركة الــدرع للتأميــن بمتطلبــات الســعودة حاليــاً وذلــك بحســب أنظمــة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
االجتماعيــة ومتطلبــات الائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي الصــادرة عــن  البنــك المركــزي الســعودي التــي نصــت علــى أنــه 
يجــب أن ال تقــل نســبة الموظفيــن الســعوديين عــن 30٪ فــي نهايــة الســنة األولــى لترخيــص شــركة التأميــن علــى أن تــزداد بقــدر 5٪ متراكمــة ســنويا، 
كمــا نصــت علــى شــغر بعــض المناصــب بموظفيــن ســعوديين فقــط، وباألخــص المــدراء التنفيذييــن بمــا فيهــم المديــر التنفيــذي والمديــر المالــي 
ومديــر المــوارد البشــرية ومديــر االلتــزام وغيرهــم. كمــا بلــغ عــدد موظفــي شــركة األهلــي للتكافــل 98 موظفــاً كمــا فــي تاريــخ 2021/05/31م، بلــغ 
عــدد الســعوديين منهــم 86 موظــف وبلــغ عــدد الموظفيــن غيــر الســعوديين 18 موظفــاً حيــث بلغــت نســبة الســعودة 87.8٪. فــي هــذا اإلطــار يقتضــي 
توضيــح أن البنــك المركــزي الســعودي أصــدر خطــاب عــدم ممانعــة لتمديــد تعييــن الســيد/ هانــي ضمــرة فــي منصــب مديــر اإلدارة الماليــة فــي 
الشــركة وذلــك حتــى تاريــخ 1443/05/27هـــ الموافــق 2021/12/31م، ولكــن مــع إلــزام الشــركة بتعييــن مواطــن ســعودي إلشــغال هــذا المنصــب 
لــدى انقضــاء مــدة تعيينــه. ويجــدر بالذكــر أن الشــركة الدامجــة ســتكون ملزمــة بالمحافظــة علــى نســبة ســعودة بحســب متطلبــات الائحــة التنفيذيــة 
لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي وبحســب أنظمــة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، وســيتطلب أن تشــغل بعــض المناصــب 
بموظفيــن ســعوديين فقــط. علمــاً أن نســب الســعودة المفروضــة مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالنســبة لشــركات التأميــن البالــغ 
عــدد موظفيهــا مــن )200( الــى )499( موظــف هــي كالتالــي: مــن صفــر الــى 34٪ للنطــاق األخضــر، مــن 35٪ الــى 45٪ للنطــاق األخضــر المنخفــض، 
مــن 46٪ الــى 56٪ لنطــاق األخضــر المتوســط، مــن 57٪ الــى 66٪ لنطــاق األخضــر المرتفــع، ومــن 67٪ الــى 100٪ للنطــاق الباتينــي. وبنــاـًء لمــا 
ســبق، ســتطبق الشــركة الدامجــة خطــة إحــال تتضمــن تأهيــل الســعوديين فــي المناصــب التــي تقتصــر علــى موظفيــن ســعوديين فقــط. يجــدر 
بالذكــر، أنــه ال يمكــن الجــزم علــى أن جميــع الموظفيــن الســعوديين فــي شــركة األهلــي للتكافــل لديهــم الرغبــة فــي العمــل فــي الشــركة الدامجــة عنــد 
إتمــام االندمــاج، وال يمكــن الجــزم أيضــاً بــأن جميــع الموظفيــن الحالييــن فــي الشــركة الدامجــة يرغبــون اكمــال العمــل فــي وظائفهــم الحاليــة عنــد 
إتمــام صفقــة االندمــاج، ممــا يعــرض نســبة الســعودة لانخفــاض وقــد ال تســتطيع الشــركة الدامجــة تعويــض االنخفــاض فــي نســبة الســعودة حيــث 
أنــه ســيكون للشــركة الدامجــة صعوبــات بيــن الحيــن واآلخــر فــي توظيــف مواطنيــن ســعوديين واالحتفــاظ بهــم وذلــك نظــراً للمنافســة فــي توظيــف 
وتدريــب المواطنيــن الســعوديين ضمــن ســوق التأميــن. وإن عــدم التــزام الشــركة أو عجزهــا عــن تحقيــق نســب الســعودية المطلوبــة قــد يــؤدي الــى 
انخفــاض تصنيفهــا فــي برنامــج نطاقــات فضــًا عــن أنــه قــد يعــرض الشــركة الــى العقوبــات و/أو الــى اتخــاذ اإلجــراءات بحقهــا مــن قبــل البنــك 
المركــزي الســعودي بمــا فــي ذلــك إيقــاف أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن موظفــي الشــركة الثابتــة  مســؤوليتهم عــن المخالفــة، 
أو منــع الشــركة مــن قبــول مكتتبيــن أو مســتثمرين أو مشــتركين جــدد فــي أي مــن أنشــطتها التأمينيــة أو الحــد مــن ذلــك أو إلــزام الشــركة باتخــاذ 
أي خطــوات أخــرى ضروريــة، أو حــل الشــركة فــي حــال عــدم تصحيحهــا للمخالفــات وفــرض العقوبــات الماليــة عليهــا التــي ال تزيــد قيمتهــا عــن 
المليــون ريــال ســعودي.  كمــا يجــدر بالذكــر أنــه فــي حــال لــم تنجــح خطــة إحــال الموظفيــن الســعوديين فــي المناصــب التــي تقتصــر علــى موظفيــن 
ســعوديين، فســيؤدي ذلــك إلــى فــرض عقوبــات و/أو غرامــات مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي. كمــا ســيؤدي عــدم توظيــف العــدد المطلــوب مــن 
المواطنيــن ســعوديين أو عــدم انتقــال العــدد الكافــي مــن الموظفيــن المواطنيــن مــن شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن و/أو عــدم 
بقــاء الموظفيــن الحالييــن فــي شــركة الــدرع للتأميــن فــي وظائفهــم إلــى انخفــاض نســبة الســعودة لــدى الشــركة الدامجــة بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج، 
وبالتالــي ســوف تصبــح الشــركة الدامجــة عرضــة للمســاءلة مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة و/أو مــن قبــل البنــك المركــزي 
الســعودي. فــي حــال عــدم التــزام الشــركة الدامجــة بمتطلبــات الســعودة، فــإن ذلــك ســيترتب علــى مخالفتهــا مــن قبــل الجهــات التنظيميــة، وبالتالــي 

ســيظهر تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها وتوقعاتهــا المســتقبلية.

8-4-8  المخاطر المرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب

تمتثــل شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل حاليــاً بلوائــح مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب الصــادرة عــن البنــك المركــزي 
الســعودي )قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لشــركات التأميــن، نظــام مكافحــة غســل األمــوال والئحتــه التنفيذيــة، نظــام مكافحــة 
جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه وقواعــده التنفيذيــة( وتوضــح هــذه اللوائــح اإلجــراءات الــازم اتخاذهــا عنــد قبــول أي عميــل )ســواء فــرد أو شــركة(، كمــا 
توضــح إجــراءات العنايــة الواجبــة الــازم اتباعهــا، باإلضافــة إلــى إجــراءات اإلبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة وغيرهــا مــن االجــراءات. تقــوم شــركة 
الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل حاليــاً بحفــظ المعلومــات الخاصــة بعمائهمــا عبــر أنظمتهمــا الحاســوبية. ويجــدر بالذكــر بأنــه يتوجــب 
علــى الشــركة الدامجــة عنــد إتمــام صفقــة االندمــاج االســتمرار باالمتثــال ألحــكام أنظمــة مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب. ســوف 
تقــوم الشــركة الدامجــة بمراجعــة معلومــات العمــاء الذيــن ســوف تنتقــل وثائقهــم التأمينيــة الســارية إليهــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج كمــا ســتقوم 
ــك الملفــات والتأكــد مــن امتثالهــا بلوائــح مكافحــة غســل  بحفــظ معلوماتهــم ضمــن أنظمــة الشــركة الدامجــة الحاســوبية، وحيــث أن مراجعــة تل
األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب وحفظهــا ضمــن أنظمــة الشــركة الدامجــة الحاســوبية تعتبــر عمليــة تتطلــب إلــى وقــت قــد يــؤدي ذلــك إلــى عــدم 
امتثــال الشــركة الدامجــة بلوائــح مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب فــي وقــت مــن األوقــات. كمــا ال يمكــن للشــركة الدامجــة أن 
تضمــن التزامهــا الكامــل والدائــم بهــذه اإلجــراءات والمتطلبــات. إن عــدم االمتثــال بلوائــح مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب يجعــل 
الشــركة الدامجــة عرضــة للمســاءلة القانونيــة وبالتالــي يــؤدي ذلــك إلــى فــرض غرامــات و/أو عقوبــات ســوف تتحملهــا الشــركة الدامجــة. فــي حــال 
عــدم امتثــال الشــركة الدامجــة بلوائــح مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب، فــإن ذلــك ســيترتب علــى مخالفتهــا مــن قبــل الجهــات 
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التنظيميــة، وبالتالــي ســيظهر تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها وتوقعاتهــا 
المســتقبلية.

8-4-9  المخاطر المرتبطة بتأثير تراجع ثقة العمالء 

يبلــغ عــدد الوثائــق التأمينيــة الســارية لشــركة الــدرع للتأميــن عــدد 237.667 وثيقــة تأمينيــة، وذلــك كمــا فــي 2021/05/31م. وبلغــت عــدد الوثائــق 
التأمينيــة الســارية لشــركة األهلــي للتكافــل عــدد 30.483 وثيقــة تأمينيــة، وذلــك كمــا فــي 2021/05/31م. باعتبــار أن عامــل الثقــة بيــن شــركة 
الــدرع للتأميــن وعمائهــا لــه أهميــة بالغــة علــى اســتمرارية نمــو اإليــرادات والدخــل وتعزيــز المركــز المالــي. ال يمكــن للشــركة الدامجــة ضمــان 
بقــاء ثقــة العمــاء علــى نفــس المســتوى، وباألخــص عمــاء شــركة األهلــي للتكافــل الذيــن ســوف تنتقــل وثائقهــم التأمينيــة إليهــا عنــد إتمــام صفقــة 
االندمــاج. وال يمكــن أيضــاً للشــركة الدامجــة ضمــان بقــاء ثقــة عمائهــا الحالييــن بنفــس المســتوى عنــد إتمــام صفقــة االندمــاج، ويعــزى ذلــك إلــى 
إمكانيــة تحويــل اهتمــام و/أو وتركيــز بعــض اإلدارات فــي الشــركة الدامجــة إلــى عمليــة دمــج األعمــال، وبالتالــي تقليــل االهتمــام و/أو التركيــز علــى 
خدمــة العمــاء ممــا بــدوره ســيؤدي إلــى انخفــاض ثقــة العمــاء بالشــركة الدامجــة. إن أي تراجــع فــي درجــة ثقــة العمــاء بالشــركة الدامجــة ســوف 
يــؤدي إلــى ارتفــاع عــدد حــاالت إلغــاء و/أو عــدم تجديــد وثائــق التأميــن فــي الشــركة الدامجــة، ممــا ســيؤثر ســلباً علــى مبيعــات الشــركة الدامجــة 

بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.

8-4-10  المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة الدامجة

تعــد ســمعة الشــركة الدامجــة أمــراً بالــغ األهميــة الســتقطاب عمــاء جــدد واإلبقــاء عليهــم وإقامــة عاقــة قويــة مــع األطــراف النظيــرة، ويمكــن أن 
تتضــرر ســمعة الشــركة الدامجــة فــي المســتقبل نتيجــة عــدة عوامــل تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: تراجــع نتائجهــا الماليــة أو تعديلهــا أو 
اإلجــراءات القانونيــة أو النظاميــة ضــد الشــركة الدامجــة أو ســلوك أحــد موظفيهــا الــذي قــد يتســبب فــي اخــال الشــركة الدامجــة بالمتطلبــات 
ــة  ــي ونتائــج عملياتهــا وربحي ــى أعمالهــا ووضعهــا المال ــر ســلباً عل ــى التأثي ــة المعمــول بهــا، وســيؤدي تضــرر ســمعة الشــركة الدامجــة ال النظامي

ســهمها وتوقعاتهــا المســتقبلية والتأثيــر ســلباً علــى قيمتهــا الســوقية وســعر ســهمها.

8-4-11  المخاطر المرتبطة بعدم التحكم باألسعار

تلتــزم شــركة الــدرع للتأميــن باتبــاع تعليمــات البنــك المركــزي وتوصيــات المستشــار اإلكتــواري فيمــا يختــص بوضــع التســعيرات الخاصــة بوثائــق 
التأميــن وذلــك فيمــا يختــص بوثائــق التأميــن فــي الفــرع الصحــي وتأميــن المركبــات )التأميــن الشــامل والتأميــن للطــرف الثالــث(. كمــا تلتــزم شــركة 
األهلــي للتكافــل باتبــاع تلــك التعليمــات أيضــاً. حيــث تقــوم شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل بشــكل ســنوي )وبنــاء علــى تقريــر كفايــة 
التســعير الصــادر عــن المستشــار اإلكتــواري لــكل شــركة( بتقديــم التســعيرات للبنــك المركــزي الســعودي كمتطلــب نظامــي.  يقــوم المستشــارون 
ــدرع للتأميــن والتــي تمتلكهــا شــركة  ــة التــي تمتلكهــا شــركة ال ــة التســعير مــن خــال دراســة المحفظــة التأميني ــر كفاي اإلكتوارييــن بإصــدار تقاري
ــاء علــى المعطيــات االكتواريــة والتــي تأخــذ بعيــن االعتبــار أداء هــذه الوثائــق التأمينيــة )وذلــك بالنظــر إلــى أداء المحفظــة  األهلــي للتكافــل، وبن
التأمينيــة بشــكل عــام(. يجــدر بالذكــر أنــه ســوف تنتقــل كافــة الوثائــق التأمينيــة التــي تمتلكهــا شــركة األهلــي للتكافــل إلــى الشــركة الدامجــة عنــد 
إتمــام صفقــة االندمــاج، وعنــد انقضــاء مــدة هــذه الوثائــق التأمينيــة والوثائــق التأمينيــة األخــرى فــي محفظــة الشــركة الدامجــة التأمينيــة ســيقوم 
ــزام بالمتطلبــات  ــة التســعير لالت ــرة دراســة كفــاءة التســعير الســنوية بإعــادة دراســة كفاي ــول فت ــواري للشــركة الدامجــة عنــد حل المستشــار اإلكت
النظاميــة، وذلــك بالنظــر إلــى المحفظــة التأمينيــة للشــركة الدامجــة )التــي ستشــتمل علــى الوثائــق التأمينيــة المنتقلــة إليهــا مــن شــركة األهلــي 
للتكافــل(. قــد تكــون توصيــات المستشــار اإلكتــواري فــي ذلــك الحيــن تقتضــي بتغييــر أســعار وثائــق التأميــن لمحفظــة الشــركة الدامجــة وذلــك 
إلمكانيــة تغيــر أداء المحفظــة التأمينيــة فــي ذلــك الوقــت. إن ارتفــاع أســعار بعــض أو كل هــذه الوثائــق التأمينيــة ســيؤدي إلــى عــدم تمكــن الشــركة 
الدامجــة مــن اســتقطاب عمــاء جدد وخســارة عمائهــا الحالييــن، ممــا يؤثــر علــى حصــة الشــركة الدامجــة الســوقية وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى 

أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها وتوقعاتهــا المســتقبلية.

8-4-12  المخاطــر المرتبطــة بعــدم الحصــول علــى عــدم الممانعــة مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي 
لعــدد مــن التعيينــات واالتفاقيــات 

تقدمــت شــركة األهلــي للتكافــل بطلــب عــدم ممانعــة مــن البنــك المركــزي الســعودي لتعييــن الســيد/ احمــد محمــد البخــاري فــي اإلدارة التنفيذيــة 
للشــركة بمنصــب مديــر تقنيــة المعلومــات بــدالُ مــن الســيد/ محمــد عثمــان كــون تــم رفــض تعييــن الســيد/ محمــد عثمــان لهــذا المنصــب، ويتطلــب 
الحصــول علــى عــدم ممانعــة مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي لهــذا التعييــن، ولــم تحصــل شــركة األهلــي للتكافــل بعــد علــى عــدم ممانعــة مــن 
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قبــل البنــك المركــزي الســعودي لهــذا التعييــن كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم. وتعاقــدت شــركة األهلــي للتــكافل مــع شــركة أروانــا لاستشــارات 
ــى عــدم ممانعــة مــن  ــب الحصــول عل ــي للتكافــل، ويتطل ــا المعلومــات لشــركة األهل ــي فــي مجــال تكنولوجي ــى الدعــم الفن المحــدودة للحصــول عل
قبــل البنــك المركــزي الســعودي لهــذه االتفاقيــة كــون تعتبــر هــذه االتفاقيــة مــن عمليــات اإلســناد الجوهريــة المنصــوص عليهــا فــي الئحــة اإلســناد 
الخاصــة بشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن وأصحــاب المهــن الحــرة، ولــم تحصــل شــركة األهلــي للتكافــل بعــد علــى عــدم ممانعــة مــن قبــل البنــك 
المركــزي الســعودي لهــذه االتفاقيــة، وخــال مرحلــة الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي ذكــرت شــركة األهلــي للتكافــل أن هــذه االتفاقيــة ال تنطــوي 
علــى إســناد للمهــام الجوهريــة وبالتالــي ال تســتوجب الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي، وال يوجــد مــا يثبــت صحــة ذلــك مــن 
ــي للتكافــل، ويتطلــب  ــي للتكافــل مــع شــركة أوراكل للحصــول علــى خدمــات حفــظ البيانــات لشــركة األهل ناحيــة قانونيــة. وتعاقــدت شــركة األهل
ــة  ــات اإلســناد الجوهري ــة مــن عملي ــر هــذه االتفاقي ــون تعتب ــة ك ــذه االتفاقي ــزي الســعودي له ــك المرك ــل البن ــة مــن قب ــى عــدم ممانع الحصــول عل
المنصــوص عليهــا فــي الئحــة اإلســناد الخاصــة بشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن وأصحــاب المهــن الحــرة، ولــم تحصــل شــركة األهلــي للتكافــل 
بعــد علــى عــدم ممانعــة مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي لهــذه االتفاقيــة، وخــال مرحلــة الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي ذكــرت شــركة األهلــي 
للتكافــل أن هــذه االتفاقيــة ال تنطــوي علــى إســناد للمهــام الجوهريــة وبالتالــي ال تســتوجب الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي، 
ــي  ــي شــركة األهل ــار المــاك ف ــن كب ــي الســعودي )م ــك األهل ــع البن ــل م ــي للتكاف ــت شــركة األهل ــاً. ووقع ــك قانوني ــت صحــة ذل ــا يثب وال يوجــد م
للتكافــل( اتفاقيــة للحصــول علــى خدمــات فنيــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، حيــث تجــدر اإلشــارة الــى أن الئحــة اإلســناد الخاصــة بشــركات 
التأميــن وإعــادة التأميــن وأصحــاب المهــن الحــرة الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي، أشــارت إلــى أن إدارة أنظمــة المعلومــات والصيانــة مثــل 
إدخــال البيانــات واســتضافة تقنيــة المعلومــات ودعــم المســتحقين النهائييــن والشــبكات المحليــة مــن المهــام الجوهريــة ولــم تحصــل شــركة األهلــي 
للتكافــل علــى عــدم ممانعــة مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي لهــذه االتفاقيــة، وخــال مرحلــة الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي ذكــرت شــركة 
األهلــي للتكافــل أن هــذه االتفاقيــة ال تنطــوي علــى إســناد للمهــام الجوهريــة وبالتالــي ال تســتوجب الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي 
الســعودي، وال يوجــد مــا يثبــت صحــة ذلــك مــن ناحيــة قانونيــة. وتعاقــدت شــركة األهلــي للتكافــل مــع شــركة تاتــا للخدمــات االستشــارية للحصــول 
علــى خدمــات اســتخدام وتجهيــز وتصميــم برنامــج خــاص بتقديــم الخدمــات التأميــن اإللكترونيــة لشــركة األهلــي للتكافــل، ويتطلــب الحصــول علــى 
عــدم ممانعــة مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي لهــذه االتفاقيــة كونــه تعتبــر هــذه االتفاقيــة مــن عمليــات اإلســناد الجوهريــة المنصــوص عليهــا فــي 
الئحــة اإلســناد الخاصــة بشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن وأصحــاب المهــن الحــرة، ولــم تحصــل شــركة األهلــي للتكافــل علــى عــدم ممانعــة مــن 
قبــل البنــك المركــزي الســعودي لهــذه االتفاقيــة، وخــال مرحلــة الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي ذكــرت شــركة األهلــي للتكافــل أن هــذه االتفاقيــة 
ال تنطــوي علــى إســناد للمهــام الجوهريــة وبالتالــي ال تســتوجب الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي، وال يوجــد مــا يثبــت صحــة 
ذلــك مــن ناحيــة قانونيــة. وتعاقــدت شــركة األهلــي للتكافــل مــع شــركة االتصــاالت المتكاملــة للحصــول علــى خدمــات مشــاركة مركــز شــركة األهلــي 
للتكافــل واســتمرارية األعمــال، ويتطلــب الحصــول علــى عــدم ممانعــة مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي لهــذه االتفاقيــة كونهــا تعتبــر هــذه االتفاقية 
مــن عمليــات اإلســناد الجوهريــة المنصــوص عليهــا فــي الئحــة اإلســناد الخاصــة بشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن وأصحــاب المهــن الحــرة، ولــم 
تحصــل شــركة األهلــي للتكافــل علــى عــدم ممانعــة مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي لهــذه االتفاقيــة. وتعاقــدت شــركة األهلــي للتكافــل مــع شــركة 
القلعــة للتخزيــن للحصــول علــى خدمــات تخزيــن وتحليــل البيانــات لشــركة األهلــي للتكافــل، ويتطلــب الحصــول علــى عــدم ممانعــة مــن قبــل البنــك 
المركــزي الســعودي لهــذه االتفاقيــة كونهــا تعتبــر هــذه االتفاقيــة مــن عمليــات اإلســناد الجوهريــة المنصــوص عليهــا فــي الئحــة اإلســناد الخاصــة 
ــل البنــك المركــزي  ــى عــدم ممانعــة مــن قب ــي للتكافــل عل ــم تحصــل شــركة األهل ــن وأصحــاب المهــن الحــرة، ول ــن وإعــادة التأمي بشــركات التأمي
الســعودي لهــذه االتفاقيــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ذكــر تقريــر الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي مخالفــة شــركة األهلــي للتكافــل متطلبــات الئحــة 
اإلســناد الخاصــة بشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن وأصحــاب المهــن الحــرة،  وأن عــدم الحصــول علــى عــدم ممانعــة مــن البنــك المركــزي الســعودي 
مــن الممكــن أن يعــرض شــركة األهلــي للتكافــل لعقوبــات قــد تتــراوح بيــن غرامــات ماليــة وصــوالً إلــى إيقــاف ترخيــص شــركة األهلــي للتكافــل بشــكل 
مؤقــت أو ســحب الترخيــص بشــكل نهائــي، وبالتالــي فــي حــال وقــوع أحــد أو كل هــذه المخاطــر ســيظهر تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة 

الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها وتوقعاتهــا المســتقبلية.

فــي هــذا الصــدد تجــدر اإلشــارة الــى أن الئحــة اإلســناد الخاصــة بشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن وأصحــاب المهــن الحــرة الصــادرة مــن االدارة 
العامــة للرقابــة علــى شــركات التأميــن فــي البنــك المركــزي الســعودي، تســتوجب االســتحصال علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي قبــل 
إقــدام شــركات التأميــن علــى التوقيــع علــى العقــود التــي تتنــاول إســناداً للمهــام الجوهريــة. إن مخالفــة متطلبــات الائحــة المشــار إليهــا فــي أي 
مــن الحــاالت المبينــة أعــاه قــد يرتــب فــرض العقوبــات علــى شــركة األهلــي للتكافــل و/أو الشــركة الدامجــة فــي حــال انتقــال أي مــن أو جميــع 
ــزي  ــك المرك ــن أتاحــت للبن ــة شــركات التأمي ــن نظــام مراقب ــادة )19( م ــث أن الم ــاج، بحي ــة االندم ــل صفق ــا أعــاه بفع ــات المشــار إليه االتفاقي
الســعودي، أن يتخــذ بحــق شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن المخالفــة إجــراًء أو أكثــر مــن اإلجــراءات اآلتيــة )1( تعييــن مستشــار أو أكثــر لتقديــم 
المشــورة لشــركة التأميــن فــي إدارة أعمالهــا، )2( إيقــاف أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن موظفــي شــركة التأميــن تثبــت مســؤوليته 
عــن المخالفــة، )3( منــع شــركة التأميــن مــن قبــول مكتتبيــن أو مســتثمرين أو مشــتركين جــدد فــي أي مــن أنشــطتها التأمينيــة أو الحــد مــن ذلــك، 
ــة. وإذا تبيــن للبنــك المركــزي الســعودي أن الشــركة اســتمرت فــي مخالفــة  ــزام شــركة التأميــن باتخــاذ أي خطــوات أخــرى تراهــا ضروري )4( إل
أحــكام هــذا النظــام أو الئحتــه التنفيذيــة ولــم تســتجب ألي مــن اإلجــراءات التــي يتخذهــا البنــك المركــزي الســعودي وفــق هــذه المــادة ورغــم توقيــع 
العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، فيجــوز للبنــك المركــزي أن يطلــب حــل الشــركة. كمــا تشــير المــادة )21( مــن نظــام مراقبــة شــركات 
التأميــن التعاونــي إلــى أنــه مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي نظــام آخــر، يعاقــب كل مــن يخالــف أي حكــم مــن أحــكام نظــام مراقبة 
شــركات التأميــن التعاونــي بغرامــة ال تزيــد علــى مليــون ريــال ســعودي والســجن مــدة ال تزيــد علــى أربــع ســنوات أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. يجــدر 
بالذكــر، أنــه ســوف تتحمــل الشــركة الدامجــة دفــع أي غرامــات ماليــة و/أو ســوف تتحمــل فــرض عقوبــات ناشــئة عــن أي التزامــات انتقلــت إليهــا 
مــن شــركة األهلــي للتكافــل و/أو عــن التزاماتــه الحاليــة، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا بعــد 

إتمــام صفقــة االندمــاج.
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المســبقة  و/ـــأواإلخطارات  الخطيــة  الموافقــة  علــى  الحصــول  بعــدم  المرتبطــة  المخاطــر    13-4-8
لالتفاقيــات التــي تتطلــب الحصــول علــى الموافقــة و/أو اإلخطــارات فــي حــاالت االندمــاج او تغييــر هيــكل 

ــة  الملكي

ــة،  ــة، وإســتناداً لهــذه االتفاقي ــم برنامــج دعــم الخدمــات اإلكتواري ــت فيمــا يختــص بتقدي ــة مــع شــركة ديلوي ــي للتكافــل اتفاقي وقعــت شــركة األهل
يقتضــي إعــام الطــرف اآلخــر عــن أي تغييــر فــي الملكيــة أو الســيطرة، وبالتالــي ينبغــي إعــام شــركة ديلويــت عــن التغييــر فــي الســيطرة الــذي 
ســوف تحدثــه صفقــة االندمــاج، ولــم تقــم شــركة األهلــي للتكافــل بإبــاغ شــركة ديلويــت عــن التغييــر فــي الســيطرة الــذي ســوف ينتــج عــن صفقــة 
االندمــاج كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم. ووقعــت شــركة األهلــي للتكافــل اتفاقيــة إعــادة تأميــن مــع شــركة هانوفــر ري، وإســتناداً لهــذه االتفاقيــة، 
يقتضــي الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة فــي حــاالت االندمــاج أو تغييــر هيــكل الملكيــة، وإن المضــي فــي صفقــة االندمــاج دون الحصــول 
علــى الموافقــة الخطّيــة المســبقة مــن شــركة هانوفــر ري، يشــكل ســبباً مبــرراً إلنهــاء االتفاقيــة مــن قبــل معيــد التأميــن، ولــم تحصــل شــركة األهلــي 
للتكافــل بعــد علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة لهــذه االتفاقيــة كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم. وفــي حــال انهــاء اتفاقيــة إعــادة التأميــن مــع شــركة 
هانوفــر ري، ســوف يشــكل األثــر المالــي مــا يســاوي أٌقــل مــن 1٪ مــن قيمــة إجمالــي األقســاط التأمينيــة المكتتبــة لشــركة األهلــي للتكافــل كمــا فــي 
نهايــة الربــع األول مــن عــام 2021م. مــع اإلحاطــة بأنــه ســبق قامــت شــركة األهلــي للتكافــل بالمفاهمــة مــع معيــد التأميــن المشــار إليــه أعــاه حيــال 
صفقــة اإلندمــاج ولــم يبــدي المعيــد رغبتــه فــي إنهــاء اإلتفاقيــة وأكــد علــى رغبتهــم فــي االســتمرار بالعاقــة التعاقديــة حتــى بعــد إتمــام صفقــة 
اإلندمــاج. ومــن الجديــر بالذكــر، أنــه فــي حــال عــدم موافقــة معيــد التأميــن ســيكون ايجــاد معيــد تأميــن بديــل مكلــف وقــد تختلــف شــروط وأحــكام 
االتفاقيــات الجديــدة عــن تلــك الســابقة والتــي ال تتناســب مــع عمليــات الشــركة الدامجــة فــي ذلــك الوقــت. وإن شــركة األهلــي للتكافــل قامــت بتوقيــع 
اتفاقيــة تســويق وتوزيــع التأميــن البنكــي مــع البنــك األهلــي الســعودي بتاريــخ 1442/12/19هـــ )الموافــق 2021/07/29م(، حيــث يتــم بمقتضاهــا 
ممارســة أعمــال التأميــن البنكــي مباشــرة مــن خــال البنــك األهلــي الســعودي ال ســيما مــن خــال إنشــاء قنــاة تســويقية فيمــا بيــن بنــك األهلــي 
الســعودي وشــركة األهلــي للتكافــل، دون ممارســة نشــاط وكالــة التأميــن أو وســاطة تأميــن أو استشــارات تأمينيــة أو أي مهنــة أخــرى ذات صلــة 
بالتأميــن، حيــث أن االتفاقيــة فرضــت أن يتــم إخطــار البنــك األهلــي الســعودي فــي حــاالت حــدوث البيــع أو اإلســناد أو الدمــج أو التوحيــد لشــركة 
األهلــي للتكافــل كمــا فرضــت االتفاقيــة وجــوب الحصــول علــى موافقــة البنــك األهلــي الســعودي بالتنــازل عــن حقــوق والتزامــات االتفاقيــة لشــركة 
و/أو كيــان و/أو شــخص آخــر، وبالتالــي قــد تعتبــر عمليــة االندمــاج بيــن شــركة األهلــي للتكافــل وشــركة الــدرع للتأميــن تنــازالً عــن حقــوق والتزامــات 
اتفاقيــة التأميــن البنكــي لصالــح شــركة الــدرع للتأميــن، وبالتالــي يتطلــب الحصــول علــى موافقــة البنــك األهلــي الســعودي عليهــا. وبالتالــي، فــإن 
عــدم الحصــول علــى الموافقــة الخطّيــة المســبقة علــى االتفاقيــات التــي تتطلــب الحصــول علــى الموافقــة و/أو فــي حــال عــدم تقديــم اإلخطــارات 
الازمــة فــي حــاالت االندمــاج او تغييــر هيــكل الملكيــة والمذكــورة أعــاه قــد ينتــج عنــه إنهــاء لهــذه االتفاقيــات. وفــي حــال انهــاء تلــك االتفاقيــات، 
ال يوجــد ضمــان علــى مقــدرة شــركة األهلــي للتكافــل بالحصــول علــى اتفاقيــات بنفــس الشــروط و/أو األحــكام و/أو المزايــا و/أو األســعار المعمــول 
بهــا فــي االتفاقيــات الســابقة إمــا ألســباب تجاريــة و/أو قانونيــة و/أو ألســباب تنافســية و/أو غيرهــا مــن األســباب. فــي حــال تحقــق أحــد أو كل 

هــذه المخاطــر، ســيظهر تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها. 

8-4-14  المخاطر المرتبطة بالبيانات المستقبلية

يــرى أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن بــأن صفقــة االندمــاج تصــب فــي مصلحــة مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن، وتــم تضميــن مبــررات 
ــج  ــه ال يمكــن توقــع النتائ ــم المســاهمين هــذا والموضحــة فــي القســم رقــم )10( فقــرة )10-2-2(. يجــدر بالذكــر أن صفقــة االندمــاج فــي تعمي
المســتقبلية وبيانــات األداء للشــركة الدامجــة بشــكل دقيــق وجــازم وفــي الواقــع، قــد تختلــف عمــا هــي موجــودة فــي تعميــم المســاهمين الراهــن 
وقــد تختلــف النتائــج الواقعيــة ألداء الشــركة الدامجــة عــن تلــك الدراســات التــي بُنــي عليهــا قــرار االندمــاج مــن قبــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة 
الــدرع للتأميــن، حيــث أن تلــك الدراســات بٌنيــت علــى أساســات منهــا افتــراض نجــاح عمليــة دمــج األعمــال وضمــان تكامــل األعمــال عنــد إتمــام 
صفقــة االندمــاج. قــد تواجــه الشــركة الدامجــة تعقيــدات فيمــا يختــص بدمــج األعمــال وتكاملهــا ولــن يســهم ذلــك فــي تحقيــق الفوائــد المرجــوة مــن 
االندمــاج، وعليــه إن قــدرة الشــركة الدامجــة علــى تحقيــق النتائــج اإليجابيــة مرتبــط بتحقيــق أهــداف االندمــاج بنجــاح. وال يمكــن للشــركة الدامجــة 
التأكــد مــن تحقيــق أهــداف االندمــاج بنجــاح فــي الوقــت الراهــن. يجــب علــى المســاهمين عــدم االعتمــاد بشــكل كامــل علــى التوقعــات واإلفــادات 
المســتقبلية. وعليــه، يجــب عــدم اعتبــار هــذه اإلفــادات علــى أنهــا تأكيــد بــأن ربحيــة ســهم الشــركة الدامجــة ســتكون مســاوية أو ســتزيد عــن ربحيــة 
ســهم شــركة الــدرع للتأميــن للفتــرات الماليــة الســابقة. فــي حــال عــدم تحقــق بعــض او كل البيانــات الماليــة المتوقعــة مســتقبًا، ســيظهر تأثيــر 

جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.

8-4-15  المخاطر المرتبطة باالعتماد على موظفين رئيسيين واستقطاب الكفاءات

تعتمــد شــركة الــدرع للتأميــن علــى موظفيــن رئيســيين لضمــان نجــاح واســتمرارية أعمالهــا، مثــل مديرهــا التنفيــذي ومديرهــا المالــي ومديــر 
العمليــات ومديــر اإلدارة الفنيــة. يجــدر بالذكــر أن الشــركة الدامجــة ســوف تحتــاج إلــى انتقــال وبقــاء الفريــق الفنــي المســؤول عــن تأميــن الحمايــة 
واالدخــار الحالــي لــدى شــركة األهلــي للتكافــل، وذلــك بحكــم خبرتهــم فــي المحفظــة الحاليــة التــي تمتلكهــا شــركة األهلــي للتكافــل وفــي األنظمــة 
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التشــغيلية لهــذه الوثائــق التأمينيــة. يجــدر بالذكــر، أن نجــاح الشــركة الدامجــة ســيعتمد بشــكل كبيــر علــى مــدى ضمــان اســتمرارية بقــاء الموظفيــن 
المشــار إليهــم للعمــل لديهــا عنــد اتمــام صفقــة االندمــاج. مــن الممكــن أن يتلقــى أحــد الموظفيــن المشــار إليهــم عروضــاً وظيفيــة مــن شــركات 
أخــرى و/أو يرغــب أحــد أو كل الموظفيــن المشــار إليهــم بتــرك العمــل فــي الشــركة الدامجــة ألســباب أخــرى تتعلــق بعمليــة دمــج األعمــال أو ألســباب 
شــخصية، ولذلــك ال يمكــن للشــركة الدامجــة ضمــان بقــاء الموظفيــن المشــار إليهــم فــي العمــل لديهــا أو إيجــاد بدائــل لهــم فــي حــال مغادرتهــم 
الشــركة الدامجــة. وبالتالــي، إن فقــدان موظفيــن رئيســيين أو عــدم القــدرة علــى إيجــاد بدائــل لهــم، ســيؤثر وبشــكل جوهــري ســلبي علــى أعمــال 

الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.

8-4-16  المخاطر المرتبطة بالحوكمة

لــدى شــركة األهلــي للتكافــل الئحــة حوكمــة تــم إعدادهــا وفقــاً لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة 
بموجــب القــرار رقــم 8-16-2017 وتاريــخ 1438/5/16هـــ الموافــق 2017/2/13م بنــاًء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/3 
ــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 1-7-2021 تاريــخ 1442/6/1هـــ الموافــق 2021/1/14م، وتتضمــن  وتاريــخ 1437/1/28هـــ المعدل
الائحــة المعدلــة بنــود الزاميــة وأحــكام أكثــر تفصيــًا مــن تلــك المضمنــة فــي الائحــة الســابقة، وتتضمــن بنــود الزاميــة حــول تشــكيل مجالــس 
اإلدارة ولجانهــا، واختصاصاتهــا، ومســؤولياتها، واجتماعاتهــا، وحقــوق أعضائهــا وواجباتهــم وأحــكام تعالــج حــاالت تعــارض المصالــح بيــن أعضائهــا 
والشــركة ولضمــان وضــوح العاقــة بيــن المســاهمين ومجلــس إدارة الشــركة مــن جهــة، ومجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة التنفيذيــة مــن جهــة أخــرى، 
ــى المعلومــات بشــفافية بمــا  ــز، والحصــول عل ــة دون تميي ــة العادل ــك الشــركات، كالحــق فــي المعامل ــك بحقــوق المســاهمين فــي تل واهتمــت كذل
يمكنهــم مــن ممارســة حقوقهــم النظاميــة علــى أكمــل وجــه. وقــد أظهــر الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي والمقــام علــى شــركة األهلــي للتكافــل عــدم 
التزامهــا بائحــة حوكمــة الشــركات، وذلــك بســبب اســتقالة الســيد/ صالــح الطالــب مــن منصبــه كعضــو ورئيــس للجنــة المراجعــة ولــم يتــم تعييــن 
بــدالُ عنــه )منصــب شــاغر(، وعليــه فــأن شــركة األهلــي للتكافــل تفتقــر حاليــاً الحــد األدنــى مــن العــدد المطلــوب مــن أعضائهــا لصّحــة اجتماعاتهــا 
ولصّحــة ونظاميــة أي قــرارات يقتضــي أن تعتمدهــا لجنــة المراجعــة. تجــدر اإلشــارة أن مخالفــة الئحــة حوكمــة الشــركات مــن قبــل شــركة األهلــي 

للتكافــل يقتضــي عليهــا فــرض غرامــات و/أو عقوبــات مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة. 

إن عــدم االلتــزام بنظــام حوكمــة الشــركات، قــد يرتــب فــرض العقوبــات علــى شــركة األهلــي للتكافــل، بحيــث أن المــادة )19( مــن نظــام مراقبــة 
شــركات التأميــن أتاحــت للبنــك المركــزي الســعودي، أن يتخــذ بحــق شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن المخالفــة إجــراًء أو أكثــر مــن اإلجــراءات 
اآلتيــة )1( تعييــن مستشــار أو أكثــر لتقديــم المشــورة لشــركة التأميــن فــي إدارة أعمالهــا، )2( إيقــاف أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن 
موظفــي شــركة التأميــن تثبــت مســؤوليته عــن المخالفــة، )3( منــع شــركة التأميــن مــن قبــول مكتتبيــن أو مســتثمرين أو مشــتركين جــدد فــي أي مــن 
أنشــطتها التأمينيــة أو الحــد مــن ذلــك، )4( إلــزام شــركة التأميــن باتخــاذ أي خطــوات أخــرى تراهــا ضروريــة. وإذا تبيــن للبنــك المركــزي الســعودي 
ــزي  ــك المرك ــي يتخذهــا البن ــن اإلجــراءات الت ــم تســتجب ألي م ــة ول ــه التنفيذي ــة أحــكام هــذا النظــام أو الئحت ــي مخالف أن الشــركة اســتمرت ف
الســعودي وفــق هــذه المــادة ورغــم توقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، فيجــوز للبنــك المركــزي أن يطلــب حــل الشــركة. كمــا تشــير 
المــادة )21( مــن نظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي إلــى أنــه مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي نظــام آخــر، يعاقــب كل 
مــن يخالــف أي حكــم مــن أحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي بغرامــة ال تزيــد علــى مليــون ريــال ســعودي والســجن مــدة ال تزيــد علــى 
أربــع ســنوات أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. فضــًا عمــا ســبق، إن مخالفــة أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة 
تعــرض الشــركة للعقوبــات واإلجــراءات المتخــذة بحقهــا مــن قبــل لجنــة الفصــل فــي المنازعــات األوراق الماليــة، بنــاًء علــى دعــوى مقدمــة ضدهــا 
مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة لمخالفتهــا اللوائــح والقواعــد التــي تصدرهــا الهيئــة، عمــًا بأحــكام المــادة التاســعة والخمســون مــن نظــام الســوق 
الماليــة. وتشــمل العقوبــات المنصــوص عنهــا فــي المــادة التاســعة والخمســون مــن نظــام الســوق الماليــة مــا يلــي: إلــزام الشــركة بإتخــذا الخطــوات 
الازمــة لتصحيــح المخالفــة أو لتجنــب وقــوع المخالفــة، إلــزام الشــركة بدفــع مــا ال يتجــاوز ثاثــة أضعــاف المكاســب التــي حققهــا أو ثاثــة أضعــاف 
الخســائر التــي تجنبهــا نتيجــة هــذه المخالفــة، التعويــض لألشــخاص المتضرريــن مــن المخالفــة، تعليــق تــداول األوراق الماليــة الخاصــة بالشــركة، 
الحجــز والتنفيــذ علــى الممتلــكات، المنــع مــن العمــل. كمــا أنــه جــوز للهيئــة - باإلضافــة إلــى اتخــاذ اإلجــراءات الســابقة - أن تطلــب مــن اللجنــة 
ــه ســوف تتحمــل الشــركة  ــال عــن كل مخالفــة. يجــدر بالذكــر، أن ــون )25.000.000( ري ــى خمســة وعشــرين ملي ــد عل ــة ال تزي إيقــاع غرامــة مالي
الدامجــة دفــع أي غرامــات ماليــة و/أو ســوف تتحمــل فــرض عقوبــات ناشــئة عــن أي التزامــات انتقلــت إليهــا مــن شــركة األهلــي للتكافــل و/أو عــن 

التزاماتــه الحاليــة، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.

8-4-17  المخاطر المرتبطة بسلوك الموظفين وأخطائهم

ــي  ــن تشــمل إجــراءات العمــل، والســلوك المهن ــة خاصــة بالموظفي ــي للتكافــل سياســات داخلي ــن وشــركة األهل ــدرع للتأمي ــق كل مــن شــركة ال تطب
والمهــام المنوطــة بــكل إدارة. إن تطبيــق مثــل هــذه السياســات مهــم جــداً، حيــث أنــه يســاعد فــي تافــي أخطــاء الموظفيــن وتنظيــم ســلوكهم لتفــادي 
فــرض أي غرامــات و/أو عقوبــات و/أو نشــوء أي قضايــاً قانونيــة جــراء أي أخطــاء تقــع مــن قبلهــم. وضعــت شــركة الــدرع للتأميــن برنامــج لضمــان 
انتقــال موظفــي شــركة األهلــي للتكافــل بشــكل ســلس، يشــمل البرنامــج تعريــف الموظفيــن المنتقليــن ببيئــة العمــل وثقافتــه وهيكلتــه باإلضافــة إلــى 
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إجــراءات العمــل واألنشــطة والسياســات الداخليــة المعمــول بهــا فــي الشــركة الدامجــة. ال يمكــن للشــركة الدامجــة ضمــان نجــاح برنامــج انتقــال 
الموظفيــن، ولذلــك تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال يمكــن للشــركة الدامجــة أن تضمــن التــزام جميــع موظفيهــا بلوائــح تنظيــم قواعــد إجــراءات العمــل، 
ــكل إدارة.  وال يمكــن أن تضمــن الشــركة الدامجــة تافــي أخطــاء و/أو ســوء ســلوك  ــام المنوطــة ب ــن والمه ــي الخــاص بالموظفي والســلوك المهن
ــن أن تضمــن الشــركة الدامجــة أن  ــال. ال يمك ــة دمــج األعم ــاء عملي ــد انته ــك خــال و/أو بع ــاج وذل ــة االندم ــام صفق ــد إتم ــا عن ــن لديه الموظفي
موظفيهــا لــن يقومــوا بأعمــال الغــش أو الخطــأ المتعّمــد أو التقصيــر أو االحتيــال أو االختــاس أو الســرقة أو التزويــر أو إســاءة اســتخدام ممتلــكات 
الشــركة الدامجــة أو التصــرف نيابــًة عنهــا دون الحصــول علــى التصاريــح والتفويضــات اإلداريــة المطلوبــة داخليــاً. بالتالــي قــد يترتــب علــى تلــك 
التصرفــات تبعــات ومســؤوليات تجــاه عمــاء الشــركة الدامجــة و/أو تجــاه الجهــات المنظمــة واإلشــرافية، وبالتالــي ســوف تتحمــل الشــركة الدامجــة 
ــر  ــة. فــي حــال تحقــق أحــد أو كل هــذه المخاطــر، ســيظهر تأثي ــا القانوني ــد تعويضــات القضاي ــات و/أو تتكب دفــع الغرامــات و/أو تتحمــل العقوب

جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها. 

8-4-18  المخاطر المرتبطة بمعدل دوران وتسرب الموظفين

بلــغ عــدد موظفــي شــركة األهلــي للتكافــل 98 موظفــاً كمــا فــي تاريــخ 2021/05/31م، وأظهــر الفحــص النافــي للجهالــة المالــي، بأنــه ارتفــع عــدد 
موظفــي شــركة األهلــي للتكافــل خــال الفتــرة التاريخيــة، ويرجــع ذلــك أساســاً إلــى تركيــز شــركة األهلــي للتكافــل علــى خلــق مســتوى أعلــى مــن 
االســتقالية مــن خــال البــدء فــي البيــع عــن طريــق القنــوات المباشــرة )افتتــاح فــرع فــي جــدة خــال عــام 2019م وفــرع فــي الريــاض خــال عــام 
2020م(. ويجــدر بالذكــر أن تقريــر الفحــص النافــي للجهالــة المالــي أشــار إلــى أن معــدل دوران الموظفيــن لــدى شــركة األهلــي للتكافــل يعــد مرتفــع 
ــي للتكافــل وعــدد الموظفيــن  نســبياً، الســيما فــي قســم المبيعــات، كمــا لوحــظ وجــود اختــاف بيــن عــدد الموظفيــن العامليــن فــي شــركة األهل
ــم الكشــف عنهــا أو اإلفصــاح عنهــا فــي  ــم يت ــر واضحــة ول ــن غي ــى البنــك المركــزي الســعودي، علمــاً أن أســباب التباي ــه إل ــغ عن المســجلين المبل
الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي مــع اإلشــارة الــى أن شــركة األهلــي للتكافــل نالــت علــى شــهادة ســعودة تأكــد تحقيقهــا لنســب الســعودة، ومــع 
اإلشــارة الــى أن هــذا األمــر لــم يتضــح خــال الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي، وإن وجــود موظفيــن يعملــون لــدى شــركة األهلــي للتكافــل غيــر مبلــغ 
عنهــم أصــوالً  للبنــك المركــزي الســعودي والتأمينــات االجتماعيــة يشــكل مخالفــة لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن ونظــام التأمينــات االجتماعيــة  
قــد يعــرض الشــركة الــى العقوبــات و/أو الــى اتخــاذ اإلجــراءات بحقهــا مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي بمــا فــي ذلــك إيقــاف أي عضــو مــن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن موظفــي الشــركة الثابتــة  مســؤوليتهم عــن المخالفــة، أو منــع الشــركة مــن قبــول مكتتبيــن أو مســتثمرين أو 
مشــتركين جــدد فــي أي مــن أنشــطتها التأمينيــة أو الحــد مــن ذلــك أو إلــزام الشــركة باتخــاذ أي خطــوات أخــرى ضروريــة، أو حــل الشــركة فــي حــال 
عــدم تصحيحهــا للمخالفــات وفــرض العقوبــات الماليــة عليهــا التــي ال تزيــد قيمتهــا عــن المليــون ريــال ســعودي.  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة 
األهلــي للتكافــل تعتمــد بشــكل كبيــر علــى موظفيهــا للقيــام بمتطلبــات األعمــال وإن تســرب الموظفيــن يعتبــر عامــل ســلبي، يتطلــب مــن شــركة األهلــي 
للتكافــل العثــور علــى موظفيــن آخريــن ومــن ثــم تدريبهــم وضمــان درايتهــم الكاملــة بالعمــل. وتعــد عمليــة التوظيــف عمليــة مرهقــة ومكلفــة حيــث قــد 
يتطلــب علــى شــركة األهلــي للتكافــل تقديــم عــروض وظيفيــة بمزايــا ماليــة عاليــة الســتقطاب الكفــاءات الازمــة و/أو قــد تضطــر شــركة األهلــي 
للتكافــل التعامــل مــع شــركات توظيــف لجلــب الموظفيــن، ممــا بــدوره يشــكل عبئــاً ماليــاً إضافيــا فــي عمليــة التوظيــف. وفــي حــال عــدم تمكــن شــركة 
األهلــي للتكافــل المحافظــة علــى موظفيهــا ومنــع التســرب الوظيفــي واإلبقــاء علــى معــدل دوران موظفيــن معتــدل فســوف يظهــر تأثيــر جوهــري 

ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.

8-4-19  المخاطر المرتبطة بعدم كفاية المخصصات )االحتياطيات(

عمــًا بأحــكام المــادة )69( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي، يتوجــب علــى شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي 
للتكافــل االحتفــاظ بمخصصــات ماليــة لمواجهــة وتغطيــة االلتزامــات الماليــة، وهــذه المخصصــات تشــمل )1( مخصصــات االشــتراكات غيــر 
المكتســبة، )2( مخصصــات المطالبــات تحــت التســوية، )3( مخصصــات مصاريــف تســوية المطالبــات، )4( مخصصــات األخطــار التــي وقعــت ولــم 
تتــم المطالبــة بهــا بعــد، )5( مخصصــات المخاطــر التــي لــم تســقط، )6( مخصصــات الكــوارث، و)7( مخصصــات المصاريــف العامــة.  وتلتــزم 
ــع  ــدرع للتأميــن بحســب المعالجــة المحاســبية لتوزي ــي هــذه المخصصــات لشــركة ال ــغ إجمال ــدرع للتأميــن بهــذه المخصصــات حيــث بل شــركة ال
المخصصــات مقــدار 562.9 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م و679.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2021/03/31م، حيــث بلــغ إجمالــي 
هــذه المخصصــات 783.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي العــام 2020م و785.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2021/03/31م. ســيتم مراجعــة 
وتقييــم معــدل االحتياطيــات بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج التخــاذ اإلجــراء المناســب فــي حــال الحاجــة لعمــل أي تعديــات لضمــان االلتــزام بتعليمــات 
الائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي الصــادرة  البنــك المركــزي الســعودي. وبحكــم أن المخصصــات تــم احتســابها فــي 
تاريــخ 2020/12/31م وتاريــخ 2021/03/31م لشــركة الــدرع للتأميــن ولشــركة األهلــي للتكافــل وبســبب أن الشــركتين مارســت أعمالهــا المعتــادة 
منــذ ذلــك التاريــخ ممــا يجعــل مركزهــا المالــي عرضــًة للتغييــر، يتوجــب تقديــر حجــم هــذه المخصصــات عنــد إتمــام صفقــة االندمــاج وذلــك بنــاًء 
علــى االتجاهــات المتوقعــة فــي حجــم المطالبــات ومــدى تكرارهــا بحســب البيانــات المتاحــة فــي حينــه. ويعتبــر وضــع مســتوى مائــم مــن احتياطــات 
المطالبــات عمليــة غيــر مؤكــدة بطبيعتهــا نظــراً لصعوبــة وتعقيــد وضــع االفتراضــات الازمــة. وبمــا أن حجــم االحتياطيــات يعتمــد علــى تقديــرات 
مســتقبلية، فإنــه مــن الممكــن أن يحــدث عــدم كفايــة فــي احتياطيــات الشــركة الدامجــة فــي أي فتــرة مــن الفتــرات. ويجــدر بالذكــر أنــه ال يمكــن 
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ضمــان التــزام الشــركة الدامجــة بالمحافظــة علــى المخصصــات الماليــة و/أو االحتياطيــات الازمــة فــي جميــع األوقــات، ال ســيما أنــه ســينتج عــن 
االندمــاج انتقــال االلتزامــات الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل إلــى الشــركة الدامجــة. فــي حــال تجــاوزت االلتزامــات الفعليــة قيمــة االحتياطيــات 
ــى قائمــة الدخــل والمركــز المالــي  ــادة االحتياطيــات الازمــة، وســينتج عــن ذلــك أثــر ســلبي عل ــى الشــركة الدامجــة زي المحتســبة، ســيتوجب عل

للشــركة الدامجــة وعلــى وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. 

8-4-20  المخاطر المرتبطة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

ــة  ــي 7 أنظم ــى إجمال ــل عل ــي للتكاف ــا. وتعتمــد شــركة األهل ــات لتشــغيل أعماله ــة معلوم ــن تقني ــى نظامي ــاً عل ــن حالي ــدرع للتأمي تعتمــد شــركة ال
تشــغيلية. ويجــدر بالذكــر بــأن الشــركة الدامجــة ضمــن عمليــة دمــج األعمــال باســتخدام أنظمتهــا التشــغيلية واألنظمــة التشــغيلية الخاصــة 
بشــركة األهلــي للتكافــل وتقييمهمــا واالحتفــاظ بمــا يناســب متطلباتهــا التشــغيلية واســتبعاد األنظمــة التــي ال تتماشــى مــع متطلباتهــا التشــغيلية. 
وســتمثل عمليــة نقــل ودمــج أنظمــة تشــغيلية لشــركة األهلــي للتكاليــف وجــود مخاطــر وتكاليــف إضافيــة للشــركة الدامجــة بســبب تعــدد األنظمــة 
التشــغيلية المســتخدمة. يجــدر بالذكــر أن أنظمــة تقنيــة المعلومــات مهمــه جــداً وأساســية للشــركة الدامجــة وذلــك مــن ناحيــة قدرتهــا علــى القيــام 
بأعمالهــا وال ســيما حفــظ معلومــات عمائهــا وتســيير مراجعــة وإدارة المطالبــات المقّدمــة لهــا. ويجــدر بالذكــر أنــه مــن الــوارد حــدوث تعقيــدات 
مــن الممكــن أن تســهم فــي حــدوث أخطــاء بشــرية فــي التعامــل مــع أنظمــة المعلومــات التقنيــة عنــد إتمــام صفقــة االندمــاج. يعــود ذلــك إلــى أنــه 
ســيكون للشــركة الدامجــة عــدد كبيــر مــن أنظمــة التشــغيل التقنيــة، ممــا يشــتت تركيــز فريــق تقنيــة المعلومــات والموظفيــن الذيــن يســتخدمون هــذه 
األنظمــة ألداء مهامهــم اليوميــة علــى حــد ســواء، وذلــك بحكــم تعاملهــم مــع أنظمــة تقنيــة مختلفــة عــن تلــك التــي تعاملــوا معهــا فــي الســابق. إضافــة 
إلــى ذلــك وبالرغــم مــن التقــدم التقنــي فــي مجــال حمايــة األنظمــة االلكترونيــة وحفــظ المعلومــات المخّزنــة الكترونيــاً، قــد تتعــرض أنظمــة تقنيــة 
المعلومــات فــي الشــركة الدامجــة فــي أي وقــت لمخاطــر تقنيــة تشــمل انهيــار النظــام االلكترونــي لديهــا أو فشــل فــي أنظمــة الحمايــة لديهــا أو 
اختــراق لألنظمــة والمعلومــات لديهــا أو تلقيهــا لفيروســات الكترونيــة أو حــدوث أخطــاء بشــرية أو كــوارث طبيعيــة أو حرائــق أو أعطــال فــي شــبكة 
االتصــال أو عــدم توفــر العمالــة الماهــرة الازمــة لتشــغيل هــذه األنظمــة أو إصاحهــا. فــي حــال حــدوث مثــل هــذه المخاطــر والمشــاكل التقنيــة 
لــدى الشــركة الدامجــة، ســتتأثر أعمالهــا بشــكل كبيــر وســتتأثر خدمتهــا لعمائهــا ومعالجاتهــا للمطالبــات وإصــدار تقاريرهــا الماليــة الدوريــة فــي 
التوقيــت المناســب، ممــا ســيعرض الشــركة الدامجــة للمســاءلة والعقوبــة القانونيــة. بالتالــي ســيظهر تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة 

الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها. 

8-4-21  المخاطر المرتبطة بالدعاوى والمنازعات القضائية لشركة األهلي للتكافل

أظهــر الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي علــى شــركة األهلــي للتكافــل وجــود دعــاوى قائمــة ضــد شــركة األهلــي للتكافــل بعــدد دعوتيــن  وبإجمالــي 
مطالبــات بقيمــة 1.563 مليــون ريــال ســعودي، ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل الدعــاوي والمنازعــات القضائيــة لشــركة األهلــي للتكافــل
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جدول: الدعاوي والمنازعات القضائية لشركة األهلي للتكافل

الحالة الراهنةالمطالباتتاريخ رفع الدعوىاسم المدعينوع الدعوى

عصام بن جعفر بن تأمينية
عبده سلطان

1442/07/15هـ 
الموافق 

2021/02/27م

إلزام المدعي عليها 	 
بتعويض موكلي عن 

انهاء العقد بمبلغ وقدره 
)504.000( خمس مائة 

وأربعة االف ريال 

إلزام المدعي عليها 	 
باسترداد القسط 

التأميني الذي تم سحبه 
ألجل تنشيط العقد ولم 

تقم بتنشيطه بمبلغ وقدره 
)53.667.52( ثاثة 

وخمسين ألف وستمائة 
وسبعة وستون ريال 

واثنين وخمسون هللة. 

تعويض المدعي عن 	 
االضرار المادية واالوعية 

الربحية والمصاريف 
والمماطلة بما ال يقل 

عن مبلغ )1.000.000( 
مليون ريال

الدعوى ال تزال في مرحلة 
تبادل المذكرات، ولم تحدد 

الجلسة القادمة بعد.

نهى الجهنيعمالية
1440/10/14هـ 

الموافق 
2019/06/17م

حوافز بواقع مبلغ وقدره 
)4.800( ريال سعودي

لم تحضر المدعية وال من 
يمثلها وكالة، وعليه تم حفظ 

الدعوى.

المصدر: التقرير النافي للجهالة القانوني  

يجــدر بالذكــر إلــى أنــه عنــد اتمــام صفقــة االندمــاج ســتقوم الشــركة الدامجــة بالتعامــل مــع جميــع الدعــاوى )تشــمل الدعــاوى المقامــة ضــد شــركة 
األهلــي للتكافــل( أمــام الجهــات القضائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. إن زيــادة عــدد القضايــا التأمينيــة بحكــم انتقــال موجــودات والتزامــات 
شــركة األهلــي للتكافــل إلــى الشــركة الدامجــة قــد يتطلــب مــن الشــركة الدامجــة إمــا زيــادة عــدد موظفيهــا فــي اإلدارة القانونيــة و/أو ســاعات العمــل 
الخاصــة فيهــم و/أو تعييــن مكاتــب قانونيــة استشــارية أخــرى ممــا ينتــج زيــادة فــي المصاريــف والتكاليــف. إضافــة إلــى ذلــك، إذا تــم إصــدار أحــكام 
تقتضــي بدفــع مبالــغ و/أو عقوبــات ســوف تكــون الشــركة الدامجــة مســؤولة أمــام القضــاء بتحملهــا و/أو بدفعهــا. وفــي حــال صــدور أحــكام ضــد 
شــركة األهلــي للتكافــل، ســتتحمل تســويتها الشــركة الدامجــة ويجــدر بالذكــر أن قيمــة المطالبــات المذكــورة أعــاه هــي تقديريــه كــون المنازعــات 
ــل أو الشــركة  ــي للتكاف ــي ال يمكــن لشــركة األهل ــا. بالتال ــة الناظــرة به ــات القضائي ــم والجه ــر المحاك ــا لســلطة تقدي ــة بطبيعته ــة خاضع القضائي
الدامجــة اإلفــادة بمبلــغ دقيــق ونهائــي يمثــل القيمــة النهائيــة لتلــك المطالبــات القضائيــة. وفــي حــال نتــج عــن هــذه القضايــا قــرارات بإلــزام شــركة 
األهلــي للتكافــل تســديد المطالبــات و/أو تســديد مبالــغ جوهريــة أخــرى غيــر متوقعــة أو فــي حــال ظهــور دعــاوى جوهريــة جديــدة متعلقــة بشــركة 
األهلــي للتكافــل وغيــر معلومــة حاليــاً أو فــي حــال نشــوء دعــاوى جديــدة متعلقــة بمطالبــات غيــر موجــودة حاليــاً وصــدر قــرارات أو أحــكام فيهــا 
ليســت لصالــح شــركة األهلــي للتكافــل بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، ســوف تكــون الشــركة الدامجــة ملزمــة بســداد جميــع تلــك التعويضــات وســيؤثر 

ذلــك وبشــكل جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.

 إضافــة إلــى ذلــك، يجــدر بالذكــر أنــه وفــي إطــار ممارســة الشــركة الدامجــة أعمالهــا التأمينيــة المعتــادة، قــد تتعــرض لدعــاوى أو شــكاوى مــن قبــل 
حاملــي وثائــق التأميــن الصــادرة عنهــا )بمــا فــي ذلــك وثائــق التأميــن الصــادرة لعمــاء شــركة األهلــي للتكافــل قبــل االندمــاج - حيــث أشــار تقريــر 
الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي وجــود 380 مطالبــة تأمينيــة تتمثــل قيمــة إجماليــة وقدرهــا 68.185.196 مليــون ريــال ســعودي، كمــا فــي تاريــخ 
هــذا التعميــم( و/أو مــن قبــل الجهــات النظاميــة واإلشــرافية. كمــا قــد تكــون الشــركة الدامجــة عرضــًة لمطالبــات قضائيــة مــن هيئــات وجهــات 
حكوميــة أخــرى. وبطبيعــة الحــال، ال يمكــن للشــركة الدامجــة ضمــان عــدم وقــوع مثــل هــذه الدعــاوى كمــا ال يمكــن لهــا توقــع نتائجهــا أو تكلفتهــا 
ال ســيما مــن ناحيــة التعويضــات و/أو المخالفــات التــي قــد يُحكــم بهــا ضــد الشــركة الدامجــة. إن المطالبــات التأمينيــة المشــار إليهــا قــد تتحــول، 
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فــي حــال وقــوع نــزاع بشــأنها، الــى نزاعــات تأمينيــة تعــرض الشــركة للمطالبــات القضائيــة، مــع اإلشــارة الــى أن شــركة األهلــي للتكافــل لقــد قامــت 
بوضــع 100٪ مــن االحتياطيــات الازمــة لتلبيــة كافــة مطالباتهــا وذلــك حســب إفــادة إدارة شــركة األهلــي للتكافــل. كمــا أنــه ينبغــي اإلشــارة الــى 
أنــه قــد تظهــر دعــاوى ومطالبــات أخــرى لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا مــن قبــل شــركة األهلــي للتكافــل لغايــات فحــص نفــي الجهالــة القانونــي وال يمكــن 
للشــركة الدامجــة ضمــان عــدم وجــود هكــذا دعــاوي أو مطالبــات قضائيــة غيــر مفصــح عنهــا، وفــي حــال وجودهــا قــد تعــرض الشــركة الدامجــة 
ــى أعمــال  ــر جوهــري ســلبي عل ــورة أعــاه، ســيظهر تأثي ــاً إلتمــام صفقــة االندمــاج. فــي حــال تحقــق أحــد أو كل المخاطــر المذك للماحقــة تبع

الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها. 

8-4-22  المخاطر المتعلقة بالتصنيف االئتماني لمعيدي التأمين

ــن، فــإن  ــي إلعــادة التأمي ــات التصنيــف االئتمان ــق بمتطلب ــي فيمــا يتعل ــن التعاون ــة شــركات التأمي ــة لنظــام مراقب عمــا بأحــكام الائحــة التنفيذي
اختيــار معيــدي التأميــن خاضــع لشــروط حــد التصنيــف االئتمانــي األدنــى، التــي تشــير إلــى أنــه ال يجــب التعامــل مــع معيــدي تأميــن ذوي تصنيــف 
ائتمانــي أقــل مــن BBB وفقــاً لوكالــة S&P أو تصنيــف معــادل مــن وكاالت التصنيــف األخــرى، وحاليــاُ تتعامــل شــركة الــدرع للتأميــن مــع )79( شــركة 
ــات الحــد األدنــى للتصنيــف  ــاً كانــت مصنفــة بحســب متطلب ــاً، وهــذه الشــركات الغيــر مصنفــة حالي إعــادة التأميــن )5( منهــا غيــر مصنفــة حالي
والمطلــوب مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي وقــت توقيــع اتفاقيــة إعــادة التأميــن وتعــد اتفاقيــة إعــادة التأميــن ســارية المفعــول، كمــا فــي تاريــخ 
ــي  ــن وشــركة األهل ــدرع للتأمي ــزم شــركة ال ــة. وتلت ــا مصنف ــن، جميعه ــي للتكافــل مــع )11( شــركة إعــادة تأمي ــم. تتعامــل شــركة األهل هــذا التعمي
للتكافــل بمتطلبــات التصنيــف االئتمانــي إلعــادة التأميــن كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم. يجــدر بالذكــر أنــه يجــب علــى الشــركة الدامجــة بعــد إتمــام 
صفقــة االندمــاج االســتمرار بااللتــزام بمتطلبــات التصنيــف االئتمانــي إلعــادة التأميــن التــي وضعتهــا البنــك المركــزي الســعودي. تجــدر اإلشــارة 
إلــى أنــه ال يوجــد ضمــان بــأن الشــركة الدامجــة ســوف تلتــزم فــي جميــع األوقــات بهــذه المتطلبــات وذلــك إلمكانيــة تخفيــض التصنيــف االئتمانــي 
لمعيــدي التأميــن أثنــاء تعاملهــم مــع الشــركة الدامجــة، وفــي حــال تــم ذلــك يجــب علــى الشــركة الدامجــة إيقــاف ترتيبــات إعــادة التأميــن مــع تلــك 
ــه فــي حــال أرادت الشــركة الدامجــة أن تتعامــل مــع معيــدي تأميــن غيــر ُمعتمديــن مــن قبــل البنــك  الشــركات وإيجــاد بدائــل. ويجــدر بالذكــر أن
المركــزي الســعودي و/أو معيــدي تأميــن حاصليــن علــى تصنيــف أدنــى مــن المتطلبــات النظاميــة، فيتوجــب علــى الشــركة الدامجــة الحصــول علــى 
موافقــة خطيــة مــن البنــك المركــزي الســعودي. إن عــدم االلتــزام بمتطلبــات تصنيــف معيــدي التأميــن يعــرض الشــركة الدامجــة لغرامــات و/أو 
فــرض عقوبــات مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي. كمــا أن تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي حــال تــم تخفيــض تصنيــف معيــد ائتمــان تتعامــل معــه 
الشــركة الدامجــة، ســيكون ايجــاد معيــد تأميــن بديــل مكلــف وقــد تختلــف شــروط وأحــكام االتفاقيــات الجديــدة عــن تلــك الســابقة والتــي ال تتناســب 
مــع عمليــات الشــركة الدامجــة فــي ذلــك الوقــت. فــي حــال تحقــق أحــد أو كل تلــك المخاطــر ســيظهر تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة 

ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها وتوقعاتهــا المســتقبلية.

8-4-23  المخاطر المتعلقة بسوء تقدير المخاطر وبسياسات تقدير المخاطر

تقــوم شــركة الــدرع للتأميــن بعمــل دراســات تفصيليــة للمخاطــر المحتملــة قبــل إصــدار وثائــق التأميــن للطلبــات المقدمــة، حيــث تتــم هــذه الدراســات 
مــن قبــل الخبــراء فــي عمليــات االكتتــاب، ويقومــون باســتخدام برامــج محــددة بهــدف تقديــر الخســائر والمخاطــر المحتملــة وبمســاعدة الخبيــر 
االكتــواري المســتقل، والــذي يقــوم بــدوره بدراســة أنمــاط تطــور المخاطــر والتوقعــات المســتقبلة بنــاءاً علــى األداء التاريخــي، وفــي حــال لــم يتــم 
تقديــر المخاطــر بشــكل دقيــق، قــد تتكبــد شــركة الــدرع للتأميــن خســائر ماليــة تؤثــر ســلباً علــى أدائهــا المســتقبلي. ويجــدر بالذكــر أن الشــركة 
الدامجــة قــد تتعــرض لتكاليــف إضافيــة وخســائر ماليــة فــي حــال عــدم اتبــاع شــركة األهلــي للتكافــل دراســات دقيقــة وصحيحــة فــي عمليــة تقييــم 
المخاطــر المحتملــة لوثائــق التأميــن القائمــة لــدى شــركة األهلــي للتكافــل والوثائــق التأميــن الجديــدة المصــدرة – فــي حــال تــم إصدارهــا قبــل 
إتمــام صفقــة االندمــاج-، وبالتالــي فــي حــال تبيــن أن شــركة األهلــي للتكافــل أســاءت فــي تقديــر المخاطــر عنــد إصــدار تلــك الوثائــق وعنــد انتقــال 
تلــك الوثائــق إلــى الشــركة الدامجــة ووقــوع مطالبــات تأمينيــة عاليــة جــراء ذلــك ســيؤثر وبشــكل جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة 
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه تعتمــد سياســات إدارة المخاطــر التــي تقــوم بهــا كل مــن شــركة 
الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل علــى ماحظــة الســلوك التاريخــي للســوق، ولذلــك، فــإن هــذه السياســات قــد ال تتمكــن مــن التنبــؤ بدقــة 
ــة مســتقبا والتــي قــد تكــون أكبــر مــن تلــك التــي تــم اســتنتاجها مــن خــال الوســائل التاريخيــة، وفــي ظــل وجــود نقــص فــي  المخاطــر المحتمل
البيانــات المتوفــرة حــول ســوق التأميــن الســعودي، فــإن هــذه المعلومــات قــد ال تكــون دقيقــة أو كاملــة أو محدثــة أو لــم يتــم تقييمهــا علــى الوجــه 
ــع  ــاً فــي جمي ــة تمام ــا فعال ــا وضوابطه ــع الحــاالت، وقــد ال تكــون سياســات إدارة المخاطــر فــي الشــركة الدامجــة وإجراءاته ــح فــي جمي الصحي
األحــوال والظــروف، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى حصــول شــركة الــدرع التأميــن علــى معلومــات غيــر واقعيــة لكــي تقــوم بتقديــر تعرضهــا للمخاطــر 
وفــق أســس صحيحــة، ونتيجــة لذلــك، فــإن ارتفــاع مســتوى المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة الدامجــة نتيجــة لذلــك ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال 
الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا، كمــا أن الشــركة الدامجــة بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج قــد تواجــه مخاطــر عــدم قيــام اإلدارة 
الســابقة لشــركة األهلــي للتكافــل بالتنبــؤ بدقــة حــول المخاطــر المحتملــة وتقديرهــا فــي عملياتهــا الحاليــة، ممــا ســيؤثر وبشــكل جوهــري ســلبي 

علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.
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8-4-24  المخاطر المتعلقة بالمحافظة على متطلبات هامش المالءة المالية 

حســب متطلبــات البنــك المركــزي الســعودي فيمــا يختــص بالمحافظــة علــى هامــش المــاءة الماليــة والــذي يقتضــي الحفــاظ علــى هامــش مــاءة 
ماليــة بنســبة 100٪. بلــغ هامــش المــاءة الماليــة لشــركة الــدرع للتأميــن 306٪ كمــا فــي تاريــخ 2021/03/31م، وكمــا بلــغ هامــش المــاءة الماليــة 
لشــركة األهلــي للتكافــل 305٪ كمــا فــي تاريــخ 2021/03/31م. وبســبب أن الشــركتين مارســت أعمالهــا المعتــادة منــذ ذلــك التاريــخ ممــا يجعــل 
مركزهــا المالــي عرضــًة للتغييــر، يتوجــب التحقــق مــن اســتمرارية االلتــزام بمتطلبــات هامــش المــاءة الماليــة للشــركة الدامجــة عنــد إتمــام صفقــة 
االندمــاج. يجــدر بالذكــر بــأن فــي حــال عــدم االلتــزام بهامــش المــاءة الماليــة بحســب متطلبــات البنــك المركــزي الســعودي، يُلــزم الشــركة الدامجــة 
ــزام  ــي. وفــي حــال عــدم االلت ــن التعاون ــة شــركات التأمي ــة لنظــام مراقب ــة بحســب المــادة )68( مــن الائحــة التنفيذي اتخــاذ اجــراءات تصحيحي
بأحــكام هــذه المــادة يحــق للبنــك المركــزي الســعودي اتخــاذ اجــراءات تشــمل فــرض التوقــف عــن اكتتــاب أي وثيقــة تأمينيــة جديــدة، تســييل بعــض 

الموجــودات، تعديــل األســعار وســحب الترخيــص وغيرهــا مــن العقوبــات التــي تؤثــر بشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة الدامجــة.

8-5  المخاطر المتعلقة بسوق التأمين في المملكة العربية السعودية

8-5-1  المخاطر المرتبطة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمــد األداء المســتقبلي المتوقــع للشــركة الدامجــة علــى عــدد مــن العوامــل التــي ترتبــط باألوضــاع االقتصاديــة فــي المملكــة بشــكل عــام وتشــمل، 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، عوامــل التضخــم ونمــو الناتــج المحلــي االجمالــي ومتوســط دخــل الفــرد ومــا شــابه ذلــك. ويعتمــد اقتصــاد المملكــة 
بشــكل أساســي علــى النفــط والصناعــات النفطيــة والتــي ال تــزال تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وعليــه فــإن أي تقلبــات 
غيــر مؤاتيــه تحــدث فــي أســعار النفــط ســيكون لهــا تأثيــر مباشــر وجوهــري علــى خطــط نمــو االقتصــاد الســعودي بشــكل عــام وعلــى معــدالت 
اإلنفــاق الحكومــي، والــذي ســيؤثر ســلباً علــى قطــاع التأميــن ككل، والــذي مــن شــأنه أيضــاً التأثيــر ســلباً علــى أداء الشــركة الدامجــة فــي مرحلــة مــا 
بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج نظــراً لعملهــا ضمــن منظومــة االقتصــاد الســعودي وتأثرهــا بمعــدالت اإلنفــاق الحكومــي. إضافــة إلــى ذلــك أن اســتمرار 
نمــو االقتصــاد الســعودي يعتمــد علــى عــدة عوامــل أخــرى بمــا فيهــا اســتمرار النمــو الســكاني واســتثمارات القطاعيــن الحكومــي والخــاص فــي البنيــة 
التحتيــة، لــذا فــإن أي تغييــر فــي أي مــن هــذه العوامــل ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد وبالتالــي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال 

الشــركة الدامجــة فــي مرحلــة مــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، ال ســيما نتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

8-5-2  المخاطر المرتبطة بزيادة المنافسة والقدرة على التوسع في سوق التأمين في المملكة

يبلــغ عــدد شــركات التأميــن المصــرح لهــا بالعمــل فــي المملكــة )30( شــركة تأميــن، حيــث اســتحوذت أكبــر 8 شــركات تأميــن علــى مــا نســبته ٪75.8 
مــن إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة فــي العــام 2020م والبالغــة 38.78 مليــار ريــال ســعودي )وذلــك بحســب تقريــر ســوق التأميــن الســعودي 
للعــام 2020م، الصــادر مــن البنــك المركــزي الســعودي(. شــكلت الحصــة الســوقية لشــركة الــدرع للتأميــن مــا نســبته 1.43٪ مــن إجمالــي أقســاط 
التأميــن المكتتبــة فــي عــام 2020م وشــكلت الحصــة الســوقية لشــركة األهلــي للتكافــل مــا نســبته 0.64٪ فــي نفــس العــام. وواجــه قطــاع التأميــن فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي العــام الماضــي 2020م والعــام الجــاري 2021م )3( عمليــات اندمــاج مكتملــة بيــن شــركات التأميــن. باإلضافــة إلــى 
اإلعــان عــن عميلتــي اندمــاج وال تــزال جاريــة. ومــن المتوقــع أن يشــهد قطــاع التأميــن المزيــد مــن عمليــات االندمــاج، ونظــراً ألن إحــدى مبــادرات 
برنامــج تطويــر القطــاع المالــي اشــتملت علــى تشــجيع وتســهيل عمليــات االندمــاج فــي قطــاع التأميــن. يجــدر بالذكــر أن تركــز الحصــة الســوقية 
فــي قطــاع التأميــن علــى عــدد محــدود مــن الشــركات يفقــد الشــركات الصغيــرة قدرتهــا علــى الســيطرة علــى تســعير منتجاتهــا، إذ ال بــد لهــا مــن 
أن تأخــذ بعيــن االعتبــار األســعار المطبقــة مــن قبــل كبــار الشــركات عنــد تحديــد أســعار منتجاتهــا. لقــد بلغــت الحصــة الســوقية لشــركة الــدرع 
للتأميــن مــا نســبته 1.43٪ مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لعــام 2020م وبلغــت الحصــة الســوقية لشــركة األهلــي للتكافــل مــا نســبته ٪0.64 
مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لعــام 2020م وســتكون الحصــة الســوقية للشــركة الدامجــة تســاوي 2.07٪ مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة 
فــي عــام 2020م. يجــدر بالذكــر أنــه وعنــد إتمــام صفقــة االندمــاج ســوف تســتمر الشــركة الدامجــة فــي العمــل ضمــن ســوق تنافســي كبيــر، حيــث 
أن المنافســة تنشــأ عنــد وجــود شــركات أخــرى تعمــل فــي نفــس قطــاع األعمــال وتقــدم هــذه شــركات التأميــن األخــرى منتجــات وخدمــات مشــابهة 
ومنافســة لمنتجــات وخدمــات الشــركة الدامجــة فــي كافــة فــروع التأميــن )العــام، الصحــي، الحمايــة واالدخــار(. بالتالــي ال توجــد أي ضمانــات أن 
الشــركة الدامجــة ســتتمكن مــن المنافســة فــي الســوق بكفــاءة عاليــة بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، ويجــدر بالذكــر أنــه يــؤدي حــدوث أي تغيــر فــي 
البيئــة التنافســية وذلــك إمــا لزيــادة عــدد الشــركات العاملــة بالقطــاع و/أو الســتحداث منتجــات تأمينيــة جديــدة و/أو لزيــادة تنافســية األســعار فــي 
القطــاع أو غيرهــا مــن العوامــل إلــى انخفــاض فــي الحصــة الســوقية للشــركة الدامجــة و/أو أســعار المنتجــات التأمينيــة و/أو انخفــاض الهوامــش 
ــج  ــي ونتائ ــا المال ــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعه ــر جوهــري ســلبي عل ــة، فــي حــال تحقــق أحــد أو كل هــذه المخاطــر، ســيظهر تأثي الربحي

عملياتهــا وربحيــة ســهمها.
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8-5-3  المخاطر المتعلقة باالستثمار 

تلتــزم شــركة الــدرع للتأميــن بالتعليمــات الــواردة فــي الائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي والئحــة االســتثمار الصــادرة عــن 
البنــك المركــزي الســعودي وسياســة االســتثمار الخاصــة بشــركة الــدرع للتأميــن. تبلــغ القيمــة الســوقية إلجمالــي المحافــظ االســتثمارية الخاصــة 
بشــركة الــدرع للتأميــن 281.6 مليــون ريــال ســعودي وذلــك كمــا فــي الربــع األول مــن عــام 2021م. تشــمل المحفظــة االســتثمارية الخاصــة بشــركة 
الــدرع للتأميــن األوراق الماليــة التاليــة: أســهم، صكــوك، صناديــق اســتثمار عقــاري، مرابحــة واســتثمارات فــي أســهم شــركات غيــر مدرجــة. كمــا 
تلتــزم شــركة األهلــي للتكافــل بمتطلبــات الئحــة االســتثمار ونظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي والئحتــه التنفيذيــة. وبلغــت قيمــة المحفظــة 
االســتثمارية لشــركة األهلــي للتكافــل 261.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي الربــع األول مــن عــام 2021م. يجــدر بالذكــر أن المحفظــة االســتثمارية 
لشــركة األهلــي للتكافــل ســوف تنتقــل إلــى الشــركة الدامجــة عنــد إتمــام صفقــة االندمــاج. ســتقوم الشــركة الدامجة بمراجعــة المحفظة االســتثمارية 
التــي نقلــت لهــا ليتــم التأكــد مــع مطابقتهــا مــع الئحــة االســتثمار الخاصــة بهــا لضمــان تماشــيها مــع االســتراتيجية االســتثمارية للشــركة الدامجــة. 
يجــدر بالذكــر إلــى أنــه فــي حــال عــدم مطابقــة محفظــة شــركة األهلــي للتكافــل لائحــة االســتثمار الخاصــة بالشــركة الدامجــة ســيتم عمــل إعــادة 
هيكلــة للمحفظــة االســتثمارية المنتقلــة مــن شــركة األهلــي للتكافــل. قــد ينتــج عــن إعــادة هيكلــة المحفظــة بيــع ألوراق ماليــة بأســعار غيــر مناســبة 
ــى أداء  ــه تعتمــد النتائــج التشــغيلية للشــركة الدامجــة عل ــى أداء المحفظــة االســتثمارية للشــركة الدامجــة. ويجــدر بالذكــر أن ممــا يؤثــر ســلباً عل
محفظتهــا االســتثمارية وتخضــع أيضــاً فــي جميــع األوقــات لعــدة مخاطــر كاالرتبــاط باألوضــاع االقتصاديــة العامــة ومســتوى التذبــذب فــي الســوق 
وتقلــب أســعار الســوق ومخاطــر الســيولة واالئتمــان باإلضافــة إلــى األوضــاع السياســية واألمنيــة. إضافــًة إلــى ذلــك، إن عــدم قــدرة الشــركة الدامجــة 
علــى موازنــة محفظتهــا االســتثمارية وماءمتهــا مــع مطلوباتهــا ســيجبرها علــى تصفيــة اســتثماراتها فــي أوقــات معينــة وبأســعار قــد تكــون غيــر 
مناســبة فــي حينــه ممــا يؤثــر علــى أداء المحفظــة االســتثمارية ســلباً. كمــا أنــه يجــب علــى الشــركة الدامجــة أن تلتــزم فــي جميــع األوقــات بمتطلبــات 
الئحــة االســتثمار ونظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي والئحتــه التنفيذيــة، وفــي حــال عــدم التــزام الشــركة الدامجــة بهــذه المتطلبــات ســوف 
يقــع عليهــا غرامــات ماليــة و/أو عقوبــات و/أو فــرض إلعــادة هيكلــة للمحفظــة ممــا يــؤدي إلــى تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أداء المحفظــة وأعمــال 

الشــركة الدامجــة. 

8-5-4  المخاطر المتعلقة بدورة األعمال التأمينية وتأثرها بالعوامل االقتصادية

شــهد قطــاع التأميــن علــى المســتوى العالمــي تغييــرات دوريــة مــع تذبذبــات ملموســة فــي نتائــج العمليــات، ويرجــع ســببها الــى المنافســة واألحــداث 
الكارثيــة واألوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تمــر بهــا كافــة الــدول مــن وقــت إلــى آخــر بشــكل عــام وغيرهــا مــن العوامــل خارجــة عــن ســيطرة 
الشــركات العاملــة فــي قطــاع التأميــن. وبالتالــي قــد ينتــج عــن ذلــك فتــرات تتصــف بالمنافســة فــي االســعار الناتجــة عــن فائــض العــرض وكذلــك 
فتــرات يتــاح فيهــا للشــركات الحصــول علــى أســعار اشــتراكات أفضــل، ومــن المتوقــع أن تتأثــر دورة أعمــال شــركات التأميــن مــن وقــت آلخــر، ممــا 
ــة مــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، ال ســيما نتائــج عملياتهــا ووضعهــا  ــى أعمــال الشــركة الدامجــة فــي مرحل ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري عل

المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

8-5-5  المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

أصــدرت المملكــة نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الــذي أصبــح ســاري المفعــول بتاريــخ 1439/4/14هـــ )الموافــق 2018/01/01م(. يفــرض هــذا 
النظــام ضريبــة قيمــة مضافــة بنســبة 5٪ علــى عــدد مــن المنتجــات والخدمــات، مــن بينهــا خدمــات شــركة األهلــي للتكافــل. بتاريــخ 1441/10/17هـــ 
)الموافــق 2020/06/09م(، واســتجابًة لألثــر االقتصــادي لفايــروس كورونــا المســتجد، صــدر قــرار مجلــس إدارة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك 
رقــم )2-3-20( القاضــي بتعديــل الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة لزيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى )15٪(، ابتــداًء 
مــن تاريــخ 1441/11/10هـــ )الموافــق 2020/07/01م(. وبمــا أن ضريبــة القيمــة المضافــة بطبيعتهــا يتــم تحملهــا مــن قبــل المســتهلك النهائــي، 
وبالتالــي، تتوقــع شــركة األهلــي للتكافــل زيــادة أســعار خدماتهــا. وقــد تؤثــر هــذه الزيــادة أو أي زيــادة مســتقبلية علــى إنفــاق العمــاء والمنافســة 
فــي الســوق، باإلضافــة إلــى إمكانيــة ارتــكاب شــركة األهلــي للتكافــل أخطــاء أثنــاء تنفيــذ المتطلبــات التنظيميــة لضريبــة القيمــة المضافــة، ممــا قــد 
يــؤدي إلــى فــرض عقوبــات مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك وفًقــا لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري 

علــى أعمــال الشــركة الدامجــة فــي مرحلــة مــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، ال ســيما نتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

8-5-6  المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد 

نظــراً للظــروف الراهنــة ومــا يشــهده العالــم مــن انتشــار ســريع لفيــروس كورونــا المســتجد، والقــرارات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة بالمملكــة 
بشــأن اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة للتصــدي والحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد حتــى تاريــخ هــذا التعميــم، يجــدر بالذكــر 
أنــه كان وال زال هنالــك آثــار ســلبية علــى االقتصــاد واألعمــال بشــكل عــام، حيــث أثــرت الجائحــة ســلباً علــى العديــد مــن األعمــال فــي المملكــة 
وخارجهــا.  ال يوجــد ضمــان بعــدم اســتمرار هــذه الجائحــة فــي المســتقبل المنظــور. وفــي حــال اســتمرار هــذه الجائحــة واســتمرار آثارهــا الســلبية 
علــى االقتصــاد واألعمــال، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة الدامجــة فــي مرحلــة مــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، ال ســيما 

نتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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9-  المعلومات االقتصادية والسوقية عن قطاع أعمال 
شركة األهلي للتكافل واتجاهاته 

9-1  اقتصاد المملكة العربية السعودية

9-1-1  نظرة عامة على اقتصاد المملكة العربية السعودية

لقــد بذلــت المملكــة جهــداً فــي التفكيــر الخــارج عــن المألــوف لتطويــر اســتراتيجيات ضروريــة لتحقيــق النمــو المســتدام لاقتصــاد علــى المــدى 
الطويــل، وفــي نفــس الوقــت معالجــة التأثيــر قصيــر األجــل مــن خــال اإلصاحــات التــي تهــدف إلــى تنويــع مصــادر الدخــل. 

حســب تقريــر االســتقرار المالــي 2021م الصــادر عــن البنــك المركــزي الســعودي، أظهـــرت بيانـــات الناتـــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقـــي معــدالت 
انخفاضــاً بنحـــو 4.1٪ فــي عــام 2020م مقارنــًة بارتفــاع نســبته 0.3٪ فــي عــام 2019م، فــي ظــل انخفــاض األنشــطة فــي كل مــن القطــاع النفطــي 
ــزى انخفــاض  وغيــر النفطــي طــوال عــام 2020م. وتراجــع القطــاع النفطــي بنســبة 6.7٪ مقارنــة بانخفــاض نســبته 3.6٪ فــي عــام 2019م، ويُع
نشــاط القطــاع النفطــي بشــكل واضــح إلــى جائحــة فيــروس كورونــا التــي أثــرت ســلباً فــي الطلــب علــى النفــط، وعليــه اتفــق المنتجــون فــي تحالــف 
أوبــك+ علــى خفــض اإلنتــاج حتــى نهايــة ديســمبر 2020م لضمــان اســتقرار أســعار النفــط. وســجل القطــاع غيــر النفطــي نمــًوا ســلبًيا بنســبة ٪2.3 
فــي عــام 2020م مقارنــًة بنمــو إيجابــي فــي العــام الســابق نســبته 3.3٪، ويُعــزى تراجــع الناتــج غيــر النفطــي بشــكل كبيــر إلــى اإلجــراءات االحترازيــة 

التــي اتخذتهــا المملكــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا. 

9-1-2  صادرات وواردات المملكة العربية السعودية

بحســب تقريــر التجــارة الخارجيــة 2020م الصــادر عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء، بلغــت القيمــة الصــادرات الســلعية للمملكــة خــال عــام 2020م 
مــا يقــارب )652.0( مليــار ريــال مقابــل حوالــي )981.0( مليــار ريــال خــال العــام الســابق بانخفــاض نســبته 33.5٪. وقــد بلغــت قيمــة الصــادرات 
البتروليــة خــال عــام 2020م )447.6( مليــار ريــال بانخفــاض نســبته 40.5٪ بالمقارنــة مــع قيمتهــا خــال العــام الســابق البالغــة )751.8( مليــار 
ريــال. كمــا بلغــت قيمــة الصــادرات الســلعية غيــر البتروليــة خــال عــام 2020م )204.4( مليــار ريــال بانخفــاض بلغــت نســبته 10.4٪ بالمقارنــة 
مــع قيمتهــا فــي العــام الســابق البالغــة )229.2( مليــار ريــال. فــي حيــن بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية خــال عــام 2020م )517.5( مليــار ريــال 
بانخفــاض نســبته 9.9٪ بالمقارنــة مــع قيمتهــا خــال العــام الســابقة البالغــة )574.4( مليــار ريــال، وذلــك نتيجــًة النخفــاض أســعار الســلع مقارنــًة 

بعــام 2019م.

9-1-3  تنويع االقتصاد وانخفاض نسبة البطالة

مــن المتوقــع أن يــؤدي تنويــع االقتصــاد إلــى إيجــاد فــرص عمــل فــي قطاعــات أخــرى غيــر قطــاع النفــط، فقــد بلغــت نســبة البطالــة للســعوديين 
12.6٪ فــي عــام 2020م. ويشــكل القطــاع الحكومــي مصــدر الوظائــف الرئيســي للمواطنيــن الســعوديين فــي حيــن يعتمــد القطــاع الخــاص علــى 

توظيــف العمالــة الوافــدة.

جدول المؤشرات السكنية

 النمو السكاني المركب
2016م - 2020م 2020م 2019م 2018م 2017م 2016م الوحدة  الفئة

٪2.4 35.013 34.218 33.414 32.613 31.788 ألف مجموع السكان

٪1.6 21.430 21.103 20.769 20.428 20.082 ألف عدد السعوديين

٪3.8 13.583 13.115 12.645 12.185 11.706 ألف عدد األجانب

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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9-2  قطاع التأمين

9-2-1  نظرة عامة على قطاع التأمين

ــة األخــرى ويســهم فــي دعمهــا  ــة فــي أي اقتصــاد، ويواكــب مجمــل األنشــطة االقتصادي يعــد قطــاع التأميــن مــن أهــم قطاعــات الخدمــات المالي
والمحافظــة علــى اســتقرارها. إن القاعــدة الكبيــرة والمتناميــة مــن الســكان فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وزيــادة الوعــي بأهميــة التأميــن 
والعــدد المتزايــد مــن المركبــات دعمــت نمــو اشــتراكات التأميــن اإلجماليــة. وكان تأميــن المركبــات والتأميــن الصحــي أحــد أهــم خطــوط التأميــن 
ــة قائمــة  ــول تأميني ــم حل ــى الشــركات تقدي ــك فــإن عل ــة ولذل ــن متنامي ــى مــدى األعــوام الســابقة. وتعــد المنافســة فــي ســوق التأمي الرئيســية عل
علــى التكنولوجيــا، واالســتراتيجيات التــي تتمحــور حــول المســتهلك وتنويــع منتجاتهــا وذلــك مــن شــأنه أن يحقــق نمــوا أكبــر للقطــاع باإلضافــة إلــى 
االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة لخطــوط التأميــن، كتأميــن الحمايــة واالدخــار الــذي يعتبــر شــبه غائــب تقريبــا فــي قطــاع االفــراد ونجــده فــي المقــام 
األول للحمايــة علــى المجموعــات فــي الشــركات الدوليــة أو القــروض الشــخصية والعقاريــة فــي بعــض البنــوك. بينمــا تزايــد انتشــار التأميــن العــام 
علــى مــر الســنين تمشــيا مــع ارتفــاع اعمــال التأميــن علــى المركبــات والصحــي وال يــزل هنــاك مجــال واســع للنمــو. يتأثــر قطــاع التأميــن بعوامــل 
مخاطــرة تختلــف عــن بقيــة القطاعــات بحســب طبيعتــه. حيــث أن منتجــات التأميــن االلزاميــة تعتبــر إحــدى دوافــع الســوق للنمــو كالتأميــن الصحــي 
وتأميــن المركبــات، وعليــه فعامــل المنافســة الكبيــرة فــي الســوق ونمــو عــدد المنافســين يعتبــر مــن أهــم المخاطــر التــي تواجــه شــركات التأميــن. 
ويعتبــر مجلــس الضمــان الصحــي إحــدى المحــركات األساســية لنمــو وطلــب التأميــن الصحــي حيــث أن األنظمــة التــي تصدرهــا الزاميــة كالتغطيــة 
التأمينيــة لشــرائح متنوعــة للعامليــن الغيــر ســعوديين فــي القطــاع الخــاص والتــي بدورهــا تدفــع مــن نمــو الطلــب فــي الســوق. أيضــاً يجــدر بالذكــر 
بــأن ارتفــاع أســعار الفائــدة علــى الــدوالر يدعــم عائــدات اســتثمارات شــركات التأميــن حيــث أنــه قــد يســهم فــي ارتفــاع إضافــي للفائــدة ممــا يعــود 
بأربــاح إضافيــة وبالتالــي نمــو القطــاع تزامنــا مــع ذلــك االرتفــاع. ويعــد للبنــك المركــزي الســعودي الجهــة التنظيميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

فيمــا يختــص بأعمــال التأميــن.

 جدول اجمالي اشتراكات التأمين المكتتب بها

2020م 2019م 2018م 2017م 2016م

 االجمالي
٪

 مليون ريال
سعودي

 االجمالي
٪

 مليون ريال
سعودي

 االجمالي
٪

 مليون ريال
سعودي

 االجمالي
٪

 مليون ريال
سعودي

 االجمالي
٪

 مليون ريال
سعودي

٪58.9 22.836.8 ٪59.3 22.474.9 ٪56.8 19.883.4 ٪52.1 19.0350.5 ٪50.5 18.630.3 التأمين 
الصحي

٪37.9 14.678.3 ٪37.7 14.280.7 ٪40.1 14.028.4 ٪44.7 16.327.4 ٪46.6 17.173.7 التأمين 
العام

٪3.3 1.263.6 ٪3.0 1.134.9 ٪3.1 1.102.7 ٪3.1 1.140.3 ٪2.9 1.051.4
تأمين 

الحماية 
واالدخار

٪100 38.778.7 ٪100 37.890.5 ٪100 35.014.5 ٪100 36.503.2 ٪100 36.855.3 اإلجمالي

المصدر: تقرير سوق التأمين السعودي 2020 م – البنك المركزي السعودي )مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً(

ارتفــع اجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتــب بهــا إلــى 38.8 مليــار ريــال فــي عــام 2020م مقابــل 37.9 مليــار ريــال فــي عــام 2019م، بارتفــاع قــدره 
2.3٪. وحافــظ التأميــن الصحــي علــى مكانتــه باعتبــاره أكبــر أنشــطة التأميــن فــي عــام 2020م، وانخفضــت حصــة التأميــن الصحــي فــي اجمالــي 
اشــتراكات التأميــن المكتتــب بهــا لتصــل إلــى 58.9٪ فــي عــام 2020م مقابــل 59.3٪ فــي عــام 2019م، بينمــا ارتفعــت حصــة التأميــن العــام فــي 
قطــاع التأميــن إلــى 37.9٪ فــي عــام 2020م مقابــل 37.7٪ فــي عــام 2019م. كمــا حافــظ نشــاط تأميــن الحمايــة واالدخــار علــى مرتبتــه مــن حيــث 

كونــه أقــل انشــطة التأميــن حجمــا، حيــث بلغــت حصتــه فــي اجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتــب بهــا 3.3٪ فــي عــام 2020م.

9-2-2  عمق سوق التأمين

يعــّرف عمــق التأميــن بأنــه نســبة إجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتــب بهــا إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي وكمــا بلــغ معــدل النمــو الســنوي المركــب 
) 1.0٪( خــال الفتــرة مــا بيــن عــام 2016م و2020م. وفــي عــام 2020م شــهد عمــق التأميــن مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ارتفاعــاً ليبلــغ ٪1.5 
مقابــل 1.3٪ فــي عــام 2019م. ويعــرف عمــق التأميــن غيــر النفطــي بأنــه نســبة اجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتــب بهــا إلــى الناتــج المحلــي غيــر 
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النفطــي. ارتفــع عمــق التأميــن مــن الناتــج المحلــي غيــر النفطــي ليبلــغ 1.92٪ فــي عــام 2020م مقابــل 1.87٪ للعــام 2019م. كمــا بلــغ معــدل النمــو 
الســنوي المركــب لعمــق التأميــن مــن الناتــج المحلــي غيــر النفطــي )1.7٪( خــال الفتــرة مــا بيــن عــام 2016م وعــام 2020م.

جدول عمق قطاع التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي 

معدل النمو السنوي المركب 
)2016-2020م( 2020م 2019م 2018م 2017م 2016م نوع التأمين

)٪6.1( ٪0.56 ٪0.48 ٪0.48 ٪0.64 ٪0.72 التأمين العام

٪2.8 ٪0.87 ٪0.76 ٪0.68 ٪0.74 ٪0.78 التأمين الصحي

٪5.7 ٪0.05 ٪0.04 ٪0.04 ٪0.04 ٪0.04 تأمين الحماية 
واالدخار

)٪1.0( ٪1.48 ٪1.27 ٪1.19 ٪1.42 ٪1.54 اإلجمالي

المصدر: تقرير سوق التأمين السعودي 2020 م – البنك المركزي السعودي )مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً(.

جدول عمق قطاع التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي الغير نفطي

المركــب  الســنوي  النمــو  معــدل 
2020م( -2016 ( 2020م 2019م 2018م 2017م 2016م نوع التأمين

)٪6.6( ٪0.73 ٪0.70 ٪0.73 ٪0.89 ٪0.96 التأمين العام

٪1.6 ٪1.11 ٪1.10 ٪1.03 ٪1.04 ٪1.04 التأمين الصحي

٪0.0 ٪0.06 ٪0.06 ٪0.06 ٪0.06 ٪0.06 تأمين الحماية 
واالدخار

)٪1.7( ٪1.92 ٪1.87 ٪1.82 ٪1.99 ٪2.06 اإلجمالي

المصدر: تقرير سوق التأمين السعودي 2020 م – البنك المركزي السعودي )مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً(.

9-2-3  كثافة سوق التأمين

تعــّرف كثافــة التأميــن بأنهــا معــدل إنفــاق الفــرد علــى التأميــن )إجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتــب بهــا مقســومة علــى عــدد الســكان(. علــى الرغــم 
مــن ارتفــاع اجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتبــة، اال ان الزيــادة فــي عــدد الســكان أدت الــى انخفــاض كثافــة التأميــن مــن 1.107 ريــال للفــرد فــي 
العــام 2019م إلــى 1.095 ريــال للفــرد فــي عــام 2020م بانخفــاض نســبته 1.1٪. كمــا بلــغ معــدل النمــو الســنوي المركــب )1.4٪( خــال الفتــرة 

مــا بيــن عــام 2016م وعــام 2020م.

جدول كثافة قطاع التأمين

النمــو  معــدل 
المركــب  الســنوي 
2020م(  -  2016(

2020م
ل  يــا ر
ي د ســعو

2019م
ريال سعودي

2018م
ريال سعودي

2017م
ريال سعودي

2016م
ريال سعودي نوع التأمين

)6.4( 414.42 417.34 419.84 501.58 540.26 التأمين العام

٪2.4 644.76 656.82 595.07 584.77 586.09 التأمين الصحي
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النمــو  معــدل 
المركــب  الســنوي 
2020م(  -  2016(

2020م
ل  يــا ر
ي د ســعو

2019م
ريال سعودي

2018م
ريال سعودي

2017م
ريال سعودي

2016م
ريال سعودي نوع التأمين

٪1.9 35.68 33.17 33.00 35.03 33.08 تأمين الحماية 
واالدخار

)٪1.4( 1.095 1.107 1.048 1.121 1.159 اإلجمالي

المصدر: تقرير سوق التأمين السعودي 2020 م – البنك المركزي السعودي )مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً(.

9-2-4  القوى العاملة في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية

بلــغ اجمالــي عــدد الموظفيــن العامليــن فــي شــركات التأميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية 11.213 موظفــا فــي عــام 2019م مقابــل 11.726 
موظفــاً فــي عــام 2018م كمــا ارتفعــت نســبة المواطنيــن الســعوديين العامليــن فــي شــركات التأميــن إلــى 74٪ فــي العــام 2019م، مقابــل 72٪ فــي 

عــام 2018م.

جدول تفصيل بالقوى العاملة في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية

2020م 2019م 2018م 2017م 2016م عدد العاملين

2.703 2.879 3.243 3.523 4.177 غير سعودي

8.321 8.334 8.483 7.749 5.862 سعودي

11.015 11.213 11.726 11.272 10.039 اإلجمالي

٪75 ٪74 ٪72 ٪69 ٪58 نسبة السعودة

المصدر: تقرير سوق التأمين السعودي 2016م و 2018 م و2020م – البنك المركزي السعودي )مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً(.

9-2-5  اتجاهات سوق التأمين في المملكة العربية السعودية

يعــد قطــاع التأميــن مــن أهــم قطاعــات الخدمــات الماليــة التــي تواكــب مجمــل األنشــطة االقتصاديــة األخــرى وتســهم فــي دعمهــا والمحافظــة علــى 
اســتقرارها حيــث أن هنــاك رابطــاً مباشــراً وتأثيــراً متبــادالً بيــن تطــور التأميــن مــن جهــة وتطــور االقتصــاد بشــكل عــام مــن جهــة أخــرى. وتعتبــر 
مســاهمة قطــاع التأميــن فــي االقتصــادات الناشــئة فعالــة فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وبحســب وثيقــة برنامــج تطويــر القطــاع المالــي )أحــد 
البرامــج لرؤيــة 2030( بأنــه مــن المســتهدف أن تصــل إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة كنســبة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي إلــى ٪2.4 
بحلــول عــام 2025م و4.3٪ بحلــول عــام 2030 )مقارنــة بنســبة 1.9٪ المســجلة فــي عــام 2019م(، ومــن المســتهدف أن تصــل نســبة تغطيــة أنــواع 
التأميــن الصحــي مــن تكلفــة الرعايــة الطبيــة إلــى 45٪ بحلــول عــام 2025م )مقارنــة بنســبة 33٪ المســجلة فــي عــام 2019م(، ومــن المســتهدف أن 

تصــل نســبة المركبــات المؤمــن عليهــا 77٪ بحلــول عــام 2025م )مقارنــة بنســبة 39.6٪ المســجلة فــي عــام 2019م(.

 وكمــا تركــز المبــادرة المحوريــة الرابعــة مــن برنامــج تطويــر القطــاع المالــي علــى ضمــان فــرض التأميــن اإللزامــي علــى التأميــن الصحــي للحــد 
مــن الممارســات اإلحتياليــة، ومواصلــة تطويــر قطــاع التأميــن القائــم؛ علــى ســبيل المثــال: زيــادة إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة، وزيــادة الحجــم، 

وتقليــل نســبة التكلفــة إلــى الدخــل.

وبحســب التقريــر المالــي 2021 الصــادر عــن البنــك المركــزي الســعودي، تُشــير توقعــات قطــاع التأميــن علــى المــدى المتوســط والبعيــد أنــه سيشــهد 
نمــو نظــراً لإلصاحــات الهيكليــة ومبــادرات التطويــر المتخــذة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، باإلضافــة إلــى النشــاط االقتصــادي ومشــاريع 
البنيــة التحتيــة العماقــة والمرتبطــة برؤيــة 2030، إال أن هــذه التوقعــات ســوف تتأثــر ســلباً بالتطــورات األخيــرة لاقتصــاد الكلــي، وبالتحديــد تقلــب 

أســعار النفــط والتداعيــات الكبيــرة لتفشــي فايــروس كورونــا علــى االقتصــاد العالمــي.
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10-  صفقة االندماج

10-1  لمحة عن صفقة االندماج

بتاريــخ 1442/08/29هـــ الموافــق ليــوم 2021/04/11م، أعلنــت شــركة الــدرع للتأميــن عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم غيــر ملزمــة مــع شــركة األهلــي 
ــة  ــة مــن الناحي ــى المباشــرة بدراســات التحقــق والفحــص النافــي للجهال ــم جــدوى اندمــاج الشــركتين، باإلضافــة إل ــك بغــرض تقيي للتكافــل، وذل
الماليــة، والقانونيــة واالكتواريــة. وقــد جــاء التوقيــع علــى مذّكــرة التفاهــم غيــر الملزمــة تبعــاً للنتائــج األوليــة للدراســات والمناقشــات حــول عمليــة 
ــة  ــرح ســيتم مــن خــال عــرض مبادل ــى أن االندمــاج المقت ــر الملزمــة عل االندمــاج المقترحــة. وقــد اتفقــت الشــركتان بموجــب هــذه المذكــرة غي
أوراق ماليــة يتــم مــن خالهــا نقــل موجــودات والتزامــات شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل إصــدار األســهم الجديــدة لصالــح 
مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن. تبعــاً لذلــك، شــكلّت الشــركتين فريــق عمــل يتألــف مــن أعضــاء فــي اإلدارة التنفيذيــة 

لــكل شــركة وذلــك لدراســة ومراجعــة الجوانــب التجاريــة والماليــة والقانونيــة للهيــكل المقتــرح لصفقــة االندمــاج.

ــق  ــخ 1442/12/02هـــ )المواف ــة بتاري ــاج ملزم ــة اندم ــع اتفاقي ــل بتوقي ــي للتكاف ــن وشــركة األهل ــدرع للتأمي ــن شــركة ال ــت كل م ــك، قام ــاً لذل تبع
2021/07/12م(، تــم االتفــاق بموجبهــا علــى اتخــاذ الخطــوات الازمــة لتنفيــذ صفقــة االندمــاج وفقــاً ألحــكام المــواد )191( و)192( و)193( مــن 
نظــام الشــركات والفقــرة الفرعيــة )1( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )49( مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ. اتفــق الطرفــان علــى أن يكــون العــوض 
الوحيــد لاندمــاج هــو قيــام شــركة الــدرع للتأميــن بإصــدار أســهم جديــدة بتاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج )آخذيــن باالعتبــار إجــراءات التســوية( حصــراً 
لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل المســتحقين مقابــل دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن، حيــث ســتقوم شــركة الــدرع 

للتأميــن بإصــدار )1.43114769137705( ســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل كل ســهم مملــوك فــي شــركة األهلــي للتكافــل. 

ســتقوم شــركة الــدرع للتأميــن بزيــادة رأس مالهــا وإصــدار )23.852.462( ثاثــة وعشــرون مليــون وثمانمائــة واثنــان وخمســون ألــف وأربعمائــة 
واثنــان وســتون ســهم عــادي جديــد وبقيمــة اســميه إجماليــة تبلــغ )238.524.620( مئتــان وثمانيــة وثاثــون مليــون وخمســمائة وأربعــة وعشــرون 
ألــف وســتمائة وعشــرون ريــال ســعودي مقابــل دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن وقــد تــم االتفــاق أنــه لــن يكــون هنــاك أي 
مقابــل نقــدي لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل وســيبلغ إجمالــي عــدد أســهم العــوض)23.852.462( ثاثــة وعشــرون مليــون وثمانمائــة واثنــان 
ــث  ــاالت ســعودية بحي ــة اســمية للســهم الواحــد قدرهــا )10( عشــر ري ــل وبقيم ــان وســتون ســهم مدفوعــة بالكام ــة واثن ــف وأربعمائ وخمســون أل
يكــون إجمالــي القيمــة االســمية ألســهم العــوض مبلــغ وقــدره )238.524.620( مئتــان وثمانيــة وثاثــون مليــون وخمســمائة وأربعــة وعشــرون ألــف 

وســتمائة وعشــرون ريــال ســعودي. 

وتــم تحديــد إجمالــي قيمــة صفقــة االندمــاج بنــاًء علــى قيمــة أســهم العــوض االســمية، ويبلــغ إجمالــي القيمــة االســمية ألســهم العــوض مبلــغ وقــدره 
ــي القيمــة  ــغ إجمال ــال ســعودي ويبل ــف وســتمائة وعشــرون ري ــة وعشــرون أل ــون وخمســمائة وأربع ــون ملي ــة وثاث ــان وثماني )238.524.620( مئت
الســوقية ألســهم العــوض بنــاًء علــى معامــل المبادلــة وعلــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة الــدرع للتأميــن البالــغ )23.22( ريــال ســعودي كمــا فــي 
تاريــخ 1442/12/01هـــ )الموافــق 2021/07/11م( )وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة االندمــاج( مبلــغ وقــدره )553.854.168( 
ريــال ســعودي. وســيتم تحديــد إجمالــي قيمــة أســهم العــوض التــي ســيتم عكســها فــي القوائــم الماليــة لشــركة الــدرع للتأميــن فــي وقــت الحــق بنــاًء 

علــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة الــدرع للتأميــن فــي آخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج.

بتاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج، ســيمتلك المســاهمون فــي شــركة الــدرع للتأميــن نســبة )62.64٪( مــن أســهم الشــركة الدامجــة وســيمتلك المســاهمون 
فــي شــركة األهلــي للتكافــل نســبة )37.36٪( مــن أســهم الشــركة الدامجــة.

وفــي حــال نتــج عــن عمليــة احتســاب عــدد األســهم المســتحق ألي مــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل بنــاًء علــى معامــل المبادلــة كســور أســهم، 
فســيتم تقريــب الرقــم الناتــج إلــى أقــل رقــم صحيــح. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان أحــد مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل يملــك )55( ســهم فــي 
شــركة األهلــي للتكافــل ســيخصص لــه )78( ســهم مــن أســهم العــوض وليــس )79( ســهم. وســيتم تجميــع كســور األســهم وبيعهــا فــي تــداول بســعر 
الســوق فــي حينــه بالنيابــة عــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل المســتحقين لهــا ومــن ثــم ســيتم توزيــع المتحصــات الناتجــة عــن عمليــة بيــع كســور 
األســهم علــى مســتحقيها كًا حســب مــا يســتحقه، وذلــك خــال مــدة أقصاهــا ثاثيــن )30( يومــاً مــن تاريــخ إتمــام صفقــة االندمــاج. وســيتم خصــم 

التكاليــف المتعلقــة بعمليــة بيــع كســور األســهم مــن إجمالــي متحصــات بيــع كســور األســهم.

ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل الملكيــة فــي شــركة الــدرع للتأميــن لــكل مــن المســاهمين الكبــار فــي شــركة الــدرع للتأميــن والمســاهمين الكبــار 
فــي شــركة األهلــي للتكافــل والجمهــور قبــل زيــادة رأس المــال وبعــده:
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االسم

بعد زيادة رأس المال – شركة الدرع للتأمينقبل زيادة رأس المال – شركة الدرع للتأمين

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 
الملكية

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

شركة البحرين 
الوطنية 
القابضة 
)شركة 

مساهمة 
بحرينية(

9.40٪ال يوجد9.40٪15.006.000.000٪ال يوجد6.000.000٪15.00

االمير سلطان 
محمد سعود 

الكبير ال 
سعود**

5.700.000٪14.25٪0.003٪14.255.700.000٪8.93٪0.002٪8.93

ناصر محمد 
حمود المطوع 

العتيبي***
2.850.000٪7.13٪0.005٪7.132.850.000٪4.46٪0.003٪4.47

أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار 

التنفيذيين لدى 
شركة الدرع 
للتأمين****

3.466٪0.009٪21.40٪21.413.466٪0.005٪13.41٪13.41

البنك األهلي 
السعودي

ال يوجد

7.155.738٪11.21-٪11.21

أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار 

التنفيذيين لدى 
شركة األهلي 

للتكافل

---

ال ينطبق66.00٪42.143.258ال ينطبق63.62٪25.446.534الجمهور

ال ينطبق100٪63.852.462ال ينطبق100٪40.000.000اإلجمالي

المصدر: شركة الدرع للتأمين

ــدرع  ــر مباشــر فــي شــركة ال ــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل غي ــل كب ــي األســهم المملوكــة مــن قب ــر مباشــرة تعن ــة الغي *إن الملكي
للتأميــن مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن أو األســهم المملوكــة مــن قبــل أقربــاء كبــار المســاهمين وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة )الــزوج والزوجــة واألبنــاء والوالديــن( ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن

**إن الملكيــة الغيــر مباشــرة لألميــر ســلطان محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة إلبنــه األميــر نايــف ســلطان بــن محمــد 

ســعود الكبيــر آل ســعود )رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن(

***إن الملكيــة الغيــر مباشــرة لناصــر محمــد حمــود العتيبــي ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة إلبنــه تركــي بــن ناصــر المطــوع العتيبــي )عضــو مجلــس 

اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن(. ويجــدر الذكــر، بــإن ســوف تنخفــض الملكيــة المباشــرة لناصــر محمــد حمــود المطــوع العتيبــي مــن )7.13٪( إلــى 
)4.46٪( بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال، وبالتالــي لــن يصبــح مــن كبــار المســاهمين فــي شــركة الــدرع للتأميــن بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال وســوف 
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يتــم احتســاب نســبة ملكيتــه المباشــرة ضمــن ملكيــة الجمهــور. وكمــا يجــدر بالذكــر، بــأن ســوف تنخفــض نســبة ملكيــة كبــار المســاهمين الحالييــن 
لــدى شــركة الــدرع للتأميــن مــن 36.38٪ إلــى 18.32٪ بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج

****إن الملكيــة غيــر المباشــرة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى شــركة الــدرع للتأميــن ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة لألميــر ســلطان 

محمــد ســعود الكبيــر ال ســعود )والــد رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود( 
والملكيــة المباشــرة لناصــر محمــد حمــود المطــوع العتيبــي )والــد عضــو مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن تركــي بــن ناصــر المطــوع العتيبــي( 
ــه العبيــكان ناتجــة عــن ملكيــة المباشــرة فــي مجموعــة العبيــكان لاســتثمار مــا نســبته )17.0٪( مــن رأس مــال  والملكيــة الغيــر مباشــرة لعبدالل

مجموعــة العبيــكان لاســتثمار وتمتلــك مجموعــة العبيــكان لاســتثمار بشــكل مباشــر مــا نســبته )0.15٪( مــن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن. 

وقامــت شــركة الــدرع للتأميــن بتعييــن شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة كمستشــار مالــي فيمــا يتعلــق بصفقــة االندمــاج، وفيمــا يلــي نمــوذج مبســط 
لهيــكل صفقــة االندمــاج:

بعد صفقة االندماج قبل صفقة االندماج

10-2  دوافع االندماج واآلثار المترتبة على شركة الدرع للتأمين

10-2-1  إشعار هام

إن المعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم تعكــس الــرأي الحالــي لشــركة الــدرع للتأميــن متمثــًا بــرأي أعضــاء مجلــس إدارتهــا بشــأن المنافــع والمزايــا 
المتوقــع حاليــاً تحقيقهــا مــن صفقــة االندمــاج. ونــود التنويــه بــأن المعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم تتضمــن توقعــات وإفــادات مســتقبلية وبالتالــي 
فهــي عرضــة للمخاطــر والتقلبــات ويجــب عــدم االعتمــاد عليهــا بشــكل كامــل. ولمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذه المخاطــر، الرجــاء مراجعــة القســم 
رقــم )8( مــن هــذا التعميــم )»عوامــل المخاطــرة«(. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن المعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم تــم تضمينهــا بنــاًء علــى تقييمــات 
أوليــة أجرتهــا شــركة الــدرع للتأميــن وبالتالــي فهــي عرضــة للتغييــر بعــد اكتمــال الدراســات والتحليــات الخاصــة بكيفيــة دمــج أعمــال شــركة الــدرع 
للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل، مــع العلــم بأنــه ال توجــد نيــة بــأن يتــم تحديــث أو مراجعــة أي مــن المعلومــات أو التوقعــات واإلفــادات المســتقبلية 
الــواردة فــي هــذا القســم مــا لــم يكــن ذلــك التحديــث أو المراجعــة مطلوبــة بموجــب األنظمــة ذات الصلــة. ويجــب أال يتــم اعتبــار أي مــن المعلومــات 

الــواردة فــي هــذا القســم علــى أنهــا توقعــات أو تنبــؤات حــول األداء المالــي الحالــي أو المســتقبلي لشــركة الــدرع للتأميــن. 

10-2-2  دوافع الصفقة واآلثار  المترتبة على شركة الدرع للتأمين

ــث اســتحوذت  ــن، حي ــن 30 شــركة تأمي ــن المقســمة بي ــي قطــاع التأمي ــة الرئيســية حــول تنافســية الحصــص الســوقية ف ــع الصفق تتمحــور دواف
أكبــر 8 شــركات تأميــن علــى مــا نســبته 75.8٪ مــن إجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتبــة فــي العــام 2020م والبالغــة 38.78 مليــار ريــال ســعودي  
)وذلــك بحســب تقريــر ســوق التأميــن الســعودي للعــام 2020م، الصــادر مــن البنــك المركــزي الســعودي(. شــكلت الحصــة الســوقية لشــركة الــدرع 
للتأميــن مــا نســبته 1.43٪ مــن إجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتبــة فــي عــام 2020م وشــكلت الحصــة الســوقية لشــركة األهلــي للتكافــل مانســبته 
0.64٪ فــي نفــس العــام. وواجــه قطــاع التأميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي العــام الماضــي 2020م والعــام الجــاري 2021م  3 عمليــات 
ــن  ــة. ومــن المتوقــع أن يشــهد قطــاع التأمي ــزال جاري ــي اندمــاج وال ت ــى اإلعــان عــن عمليت ــن، باإلضافــة إل ــن شــركات التأمي ــة بي اندمــاج مكتمل
المزيــد مــن عمليــات اإلندمــاج، ونظــراً ألن إحــدى مبــادرات برنامــج تطويــر القطــاع المالــي اشــتملت علــى تشــجيع وتســهيل عمليــات االندمــاج فــي 
قطــاع التأميــن، والتــي تســتهدف اســتدامة نمــو القطــاع واســتقراره ومتانتــه، والرفــع مــن مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وتنويــع منتجاتــه 
ورقمنتــه، وتعزيــز االبتــكار والمنافســة فيــه. إن االندمــاج المقتــرح لشــركة الــدرع للتأميــن مــع شــركة األهلــي للتكافــل مــن المتوقــع أن يســهم فــي 
االســتحواذ علــى حصــة ســوقية أكبــر ممــا يعــزز مــن الوضــع التنافســي للشــركة الدامجــة عنــد إتمــام صفقــة االندمــاج. إضافــة إلــى ذلــك، ستســتفيد 
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الشــركة الدامجــة مــن تقديــم منتــج تأمينــي جديــد، وهــو تأميــن الحمايــة واالدخــار )وثائــق طويلــة المــدى( – وهــي منتجــات لــم تكــن تقدمهــا شــركة 
الــدرع للتأميــن ســابقاً )حيــث أن شــركة الــدرع للتأميــن تقــدم حاليــاً وثائــق تأميــن الحمايــة – وثائــق قصيــرة المــدى( – و يــرى أعضــاء مجلــس 
إدارة شــركة الــدرع للتأميــن بــأن الخبــرة التــي يمتلكهــا فريــق شــركة األهلــي للتكافــل والبنيــة التقنيــة التــي تمتلكهــا شــركة األهلــي للتكافــل فيمــا 
يختــص بتأميــن الحمايــة واالدخــار طويــل المــدى ســيعد نقطــة إيجابيــة ذات ميــزة نســبية لتحســين الحصــة الســوقية للشــركة الدامجــة فيمــا يختــص 
بســوق تأميــن الحمايــة واالدخــار علــى وجــه الخصــوص، وبذلــك ســتغطي الشــركة الدامجــة كافــة منتجــات التأميــن بقطاعاتــه المختلفــة )العــام، 
الصحــي، الحمايــة واالدخــار )طويــل وقصيــر المــدى((. ويجــدر بالذكــر أنــه لــدى الشــركة الدامجــة حاليــاً رخصــة تقديــم منتجــات الحمايــة واالدخــار 
ســارية المفعــول. وتتلخــص الفوائــد المرجــوة لاندمــاج فــي تعزيــز القــدرات التنافســية فــي القطــاع، وتحســين الكفــاءة التشــغيلية وخفــض نســبة 
النفقــات، واســتقطاب الكفــاءات البشــرية المؤهلــة والمحافظــة عليهــا، وغيرهــا مــن اآلثــار التــي تنعكــس إيجابــاً علــى اقتصــاد المملكــة والقطــاع 
المالــي وقطــاع التأميــن والمؤمــن لهــم والمســتفيدين مــن التغطيــة التأمينيــة. إضافــة إلــى ذلــك، ونظــراً ألن الشــركة الدامجــة ســتتمتع بــرأس مــال 
أقــوى، فإنهــا ســتكون أكثــر قــدرة علــى تحمــل المخاطــر واســتيعاب المزيــد مــن االكتتابــات التأمينيــة وتقديــم خدمــات تأمينيــة أفضــل لعمائهــا. 
كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يســهم رأس مــال الشــركة الدامجــة الجديــد فــي تحســين قــدرة الشــركة الدامجــة علــى اســتثمار أموالهــا وبالتالــي العوائــد 
االســتثمارية الناتجــة عــن تلــك االســتثمارات. ومــن ناحيــة أخــرى، يُتّوقــع أن يســهم رأس مــال الشــركة الدامجــة الجديــد بالحصــول علــى تقييــم 
أفضــل مــن قبــل وكاالت التصنيــف المالــي العالميــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك وبحكــم زيــادة حجــم األعمــال المتوقعــة، ســتتمتع الشــركة الدامجــة بقــدرة 

أفضــل علــى التفــاوض باألســعار مــع شــركات إعــادة التأميــن. 

يــرى مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن بــأن الشــركة الدامجــة ستســتطيع أن تُخّفــض مــن نســبة النفقــات إلــى إجمالــي االشــتراكات المكتتــب بهــا، 
بمــا يتناســب مــع حجــم أعمالهــا الجديــد والــذي سيشــمل أعمــال شــركة األهلــي للتكافــل. باإلضافــة إلــى ذلــك، يعتقــد مجلــس اإلدارة فــي شــركة 
الــدرع للتأميــن بــأن الشــركة الدامجــة ســتصبح قــادرة علــى المــدى الطويــل أن تقــدم أســعار أكثــر تنافســية لعمائهــا فــي ســوق التأميــن علــى صعيــد 

قطــاع األفــراد وقطــاع الشــركات، وذلــك عنــد اكتمــال عمليــة دمــج األعمــال. 

تتلخص دوافع االندماج على سبيل المثال ال الحصر في اآلتي:

زيادة وتنوع قاعدة العماء؛ 	 
تحسين قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها؛ 	 
تخفيض نسبة النفقات إلى إجمالي االشتراكات المكتتب بها؛ 	 
تحسين قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على األسعار مع معيدي التأمين؛ 	 
قدرة الشركة الدامجة على تقديم منتجات تأمينية تغطي كافة قطاعات التأمين؛ 	 
تعزيز االنتشار الجغرافي ألعمال الشركة الدامجة؛ 	 
تحسين رأس مال الشركة الدامجة؛ 	 
القدرة على تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على المدى الطويل؛	 
إمكانية حصول الشركة الدامجة على تقييم أفضل من قبل وكاالت التصنيف المالي العالمية؛ 	 
االستفادة من تكامل الخبرات اإلدارية والفنية التي قد تنتج نتيجة دمج األعمال. 	 
تنويع المنتجات التأمينية )االستفادة من منتج تأمين االدخار طويل المدى(	 

ويجدر بالذكر أن صفقة االندماج تحظى بتأييد وتوصية من مجلسي إدارة شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل. 

10-3  التغيير المزمع في مجلس إدارة الشركة الدامجة

يتولى حالياً إدارة شركة الدرع للتأمين مجلس إدارة مؤلف من 6 أعضاء وهم على الشكل التالي:

األمير/ نايف سلطان بن محمد آل سعود، رئيس مجلس اإلدارة وعضو غير تنفيذي.. 1
السّيد/ سمير الوزان، نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو غير تنفيذي.. 2
السّيد/ تركي ناصر العتيبي، عضو غير تنفيذي.. 3
السّيد/ عبدالله عبدالرحمن العبيكان، عضو غير تنفيذي.. 4
السّيد/ رائد علي السيف ، عضو مستقل.. 5
السّيد/ محمد أحمد بن علي ، عضو مستقل.. 6

أما من كبار التنفيذيين الحاليين في شركة الدرع للتأمين فنذكر:
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السّيد/ باسل بن عبدالله العبدالكريم، الرئيس التنفيذي.. 1
السّيد/ فيصل بن حسين القحطاني، المدير المالي )المكلّف(.. 2

أمــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج،  تــّم االتفــاق بيــن الشــركتين علــى التغييــرات المقترحــة علــى مجلــس اإلدارة بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، والتــي 
تتمثــل فــي اســتمرار األعضــاء الحالييــن لشــركة الــدرع للتأميــن والبالــغ عددهــم ســّتة أعضــاء فــي واليتهــم كأعضــاء مجلــس إدارة. علــى أن يتــم 
تعديــل النظــام األســاس لزيــادة عــدد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الدامجــة إلــى 8 أعضــاء )ملحــق 5 مــن هــذا المســتند(، وذلــك بإضافــة عضويــن 
إضافييــن إلــى المجلــس يتــم تعيينهــم مــن قبــل الشــركة الدامجــة بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج )ممثليــن عــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل(، علــى 
أن يتــم تعييــن األعضــاء بعــد أخــذ موافقــة البنــك المركــزي الســعودي وبعــد الحصــول علــى مصادقــة الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة الدامجــة 
علــى التعييــن. ويجــدر بالذكــر أنــه ســيتم زيــادة أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــد الحصــول علــى موافقــة المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
ــة الازمــة. وأشــارت  ــى الموافقــات النظامي ــة إل ــة، باإلضاف ــرارات األخــرى ذات العاق ــة االندمــاج والق ــى قــرار صفق ــن عل ــدرع للتأمي لشــركة ال
اتفاقيــة االندمــاج إلــى ترشــيح عضويــن ممثليــن عــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل وهــم الدكتور/محمــد الكنانــي – عضــو مســتقل واألســتاذ/ 

عمــر ســفيان ياســين.

بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج ســيبقى األميــر/ نايــف ســلطان بــن محمــد آل ســعود رئيســاً لمجلــس اإلدارة والســيد/ ســمير الــوزان نائبــاً لرئيــس 
ــن  ــدرع للتأمي ــل شــركة ال ــل مــن قب ــي المنصــب والتمثي ــة للشــركة الدامجــة فيوضــح الجــدول التال ــإلدارة التنفيذي ــس اإلدارة. أمــا بالنســبة ل مجل

ــي للتكافــل وشــركة األهل

المنصب الحاليالمنصب في الشركة الدامجةاإلسم 

الرئيس التنفيذي – شركة الدرع للتأمينالرئيس التنفيذيباسل العبدالكريم

الرئيس التنفيذي – شركة األهلي للتكافلنائب الرئيس التنفيذيعبدالرحمن العبرة

مدير التخطيط االستراتيجي – شركة الدرع المدير الماليمحمد عاطف عبداللطيف
للتأمين

مدير العمليات – شركة األهلي للتكافلالرئيس الفني التنفيذيمحمد عقيل

كمــا يجــدر بالذكــر بــأن الشــركة الدامجــة ســوف تقــوم باســتيعاب كافــة موظفــي شــركة األهلــي للتكافــل، بــدون فــرض أي تســريح اجبــاري، وســيتم 
االســتفادة مــن القــدرات والخبــرات الخاصــة بموظفــي شــركة األهلــي للتكافــل فــي الشــركة الدامجــة بحســب احتيــاج عمليــة دمــج األعمــال وخطــة 

التكامــل.

10-4  نبذة عن عمليات شركة األهلي للتكافل 

أ.  التأسيس

شــركة األهلــي للتكافــل هــي شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/70 بتاريــخ 1427/11/22هـــ )الموافــق 2006/12/13م( 
والقــرار الــوزاري رقــم 262 بتاريــخ 1428/11/20هـــ )الموافــق 2006/12/11م(، وقــد تأسســت الشــركة فــي مدينــة جــدة بموجــب الســجل التجــاري 
ــك المركــزي  ــن مــن البن ــخ 1428/7/21هـــ )الموافــق 2007/8/4م( وترخيــص أعمــال التأمي ــة جــدة بتاري رقــم 4030171573 الصــادر مــن مدين
الســعودي رقــم ) ت م ن/20079/7( بتاريــخ 1428/8/29هـــ )الموافــق 2007/9/11م(، مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة جــدة ويبلــغ رأس مالهــا 
)166.666.670( ريــال ســعودي مقســم إلــى )16.666.667( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، 
وجميــع تلــك األســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل ومدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(. إن كبــار المســاهمين فــي شــركة األهلــي للتكافــل 
يتمثــل بالبنــك األهلــي الســعودي حيــث تمتلــك بشــكل مباشــر مــا نســبته )29.99٪( مــن رأس مــال شــركة األهلــي للتكافــل )وال تمتلــك أي نســبة 
ملكيــة غيــر مباشــرة فــي شــركة األهلــي للتكافــل( وهــي ال تمتلــك علــى أي أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن قبــل االندمــاج )وســتحصل علــى نســبة  
ملكيــة )5.5٪( فــي شــركة الــدرع للتأميــن بعــد االندمــاج(. ويجــدر بالذكــر أن البنــك األهلــي الســعودي ســيصبح مــن كبــار المســاهمين فــي شــركة 

الــدرع للتأميــن بعــد االندمــاج.

تمــت الموافقــة علــى تأســيس شــركة األهلــي للتكافــل كشــركة مســاهمة ســعودية عامــة بموجــب المرســوم الملكي رقــم م/70 بتاريــخ 1427/11/22هـ 
)الموافــق 2006/12/13م( والقــرار الــوزاري رقــم 262 بتاريــخ 1428/11/20هـــ )الموافــق 2006/12/11م(، وقــد تأسســت الشــركة فــي مدينــة 
جــدة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 4030171573 الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1428/7/21هـــ )الموافــق 2007/8/4م( وترخيــص أعمــال 
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التأميــن مــن البنــك المركــزي الســعودي رقــم ) ت م ن/20079/7( بتاريــخ 1428/8/29هـــ )الموافــق 2007/9/11م(. بلــغ رأس مــال شــركة األهلــي 
للتكافــل عنــد التأســيس )100.000.000( مئــة مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )10.000.000( عشــرة مليــون  ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا )10( 
ــادة رأس مالهــا فــي عــام 2011م إلــى )166.666.670( مائــة وســتة  ــي للتكافــل بزي عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وقامــت شــركة األهل
ــاً وســتمائة وســتة  ــى )16.666.667( ســتة عشــر مليون ــال ســعودي مقســم إل ــاً وســتمائة وســتة وســتون ألفــاً وســتمائة وســبعون ري وســتون مليون

وســتون ألفــاً وســتمائة وســبعة وســتون ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. 

يبلــغ رأس مــال شــركة األهلــي للتكافــل الحالــي )166.666.670( مائــة وســتة وســتون مليونــاً وســتمائة وســتة وســتون ألفــاً وســتمائة وســبعون ريــال 
ســعودي مقســم إلــى )16.666.667( ســتة عشــر مليونــاً وســتمائة وســتة وســتون ألفــاً وســتمائة وســبعة وســتون ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا )10( 
عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وجميــع تلــك األســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل ومدرجــة فــي تــداول منــذ تاريــخ 2011/11/19م. تعمــل 
شــركة األهلــي للتكافــل فــي مجــال التأميــن الحمايــة واالدخــار. يقــع المقــر الرئيســي الحالــي لشــركة األهلــي للتكافــل فــي مدينــة جــدة، ص.ب. 
48510 جــدة 21582 شــارع االميــر ســلطان مركــز الخالديــة لألعمــال. كمــا يبلــغ عــدد الموظفيــن الذيــن يعملــون فــي شــركة األهلــي للتكافــل 101 

موظــف كمــا فــي تاريــخ 2021/05/12م.

ب.  السنة المالية ومراجعي الحسابات

تبــدأ الســنة الماليــة لشــركة األهلــي للتكافــل فــي األول مــن ينايــر وتنتهــي فــي 31 ديســمبر فــي الســنة نفســها مــن كل عــام ميــادي، وقــد عينــت 
الجمعيــة العامــة لشــركة األهلــي للتكافــل الســادة/ بيكرتيلــي م ك م وشــركاه، والعظــم والســديري عضــو في كــرو العالمية لتدقيق الحســابات،عبدالله 

البصــري وشــركاه كمراجعــي حســابات لهــا. 

ت.  هيكل رأس المال والمساهمين

يبلــغ رأس مــال شــركة األهلــي للتكافــل الحالــي )166.666.670( مائــة وســتة وســتون مليونــاً وســتمائة وســتة وســتون ألفــاً وســتمائة وســبعون ريــال 
ســعودي مقســم إلــى )16.666.667( ســتة عشــر مليونــاً وســتمائة وســتة وســتون ألفــاً وســتمائة وســبعة وســتون ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا )10( 

عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، ويوضــح الجــدول  التالــي هيــكل ملكيــة شــركة األهلــي للتكافــل كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم: 

نسبة الملكية المباشرة )٪(عدد األسهماالسم

29.99٪5.000.000البنك األهلي السعودي

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى شركة األهلي 
ال يوجدال يوجدللتكافل

70.01٪11.666.667الجمهور

100.0٪16.666.667اإلجمالي

المصدر: تداول وشركة األهلي للتكافل 

ث.  لمحة عامة عن أعمال شركة األهلي للتكافل 

تقــدم شــركة األهلــي للتكافــل أنواعــاً مختلفــة مــن خدمــات التأميــن قائمــة علــى مبــادئ التأميــن التعاونــي وتحــت إشــراف البنــك المركــزي الســعودي 
التــي تعتبــر الجهــة المنظمــة الرســمية والمســؤولة عــن تطبيــق نظــام مراقبــة شــركات التأميــن ولوائحــه التنفيذيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

تشــمل خدمــات التأميــن التــي تقدمهــا شــركة األهلــي للتكافــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية تأميــن الحمايــة واالدخــار. 
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ج.  المنتجات التأمينية لشركة األهلي للتكافل 

خطاب البنك المركزي 
السعودي

حالة 
الموافقة وصف المنتج التأميني اسم المنتج 

التأميني  رقم

تاريخ الموافقة: 	 
1437/12/27هـ

رقم الخطاب: 	 
371000129838

مشروطة

برنامج األهلي للتعليم هو برنامج حماية وادخار متوافق 
مع أحكام الشريعة االسامية، مصمم للمساعدة على 
االدخار من أجل تحقيق األهداف المالية والمستقبلية 
لتعليم األبناء، كما يتضمن البرنامج ميزة ضمان سداد 
جميع االشتراكات في حال وفاة صاحب العقد »ال قدر 

الله« خال مدة العقد.

برنامج األهلي 
للتعليم  1

تاريخ الموافقة: 	 
1437/12/27هـ

رقم الخطاب: 	 
371000129838

مشروطة

برنامج األهلي للزواج هو برنامج حماية وادخار متوافق 
مع أحكام الشريعة االسامية، مصمم للمساعدة على 
االدخار من أجل تحقيق االهداف المالية المستقبلية 

لزواج األبناء، كما يتضمن البرنامج ميزة ضمان سداد 
جميع االشتراكات في حال وفاة صاحب العقد »ال قدر 

الله« خال مدة العقد.

برنامج األهلي 
للزواج 2

تاريخ الموافقة: 	 
1437/12/27هـ

رقم الخطاب: 	 
371000129838

مشروطة

برنامج األهلي للتقاعد هو برنامج حماية وادخار 
متوافق مع أحكام الشريعة االسامية، صمم للمساعدة 
على االدخار من أجل تحقيق االهداف المالية لمرحلة 

التقاعد.

برنامج األهلي 
للتقاعد 3

-تاريخ الموافقة: 
1439/08/09هـ
-رقم الخطاب: 
391000087025

مشروطة

برنامج األهلي للسيدات يمنح حماية تأمينية ضد 
مخاطر األورام غير الحميدة )ال قّدر الله( األكثر 

انتشاراً بين السيدات بتغطية تأمينية تصل إلى 
200.000 ريال سعودي.

برنامج األهلي 
السيدات – منفعة 
السرطان للسيدات 

4

تاريخ الموافقة: 	 
1439/08/09هـ

رقم الخطاب: 	 
391000087026

نهائية ل. غير ُمفعَّ برنامج األهلي 
لمنفعة دخل األسرة  5

تاريخ الموافقة: 	 
1439/08/09هـ

رقم الخطاب: 89 / 	 
41587

نهائية

برنامج األهلي للحماية »أمان« المتوافق مع الضوابط 
الشرعية، والذي يعين ويغطي )بإذن الله تعالى( في 

مواجهة أي حادث مفاجئ. الحاالت التي يغطيها 
برنامج »أمان«:

الوفاة الطبيعية: 20.000 ريال سعودي	 
الوفاة بسبب حوادث 100.000 ريال سعودي	 
العجز الكلي الدائم 24.000 ريال سعودي	 
العجز الجزئي الدائم 24.000 ريال سعودي	 

برنامج األهلي 
للحماية )أمان( 6

تاريخ الموافقة: 	 
1441/04/13هـ

رقم الخطاب: 	 
41025897

نهائية
منفعة النفقة الطبية للحوادث تشمل تكاليف 

المصاريف الطبية الناتجة عن الحوادث بتغطية 
اجمالية تصل إلى 10.000 ريال سعودي كحد اقصى.

منفعة النفقة الطبية 
للحوادث - تغطية 
إضافية وخيارية 
لبرنامج األهلي 
للحماية )أمان(

7
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خطاب البنك المركزي 
السعودي

حالة 
الموافقة وصف المنتج التأميني اسم المنتج 

التأميني  رقم

تاريخ الموافقة: 	 
1433/02/06هـ

رقم الخطاب: 	 
 345/IS

نهائية

خطة العناية بالمجموعات هو برنامج مصمم خصيصا 
للشركات / وأصحاب العمل، من خال تغطية “حياة” 
الموظفين من خال مميزات الحماية في حال الوفاة 

)ال قدر الله( فضا عن المزايا االضافية التي ال 
تقتصر فقط على العجز الكلي.

تتضمن الخطة الدفع نقدا عند حصول وفاة أو عجز 
كلي وتلغي الحاجة للشركات أو أصحاب العمل، 

للحفاظ على احتياطات أو صناديق خاصة لتلبية مثل 
هذه الحوادث المؤسفة التي تحصل في أوقات غير 

مناسبة.

خطة العناية 
بالمجموعات 8

تاريخ الموافقة: 	 
1433/02/06هـ

رقم الخطاب: 	 
345/IS

نهائية

حماية مديني المجموعة هي خطة متوافقة مع أحكام 
الشريعة االسامية، وهي مصممة لتوفير الحماية 
للبنوك وشركات التمويل / التأجير من الخسائر 

الناجمة عن الوفاة المبكرة ألحد المقترضين.
هذا باإلضافة لمميزات إضافية كما في خطة العناية 

بالمجموعات حيث ال تقتصر فقط على االعاقة 
الدائمة.

المميزات التي تحصل عليها الشركات أو المدفوعات 
تساوي المبلغ الغير مسدد من قبل المقترض عند 
تاريخ الوفاة )ال قدر الله( أو العجز الكلي الدائم.
وبذلك يتم تافي أي مخاطر قد تواجه البنوك 

والشركات المالية أو شركات التأجير في ذلك الوقت.

حماية مديني 
المجموعة 9

المصدر: شركة األهلي للتكافل 

ــة فــي 31 ديســمبر 2019م  ــة المنتهي ــج للســنوات المالي ــة لمحفظــة المجموعــة حســب المنت ــن المكتتب ــي اشــتراكات التأمي ويوضــح الجــدول التال
و2020م.

جدول: اشتراكات التأمين المكتتبة لمحفظة المجموعة حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م

معدل النمو 
السنوي 

المركب 2018م 
- 2020م

نسبة التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

نسبة التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

2020م 
)بآالف 

الرياالت 
السعودية(

2019م 
)بآالف 

الرياالت 
السعودية(

2018م 
)بآالف 

الرياالت 
السعودية(

المنتج 

٪32.6 )٪24.9( ٪134.2 1.265 1.684 719 البطاقات االئتمانية

)٪3.3( ٪14.5 )٪18.4( 13.766 12.023 14.727 تأمين الحياة للمجموعات

ال ينطبق )٪98.3( - 1.595 93.327 التمويل الشخصي*

٪42.9 ٪66.0 ٪23.0 76.879 46.308 37.655 التمويل السكني

)٪20.8( ٪49.2 )٪57.9( 91.910 61.610 146.427 اإلجمالي

المصدر: شركة األهلي للتكافل

*تم إيقاف تقديم منتج التمويل الشخصي خال العام 2019م كون المنتج يحقق خسائر.



60

ويوضح الجدول التالي اشتراكات التأمين المكتتبة لمحفظة األفراد حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م.

جدول: اشتراكات التأمين المكتتبة لمحفظة األفراد حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م

معدل النمو 
السنوي 

المركب 2018م 
- 2020م

نسبة التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

نسبة التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

2020م 
)بآالف 

الرياالت 
السعودية(

2019م 
)بآالف 

الرياالت 
السعودية(

2018م 
)بآالف 

الرياالت 
السعودية(

المنتج 

٪33.0 ٪43.1 ٪23.5 6.753 4.718 3.819 برنامج األهلي للتعليم

٪34.1 ٪32.1 ٪36.1 2.571 1.946 1.430 برنامج األهلي للزواج

٪21.0 ٪23.2 ٪18.9 33.886 27.515 23.143 برنامج األهلي للتقاعد

)٪16.8( )٪20.9( )٪12.5( 113.113 143.052 163.528 برنامج األهلي للحماية 
)أمان(

)٪9.7( )٪11.8( )٪7.7( 156.323 177.231 191.920 اإلجمالي

ح.  إعادة التأمين

لغــرض التقليــل مــن مخاطــر أعمــال التأميــن وضمــان اســتقرار العمليــات ومصــادر رأس المــال ولتقليــل مخاطــر الخســائر ولغــرض المســاهمة فــي 
اســتقرار الربحيــة، تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل بإعــادة التأميــن علــى جــزء مــن المخاطــر التــي تؤمــن عليهــا بموجــب عمليــات التأميــن التــي تقــوم 
ــة الصــادرة مــن البنــك المركــزي الســعودي. ولتقليــل مخاطــر تركــز إعــادة التأميــن، قامــت شــركة  بهــا. وذلــك بمــا يتماشــى مــع اللوائــح التنفيذي
األهلــي للتكافــل بوضــع برامــج إلعــادة التأميــن مــع العديــد مــن شــركات إعــادة التأميــن العالميــة المعروفــة وشــركة إعــادة التأميــن محليــة.  حيــث 
تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل بالتعامــل مــع العديــد مــن الشــركات إلعــادة التأميــن ال يقــل تصنيفهــا عــن الحــد األدنــى وذلــك كمــا هــو منصــوص عليــه 

فــي الائحــة التنظيميــة ألعمــال إعــادة التأميــن الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي. كمــا يلــي:

الحد األدنى للتصنيفالشركة المصنفة

AM BestB+

Standard & Poor’s Corporation (S&P)BBB

:AM Best يوضح الجدول التالي تعريف عن أنواع التصنيف لشركة المصنفة

 AM Best تصنيف شركة

تعريف التصنيفالتصنيف

A++
ــة المصنَّفــة  ــي أن الجه ــه إم بيســت ويعن ــة إي ــل وكال تصنيــف مــن قب

ــن المســتمرة ــات التأمي ــاء بالتزام ــة للوف ــدرة متفوق ــا ق لديه

A+
ــة المصنَّفــة  ــي أن الجه ــه إم بيســت ويعن ــة إي ــل وكال تصنيــف مــن قب
ــة المســتمرة ــا التأميني ــاء بالتزاماته ــى الوف ــة عل ــدرة متفوق ــا ق لديه

A
ــة المصنَّفــة  ــي أن الجه ــه إم بيســت ويعن ــة إي ــل وكال تصنيــف مــن قب

ــن المســتمرة ــاء بالتزامــات التأمي ــازة للوف ــدرة ممت ــا ق لديه
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 AM Best تصنيف شركة

تعريف التصنيفالتصنيف

A-
ــة المصنَّفــة  ــي أن الجه ــه إم بيســت ويعن ــة إي ــل وكال تصنيــف مــن قب
ــة المســتمرة ــا التأميني ــاء بالتزاماته ــى الوف ــازة عل ــدرة ممت ــا ق لديه

:Standard & Poor’s Corporation (S&P) يوضح الجدول التالي تعريف عن أنواع التصنيف لشركة المصنفة

Standard & Poor’s Corporation (S&P) تصنيف شركة

تعريف التصنيفالتصنيف

AA-

تصنيــف ائتمانــي مــن قبــل وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز ويعنــي أن 
ــى الوفــاء بالتزاماتهــا  ــة جــداً عل الجهــة المصنَّفــة لديهــا قــدرة عالي
الماليــة. وتجــدر الماحظــة أنــه تمــت إضافــة عامــة ســالبة )-( 
لدرجــة التصنيــف إلظهــار المكانــة النســبية ضمــن فئــات التصنيــف، 
حيــث أن اإلشــارة الســالبة )-( تشــير إلــى الحــد األدنــى فــي مجموعــة 

»AA« )مخاطــر منخفضــة جــداً(

A+

تصنيــف ائتمانــي مــن قبــل وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز ويعنــي أن الجهة 
المصنَّفــة لديهــا قــدرة عاليــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة، ولكــن 
لديهــا عرضــة إلــى حــد مــا لآلثــار الضــارة للتغيــرات فــي الظــروف 
ــة  ــة موجب ــة عام ــت إضاف ــه تم ــة. وتجــدر الماحظــة أن االقتصادي
فئــات  ضمــن  النســبية  المكانــة  إلظهــار  التصنيــف  لدرجــة   )+(
التصنيــف، حيــث أن اإلشــارة الموجبــة )+( تشــير إلــى الحــد األعلــى 

فــي مجموعــة »A« )مخاطــر منخفضــة(

A

تصنيــف ائتمانــي مــن قبــل وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز ويعنــي أن 
بالتزاماتهــا  الوفــاء  علــى  عاليــة  قــدرة  لديهــا  المصنَّفــة  الجهــة 
الماليــة. وتجــدر الماحظــة أنــه لــم يتــم إضافــة عامــة موجبــة )+( 
او عامــة ســالبة )-( لدرجــة التصنيــف إلظهــار المكانــة النســبية 
ضمــن فئــات التصنيــف، حيــث أن عــدم إضافــة اإلشــارة تشــير إلــى 

الحــد المتوســط فــي مجموعــة »A« )مخاطــر منخفضــة(

BBB+

تصنيــف ائتمانــي مــن قبــل وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز ويعنــي أن 
بالتزاماتهــا  الوفــاء  علــى  كافيــة  قــدرة  لديهــا  المصنَّفــة  الجهــة 
ــة  ــة. ولكــن مــن المرجــح أن تضعــف فــي الظــروف االقتصادي المالي
المواتيــة أو المتغيــرة. وتجــدر الماحظــة أنــه تمــت إضافــة عامــة 
موجبــة )+( لدرجــة التصنيــف إلظهــار المكانــة النســبية ضمــن فئــات 
التصنيــف، حيــث أن اإلشــارة الموجبــة )+( تشــير إلــى الحــد األعلــى 

فــي مجموعــة »BBB« )متوســط الجــودة(

BBB

تصنيــف ائتمانــي مــن قبــل وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز ويعنــي أن 
الجهــة المصنَّفــة لديهــا قــدرة كافيــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة. 
ــة  ــة المواتي ولكــن مــن المرجــح أن تضعــف فــي الظــروف االقتصادي
أو المتغيــرة. وتجــدر الماحظــة أنــه لــم يتــم إضافــة عامــة موجبــة 
)+( او عامــة ســالبة )-( لدرجــة التصنيــف إلظهــار المكانــة النســبية 
ضمــن فئــات التصنيــف، حيــث أن عــدم إضافــة اإلشــارة تشــير إلــى 

الحــد المتوســط فــي مجموعــة »BBB« )متوســط الجــودة(
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وتــدل التصنيفــات بشــكل رئيســي علــى قــوة المركــز المالــي لشــركة إعــادة التأميــن وعلــى كفاءتهــا بتغطيــة المطالبــات، إضافــة إلــى جــودة خدمتهــا 
وقــوة برامجهــا فــي إعــادة التأميــن. وتتعامــل شــركة األهلــي للتكافــل مــع أكثــر مــن 10 شــركات مــن معيــدي تأميــن مصنفيــن مــن وكاالت التصنيــف 

العالميــة.

الجدول التالي يوضح شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة األهلي للتكافل وتصنيف كل شركة إعادة تأمين.

يوضح الجدول التالي شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة األهلي للتكافل:

الشركة الُمصنفةالتصنيفالدولةمعيد التأمينالرقم

الواليات المتحدة جين ري1
A++AM Bestاألمريكية 

الواليات المتحدة آر.جي.آي. ري2
AA-S&Pاألميركية/ هونغ كونغ

A+AM Bestألمانياهانوفر روك سي3

A+S&Pالبحرينهانوفر ريتكافل بي.إس.سي4

A+AM Bestسويسراسويس ري5

BBB+S&Pالمملكة العربية السعوديةشركة والء للتأمين التعاوني6

A+AM Bestألمانياميونش ري7

BBBS&Pاإلمارات العربية المتحدةإيتش. دي.إف.سي. ري8

AS&Pفرنساسي.سي.آر. ري9

A-AM Bestالكويتكويت ري10

AAM Bestجزر الكايمنبارنتس ري11

خ.  لمحة عن المخصصات الفنية )االحتياطيات(

ــة  ــل الهيئ ــن قب ــة م ــر محاســبية مقبول ــى معايي ــاء عل ــك بن ــزي الســعودي وذل ــك المرك ــات البن ــة بموجــب متطلب ــات الفني ــم احتســاب االحتياطي يت
الســعودية للمحاســبين القانونييــن وبعــد أن يتــم اعتمادهــا مــن قبــل الخبيــر اإلكتــواري متضمنــة التزامــات شــركة األهلــي للتكافــل ويشــمل ذلــك 

ــة: ــة التالي المخصصــات الفني

ــة 	  ــاء الســنة المالي ــد انته ــا بع ــى م ــد ســريانها إل ــي يمت ــق الت ــة بالوثائ ــة المتعلق ــات الفني ــر المكتســبة: االحتياطي احتياطــي االشــتراكات غي
ــول.  ــق ســارية المفع ــك الوثائ ــا تل ــون فيه ــي تك ــرة الت والمحســوبة للفت

احتياطــي المطالبــات تحــت التســوية: المخصصــات الفنيــة المتعلقــة بالمطالبــات الناشــئة والمبلــغ عنهــا لشــركة األهلــي للتكافــل ولكــن لــم يتــم 	 
تســديدها وهــي تعــادل قيمــة الخســائر التــي يطالــب بهــا المؤمــن لهــم.

احتياطــي مصاريــف المطالبــات: تمثــل مصاريــف المطالبــات المبالــغ الماليــة اإلضافيــة المدفوعــة بواســطة شــركات التأميــن لفــرق البحــث 	 
والمســح وتســوية الخســائر المعنيــة بتقديــر المطالبــات كمــا يتــم تحديــد احتياطــي لمثــل هــذه المصروفــات للمطالبــات غيــر المســددة.

احتياطــي المطالبــات الناشــئة غيــر المبلــغ عنهــا: تمثــل احتياطيــات المطالبــات الناشــئة غيــر المبلــغ عنهــا توقعــات شــركة األهلــي للتكافــل 	 
للخســائر الناشــئة والتــي لــم تتــم المطالبــة بهــا قبــل نهايــة الســنة الماليــة ولكنهــا حســب تجربــة شــركة األهلــي للتكافــل ســتتم المطالبــة بهــا 

فــي وقــت الحــق خصوصــاً تلــك المتعلقــة بالتأميــن الطبــي والمســؤولية العامــة.
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احتياطــي مخاطــر الكــوارث: عبــارة عــن احتياطــي إضافــي تخصصــه شــركة التأميــن ويــزداد عامــاً بعــد عــام لمقابلــة أي حــوادث كارثيــة غيــر 	 
متوقعــة تنطــوي علــى خســائر متعــددة متزامنــة قــد تصــل آثارهــا لنشــاطات التأميــن المحتفــظ بهــا لــدى شــركة التأميــن.

احتياطــي المصاريــف العامــة: عبــارة عــن احتياطــي لمقابلــة أي مصاريــف عامــة قــد تتكبدهــا شــركة األهلــي للتكافــل بعــد نهايــة الســنة الماليــة 	 
ولكنهــا تتعلــق بأنشــطة تشــغيلية عــن العــام الســابق.

د.  الهيكل التنظيمي لشركة األهلي للتكافل

المصدر: شركة األهلي للتكافل 

ذ.  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لشركة األهلي للتكافل 

يتولــى إدارة شــركة األهلــي للتكافــل مجلــس إدارة يتألــف مــن )7( ســبعة أعضــاء يتــم تعيينهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة. ولــدى مجلــس 
اإلدارة لجــان فرعيــة تشــمل اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت ولجنــة إدارة المخاطــر ولجنــة االســتثمار. تقــوم 
هــذه اللجــان بمــؤازرة دور مجلــس اإلدارة فــي متابعــة ومراجعــة نشــاطات شــركة األهلــي للتكافــل وتزويــد اإلدارة باإلرشــاد والتوجيــه الــازم. وتنعقــد 

تلــك اللجــان بصفــة دوريــة لدراســة الموضوعــات المختلفــة والقيــام بالمهــام المنوطــة بهــا وترفــع تقاريرهــا إلــى مجلــس اإلدارة. 

يتألــف أعضــاء مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم، مــن ســبعة أعضــاء معينيــن للــدورة الممتــّدة مــن تاريــخ 
التالــي: النحــو  علــى  2022/07/31م،  إلــى  2019/08/01م 

التمثيلالمنصباالسم

نسبة الملكية 
في شركة 
األهلي 
للتكافل

تمثيل إداري في شركات أخرى

األستاذ/ عمر 1
محمد هاشم

رئيس مجلس 
اإلدارة -غير 

تنفيذي

ممثل عن 
البنك األهلي 

السعودي 
البنك السعودي التونسي	 ال يوجد

شركة موقع سوق المال	 

المهندس/ صالح 2
احمد حفني

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة - غير 

تنفيذي

بصفته 
ال يوجدالشخصية

الشركة السعودية للخدمات 	 
الصناعية )سيسكو(

الشركة السعودية للخدمات األرضية	 
شركة كنداسة لخدمات المياه	 
شركة لوجي بوينت	 

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

لجنة المكافات اللجنة التنفيذية
والترشيحات لجنة إدارة المخاطر

إدارة المخاطر

مدير حماية 
المدير الماليمدير خدمة العمالءمدير الموارد البشريةالمعلومات

لجنة المراجعةلجنة االستثمار

مدير المراجعة مدير االتزام
الداخلية

رئيس العمليات مدير االكتواري

مدير تقنية 
مدير إعادة التأمينالمدير التقنيالمعلومات مدير الحوكمة
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التمثيلالمنصباالسم

نسبة الملكية 
في شركة 
األهلي 
للتكافل

تمثيل إداري في شركات أخرى

األستاذ/ خالد 3
محمد باشنيني

عضو مجلس إدارة 
- غير تنفيذي

ممثل عن 
البنك األهلي 

السعودي
ال يوجدال يوجد

األستاذ/ جمال 4
جميل مائكة

عضو مجلس إدارة 
- مستقل

بصفته 
ال يوجدالشخصية

شركة معالجة تقوية البنية التحتية 	 
للتصنيع

منظمة االتحاد الخليجي 	 
للبتروكيماويات والكيماويات

شركة ناتبت شولمان للمركّبات 	 
الباستيكية المتخصصة

األستاذ/ ولفجانج 5
جيموند

عضو مجلس إدارة 
- مستقل

بصفته 
شركة يوروبيين	 ال يوجدالشخصية

األستاذ/ طارق 6
حسين لنجاوي

عضو مجلس إدارة 
- مستقل

بصفته 
ال يوجدالشخصية

شركة سيدكو كابيتال	 
شركة بناء وإنتماء	 
شركة صندوق الصناديق )جادا(	 
شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال 	 

السعودية  

الدكتور/ محمد فرج 7
الكناني

عضو مجلس إدارة 
- مستقل

بصفته 
ال يوجدالشخصية

شركة وادي الظهران للتقنية	 
الشركة السعودية إلعادة التمويل 	 

العقاري
شركة لجام للرياضة	 
شركة الصكوك الوطنية المحدودة	 
البنك الوطني العربي	 

المصدر: تقرير مجلس اإلدارة السنوي لعام 2020م - شركة األهلي للتكافل

ويبّين الجدول التالي أعضاء اإلدارة التنفيذية لشركة األهلي للتكافل وعدد نسبة األسهم التي يملكونها في شركة األهلي للتكافل:

نسبة الملكية في شركة األهلي للتكافلالمنصباالسم

ال يوجدالرئيس التنفيذيعبدالرحمن صالح العبره

ال يوجدالمدير الماليهاني فريد ضمره

ال يوجدمدير العملياتمحّمد عقيل

ال يوجدمدير مشروعمحّمد عثمان 

ال يوجدمديرة الحوكمة وسكرتيرة المجلسلينا جال القيسي

ال يوجدمدير اإللتزام ومكافحة تبييض األموالفهد الزهراني

المصدر: شركة األهلي للتكافل 
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10-5  تقييم شركة الدرع للتأمين وتقييم شركة األهلي للتكافل

تــّم االتفــاق بيــن كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل علــى معامــل المبادلــة الــذي يُحــدد عــدد األســهم التــي ســيحصل عليهــا 
مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل فــي الشــركة الدامجــة عنــد نفــاذ صفقــة االندمــاج، وذلــك بعــد التفــاوض والتباحــث بيــن الشــركتين. وقامــت شــركة 
الــدرع للتأميــن خــال مرحلــة التفــاوض هــذه باألخــذ بمشــورة مستشــاريها باإلضافــة إلــى مراجعــة بيانــات العنايــة المهنيــة الازمــة الخاصــة بأعمــال 

شــركة األهلــي للتكافــل والقيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل.

لقــد خضعــت المناقشــات التــي أجريــت حــول معامــل المبادلــة ألحــكام مذكــرة التفاهــم الموّقعــة بيــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل 
بتاريــخ 1442/08/29هـــ الموافــق 11 /2021/04م، بحيــث أنــه تــم االتفــاق بيــن الشــركتين علــى أنــه وفــي حــال التوصــل إلــى قــرار نهائــي بشــأن 
صفقــة االندمــاج، فإنــه ســيتم ذلــك عــن طريــق دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع للتأميــن عبــر قيــام شــركة الــدرع للتأميــن بإصــدار 
ــد  ــن )لمزي ــدرع للتأمي ــى شــركة ال ــي للتكافــل إل ــل نقــل أصــول والتزامــات شــركة األهل ــي للتكافــل مقاب ــدة لمســاهمي شــركة األهل األســهم الجدي
مــن التفاصيــل عــن األحــكام المتفــق عليهــا  لاندمــاج يرجــى مراجعــة القســم رقــم )12-5( »البنــود والشــروط الجوهريــة والشــروط المســبقة أو 

التعهــدات الــواردة فــي اتفاقيــة االندمــاج«(، وكمــا تــم االتفــاق بيــن الشــركتين أن عمليــة التقييــم ســتكون كالتالــي:

القيمــة الدفتريــة لحقــوق الملكيــة وذلــك بعــد إجــراء التعديــات التــي ســيتم االتفــاق عليهــا تبعــاً لنتائــج الفحــص المهنــي الــازم، علــى أن 	 
تســتند القيمــة الدفتريــة لحقــوق الملكيــة علــى البيانــات الماليــة المعلنــة لــكٍل مــن الشــركتين قبــل أو بتاريــخ توقيــع اتفاقيــة االندمــاج. وبنــاًء 
علــى ذلــك، تــم اســتخدام منهجيــة القيمــة الدفتريــة لحقــوق الملكيــة )كمــا هــو منشــور فــي البيانــات الماليــة للربــع األول لعــام 2021م(، وذلــك 

بعــد إجــراء تعديــات العنايــة المهنيــة الازمــة;
القيمــة الضمنيــة المتفــق عليهــا لمحفظــة الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل، والقيمــة الضمنيــة هــي مجمــوع صافــي 	 

األربــاح المســتقبلية المخصومــة لوثائــق الحمايــة واالدخــار ســارية المفعــول فقــط )وال يتضمــن توقعــات مســتقبلية تختــص باكتتــاب وثائــق 
حمايــة وادخــار جديــدة(، ويتــم تنبــؤ المصاريــف اإلداريــة والعامــة المســتقبلية والعوائــد االســتثمارية ومعــدل الخصــم المتعلقــة بوثائــق 
ــل  ــة واالدخــار  )تتمث ــي للتكافــل 30.675 وثيقــة ســارية المفعــول لمحفظــة الحماي ــدى شــركة األهل ــة واالدخــار ســارية المفعــول، ول الحماي
مــن المنتجــات اآلتيــة: برنامــج األهلــي للحمايــة، وبرنامــج األهلــي للتقاعــد، وبرنامــج األهلــي للتعليــم، وبرنامــج األهلــي للــزواج وبرنامــج 
األهلــي للســيدات(، وهــي الوثائــق طويلــة المــدى. وكمــا تجــدر اإلشــارة إلــى ان ســبب اجــراء تقييــم منفصــل للقيمــة الضمنيــة لمحفظــة 
الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل كــون رســوم مســتقبلية ســوف تدفــع مــن قبــل المكتتبيــن لشــركة األهلــي للتكافــل خــال 
مــدة الوثيقــة )طويلــة المــدى( أي ال يتــم احتســاب القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار ضمــن القيمــة الدفتريــة لحقــوق الملكيــة، 
ولذلــك تــم إجــراء تقييــم منفصــل لهــا. وتمــت عمليــة تقييــم القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل 
عــن طريــق شــركة شــما لاستشــارات، وهــي الشــركة التــي تــم تعيينهــا مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن للقيــام بالدراســات االكتواريــة الازمــة 
لتحديــد قيمــة تلــك المحفظــة، وتــم تقييــم القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار لشــركة األهلــي للتكافــل )تقييــم مستشــار شــركة 
الــدرع للتأميــن – شــركة شــما لاستشــارات( بمبلــغ وقــدره 39.470.021 ريــال ســعودي. كمــا قامــت شــركة األهلــي للتكافــل بتعييــن مستشــار 
اكتــواري آخــر للقيــام بعمليــة تقييــم واحتســاب القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل، وتــم تقييــم 
القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار لشــركة األهلــي للتكافــل )تقييــم مستشــار شــركة األهلــي للتكافــل( بمبلــغ وقــدره 51.041.179 
ريــال ســعودي. علمــاً بأنــه ال يوجــد لــدى شــركة الــدرع للتأميــن محفظــة تأميــن ادخــار طويــل المــدى حاليــاً )فقــط لديهــا محفظــة تأميــن 
حمايــة قصيــرة المــدى( ولذلــك لــم يتــم احتســابها فــي عمليــة تقييــم شــركة الــدرع للتأميــن. وتــم االتفــاق مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة 
ــغ وقــدره  ــي للتكافــل مبل ــة واالدخــار لشــركة األهل ــى القيمــة الضمنيــة النهائيــة والمعتمــد فــي التقييــم لمحفظــة الحماي ــي للتكافــل عل األهل
45.255.600 ريــال ســعودي، وذلــك عــن طريــق متوســط تقييــم القيمــة الضمنيــة لمحفظــة الحمايــة واالدخــار لشــركة األهلــي للتكافــل مــن 

قبــل تقييــم مستشــار شــركة الــدرع للتأميــن ومستشــار شــركة األهلــي للتكافــل.
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وفيما يلي يوضح جدول يوضح طريقة التقييم واحتساب معامل المبادلة

بالريال السعودي، فيما عدا ما تم ذكره خاف ذلك

الشركة الدامجة األهلي للتكافل الدرع للتأمين كما في القوائم المالية المعلنة للربع األول لعام 
2021م

ال ينطبق

254.012.000 480.821.000 )أ( القيمة الدفترية لحقوق الملكية 

تعديالت القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة الدرع للتأمين

29.459.000 فائض إحيتياطيات فنية 

 6.100.000 مخصص غير مستخدم – الخاص بمطالبات ضريبية 
سابقة ومغلقة

4.700.000

حصة الدرع للتأمين من اشتراكات تأمينية للسنة 
المالية 2020م )لم يتم االعتراف بها في تاريخ التقييم 

)أي الربع األول لعام 2021م( حيث تم استام المبلغ 
وتسجيله في القوائم المالية للربع الثاني 2021م

 4.181.500
إعادة تقييم أحد استثمارات شركة الدرع للتأمين 

بالمقارنة مع ما تم تسجيله في القوائم المالية للربع 
األول للعام 2021م

)23.397.000(

المبلغ الذي تمت الموافقة على إحتسابه من إجمالي 
مبلغ الشهرة المدفوع من قبل شركة الدرع للتأمين – 

عند إستحواذها على محفظة الدرع العربي )البحرين(  
بتاريخ 2009/01/01م

21.043.500

إجمالي التعديات لشركة الدرع للتأمين )تتمثل من 
تعديات الفحص النافي للجهالة ومدخات شركة 

الدرع العربي للتأمين وشركة األهلي للتكافل المتفق 
عليها من قبل الطرفين(

تعديالت  القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة األهلي للتكافل

لم يظهر الفحص النافي لللجهالة المالي واالكتواري أي تعديات مقترحة للقيمة الدفترية لحقوق الملكية 
لشركة األهلي للتكافل وبناء على ذلك لم يتم القيام بأي تعديل

ال ينطبق القيمة الضمنية   لمحفظة الحماية واالدخار  لشركة األهلي للتكافل

ال ينطبق 39.470.021 تقييم القيمة الضمنية لمحفظة الحماية واالدخار  لشركة األهلي للتكافل 
)تقييم مستشار شركة الدرع للتأمين – شركة شما لاستشارات(

ال ينطبق  51.041.179 تقييم القيمة الضمنية لمحفظة الحماية واالدخار  لشركة األهلي للتكافل 
)تقييم مستشار شركة األهلي للتكافل(

ال ينطبق 45.255.600 )ج( متوسط تقييم القيمة الضمنية لمحفظة الحماية واالدخار  لشركة 
األهلي للتكافل والمعتمد في التقييم

 801.132.100 )أ+ج(
299.267.600

)أ+ب( 
501.864.500

التقييم النهائي بعد تعديات الفحص النافي للجهالة 
واحتساب القيمة الضمنية لمحفظة الحماية واالدخار
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الشركة الدامجة األهلي للتكافل الدرع للتأمين كما في القوائم المالية المعلنة للربع األول لعام 
2021م

100٪ ٪37.36 ٪62.64 الملكية في الشركة الدامجة )٪(

40.000.000 عدد أسهم شركة الدرع للتأمين المصدرة حالياً )سهم(

16.666.667 عدد أسهم شركة األهلي للتكافل المصدرة حالياً  )سهم(

1.43114769137705 معامل المبادلة مقابل كل )1( سهم مملوك في شركة األهلي للتكافل )رقم(

23.852.462 عدد األسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة األهلي للتكافل )سهم(

63.852.462 إجمالي عدد أسهم الشركة الدامجة )بعد إتمام صفقة االندماج( )سهم(

وبنــاء علــى معامــل المبادلــة المذكــور أعــاه، ســوف تقــوم شــركة الــدرع للتأميــن بزيــادة رأس مالهــا وإصــدار )23.852.462( ســهم عــادي بقيمــة 
اســمية تبلــغ )10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وتســّجل لصالــح المســاهمين فــي شــركة األهلــي للتكافــل، وبقيمــة اســمية إحماليــة تبلــغ 
)238.524.620( ريــال ســعودي . كمــا يبلــغ إجمالــي القيمــة الســوقية ألســهم العــوض بنــاًء علــى معامــل المبادلــة وعلــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة 
الــدرع للتأميــن البالــغ )23.22( ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ )2021/07/11م( )وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة االندمــاج( مبلــغ 
ــال ســعودي. وســيتم تحديــد إجمالــي قيمــة أســهم العــوض التــي ســيتم عكســها فــي القوائــم الماليــة لشــركة الــدرع  وقــدره )553.854.168( ري

للتأميــن فــي وقــت الحــق بنــاًء علــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة الــدرع للتأميــن فــي آخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج.
وفيمــا يلــي جــدول يبيــن قيمــة العــوض بحســب ســعر ســهم شــركة الــدرع للتأميــن ومقارنتــه بالقيمــة الســوقية لشــركة األهلــي للتكافــل )بحســب آخــر 

يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة االندمــاج، وبحســب أقــرب يــوم تــداول قبــل نشــر التعميــم(:

عدد األسهم التي سوف تصدر لصالح 
23.852.462 سهم عاديمساهمي شركة األهلي للتكافل

القيمة اإلجمالية للعوض بحسب سعر 
إغاق شركة الدرع للتأمين في تاريخ 

)2021/07/11م( )وهو آخر يوم تداول 
سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج(

سعر اإلغاق لشركة الدرع للتأمين: 	 553.854.168 ريال سعودي
)23.22( ريال سعودي.

القيمة اإلجمالية للعوض بحسب سعر 
إغاق شركة الدرع للتأمين في تاريخ 

)2021/11/14م( )بحسب أقرب يوم تداول 
قبل نشر التعميم(

سعر اإلغاق لشركة الدرع للتأمين: 	 593.926.304  ريال سعودي
)24.90( ريال سعودي.

القيمة السوقية لشركة األهلي للتكافل في 
تاريخ )2021/07/11م( )وهو آخر يوم 
تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج(

656.666.680 ريال سعودي

سعر اإلغاق لشركة األهلي للتكافل: 	 
)39.40( ريال سعودي.

عدد األسهم الصادرة حالياً في شركة 	 
األهلي للتكافل )16.666.667( سهم 

عادي.

القيمة السوقية لشركة األهلي للتكافل في 
تاريخ )2021/11/14م( )بحسب أقرب يوم 

تداول قبل نشر التعميم(
725.833.348 ريال سعودي

سعر اإلغاق لشركة األهلي للتكافل: 	 
)43.55( ريال سعودي.

عدد األسهم الصادرة حالياً في شركة 	 
األهلي للتكافل )16.666.667( سهم 

عادي.
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نسبة الفرق بين القيمة السوقية لشركة 
األهلي للتكافل في تاريخ )2021/07/11م( 

)وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام 
اتفاقية االندماج(

انخفاض بحوالي )٪15.66(

نسبة الفرق بين القيمة السوقية لشركة 
األهلي للتكافل في تاريخ )2021/11/14م( 
)بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر التعميم(

انخفاض بحوالي )٪18.17(

وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح طريقة احتساب معامل المبادلة:

اإليضاح البند

تقييم شركة الدرع للتأمين + تقييم شركة األهلي للتكافل  تقييم الشركة الدامجة
 )فيما بعد االندماج(

نسبة ملكية شركة الدرع 
للتأمين في الشركة 

الدامجة
 )بعد عملية االندماج(

نسبة ملكية شركة األهلي 
للتكافل في الشركة 

الدامجة 
)بعد عملية االندماج(

كما هو قبل زيادة رأس المال أي  40.000.000  سهم
عدد األسهم لمساهمي 

شركة الدرع للتأمين 
الحاليين بعد االندماج

عدد األسهم الجديدة 
لمساهمي شركة األهلي 

للتكافل الحاليين

معامل المبادلة مقابل كل 
)1( سهم مملوك في شركة 

األهلي للتكافل

10-6  تفاصيل األطراف ذوي العالقة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في االندماج

ال تنطوي هذه الصفقة على وجود أي أطراف ذوي عاقة.

تقييم الشركة الدامجة )بعد عملية االندماج(

تقييم شركة الدرع للتأمين النهائي

تقييم الشركة الدامجة )بعد عملية االندماج(

تقييم شركة األهلي للتكافل

نسبة ملكية شركة الدرع للتأمين في الشركة الدامجة 
)بعد عملية االندماج(

عدد األسهم لمساهمي شركة الدرع 
للتأمين الحاليين )بعد عملية االندماج(

عدد األسهم لمساهمي شركة الدرع 
للتأمين الحاليين )بعد عملية االندماج(

عدد األسهم في شركة األهلي تكافل قبل االندماج

عدد األسهم التي سوف تُصدر  لصالح مساهمي شركة األهلي للتكافل لغرض االندماج
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10-7  هيكل الملكية قبل زيادة رأس المال وبعدها

االسم

بعد زيادة رأس المال – شركة الدرع للتأمينقبل زيادة رأس المال – شركة الدرع للتأمين

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 
الملكية

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية
الغير 
مباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

شركة البحرين 
الوطنية 
القابضة 
)شركة 

مساهمة 
بحرينية(

9.40٪ال يوجد9.40٪15.006.000.000٪ال يوجد6.000.000٪15.00

االمير سلطان 
محمد سعود 

الكبير ال 
سعود**

5.700.000٪14.25٪0.003٪14.255.700.000٪8.93٪0.002٪8.93

ناصر محمد 
حمود المطوع 

العتيبي***
2.850.000٪7.13٪0.005٪7.132.850.000٪4.46٪0.003٪4.47

أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار 

التنفيذيين لدى 
شركة الدرع 
للتأمين****

3.466٪0.009٪21.40٪21.413.466٪0.005٪13.41٪13.41

البنك األهلي 
السعودي

ال يوجد

7.155.738٪11.21-٪11.21

أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار 

التنفيذيين لدى 
شركة األهلي 

للتكافل

----

ال ينطبق66.00٪42.143.258ال ينطبق63.62٪25.446.534الجمهور

ال ينطبق100٪63.852.462ال ينطبق100٪40.000.000اإلجمالي

المصدر: شركة الدرع للتأمين

ــدرع  ــر مباشــر فــي شــركة ال ــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل غي ــل كب ــي األســهم المملوكــة مــن قب ــر مباشــرة تعن ــة الغي *إن الملكي
للتأميــن مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن أو األســهم المملوكــة مــن قبــل أقربــاء كبــار المســاهمين وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة )الــزوج والزوجــة واألبنــاء والوالديــن( ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن

**إن الملكيــة الغيــر مباشــرة لألميــر ســلطان محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة إلبنــه األميــر نايــف ســلطان بــن محمــد 

ســعود الكبيــر آل ســعود )رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن(



70

***إن الملكيــة الغيــر مباشــرة لناصــر محمــد حمــود العتيبــي ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة إلبنــه تركــي بــن ناصــر المطــوع العتيبــي )عضــو مجلــس 

اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن(. ويجــدر الذكــر، بــإن ســوف تنخفــض الملكيــة المباشــرة لناصــر محمــد حمــود المطــوع العتيبــي مــن )7.13٪( إلــى 
)4.46٪( بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال، وبالتالــي لــن يصبــح مــن كبــار المســاهمين فــي شــركة الــدرع للتأميــن بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال وســوف 
يتــم احتســاب نســبة ملكيتــه المباشــرة ضمــن ملكيــة الجمهــور. وكمــا يجــدر بالذكــر، بــأن ســوف تنخفــض نســبة ملكيــة كبــار المســاهمين الحالييــن 

لــدى شــركة الــدرع للتأميــن مــن 36.38٪ إلــى 18.32٪ بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج

****إن الملكيــة غيــر المباشــرة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى شــركة الــدرع للتأميــن ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة لألميــر ســلطان 

محمــد ســعود الكبيــر ال ســعود )والــد رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد ســعود الكبيــر آل ســعود( 
والملكيــة المباشــرة لناصــر محمــد حمــود المطــوع العتيبــي )والــد عضــو مجلــس اإلدارة لشــركة الــدرع للتأميــن تركــي بــن ناصــر المطــوع العتيبــي( 
ــه العبيــكان ناتجــة عــن ملكيــة المباشــرة فــي مجموعــة العبيــكان لاســتثمار مــا نســبته )17.0%( مــن رأس مــال  والملكيــة الغيــر مباشــرة لعبدالل

مجموعــة العبيــكان لاســتثمار وتمتلــك مجموعــة العبيــكان لاســتثمار بشــكل مباشــر مــا نســبته )0.15%( مــن رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن

ولــن تســّدد شــركة الــدرع للتأميــن أي مقابــل نقــدي لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل لغــرض دمــج شــركة األهلــي للتكافــل فــي شــركة الــدرع 
للتأميــن ولــن تحصــل علــى أي تمويــل خارجــي إلتمــام صفقــة االندمــاج. ســيتم تنفيــذ صفقــة االندمــاج مــن خــال عمليــة تبــادل لألســهم بيــن شــركة 
الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل وذلــك مــن خــال إصــدار )1.43114769137705( ســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل كل ســهم مملــوك 
فــي شــركة األهلــي للتكافــل. أي ســوف يتــّم إصــدار مــا مجموعــه )23.852.462( ســهماً جديــداً بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــر ريــاالت ســعودية 
ــي للتكافــل المســتحقين، وســتكون  ــح مســاهمي شــركة األهل ــدرع للتأميــن. وســوف تُســّجل هــذه األســهم لصال ــادة رأس مــال شــركة ال نتيجــة لزي
األســهم الجديــدة الصــادرة نتيجــة زيــادة رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن متســاوية القيمــة والتصنيــف والحقــوق مــن جميــع النواحــي مــع أســهم 

شــركة الــدرع للتأميــن المصــدرة حاليــاً.

10-8  القوائم المالية االفتراضية لشركة الدرع للتأمين بعد االندماج

إن المعلومــات الماليــة االفتراضيــة الموحــدة والموجــزة التاليــة واإليضاحــات ذات الصلــة والمعــدة مــن قبــل إدارة شــركة الــدرع للتأميــن بمســاعدة 
مستشــار القوائــم الماليــة االفتراضيــة )شــركة بيكــر تيلــي م ك م – محاســبون قانونيــون( تتنــاول إيضــاح التأثيــرات الجوهريــة لعمليــة االندمــاج 
ــة الموحــدة بتاريــخ  ــي التاريخــي الموحــد وقائمــة الدخــل التاريخي ــى قائمــة المركــز المال ــي للتكافــل عل ــدرع للتأميــن وشــركة األهل بيــن شــركة ال
31 ديســمبر 2020 م بافتــراض أن الشــركتين موجودتيــن بالفعــل كمــا فــي 1 ينايــر 2020م وفــق الهيــكل الــذي ســينتج عنــه االندمــاج وذلــك بعــد 
إجــراء التعديــات الازمــة وفقــاً لإليضاحــات المرفقــة علــى المعلومــات الماليــة االفتراضيــة. يســتند عــرض المعلومــات الماليــة االفتراضيــة علــى 
افتراضــات تصوريــة معينــة وتــم إعدادهــا ألغــراض التوضيــح فقــط، وبســبب طبيعتهــا، فــإن قائمــة المركــز المالــي االفتراضيــة وقائمــة الدخــل 
االفتراضيــة تعالجــان حالــة افتراضيــة ولذلــك، ال تمثــان وال تعطيــان صــورة حقيقيــة للمركــز المالــي واألداء المالــي لشــركة الــدرع للتأميــن عنــد 
إتمــام صفقــة االندمــاج. عــاوة علــى ذلــك، فــإن المعلومــات الماليــة االفتراضيــة ال تكــون ذات معنــى إال باالقتــران مــع القوائــم الماليــة التاريخيــة 
لشــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، وفيمــا يلــي ملخــص للقوائــم الماليــة االفتراضيــة 

الموحــدة:

10-8-1  قائمــة المركــز المالــي االفتراضيــة لــكل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2020م

إيضاح)بآالف الرياالت السعودية(
الدرع 

للتأمين 
)مراجعة(

األهلي 
للتكافل 
)مراجعة(

تعديالت 
اخرى

تعديالت 
افتراضية

االفتراضية 
الموحدة

)غير مراجعة(

الموجودات

551.458--517.74533.713-نقد وما في حكمه

أقساط ومبالغ مستحقة من 
91.621--70.13821.483-معيدي التأمين - بالصافي

حصة معيدي التأمين من 
73.770--71.5322.238-إجمالي األقساط غير المكتسبة
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إيضاح)بآالف الرياالت السعودية(
الدرع 

للتأمين 
)مراجعة(

األهلي 
للتكافل 
)مراجعة(

تعديالت 
اخرى

تعديالت 
افتراضية

االفتراضية 
الموحدة

)غير مراجعة(

الموجودات

حصة معيدي التأمين من 
128.619--96.84031.779-إجمالي المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من 
71.610--54.63116.979-مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

1.193.662--246.555947.107-استثمارات

مصاريف مدفوعة مقدماً 
63.997--51.75412.243-وموجودات أخرى

182.797229.591--46.794-شهرة

6.536--3.0493.487-ممتلكات ومعدات

مبالغ مستحقة من أطراف ذات 
6.522---6.522-عاقة - بالصافي

10.927--10.003924-موجودات غير ملموسة

46.667--30.00016.667-ودائع نظامية

5.189--3.0022.187-دخل مستحق من ودائع نظامية

182.7972.480.169-1.208.5651.088.807-مجموع الموجودات

المطلوبات

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة 
117.324--101.29216.032-ومطلوبات أخرى

أرصدة معيدي تأمين مستحقة 
31.042--18.82612.216-الدفع 

194.122--190.4533.669-إجمالي األقساط غير المكتسبة

عموالت إعادة التأمين غير 
14.148---14.148-مكتسبة

182.036--126.93455.102-إجمالي المطالبات تحت التسوية

192.601--170.88421.717-مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

15.500---15.500-احتياطي عجز األقساط 

694.540--13.000681.540-احتياطيات فنية أخرى

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات 
32.509--29.3953.114-عاقة
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إيضاح)بآالف الرياالت السعودية(
الدرع 

للتأمين 
)مراجعة(

األهلي 
للتكافل 
)مراجعة(

تعديالت 
اخرى

تعديالت 
افتراضية

االفتراضية 
الموحدة

)غير مراجعة(

المطلوبات

9.561---9.561-مخصص ضريبة االستقطاع

2.944---2.944-مخصص رسوم الجهة الرقابية

10.719--7.9172.802-مكافآت نهاية الخدمة

توزيع فائض مستحق الدفع إلى 
26.429--4.57021.859-حاملي الوثائق  

56.858--38.23518.623-الزكاة وضريبة الدخل

إيرادات عموالت مستحقة الدفع 
5.189--3.0022.187-إلى البنك المركزي السعودي 

1.585.522--746.661838.861-مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

171.858638.525-300.000166.667-رأس المال

194.218194.218----عاوة إصدار

20.866)51.499(-40.86631.499-احتياطي نظامي

43.464)131.780(-123.46451.780-أرباح مبقاة

احتياطي القيمة العادلة 
)2.426(---)2.426(-لاستثمارات

182.797894.647-461.904249.946-مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق 
182.7972.480.169-1.208.5651.088.807-المساهمين
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10-8-2  قائمــة الدخــل االفتراضيــة لــكل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل كمــا فــي 
31 ديســمبر 2020م

الدرع للتأمين إيضاح)بآالف الرياالت السعودية(
)مراجعة(

األهلي للتكافل 
)مراجعة(

تعديالت 
افتراضية

االفتراضية 
الموحدة )غير 

مراجعة(

اإليرادات

---552.708-إجمالي األقساط المكتتبة

أقساط إعادة التأمين 	 
800.942-248.234)212.921(-المسندة

)274.871(-)61.950()2.794(-مصاريف فائض الخسارة	 

523.277-336.993186.284-صافي األقساط المكتتبة

التغيرات في إجمالي األقساط 
)23.163(-)89()23.074(-غير المكتسبة

التغيرات في حصة معيدي 
التأمين من إجمالي األقساط غير 

المكتسبة
-35.092--35.092

535.206-349.011186.195-صافي األقساط المكتسبة

32.170--32.170-عموالت إعادة التأمين

4.896-4.896--رسوم صندوق االستثمار

6.806--6.806-دخل اكتتاب آخر

579.078-387.987191.091-مجموع اإليرادات

تكاليف ومصاريف اكتتاب

)385.347(-)77.777()307.570(-إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 
120.410-59.31561.095-المطالبات المدفوعة

)264.937(-)16.682()248.255(-صافي المطالبات المدفوعة

التغيرات في المطالبات تحت 
27.857-)1.240(29.097-التسوية، بالصافي

التغيرات في حصة معيدي 
التأمين من إجمالي المطالبات 

المتكبدة وغير المبلغ عنها
-)18.619(315-)18.304(

)255.384(-)17.607()237.777(-صافي المطالبات المتكبدة

)13.500(--)13.500(-احتياطي عجز األقساط



74

الدرع للتأمين إيضاح)بآالف الرياالت السعودية(
)مراجعة(

األهلي للتكافل 
)مراجعة(

تعديالت 
افتراضية

االفتراضية 
الموحدة )غير 

مراجعة(

)4.290(-)290()4.000(-احتياطيات فنية أخرى

)18.590(-)3.763()14.827(-تكاليف اقتناء الوثيقة

)7.181(--)7.181(-مصاريف إداراية لجهة أخرى

)7.418(--)7.418(-ضريبة االستقطاع

)5.392(--)5.392(-رسوم الجهة الرقابية

)11.541(-)1.241()10.300(-مصاريف اكتتاب أخر

مساهمات قابلة لاستثمار، 
)129.772(-)129.772(--صافي

مجموع تكاليف ومصاريف اكتتاب، 
)453.068(-)152.673()300.395(-بالصافي

126.010-87.59238.418-صافي دخل اإلكتتاب

الدرع للتأمين إيضاح)بآالف الرياالت السعودية(
)مراجعة(

األهلي للتكافل 
)مراجعة(

تعديالت 
افتراضية

االفتراضية 
الموحدة )غير 

مراجعة(

126.010-87.59238.418-صافي دخل اإلكتتاب

إيرادات )مصاريف( عمليات أخرى

مخصص ديون مشكوك في 
)1.537(-)297()1.240(-تحصيلها

)95.621(-)34.602()61.019(-مصاريف عمومية وإدارية

5.522--5.522-إيرادات عموالت على الودائع

4.023--4.023-دخل عموالت على الصكوك

4.092--4.092-دخل توزيعات أرباح

أرباح محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خال الربح أو 

الخسارة
-7.77048-7.818

أرباح غير محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خال الربح أو 

الخسارة
--6.858-6.858

5.306-5.306--إيرادات أخرى
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الدرع للتأمين إيضاح)بآالف الرياالت السعودية(
)مراجعة(

األهلي للتكافل 
)مراجعة(

تعديالت 
افتراضية

االفتراضية 
الموحدة )غير 

مراجعة(

مجموع إيرادات )مصاريف( 
)63.539(-)22.687()40.852(-العمليات األخرى، بالصافي

مجموع الدخل للسنة قبل الفائض 
62.471-46.74015.731-والزكاة وضريبة الدخل 

الفائض العائد إلى عمليات 
)4.813(-)1.675()3.138(-التأمين 

مجموع الدخل العائد إلى 
المساهمين قبل الزكاة وضريبة 

الدخل
-43.60214.056-57.658

)17.358(-)6.037()11.321(-الزكاة

)624(--)624(-مصروف ضريبة الدخل

مجموع الدخل العائد إلى 
المساهمين بعد الزكاة وضريبة 

الدخل
-31.6578.019-39.676

ربحية السهم

0.62)0.91(1.060.48-ربحية السهم 

المتوسط المرجح لعدد األسهم 
30.00016.66717.18663.853-القائمة

10-8-3  إيضاحات على المعلومات المالية االفتراضية الموحدة

1.  أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية

ــل  ــاج المحتم ــة الدخــل لاندم ــي وقائم ــز المال ــة المرك ــى قائم ــرات عل ــة التأثي ــة واإليضاحــات المرفق ــة التصوري ــات المالي توضــح هــذه المعلوم
)»االندمــاج«( بيــن شــركة الــدرع للتأميــن )»الــدرع للتأميــن« أو »الشــركة الدامجــة«( وشــركة األهلــي للتكافــل )»األهلــي للتكافــل« أو »الشــركة 
المندمجــة«( كمــا لــو أنهــا حدثــت بتاريــخ 1 ينايــر 2020. اســتمدت هــذه المعلومــات الماليــة االفتراضيــة مــن القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة 

ــة لتعكــس: ــي للتكافــل كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 المعدل ــن وشــركة األهل ــدرع للتأمي ال

أثر االندماج;	 
أحــداث الحقــة ذات تأثيــر علــى نتائــج االندمــاج تتمثــل فــي زيــادة رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن مــن 30 مليــون ســهم إلــى 40 مليــون ســهم، 	 

أي زيــادة بنســبة 33.33٪ التــي تمــت فــي 9 يونيــو 2021 عــن طريــق إصــدار اســهم منحــة بواقــع ســهم واحــد يمنــح لــكل ثاثــة أســهم عــن طريــق 
رســملة 80.000.000 ريــال ســعودي مــن األربــاح المبقــاة للشــركة و 20.000.000 ريــال ســعودي مــن االحتياطــي النظامــي 

ســتتم عمليــة االندمــاج بإصــدار 23.852.462 ســهم بقيمــة 10 ريــال ســعودي للســهم مــن قبــل شــركة الــدرع للتأميــن إلــى مســاهمي شــركة األهلــي 
ــوك فــي  ــغ 1.43114769137705 ســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل كل ســهم ممل ــة يبل للتكافــل، فــي عمليــة تبــادل األســهم بمعامــل مبادل

شــركة األهلــي للتكافــل.

بعــد االندمــاج، ســيكون رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن 638.524.620 ســعودي يتكــون مــن 63.852.462 ســهم بقيمــة 10 ريــال ســعودي لــكل 
ســهم.
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يســتند عــرض المعلومــات الماليــة االفتراضيــة للكيــان المندمــج علــى افتراضــات تصوريــة معينــة وتــم إعدادهــا ألغــراض التوضيــح فقــط، وبســبب 
طبيعتهــا، فــإن قائمــة المركــز المالــي االفتراضيــة وقائمــة الدخــل االفتراضيــة تعالجــان حالــة افتراضيــة، ولذلــك، ال تمثــان وال تعطيــان صــورة 
حقيقيــة للمركــز المالــي واألداء المالــي لشــركة الــدرع للتأميــن عنــد إتمــام صفقــة االندمــاج. عــاوة علــى ذلــك، فــإن المعلومــات الماليــة التصوريــة 
ال تكــون ذات معنــى إال باالقتــران مــع القوائــم الماليــة التاريخيــة لشــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2020م. ال تأخــذ المعلومــات الماليــة التصوريــة فــي االعتبــار التأثيــر اإليجابــي للتعاضــد المتوقــع نتيجــة عمليــة االندمــاج أو التكاليــف 
المتكبــدة لتحقيــق االندمــاج. تــم إعــداد المعلومــات الماليــة التصوريــة وعرضهــا علــى أســاس السياســات المحاســبية لشــركة الــدرع للتأميــن كمــا 
هــو موضــح فــي قوائمهــا الماليــة المراجعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م. إن السياســات المحاســبية المســتخدمة مــن قبــل شــركة الــدرع 
للتأميــن كمــا هــو موضــح فــي قوائمهــا الماليــة المراجعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك المســتخدمة 

مــن قبــل شــركة األهلــي للتكافــل.

2.  تعديالت تصورية 

تعتمــد التعديــات التصوريــة علــى تقديــرات أوليــة وافتراضــات قابلــة للتغييــر، وفيمــا يلــي التعديــات التصوريــة المضمنــة فــي المعلومــات الماليــة 
التصورية:

لتسجيل إصدار أسهم شركة الدرع للتأمين إلى مساهمي شركة األهلي للتكافل:أ( 

ألغــراض المعلومــات الماليــة التصوريــة، تــم احتســاب عــدد األســهم الجديــدة والصــادرة مقابــل االندمــاج علــى أســاس معامــل مبادلــة األســهم بمعدل 
1.43114769137705 ســهم جديــد فــي شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل كل ســهم واحــد مملــوك فــي شــركة األهلــي للتكافــل كمــا هــو موضــح أدنــاه:

16.666.667 سهمأسهم شركة األهلي للتكافل القائمة

1.43114769137705معامل المبادلة 

23.852.462 سهمعدد األسهم التي ستصدر في شركة الدرع للتأمين لصالح مساهمي شركة األهلي للتكافل

ــي  ــن لمســاهمي شــركة األهل ــدرع للتأمي ــل شــركة ال القيمــة االســمية لألســهم المصــدرة مــن قب
ــل 238.524.620 ريال سعوديللتكاف

400.000.000 ريال سعوديرأس المال المصدر لشركة الدرع للتأمين

638.524.620 ريال سعوديرأس المال اإلجمالي لشركة الدرع للتأمين بعد االندماج

لتسجيل عالوة إصدار ألسهم شركة الدرع للتأمين عن االندماج:ب( 

تــم احتســاب مقابــل الشــراء علــى أســاس ســعر إغــاق شــركة الــدرع للتأميــن 18.14 ريــال ســعودي للســهم فــي تــداول المملكــة العربيــة الســعودية 
بتاريــخ 31 ديســمبر 2020 كمــا تــم تعديلــه ليعكــس تأثيــر الزيــادة فــي رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن علــى ســعر الســهم. يعتبــر مقابــل الشــراء 

استرشــادي وســيتم تعديلــه ليعكــس ســعر الســوق ألســهم شــركة الــدرع للتأميــن فــي تاريــخ االندمــاج.

)الرياالت السعودية(

24.19سعر السوق في 31 ديسمبر 2020 )1ب(

33.33٪عامل زيادة رأس المال )2ب(

18.14سعر السوق المعدل في 31 ديسمبر 2020 )1ب / )1+2ب((
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تم نشر سعر إغاق شركة الدرع للتأمين قبل وبعد زيادة رأس المال في السوق المالية السعودية )»تداول«(.

)بآالف الرياالت السعودية(

432.743إجمالي العوض لاستحواذ )23.852.462 سهم بقيمة 18.14 ريـال سعودي للسهم(

مطروحــاً منهــا: القيمــة االســمية لألســهم المصــدرة مــن شــركة الــدرع للتأميــن إلــى شــركة األهلــي 
فل 238.525للتكا

194.218عالوة إصدار

لتسجيل الشهرة التي تمثل الزيادة في مبلغ العوض لالستحواذ على صافي موجودات شركة األهلي للتكافل كما في 31 ديسمبر 2020:ج( 

)بآالف الرياالت السعودية(

432.743إجمالي قيمة األسهم الممنوحة مقابل حقوق ملكية األهلي للتكافل )ج1(

249.946إجمالي صافي قيمة أصول شركة األهلي للتكافل كما في 31 ديسمبر 2020 )ج2(

182.797الشهرة )ج2-ج1(

معامل المبادلة وفقُا التفاقية االندماج:د( 

األهلي للتكافلالدر ع للتأمين

إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهمين كما في 
31480.821254.012 مارس 2021 )ألف ريال سعودي - غير مراجعة(

تعديات الفحص النافي للجهالة المتفق عليها )ألف 
21.04445.256ريال سعودي - غير مراجعة(

إجمالي حقوق الملكية المعدلة المنسوبة إلى 
501.865299.268المساهمين )ألف ريال سعودي - غير مراجعة( )1د(

40.00016.667عدد األسهم القائمة )ألف سهم( )د 2( 

القيمة الدفترية المعدلة لكل سهم )ريال سعودي( )1د 
12.5517.96/ 2د(

معامل المبادلة )عدد األسهم العادية في شركة 
الدرع للتأمين إلى سهم واحد عادي في شركة األهلي 

للتكافل(
1.43114769137705
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ــة  ــم االفتراضي ــدرع للتأميــن وفقــًا للقوائ ــة لمؤشــرات األداء الرئيســية الخاصــة بشــركة ال 10-8-4  مقارن
الموحــدة مقابــل القوائــم الماليــة لشــركة الــدرع للتأميــن

تــم احتســاب مؤشــرات األداء الرئيســية التاليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م علــى مســتوى شــركة الــدرع للتأميــن )قبــل االندمــاج( وعلــى مســتوى 
القوائــم الماليــة االفتراضيــة )بعــد االندمــاج( علــى النحــو التالــي:

شركة الدرع للتأمينمؤشر األداء الرئيسي
)31 ديسمبر 2020م(

القوائم االفتراضية الموحدة
)31 ديسمبر 2020م(

معدل نمو إجمالي األقساط المكتتبة )بناًء على إجمالي 
47.31٪1.65٪األقساط المكتتبة لعام 2019م لشركة الدرع للتأمين(

552.708800.942إجمالي األقساط المكتتبة )بآالف الرياالت السعودية(

336.993523.277صافي األقساط المكتتبة )بآالف الرياالت السعودية(

مجموع الدخل العائد إلى المساهمين بعد الزكاة وضريبة 
31.65739.676الدخل

1.208.5652.480.169إجمالي الموجودات )بآالف الرياالت السعودية(

461.904894.647إجمالي حقوق الملكية )بآالف الرياالت السعودية(

معدل االحتفاظ 
65.33٪60.97٪)صافي األقساط المكتتبة/ إجمالي األقساط المكتتبة(

معدل اإلسناد
34.32٪38.52٪ )أقساط إعادة التأمين المسندة/ إجمالي األقساط المكتتبة(

معدل الخسائر
47.72٪68.13٪ )صافي المطالبات المتكبدة/صافي األقساط المكتسبة(

هامش الربح )مجموع الدخل العائد إلى المساهمين بعد الزكاة 
4.95٪5.73٪وضريبة الدخل /إجمالي االشتراكات المكتتبة(

العائد على حقوق المساهمين )مجموع الدخل العائد إلى 
4.43٪6.85٪المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل /إجمالي حقوق الملكية(

10-9  االرتفاع أو االنخفاض في ربحية السهم نتيجة االندماج

فــي حــال تحققــت الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االندمــاج والمذكــورة فــي القســم رقــم )10-2-2( مــن هــذا التعميــم، وفــي حــال نجــاح عمليــة دمــج 
األعمــال فإنــه مــن المتوقــع أن يــؤدي االندمــاج إلــى ارتفــاع فــي ربحيــة الســهم علــى المــدى الطويــل، وتتمحــور األســباب الرئيســية التــي قــد تســاهم 
فــي زيــادة الربحيــة علــى أن الشــركة الدامجــة قــد تتمكــن مــن الحصــول علــى حجــم أعمــال أعلــى بتكاليــف أكثــر ترشــيداً وذلــك عنــد اتمــام عمليــة 
دمــج األعمــال بنجــاح. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــب علــى المســاهمين عــدم االعتمــاد علــى التوقعــات المتعلقــة باالرتفــاع فــي ربحيــة الســهم عنــد 
اتخــاذ قرارهــم بالتصويــت علــى قــرارات االندمــاج وعــدم االعتمــاد بشــكل كامــل علــى التوقعــات واإلفــادات المســتقبلية. وعليــه، يجــب عــدم اعتبــار 
هــذه اإلفــادات علــى أنهــا تأكيــد بــأن ربحيــة ســهم الشــركة الدامجــة ســتكون مســاوية أو ســتزيد عــن ربحيــة ســهم شــركة الــدرع للتأميــن للفتــرات 

الماليــة الســابقة. 
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يوضــح الجــدول التالــي ربحيــة الســهم لــكل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل قبــل االندمــاج وربحيــة الســهم االفتراضيــة بعــد 
ــو تــم االندمــاج فــي الســنة الماليــة 2020م(. ــاء علــى القوائــم الماليــة االفتراضيــة كمــا ل االندمــاج )وذلــك بن

االفتراضية الموحدة 2020ماألهلي للتكافل 2020مالدرع للتأمين 2020م

1.060.480.62ربحية السهم )ريال سعودي(

10-10  أداء سعر أسهم شركة الدرع للتأمين

يوضــح الجــدول التالــي، أداء ســهم شــركة الــدرع للتأميــن بنهايــة إغــاق كل شــهر ميــادي خــال االثنــي عشــر شــهراً التــي تســبق تاريــخ تقديــم طلــب 
شــركة الــدرع للتأميــن لتســجيل وطــرح أســهم زيــادة رأس المــال لغــرض االندمــاج مــع شــركة األهلــي للتكافــل:

سعر إقفال سهم الدرع للتأمين )ريال سعودي(التاريخ

2021/10/3124.10م

2021/09/3023.86م

2021/08/3124.56م

2021/07/2924.14م

2021/06/3024.62م

2021/05/3124.29م

2021/04/2922.11م

2021/03/3122.79م

2021/02/2821.81م

2021/01/3120.91م

2020/12/3118.14م

2020/11/3018.68م

المصدر: تداول
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11.  المعلومات المالية

11-1  المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة

11-1-1  مقدمة

يســتند مــا يلــي مــن مناقشــة وتحليــل للوضــع المالــي لشــركة األهلــي للتكافــل ونتائــج العمليــات إلــى القوائــم الماليــة المدققــة عــن الســنوات 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2018م و2019م و2020م باإلضافــة الــى القوائــم الماليــة المراجعــة لفتــرة الثــاث أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م 

واإليضاحــات المرفقــة بهـــا )كلهـــا »فتـــرة قيـــد التحليـــل«، »فتـــرة التحليـــل«، أو »الفتـــرة التاريخيـــة«(.

قامــت شــركة إرنســت ويونــغ وشــركاهم )محاســبون قانونيــون( وشــركة بيكــر تيلــي م ك م وشــركاه )محاســبون قانونيــون( بالتدقيــق المالــي للســنوات 
الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م. فيمــا قامــت شــركة العظــم والســديري وآل الشــيخ وشــركاؤهم )محاســبون قانونيــون( وشــركة 
بيكــر تيلــي م ك م وشــركاه )محاســبون قانونيــون( بالتدقيــق المالــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م والمراجعــة لفتــرة الثــاث 

أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.

تجــدر اإلشــارة بأنــه تــم تقريــب كل المبالــغ الــواردة فــي هــذا القســم إلــى أقــرب ألــف ريــال مــا لــم يُذكــر خــاف ذلــك، وتــم تقريــب األرقــام والنســب 
إلــى أقــرب رقــم عشــري، ولهــذا فــإن مجمــوع تلــك األرقــام قــد يختلــف عمــا هــو وارد بالجــداول. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن كافــة النســب المئويــة 

والهوامــش والمصاريــف الســنوية ومعــدالت النمــو الســنوي المركــب تســتند إلــى هــذه األرقــام المقّربــة.

11-1-2  إقرار أعضاء مجلس إدارة شركة الدرع للتأمين بشأن القوائم المالية

قــام مجلــس إدارة شــركة الــدرع العربــي للتأميــن التعاونــي بإعــداد مناقشــة وتحليــل للوضــع المالــي لشــركة األهلــي للتكافــل، وال يتحمــل أعضــاء 
مجلــس إدارة شــركة الــدرع العربــي للتأميــن التعاونــي أي مســؤولية عــن دقــة واكتمــال المعلومــات المتعلقــة بشــركة األهلــي للتكافــل الــواردة فــي هــذا 
القســم والتــي تتعلــق بشــركة األهلــي للتكافــل فقــط. وقــد تــم الحصــول علــى المعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم مــن مصــادر عامــة )بمــا فــي ذلــك 
القوائــم الماليــة لشــركة األهلــي للتكافــل( باإلضافــة إلــى المعلومــات المقدمــة مــن شــركة األهلــي للتكافــل، مــع العلــم بــأن شــركة األهلــي للتكافــل 
ملزمــة بموجــب اتفاقيــة االندمــاج بتزويــد شــركة الــدرع العربــي للتأميــن التعاونــي بجميــع المعلومــات الازمــة لغــرض إعــداد التعميــم. كمــا قدمــت 
شــركة األهلــي للتكافــل ضمانــاً لشــركة الــدرع العربــي للتأميــن التعاونــي بموجــب اتفاقيــة االندمــاج )بحســب مــا هــو متعــارف عليــه فــي مثــل هــذه 
االتفاقيــات( فيمــا يتعلــق بصحــة واكتمــال المعلومــات )مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة( المقدمــة لشــركة الــدرع العربــي للتأميــن التعاونــي خــال 
مرحلــة إجــراء دراســات العنايــة المهنيــة الازمــة كمــا فــي تاريــخ تقديمهــا وأن المعلومــات المقدمــة غيــر مضللــة مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة. 
كمــا قدمــت شــركة األهلــي للتكافــل ضمانــاً بموجــب اتفاقيــة االندمــاج بأنهــا لــم تقــم بشــكل متعمــد بإخفــاء أي معلومــات جوهريــة عــن شــركة الــدرع 
العربــي للتأميــن التعاونــي، وذلــك باســتثناء المعلومــات التــي تــم حجبهــا بعلــم شــركة الــدرع العربــي للتأميــن التعاونــي خــال مرحلــة إجــراء دراســات 

العنايــة المهنيــة الازمــة، مــع العلــم أنــه تــم حجــب هــذه المعلومــات نظــراً لســريتها ووجــود قيــود تعاقديــة أو نظاميــة تمنــع اإلفصــاح عنهــا.

ــواردة فــي هــذا القســم قــد تــم  ولغــرض إعــداد هــذا القســم، فقــد افترضــت شــركة الــدرع العربــي للتأميــن التعاونــي بــأن المعلومــات الماليــة ال
الحصــول عليهــا مــن القوائــم الماليــة المدققــة لشــركة األهلــي للتكافــل دون إجــراء أي تعديــل جوهــري عليهــا وأن القوائــم الماليــة لشــركة األهلــي 
للتكافــل قــد تــم إعدادهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة )IFRS( والمعدلـــة مـــن قبـــل البنــك المركزي الســعودي ألغـــراض حســـاب 
الـــزكاة والضرائـــب. ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول اإلطــار المحاســبي المعتمــد لشــركة األهلــي للتكافــل، الرجاء مراجعة القســم )3-1-1( السياســات 

المحاســبية.

كمــا افترضــت شــركة الــدرع العربــي للتأميــن التعاونــي بأنــه ال توجــد أي نيــة حاليــاً إلجــراء أي تغييــر جوهــري فــي أنشــطة شــركة األهلــي للتكافــل 
وأنــه لــم يكــن هنــاك أي تغيــر فــي أنشــطة أعمالهــا يمكــن أن يؤثــر أو أن يكــون قــد أثــر بشــكل جوهــري فــي الوضــع المالــي لشــركة األهلــي للتكافــل 

خــال فتــرة ال )12( شــهراً التــي تســبق تاريــخ هــذا التعميــم.
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11-1-3  أسس اإلعداد للقوائم المالية

أساس اإلعداد 

ــر واالصــدارات األخــرى  ــة الســعودية والمعايي ــي المعتمــدة فــي المملكــة العربي ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــة وفقــاً للمعايي ــم المالي ــم إعــداد القوائ ت
ــة  ــي المعتمــد فــي المملكــة العربي ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــا المعايي ــن. )المشــار اليه ــة الســعودية للمحاســبين القانونيي ــل الهيئ المعتمــدة مــن قب

الســعودية(.

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــاً لمبــدأ االســتمرارية ومبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء قيــاس االســتثمارات بقيمتهــا العادلــة وقيــاس مكافــأة نهاية 
الخدمــة علــى اســاس اســاليب تقييــم الخبيــر االكتــواري. ال يتــم عــرض قائمــة المركــز المالــي لشــركة األهلــي للتكافــل باســتخدام تصنيــف متــداول 
وغيــر المتــداول. باســتثناء األثــاث والتركيبــات والمعــدات المكتبيــة، والوديعــة النظاميــة، والعائــد المســتحق المتعلــق بهــذه الوديعــة ومكافــأة نهايــة 
الخدمــة للموظفيــن، والمطالبــات القائمــة، واحتياطــي مطالبــات متكبــدة لــم يتــم اإلبــاغ عنهــا، واالحتياطيــات الفنيــة لعمليــات التأميــن، فــإن جميــع 

الموجــودات والمطلوبــات األخــرى ذات طبيعــة قصيــرة األجــل، مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.

وفقــا ألحــكام نظــام التأميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية )»اللوائــح التنفيذيــة«(، تحتفــظ شــركة األهلــي للتكافــل بســجات محاســبية مســتقلة 
ل »عمليــات التأميــن« و »عمليــات المســاهمين«. وبالتالــي، يتــم تســجيل الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات العائــدة بوضــوح إلــى 
عمليــات التأميــن أو عمليــات المســاهمين فــي الحســابات المعنيــة. وتــم اإليضــاح فــي القوائــم الماليــة عــن قائمــة بالمركــز المالــي وقوائــم الدخــل 

والدخــل الشــامل والتدفقــات النقديــة لعمليــات التأميــن وعمليــات المســاهمين بشــكل مســتقل.

أ(  عملة التشغيل والعرض

تعــرض القوائــم الماليــة بالريــال الســعودي الــذي يمثــل عملــة التشــغيل لشــركة األهلــي للتكافــل وقــد تــم تقريــب كافــة األرقــام إلــى ألــف ريــال ســعودي 
صحيــح مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.

ب(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

تأثير فيروس كورونا المستجد )»كوفيد – 19«(
أدى تفشــي فيــروس كورونــا الجديــد )كوفيــد – 19( منــذ أوائــل عــام 2020م، وانتشــاره فــي جميــع أنحــاء الصيــن ثــم علــى مســتوى العالــم بمــا فــي 
ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية، وإعــان منظمــة الصحــة العالميــة عــن هــذا الوبــاء، إلــى فــرض الســلطات الحكوميــة الحجــر الصحــي وقيــود 
الســفر علــى مســتوى العالــم ذات نطــاق متفــاوت. وقــد أدى ذلــك إلــى اضطرابــات كبيــرة فــي صناعــات البيــع بالتجزئــة والســفر والضيافــة والتجــارة 
العالميــة. وقــد أدى ذلــك إلــى انخفــاض النشــاط االقتصــادي وتقليــل تقديــرات النمــو االقتصــادي المســتقبلي وتســبب فــي تعــرض األســواق الماليــة 
العالميــة لتقلبــات كبيــرة. فــي 11 مــارس 2020، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أن تفشــي كوفيــد - 19 جائحــة عالميــة تقديــراً انتشــاره الســريع 

فــي جميــع أنحــاء العالــم.

وقــد أثــرت هــذه الجائحــة أيضــا علــى منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي بمــا فــي ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية. اتخــذت الحكومــات فــي جميــع 
أنحــاء العالــم خطــوات الحتــواء انتشــار الفيــروس. نفــذت المملكــة العربيــة الســعودية علــى وجــه الخصــوص إغــاق الحــدود، وأصــدرت إرشــادات 

للتباعــد االجتماعــي وفرضــت عمليــات إغــاق وحظــر تجــول فــي جميــع أنحــاء البــاد.

اســتجابة النتشــار فيــروس - كوفيــد 19 فــي المملكــة العربيــة الســعودية حيــث تعمــل شــركة األهلــي للتكافــل ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تعطيــل 
لألنشــطة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي ســوق المملكــة العربيــة الســعودية، قامــت إدارة شــركة األهلــي للتكافــل بتقييــم آثــاره بشــكل اســتباقي علــى 

عملياتهــا وقامــت باتخــاذ سلســلة مــن اإلجــراءات والعمليــات االســتباقية والوقائيــة لضمــان:

صحة وسامة موظفيها والمجتمع األوسع الذي تعمل فيه، و	 
استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة محمية وسليمة.	 

أثناء تقييم تأثير انتشار فايروس كورونا »كوفيد - 19«، أخذت شركة األهلي للتكافل في االعتبار ما يلي:

الموجودات المالية

أجــرت شــركة األهلــي للتكافــل تقييمــاً وفقــا لسياســتها المحاســبية بســبب جائحــة كوفيــد - 19 لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى 
أن أصــًا ماليــاً أو مجموعــة موجــودات ماليــة قــد تعرضــت لانخفــاض فــي قيمتهــا. وتشــمل هــذه العوامــل، الصعوبــات الماليــة الكبيــرة للمصدريــن 
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أو المدينيــن، والتخلــف عــن الســداد أو التأخــر فــي الســداد، واحتمــال دخــول ال مصــدر أو المديــن إلــى اإلفــاس أو إعــادة هيكلــة ماليــة أخــرى، 
ومــا إلــى ذلــك. أجــرت شــركة األهلــي للتكافــل تقييمــاً لتحديــد مــا إذا كان هنــاك انخفــاض كبيــر بالقيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة بأقــل مــن 
تكلفتهــا. بنــاًء علــى هــذه التقييمــات، تعتقــد إدارة شــركة األهلــي للتكافــل أن جائحــة كوفيــد - 19 لــم يكــن لهــا أي آثــار ماديــة علــى نتائــج شــركة 
األهلــي للتكافــل المبلــغ عنهــا للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م وللســنة المنتهيــة فــي 31ديســمبر 2020. وتواصــل إدارة شــركة األهلــي للتكافــل 

مراقبــة الوضــع عــن كثــب.

إدارة مخاطر االئتمان

عــززت شــركة األهلــي للتكافــل سياســات إدارة مخاطــر االئتمــان للتعامــل مــع المخاطــر ســريعة التغيــر والتطــور التــي تفرضهــا الظــروف الحاليــة. 
وتشــمل هــذه مراجعــة تركيــزات االئتمــان علــى مســتوى القطــاع االقتصــادي المفضــل، والمنطقــة، ومســتوى الطــرف المقابــل واتخــاذ اإلجــراءات 
المناســبة عنــد اللــزوم. اســتناًدا إلــى المراجعــة، حــددت شــركة األهلــي للتكافــل القطاعــات التاليــة باعتبارهــا متأثــرة بشــكل كبيــر بجائحــة كورونــا 

»كوفيــد- 19« وانخفــاض أســعار النفــط:

	 النقل

	 المقاوالت

	 قطاع الترفيه

مخاطر السيولة

تــدرك شــركة األهلــي للتكافــل الحاجــة إلــى التركيــز علــى إدارة الســيولة عــن كثــب خــال هــذه الفتــرة وقــد عــززت مراقبتهــا الحتياجــات الســيولة 
الحاليــة باإلضافــة إلــى الوبــاء بأكملــه. تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل بانتظــام بمراجعــة وتحديــث توقعــات الســيولة بنــاًء علــى رصيــد الســيولة علــى 

مســتوى الفــرد باإلضافــة إلــى التطــور المســتمر للعوامــل االقتصاديــة الخارجيــة.

المطالبات

ــا  ــروس كورون ــاة الناتجــة عــن فاي ــة بالوف ــا المتعلق ــغ عنه ــات المبل ــي المطالب ــل انخفاضــاً ف ــي للتكاف ــرة اإلغــاق، شــهدت شــركة األهل  خــال فت
»كوفيــد – 19« ممــا ادى الــى انخفــاض المطالبــات. ومــع ذلــك، بعــد رفــع اإلغــاق منــذ 21 يونيــو 2020م، تشــهد شــركة األهلــي للتكافــل ارتفاًعــا فــي 
المطالبــات بمــا يتماشــى مــع تأثيــر الزيــادة فــي المطالبــات فــي التقديــر الحالــي للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية لعقــود التأميــن الســارية 
علــى الحيــاة كمــا فــي 31 مــارس 2021م الختبــار كفايــة المطلوبــات. وبالرغــم مــن هــذه التحديــات، تعتقــد اإلدارة أن االحتياطيــات االكتواريــة ال 

تــزال غيــر متأثــرة إلــى حــد كبيــر حيــث ان معــدل الوفيــات االجمالــي بســبب كوفيــد - 19 منخفــض للغايــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

بنــاًء علــى هــذه التقييمــات، تعتقــد إدارة شــركة األهلــي للتكافــل أن جائحــة كوفيــد - 19 لــم يكــن لهــا أي آثــار جوهريــة علــى نتائــج شــركة األهلــي 
للتكافــل المعلنــة للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م وللســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م. كمــا هــو الحــال مــع أي تقديــر، فــإن التوقعــات 
ــاء، وبالتالــي قــد تختلــف النتائــج  واحتمــاالت الحــدوث تســتند إلــى أحــكام هامــة وســريعة. تطــور الوضــع والشــكوك المحيطــة بمــدة وشــدة الوب
الفعليــة عــن تلــك المتوقعــة. إن تأثيــر هــذه البيئــة االقتصاديــة غيــر المؤكــدة هــو تقديــري، وســوف تســتمر شــركة األهلــي للتكافــل فــي إعــادة تقييــم 

وضعهــا واألثــر المرتبــط بهــا بشــكل منتظــم.

ج(  موسمية العمليات

ال توجد تغييرات موسمية يمكن أن تؤثر على عمليات التأمين في شركة األهلي للتكافل.

د(  المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي وتفاســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي الجديــدة كمــا فــي 31 مــارس 
2021م وتعديالتهــا المطبقــة مــن قبــل شــركة األهلــي للتكافــل

تتفــق السياســات والتقديــرات واإلفتراضــات المحاســبية المتبعــة مــن قبــل شــركة األهلــي للتكافــل فــي إعــداد القوائــم الماليــة لفتــرة الثاثــة أشــهر 
ــة فــي 31 ديســمبر 2020م بإســتثناء مــا  ــة الســنوية للســنة المنتهي ــم المالي ــك المســتخدمة إلعــداد القوائ ــة فــي 31 مــارس 2021م مــع تل المنتهي

موضــح ادنــاه:

فيمــا يلــي المعاييــر الجديــدة والتفســيرات والتعديــات والمراجعــات علــى المعاييــر الحاليــة التــي صــدرت عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة 
والتــي أصبحــت ســارية المفعــول ابتــداًء مــن ا ينايــر 2021م وحســب التطبيــق:
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الـبـيـانالمعيار/ التفسير

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

امتيازات عقود االيجار المتعلقة بـ فايروس كوروناالمعيار الدولي للتقرير المالي )16(

اإلشارة إلى اإلطار المفاهيميالمعيار الدولي للتقرير المالي )3(

العقارات واآلالت والمعدات: المتحصل قبل جاهزية األصلمعيار المحاسبة الدولي )16(

العقود المخسرة: تكلفة تنفيذ العقدمعيار المحاسبة الدولي )37(

ومعيــار   )16( و   )9( و   )7( و   )4( المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار 
 )39( الدولــي  تعديل معيار معدالت الفائدة – المرحلة الثانيةالمحاســبة 

إن تطبيــق هــذه المعاييــر الجديــدة والتعديــات والتفاســير والمراجعــات التــي تنطبــق علــى شــركة األهلــي للتكافــل لــم يكــن لهــا أي تأثيــر جوهــري 
علــى هــذه القوائــم الماليــة األوليــة الموجــزة.

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

توضــح هــذه التعديــات النطــاق الضيــق لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1، »عــرض القوائــم الماليــة«، حيــث يتــم تصنيــف االلتزامــات علــى أنهــا 
متداولــة أو غيــر متداولــة، اعتمــاًدا علــى الحقــوق الموجــودة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ال يتأثــر التصنيــف بتوقعــات المنشــأة أو األحــداث بعــد تاريــخ 
التقريــر )علــى ســبيل المثــال اســتام تنــازل أو خــرق لشــرط(. يوضــح التعديــل أيًضــا مــا يعنيــه معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1 عندمــا يشــير إلــى 

»تســوية« التــزام مــا.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 - امتيازات عقود االيجار المتعلقة بـ فايروس كورونا

فــي 28 مايــو 2020م، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 امتيــازات عقــود 
اإليجــار المتعلقــة بـــ فايــروس كورونــا. تزيــل التعديــات احتماليــة حــدوث ارتبــاك فيمــا يتعلــق بحوافــز اإليجــار.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 16 و37

يقــوم المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 3، بتحديــث »تجميــع األعمــال« مرجعــاً فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 3 لإلطــار 	 
المفاهيمــي المالــي، إعــداد التقاريــر دون تغييــر المتطلبــات المحاســبية لتجميــع األعمال.

يمنــع معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 16، »الممتلــكات واآلالت والمعــدات« شــركة األهلــي للتكافــل مــن خصــم تكلفــة الممتلــكات واآلالت 	 
والمعــدات المســتلمة مــن بيــع األصنــاف المنتجــة أثنــاء قيــام شــركة األهلــي للتكافــل بإعــداد األصــل لهــا مــن االســتخدام المقصــود. بــدالً مــن 

ذلــك، ســوف تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل باثبــات متحصــات المبيعــات هــذه والتكلفــة ذات الصلــة فــي الربــح أو الخســارة.
يقــوم معيــار المحاســبة الدولــي 37، »المخصصــات وااللتزامــات والموجــودات المحتملــة« بتحديــد أي التكاليــف التــي تقــوم بتضمينهــا شــركة 	 

األهلــي للتكافــل عندمــا تقيــم مــا إذا كان عقــد مــا ســوف تنتــج عنــه خســارة.

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( ومعيــار المحاســبة الدولــي )39( والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )7( والمعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )4( والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16( 

ــة ودعــم  ــة بديل ــى معــدالت مرجعي ــر االنتقــال إل ــر معلومــات مفيــدة حــول تأثي ــة هــو مســاعدة المنشــآت فــي توفي ــة الثاني إن الهــدف مــن المرحل
المعّديــن فــي تطبيــق متطلبــات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة عنــد إجــراء تغييــرات علــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو عاقــات 

التحــوط كنتيجــة للتحــول إلــى ســعر فائــدة مرجعــي بديــل.

هـ( معايير وتفسيرات صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ

فيمــا يلــي المعاييــر والتفســيرات الصــادرة ولــم يبــدأ ســريانها حتــى تاريــخ إصــدار القوائــم الماليــة األوليــة الموجــزة لشــركة األهلــي للتكافــل. وتضــم 
القائمــة المعاييــر والتفســيرات الصــادرة والتــي تتوقــع شــركة األهلــي للتكافــل أن تطبــق بشــكل معقــول فــي تاريــخ الحــق. وتعتــزم شــركة األهلــي 

للتكافــل تطبيــق هــذه المعاييــر عندمــا تصبــح نافــذة.
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نافذة من الفترات التي تبدأ في أو بعد التاريخ التاليالـبـيـانالمعيار

أنظر االيضاح أدناهعقود التأمينالمعيار الدولي للتقرير المالي )17(

أنظر االيضاح أدناهاألدوات الماليةالمعيار الدولي للتقرير المالي )9(

المعيار الدولي للتقرير المالي )17( – عقود التأمين

نظرة عامة

صــدر هــذا المعيــار فــي 18 مايــو 2017م. يحــدد المعيــار مبــادئ االعتــراف والقيــاس والعــرض واالفصــاح عــن عقــود التأميــن ويحــل محــل المعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة 4 - عقــود التأميــن.

يُطبــق المعيــار الجديــد علــى عقــود التأميــن الصــادرة وعلــى جميــع عقــود إعــادة التأميــن وعقــود االســتثمار مــع مزايــا المشــاركة االختياريــة بشــرط 
أن تقــوم المنشــأة ايضــاً بإصــدار عقــود تأميــن. يتطلــب المعيــار فصــل العناصــر التاليــة عــن عقــود التأميــن:

المشتقات المضمنة، في حال تحقق بعض المعايير المحددة،. 1
عناصر االستثمار المميزة، و. 2
أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.. 3

يجــب احتســاب هــذه العناصــر بشــكل منفصــل وفًقــا للمعاييــر ذات الصلــة )المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
.))15(

القياس

وعلــى النقيــض مــن متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )4( الــذي يســمح للمؤمــن عليهــم االســتمرار فــي اســتخدام السياســات المحاســبية 
ألغــراض القيــاس القائمــة قبــل شــهر ينايــر 2015م، يقــدم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )17( نمــاذج القيــاس المختلفــة التاليــة:

يستند النموذج العام على »الفئات التأسيسية« التالية:

التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من:أ( 

التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية،	 
التعديل الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و	 
تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.	 

هامش الخدمة التعاقدية: يمثل هامش الخدمات التعاقدية الربح غير المتحقق لمجموعة من عقود التأمين، ويتم إدراجه حالما تقوم ب( 
المنشأة بتقديم الخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد؛ يتم تسجيل أي عجز في 
التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤها في بداية العقد ضمن قائمة الدخل في نهاية كل فترة تقرير مالي الحق، يتم إعادة قياس القيمة 

الدفترية لمجموعة من عقود التأمين لتشمل كل من:

التــزام التغطيــة المتبقــي الــذي يتكــون مــن اســتيفاء التدفقــات النقديــة المتعلقــة بالخدمــات المســتقبلية وهامــش الخدمــات التعاقديــة 	 
لمجموعــة عقــود التأميــن فــي ذلــك التاريــخ.

التــزام المطالبــات المتكبــدة الــذي يتــم قياســه كتدفقــات نقديــة محققــة تتعلــق بخدمــات ســابقة تــم توزيعهــا علــى عقــود التأميــن فــي ذلــك 	 
التاريــخ.

يتــم تعديــل هامــش الخدمــات التعاقديــة الحًقــا بحســب التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة التــي تتعلــق بالخدمــات المســتقبلية لكــن ال يمكــن أن يكــون 
بالســالب وبالتالــي يتــم ادراج التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية التــي تزيــد عــن هامــش الخدمــات التعاقديــة المتبقيــة فــي الربــح أو 
الخســارة. يتــم احتســاب الفائــدة أيًضــا علــى هامــش الخدمــة التعاقديــة بأســعار مقفلــة عنــد االعتــراف األولــي بالعقــد أي ســعر الخصــم المســتخدم 
عنــد البدايــة لتحديــد القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المقــدرة(. عــاوة علــى ذلــك، ســيتم تحريــر هامــش الخدمــة التعاقديــة فــي الربــح أو 
الخســارة بنــاًء علــى وحــدات التغطيــة، ممــا يعكــس كميــة المنافــع المقدمــة ومــدة التغطيــة المتوقعــة للعقــود المتبقيــة فــي شــركة األهلــي للتكافــل.
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إن طريقــة الرســوم المتغيــرة هــي طريقــة الزاميــة لقيــاس العقــود بمزايــا مشــاركة المباشــرة )يشــار إليهــا أيًضــا ب »عقــود المشــاركة المباشــرة«(. 
يتــم عمــل هــذا التقييــم لمعرفــة مــا إذا كان العقــد يحقــق هــذه المعاييــر فــي بدايــة العقــد وال يتــم إعــادة تقييمهــا الحًقــا. بالنســبة لهــذه العقــود، يتــم 

تعديــل هامــش الخدمــات التعاقديــة اضافــة الــى التعديــل ضمــن النمــوذج العــام لتشــمل:

التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية.	 
التغيرات في تأثير القيمة الزمنية للمال والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.	 

إضافــة إلــى ذلــك، يُســمح بطريقــة توزيــع االشــتراكات المبســطة مــن أجــل قيــاس التــزام التغطيــة المتبقــي فــي حــال كانــت الطريقــة تقــدم قياســاً 
ــن لمــدة ســنة واحــدة أو أقــل. وبهــذه  ــكل عقــد فــي مجموعــة عقــود التأمي ــة ل ــرة التغطي ــام أو ان فت ــف بشــكل جوهــري عــن النمــوذج الع ال يختل
الطريقــة يتــم موائمــة التــزام التغطيــة المتبقــي مــع القســط الُمســتلم عنــد االعتــراف األولــي ناقصــاً التدفقــات النقديــة المكتســبة مــن التأميــن. 
يظــل النمــوذج العــام قابــًا للتطبيــق مــن اجــل قيــاس المطالبــات المتكبــدة. اال انــه ال يتوجــب علــى المنشــأة تعديــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية 
للقيمــة الزمنيــة للنقــد وتأثيــر المخاطــر الماليــة فــي حــال ان التدفقــات النقديــة المتوقعــة ســيتم دفعهــا / اســتامها خــال ســنة واحــدة أو اقــل 

مــن تاريــخ المطالبــات التــي يتــم تكبدهــا.

تاريخ السريان

ــي تعديــات  ــر المحاســبة الدول ــس معايي ــر 2023م. أصــدر مجل ــق فــي 1 يناي ــخ التطبي ــار بتاري ــق المعي ــى تطبي ــي للتكافــل عل ــزم شــركة األهل تعت
لمســودة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )17( خــال شــهر يونيــو 2019م يقتــرح فيــه تعديــات معينــة علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )17(، 
واســتلم ماحظــات عــن مجموعــة مــن األطــراف المعنيــة. فــي 17 مــارس 2020م، أكمــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي مناقشــته علــى تعديــات 
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )17( »عقــود التأميــن« التــي تــم طرحهــا للمناقشــة خــال شــهر يونيــو 2019م. حيــث قــررت فيــه تأجيــل 
تطبيــق المعيــار ليصبــح حيــز التنفيــذ فــي الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2023م. حيــث يســمح للتطبيــق المبكــر فــي حــال تطبيــق 

كل مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )15( »اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــالء« والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( »األدوات الماليــة«.

التحول

يجــب تطبيــق المعيــار بأثــر رجعــي. اال انــه فــي حــال كان التطبيــق الكامــل بأثــر رجعــي لمجموعــة مــن عقــود التأميــن غيــر مجــد عمليــاً، يجــب علــى 
المنشــأة عندئــذ اختيــار إمــا طريقــة التطبيــق المعدلــة بأثــر رجعــي أو طريقــة القيمــة العادلــة.

العرض واالفصاح

تتوقــع شــركة األهلــي للتكافــل أن يــؤدي المعيــار الجديــد الــى تغييــر فــي السياســات المحاســبية لعقــود التأميــن وإعــادة التأميــن، وعقــود االســتثمار 
مــع ميــزات المشــاركة التقديريــة، مــع التعديــات علــى العــرض واإلقصــاءات.

التأثير

ان شــركة األهلــي للتكافــل حالًيــا فــي مرحلــة التصميــم لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )17( والــذي يتطلــب تطويــر وتصميــم عمليــات 
وإجــراءات جديــدة لألعمــال بمــا فــي ذلــك أي تطويــرات للنظــام مطلوبــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )17( وتقييــم ٌمفصــل لمتطلبــات 

العمــل. فيمــا يلــي المناطــق الرئيســية قيــد التصميــم وحالــة التطــور الــذي أحرزتــه شــركة األهلــي للتكافــل:

ملخص التطور المناطق الرئيسية لمرحلة التصميم

وضعــت شــركة األهلــي للتكافــل برنامــج حوكمــة شــامل للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 
)17( والــذي يضمــن إنشــاء لجنــة توجيهيــة اشــرافية لمراقبــة التقــدم فــي التنفيــذ وتوزيــع األدوار 

ــح. ــف أصحــاب المصال ــى مختل والمســؤوليات إل
إطار الحوكمة والرقابة

شــركة األهلــي للتكافــل بصــدد تصميــم الجوانــب التشــغيلية لمرحلــة التصميــم والتــي تشــمل 
وضــع سياســة شــاملة للبيانــات وقامــوس لتلــك البيانــات. إن شــركة األهلــي للتكافــل بصــدد وضــع 
اللمســات األخيــرة علــى التصاميــم الهيكليــة لألنظمــة الفرعيــة المختلفــة. أحــرزت شــركة األهلــي 
للتكافــل تقدًمــا مــن خــال تقييــم متطلبــات العمــل وتــم التعاقــد حالًيــا مــع عــدة مورديــن لانتهــاء 

ــة. مــن العمليــات المختلفــة الازمــة للتحــول وتقييــم المــوارد الجديــدة المطلوب

منطقة العمليات
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أكملــت شــركة األهلــي للتكافــل لوائــح وسياســات مختلفــة لسياســاتها تشــمل العديــد مــن المســائل 
الفنيــة والماليــة بعــد االنتهــاء مــن قــرارات السياســة المطلوبــة بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد 
التقاريــر الماليــة رقــم )17(. يتــم اتخــاذ قــرارات السياســة بعــد المــداوالت الازمــة بيــن مختلــف 
أصحــاب المصالــح. فــي الوقــت الحالــي، تمــت الموافقــة علــى غالبيــة السياســات مــن قبــل اللجنــة 
ــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )17( التابعــة لشــركة  التوجيهيــة لمشــروع تطبيــق المعي

األهلــي للتكافــل.

المجال الفني والمالي

ــى  ــرة عل ــن لوضــع اللمســات األخي ــع أصحــاب المصلحــة اآلخري ــل م ــي للتكاف تعمــل شــركة األهل
ــذ. ــد التنفي ــا بع ــة وم ــرة الحالي ــى الفت ــق التحــول عل ــة لتطبي الخطــة التأكيدي خطة الضمان

إن شــركة األهلــي للتكافــل بصــدد االســتحواذ علــى نظــام يســاعد علــى احتســاب المعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة رقــم )17( الســتيعاب احتســاب عقــود التأميــن وعقــود اعــادة التأميــن المحتفــظ 

بهــا بمــا يتوافــق مــع المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )17(.
النظام 

إن األثــر المالــي الحتســاب وتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )17( مقارنــًة بالمعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )4( ال يــزال جــاٍر. األثر المالي

المعيار الدولي للتقارير المالية )9( – األدوات المالية

نُشــر هــذا المعيــار فــي 24 يوليــو 2014م ليحــل محــل معيــار المحاســبة الدولــي )39(. يعالــج المعيــار الجديــد البنــود التاليــة التــي تتعلــق بــاألدوات 
المالية:

التصنيف والقياس

يســتخدم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( منهًجــا واحــًدا لتحديــد قيــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة، أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال 
الدخــل الشــامل اآلخــر، أو القيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة. يتــم قيــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة فــي حــال اســتيفاء اآلتــي معــاً:

االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و. 1
ينتــج عــن الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي تدفقــات نقديــة فــي تواريــخ محــددة والتــي تعتبــر فقــط مدفوعــات ألصــل المبلــغ فائــدة علــى . 2

أصــل المبلــغ القائــم.

يُقــاس األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر، ويتــم تدويــر المكاســب والخســائر المحققــة مــن خــال الربــح أو الخســارة 
عنــد البيــع، فــي حالــة تحقــق الشــرطين التالييــن:

االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و. 1
الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر أيضاً فائدة على أصل المبلغ القائم.. 2

ــد  ــك وعن ــى ذل ــة إل ــح أو الخســارة. إضاف ــة مــن خــال الرب ــة العادل ــات بالقيم ــق شــروط هــذه الفئ ــي ال تحق ــة الت ــاس الموجــودات المالي ــم قي يت
االعتــراف األولــي، يمكــن للمنشــأة اســتخدام خيــار تصنيــف األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة فــي حــال ان القيــام بذلــك 

ســيعمل علــى اســتبعاد أو تخفيــض الفروقــات المحاســبية بشــكل جوهــري.

بالنســبة ألدوات حقــوق الملكيــة التــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا لغــرض المتاجــرة، يمكــن للمنشــأة أيًضــا االختيــار بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء عــرض 
التغيــرات الاحقــة للقيمــة العادلــة لهــذه األدوات ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر )بمــا فــي ذلــك المكاســب والخســائر المحققــة(، بينمــا يتــم عــرض 

توزيعــات األربــاح فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

إضافــة إلــى ذلــك، بالنســبة للمطلوبــات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة، يتــم ادراج مبلــغ التغيــر فــي القيمــة العادلــة 
لالتــزام المالــي العائــد إلــى التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان لذلــك االلتــزام فــي الدخــل الشــامل اآلخــر، اال إذا كان ادراج تأثيــر التغيــرات فــي 

مخاطــر االئتمــان الخاصــة بااللتــزام فــي الدخــل الشــامل اآلخــر يــؤدي الــى حالــة عــدم تطابــق محاســبي فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.
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يعكــس نمــوذج االنخفــاض فــي القيمــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( خســائر االئتمــان المتوقعــة، كمــا لــو تــم اســتخدامها وفقــاً 
لمعيــار المحاســبة الدولــي )39( كخســائر ائتمــان متكبــدة. وفًقــا لمنهــج المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9(، ليــس مــن الضــروري حصــول 
حــدث ائتمانــي قبــل ادراج خســائر االئتمــان. بــدالً مــن ذلــك، تقــوم المنشــأة باحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة والتغيــرات فــي تلــك الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة. يتــم تحديــث مبلــغ خســائر االئتمــان المتوقعــة فــي تاريــخ كل فتــرة تقريــر مالــي لتعكــس التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان منــذ 

االعتــراف األولــي.

محاسبة التحوط

يقــدم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( متطلبــات جديــدة لمحاســبة التحــوط لتتماشــى بشــكل أقــرب مــع إدارة المخاطــر. تعمــل المتطلبــات 
علــى تأســيس منهــج قائــم علــى أســاس مبــادئ للنمــوذج العــام لمحاســبة التحــوط.

تنطبــق التعديــات علــى كامــل محاســبة التحــوط مــع اســتثناء تحوطــات القيمــة العادلــة لمخاطــر ســعر الفائــدة )يشــار إليهــا بـــ »التحوطــات الكليــة 
للقيمــة العادلــة«(. فيمــا يتعلــق بتحوطــات القيمــة العادلــة، قــد تســتمر المنشــأة بتطبيــق متطلبــات محاســبة التحــوط حالًيــا كمــا فــي معيــار 
المحاســبة الدولــي )39(. تــم اســتخدام هــذا االســتثناء بشــكل كبيــر نظــراً لكــون مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي يعالــج حاليــاً محاســبة التحــوط 

كمشــروع منفصــل.

تاريخ السريان

كان تاريــخ ســريان المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( هــو 1 ينايــر 2018م.اال أن التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )4( »عقــود 
التأميــن«: تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( »األدوات الماليــة« مــع المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )4( »عقــود التأميــن« التــي صــدرت 
فــي 12 ســبتمبر 2016م، تســمح للمنشــآت التــي تقــوم بإصــدار عقــود التأميــن ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )4( للتخفيــف مــن 
بعــض آثــار تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( قبــل أن يدخــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة الجديــد )17( »عقــود التأميــن« الصــادر 

عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي حيــز التنفيــذ. تقــدم التعديــات خياريــن بديليــن وهمــا:

تطبيق إعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية )9( حتى:. 1

تاريخ سريان معيار التأمين الجديد، أوأ( 
فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في 1 يناير 2023م أو بعد هذا التاريخ. في 17 مارس 2020م، قرر مجلس معايير المحاسبة ب( 

الدولي تمديد اإلعفاء المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )17( والمعيار الدولي للتقارير المالية )9( في المعيار الدولي 
للتقارير المالية )4( من 1 يناير 2021م الى 1 يناير 2023م. هناك حاجة الفصاحات اضافية تتعلق بالموجودات المالية خال فترة 

التأجيل. ان هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية )9( 
سابًقا، أو

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )9(، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق . 2
المحاسبية التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خال الفترة االنتقالية او المرحلية للتطبيق توجد 

حاجة إلفصاحات إضافية.

قامت شركة األهلي للتكافل بتنفيذ تقييم مفصل في بداية 1 يناير 2020م متضمنة ما يلي:

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

مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية لشركة األهلي للتكافل التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. . 2
استناداً الى هذه التقييمات، استطاعت شركة األهلي للتكافل تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت شركة األهلي للتكافل 
تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )9( حتى دخول معيار عقود التأمين الجديد حيز التنفيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة والتي 

تتعلق بالموجودات المالية خال فترة التأجيل يتم ادراجها ضمن القوائم المالية لشركة األهلي للتكافل.

تقييم التأثير

ــال  ــون ري ــغ 141 ملي ــن بمبل ــق بعقــود التأمي ــة وموجــودات تتعل ــي موجــودات مالي ــي للتكافــل إجمال ــدى شــركة األهل كمــا فــي 31 مــارس 2021م، ل
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ســعودي )2020م: 87 مليــون ريــال ســعودي( ومبلــغ 45 مليــون ريــال ســعودي )2020م: 34 مليــون ريــال ســعودي(، علــى التوالــي. حاليــاً، تمثــل 
الموجــودات الماليــة بصفــة أساســية االســتثمارات المحتفــظ بهــا بالتكلفــة المطفــأة والتــي تتكــون مــن النقــد ومــا فــي حكمــه وبعــض الذمــم المدينــة 
األخــرى البالغــة 141 مليــون ريــال ســعودي )2020م: 87 مليــون ريــال ســعودي(. مبلــغ القيمــة العادلــة لاســتثمارات المرتبطــة بالوحــدات المحتفــظ 
بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل كمــا فــي 31 مــارس 2021م، 661 مليــون ريــال ســعودي )2020م: 659 مليــون ريــال ســعودي(. تتكــون 
الموجــودات الماليــة األخــرى مــن االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل بمبلــغ 262 مليــون ريــال ســعودي )2020م: 288 مليــون 
ريــال ســعودي(. تتوقــع شــركة األهلــي للتكافــل اســتخدام تصنيــف الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر لهــذه 
الموجــودات الماليــة بنــاًء علــى نمــوذج أعمــال شــركة األهلــي للتكافــل فيمــا يتعلــق بــأدوات الديــن والطبيعــة االســتراتيجية لاســتثمارات فــي حقــوق 
الملكيــة. ومــع ذلــك، فــإن شــركة األهلــي للتكافــل لــم تقــم بعــد بإجــراء تقييــم مفصــل لتحديــد مــا إذا كانــت أدوات الديــن تســتوفي اختبــار مدفوعــات 
رأس المــال والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي كمــا هــو مطلــوب بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9(. ان الموجــودات الماليــة لشــركة األهلــي 
للتكافــل ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة كمــا فــي 31 مــارس 2021م و31 ديســمبر 2020م. يســتند مــا ورد أعــاه إلــى تقييــم عالــي المســتوى لتأثيــر 
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة )9(. ويســتند هــذا التقييــم األولــي إلــى المعلومــات المتوفــرة حاليــاً وقــد يخضــع للتغييــرات الناشــئة عــن 
التحليــات التفصيليــة اإلضافيــة أو المعلومــات اإلضافيــة المعقولــة والداعمــة التــي يتــم توفيرهــا لشــركة األهلــي للتكافــل فــي المســتقبل. بشــكل 
عــام، تتوقــع شــركة األهلــي للتكافــل التأثــر مــن تطبيــق متطلبــات انخفــاض القيمــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9(: ومــع ذلــك، ال يتوقــع أن 
يكــون ذلــك التأثيــر جوهريــاً. فــي الوقــت الحالــي ليــس مــن الممكــن تقديــم تقديــر معقــول آلثــار تطبيــق هــذا المعيــار الجديــد حيــث أن شــركة األهلــي 

للتكافــل لــم تقــم بعــد بمراجعــة تفصيليــة بعــد.

هـ( فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:

النقد وما في حكمه

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

اإلشتراكات المستحقة 

يتــم إدراج اإلشــتراكات المســتحقة عنــد اســتحقاقها وتقــاس عنــد االعتــراف المبدئــي بالقيمــة العادلــة للمبلــغ المســتلم أو المســتحق القبــض. يتــم 
مراجعــة القيمــة الدفتريــة للذمــم لفحــص انخفــاض القيمــة متــى ماحصلــت األحــداث أو الظــروف والتــي تشــير إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون 
قابلــة لاســترداد. يتــم تســجيل أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة فــي قائمــة الدخــل. يتــم إلغــاء اإلعتــراف باإلشــتراكات المســتحقة عنــد اســتيفاء 

معاييــر الغــاء األعتــراف بالموجــودات الماليــة.

األدوات المالية – اإلعتراف والقياس 

الموجــودات الماليــة تتمثــل فــي النقــد ومــا فــي حكمــه، أشــتراكات مســتحقة، ذمــم مدينــة معيــدي التأميــن، وديعــة نظاميــة، اســتثمارات مرتبطــة 
بالوحــدات، إســتثمارات يتــم قيــد التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل، اســتثمارات متاحــة للبيــع، المســتحق مــن عمليــات التأميــن 
والموجــودات األخــرى. اإللتزامــات الماليــة تتمثــل فــي المطالبــات القائمــة، أرصــدة مســتحقة الدفــع لمعيــدي التأميــن، مســتحق الــى جهــات ذات 

ــات األخــرى. ــات المســاهمين والمطلوب عاقــة، مســتحق لعمي

تاريخ االعتراف

يتــم إثبــات أو التوقــف عــن إثبــات كافــة العمليــات اإلعتياديــة المتعلقــة بشــراء و بيــع الموجــودات الماليــة بتاريــخ التــداول، أي التاريــخ الــذي تلتــزم 
فيــه شــركة األهلــي للتكافــل بشــراء أو بيــع الموجــودات. العمليــات اإلعتياديــة المتعلقــة بشــراء و بيــع الموجــودات الماليــة هــي العمليــات التــي تتطلــب 

أن يتــم ســداد تلــك الموجــودات خــال فتــرة زمنيــة تنــص عليهــا األنظمــة أو تلــك المتعــارف عليهــا فــي الســوق.

اإلعتراف و القياس لألدوات المالية

ــم  ــك االدوات. يت ــزام كطــرف تعاقــدي لتل ــي للتكافــل اإللت ــى شــركة األهل ــة عندمــا يكــون عل ــم المالي ــة فــي القوائ ــاألدوات المالي ــراف ب ــم اإلعت يت
قيــاس جميــع األدوات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة، فــي حالــة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة غيــر المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن 
ــى  ــي يعتمــد عل ــراف األول ــد االعت ــة عن ــة. تصنيــف األدوات المالي ــاء أو قضي ــة تعــزى مباشــرة مــن اقتن خــال قائمــة الدخــل، أي تكاليــف إضافي
الغــرض الــذي تــم شــراؤها مــن األدوات الماليــة وخصائصهــا. الحاقــاً لإلعتــراف المبدئــي يتــم اثبــات األدوات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة فيمــا عــدا 
اإلســتثمارات المرتبطــة بوحــدات، اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع واإلســتثمارات التــي يتــم قيــد التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل والتــي 

تظهــر بالقيمــة العادلــة.
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الغاء اإلعتراف

الموجودات المالية

يتــم الغــاء اإلعتــراف بالموجــودات الماليــة )أو حســب مقتضــى الحــال جــزء مــن موجــودات ماليــة أو جــزء مــن مجموعــة مماثلــة مــن الموجــودات 
الماليــة( فــي حالــة:

 انتهاء حقوق الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات.	 
أن تكــون شــركة األهلــي للتكافــل قــد تنازلــت عــن حقوقهــا فــي الحصــول علــى التدفقــات النقديــة مــن الموجــودات أو أنهــا تعهــدت بالتــزام دفــع 	 

التدفقــات النقديــة التــي يتــم الحصــول عليهــا كاملــة ودون تأخيــر إلــى طــرف ثالــث بموجــب ترتيبــات »تحويــل« أو )أ( إمــا أنهــا قــد تنازلــت 
فعليــاً عــن كافــة مخاطــر ومنافــع الموجــودات، أو )ب( أنهــا لــم تتنــازل عــن الموجــودات ولــم تحتفــظ بالمنافــع والمخاطــر الفعليــة للموجــودات 

ولكنهــا تنازلــت عــن الســيطرة عــن الموجــودات.

وإذا كانــت شــركة األهلــي للتكافــل قــد تنازلــت عــن حقوقهــا فــي الحصــول علــى التدفقــات النقديــة مــن الموجــودات أو أنهــا قــد أبرمــت اتفاقيــة 
ــي  ــك. وعندمــا تكــون شــركة األهل ــى أي حــد كان ذل ــة الموجــودات وإل ــم مــا إذا كانــت احتفظــت بمخاطــر ومنافــع ملكي ــل فإنهــا تقــوم بتقيي تحوي
للتكافــل ال هــي تنازلــت عــن كافــة مخاطــر ومنافــع الموجــودات وال هــي احتفظــت بهــا فعليــاً وال هــي تنازلــت عــن الســيطرة علــى الموجــودات فــإن 
الموجــودات حينئــذ يتــم تســجيلها فــي حــدود اســتمرار مشــاركة شــركة األهلــي للتكافــل فــي الموجــودات. وفــي تلــك الحالــة فــإن شــركة األهلــي 
للتكافــل تســجل التزامــاً مقابــل اســتمرار مشــاركتها. ويتــم قيــاس الموجــودات الــذي تــم التنــازل عنهــا وااللتــزام المتصــل بهــا علــى أســاس يعكــس 
الحقــوق وااللتزامــات التــي احتفظــت بهــا شــركة األهلــي للتكافــل. إن االســتمرار فــي المشــاركة الــذي يأخــذ شــكل ضمــان علــى الموجــودات المتنــازل 

عنهــا يقــاس بالقيمــة الدفتريــة للموجــودات وأعلــى مبلــغ مقابــل قــد تكــون شــركة األهلــي للتكافــل مطالبــة بدفعــه، أيهمــا أقــل. 

المطلوبات المالية

يتم الغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية في حال تحويل االلتزام المبرم لطرف آخر او تم أو الغاؤه أو انتهائه.

إستثمارات مرتبطة بالوحدات

تمثــل اإلســتثمارات المرتبطــة بالوحــدات الموجــودات المحتفــظ بهــا لتغطيــة االلتزامــات المرتبطــة بالوحــدات المتعلقــة ببعــض العقــود التــي تعــود 
ــة  ــرة األجــل قابل ــق مرابحــة قصي ــل هــذه اإلســتثمارات إســتثمارات فــي صنادي ــى حامــل العقــد، وتمث ــا بشــكل أســاس عل مخاطــر اإلســتثمار فيه
ــى عقــد  ــة لإللتزامــات عل ــر المحقق ــاح غي ــل األرب ــم تحوي ــة. يت ــا بالقيمــة العادل ــاد قياســها الحًق ــة ويع ــاً بالتكلف ــوري، وتســجل مبدئي ــداول الف للت
اإلســتثمار. يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى صافــي قيمــة األصــل المعلنــة مــن قبــل مديــر الصنــدوق. فــي حالــة بيــع جــزء مــن اإلســتثمار 

تحتســب تكلفــة اإلســتثمارات علــى أســاس المتوســط المرجــح.

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 

تمثــل إإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل فــي محفظــة إختياريــة خاصــة لعمليــات المســاهمين وكذلــك اإلســتثمارات الخاصــة 
بعمليــات التأميــن فــي صناديــق اإلســتثمار. يتــم تقييــم اإلســتثمارات التــي يتــم قيــد التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل بإســتخدام طريقــة 
ســعر ســوق إلــى ســوق حيــث تعكــس المحفظــة صافــي قيمــة موجوداتهــا بــدالً مــن قيمتهــا الدفتريــة. يتــم تســجيل المكاســب والخســائر المحققــة 
وغيــر المحققــة الناتجــة فــي قائمــة الدخــل علــى التوالــي، وفــي حالــة بيــع جــزء مــن اإلســتثمارات المقتنــاة يتــم إحتســاب تكلفــة اإلســتثمارات علــى 

أســاس المتوســط المرجــح.

إستثمارات متاحة للبيع

يتــم قيــاس وتصنيــف اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع، بعــد إقتنائهــا بالقيمــة العادلــة، اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع هــي اإلســتثمارات غيــر المقتنــاة حتــى 
تاريــخ اإلســتحقاق أو ألغــراض المتاجــرة، بالنســبة لإلســتثمارات المتاحــة للبيــع، تــدرج األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة الناتجــة عــن التغيــرات 
فــي قيمتهــا العادلــة مباشــرة ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل للمســاهمين لحيــن التوقــف عــن إثباتهــا أو إنخفــاض قيمتهــا، وعندئــذ يتــم إدراج الربــح 
أو الخســارة المتراكمــة المدرجــة ســابقاً فــي قائمــة الدخــل الشــامل للســنة، والــذي يتــم ادراجــة ضمــن قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة للســنة. 
يتــم إظهــار اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع والتــى اليمكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق بــه، بالتكلفــة ناقصــاً مخصــص اإلنخفــاض فــي القيمــة.
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل بإجــراء تقييــم فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى احتمــال حــدوث 
انخفــاض فــي قيمــة أصــل مالــي معيــن أو مجموعــة أخــرى يتــم قيــاس جميــع األدوات الماليــة مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة باإلضافــة، فــي حالــة 
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة الغيــر مدرجــة بالقيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل أي تكاليــف إضافيــة تعــزى مباشــرة مــن اإلقتنــاء أو اإلصــدار. 
تصنيــف األدوات الماليــة عنــد اإلعتــراف المبدئــي يعتمــد علــى الغــرض الــذي مــن اجلــه تــم الحصــول علــى هــذه األدوات الماليــة وكذلــك 
خصائصهــا. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل فــإن أي خســارة ناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة تــدرج فــي قائمــة الدخــل. يتحــدد االنخفــاض 

فــي القيمــة علــى الوجــه التالــي:

في حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة، ناقصاً خسارة اإلنخفاض أ( 
المثبتة سابقاً في قائمة الدخل او قائمة التغيرات في حقوق الملكية. 

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

في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات ج( 
النقدية المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي المطبق.

القيم العادلة

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة التــي يتــم تداولهــا فــي أســواق نشــطة منظمــة بالرجــوع إلــى أســعار الســوق المتداولــة بالنســبة 
للموجــودات وأســعار العــرض للمطلوبــات، فــي ختــام أعمــال فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة. إذا كانــت األســعار المتداولــة فــي الســوق ليســت متاحــة، 

يشــار إلــى وســيط أو عــروض أســعار المــورد.

ــة باســتخدام أســاليب التقييــم. وتشــمل هــذه التقنيــات  بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي ال يتوفــر لهــا ســوق نشــط، يتــم تحديــد القيمــة العادل
اســتخدام عمليــات تجاريــة بحتــة حديثــة، وذلــك بالرجــوع إلــى القيمــة الســوقية الحاليــة ألداة أخــرى والتــي لهــا جوهريــا نفــس و/أو تحليــل 

التدفقــات النقديــة المخصومــة.

وبالنســبة لتقنيــات التدفقــات النقديــة المخصومــة، ترتكــز التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة علــى أفضــل تقديــر اإلدارة ومعــدل الخصــم 
المســتخدم هــو معــدل الســوق ذات الصلــة لموجــودات مماثلــة.

مصاريف مدفوعة مقدما 

تتمثــل المصاريــف المدفوعــة مقدمــا فــي نفقــات تــم ســدادها نقــداً وتتعلــق بفتــرات الحقــة. مبدئيــاً يتــم قيــد المدفوعــات المقدمــة كأصــل علــى 
اســاس المبلــغ النقــدي المدفــوع. وفــي وقــت الحــق، تحمــل هــذه النفقــات علــى قائمــة الدخــل علــى أســاس الفتــرة التــي تخــص تلــك النفقــات.

االثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

يتــم قيــاس قيمــة األثــاث والتركيبــات والمعــدات المكتبيــة بالتكلفــة ناقًصــا اإلســتهاك المتراكــم وأي إنخفــاض فــي القيمــة. يحتســب االســتهاك 
بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة للموجــودات. اليتــم إحتســاب إســتهاك لإلنشــاءات تحــت التنفيــذ وتــدرج بالتكلفة.

فيما يلي األعمار االنتاجية التقديرية للموجودات ألغراض احتساب االستهاك:

أثاث والتركيبات                5 سنوات إلى 10 سنوات
4 سنوات  أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية  

ــة  ــم مراجع ــة. يت ــة كل ســنة مالي ــاً فــي نهاي ــك مائم ــا إذا كان ذل ــة االســتهاك وتعديله ــة وطريق ــار االنتاجي ــة واألعم ــم المتبقي ــة القي ــم مراجع تت
الموجــودات فــي مــا إذا كان هنــاك إنخفــاض فــي قيمتهــا عندمــا تشــير ألحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى احتمــال عــدم إمكانيــة اســترداد 
ــن  ــإن الخســائر م ــل ف ــي. وبالمث ــى أســاس االســتهاك الفعل ــة الدخــل عل ــي قائم ــرة ف ــى الفت ــل عل ــة. يســجل االســتهاك المحم ــة الدفتري القيم

االنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــدت، تســجل فــي قائمــة الدخــل.

تســجل مصروفــات اإلصــاح والصيانــة فــي قائمــة الدخــل. يتــم رســملة التحســينات فقــط عندمــا يكــون مــن المحتمــل تدفــق منافــع إقتصاديــة ذات 
عاقــة بالتدفقــات علــى شــركة األهلــي للتكافــل. 
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موجودات غير ملموسة 

يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة، بمــا فــي ذلــك البرامــج التــي حصلــت عليهــا شــركة األهلــي للتكافــل ولهــا أعمــار إنتاجيــة محــددة بالتكلفــة 
ناقًصــا االســتهاك المتراكــم وأي إنخفــاض فــي القيمــة. يتــم احتســاب االطفــاء علــى أســاس تكلفــة األصــل، أو أي مبلــغ آخــر يتــم اســتبداله 

بالتكلفــة، ناقًصــا قيمتــه التجريديــة.

يســجل اإلطفــاء فــي قائمــة الدخــل علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للموجــودات غيــر الملموســة مــن التاريــخ 
الــذي تكــون متاحــة فيــه لاســتخدام. وذلــك ألن هــذا يعكــس علــى نحــو أوضــح النمــط المتوقــع الســتهاك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية 

ــر هــو 4 ســنوات. ــة فــي األصــل. ان العمــر اإلنتاجــي المقــدر لبرنامــج الكمبيوت المضمن

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل علــى احتمــال حــدوث انخفــاض فــي قيمــة موجــودات 
ــم  ــي للتكافــل بتقيي ــذ تقــوم شــركة األهل ــاً إجــراء فحــص انخفــاض قيمــة ســنوي عندئ ــل أو إذا كان مطلوب ــل هــذا الدلي ــة وجــود مث مــا. وفــي حال
المبلــغ الممكــن اســترداده مــن قيمــة الموجــودات. إن المبلــغ الممكــن اســترداده مــن قيمــة الموجــودات هــي القيمــة العادلــة للموجــودات أو وحــدة 
تحقيــق النقــد ناقصــاً تكاليــف بيعهــا وقيمتهــا قيــد االســتعمال أيهمــا أعلــى ويتــم تحديدهــا لــكل موجــودات علــى حــدة إال إذا كانــت الموجــودات ال 
تحقــق تدفقــات نقديــة مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن التدفقــات النقديــة لموجــودات أخــرى أو مجموعــة أخــرى مــن الموجــودات. وإذا تجــاوزت القيمــة 
الدفتريــة لموجــودات مــا أو وحــدة تحقيــق النقــد قيمتهــا أو المبلــغ الممكــن اســترداده مــن قيمتهــا فــإن الموجــودات تعتبــر عندئــذ علــى أنــه قــد 
انخفضــت قيمتهــا ويتــم تخفيــض قيمتهــا إلــى القيمــة الممكــن اســتردادها. وفــي تقييــم القيمــة قيــد االســتعمال فــإن التدفقــات النقديــة المســتقبلية 
التقديريــة يتــم خصمهــا إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتعمال معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة يعكــس التقييمــات الحاليــة فــي الســوق للقيمــة الزمنيــة 
للنقــود والمخاطــر المتعلقــة بالموجــودات. عنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــاً تكاليــف بيــع الموجــودات تؤخــذ فــي االعتبــارات المعامــات التــي 
تمــت مؤخــراً فــي الســوق إن توفــرت. وإذا لــم تتوفــر مثــل هــذه المعامــات يســتخدم نمــوذج تقييــم مائــم. ويتــم تأييــد هــذه الحســابات بمضاعفــات 

تقييــم وأســعار األســهم المعلنــة لشــركات تابعــة مدرجــة فــي التــداول ومؤشــرات القيمــة العادلــة األخــرى المتوفــرة.

تســتند شــركة األهلــي للتكافــل فــي إحتســابها لانخفــاض فــي القيمــة إلــى الموازنــات التقديريــة التفصيليــة وحســاب التوقعــات والتــي يتــم إعدادهــا 
بشــكل مســتقل لــكل وحــدة مــن الوحــدات المحققــة للنقــد والتــي يتــم تخصيــص الموجــودات لــكل وحــدة وتغطــي هــذه الموازنــات التقديريــة 
وحســابات التوقعــات عمومــاً فتــرة خمــس ســنوات. أمــا الفتــرات التــي هــي أطــول مــن خمــس ســنوات فيتــم احتســاب معــدل نمــو طويــل األجــل ويطبــق 

علــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة بعــد الســنة الخامســة.

ــات  ــي فئ ــة ف ــوق الملكي ــي حق ــرات ف ــة التغيي ــة الدخــل و قائم ــي قائم ــة ف ــي القيم ــاض ف ــن االنخف ــات المســتمرة م ــن العملي تســجل الخســائر م
المصــروف المتفقــة مــع وظيفــة األصــل الــذي انخفضــت قيمتــه.

وفيمــا يتعلــق بالموجــودات فــإن التقييــم يتــم فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي إذا كان هنــاك أي دليــل علــى أن الخســائر مــن االنخفــاض فــي القيمــة 
التــي ســبق تســجيلها لــم تعــد موجــودة أو أنهــا قــد تكــون انخفضــت. وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل عندئــذ بتقديــر 
المبلــغ الممكــن اســترداده مــن قيمــة الموجــودات. ويتــم عكــس قيــد الخســارة مــن االنخفــاض فــي القيمــة التــي ســبق تســجيلها فقــط إذا كان قــد 
حــدث تغيــر فــي االفتراضــات المســتخدمة لتحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده مــن قيمــة الموجــودات منــذ تــم تســجيل آخــر خســارة مــن االنخفــاض 
فــي القيمــة. ويتــم تقييــد عكــس القيــد بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة للموجــودات المبلــغ الممكــن اســترداده مــن قيمتهــا وال يتجــاوز عكــس القيد 
القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحقيقهــا، بعــد طــرح االســتهاك، فيمــا لــو لــم يتــم قيــد خســارة مــن االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات غيــر 
الماليــة فــي الســنوات الســابقة. ويســجل عكــس القيــد فــي قائمــة الدخــل مــا لــم تكــن الموجــودات قــد تــم تســجيلها بالقيمــة المعــاد تقييمهــا وفــي 

مثــل هــذه الحالــة فــإن عكــس القيــد يعتبــر زيــادة مــن إعــادة التقييــم.

المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى

تســجل المطلوبــات المتعلقــة بالمبالــغ المطلــوب ســدادها فــي المســتقبل لقــاء البضاعــة والخدمــات التــي يتــم الحصــول عليهــا ســواء تمــت المطالبــة 
بهــا مــن قبــل المــورد او لــم يتــم.

المخصصات

تــدرج المخصصــات عندمــا يكــون لــدى شــركة األهلــي للتكافــل إلتــزام )قانونــي أو ضمنــي( يمكــن تقديــر مبلغــه بشــكل موثــوق نتيجــة ألحــداث ســابقة 
و مــن المحتمــل أن يتطلــب تدفقــات خارجــة لمنافــع إقتصاديــة لتســوية هــذا اإللتــزام.
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العمالت األجنبية

تمســك شــركة األهلــي للتكافــل الســجات المحاســبية بالريــال الســعودي. يتــم تســجيل المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة بســعر الصــرف 
الســائد فــي تاريــخ المعاملــة. يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المســجلة بالعمــات األجنبيــة بســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ قائمــة 
المركــز المالــي. تســجل جميــع الفروقــات فــي قائمــة الدخــل. نظــًرا ألن جميــع معامــات شــركة األهلــي للتكافــل التــي تتــم بالعملــة األجنبيــة هــي 
بصفــة أساســية بالــدوالر األمريكــي المرتبــط بالريــال الســعودي فــإن مكاســب وخســائر تحويــل العملــة األجنبيــة ليســت جوهريــة ولــم يتــم اإلفصــاح 

عنهــا بصــورة مســتقلة.

تصنيف المنتج

تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل بإصــدار عقــود التأميــن علــى الحيــاة والتــي تكــون مرتبطــة بعقــود اســتثمار. وإذا تضمنــت العقــود عنصــر إســتثمار 
ــم إحتســاب أي إشــتراكات متعلقــة  ــغ المتعلقــة بهمــا. يت ــم جمــع المبال ــزة فــا يت ــن متمي ــة مــن العنصري ــن وكانــت التدفقــات النقدي وعنصــر تأمي

بعنصــر التأميــن مــن خــال قائمــة الدخــل ويحتســب العنصــر المتبقــي مــن خــال قائمــة المركــز المالــي لعمليــات التأميــن.

عقود التأمين

تعــرف عقــود التأميــن بأنهــا تلــك العقــود التــي قامــت شــركة األهلــي للتكافــل )شــركة التأميــن( بقبــول وتحمــل مخاطــر تأميــن كبيــرة عــن طــرف آخــر 
)حملــة الوثائــق( وذلــك مــن خــال الموافقــة علــى تعويــض حملــة الوثائــق عــن األخطــار الغيــر متوقعــة والمحــددة فــى المســتقبل )األخطــار المتوقعــة 
للمؤمــن عليهــم( والتــي تؤثــر ســلباً علــى حملــة الوثائــق وكمبــدأ عــام تحــدد شــركة األهلــي للتكافــل مــا إذا كان لديهــا مخاطــر تأميــن جوهريــة مــن 
خــال تقييــم مــا إذا كان الخطــر المؤمــن عليــه قــد يتســبب لشــركة التأميــن بــأن تقــوم بســداد منافــع إضافيــة كبيــرة. يعتمــد حجــم مخاطــر التأميــن 

علــى إحتمــال حــدوث التأميــن وحجــم تأثيــره المحتمــل.

عنــد تصنيــف العقــد علــى أنــه عقــد تأميــن فإنــه يبقــي كعقــد تأميــن طــوال المــدة المتبقيــة مــن فتــرة الوثائــق حتــى ولــو حــدث إنخفــاض كبيــر فــي 
مخاطــر التأميــن خــال هــذه الفتــرة.

تسجل اإلشتراكات المتعلقة بعقود التأمين كإيرادات على مدى فترة سداد اإلشتراك للوثائق ذات العاقة.

عقود اإلستثمار

ــا لعقــود  ــغ المســتردة وفًق ــر الماليــة كعقــود إســتثمار. تحتســب المبال ــة للتقاري تصنــف أي عقــود ال تعتبــر عقــود تأميــن بموجــب المعاييــر الدولي
اإلســتثمار مــن خــال قائمــة الدخــل ويتــم إظهــار الجــزء االســتثماري المســترد مــن اإلشــتراك كخصــم مــن إجمالــي اإلشــتراكات للســنة مــن عمليــات 

التأميــن ويتــم تحويلــه إلــى مطلوبــات عقــود اإلســتثمار )العقــود المرتبطــة بالوحــدات(.

اإلحتياطي الفني لعمليات التأمين 

يتم إحتساب مخصص مطلوبات عقود اإلستثمار على أساس التقييم اإلكتواري بإستخدام السعر الحالي لوحدات الصندوق.

يتضمن التقييم اإلكتواري مخصص مطالبات التأمين وهو المبلغ الذي يتوقع أن تدفعه شركة األهلي للتكافل لحملة الوثائق.

ــة هامــش ســلبي  ــات المســتقبلية. وتشــمل االفتراضــات االكتواري ــواري لسياســة المطالب ــم االكت ــي مــن خــال التقيي ــد االحتياطــي الفن ــم تحدي يت
ــرة. ــى الخب ــات ومعــدل االنســحاب االفتراضــي عل ــرة الوثيقــة. تســتند الوفي ــوع الوثيقــة، ســنة اإلصــدار وفت لانحــراف ويراعــي بشــكل عــام ن

إعادة التأمين

لــدى شــركة األهلــي للتكافــل ترتيبــات إتفاقيــة حصــة إعــادة تأميــن مــع شــركات إعــادة تأميــن عالميــة مســتقلة. تتعامــل شــركة األهلــي للتكافــل مــع 
شــركات إعــادة التأميــن المعتمديــن لــدى اإلدارة والمصنفــة علــى األقــل بتصنيــف )BBB( أو بتصنيــف أعلــى بواســطة وكاالت التصنيــف العالميــة.

إن أي أصــل أو التــزام يســجل فــي قائمــة المركــز المالــي لعمليــات التأميــن يمثــل االشــتراكات المســتحقة إلــى أو المبالــغ المســتحقة مــن شــركة 
اعــادة التأميــن. يتــم تقديــر المبالــغ المســتحقة مــن شــركة إعــادة التأميــن بشــكل يتفــق مــع التــزام المطالبــة المتعلقــة باألطــراف المؤمــن عليهــم. يتــم 

مراجعــة االنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة الناتجــة عــن عقــود إعــادة التأميــن ضمــن الفحــص الــذي يتــم علــى الذمــم المدينــة.
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فحص كفاية المطلوبات

فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي يتــم إجــراء فحوصــات لمعرفــة كفايــة المطلوبــات للتأكــد مــن مــدى كفايــة مطلوبــات عقــود التأميــن. وإلجــراء هــذه 
الفحوصــات تســتخدم اإلدارة أفضــل التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية ومصروفــات معالجــة المطالبــات والمصروفــات 
اإلداريــة، يتــم تحميــل أي عجــز فــي القيمــة الدفتريــة فــور حدوثــه علــى قائمــة الدخــل عــن طريــق تكويــن مخصــص مقابــل الخســائر الناتجــة عــن 

فحــوص كفايــة المطلوبــات )مخصــص المخاطــر القائمــة(. 

عندمــا يتطلــب فحــص كفايــة المطلوبــات إتبــاع افتراضــات جديــدة ألفضــل التقديــرات فــإن مثــل هــذه اإلفتراضــات )بــدون هوامــش لإلنحــراف 
الســلبي( يتــم إســتخدامها لقيــاس تلــك المطلوبــات الحقــاً.

المطالبات

تتكــون المطالبــات مــن المبالــغ المســتحقة لحملــة الوثائــق والجهــات األخــرى ويتــم تحميــل المصروفــات المتعلقــة بتعديــل الخســارة علــى قائمــة 
الدخــل عنــد تكبدهــا. وتشــمل المطالبــات المبالــغ التقديريــة المســتحقة الدفــع المتعلقــة بالمطالبــات المبلــغ عنهــا لشــركة األهلــي للتكافــل وتلــك 

التــي لــم يبلــغ عنهــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي.

تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل عموًمــا بتقديــر مطالباتهــا بنــاءاً علــى المدخــات اإلكتواريــة، ويتضمــن ذلــك تكويــن مخصــص بنــاءاً علــى تقديــر اإلدارة 
وتكلفــة ســداد المطالبــات المتكبــدة والتــي لــم يبلــغ عنهــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي. قــد تختلــف اإللتزامــات الناتجــة عــن المطالبــات فــي 
ــر  ــات غي ــل المطالب ــا مقاب ــي للتكافــل بخصــم إلتزامه ــغ المخصــص المكــون. ال تقــوم شــركة األهل ــادة أو النقصــان عــن مبل ــة المطــاف بالزي نهاي

المســددة.

رسوم اإلكتساب 

تدفع رسوم اإلكتساب إلى المساهم الموزع وتحمل على المصروف حال إستحقاقها وفًقا لشروط العقد.

رسوم التسجيل واألتعاب اإلدارية

ــى  ــا مباشــرة للحصــول عل ــم تحمله ــف ت ــارة عــن تكالي ــن عب ــن والموزعي ــى المســاهمين الفنيي ــة المســتحقة إل ــاب اإلداري رســوم التســجيل واألتع
ــد.  ــاً لشــروط وأحــكام العق ــا تســتحق وفق ــى المصــروف عندم ــا عل ــم تحميله ــا ويت ــن، حــال انفاقه ــن شــهادات التأمي المســاهمات م

العموالت

يتــم ســداد العمــوالت لشــركة األهلــي لتســويق خدمــات التأميــن المحــدودة )الوكيــل(، موظفــي المبيعــات وموظفــي مركــز االتصــال، ويتــم تحميلهــا 
علــى المصروفــات حــال إســتحقاقها.

المقاصة

تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وتســجيل المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي فقــط عنــد وجــود حــق نظامــي نافــذ لتســوية 
المبلــغ المســجل ويكــون هنــاك نيــة لــدى شــركة األهلــي للتكافــل إمــا للتقــاص علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق الموجــودات وســداد المطلوبــات فــي 
نفــس الوقــت. ال يتــم مقاصــة الدخــل والمصروفــات فــي قائمــة الدخــل مــا لــم يكــن ذلــك مطلوبــاً أو مســموحاً بــه بموجــب معيــار محاســبي أو تفســير 

لــه مفصــح عنــه تحديــداً فــي السياســات المحاســبية لشــركة األهلــي للتكافــل. 

التقارير القطاعية

القطــاع هــو عنصــر مميــز مــن محفظــة شــركة األهلــي للتكافــل والتــي تعمــل فــي مجــال توريــد المنتجــات أو تقديــم الخدمــات )قطــاع األعمــال( 
والــذي يخضــع لمخاطــر ومنافــع مختلفــة عــن منافــع ومخاطــر القطاعــات األخــرى. يتــم فحــص النتائــج التشــغيلية للقطــاع بصــورة دوريــة بواســطة 

رئيــس قســم التشــغيل وذلــك لتوزيــع المــوارد وتحديــد الكفــاءة التشــغيلية.
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عقود اإليجار

يعتمــد تحديــد مــا إذا كان أي عقــد يمثــل أو يتضمــن إيجــارا عنــد بدايتــه. يمثــل العقــد أو يتضمــن إيجــارا إذا كان يمنــح حــق بالســيطرة علــى أصــل 
او موجــودات معينــة لفتــرة زمنيــة مقابــل تعويــض.

شركة األهلي للتكافل كمستأجر

موجودات حق االستخدامأ( 

تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل بــإدراج موجــودات حــق االســتخدام فــي تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار )أي التاريــخ الــذي اصبــح فيــه األصــل األساســي 
جاهــزاً لاســتعمال(. يتــم قيــاس موجــودات حــق االســتخدام بالتكلفــة ناقصــاً اي اســتهاك متراكــم وخســائر الهبــوط فــي القيمــة، وتعديلهــا بــأي 
اعــادة قيــاس اللتزامــات عقــود اإليجــار. تتضمــن تكلفــة موجــودات حــق االســتخدام مبلــغ التزامــات عقــود اإليجــار المســجلة والتكاليــف المباشــرة 
األوليــة المتكبــدة ودفعــات اإليجــار المنفــذة فــي أو قبــل تاريــخ بدايــة العقــد ناقصــاً اي حوافــز إيجــار مســتلمة. ويتــم اســتهاك موجــودات حــق 

االســتخدام علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى العمــر االنتاجــي المقــدر.

التزامات اإليجارب( 

فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار، تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل بتســجيل التزامــات اإليجــار المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي تتــم 
خــال مــدة عقــد اإليجــار. تتضمــن مدفوعــات اإليجــار مدفوعــات ثابتــة )بمــا فيهــا دفعــات ثابتــة فــي جوهرهــا( ناقصــاً أي حوافــز إيجــار قــد يتــم 
اســتامها ومدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر او معــدل والمبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة. تتضمــن 
مدفوعــات اإليجــار ثمــن ممارســة خيــار الشــراء عندمــا يكــون هنــاك تيقــن معقــول بــأن شــركة األهلــي للتكافــل ستمارســه ومدفوعــات غرامــات إلغــاء 
عقــد اإليجــار فــي حــال كانــت شــروط اإليجــار تنــص علــى ممارســة شــركة األهلــي للتكافــل لخيــار اإللغــاء. بالنســبة لمدفوعــات اإليجــار المتغيــرة 

التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر او معــدل، فإنهــا تســجل كمصــروف فــي الفتــرة التــي يتــم الدفــع خالهــا.

وفــي ســياق احتســاب القيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار، تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل باســتخدام معــدل االقتــراض الهامشــي فــي تاريــخ بدايــة عقــد 
اإليجــار إذا مــا كان معــدل الفائــدة ضمــن عقــد اإليجــار غيــر قابــل للتحديــد بشــكل فــوري. بعــد تاريــخ بدايــة العقــد، يتــم زيــادة مبلــغ التزامــات 
عقــود اإليجــار ليعكــس اســتحقاق الفائــدة ويتــم خفــض المبلــغ بدفعــات اإليجــار المنفــذة. إضافــة إلــى ذلــك، يتــم إعــادة قيــاس القيمــة الدفتريــة 
اللتزامــات اإليجــار اذا مــا كان هنــاك تعديــل أو تغيــر فــي مــدة العقــد أو تغيــر فــي دفعــات اإليجــار الثابتــة فــي جوهرهــا أو تغيــر فــي التقييــم لشــراء 

األصــل المعنــي.

عقود االيجار قصيرة األجل، وعقود االيجار ذات الموجودات منخفضة القيمةج( 

ــي بحــدود الرســملة  ــي ال تف ــود الت ــل. الموجــودات منخفضــة القيمــة هــي البن ــا 12 شــهرا أو أق ــود مدته ــرة األجــل هــي عق ــود اإليجــار قصي عق
ــة لقائمــة المركــز المالــي ككل. يتــم االعتــراف بمدفوعــات عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل  ــي للتكافــل وتعتبــر غيــر جوهري الخاصــة بشــركة األهل

ــح او الخســارة. ــت فــي قائمــة الرب ــى اســاس القســط الثاب ــود اإليجــار ذات الموجــودات منخفضــة القيمــة عل وعق

الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة

ــم  ــى قائمــة الدخــل. ال يت ــزكاة عل ــل مصــروف ال ــم تحمي ــزكاة والدخــل. يت ــة العامــة لل ــاً ألنظمــة الهيئ ــزكاة وفق ــي للتكافــل لل تخضــع شــركة األهل
ــزكاة. ــق بال ــة تتعل ــة مؤجل ــم احتســاب ضريب ــي ال يت ــة دخــل وبالتال ــزكاة كضريب احتســاب ال

ضريبة الدخل

ضريبــة الدخــل للفتــرة هــي الضريبــة مســتحقة الدفــع علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة للفتــرة الحاليــة، بنــاًء علــى نظــام ضريبــة الدخــل المطبــق، 
المعــدل بالتغييــرات فــي موجــودات ومطلوبــات الضرائــب المؤجلــة المنســوبة إلــى الفروقــات المؤقتــة والخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة. يتــم 
احتســاب مصــروف ضريبــة الدخــل الحاليــة علــى أســاس األنظمــة الضريبيــة التــي تــم ســنها بشــكل جوهــري فــي نهايــة الفتــرة المشــمولة بالتقريــر 
والتــي تــدر الدخــل الخاضــع للضريبــة. تقــوم اإلدارة بشــكل دوري بتقييــم المواقــف المتخــذة فــي اإلقــرارات الضريبيــة فيمــا يتعلــق بالحــاالت التــي 
يخضــع فيهــا النظــام الضريبــي المطبــق للتفســير. وتقــوم بتكويــن مخصصــات حســب ماهــو مائــم، علــى أســاس المبالــغ المتوقــع دفعهــا للســلطات 
الضريييــة. يتــم تحــدد المخصصــات، عندمــا يكــون ذلــك مناســباً، علــى أســاس المبالــغ المتوقــع دفعهــا للســلطات الضريبيــة. تســجل التعديــات 

الناشــئة عــن تقييمــات ضريبــة الدخــل النهائيــة فــي الفتــرة التــي يتــم فــيھا إجــراء هــذه التقييمــات.
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ضريبة استقطاع

تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل باســتقتطاع ضرائــب علــى بعــض المعامــات مــع جهــات غيــر مقيمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وفقــا لمتطلبــات 
نظــام ضريبــة الدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

ضريبة الدخل المؤجلة

ــة للموجــودات والخصــوم  ــم الدفتري ــة الناشــئة بيــن القي ــى الفــروق المؤقت ــزام عل ــة باســتخدام طريقــة االلت ــة الدخــل المؤجل ــم احتســاب ضريب يت
ألغــراض التقاريــر الماليــة والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضرائــب. يســتند مبلــغ الضريبــة المؤجلــة المقدمــة علــى الطريقــة المتوقعــة لتحقيــق 
أو تســوية القيــم الدفتريــة للموجــودات والخصــوم باســتخدام معــدالت الضريبــة المطبقــة أو التــي تــم تطبيقهــا بشــكل جوهــري فــي تاريــخ التقريــر. 
يتــم االعتــراف بأصــل الضريبــة المؤجلــة فقــط إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه مــن المحتمــل توفــر األربــاح الخاضعــة للضريبــة فــي المســتقبل ويمكــن 
اســتخدام االئتمانــات. يتــم تخفيــض أصــل الضريبــة المؤجلــة إلــى الحــد الــذي لــم يعــد مــن المحتمــل فيــه تحقيــق المزايــا الضريبيــة ذات الصلــة.

ــة لاســتثمارات فــي  ــة واألســس الضريبي ــن القيمــة الدفتري ــة بي ــروق المؤقت ــة للف ــة المؤجل ــراف بااللتزامــات والموجــودات الضريبي ــم االعت ال يت
ــم عكــس  ــة ومــن المحتمــل أال يت ــى التحكــم فــي توقيــت عكــس الفــروق المؤقت ــي للتكافــل قــادرة عل ــة حيــث تكــون شــركة األهل ــات األجنبي العملي

الفــروق فــي المســتقبل المنظــور.

يتــم التقــاص بيــن موجــودات ومطلوبــات الضريبــة المؤجلــة عندمــا يكــون هنــاك حــق واجــب النفــاذ قانونــا لتقــاص الموجــودات والخصــوم الضريبيــة 
الحاليــة وحيــث تتعلــق أرصــدة الضريبــة المؤجلــة بالســلطة الضريبيــة نفســها. يتــم التقــاص الموجــودات الضريبيــة الحاليــة والمطلوبــات الضريبيــة 
ــاً للتقــاص وتعتــزم إمــا التســوية علــى أســاس صافــي أو تحقيــق األصــل وتســوية االلتزامــات فــي  عندمــا يكــون للمنشــأة حــق قابــل للتنفيــذ قانون

نفــس الوقــت.

ــود المعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر أو  ــق منهــا بالبن ــة فــي قائمــة الدخــل، باســتثناء مــا يتعل ــة والمؤجل ــة الحالي ــم االعتــراف بالضريب يت
ــم اإلعتــراف بالضريبــة أيضــا. ــة، يت مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة. فــي هــذه الحال

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار ۲۳ »عدم التأكد من عمليات معالجة ضريبة الدخل«

ــار المحاســبة  ــى عــدم اليقيــن الــذي يؤثــر علــى تطبيــق معي ــاول التفســير محاســبة ضرائــب الدخــل عندمــا تنطــوي المعالجــات الضريبيــة عل يتن
الدولــي ۱۲ ضرائــب الدخــل. ال تنطبــق علــى الضرائــب أو الرســوم الخارجــة عــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي ۱۲، وال تشــمل علــى وجــه التحديــد 

المتطلبــات المتعلقــة بالفوائــد والعقوبــات المرتبطــة بالمعامــات الضريبيــة غيــر المؤكــدة. يتنــاول التفســير بالتحديــد مــا يلــي:

ما إذا كانت المنشأة تنظر في معامات الضرائب غير المؤكدة بشكل منفصل	 
االفتراضات التي تضعها المنشأة حول فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية ؛	 
كيــف تحــدد المنشــأة الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة الضريبيــة( واألســس الضريبيــة والخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة واالئتمانــات 	 

الضريبيــة غيــر المســتخدمة ومعــدالت الضريبــة ؛ و
كيف تنظر المنشأة في التغييرات في الحقائق والظروف	 

يتعيــن علــى المنشــأة تحديــد مــا إذا كان ينبغــي النظــر فــي كل معاملــة ضريبيــة غيــر مؤكــدة بشــكل منفصــل أو مــع واحــد أو أكثــر مــن المعالجــات 
الضريبيــة غيــر المؤكــدة األخــرى. يجــب اتبــاع النهــج الــذي يتوقــع بشــكل أفضــل لحــل حالــة عــدم اليقيــن.

تطبــق شــركة األهلــي للتكافــل حكمــاً  هامــا فــي تحديــد أوجــه عــدم اليقيــن بشــأن معامــات ضريبــة الدخــل. إن هــذا التفســير لــم يكــن لديــه أثــر 
علــى القوائــم الماليــة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ــم  ــة الســعودية. يت ــة العربي ــي المملك ــة العمــل الســائدة ف ــى أنظم ــاء عل ــا بن ــة لموظفيه ــة الخدم ــأة نهاي ــل خطــة مكاف ــي للتكاف ــر شــركة األهل تدي
إحتســاب المبالــغ المســتحقة وفًقــا للتقييــم االكتــواري بإســتخدام طريقــة وحــدة اإلئتمــان المتوقعــة ووفقــاً لمعيــار المحاســبة الدولــي )19(. يتــم 
النظــر فــي مســتويات األجــور والمرتبــات المتوقعــة فــي المســتقبل، وتــرك الخدمــة للموظــف ومــدة الخدمــة. يتــم خصــم المدفوعــات المســتقبلية 
المتوقعــة باســتخدام عائــدات الســوق فــي نهايــة الفتــرة المشــمولة بالتقريــر مــن ســندات الشــركات عاليــة الجــودة مثــل الســندات الســيادية 
الســعودية المقومــة بالــدوالر بشــروط وعمــات تتطابــق مــع التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة قــدر اإلمــكان. يتــم الوفــاء بالتزامــات مدفوعــات 
االســتحقاقات عنــد اســتحقاقها.يتم إثبــات أربــاح أو خســائر إعــادة القيــاس الناشــئة عــن التعديــات أو التغيــرات فــي االفتراضــات االكتواريــة فــي 

الفتــرة التــي تحــدث فيهــا مباشــرة ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل.
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11-2  نتائج العمليات لشركة األهلي للتكافل

11-2-1  قائمة الدخل

11-2-1-1  قائمــة الدخــل الشــامل للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة الثالثــة أشــهر 
المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.

جــدول قائمــة الدخــل الشــامل للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
2020م و2021م 

آالف الرياالت السعودية

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2020م
)غير 

المراجعة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

اإليرادات

إجمالي 
االشتراكات 

المكتتبة
338.346238.841248.234)٪29.4(٪3.9)٪14.3(58.44783.263٪42.5

ينزل: صافي اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

-)19.682(-------محلية

)4.1٪()13.330()13.895()23.4٪(46.9٪)60.1٪()61.950()42.183()105.611(خارجية

إجمالي 
اشتراكات 

إعادة التأمين 
المسندة

)105.611()42.183()61.950()٪60.1(٪46.9)٪23.4()13.895()33.012(٪137.58

صافي 
االشتراكات 

المكتتبة
232.735196.658186.284)٪15.5()٪5.3()٪10.5(44.55250.251٪12.8

التغير في 
االشتراكات 

غير المكتسبة، 
بالصافي

)101(445)89()٪540.6()٪120.0()٪6.1()1.718()692()٪59.7(

صافي 
االشتراكات 

المكتسبة
232.634197.103186.195)٪15.3()٪5.5()٪10.5(42.83449.559٪15.7

أتعاب صندوق 
)1.6٪(1.2301.210)2.0٪()3.3٪()0.7٪(5.0965.0624.896االستثمار
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ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2020م
)غير 

المراجعة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

مجموع 
االيرادات

237.730202.165191.091)٪15.0()٪5.5()٪103(44.06450.769٪15.2

تكاليف ومصروفات االكتتاب

إجمالي 
المطالبات 
المدفوعة

)117.246()93.766()77.777()٪20.0()٪17.1()٪18.6()5.388()17.817(٪230.7

حصة معيدي 
التأمين من 
المطالبات 
المدفوعة

91.21368.79861.095)٪24.6()٪11.2()٪18.2(3.88814.008٪260.3

صافي 
المطالبات 

المدفوعة
)26.033()24.968()16.682()٪4.1()٪33.2()٪19.9()1.500()3.809(٪153.9

التغيرات في 
المطالبات 

القائمة، 
بالصافي

)8.694(4.102)1.240()٪147.2()٪130.2()٪62.2(35312)٪96.6(

التغيرات في 
المطالبات 

المتكبدة ولكن 
لم يتم اإلباغ 
عنها، بالصافي

)929(2.144315)٪330.8()٪85.3(-)125(306)٪344.8(

صافي 
المطالبات 

المتكبدة
)35.656()18.722()17.607()٪47.5()٪6.0()٪29.7()1.272()3.491(٪174.4

اشتراكات 
قابلة 

لإلستثمار، 
بالصافي

)161.430()149.627()129.772()٪7.3()٪13.3()٪10.3()30.178()32.798(٪8.7

التغيرات في 
االحتياطيات 

الفنية، 
بالصافي

3.9072.110)290()٪46.0()٪113.7(-)1.244()1.666(٪33.9

تكاليف حيازة 
42.6٪)1.015()712(13.5٪57.2٪)18.0٪()3.763()2.394()2.920(وثائق التأمين

مصروفات 
)5.9٪()318()338()14.4٪(3.9٪)29.5٪()1.241()1.194()1.693(اكتتاب أخرى
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ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2020م
)غير 

المراجعة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

مجموع 
تكاليف 

ومصروفات 
االكتتاب

)197.792()169.827()152.673()٪14.1()٪10.1()٪12.1()33.744()39.288(٪16.4

صافي دخل 
االكتتاب

39.93832.33838.418)٪19.0(٪18.8)٪1.9(10.32011.481٪11.3

)مصروفات( / إيرادات العمليات التشغيلية االخرى

مخصص ديون 
مشكوك في 

تحصيلها
770)196()297()٪125.5(٪51.5-)168()99()٪41.1(

مخصص 
مقابل 

مطالبات 
مستحقة 

القبض من 
معيدي التأمين

)14.885(--)٪100.0(-----

مصروفات 
عمومية 
وإدارية

)27.928()33.090()34.602(٪18.5٪4.6٪11.3)8.609()9.883(٪14.8

أرباح / 
)خسائر( غير 

محققة من 
استثمارات 

بالقيمة العادلة 
من خال 

قائمة الدخل

5.54312.7156.858٪129.4)٪46.1(٪11.2)1.169(3.328)٪384.7(

أرباح محققة 
من استثمارات 
بالقيمة العادلة 

من خال 
قائمة الدخل

43529448)٪32.4()٪83.7()٪66.8(188)٪55.6(

)58.0٪(3.1161.309)17.8٪(85.6٪)63.6٪(7.8602.8595.306إيرادات اخرى

مجموع 
مصروفات 
العمليات 

التشغيلية 
األخرى

)28.205()17.418()22.687()٪38.2(٪30.3)٪10.3()6.812()5.337()٪21.7(
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ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2020م
)غير 

المراجعة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

الدخل قبل 
الزكاة وضريبة 

الدخل 
11.73314.92015.731٪27.2٪5.4٪15.83.5086.144٪75.1

صافي الدخل 
العائد 

لعمليات 
التأمين

)1.312()1.174()1.675()٪10.5(٪42.7٪13.0)648()413()٪36.3(

صافي الدخل 
للسنة العائد 
للمساهمين 
قبل الزكاة 

وضريبة 
الدخل

10.42113.74614.056٪31.9٪2.3٪16.12.8605.731٪100.4

4.8٪)1.694()1.617(3.2٪)1.7٪(8.4٪)6.037()6.143()5.669(الزكاة المحملة

ضريبة الدخل 
---)100.0٪()100.0٪()137.5٪(-)265(706المحملة

صافي الدخل 
للسنة العائد 
للمساهمين 

5.4587.3388.019٪34.4٪9.3٪21.21.2434.037٪224.8

مكاسب / 
)خسائر( 

اكتوارية متعلقة 
بالتزام منافع 

الموظفين 
المتعلقة 
بعمليات 
التأمين

24)312(164)٪1400.0()٪152.6(٪161.42029٪45.0

مجموع 
الدخل الشامل 

للفترة
5.4827.0268.183٪28.2٪16.5٪22.21.2634.066٪221.9

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر المراجعــة لفتــرة 
الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.
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جــدول المؤشــرات األداء الرئيســية للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 
مــارس 2020م و2021م.

مؤشرات األداء 
الرئيسية

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2020م
)غير 

المراجعة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

معدل النمو 
في إجمالي 
االشتراكات 

المكتتبة

)٪29.4(٪3.9)٪14.3(33.3)18.3(15.1)٪8.3(٪42.550.8

نسبة اإلسناد: 
اشتراكات إعادة 
التأمين المسندة 
شاملة مصاريف 
فائض الخسارة 

/ إجمالي 
االشتراكات 

المكتتبة

٪59.7٪47.3٪52.3)12.4(5.0)7.4(٪49.2٪65.416.2

صافي 
اشتراكات 

التأمين 
المكتسبة 

كنسبة مئوية 
من إجمالي 
اشتراكات 

التأمين المكتتبة

٪68.8٪82.5٪75.013.8)7.5(6.2٪73.3٪59.5)13.8(

صافي معدل 
الخسارة: صافي 

المطالبات 
المتكبدة/صافي 

اشتراكات
التأمين 

المكتسبة

٪50.1٪39.4٪31.2)10.7()8.2()18.9(٪10.1٪20.810.7

صافي نسبة 
العمولة: عمولة 
إعادة التأمين 

ناقصاً تكاليف 
اكتتاب

وثائق التأمين 
/ صافي 
اشتراكات
التأمين 

المكتسبة

٪1.3٪1.2٪2.00.10.80.7٪1.7٪2.00.4
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مؤشرات األداء 
الرئيسية

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2020م
)غير 

المراجعة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

صافي نتائج 
االكتتاب 

كنسبة مئوية 
من إجمالي 
اشتراكات 

التأمين المكتتبة

٪11.8٪13.5٪15.51.71.93.7٪17.7٪13.8)3.9(

صافي نسبة 
المصاريف: 

مصروفات 
عمومية وإدارية 

ومصروفات 
أخرى / صافي 

اشتراكات 
التأمين 

المكتسبة

٪18.1٪16.9٪18.7)1.2(1.90.6٪20.5٪20.1)0.3(

صافي النسبة 
الموحدة: صافي 

معدل الخسارة 
زائد صافي 

نسبة
العمولة زائد 
صافي نسبة 

المصاريف

٪69.4٪57.5٪52.0)11.9()5.5()17.4(٪32.2٪43.010.8

عدد وثائق 
)1.360(32.15330.793)3.946()1.609()2.337(34.82032.48330.874التأمين

إجمالي 
اشتراكات 

التأمين المكتتبة 
لكل وثيقة )ألف 

ريال سعودي(

9.77.47.6)٪24.3(٪3.2)٪11.6(1.82.7٪48.8

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.

إجمالي االشتراكات المكتتبة

ــال  ــون ري ــى 238.8 ملي ــة 2018م إل ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــون ري ــة بنســبة 29.4٪ مــن 338.3 ملي ــي االشــتراكات المكتتب انخفــض إجمال
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة توقــف شــركة األهلــي للتكافــل تقديــم منتــج تأميــن التمويــل الشــخصي خــال الســنة الماليــة 2019م 
الــذي يتعلــق بخدمــات التغطيــة التأمينيــة للحمايــة مــن خطــر الدائــن فــي محفظــة القــروض الشــخصية لــدى البنــك األهلــي الســعودي حيــث انتهــت 
جميــع العقــود  فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2018م ولــم يتــم تجديدهــا بعــد ذلــك، باإلضافــة إلــى انخفــاض إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة مــن عمــاء 
قطــاع األفــراد بمقــدار 14.7 مليــون ريــال ســعودي تماشــًيا مــع انخفــاض عــدد العمــاء الجــدد وزيــادة عمليــات االســتردادات خــال نفــس الفتــرة. 
ارتفعــت إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة بنســبة 3.9٪ لتصــل إلــى 248.2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة ارتفــاع إجمالــي 
االشــتراكات المكتتبــة لمنتــج تأميــن التمويــل الســكني بمقــدار 30.5 مليــون ريــال ســعودي بمــا يتماشــى مــع التطــورات والمبــادرات التــي اتخذتهــا 
حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية لزيــادة ملكيــة المنــازل للمواطنيــن، باإلضافــة لقيــام البنــك األهلــي الســعودي بإضافــة منتجــات التمويــل الســكنية 
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ــل هــذا االرتفــاع انخفــاض فــي منتجــات األفــراد  ــأداء الموظفيــن ممــا ســاهم فــي هــذا االرتفــاع. قاب ــى مؤشــرات األداء الرئيســية الخاصــة ب عل
بمقــدار 20.9 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض نشــاط المبيعــات ويعــزى ذلــك إلــى اضطــرار موظفــي المبيعــات لــدى الشــركة الدراســة وتجــاوز 

اختبــارات فــي قطــاع التأميــن وفًقــا ألنظمــة ولوائــح البنــك المركــزي الســعودي.

ارتفعــت إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة بنســبة 42.5٪ مــن 58.4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 
83.3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى ارتفــاع إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة 
لمنتــج تأميــن التمويــل الســكني بمقــدار 23.9 مليــون ريــال ســعودي .حيــث كان هــذا االرتفــاع مدعوًمــا بقطــاع المبيعــات المباشــرة لــدى الشــركة 
تجــاه منتــج تأميــن التمويــل الســكني تماشــياً مــع مبــادرات الحكومــة الســعودية لزيــادة ملكيــة المنــازل للمواطنيــن، باإلضافــة إلــى اســتراتيجية البنــك 

األهلــي الســعودي لزيــادة حجــم محفظــة التمويــل العقــاري.

اشتراكات إعادة التأمين المسندة

انخفضــت اشــتراكات إعــادة التأميــن المســندة الخارجيــة بنســبة 60.1٪ مــن 105.6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 42.2 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة توقــف شــركة األهلــي للتكافــل تقديــم منتــج تأميــن التمويــل الشــخصي خــال الســنة الماليــة 

2019م ممــا أدى النخفــاض اشــتراكات إعــادة التأميــن المســندة خــال نفــس الفتــرة. 

ارتفعــت اشــتراكات إعــادة التأميــن المســندة الخارجيــة بنســبة 46.9٪ لتصــل إلــى 62.0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة 
ــم يقــم  ــي للتكافــل إلــى نظــام عمليــات الكترونــي جديــد خــال الســنة الماليــة 2016م حيــث ان النظــام االلكترونــي الجديــد ل تغييــر شــركة األهل
بحســاب مســتحقات شــركات إعــادة التأميــن بدقــة ممــا جعــل قيمــة المســتحقات أكبــر ممــا هــي تســتوجب، وقامــت اإلدارة بتعديــل المبالــغ المحملــة 

الزائــدة كدخــل فــي قائمــة الدخــل خــال الســنوات الاحقــة.

ارتفعــت اشــتراكات إعــادة التأميــن المســندة الخارجيــة والمحليــة بنســبة 137.58٪ مــن 13.9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر 
المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 33.0 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع إجمالــي 

االشــتراكات المكتتبــة لمنتــج تأميــن التمويــل الســكني حيــث ان هــذا المنتــج لديــه نســبة إســناد عاليــة.

التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

يتعلــق التغيــر فــي االشــتراكات غيــر المكتســبة، بالصافــي بمنتجــات التأميــن علــى الحيــاة وتتغيــر بمــا يتماشــى مــع تاريــخ اســتحقاق وثائــق التأميــن. 
ارتفــع التغيــر فــي االشــتراكات غيــر المكتســبة، بالصافــي بنســبة 540.6٪ مــن اشــتراكات غيــر مكتســبة بقيمــة 101 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2018م إلــى اشــتراكات مكتســبة بقيمــة 445 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة اســتحقاق االشــتراكات خــال نفــس 

الفتــرة. 

انخفــض التغيــر فــي االشــتراكات غيــر المكتســبة، بالصافــي بنســبة 120.0٪ ليصــل إلــى اشــتراكات غيــر مكتســبة بقيمــة 89 ألــف ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2020م بســبب عــدم وجــود تغيــر فــي تواريــخ اســتحقاق الوثائــق الجوهريــة.

ارتفــع التغيــر فــي االشــتراكات غيــر المكتســبة، بالصافــي بنســبة 59.7٪ مــن اشــتراكات غيــر مكتســبة بقيمــة 1.7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة 
الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى اشــتراكات غيــر مكتســبة بقيمــة 692 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 

31 مــارس 2021م نتيجــة زيــادة إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة الجديــدة خــال نفــس الفتــرة.

أتعاب صندوق االستثمار

ــة إلدارة  ــي المالي ــا الشــركة مــن شــركة األهل ــة قدرهــا 0.75% تحصــل عليه ــدوق االســتثمار بمســترجعات وخصومــات تحفيزي ــاب صن ــق أتع تتعل
الصناديــق واالســتثمارات المرتبطــة بالوحــدات، حيــث يفــرض شــركة األهلــي الماليــة رســوم ثابتــة قدرهــا 1.5٪ علــى حامليــن الوثائــق إلدارة 
ــة تقــوم بمشــاركة نصــف قيمــة هــذه  ــي المالي ــر ان شــركة األهل ــر بالذك ــى نصــف هــذه الرســوم( والجدي ــي للتكافــل عل ــق )تحصــل األهل الصنادي
األتعــاب مــع شــركة األهلــي للتكافــل حيــث يتــم تقديــم نســبة 0.75٪ كمســترجعات تحفيزيــة لشــركة األهلــي للتكافــل. اســتقرت أتعــاب صنــدوق 
االســتثمار عنــد 5.1 مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة 2018م و2019م وانخفضــت بشــكل طفيــف إلــى 4.9 مليــون ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض االشــتراكات القابلــة لإلســتثمار بســبب ارتفــاع االســترداد واالســتحقاق لاســتثمارات خــال نفــس الفتــرة.

استقرت أتعاب صندوق االستثمار عند 1.2 مليون ريال سعودي في فترة الثاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م.
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صافي المطالبات المدفوعة

انخفــض صافــي المطالبــات المدفوعــة بنســبة 4.1٪ مــن 26.0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 25.0 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة توقــف شــركة األهلــي للتكافــل تقديــم منتــج تأميــن التمويــل الشــخصي خــال الســنة الماليــة 2019م.

اســتمر صافــي المطالبــات المدفوعــة باالنخفــاض بنســبة 33.2٪ لتصــل إلــى 16.7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة الرتفــاع 
نســبة اإلســناد خــال نفــس الفتــرة. 

ارتفــع صافــي المطالبــات المدفوعــة بنســبة 153.9٪ مــن 1.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 
3.8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م وكان هــذا االرتفــاع مدفوًعــا بشــكل رئيســي بمطالبــات منتــج 

تأميــن التمويــل الســكني. 

صافي المطالبات المتكبدة

انخفــض صافــي المطالبــات المتكبــدة بنســبة 47.5٪ مــن 35.7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 18.7 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة عــدم تجديــد اتفاقيــة تقديــم منتــج تأميــن التمويــل الشــخصي مــع البنــك األهلــي التجــاري. باإلضافــة إلــى ذلــك 

ســاهمت التغييــرات فــي المطالبــات القائمــة والمتكبــدة والتــي لــم يتــم اإلبــاغ عنهــا فــي هــذا االنخفــاض خــال نفــس الفتــرة.

اســتمر صافــي المطالبــات المتكبــدة باالنخفــاض بنســبة 6.0٪ لتصــل إلــى 17.6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض 
إجمالــي المطالبــات المدفوعــة بمقــدار 16.0 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. 

ارتفــع صافــي المطالبــات المتكبــدة بنســبة 174.4٪ مــن 1.3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 
3.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع صافــي المطالبــات المدفوعــة بمقــدار 2.3 مليــون 

ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

اشتراكات قابلة لإلستثمار، بالصافي

ــة لإلســتثمار بوثائــق االدخــار لألفــراد فــي االســتثمارات المرتبطــة بالوحــدات فــي الصناديــق االســتثمارية. انخفضــت  ــق االشــتراكات القابل تتعل
االشــتراكات القابلــة لاســتثمار بالصافــي مــن 161.4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 149.6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2019م ثــم إلــى 129.8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض االســتثمارات المرتبطــة بالوحــدات مــن عمــاء 

قطــاع األفــراد، باإلضافــة إلــى ارتفــاع عمليــات االســترداد واالســتحقاق خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت االشــتراكات القابلــة لاســتثمار، بالصافــي بنســبة 8.7٪ مــن 30.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
2020م إلــى 32.8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع إجمالــي اإلشــتراكات المكتتبــة مــن 

قطــاع األفــراد خــال نفــس الفتــرة. 

التغيرات في االحتياطيات الفنية، بالصافي

تتعلــق التغيــرات فــي االحتياطــات الفنيــة، بالصافــي بالتقلبــات فــي مخاطــر االســتثمارات وفــي الوحــدات القابلــة لاســتثمار. انخفضــت التغيــرات 
فــي االحتياطيــات الفنيــة، بالصافــي بنســبة 46.0٪ مــن 3.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 2.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 
ــال ســعودي خــال  ــال ســعودي إلــى 201 ألــف ري ــة 2019م نتيجــة انخفــاض اســتردادت واســتحقاق االســتثمارات مــن 210 ألــف ري الســنة المالي

نفــس الفتــرة. 

اســتمرت التغيــرات فــي االحتياطيــات الفنيــة، بالصافــي باالنخفــاض بنســبة 113.7٪ لتصــل إلــى رصيــد ســالب قــدره 290 ألــف ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة ارتفــاع مخصصــات الخطــر والمخاطــر لاســتثمار ممــا أدى النخفــاض اســتردادت واســتحقاق االســتثمارات،  

باإلضافــة لتغييــر اإلفتراضــات المتعلقــة باالســتثمار بســبب جائحــة كورونــا العالميــة خــال نفــس الفتــرة. 

انخفضــت التغيــرات فــي االحتياطيــات الفنيــة، بالصافــي بنســبة 33.9٪ مــن رصيــد ســالب قــدره 1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر 
المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى رصيــد ســالب قــدره 1.7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة 

انخفــاض اســتردادت واســتحقاق االســتثمارات خــال نفــس الفتــرة. 
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تكاليف حيازة وثائق التأمين

انخفضــت تكاليــف حيــازة وثائــق التأميــن بنســبة 18.0٪ مــن 2.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 2.4 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض فــي الرســوم اإلداريــة لحيــازة وثائــق التأميــن باإلضافــة إلــى إلــى انخفــاض عمــوالت المبيعــات 

ــي الســعودي. ــك األهل المدفوعــة للبن

ــال  ــف ري ــة 2020م ومــن 712 أل ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــون ري ــى 3.8 ملي ــن بنســبة 57.2٪ لتصــل إل ــق التأمي ــازة وثائ ارتفعــت تكاليــف حي
ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 1.0 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
2021م نتيجــة ارتفــاع مصاريــف الحوافــز المقدمــة لموظفــي المبيعــات لقنــوات البيــع المباشــر لقطــاع األفــراد تماشــًيا مــع اســتراتيجية شــركة 

األهلــي للتكافــل لتكثيــف المبيعــات المباشــرة لقطــاع األفــراد خــال نفــس الفتــرة.

مصروفات اكتتاب أخرى

ــزي الســعودي.  ــك المرك ــن البن ــد م ــا هــو معتم ــة كم ــي االشــتراكات المكتتب ــن إجمال ــاب األخــرى بنســبة 0.5٪ م ــات االكتت ــم حســاب مصروف يت
انخفضــت مصروفــات االكتتــاب األخــرى بنســبة 29.5٪ مــن 1.7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 1.2 مليــون ريــال ســعودي 
ــى هــذا االنخفــاض  ــة 2019م، ممــا أدى إل ــل الشــخصي فــي الســنة المالي ــن التموي ــج تأمي ــة 2019م و2020م نتيجــة توقــف منت فــي الســنة المالي

خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت مصروفــات االكتتــاب األخــرى بنســبة 5.9٪ مــن 338 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 
318 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة انخفــاض رســوم البنــك المركــزي الســعودي علــى وثائــق 

قطــاع األفــراد خــال نفــس الفتــرة.

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

ازداد مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا بنســبة 127.6٪ مــن رصيــد إيجابــي قــدره 770 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م 
إلــى ســالب 196 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة عكــس للمخصــص بالســنة الماليــة 2018م. 

ارتفــع مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا بنســبة 51.5٪ ليصــل إلــى 297 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م بمــا يتماشــى مــع 
سياســة المخصــص خــال نفــس الفتــرة.

انخفــض مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا بنســبة 41.1٪ مــن 168 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
2020م إلــى 99 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م بمــا يتماشــى مــع سياســة المخصــص خــال نفــس 

الفتــرة.

مخصص مقابل مطالبات مستحقة القبض من معيدي التأمين

بلــغ مخصــص مقابــل مطالبــات مســتحقة القبــض مــن معيــدي التأميــن مــا قيمتــه 14.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م وتعلــق 
بمطالبــات مســتحقة القبــض مــن أحــد معيــدي التأميــن متعلقــة بمنتــج تأميــن التمويــل الشــخصي الــذي تــم إيقافــه مــن قبــل شــركة األهلــي للتكافــل 

ممــا ســاهم فــي انخفــاض هــذا المخصــص الــى صفــر فــي الفتــرات الاحقــة.

مصروفات عمومية وإدارية

تتضمــن المصروفــات العموميــة واإلداريــة تكاليــف الموظفيــن واألتعــاب القانونيــة والمهنيــة واإلصــاح والصيانــة والمنافــع واالتصــاالت واإليجــارات 
واالســتهاكات واالطفــاءات باإلضافــة إلــى مصاريــف مجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل. ارتفعــت المصاريــف العموميــة واإلداريــة بنســبة ٪18.5 
ــة 2019م نتيجــة ارتفــاع تكاليــف  ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــون ري ــة 2018م إلــى 33.1 ملي ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــون ري مــن 27.9 ملي
الموظفيــن بمقــدار 3.8 مليــون ريــال ســعودي بســبب إطــاق قطــاع وقنــاة بيــع المبيعــات المباشــرة للشــركة وارتفــاع عــدد الموظفيــن، باإلضافــة إلــى 
ارتفــاع التكاليــف القانونيــة والمهنيــة بســبب استشــارة مهنيــة لتقييــم تأثيــر المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )17( خــال نفــس الفتــرة.

 
اســتمرت المصاريــف العموميــة واإلداريــة باالرتفــاع بنســبة 4.6٪ لتصــل إلــى 34.6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة ارتفــاع 
تكاليــف الموظفيــن بمقــدار 2.4 مليــون ريــال ســعودي بســبب ارتفــاع عــدد الموظفيــن بمــا يتماشــى مــع افتتــاح فــرع مبيعــات جديــد فــي مدينــة 

الريــاض وارتفــاع عــد الموظفيــن بنحــو 17 موظــف خــال نفــس الفتــرة.
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ارتفعــت المصاريــف العموميــة واإلداريــة بنســبة 14.8٪ مــن 8.6 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 
9.9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع التكاليــف القانونيــة والمهنيــة بســبب استشــارات 

تتعلــق بعمليــات شــركة األهلــي للتكافــل الداخليــة بقيمــة 1.6 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

أرباح / )خسائر( غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ارتفعــت األربــاح غيــر المحققــة مــن اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل بنســبة 129.4٪ مــن 5.5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2018م إلــى 12.7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة ارتفــاع فــي قيمــة محفظــة األهلــي تكافــل الخاصــة بمقــدار 7.0 

مليــون ريــال ســعودي بســبب زيــادة ودائــع المرابحــة فــي المحفظــة بقيمــة 29.3 مليــون ريــال ســعودي.

انخفضــت األربــاح غيــر المحققــة مــن اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل بنســبة 46.1٪ لتصــل إلــى 6.9 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض فــي قيمــة محفظــة األهلــي تكافــل الخاصــة بمقــدار 5.2 مليــون ريــال ســعودي و انخفــاض فــي قيمــة 

صنــدوق األهلــي المتنــوع بالريــال الســعودي بقيمــة 0.6 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت األربــاح غيــر المحققــة مــن اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل بنســبة 384.7٪ مــن خســائر غيــر محققــة بقيمــة 1.2 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى أربــاح غيــر محققــة بقيمــة 3.3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة 
الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م نتيجــة ارتفــاع فــي قيمــة محفظــة األهلــي تكافــل الخاصــة بمقــدار 1.8 مليــون ريــال ســعودي بســبب 

زيــادة االســتثمار بحقــوق الملكيــة وودائــع المرابحــة فــي المحفظــة خــال نفــس الفتــرة. 

أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

انخفضــت األربــاح المحققــة مــن اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل بنســبة 32.4٪ مــن 435 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2018م إلــى 294 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض اســترداد واســتحقاق االســتثمارات خــال نفــس الفتــرة. 

اســتمرت األربــاح المحققــة مــن اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل باالنخفــاض بنســبة 83.7٪ لتصــل إلــى 48 ألــف ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض العائــد مــن االســتثمارات فــي الســنة الماليــة 2020م.

انخفضــت األربــاح المحققــة مــن اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل بنســبة 55.6٪ مــن 18 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة 
أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 8 آالف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة انخفــاض اســترداد 

واســتحقاق االســتثمارات خــال نفــس الفترة. 

إيرادات اخرى

تتعلــق اإليــرادات االخــرى بفائــض إعــادة التأميــن باإلضافــة إلــى عكــس مخصصــات حســب حاجــة الشــركة. انخفضــت اإليــرادات االخــرى بنســبة 
ــة 2019م نتيجــة انخفــاض  ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــون ري ــى 2.9 ملي ــة 2018م إل ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــون ري 63.6٪ مــن 7.9 ملي
عكــس مخصصــات بمقــدار 4.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا يتماشــى مــع احتيــاج الشــركة لهــذا المخصــص  والجديــر بالذكــر ان هــذا االنخفــاض 
بالمخصــص تعلــق بحملــة مبيعــات للبنــك األهلــي الســعودي بقيمــة 1.4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م حيــث لــم تعــد هــذه المبالــغ 

مطلوبــة للدفــع خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت اإليــرادات االخــرى بنســبة 85.6٪ لتصــل إلــى 5.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة ارتفــاع فائــض إعــادة التأميــن 
بمقــدار 2.3 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت اإليــرادات االخــرى بنســبة 58.0٪ مــن 3.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 1.3 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة انخفــاض فائــض إعــادة التأميــن، والجديــر بالذكــر انــه لــم يتــم 

تســجيل أي عكــس لمخصصــات خــال نفــس الفتــرة.

صافي الدخل للفترة العائد لعمليات التأمين

يمثــل صافــي الدخــل للفتــرة العائــد لعمليــات التأميــن مــا نســبته 10٪ مــن مجمــل الفائــض الصافــي الســنوي، عمــًا بنظــام مراقبــة شــركات التأميــن 
ــد  ــرة العائ ــغ صافــي الدخــل للفت ــي. بل ــن التعاون ــة شــركات التأمي ــة لنظــام مراقب ــي بموجــب المــادة رقــم 70 )2هـــ( مــن الائحــة التنفيذي التعاون
لعمليــات التأميــن مــا قيمتــه 1.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م و1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م و1.7 

مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م.
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بلــغ صافــي الدخــل للفتــرة العائــد لعمليــات التأميــن مــا قيمتــه 648 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م 
و413 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.

صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين 

ارتفــع صافــي الدخــل للفتــرة العائــد للمســاهمين بنســبة 35.9٪ مــن 5.5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 7.3 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض صافــي المطالبــات المتكبــدة بمقــدار 16.9 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة عــدم تجديــد اتفاقيــة 
تقديــم منتــج تأميــن التمويــل الشــخصي مــع البنــك األهلــي الســعودي خــال نفــس الفتــرة. باإلضافــة إلــى انخفــاض مصروفــات العمليــات التشــغيلية 
األخــرى بســبب انخفــاض مخصــص مقابــل مطالبــات مســتحقة القبــض مــن معيــدي التأميــن مــن 14.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2018م إلــى صفــر فــي الســنة الماليــة 2019م حيــث كان هــذا المخصــص متعلــق بإلغــاء مؤقــت ألحــد االتفاقيــات مــع احــدى شــركات إعــادة التأميــن 

الخارجية.

اســتمر صافــي الدخــل للفتــرة العائــد للمســاهمين باالرتفــاع بنســبة 9.3٪ ليصــل إلــى 8.0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة 
ارتفــاع إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لمنتــج تأميــن التمويــل الســكني بمقــدار 30.5 مليــون ريــال ســعودي، باإلضافــة إلــى انخفــاض صافــي 

المطالبــات المدفوعــة بمقــدار 8.3 مليــون ريــال ســعودي بمــا يتمشــاى مــع ارتفــاع نســبة اإلســناد خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع صافــي الدخــل للفتــرة العائــد للمســاهمين بنســبة 224.8٪ مــن 1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
2020م إلــى 4.0 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة بمقــدار 
24.8 مليــون ريــال ســعودي بســبب ارتفــاع إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لمنتــج تأميــن التمويــل الســكني بمقــدار 23.9 مليــون ريــال ســعودي خــال 

نفــس الفتــرة.

مجموع الدخل الشامل للفترة

يمثــل مجمــوع الدخــل الشــامل للفتــرة صافــي الدخــل للفتــرة معــدالً بالمكاســب والخســائر االكتواريــة المتعلقــة بالتــزام منافــع الموظفيــن المتعلقــة 
ــراء  ــل الخب ــن مــن قب ــاس التزامــات المنافــع المحــددة للموظفي ــج هــذه المكاســب والخســائر مــن اعــادة قي ــن. تنت ــرة الخدمــة للموظفي ــة فت بنهاي
االكتوارييــن المســتقلين وذلــك باســتخدام طريقــة االئتمــان المتوقعــة وباألخــذ باالعتبــار أحــكام نظــام العمــل والعمــال الســعوديين وسياســة شــركة 
األهلــي للتكافــل. بلغــت المكاســب والخســائر االكتواريــة المتعلقــة بالتــزام منافــع الموظفيــن المتعلقــة بعمليــات التأميــن مكاســب بقيمــة 24 ألــف 
ريــال ســعودي وخســائر بقيمــة 312 ألــف ريــال ســعودي ويعــزى ذلــك إلــى تغييــر باالفتراضــات االكتواريــة والخبــرات لــدى الموظفيــن )إمــا بزيــادة 
الرواتــب أو معــدالت دوران أقــل ممــا كان متوقًعــا(. ثــم بعــد ذلــك بلغــت المكاســب والخســائر االكتواريــة مكاســب بقيمــة 164 ألــف ريــال ســعودي 

فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة تغيــرات فــي االفتراضــات االكتواريــة وبالتحديــد تغيــر فــي معــدل الخصــم المفتــرض.

بلغــت المكاســب االكتواريــة المتعلقــة بالتــزام منافــع الموظفيــن المتعلقــة بعمليــات التأميــن 20 ألــف ريــال ســعودي و29 ألــف ريــال ســعودي خــال 
فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م وفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م علــى التوالــي.

ارتفــع مجمــوع الدخــل الشــامل للفتــرة بنســبة 29.6٪ مــن 5.5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 7.0 مليــون ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2019م وثــم إلــى 8.2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م تماشــيا مــع ارتفــاع صافــي الدخــل للفتــرة العائــد للمســاهمين 

بعــد الــزكاة وضريبــة الدخــل خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع مجمــوع الدخــل الشــامل للفتــرة مــن 1.3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 4.1 مليــون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م تماشــيا مــع ارتفــاع صافــي الدخــل للفتــرة العائــد للمســاهمين بعــد الــزكاة 

وضريبــة الدخــل خــال نفــس الفتــرة.
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11-2-2  المعلومات القطاعية

جدول المعلومات القطاعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

تأمين - تأمين – أفرادألف ريال سعودي
مجموعات

إجمالي 
التأمين

إجمالي 
اإلجماليالمساهمين

اإليرادات

إجمالي االشتراكات المكتتبة:

191.919-191.919-191.919أفراد

-----مشاريع صغيرة

71-7171-مؤسسات صغيرة

5.134-5.1345.134-مؤسسات متوسطة

141.222-141.222141.222-مؤسسات كبيرة

مجموع إجمالي اإلشتراكات 
338.346-191.919146.427338.346المكتتبة

اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

-----محلية

)105.611(-)105.611()103.307()2.304(خارجية

71.305-28.18543.12071.305صافي االشتراكات المكتتبة

التغير في االشتراكات غير 
)101(-)101()101(-المكتسبة، بالصافي

28,18543,01971,20471.204صافي االشتراكات المكتسبة

5.096-5.096-5.096أتعاب صندوق االستثمار

76.300-33.28143.01976.300مجموع االيرادات

تكاليف ومصروفات االكتتاب

)117.246(-)117.246()116.874()372(إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 
91.213-25890.95591.213المطالبات المدفوعة 

)26.033(-)26.033()25.919()114(صافي المطالبات المدفوعة 

التغيرات في المطالبات القائمة، 
)8.694(-)8.694()8.301()393(بالصافي 
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تأمين - تأمين – أفرادألف ريال سعودي
مجموعات

إجمالي 
التأمين

إجمالي 
اإلجماليالمساهمين

التغيرات في المطالبات المتكبدة 
ولكن لم يتم اإلباغ عنها، 

بالصافي
)514()415()929(-)929(

)35.656(-)35.656()34.635()1.021(صافي المطالبات المتكبدة 

اشتراكات قابلة لإلستثمار، 
)161.430(-)161.430(-)161.430(بالصافي

التغيرات في االحتياطيات الفنية، 
3.907-1.3702.5373.907بالصافي

)2.920(-)2.920()357()2.563(تكاليف حيازة وثائق التأمين

)1.693(-)1.693()732()961(مصروفات اكتتاب أخرى

مجموع تكاليف ومصروفات 
)36.362(-)36.362()33.187()3.175(االكتتاب 

39.938-30.1069.83239.938صافي دخل االكتتاب

أرصدة غير مصنفة:

مخصص ديون مشكوك في 
770-770--تحصيلها

)27.928()5.852()22.076(--مصروفات عمومية وإدارية

أرباح غير محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خال قائمة 

الدخل
--1.1964.3475,543

أرباح محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خال قائمة 

الدخل
--317118435

7.860-7.860--ايرادات أخرى

مخصص مقابل مطالبات مستحقة 
)14.885(-)14.885(--القبض من معيدي التأمين

مجموع )مصروفات( / إيرادات 
)28.205()1.387()26.818(--العمليات األخرى

صافي الفائض /)العجز( من 
11.733)1.387(13.120--العمليات 

11.808)11.808(--الفائض المحول الى المساهمين 

صافي الدخل للسنة قبل الزكاة 
1.31210.42111.733--وضريبة الدخل
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تأمين - تأمين – أفرادألف ريال سعودي
مجموعات

إجمالي 
التأمين

إجمالي 
اإلجماليالمساهمين

)5.669()5.669(---الزكاة المحملة

706706---ضريبة الدخل المحملة

صافي الدخل للسنة بعد الزكاة 
1.3125.4586.770--وضريبة الدخل

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر المراجعــة لفتــرة 
الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.

ــغ إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة 338.3 مليــون ريــال ســعودي. شــكل قطــاع األفــراد النســبة األكبــر مــن إجمالــي  فــي الســنة الماليــة 2018م، بل
ــلًا مــا نســبته 43.3٪ خــال نفــس الفتــرة. ــًا مــا نســبته 56.7٪ ثــم قطــاع المجموعــات ممث االشــتراكات المكتتبــة ممث

جدول المعلومات القطاعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

تأمين - تأمين – أفرادألف ريال سعودي
مجموعات

إجمالي 
التأمين

إجمالي 
اإلجماليالمساهمين

اإليرادات

إجمالي االشتراكات المكتتبة:

177.231-177.231-177.231أفراد

21-2121-مشاريع صغيرة

166-166166-مؤسسات صغيرة

3.331-3.3313.331-مؤسسات متوسطة

58.092-58.09258.092-مؤسسات كبيرة

مجموع إجمالي اإلشتراكات 
238.841-177.23161.610238.841المكتتبة

اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

-----محلية

)42.183(-)42.183()37.476()4.707(خارجية

196.658-172.52424.134196.658صافي االشتراكات المكتتبة

التغير في االشتراكات غير 
445-445445-المكتسبة، بالصافي

197.103-172.52424.579197.103صافي االشتراكات المكتسبة

5.062-5.062-5.062أتعاب صندوق االستثمار
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تأمين - تأمين – أفرادألف ريال سعودي
مجموعات

إجمالي 
التأمين

إجمالي 
اإلجماليالمساهمين

202.165-177.58624.579202.165مجموع االيرادات 

تكاليف ومصروفات االكتتاب

)93.766(-)93.766()92.438()1.328(إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 
68.798-70468.09468.798المطالبات المدفوعة 

)24.968(-)24.968()24.344()624(صافي المطالبات المدفوعة 

التغيرات في المطالبات القائمة، 
4.102-4.1504.102)48(بالصافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة 
ولكن لم يتم اإلباغ عنها، 

بالصافي
542.0902.144-2.144

)18.722(-)18.722()18.104()618(صافي المطالبات المتكبدة 

اشتراكات قابلة لإلستثمار، 
)149.627(-)149.627(-)149.627(بالصافي

التغيرات في االحتياطيات الفنية، 
2.110-5641.5462.110بالصافي

)2.394(-)2.394()451()1.943(تكاليف حيازة وثائق التأمين

)1.194(-)1.194()308()886(مصروفات اكتتاب أخرى

مجموع تكاليف ومصروفات 
)169.827(-)169.827()17.317()152.510(االكتتاب 

32.338-25.0767.26232.338صافي دخل االكتتاب

أرصدة غير مصنفة:

مخصص ديون مشكوك في 
)196(-)196(--تحصيلها

)33.090()8.221()24.869(--مصروفات عمومية وإدارية

أرباح غير محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خال قائمة 

الدخل
--1.35611.35912.715

أرباح محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خال قائمة 

الدخل
--24945294

2.859-2.859--ايرادات أخرى



111

تأمين - تأمين – أفرادألف ريال سعودي
مجموعات

إجمالي 
التأمين

إجمالي 
اإلجماليالمساهمين

مجموع )مصروفات( / إيرادات 
)17.418(3.183)20.601(--العمليات األخرى

صافي الفائض /)العجز( من 
11.7373.18314.920--العمليات 

-10.563)10.563(--الفائض المحول الى المساهمين 

صافي الدخل للسنة قبل الزكاة 
1.17413.74614.920--وضريبة الدخل

)6.143()6.143(---الزكاة المحملة

)265()265(---ضريبة الدخل المحملة

صافي الدخل للسنة بعد الزكاة 
1.1747.3388.512--وضريبة الدخل

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر المراجعــة لفتــرة 
الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.

فــي الســنة الماليــة 2019م، بلــغ إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة 238.8 مليــون ريــال ســعودي. واســتمر قطــاع األفــراد بتشــكيل النســبة األكبــر مــن 
إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة ممثــًا مــا نســبته 74.2٪ ثــم قطــاع المجموعــات ممثــلًا مــا نســبته 25.8٪ خــال نفــس الفتــرة.

جدول المعلومات القطاعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

تأمين - تأمين – أفرادألف ريال سعودي
مجموعات

إجمالي 
التأمين

إجمالي 
اإلجماليالمساهمين

اإليرادات

إجمالي االشتراكات المكتتبة:

156.323-156.323-156.323أفراد

-----مشاريع صغيرة

242-242242-مؤسسات صغيرة

3.939-3.9393.939-مؤسسات متوسطة

87.730-87.73087.730-مؤسسات كبيرة

مجموع إجمالي اإلشتراكات 
248.234-156.32391.911248.234المكتتبة

اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

-----محلية
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تأمين - تأمين – أفرادألف ريال سعودي
مجموعات

إجمالي 
التأمين

إجمالي 
اإلجماليالمساهمين

)61.950(-)61.950()58.011()3.939(خارجية

186.284-152.38433.900186.284صافي االشتراكات المكتتبة

التغير في االشتراكات غير 
)89(-)89()78()11(المكتسبة، بالصافي

186.195-152.37333.822186.195صافي االشتراكات المكتسبة

4.896-4.896-4.896أتعاب صندوق االستثمار

191.091-157.26933.822191.091مجموع االيرادات 

تكاليف ومصروفات االكتتاب

)77.777(-)77.777()77.087()690(إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 
61.095-43660.65961.095المطالبات المدفوعة 

)16.682(-)16.682()16.428()254(صافي المطالبات المدفوعة 

التغيرات في المطالبات القائمة، 
)1.240(-)1.240()974()266(بالصافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة 
ولكن لم يتم اإلباغ عنها، 

بالصافي
133182315-315

)17.607(-)17.607()17.220()387(صافي المطالبات المتكبدة 

اشتراكات قابلة لإلستثمار، 
)129.772(-)129.772(-)129.772(بالصافي

التغيرات في االحتياطيات الفنية، 
)290(-)290()353(63بالصافي

)3.763(-)3.763()953()2.810(تكاليف حيازة وثائق التأمين

)1.241(-)1.241()459()782(مصروفات اكتتاب أخرى

مجموع تكاليف ومصروفات 
)152.673(-)152.673()18.985()133.688(االكتتاب 

38.418-23.58114.83738.418صافي دخل االكتتاب

)مصروفات( / إيرادات العمليات االخرى 

أرصدة غير مصنفة:

مخصص ديون مشكوك في 
)297(-)297(--تحصيلها
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تأمين - تأمين – أفرادألف ريال سعودي
مجموعات

إجمالي 
التأمين

إجمالي 
اإلجماليالمساهمين

)34.602()7.258()27.344(--مصروفات عمومية وإدارية

أرباح غير محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خال قائمة 

الدخل
--6996.1596.858

أرباح محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خال قائمة 

الدخل
--113748

5.261455.306--ايرادات أخرى

مجموع )مصروفات( / إيرادات 
)22.687()1.017()21.670(--العمليات األخرى

صافي الفائض /)العجز( من 
15.731)1.017(16.748--العمليات

-15.073)15.073(--الفائض المحول الى المساهمين

صافي الدخل للسنة قبل الزكاة 
1.67514.05615.731--وضريبة الدخل

)6.037()6.037(---الزكاة المحملة

-----ضريبة الدخل

صافي الدخل للسنة بعد الزكاة 
1.6758.0199.694--وضريبة الدخل

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر المراجعــة لفتــرة 
الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.

فــي الســنة الماليــة 2020م، بلــغ إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة 248.2 مليــون ريــال ســعودي واســتمر قطــاع األفــراد بتشــكيل النســبة األكبــر مــن 
إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة ممثــًا مــا نســبته 63.0٪، ثــم قطــاع المجموعــات ممثــلًا مــا نســبته 37.0٪ خــال نفــس الفتــرة.

جدول المعلومات القطاعية لفترة الثاث أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

تأمين - تأمين – أفرادألف ريال سعودي
مجموعات

إجمالي 
التأمين

إجمالي 
اإلجماليالمساهمين

اإليرادات

إجمالي االشتراكات المكتتبة:

36.786-36.786-36.786أفراد

-----مشاريع صغيرة

16-1616-مؤسسات صغيرة
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تأمين - تأمين – أفرادألف ريال سعودي
مجموعات

إجمالي 
التأمين

إجمالي 
اإلجماليالمساهمين

716-716716-مؤسسات متوسطة

20.929-20.92920.929-مؤسسات كبيرة

مجموع إجمالي اإلشتراكات 
58.447-36.78621.66158.447المكتتبة 

اشتراكات إعادة التأمين المسندة: 

----محلية

)13.895(-)13.895()13.321()574(خارجية

44.552-36.2128.34044.552صافي االشتراكات المكتتبة

التغير في االشتراكات غير 
)1.718(-)1.718()1.718(-المكتسبة، بالصافي

42.834-36.2126.62242.834صافي االشتراكات المكتسبة

1.230-1.230-1.230أتعاب صندوق االستثمار

44.064-37.4426.62244.064مجموع االيرادات 

تكاليف ومصروفات االكتتاب

)5.388(-)5.388()5.215()173(إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 
3.888-1063.7823.888المطالبات المدفوعة 

)1.500(-)1.500()1.433()67(صافي المطالبات المدفوعة 

التغيرات في المطالبات القائمة، 
353-31322353بالصافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة 
ولكن لم يتم اإلباغ عنها، 

بالصافي
115)240()125(-)125(

)1.272(-)1.272()1.351(79صافي المطالبات المتكبدة 

اشتراكات قابلة لإلستثمار، 
)30.178(-)30.178(-)30.178(بالصافي

التغيرات في االحتياطيات الفنية، 
)1.244(-)1.244()593()651(بالصافي

 )712(- )712()220()492(تكاليف حيازة وثائق التأمين

)338(-)338()108()230(مصروفات اكتتاب أخرى
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تأمين - تأمين – أفرادألف ريال سعودي
مجموعات

إجمالي 
التأمين

إجمالي 
اإلجماليالمساهمين

مجموع تكاليف ومصروفات 
)33.744(-)33.744()2.272()31.472(االكتتاب 

10.320-5.9704.35010.320صافي دخل االكتتاب

أرصدة غير مصنفة: 

مخصص ديون مشكوك في 
)168(-)168(--تحصيلها

)8.609()1.521()7.088(--مصروفات عمومية وإدارية

أرباح غير محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خال قائمة 

الدخل
--294)1.463()1.169(

أرباح محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خال قائمة 

الدخل
--11718

3.116-3.116--إيرادات اخرى

مجموع )مصروفات( العمليات 
)6.812()2.977()3.835(--األخرى

صافي الفائض /)العجز( من 
3.508)2.977(6.485--العمليات 

-5.837)5.837(--الفائض المحول الى المساهمين 

صافي الدخل للفترة قبل الزكاة 
6482.8603.508--وضريبة الدخل

)1.617()1.617(---الزكاة

-----ضريبة الدخل

صافي الدخل للسنة بعد الزكاة 
6481.2431.891--وضريبة الدخل

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر المراجعــة لفتــرة 
الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.

فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م، بلــغ إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة 58.4 مليــون ريــال ســعودي وشــكل قطــاع األفــراد 
النســبة األكبــر مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة ممثــًا مــا نســبته 62.9٪، ثــم قطــاع المجموعــات ممثــلًا مــا نســبته 37.1٪ خــال نفــس الفتــرة.
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جدول المعلومات القطاعية لفترة الثاث أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م 

تأمين - تأمين – أفرادألف ريال سعودي
مجموعات

إجمالي 
التأمين

إجمالي 
اإلجماليالمساهمين

اإليرادات

إجمالي االشتراكات المكتتبة:

39.810-39.810-39.810أفراد

-----مشاريع صغيرة

136-136136-مؤسسات صغيرة

42-4242-مؤسسات متوسطة

43.275-43.27543.275-مؤسسات كبيرة

مجموع إجمالي اإلشتراكات 
83.263-39.81043.45383.263المكتتبة 

اشتراكات إعادة التأمين المسندة: 

)19.682(-)19.682()19.682(-محلية

)13.330(-)13.330()12.669()661(خارجية

50.251-39.14911.10250.251صافي االشتراكات المكتتبة

التغير في االشتراكات غير 
)692(-)692()699(7المكتسبة، بالصافي

49.559-39.15610.40349.559صافي االشتراكات المكتسبة

1.210-1.210-1.210أتعاب صندوق االستثمار

50.769-40.36610.40350.769مجموع االيرادات 

تكاليف ومصروفات االكتتاب

)17.817(-)17.817()17.612()205(إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 
14.008-7513.93314.008المطالبات المدفوعة 

)3.809(-)3.809()3.679()130(صافي المطالبات المدفوعة 

التغيرات في المطالبات القائمة، 
12-19412)182(بالصافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة 
ولكن لم يتم اإلباغ عنها، 

بالصافي
)71(377306-306

)3.491(-)3.491()3.108()383(صافي المطالبات المتكبدة 



117

تأمين - تأمين – أفرادألف ريال سعودي
مجموعات

إجمالي 
التأمين

إجمالي 
اإلجماليالمساهمين

اشتراكات قابلة لإلستثمار، 
)32.798(-)32.798(-)32.798(بالصافي

التغيرات في االحتياطيات الفنية، 
)1.666(-)1.666()1.598()68(بالصافي

)1.015(-)1.015()252()763(تكاليف حيازة وثائق التأمين

)318(-)318()119()199(مصروفات اكتتاب أخرى

مجموع تكاليف ومصروفات 
)39.288(-)39.288()5.077()34.211(االكتتاب 

11.481-6.1555.32611.481صافي دخل االكتتاب

أرصدة غير مصنفة: 

مخصص ديون مشكوك في 
)99(-)99(--تحصيلها

)9.883()1.300()8.583(--مصروفات عمومية وإدارية

أرباح غير محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خال قائمة 

الدخل
--203.3083.328

أرباح محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خال قائمة 

الدخل
---88

1.309-1.309--إيرادات اخرى

مجموع )مصروفات( العمليات 
)5.337(2.016)7.353(--األخرى

4.1282.0166.144--صافي الفائض من العمليات 

-3.715)3.715(--الفائض المحول الى المساهمين 

صافي الدخل للفترة قبل الزكاة 
4135.7316.144--وضريبة الدخل

)1.694()1.694(---الزكاة

-----ضريبة الدخل

الــزكاة  بعــد  للســنة  الدخــل  صافــي 
الدخــل  4134.0374.450--وضريبــة 

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر المراجعــة لفتــرة 
الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.
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فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م، بلــغ إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة 83.3 مليــون ريــال ســعودي وشــكل قطــاع المجموعــات 
النســبة األكبــر مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة ممثــًا مــا نســبته 52.2٪، ثــم قطــاع األفــراد ممثــلًا مــا نســبته 47.8٪ خــال نفــس الفتــرة.

جــدول إجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتبــة حســب حالــة وثيقــة التأميــن للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م 
وفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2020م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

نسبة 
التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

وثائق التأمين 
181.9٪152.83.82910.794٪717.9٪)21.9٪(7.9626.22050.875الجديدة 

وثائق التأمين 
32.7٪54.61872.468)22.7٪()15.2٪()29.6٪(330.384232.621197.358المجددة

42.5٪58.44783.263)14.3٪(3.9٪)29.4٪(338.346238.841248.234اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

وثائق التأمين 
13.06.4٪6.6٪20.50.317.918.1٪2.6٪2.4٪الجديدة 

وثائق التأمين 
)6.4(87.0٪93.4٪)18.1()17.9()0.3(79.5٪97.4٪97.6٪المجددة

المصدر: معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة للبنك المركزي السعودي

وثائق التأمين الجديدة 

مثلــت االشــتراكات المكتتبــة لوثائــق التأميــن الجديــدة حوالــي 7.9٪ مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة خــال الفتــرة التاريخيــة. انخفضــت 
االشــتراكات المكتتبــة مــن وثائــق تأميــن جديــدة بنســبة 21.9٪ مــن 8.0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 6.2 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة توقــف شــركة األهلــي للتكافــل عــن تقديــم منتــج تأميــن التمويــل الشــخصي خــال الســنة الماليــة 2019م 
والــذي يتعلــق بخدمــات التغطيــة التأمينيــة للحمايــة مــن خطــر الدائــن فــي محفظــة القــروض الشــخصية لــدى البنــك األهلــي الســعودي، قابــل ذلــك 

ارتفــاع علــى منتــج تأميــن الرهــون العقاريــة للبنــك األهلــي الســعودي.

ارتفعــت االشــتراكات المكتتبــة لوثائــق التأميــن الجديــدة بنســبة 717.9٪ لتصــل إلــى 50.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ومــن 
ثــم ارتفــع بنســبة 181.9٪ مــن 3.8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 10.8 مليــون ريــال ســعودي 
فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م تماشــياً مــع الزيــادة فــي اجمالــي االشــتراكات المكتتبــة مــن منتــج تأميــن التمويــل الســكني 
تماشــياً مــع مبــادرات الحكومــة الســعودية لزيــادة ملكيــة المنــازل للمواطنيــن، باإلضافــة إلــى اســتراتيجية البنــك األهلــي الســعودي لزيــادة حجــم 

محفظــة التمويــل العقــاري.

وثائق التأمين المجددة

ــة. انخفضــت  ــرة التاريخي ــة خــال الفت ــي االشــتراكات المكتتب ــي 92.1٪ مــن إجمال ــن المجــددة حوال ــق التأمي ــة لوثائ ــت االشــتراكات المكتتب مثل
االشــتراكات المكتتبــة لوثائــق التأميــن المجــددة بنســبة 29.6٪ مــن 330.4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 232.6 مليــون 
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة توقــف شــركة األهلــي للتكافــل عــن تقديــم منتــج تأميــن التمويــل الشــخصي خــال الســنة الماليــة 
2019م والــذي يتعلــق بخدمــات التغطيــة التأمينيــة للحمايــة مــن خطــر الدائــن فــي محفظــة القــروض الشــخصية لــدى البنــك األهلــي الســعودي، 

قابــل ذلــك ارتفــاع علــى منتــج تأميــن الرهــون العقاريــة للبنــك األهلــي الســعودي.
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ــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م  ــة لوثائــق التأميــن المجــددة بنســبة 15.2٪ لتصــل إلــى 197.4 مليــون ري انخفضــت االشــتراكات المكتتب
ويعــزى ذلــك النخفــاض االشــتراكات المكتتبــة لمنتــج برنامــج أمــان لقطــاع األفــراد، علــى الرغــم مــن ارتفــاع إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لقطــاع 

المجموعــات فقــد أثــر قطــاع األفــراد بشــكل أكبــر علــى االشــتراكات المكتتبــة لوثائــق التأميــن المجــددة خــال نفــس الفتــرة.  

ــة أشــهر المنتهيــة فــي  ــرة الثاث ــال ســعودي فــي فت ارتفعــت االشــتراكات المكتتبــة لوثائــق التأميــن المجــددة بنســبة 32.7٪ مــن 54.6 مليــون ري
ــي  ــادة فــي اجمال ــة فــي 31 مــارس 2021م تماشــياً مــع الزي ــة أشــهر المنتهي ــرة الثاث ــال ســعودي فــي فت ــون ري ــى 72.5 ملي 31 مــارس 2020م إل
االشــتراكات المكتتبــة مــن منتــج تأميــن التمويــل الســكني تماشــياً مــع مبــادرات الحكومــة الســعودية لزيــادة ملكيــة المنــازل للمواطنيــن، باإلضافــة 

إلــى اســتراتيجية البنــك األهلــي الســعودي لزيــادة حجــم محفظــة التمويــل العقــاري.

جــدول إجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتبــة حســب المنطقــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة الثاثــة 
أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2020م
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)معلومات 

اإلدارة(

نسبة 
التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

المنطقة 
39.2٪41.59.57513.324٪113.7٪)6.3٪(39.48737.00679.100الوسطى

المنطقة 
56.2٪38.90860.775)24.4٪()4.3٪()40.3٪(227.694135.906130.114الشرقية

المنطقة 
)17.4٪(8.5417.055)14.2٪()22.7٪()4.6٪(44.94142.86833.118الغربية 

48.1٪1.4232.108)52.6٪()74.4٪()12.1٪(26.22423.0615.901أخرى

42.5٪58.44783.263)14.3٪(3.9٪)29.4٪(338.346238.841248.234اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

المنطقة 
)0.4(16.0٪16.4٪31.93.816.420.2٪15.5٪11.7٪الوسطى

المنطقة 
73.06.4٪66.6٪)14.9()4.5()10.4(52.4٪56.9٪67.3٪الشرقية

المنطقة 
)6.1(8.5٪14.6٪0.1)4.6(13.34.7٪17.9٪13.3٪الغربية 

2.50.1٪2.4٪)5.4()7.3(2.41.9٪9.7٪7.8٪أخرى

المصدر: معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة للبنك المركزي السعودي

المبيعات بحسب المنطقة:

مثلت االشتراكات المكتتبة للمنطقة الوسطى حوالي 18.9٪ من إجمالي االشتراكات المكتتبة خال الفترة التاريخية. 	 
مثلت االشتراكات المكتتبة للمنطقة الشرقية حوالي 59.8٪ من إجمالي االشتراكات المكتتبة خال الفترة التاريخية. 	 
مثلت االشتراكات المكتتبة للمنطقة الغربية حوالي 14.7٪ من إجمالي االشتراكات المكتتبة خال الفترة التاريخية.	 
مثلــت االشــتراكات المكتتبــة للمناطــق األخــرى )المنطقــة الشــمالية والجنوبيــة( حوالــي 6.7٪ مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة خــال الفتــرة 	 

التاريخية.
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انخفــض إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لجميــع المناطــق بنســبة 29.4٪ مــن 338.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 238.8 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة توقــف شــركة األهلــي للتكافــل تقديــم منتــج تأميــن التمويــل الشــخصي خــال الســنة الماليــة 
2019م الــذي يتعلــق بخدمــات التغطيــة التأمينيــة للحمايــة مــن خطــر الدائــن فــي محفظــة القــروض الشــخصية لــدى البنــك األهلــي الســعودي وزيــادة 

عمليــات االســتردادات خــال نفــس الفتــرة. 

ارتفــع إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لجميــع المناطــق بنســبة 3.9٪ لتصــل إلــى 248.2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة 
ــادرات التــي اتخذتهــا حكومــة المملكــة  ــل الســكني بمــا يتماشــى مــع التطــورات والمب ــج تأميــن التموي ــة لمنت ارتفــاع إجمالــي االشــتراكات المكتتب
العربيــة الســعودية لزيــادة ملكيــة المنــازل للمواطنيــن، باإلضافــة لقيــام البنــك األهلــي الســعودي بإضافــة منتجــات التمويــل الســكنية علــى مؤشــرات 

األداء الرئيســية الخاصــة بــأداء الموظفيــن ممــا ســاهم فــي هــذا االرتفــاع. 

ــة فــي 31 مــارس 2020م  ــة أشــهر المنتهي ــرة الثاث ــال ســعودي فــي فت ــون ري ــة بنســبة 42.5٪ مــن 58.4 ملي ــي االشــتراكات المكتتب ارتفــع إجمال
إلــى 83.3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى ارتفــاع إجمالــي االشــتراكات 
المكتتبــة لمنتــج تأميــن التمويــل الســكني حيــث كان هــذا االرتفــاع مدعوًمــا بقطــاع المبيعــات المباشــرة لــدى الشــركة تجــاه منتــج تأميــن التمويــل 
الســكني  تماشــياً مــع مبــادرات الحكومــة الســعودية لزيــادة ملكيــة المنــازل للمواطنيــن، باإلضافــة إلــى اســتراتيجية البنــك األهلــي الســعودي لزيــادة 

حجــم محفظــة التمويــل العقاري.إجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتبــة حســب قطــاع التأميــن

11-2-2-1  إجمالي اشتراكات التأمين المكتتبة حسب قطاع التأمين

جــدول إجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتبــة حســب قطــاع التأميــن للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة 
الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2020م
)غير 

المراجعة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

8.2٪36.78639.810)9.7٪()11.8٪()7.7٪(191.919177.231156.323أفراد

100.6٪21.66143.453)20.8٪(49.2٪)57.9٪(146.42761.61091.911مجموعات

42.5٪58.44783.263)14.3٪(3.9٪)29.4٪(338.346238.841248.234اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

)15.1(47.8٪62.9٪6.3)11.2(63.017.5٪74.2٪56.7٪أفراد

52.215.1٪37.1٪)6.3(11.2)17.5(37.0٪25.8٪43.3٪مجموعات

المصدر: معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة للبنك المركزي السعودي

أفراد

ــة لقطــاع األفــراد بنســبة 7.7٪ مــن  ــي االشــتراكات المكتتب ــة واالدخــار. انخفــض إجمال ــل قطــاع األفــراد بشــكل رئيســي فــي تأميــن الحماي يتمث
ــم اســتمر باالنخفــاض  ــة 2019م ث ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــون ري ــى 177.2 ملي ــة 2018م إل ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــون ري 191.9 ملي
بنســبة 11.8٪ ليصــل إلــى 156.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض االشــتراكات المكتتبــة لمنتــج برنامــج أمــان 

خــال نفــس الفتــرة.
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ارتفــع إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لقطــاع األفــراد بنســبة 8.2٪ مــن 36.8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
2020م إلــى 39.8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع اجمالــي االشــتراكات المكتتبــة 
لمنتــج برنامــج األهلــي للتقاعــد بمقــدار 1.9 مليــون ريــال ســعودي، باإلضافــة إلــى ارتفــاع اجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لمنتــج برنامــج األهلــي 

للتعليــم بمقــدار 616 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

مجموعات

يتمثــل قطــاع المجموعــات بشــكل رئيســي فــي تأميــن الحمايــة وتتعلــق بمنتجــات تأميــن التمويــل الســكني وخطــة العنايــة للمجموعــات وحمايــة مديني 
المجموعــات باإلضافــة إلــى تأميــن التمويــل الشــخصي الــذي توقفــت شــركة األهلــي للتكافــل عــن تقديمــة خــال الســنة الماليــة 2019م. انخفــض 
إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لقطــاع المجموعــات بنســبة 57.9٪ مــن 146.4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 61.6 مليــون 
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة توقــف شــركة األهلــي للتكافــل عــن تقديــم منتــج تأميــن التمويــل الشــخصي خــال الســنة الماليــة 

2019م والــذي يتعلــق بخدمــات التغطيــة التأمينيــة للحمايــة مــن خطــر الدائــن فــي محفظــة القــروض الشــخصية لــدى البنــك األهلــي الســعودي.
ارتفــع قطــاع المجموعــات بنســبة 49.2٪ ليصــل إلــى 91.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ومــن ثــم ارتفــع بنســبة 100.6٪ مــن 
ــة أشــهر  ــرة الثاث ــال ســعودي فــي فت ــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 43.5 مليــون ري ــة أشــهر المنتهي ــرة الثاث ــال ســعودي فــي فت 21.7 مليــون ري
ــة  ــا حكوم ــي اتخذته ــادرات الت ــع التطــورات والمب ــا يتماشــى م ــل الســكني بم ــن التموي ــج تأمي ــاع منت ــارس 2021م نتيجــة ارتف ــي 31 م ــة ف المنتهي

ــادة ملكيــة المنــازل للمواطنيــن. المملكــة العربيــة الســعودية لزي

11-2-2-2  إجمالي اشتراكات التأمين المكتتبة حسب قناة المبيعات

جــدول إجمالــي اشــتراكات التأميــن المكتتبــة حســب قنــاة البيــع للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة الثاثــة 
أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2020م
)غير 

المراجعة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

)2.3٪(35.36634.562)12.7٪()15.8٪()9.6٪(191.918173.588146.118وكاء

2.6٪39.51.2641.297٪47.3٪32.1٪3.3324.4026.485وسطاء

مبيعات 
117.3٪21.81747.404)18.3٪(57.2٪)57.5٪(143.09660.85195.631مباشرة

42.5٪58.44783.263)14.3٪(3.9٪)29.4٪(338.346238.841248.234اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

)19.0(41.5٪60.5٪2.1)13.8(58.916.0٪72.7٪56.7٪وكاء

)0.6(1.6٪2.2٪2.60.90.81.6٪1.8٪1.0٪وسطاء

مبيعات 
56.919.6٪37.3٪)3.8(13.0)16.8(38.5٪25.5٪42.3٪مباشرة

المصدر: معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة للبنك المركزي السعودي

ــة. انخفــض إجمالــي  ــرة التاريخي ــوكاء حوالــي 60.1٪ مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة خــال الفت ــن قبــل ال مثلــت االشــتراكات المكتتبــة م
االشــتراكات المكتتبــة مــن قبــل الــوكاء مــن 191.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 173.6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2019م وثــم إلــى 146.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م تماشــًيا مــع انخفــاض إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة فــي قطــاع 

األفــراد خــال نفــس الفتــرة. 
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انخفــض إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة مــن قبــل الــوكاء بشــكل طفيــف بنســبة 2.3٪ مــن 35.4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر 
المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 34.6 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة انخفــاض عــدد 

العقــود خــال نفــس الفتــرة.

وسطاء

مثلــت االشــتراكات المكتتبــة مــن قبــل الوســطاء حوالــي 1.7٪ مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة خــال الفتــرة التاريخيــة. ارتفــع إجمالــي 
االشــتراكات المكتتبــة مــن قبــل الوســطاء بنســبة 32.1٪ مــن 3.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 4.4 مليــون ريــال ســعودي 

ــرة.  ــة 2019م وكان هــذا االرتفــاع مدفوعــاً بشــكل رئيســي بقطــاع المجموعــات خــال نفــس الفت فــي الســنة المالي

اســتمر إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة مــن قبــل الوســطاء باالرتفــاع بنســبة 47.3٪ ليصــل إلــى 6.5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م 
تماشــًيا مــع ارتفــاع إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة فــي قطــاع المجموعــات خــال نفــس الفتــرة.

استقر إجمالي االشتراكات المكتتبة عند 1.3 مليون ريال سعودي في فترة الثاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م.

مبيعات مباشرة

مثلــت المبيعــات المباشــرة حوالــي 38.1٪ مــن إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة خــال الفتــرة التاريخيــة. انخفــض إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة 
مــن خــال المبيعــات المباشــرة بنســبة 57.5٪ مــن 143.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 60.9 مليــون ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2019م نتيجــة توقــف شــركة األهلــي للتكافــل عــن تقديــم منتــج تأميــن التمويــل الشــخصي خــال الســنة الماليــة 2019م والــذي يتعلــق 
بخدمــات التغطيــة التأمينيــة للحمايــة مــن خطــر الدائــن فــي محفظــة القــروض الشــخصية لــدى البنــك األهلــي الســعودي، قابــل ذلــك ارتفــاع علــى 

منتــج تأميــن الرهــون العقاريــة للبنــك األهلــي الســعودي.

ارتفــع إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة مــن خــال المبيعــات المباشــرة بنســبة 57.2٪ ليصــل إلــى 95.6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2020م ومــن ثــم ارتفــع بنســبة 117.3٪ مــن 21.8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 47.4 مليــون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م تماشــياً مــع الزيــادة فــي اجمالــي االشــتراكات المكتتبــة مــن منتــج تأميــن 
التمويــل الســكني تماشــياً مــع مبــادرات الحكومــة الســعودية لزيــادة ملكيــة المنــازل للمواطنيــن، باإلضافــة إلــى اســتراتيجية البنــك األهلــي الســعودي 

لزيــادة حجــم محفظــة التمويــل العقــاري.
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11-2-2-3  اشتراكات مسندة بحسب القطاع

جــدول االشــتراكات المســندة بمــا فــي ذلــك فائــض الخســارة بحســب القطــاع للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م 
وفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2020م
)غير 

المراجعة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

15.3٪30.8574662٪)16.3٪(104.3٪2.3044.7073.939أفراد

142.9٪13.32132.351)25.1٪(54.8٪)63.7٪(103.30737.47658.011مجموعات

137.58٪13.89533.012)23.4٪(46.9٪)60.1٪(105.61142.18361.950اإلجمالي

1.70.1٪1.6٪1.3)0.1(2.51.5٪2.7٪1.2٪أفراد

74.513.0٪61.5٪)7.4(2.3)9.7(63.1٪60.8٪70.6٪مجموعات

39.615.9٪23.8٪)6.3(7.3)13.6(25.0٪17.7٪31.2٪اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة للبنك المركزي السعودي

أفراد

ارتفعــت االشــتراكات المســندة لقطــاع األفــراد بنســبة 104.3٪ مــن 2.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 4.7 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م بمــا يتماشــى مــع ارتفــاع نســبة اإلســناد مــن 1.2٪ إلــى 2.7٪ خــال نفــس الفتــرة، والجديــر بالذكــر وجــود خطــأ 
فــي نظــام حســاب اشــتراكات التأميــن خــال الســنتين الماليــة 2018م و2019م نتيجــة تغييــر شــركة األهلــي للتكافــل إلــى نظــام عمليــات الكترونــي 
جديــد خــال الســنة الماليــة 2016م حيــث ان النظــام االلكترونــي الجديــد لــم يقــم بحســاب مســتحقات شــركات إعــادة التأميــن بدقــة ممــا جعــل 
قيمــة المســتحقات أكبــر ممــا هــي تســتوجب، فقامــت اإلدارة بتعديــل المبالــغ المحملــة الزائــدة كدخــل فــي قائمــة الدخــل خــال الســنوات الاحقــة.
انخفضــت االشــتراكات المســندة لقطــاع األفــراد بنســبة 16.3٪ لتصــل إلــى 3.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض 

نســبة اإلســناد حيــث بلغــت نســبة اإلســناد 2.5٪ خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت االشــتراكات المســندة لقطــاع األفــراد بنســبة 15.3٪ مــن 574 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م 
إلــى 662 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م بمــا يتماشــى مــع ارتفــاع نســبة اإلســناد مــن 1.6٪ إلــى ٪1.7 

خــال نفــس الفتــرة.

مجموعات

انخفضــت االشــتراكات المســندة لقطــاع المجموعــات بنســبة 63.7٪ مــن 103.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 37.5 مليــون 
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م بمــا يتماشــى مــع انخفــاض نســبة اإلســناد مــن 70.6٪ إلــى 60.8٪ نتيجــة التوقــف عــن تقديــم منتــج تأميــن 

التمويــل الشــخصي خــال نفــس الفترة.

ارتفعــت االشــتراكات المســندة لقطــاع المجموعــات بنســبة 54.8٪ لتصــل إلــى 58.0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م بمــا يتماشــى 
مــع ارتفــاع نســبة اإلســناد حيــث بلغــت نســبة اإلســناد 63.1٪ خــال نفــس الفتــرة.
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ارتفعــت االشــتراكات المســندة لقطــاع المجموعــات بنســبة 142.9٪ مــن 13.3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 
مــارس 2020م إلــى 32.4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م بمــا يتماشــى مــع ارتفــاع نســبة اإلســناد 

مــن 61.5٪ إلــى 74.5٪ خــال نفــس الفتــرة.

11-2-2-4  صافي المطالبات المتكبدة حسب القطاع

جــدول صافــي المطالبــات المتكبــدة حســب القطــاع للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة الثاثــة أشــهر 
ــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م. المنتهي

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2020م
)غير 

المراجعة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

)584.8٪(383)79()38.4٪()37.4٪()39.5٪(1.021618387أفراد

130.1٪1.3513.108)29.5٪()4.9٪()47.7٪(34.63518.10417.220مجموعات

174.4٪1.2723.491)29.7٪()6.0٪()47.5٪(35.65618.72217.607اإلجمالي

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.

انخفــض صافــي المطالبــات المتكبــدة بنســبة 47.5٪ مــن 35.7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 18.7 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة عــدم تجديــد اتفاقيــة تقديــم منتــج تأميــن التمويــل الشــخصي مــع البنــك األهلــي التجــاري. باإلضافــة إلــى ذلــك 
ســاهمت التغييــرات فــي المطالبــات القائمــة والمتكبــدة والتــي لــم يتــم اإلبــاغ عنهــا فــي هــذا االنخفــاض خــال نفــس الفتــرة، حيــث ارتفــع نصيــب 

قطــاع األفــراد مــن 2.9٪ إلــى 3.3٪ بينمــا انخفــض نصيــب قطــاع المجموعــات مــن 97.1٪ إلــى 96.7٪خــال نفــس الفتــرة. 

اســتمر صافــي المطالبــات المتكبــدة باالنخفــاض بنســبة 6.0٪ لتصــل إلــى 17.6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض 
إجمالــي المطالبــات المدفوعــة بمقــدار 16.0 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة، حيــث انخفــض نصيــب قطــاع األفــراد ليصــل إلــى ٪2.2 

بينمــا ارتفــع قطــاع المجموعــات ليمثــل مــا نســبته 97.8٪ خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع صافــي المطالبــات المتكبــدة بنســبة 169.2٪ مــن 1.3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 
3.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع صافــي المطالبــات المدفوعــة بمقــدار 2.3 مليــون 

ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة، 

11-2-2-5  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

جــدول تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأميــن حســب القطــاع للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة الثاثــة أشــهر 
المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.
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ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2020م
)غير 

المراجعة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

مصاريف 
)15.9٪(357301)16.3٪()16.6٪()16.0٪(1.8881.5861.322إدارية

مصاريف 
26.5٪61.3200253٪105.8٪26.4٪356450926عمولة

حوافز 
المبيعات 
المباشرة

--880---74273٪267.0

المصاريف 
)40.8٪(8047)4.8٪(24.9٪)27.5٪(244177221الطبية

-142-)2.1٪(130.2٪)58.3٪(432180414أخرى

42.7٪13.57121.016٪57.2٪)18.0٪(2.9202.3943.763اإلجمالي

كنسبة مئوية من االشتراكات المكتتبة

مصاريف 
)0.2(0.4٪0.6٪)0.1()0.2(0.50.1٪0.7٪0.6٪إدارية

مصاريف 
-0.3٪0.3٪0.40.10.20.3٪0.2٪0.1٪عمولة

حوافز 
المبيعات 
المباشرة

٪0.0٪0.0٪0.4-0.40.4٪0.1٪0.30.2

المصاريف 
-0.1٪0.1٪---0.1٪0.1٪0.1٪الطبية

0.20.2٪0.0٪0.10.1-0.2٪0.1٪0.1٪أخرى

-1.2٪1.2٪1.50.10.50.6٪1.0٪0.9٪اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة للبنك المركزي السعودي

مصاريف إدارية

تتعلــق المصاريــف اإلداريــة بالوثائــق القديمــة لعمــاء شــركة األهلــي للتكافــل الذيــن تــم تســجيلهم بالنظــام االلكترونــي لشــركة فــوروارد يــو، حيــث 
ان شــركة األهلــي للتكافــل كانــت تســتخدم النظــام االلكترونــي الخــاص بشــركة فــوروارد يــو مــن أجــل العمليــات قبــل الحصــول علــى نظــام الكترونــي 
خــاص بهــا. انخفضــت المصاريــف اإلداريــة بنســبة 15.8٪ مــن 1.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 1.6 مليــون ريــال ســعودي 
ــث انخفضــت  ــة حي ــق القديم ــة 2020م نتيجــة اســتحقاق الوثائ ــي الســنة المالي ــال ســعودي ف ــون ري ــى 1.3 ملي ــم إل ــة 2019م ث ــي الســنة المالي ف

المصاريــف اإلداريــة كنســبة مئويــة مــن االشــتراكات المكتتبــة مــن 0.6٪ إلــى 0.7٪ وثــم إلــى 0.4٪ علــى التوالــي.
انخفضــت المصاريــف اإلداريــة بنســبة 15.9٪ مــن 357 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 301 ألــف 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة اســتحقاق الوثائــق القديمــة حيــث انخفضــت المصاريــف اإلداريــة 

كنســبة مئويــة مــن االشــتراكات المكتتبــة مــن 0.6٪ إلــى 0.4٪ خــال نفــس الفتــرة.
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مصاريف عمولة

ــة بنســبة  ــي للتكافــل للوســطاء لقطــاع المجموعــات. ارتفعــت مصاريــف العمول ــي تدفعهــا شــركة األهل ــة الت ــة فــي العمول ــق مصاريــف العمول تتعل
26.4٪ مــن 356 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 450 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة ارتفــاع عــدد الوثائــق 

لقطــاع المجموعــات.

ــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة ارتفــاع إجمالــي  ــة باالرتفــاع بنســبة 105.8٪ لتصــل إلــى 926 ألــف ري اســتمرت مصاريــف العمول
اإلشــتراكات المكتتبــة لقطــاع المجموعــات حيــث ارتفعــت مصاريــف العمولــة كنســبة مئويــة مــن االشــتراكات المكتتبــة لتصــل إلــى 0.4٪ خــال 

نفــس الفتــرة.

ارتفعــت مصاريــف العمولــة بنســبة 26.5٪ مــن 200 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 253 ألــف 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع إجمالــي اإلشــتراكات المكتتبــة لقطــاع المجموعــات حيــث 

اســتقرت مصاريــف العمولــة كنســبة مئويــة مــن االشــتراكات المكتتبــة عنــد 0.3٪ خــال نفــس الفتــرة.

حوافز المبيعات المباشرة

تتعلــق حوافــز المبيعــات المباشــرة بموظفيــن المبيعــات المباشــرة فــي قطــاع األفــراد. بلغــت حوافــز المبيعــات المباشــرة مــا قيمتــه 880 ألــف ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م حيــث مثلــت 0.4٪ كنســبة مئويــة مــن االشــتراكات المكتتبــة.

ارتفعــت حوافــز المبيعــات المباشــرة بنســبة 267.0٪ مــن 74 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 273 
ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م تماشــًيا مــع ارتفــاع االشــتراكات المكتتبــة مــن قنــاة المبيعــات المباشــرة 

لقطــاع األفــراد حيــث ارتفعــت كنســبة مئويــة مــن االشــتراكات المكتتبــة مــن 0.1٪ إلــى 0.3٪ خــال نفــس الفتــرة.

المصاريف الطبية

تتعلــق المصاريــف الطبيــة فــي تكاليــف بعــض وثائــق العمــاء الذيــن بحاجــة إلجــراء فحوصــات طبيــة اضافيــة قبــل اصــدار وثيقــة التأميــن. 
انخفضــت المصاريــف الطبيــة بنســبة 27.5٪ مــن 244 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 177 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة 
ــة مــن  ــة كنســبة مئوي ــف الطبي ــث اســتقرت المصاري ــة حي ــى الفحوصــات الطبي ــن بحاجــة ال ــة 2019م نتيجــة انخفــاض عــدد العمــاء الذي المالي

ــرة. ــد 0.1٪ خــال نفــس الفت ــة عن االشــتراكات المكتتب

ارتفعــت المصاريــف الطبيــة بنســبة 24.9٪ لتصــل إلــى 221 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة ارتفــاع عــدد العمــاء الذيــن 
بحاجــة الــى الفحوصــات الطبيــة حيــث اســتقرت المصاريــف الطبيــة كنســبة مئويــة مــن االشــتراكات المكتتبــة عنــد 0.1٪ خــال نفــس الفتــرة.
انخفضــت المصاريــف الطبيــة بنســبة 41.3٪ مــن 80 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 47 ألــف 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة انخفــاض عــدد العمــاء الذيــن بحاجــة الــى الفحوصــات الطبيــة حيــث 

اســتقرت المصاريــف الطبيــة كنســبة مئويــة مــن االشــتراكات المكتتبــة أيضــاً عنــد 0.1٪ خــال نفــس الفتــرة.

أخرى

تتعلــق المصاريــف األخــرى فــي حمــات المبيعــات والمصاريــف الدعائيــة األخــرى. انخفضــت المصاريــف األخــرى بنســبة 58.3٪ مــن 432 
ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 180 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض المصاريــف الدعائيــة 

ــرة. ــد 0.1٪ خــال نفــس الفت ــة عن ــة مــن االشــتراكات المكتتب ــف األخــرى كنســبة مئوي ــث اســتقرت المصاري والتســويقية حي
ارتفعــت المصاريــف األخــرى بنســبة 130٪ لتصــل إلــى 414 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة ارتفــاع المصاريــف الدعائيــة 

والتســويقية ممــا أدى الــى ارتفــاع المصاريــف األخــرى كنســبة مئويــة مــن االشــتراكات المكتتبــة لتصــل إلــى 0.2٪ خــال نفــس الفتــرة.
بلغــت المصاريــف األخــرى مــا قيمتــه 132 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م حيــث شــكلت 0.2٪ مــن 

االشــتراكات المكتتبــة.

11-2-2-6  المصاريف العمومية واإلدارية

جــدول المصاريــف العموميــة واإلداريــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 
31 مــارس 2020م و2021م.



127

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2020م
)غير 

المراجعة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

تكاليف 
)14.2٪(23.34.9994.287٪15.2٪32.1٪12.00515.85318.262موظفين

مصاريف 
58.5٪106168)6.7٪()19.7٪(8.4٪463502403إصاح وصيانة

منافع 
)4.5٪(6663)12.6٪()32.7٪(13.6٪221251169واتصاالت

)0.7٪(17.3291289٪5.6٪30.4٪714931983إيجار مكتب

أتعاب قانونية 
499436.5٪01.748)35.3٪(340.0٪)90.5٪(2102088ومهنية

مصاريف 
8.2٪772835)8.6٪(26.3٪)33.8٪(4.4722.9593.737حاسوب

23.5٪187231)3.6٪()6.2٪()0.8٪(829822771إستهاك 

)54.9٪(20693)50.4٪()76.4٪(4.1٪1.7551.827431إطفاءات 

مصاريف 
88.8٪33.3460869٪46.7٪21.1٪1.4071.7042.500اخرى 

إجمالي 
عمليات 
التأمين

22.07624.86927.344٪12.7٪10.0٪11.37.0888.583٪21.1

عمليات المساهمين

أتعاب قانونية 
)47.9٪(21.8676352٪)18.2٪(81.5٪2.4554.4553.643ومهنية

مصاريف 
50.9٪4.899149٪29.9٪)15.5٪(594502652اخرى 

61.8٪70113)8.2٪()35.4٪(30.7٪326426275 رسوم نظامية

مكافأت مجلس 
5.9٪3.9509539٪)5.2٪(13.9٪1.9172.1842.070اإلدارة واللجان 

بدل حضور 
مجلس االدارة 

واللجان
560515595)٪8.0(٪15.5٪3.1145147٪1.4

مصاريف 
مجلس االدارة 

واللجان
-13923-)٪83.5(-23-)٪100.0(
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ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2018م - 

2019م

نسبة 
التغيير 
السنوي 
2019م - 

2020م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2020م
)غير 

المراجعة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة التغير 
للفترة

2020م - 
2021م

إجمالي 
عمليات 

المساهمين
5.8528.2217.258٪40.5)٪11.7(٪11.41.5221.300)٪14.6(

14.8٪11.38.6099.883٪4.6٪18.5٪27.92833.09034.602اإلجمالي

مؤشرات األداء الرئيسية

)18(3564812917469981عدد الموظفين

متوسط تكلفة 
الموظف 

الواحد
343.000247.703225.457)٪27.8()٪9.0()٪18.9(50.49552.926٪4.8

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م و2021م.

عمليات التأمين:

تكاليف موظفين

ــاة وبــدل النقــل.  ــى الحي ــق تكاليــف الموظفيــن بشــكل أساســي بالرواتــب األساســية وبــدل الســكن والمكافــآت والتأميــن الطبــي والتأميــن عل تتعل
ارتفعــت تكاليــف الموظفيــن بنســبة 32.1٪ مــن 12.0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 15.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 

الماليــة 2019م نتيجــة ارتفــاع عــدد الموظفيــن بنحــو 29 موظــف خــال نفــس الفتــرة. 

ــاع عــدد  ــة 2020م نتيجــة ارتف ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــون ري ــى 18.3 ملي ــاع بنســبة 15.2٪ لتصــل إل ــن باالرتف ــف الموظفي اســتمرت تكالي
ــرة.  ــن بنحــو 17 موظــف خــال نفــس الفت الموظفي

انخفضــت تكاليــف الموظفيــن بنســبة 14.2٪ مــن 5.0 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 4.3 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة انخفــاض عــدد الموظفيــن بنحــو 18 موظــف خــال نفــس 

الفتــرة.

مصاريف إصالح وصيانة

ارتفعــت مصاريــف اإلصــاح والصيانــة بنســبة 8.4٪ مــن 463 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 502 ألــف ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2019م نتيجــة ارتفــاع احتياجــات الصيانــة للمبانــي خــال نفــس الفتــرة. 

انخفضــت مصاريــف اإلصــاح والصيانــة بنســبة 19.7٪ لتصــل إلــى 403 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة عمــل الموظفيــن 
عــن بعــد كإجــراء احتــرازي ضــد فايــروس كورونــا المســتجد خــال نفــس الفتــرة ممــا أدى إلنخفــاض احتياجــات اإلصــاح والصيانــة. 

ارتفعــت مصاريــف اإلصــاح والصيانــة بنســبة 58.5٪ مــن 106 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 
168 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة عمــل الموظفيــن عــن بعــد كإجــراء احتــرازي ضــد فايــروس 

كورونــا المســتجد خــال الســنة الماليــة 2020م. 
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منافع واتصاالت

ارتفعــت مصاريــف المنافــع واالتصــاالت بنســبة 13.6٪ مــن 221 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 251 ألــف ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2019م نتيجــة ارتفــاع تكلفــة مقدمــي خدمــات االتصــاالت خــال نفــس الفتــرة. 

انخفضــت مصاريــف المنافــع واالتصــاالت بنســبة 32.7٪ لتصــل إلــى 169ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة عمــل الموظفيــن 
عــن بعــد كإجــراء احتــرازي ضــد جائحــة كورونــا خــال الســنة الماليــة 2020م. 

انخفضــت مصاريــف المنافــع واالتصــاالت بنســبة 4.5٪ مــن 66 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 
63 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة جائحــة كورونــا العالميــة خــال الســنة الماليــة 2020م. 

إيجار مكتب

ارتفعــت مصاريــف إيجــار المكتــب بنســبة 30.4٪ مــن 714 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 931 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2019م نتيجــة اســتئجار مســاحة إضافيــة لقنــاة البيــع المباشــر الجديــدة لألفــراد خــال نفــس الفتــرة.

ــة 2020م نتيجــة اســتئجار فــرع الريــاض  ــال ســعودي فــي الســنة المالي ارتفعــت مصاريــف إيجــار المكتــب بنســبة 5.6٪ لتصــل إلــى 983ألــف ري
الجديــد خــال نفــس الفتــرة. 

اســتقرت مصاريــف إيجــار المكتــب بشــكل طفيــف عنــد 291 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م وفــي فتــرة 
الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م. 

أتعاب قانونية ومهنية

انخفضــت األتعــاب القانونيــة والمهنيــة بنســبة 90.5٪ مــن 210 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 20 ألــف ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض مصاريــف االستشــارات خــال نفــس الفتــرة.

ــف  ــاع مصاري ــة 2020م نتيجــة ارتف ــي الســنة المالي ــال ســعودي ف ــف ري ــى 88 أل ــة بنســبة 340.0٪ لتصــل إل ــة والمهني ــاب القانوني ــت األتع ارتفع
االستشــارات حيــث تعلقــت هــذه المصاريــف باالندمــاج المحتمــل مــع شــركة تْشــب العربيــة للتأميــن التعاونــي حيــث لــم ينجــح هــذا االندمــاج خــال 

نفــس الفتــرة. 

بلغــت األتعــاب القانونيــة والمهنيــة مــا قيمتــه 1.7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م وتمثلــت باستشــارات 
داخليــة تتعلــق بعمليــات شــركة األهلــي للتكافــل بقيمــة 1.6 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

مصاريف حاسوب

انخفضــت مصاريــف الحاســوب بنســبة 33.8٪ مــن 4.5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 3.0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2019م نتيجــة تطويــرات لخدمــات وأنظمــة الحاســوب واألجهــزة تــم القيــام بهــا خــال الســنة الماليــة 2018م. 

ارتفعــت مصاريــف الحاســوب بنســبة 26.3٪ لتصــل إلــى 3.7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة تطويــرات تــم القيــام بهــا 
لخدمــات وأنظمــة الحاســوب واألجهــزة خــال نفــس الفتــرة. 

ارتفعــت مصاريــف الحاســوب بنســبة 8.2٪ مــن 772 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 835 ألــف 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة زيــادة عــدد الطابعــات خــال نفــس الفتــرة. 

إستهالك 

اســتقرت مصاريــف اإلســتهاك عنــد 829 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م و 2019م ثــم انخفضــت بنســبة 6.2٪ لتصــل إلــى 771 
ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة اســتهاك عــدد مــن أجهــزة الحاســوب اآللــي بالكامــل خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت مصاريــف اإلســتهاك بنســبة 23.5٪ مــن 187 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 231 ألــف 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م تماشــًيا مــع ارتفــاع األثــاث والتركيبــات والمعــدات المكتبيــة خــال نفــس 

الفتــرة. 
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إطفاءات 

اســتقرت اإلطفــاءات عنــد 1.8 مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة 2018م و2019م ثــم انخفضــت بنســبة 76.4٪ لتصــل إلــى431 ألــف ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة اطفــاء عــدد مــن الموجــودات الغيــر ملموســة بالكامــل خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت مصاريــف اإلطفــاء بنســبة 54.9٪ مــن 206 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 93 ألــف 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة اطفــاء عــدد مــن الموجــودات غيــر الملموســة بالكامــل خــال نفــس 

الفتــرة.

مصاريف اخرى

تتألــف بشــكل أساســي مــن مصاريــف ضريبــة القيمــة المضافــة والتبرعــات الخيريــة والرســوم الحكوميــة. ارتفعــت المصاريــف االخــرى مــن 1.4 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 1.7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م ثــم إلــى 2.5 مليــون ريــال ســعودي فــي 

الســنة الماليــة 2020م نتيجــة ارتفــاع الرســوم الحكوميــة التــي تتعلــق بضريبــة القيمــة المضافــة خــال نفــس الفتــرة.
ارتفعــت المصاريــف االخــرى بنســبة 88.8٪ مــن 460 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 869 ألــف 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع الرســوم الحكوميــة التــي تتعلــق بضريبــة القيمــة المضافــة 

خــال نفــس الفتــرة.

عمليات المساهمين:

أتعاب قانونية ومهنية

ارتفعــت األتعــاب القانونيــة والمهنيــة بنســبة 81.5٪ مــن 2.5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 4.5 مليــون ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2019م نتيجــة توزيــع أكثــر لمصاريــف األتعــاب القانونيــة والمهنيــة تجــاه عمليــات المســاهمين.

انخفضــت األتعــاب القانونيــة والمهنيــة بنســبة 18.2٪ لتصــل إلــى 88 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة توزيــع أقــل لمصاريــف 
األتعــاب القانونيــة والمهنيــة تجــاه عمليــات المســاهمين.

انخفضــت األتعــاب القانونيــة والمهنيــة بنســبة 47.9٪ مــن 676 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 
352 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة توزيــع أقــل لمصاريــف األتعــاب القانونيــة والمهنيــة تجــاه 

عمليــات المســاهمين.

مصاريف اخرى 

تتألــف بشــكل أساســي مــن مصاريــف التأميــن ألعضــاء مجلــس اإلدارة واألعضــاء التنفيذييــن والمصاريــف البنكيــة ومصاريــف وضريبــة القيمــة 
ــة  ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــة اخــرى. انخفضــت المصاريــف االخــرى بنســبة 15.5٪ مــن 594 ألــف ري المضافــة باإلضافــة لمصاريــف إداري

2018م إلــى 502 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض رســوم بنكيــة.

ارتفعــت المصاريــف االخــرى بنســبة 29.9٪ لتصــل إلــى 652 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة ارتفــاع مصاريــف ضريبــة القيمــة 
المضافــة خــال نفــس الفترة.

انخفضــت المصاريــف االخــرى بنســبة 50.9٪ مــن 99 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 149 ألــف 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع مصاريــف ضريبــة القيمــة المضافــة خــال نفــس الفتــرة.

رسوم نظامية

تتعلــق الرســوم النظاميــة بشــكل أساســي برســوم هيئــة ســوق المــال ووزارة التجــارة واالســتثمار باإلضافــة إلــى رســوم اخــرى. ارتفعــت مصاريــف 
الرســوم النظاميــة بنســبة 30.7٪ مــن 326 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 426 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م 

نتيجــة ارتفــاع رســوم الترخيصــات خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت الرســوم النظاميــة بنســبة 35.4٪ لتصــل إلــى 275 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض رســوم الترخيصــات 
خــال نفــس الفتــرة.
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ارتفعــت الرســوم النظاميــة بنســبة 61.8٪ مــن 70 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 113 ألــف ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع رســوم ووزارة التجــارة واالســتثمار.

مكافأت مجلس اإلدارة واللجان 

ارتفعــت مكافــأت مجلــس اإلدارة واللجــان بنســبة 13.9٪ مــن 1.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 2.2 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2019م تماشــًيا مــع ارتفــاع صافــي الدخــل خــال نفــس الفتــرة. 

انخفضت مكافأت مجلس اإلدارة واللجان بشكل طفيف بنسبة 5.2٪ لتصل إلى 2.1 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م.

ارتفعــت مكافــأت مجلــس اإلدارة واللجــان بنســبة 5.9٪ مــن 509 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 
539 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م تماشــًيا مــع ارتفــاع صافــي الدخــل خــال نفــس الفتــرة.

بدل حضور مجلس االدارة واللجان

انخفــض بــدل حضــور مجلــس االدارة واللجــان بنســبة 8.0٪ مــن 560 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 515 ألــف ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2019م تماشــًيا مــع انخفــاض اجتماعــات مجلــس اإلدارة خــال نفــس الفتــرة. 

ارتفــع بــدل حضــور مجلــس االدارة واللجــان بنســبة 15.5٪ ليصــل إلــى 595 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م تماشــًيا مــع ارتفــاع 
ــرة. اجتماعــات مجلــس اإلدارة خــال نفــس الفت

ارتفــع بــدل حضــور مجلــس االدارة واللجــان بنســبة 1.4٪ مــن 145 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م إلــى 
147 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م تماشــًيا مــع ارتفــاع اجتماعــات مجلــس اإلدارة خــال نفــس الفتــرة. 

مصاريف مجلس االدارة واللجان

انخفضــت مصاريــف مجلــس االدارة واللجــان بنســبة 83.5٪ مــن 139 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 23 ألــف ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2020م و فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م تماشــًيا مــع انخفــاض اجتماعــات مجلــس اإلدارة خــال نفــس 

الفترة. 

11-2-3  قائمة المركز المالي لشركة األهلي للتكافل

جدول قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

الموجودات - عمليات التأمين 

16.45419.60633.70039.414النقـد وما في حكمه

اشتراكات تأمين مستحقة وذمم 
74.07314.56921.48359.463مدينة لمعيدي التأمين، بالصافي

حصة معيدي التأمين من اشتراكات 
3.1872.1072.2383.584تأمين غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
40.69021.08831.77941.689القائمة
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

حصة معيدي التأمين من احتياطي 
17.83816.97915.536-مطالبات متكبدة ولم يتم اإلباغ عنها

647.075671.674658.721661.056استثمارات مرتبطة بالوحدات

47.80571.05036.74911.769استثمارات

429702345434ايرادات مستحقة

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات 
9101.4717.61310.049أخرى

1.7122.7033.4873.734أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

2.347852924922موجودات غير ملموسة

مجموع الموجودات- عمليات 
834.682823.660814.018847.650التأمين

الموجودات - عمليات المساهمين

2.417131313النقـد وما في حكمه

238.808245.478251.637249.945استثمارات

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات 
4.5834.5904.2854.538أخرى

16.66716.66716.66716.667وديعة نظامية

1.4641.9472.1872.206عائد مستحق من وديعة نظامية

مجموع الموجودات- عمليات 
263.939268.695274.789273.369المساهمين

1.098.6211.092.3551.088.8071.121.019مجموع الموجودات

االلتزامات - عمليات التأمين

أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات 
14.54812.907 31.83017.116اخرى

أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي 
46.38922.22712.21641.163التأمين

4.9743.4493.6695.707اشتراكات تامين غير مكتسبة

654.225684.546681.540681.361االحتياطي الفني لعمليات التأمين

66.87543.17155.10265.000مطالبات قائمة 
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

احتياطي مطالبات متكبدة ولم يتم 
7.19722.89121.71719.968اإلباغ عنها

2.34947927377مستحق لطرف ذو عاقة

1.8092.4602.8022.873مكافأة نهاية الخدمة 

19.01020.18421.85922.272الفائض من عمليات التأمين 

834.658816.523813.726851.328مجموع االلتزامات- عمليات التأمين

االلتزامات - عمليات المساهمين

ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات 
3.8942.8604.3172.869اخرى

23.86029.25418.62310.596زكاة وضريبة الدخل 

8888توزيعات ارباح مستحقة الدفع 

عائد مستحق الدفع للبنك المركزي 
1.4641.9472.1872.206السعودي 

مجموع االلتزامات- عمليات 
29.22634.06925.13515.679المساهمين

863.884850.592838.861867.007مجموع االلتزامات

حقوق الملكية 

166.667166.667166.667166.667رأس المال

28.42729.89531.49932.306احتياطي نظامي 

39.61945.48951.90455.134أرباح مبقاة

234.713242.051250.070254.107مجموع حقوق المساهمين

احتياطي إعادة تقييم مكافأة نهاية 
)95()124()288(24الخدمة - المتعلقة بعمليات التأمين

234.737241.763249.946254.012مجموع حقوق الملكية

1.098.6211.092.3551.088.8071.121.019مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.
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جدول مؤشرات األداء الرئيسية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

اشتراكات تأمين غير مكتسبة/ 
6.9٪1.5٪1.4٪1.5٪إجمالي االشتراكات المكتتبة

حصة معيدي التأمين من االشتراكات 
غير المكتسبة / إجمالي االشتراكات 

غير المكتسبة
٪64.1٪61.1٪61.0٪62.8

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
64.1٪57.7٪48.8٪60.8٪القائمة / إجمالي المطالبات القائمة

حصة معيدي التأمين من مطالبات 
قائمة ومتكبدة لم يتم االباغ عنها / 
إجمالي مطالبات قائمة ومتكبدة لم 

يتم االباغ عنها

٪0.0٪77.9٪78.2٪77.8

0.4٪0.7٪0.7٪0.5٪العائد على الموجودات

1.6٪3.2٪3.0٪2.3٪العائد على حقوق المساهمين 

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.

11-2-3-1  موجودات عمليات التأمين

النقـد وما في حكمه

ــي الســعودي )أحــد  ــة المحفوظــة لــدى البنــك األهل ــد ومــا فــي حكمــه بشــكل رئيســي مــن األرصــدة فــي الصنــدوق واألرصــدة البنكي يتكــون النقـ
المســاهمين(. ارتفــع النقــد ومافــي حكمــه مــن 16.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 19.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2019م نتيجــة ارتفــاع النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية بمقــدار 20.0 مليــون ريــال ســعودي حيــث قابــل ذلــك نقــد مســتخدم فــي 

النشــاطات االســتثمارية بقيمــة 19.3 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع النقــد ومافــي حكمــه ليصــل إلــى 33.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة ارتفــاع النقــد الناتــج مــن األنشــطة 
االســتثمارية بســبب اســترداد واســتحقاق أحــد اســتثمارات شــركة األهلــي للتكافــل بقيمــة 32.9 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع النقــد ومافــي حكمــه مــن 33.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 39.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 
2021م نتيجــة ارتفــاع النقــد الناتــج مــن األنشــطة االســتثمارية بســبب اســترداد واســتحقاق أحــد اســتثمارات شــركة األهلــي للتكافــل بقيمــة 29.4 

مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

اشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين، بالصافي

ــق )العمــاء والشــركات  ــة الوثائ ــن مــن االشــتراكات مســتحقة القبــض مــن حمل ــدي التأمي ــة لمعي ــن مســتحقة وذمــم مدين تتكــون اشــتراكات تأمي
واألطــراف ذات العاقــة(، وشــركات إعــادة التأميــن بعــد خصــم مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا. انخفضــت اشــتراكات تأميــن مســتحقة 
وذمــم مدينــة لمعيــدي التأميــن مــن 74.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 14.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019م نتيجــة تســويات مــن أحــد المســاهمين )البنــك األهلــي الســعودي( بموجــب اتفاقيــة مقاصــة مقابــل المطالبــات المعلقــة المســتحقة خــال 

نفــس الفتــرة. 

ارتفعــت اشــتراكات تأميــن مســتحقة وذمــم مدينــة لمعيــدي التأميــن لتصــل إلــى 21.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة 
وثائــق تأميــن لمنتــج تأميــن التمويــل الســكني الصــادرة للبنــك األهلــي الســعودي لــم تســدد خــال نفــس الفتــرة.
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ارتفعــت اشــتراكات تأميــن مســتحقة وذمــم مدينــة لمعيــدي التأميــن مــن 21.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 59.5 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م وكان هــذا االرتفــاع متعلــق بزيــادة الذمــم المدينــة مــن أحــد شــركات إعــادة التأميــن باإلضافــة إلــى وثائــق 

منتــج تأميــن التمويــل الســكني القائمــة غيــر المســددة للبنــك األهلــي الســعودي.

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير مكتسبة

تتعلــق حصــة معيــدي التأميــن مــن اشــتراكات تأميــن غيــر مكتســبة بجموعــة مــن منتجــات تأميــن علــى الحيــاة حيــث تتغيــر الحركــة فــي رصيــد حصــة 
معيــدي التأميــن مــن اشــتراكات تأميــن غيــر مكتســبة بشــكل يتماشــى مــع رصيــد حســاب صافــي االشــتراكات غيــر المكتســبة. بلــغ رصيــد حصــة 
معيــدي التأميــن مــن اشــتراكات تأميــن غيــر مكتســبة 3.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و بلــغ 2.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2019م و 2.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م وكانــت هــذه التغيــرات فــي الرصيــد مقترنــة بمــا يتماشــى مــع 

تغيــرات رصيــد صافــي االشــتراكات غيــر المكتســبة خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع رصيــد حصــة معيــدي التأميــن مــن اشــتراكات تأميــن غيــر مكتســبة مــن 2.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 3.6 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م بمــا يتماشــى مــع حركــة رصيــد صافــي االشــتراكات غيــر المكتســبة خــال نفــس الفتــرة.

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

انخفضــت حصــة معيــدي التأميــن مــن المطالبــات القائمــة مــن 40.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 21.1 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة تســوية المطالبــات بموجــب منتــج تأميــن التمويــل الشــخصي للمجموعــة الــذي تــم إيقافــة خــال عــام 

2019م.

ارتفعــت حصــة معيــدي التأميــن مــن المطالبــات القائمــة لتصــل إلــى 31.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م ثــم إلــى 41.7 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م بمــا يتماشــى مــع ارتفــاع نســبة اإلســناد خــال نفــس الفتــرة.

حصة معيدي التأمين من احتياطي مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

بلــغ الرصيــد الشــيء كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة تســجيل رصيــد حصــة معيــدي التأميــن مــن احتياطــي مطالبــات متكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ 
عنهــا مــع المطالبــات القائمــة بالصافــي خــال الســنة الماليــة 2018م.انخفضــت حصــة معيــدي التأميــن مــن احتياطــي مطالبــات متكبــدة ولــم يتــم 
اإلبــاغ عنهــا مــن 17.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م ثــم إلــى 17.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م ثــم 
إلــى 15.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م تماشــًيا مــع الحركــة فــي إجمالــي المطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا خــال 

نفــس الفتــرة.

استثمارات مرتبطة بالوحدات

يتكــون حســاب اســتثمارات مرتبطــة بالوحــدات مــن اســتثمار أمــوال حاملــي وثائــق التأميــن كاألفــراد المشــتركين فــي خطــط التقاعــد واالدخــار. 
ارتفعــت االســتثمارت المرتبطــة بالوحــدات مــن 647.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 671.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة ربــح غيــر محقــق بمقــدار 83.6 مليــون ريــال ســعودي بســبب ارتفــاع فــي تقييــم االســتثمارت وقابــل هــذا االرتفــاع 

انخفــاض بقيمــة 59.0 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة اســترداد أحــد االســتثمارات خــال نفــس الفتــرة. 

انخفضــت االســتثمارت المرتبطــة بالوحــدات لتصــل إلــى 658.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة اســترداد أحــد 
االســتثمارات بقيمــة 60.0 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت االســتثمارت المرتبطــة بالوحــدات مــن 658.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 661.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 مــارس 2021م نتيجــة ربــح غيــر محقــق بمقــدار 7.3 مليــون ريــال ســعودي بســبب ارتفــاع فــي تقييــم االســتثمارت وقابــل هــذا االرتفــاع انخفــاض 

بقيمــة صافيــة 5.0 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة اســترداد أحــد االســتثمارات خــال نفــس الفتــرة.

استثمارات

يتــم قيــاس االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل ويتــم تخصيصهــا علــى المســاهمين وتخصيــص جــزء قليــل منهــا تجــاه عمليــات 
التأميــن. ارتفــع حســاب االســتثمارت مــن 47.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 71.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2019م نتيجــة مشــتريات اســتثمارية بقيمــة 15.0 مليــون ريــال ســعودي وتحويــل اســتثمارات مــن حســاب المســاهمين بقيمــة 6.9 مليــون 

ريــال ســعودي، باإلضافــة إلــى ربــح غيــر محقــق بمقــدار 1.4 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.
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انخفــض حســاب االســتثمارت ليصــل إلــى 36.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة اســترداد أحــد االســتثمارات بقيمــة 35.0 
مليــون ريــال ســعودي وقابــل هــذا االتخفــاض ارتفــاع بقيمــة 0.7 مليــون ريــال ســعودي ناتــج عــن أربــاح غيــر محققــة خــال نفــس الفتــرة.

انخفــض حســاب االســتثمارت مــن 36.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 11.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 
2021م نتيجــة اســترداد أحــد االســتثمارات بقيمــة 25.0 مليــون ريــال ســعودي وقابــل هــذا االتخفــاض ارتفــاع بقيمــة 20 ألــف ريــال ســعودي ناتــج 

عــن أربــاح غيــر محققــة خــال نفــس الفتــرة.

ايرادات مستحقة

تتعلــق اإليــرادات المســتحقة بأتعــاب صنــدوق االســتثمار برســوم ثابتــه قدرهــا 1.5٪ يفرضهــا البنــك األهلــي االســتثماري إلدارة الصناديــق وتقــوم 
بمشــاركة نصــف هــذه األتعــاب مــع شــركة األهلــي للتكافــل علــى نصــف قيمــة هــذه الرســوم كأتعــاب لصنــدوق االســتثمار وبالتالــي يتــم االعتــراف بهــا 
كدخــل ضمــن »رســوم صنــدوق االســتثمار«. ارتفعــت اإليــرادات المســتحقة مــن 429 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 702 ألــف 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ممــا أدى الرتفــاع الرصيــد 
المســتحق خــال نفــس الفتــرة. والجديــر بالذكــر انــه تــم تســجيل هــذه المبالــغ الضريبيــة المســتحقة كمصاريــف فتــرة خــال الســنة الماليــة 2020م 

ممــا أدى النخفــاض اإليــرادات المســتحقة لتصــل إلــى 345 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م.

ارتفعــت اإليــرادات المســتحقة مــن 345 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 434 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م 
تماشــًيا مــع ارتفــاع االســتثمارات المرتبطــة بالوحــدات.

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

تتعلــق المبالــغ المدفوعــة مقدمــا والموجــودات األخــرى بمصروفــات األجــار المدفوعــة مقدًمــا ومبالــغ مدفوعــة مقدًمــا للمورديــن والدفعــات 
المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة والذمــم المدينــة المتعلقــة بالموظفيــن والودائــع مقابــل الضمانــات البنكيــة. ارتفعــت المبالــغ المدفوعــة مقدمــا 
والموجــودات األخــرى مــن 910 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 1.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م ثــم إلــى 
7.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة ارتفــاع أرصــدة الودائــع مقابــل الضمانــات البنكيــة لصالــح هيئــة الــزكاة والضريبــة 
والجمــارك حيــث ان هــذه الضمانــات هــي متطلــب مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك العتمــاد حســاب الــزكاة الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل، 

باإلضافــة الرتفــاع الدفعــات المقدمــة إلــى للمورديــن حيــث ان هــذه الدفعــات المقدمــة تتعلــق بالتأميــن الطبــي لموظفيــن شــركة األهلــي للتكافــل.

ــال  ــون ري ــى 10.0 ملي ــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إل ــون ري ــغ المدفوعــة مقدمــا والموجــودات األخــرى مــن 7.6 ملي ارتفعــت المبال
ــة  ــزكاة والضريب ــة ال ــث قامــت هيئ ــة حي ــة المضاف ــة القيم ــة بضريب ــة المتعلق ــم المدين ــاع والذم ــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ارتف ســعودي كم

ــة 2020م. ــارك خــال الســنة المالي والجم

أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

يتضمــن حســاب أثــاث وتركيبــات ومعــدات مكتبيــة بالموجــودات الثابتــة المتعلقــة بالمعــدات المكتبيــة واألثــاث والتجهيــزات باإلضافــة إلــى المشــاريع 
تحــت التنفيــذ التــي تتعلــق بالخــوادم واألجهــزة التــي يتــم تجديدهــا و إعدادهــا لمواقــع الفــروع الجديــدة لشــركة األهلــي للتكافــل. ارتفــع حســاب 
أثــاث وتركيبــات ومعــدات مكتبيــة مــن 1.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 2.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019م نتيجــة إضافــات بقيمــة 1.8 مليــون ريــال ســعودي تعلقــت بشــكل رئيســي فــي فــرع شــركة األهلــي للتكافــل فــي مدينــة الريــاض، قابــل هــذا 

االرتفــاع مصاريــف اســتهاك بقيمــة 0.8 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع حســاب أثــاث وتركيبــات ومعــدات مكتبيــة ليصــل إلــى 3.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة إضافــات بقيمــة 1.6 
مليــون ريــال ســعودي، قابــل هــذا االرتفــاع مصاريــف اســتهاك بقيمــة 0.8 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع حســاب أثــاث وتركيبــات ومعــدات مكتبيــة مــن 3.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 3.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 مــارس 2021م نتيجــة إضافــة بقيمــة 0.5 مليــون ريــال ســعودي تعلقــت بشــكل رئيســي فــي أجهــزة وخــوادم تكنولوجيــا المعلومــات.

موجودات غير ملموسة

تتعلــق الموجــودات الغيــر ملموســة ببرامــج وتطبيقــات أجهــزة الحاســب اآللــي. انخفضــت الموجــودات الغيــر ملموســة مــن 2.3 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 852 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة مصاريــف إطفــاء بقيمــة 1.8 مليــون ريــال ســعودي، 

قابــل هــذا االنخفــاض إضافــات بقيمــة 332 ألــف ريــال ســعودي.
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ارتفعت الموجودات الغير ملموسة لتصل إلى 924 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة إضافات خال نفس الفترة.
انخفضــت الموجــودات الغيــر ملموســة بشــكل طفيــف مــن 924 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م لتصــل إلــى عنــد 922 ألــف ريــال 

ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة إطفــاءات خــال نفــس الفتــرة.

11-2-3-2  موجودات عمليات المساهمين

النقـد وما في حكمه 

ــي الســعودي )أحــد  ــة المحفوظــة لــدى البنــك األهل ــد ومــا فــي حكمــه بشــكل رئيســي مــن األرصــدة فــي الصنــدوق واألرصــدة البنكي يتكــون النقـ
المســاهمين(. انخفــض النقــد ومافــي حكمــه مــن 2.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 13 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 

ديســمبر 2019م نتيجــة شــراء اســتثمارات بالقيمــة العادلــة، وشــراء أثــاث وتركيبــات ومعــدات مكتبيــة خــال نفــس الفتــرة. 

استقر النقـد وما في حكمه عند 13 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م. 

استثمارات 

يتــم قيــاس االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل ويتــم تخصيصهــا علــى المســاهمين وتخصيــص جــزء قليــل منهــا تجــاه عمليــات 
التأميــن. كمــا فــي 31 مــارس 2021م شــكلت محفظــة شــركة األهلــي للتكافــل مــن التوزيــع علــى االســتثمارات حوالــي 92٪ مــن إجمالــي االســتثمارات، 
ــاري. ارتفــع حســاب االســتثمارات  ــدوق عق ــي 2٪ لاســتثمار فــي صن ــال الســعودي وحوال ــوع للمتاجــرة بالري ــي المتن ــدوق األهل ــي 6٪ لصن وحوال
مــن 238.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 245.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة مشــتريات 

اســتثمارية بقيمــة 2.2 مليــون ريــال ســعودي وربــح غيــر محقــق بمقــدار 11.4 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع حســاب االســتثمارات ليصــل إلــى 251.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة أربــاح غيــر محققــة بقيمــة 6.9 مليــون 
ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

انخفــض حســاب االســتثمارات مــن 251.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 249.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 
2021م نتيجــة اســترداد أحــد االســتثمارات خــال نفــس الفتــرة.

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

تتعلــق المبالــغ المدفوعــة مقدمــا والموجــودات األخــرى بمصروفــات بمبالــغ مدفوعــة مقدًمــا للمورديــن والدفعــات المتعلقــة بضريبــة القيمــة 
المضافــة والذمــم المدينــة المتعلقــة بالموظفيــن والودائــع مقابــل الضمانــات البنكيــة. اســتقرت المبالــغ المدفوعــة مقدمــا والموجــودات األخــرى 
عنــد 4.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م ثــم انخفضــت إلــى 4.3 كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة انخفــاض المبالــغ 

المدفوعــة للمورديــن بســبب انخفــاض الدفعــات المقدمــة للمعــدات االلكترونيــة خــال نفــس الفتــرة. 

ارتفعــت المبالــغ المدفوعــة مقدمــا والموجــودات األخــرى بشــكل طفيــف مــن 4.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 4.5 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع الدفعــات المقدمــة للمعــدات االلكترونيــة خــال نفــس الفتــرة. 

وديعة نظامية

بلغــت الوديعــة النظاميــة 16.7 مليــون ريــال ســعودي خــال جميــع الفتــرات التاريخيــة، وتتعلــق بإيــداع مــا يعــادل 10٪ مــن رأس المــال المدفــوع 
لشــركة األهلــي للتكافــل المملوكــة مــن قبــل البنــك األهلــي الســعودي. هــذا الرصيــد مقيــد وال يمكــن ســحبه وال توزيعــه كمــا هــو مطلــوب بموجــب 

أنظمــة ولوائــح التأميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية ولوائــح البنــك المركــزي الســعودي.

عائد مستحق من وديعة نظامية

يتعلــق حســاب العائــد المســتحق مــن وديعــة نظاميــة باألربــاح المتراكمــة الناتجــة عــن الوديعــة النظاميــة البالــغ قيمتهــا 16.7 مليــون ريــال ســعودي. 
ارتفــع حســاب العائــد المســتحق مــن وديعــة نظاميــة مــن 1.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 1.9 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م ثــم إلــى 2.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م وكمــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة زيــادة العائــد 
المتراكــم مــن وديعــة المرابحــة. والجديــر بالذكــر ان الزيــادة فــي الحســاب تتناقــص علــى أســاس ســنوي بســبب االنخفــاض العــام فــي معــدل عائــد 

المرابحــة خــال الفتــرة التاريخيــة.
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11-2-3-3  التزامات عمليات التأمين

أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

ــازل عنهــا، واالشــتراكات المســتلمة  ــات االخــرى بمصروفــات االشــتراكات المســتحقة، والوثائــق المتن ــق األرصــدة مســتحقة الدفــع والمطلوب تتعل
مقدًمــا والمصروفــات المســتحقة الدفــع والذمــم الدائنــة األخــرى. انخفضــت األرصــدة مســتحقة الدفــع والمطلوبــات االخــرى مــن 31.8 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 17.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة تســوية مطالبــات لصالــح البنــك 
األهلــي الســعودي المســتحقة البالغــة 9.3 مليــون ريــال ســعودي )لــم يقــم معيــد التأميــن بالموافقــة عليهــا( حيــث تمــت تســويتها كجــزء مــن اتفاقيــة 
المقاصــة بيــن شــركة األهلــي للتكافــل والبنــك األهلــي الســعودي، باإلضافــة إلــى انخفــاض فــي ضريبــة االســتقطاع نتيجــة ســداد مســتحقات بقيمــة 

4.8 مليــون ريــال ســعودي وكانــت هــذه الضريبــة المســتحقة تتعلــق بعمليــات مــع معيــدي تأميــن خارجييــن.

اســتمرت األرصــدة مســتحقة الدفــع والمطلوبــات االخــرى باالنخفــاض لتصــل إلــى 14.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة 
ســداد مســتحقات ضريبيــة بقيمــة 4.3 مليــون ريــال ســعودي. 

انخفضــت األرصــدة مســتحقة الدفــع والمطلوبــات االخــرى مــن 14.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 12.9 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ســداد مســتحقات ضريبيــة بقيمــة 2.9 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين

تمثــل األرصــدة مســتحقة الدفــع لمعيــدي التأميــن باشــتراكات إعــادة التأميــن المســتحقة مســتحقة الدفــع تجــاه شــركات إعــادة التأميــن. انخفضــت 
األرصــدة مســتحقة الدفــع لمعيــدي التأميــن مــن 46.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 22.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة تســوية المبالــغ المســتحقة ألحــد شــركات إعــادة التأميــن الخارجيــة بمبلــغ 16.7 مليــون ريــال ســعودي وكانــت هــذه 

التســوية تتعلــق بمنتــج التأميــن علــى الحيــاة. 

اســتمرت األرصــدة مســتحقة الدفــع لمعيــدي التأميــن باالنخفــاض لتصــل إلــى 12.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة 
تســوية المبالــغ المســتحقة ألحــد شــركات التأمــن الخارجيــة بمبلــغ 8.6 مليــون ريــال ســعودي.

ارتفعــت األرصــدة مســتحقة الدفــع لمعيــدي التأميــن مــن 12.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 41.2 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 مــارس 2021م تماشــًيا مــع تجديــد عــدد مــن الوثائــق خــال نفــس الفتــرة. الجديــر بالذكــر ان شــركة األهلــي للتكافــل قامــت بالتعاقــد 

مــع شــركات إعــادة تأميــن محليــة إلعــادة التأميــن علــى منتجــات التأميــن علــى الحيــاة وبعــض المنتجــات األخــرى خــال نفــس الفتــرة.

اشتراكات تأمين غير مكتسبة

تتعلــق اشــتراكات التأميــن غيــر المكتســبة بمنتجــات التأميــن علــى الحيــاة. انخفضــت اشــتراكات التاميــن غيــر المكتســبة مــن 5.0 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 3.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة عــدم تجديــد وثائــق التأميــن لعــدد مــن 

العمــاء الرئيســيين. 

ارتفعــت اشــتراكات التاميــن غيــر المكتســبة لتصــل إلــى 3.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م تماشــًيا مــع ارتفــاع إجمالــي 
االشــتراكات المكتتبــة لمنتجــات التأميــن علــى الحيــاة.

ارتفعــت اشــتراكات التاميــن غيــر المكتســبة مــن 3.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 5.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 مــارس 2021م نتيجــة التجديــد لعديــد مــن وثائــق التأميــن خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2021م ممــا أدى الرتفــاع نســبة الرصيــد الغيــر 

المســتحق مــن اشــتراكات التأميــن.

االحتياطي الفني لعمليات التأمين

يتعلــق االحتياطــي الفنــي لعمليــات التأميــن بمنتجــات الحمايــة واالدخــار لألفــراد ويتــم حســاب االحتياطــي بنــاء علــى قيمــة االســتثمارات المرتبطــة 
بالوحــدات وترتبــط التقلبــات فــي هــذا االحتياطــي بتقلــب القيمــة العادلــة لاســتثمارات المرتبطــة بالوحــدات. ارتفــع االحتياطــي الفنــي لعمليــات 
التأميــن مــن 654.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 684.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة ربــح 

غيــر محقــق بقيمــة 83.6 مليــون ريــال ســعودي، باإلضافــة الرتفــاع االشــتراكات القابلــة لاســتثمار بمقــدار 149.6 مليــون ريــال ســعودي.
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انخفــض االحتياطــي الفنــي لعمليــات التأميــن ليصــل إلــى 681.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة تعــدي قيمــة إعــادة 
واســتحقاق وثائــق التكافــل التــي بلغــت 180.1 مليــون ريــال ســعودي قيمــة األربــاح الغيــر محققــة والتــي بلغــت 47.0 مليــون ريــال ســعودي خــال 

نفــس الفتــرة. 

انخفــض االحتياطــي الفنــي لعمليــات التأميــن بشــكل جزئــي مــن 681.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 681.4 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة تعــدي قيمــة إعــادة واســتحقاق وثائــق التكافــل التــي بلغــت 42.0 مليــون ريــال ســعودي قيمــة األربــاح 

الغيــر محققــة والتــي بلغــت 7.3 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

مطالبات قائمة 

انخفضــت المطالبــات القائمــة مــن 66.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 43.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019م نتيجــة تســوية مطالبــات تحــت منتجــات التأميــن علــى القــروض الشــخصية والجديــر بالذكــر انــه تــم اســتبعاد هــذا النــوع مــن المنتجــات 

خــال الســنة الماليــة 2019م.

ارتفعــت المطالبــات القائمــة لتصــل إلــى 55.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م تماشــًيا مــع ارتفــاع إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة 
لمنتجــات المجموعــات ومنتجــات التأميــن علــى الرهــون العقارية.

ارتفعــت المطالبــات القائمــة مــن 55.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 65.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 
2021م تماشــًيا مــع ارتفــاع إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة لمنتجــات التأميــن علــى الحيــاة.

احتياطي مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

ــال  ــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 22.9 مليــون ري ــم اإلبــاغ عنهــا مــن 7.2 مليــون ري ــم يت ارتفــع احتياطــي مطالبــات متكبــدة ول
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة انخفــاض احتياطــي المطالبــات المتكبــدة والتــي لــم يتــم اإلبــاغ عنهــا المتعلقــة بمنتجــات التأميــن 
علــى الحيــاة. والجديــر بالذكــر ان الشــركة كانــت تقــوم بتســجيل احتياطــي مطالبــات متكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا بالصافــي بعــد خصــم نصيــب 
معيــد التأميــن مــن المطالبــات فــي الســنة الماليــة 2018م. وقامــت بتغييــر طريقــة التســجيل فــي الســنوات الاحقــة وبنــاًء علــى الدراســة االكتواريــة 
كان الرصيــد اإلجمالــي )ليــس الصافــي( 33.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م وانخفــض إلــى 22.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا 

فــي 31 ديســمبر 2019م.

انخفــض احتياطــي مطالبــات متكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا بشــكل طفيــف ليصــل إلــى 21.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م 
تماشــًيا مــع تحســن معــدالت مطالبــات متكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا )المطالبــات التــي تحقــق تكبدهــا( خــال الســنة الماليــة 2020م. 

انخفــض احتياطــي مطالبــات متكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا مــن 21.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 20.0 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م نتيجــة تطبيــق سياســة )Sunset clause( والتــي تحــدد موعــد نهائــي لتقديــم المطالبــات بمجــرد انتهــاء 

صاحيــة السياســة تجــاه وثيقــة تأميــن البنــك األهلــي الســعودي.

مستحق لطرف ذو عالقة

يتعلــق المســتحق لطــرف ذو عاقــة بأرصــدة مســتحقة الدفــع تجــاه شــركة إف دبليــو يــو )مســاهم ســابق( وعمــوالت إلــى شــركة األهلــي لتســويق 
خدمــات التأميــن المحــدودة )شــركة تابعــة للبنــك األهلــي الســعودي(. انخفــض المســتحق لطــرف ذو عاقــة مــن 2.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2018م إلــى 479 ألــف ريــال ســعودي نتيجــة ســداد 1.8 مليــون ريــال ســعودي إلــى شــركة األهلــي لتســويق خدمــات التأميــن المحــدودة 

خــال نفــس الفتــرة.

انخفــض المســتحق لطــرف ذو عاقــة ليصــل إلــى 273 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 2020م نتيجــة بيــع شــركة إف دبليــو يــو حصتهــا بشــركة األهلــي 
للتكافــل ممــا أدى إلعــادة تصنيــف الرصيــد المســتحق لشــركة إف دبليــو يــو والــذي بلــغ 121 ألــف ريــال ســعودي خــارج حســاب المســتحق لطــرف 

ذو عاقــة.

 انخفــض المســتحق لطــرف ذو عاقــة مــن 273 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 77 ألــف ريــال ســعودي وتعلــق الرصيــد بشــركة 
األهلــي لتســويق خدمات التأميــن المحدودة.
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مكافأة نهاية الخدمة 

يتــم إعــادة قيــاس مكافــأة نهايــة الخدمــة بشــكل دوري مــن قبــل خبــراء اكتوارييــن مســتقلين باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان المتوقعــة. يتــم تحديــد 
القيمــة الحاليــة اللتــزام المنافــع المحــددة بخصــم التدفقــات النقديــة الصــادرة المســتقبلية المقــدرة باســتخدام أســعار العمولــة لســندات الشــركات 
عاليــة الجــودة المســجلة بالعملــة التــي ســيتم دفــع المنافــع بهــا، ولهــا شــروط تقــارب شــروط االلتزامــات ذات العاقــة. وفــي البلــدان التــي ال يوجــد 
فيهــا أســواق عميقــة لهــذه الســندات، تســتخدم أســعار الســوق علــى الســندات الحكوميــة. وفيمــا يتعلــق بالتــزام منافــع نهايــة الخدمــة للموظفيــن فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، تأخــذ عمليــة التقويــم االكتــواري بعيــن االعتبــار أحــكام نظــام العمــل والعمــال الســعودي وكذلــك سياســية شــركة األهلــي 
للتكافــل. ارتفعــت مكافــأة نهايــة الخدمــة مــن 1.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 2.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2019م ثــم إلــى 2.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م ثــم إلــى 2.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م 

تماشــًيا مــع ارتفــاع تكلفــة الخدمــة الحاليــة وانخفــاض معــدل الخصــم خــال نفــس الفتــرة.

الفائض من عمليات التأمين 

يتعلــق الفائــض مــن عمليــات التأميــن بالنتائــج التراكميــة لعمليــات التأميــن خــال الفتــرة التاريخيــة ويعــزى التغييــر الســنوي بقيمــة الفائــض إلــى 
نتيجــة عمليــات التأميــن لــكل فتــرة ماليــة علــى حــدة وســيظل الرصيــد مســتحق علــى شــركة األهلــي للتكافــل حتــى يعتمــد البنــك المركــزي الســعودي 
ــال  ــون ري ــن 19.0 ملي ــن م ــات التأمي ــن عملي ــض م ــع الفائ ــق. ارتف ــي الوثائ ــى حامل ــة واالدخــار عل ــض منتجــات الحماي ــع فائ ــة واضحــة لتوزي آلي
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 20.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م ثــم إلــى 21.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2020م ثــم إلــى 22.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م تماشــًيا مــع ارتفــاع صافــي الدخــل العائــد لعمليــات التأميــن 

خــال نفــس الفتــرة.

11-2-3-4  التزامات عمليات التأمين

أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

ــال  ــون ري ــى 2.9 ملي ــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إل ــون ري ــات االخــرى مــن 3.9 ملي انخفضــت األرصــدة مســتحقة الدفــع والمطلوب
ــة  ــة األخــرى نتيجــة ســداد خدمــات مراجع ــع والذمــم الدائن ســعودي كمــا فــي 31 ديســمر 2019م نتيجــة انخفــاض المصروفــات مســتحقة الدف

ــرة.  واستشــارات مســتحقة خــال نفــس الفت

ارتفعــت األرصــدة مســتحقة الدفــع والمطلوبــات االخــرى لتصــل إلــى 4.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة ارتفــاع مكافــآت 
مســتحقة الدفــع العضــاء مجلــس اإلدارة.

ــال  ــون ري ــى 2.9 ملي ــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إل ــون ري ــات االخــرى مــن 4.3 ملي انخفضــت األرصــدة مســتحقة الدفــع والمطلوب
ــرة. ــال ســعودي خــال نفــس الفت ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ســداد مكافــآت مســتحقة بقيمــة 1.3 مليــون ري

زكاة وضريبة دخل 

ارتفــع رصيــد الــزكاة وضريبــة الدخــل مــن 23.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 29.3 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة الــزكاة 
المحملــة خــال الســنة بقيمــة 6.4 مليــون ريــال ســعودي وقابــل هــذا االرتفــاع انخفــاض ناتــج عــن مدفوعــات ضريبيــة بقيمــة 1.0 مليــون ريــال 

ســعودي خــال نفــس الفتــرة. 

انخفــض رصيــد الــزكاة وضريبــة الدخــل ليصــل إلــى 18.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة مدفوعــات زكاة بقيمــة 16.7 
مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

 انخفــض رصيــد الــزكاة وضريبــة الدخــل مــن 18.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 10.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 مــارس 2021م نتيجــة مدفوعــات زكاة بقيمــة 9.7 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

بلغــت توزيعــات أربــاح مســتحقة الدفــع مــا قيمتــه 8 آالف ريــال ســعودي علــى مــدار الفتــرة التاريخيــة وتمثلــت بالمبالــغ التــي لــم يطالــب بهــا مــن قبــل 
مســاهمين األقليــة فــي توزيعــات األربــاح المعلنــة فــي عــام 2018م.
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عائد مستحق الدفع للبنك المركزي السعودي

يتعلــق العائــد مســتحق الدفــع للبنــك المركــزي الســعودي بالدخــل التراكمــي المســتحق الناتــج مــن حســاب الوديعــة القانونيــة التــي يتــم االحتفــاظ 
ــى أجــل غيــر مســمى حتــى يصبــح مســتحًقا. ارتفــع العائــد مســتحق الدفــع للبنــك المركــزي  ــزام مســتحق للبنــك المركــزي الســعودي إل بهــا كالت
الســعودي مــن 1.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 1.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م ثــم إلــى 2.2 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م ثــم إلــى 2.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م تماشــًيا مــع ارتفــاع العائــد علــى 

الوديعــة القانونيــة خــال نفــس الفتــرة.

11-2-3-5  حقوق الملكية

رأس المال

بلــغ رأس المــال 166.7 مليــون ريــال ســعودي علــى مــدار الفتــرة التاريخيــة وتمثــل فــي 16.67 مليــون ســهم عــادي قيمــة كل ســهم منهــا 10 ريــال 
ســعودي.

احتياطي نظامي 

طبقــاً لنظــام التأميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية، يجــب ان تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل بتجنيــب 20.0٪ مــن صافــي دخــل المســاهمين إلــى 
االحتياطــي النظامــي حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي 100.0٪ مــن رأس المــال المدفــوع لشــركة األهلــي للتكافــل وان هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع 
كأربــاح. ارتفــع االحتياطــي النظامــي مــن 28.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 29.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2019م ثــم إلــى 31.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م ثــم إلــى 32.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م 

تماشــًيا مــع ارتفــاع صافــي دخــل المســاهمين خــال نفــس الفتــرة.

أرباح مبقاه

ارتفعــت األربــاح المبقــاة مــن 39.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 45.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م 
نتيجــة صافــي ربــح بقيمــة 7.3 مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة 2019م، قابــل هــذا االرتفــاع انخفــاض نتيجــة بتحويــل مبلــغ 1.5 مليــون 

ريــال ســعودي )20.0٪ مــن صافــي دخــل المســاهمين( إلــى حســاب االحتياطــي النظامــي.

ارتفعــت األربــاح المبقــاة لتصــل إلــى 51.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة صافــي ربــح بقيمــة 8.0 مليــون ريــال ســعودي 
خــال الســنة الماليــة 2020م، قابــل هــذا االرتفــاع انخفــاض نتيجــة بتحويــل مبلــغ 1.6 مليــون ريــال ســعودي )20.0٪ مــن صافــي دخــل المســاهمين( 

إلــى حســاب االحتياطــي النظامــي.

ارتفعــت األربــاح المبقــاة مــن 51.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 55.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م 
نتيجــة صافــي ربــح بقيمــة 4.0 مليــون ريــال ســعودي خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2021م، قابــل هــذا االرتفــاع انخفــاض بتحويــل مبلــغ 

0.8 مليــون ريــال ســعودي )20.0٪ مــن صافــي دخــل المســاهمين( إلــى حســاب االحتياطــي النظامــي.

احتياطي إعادة تقييم مكافأة نهاية الخدمة - المتعلقة بعمليات التأمين

يتعلــق احتياطــي إعــادة تقييــم مكافــأة نهايــة الخدمــة - المتعلقــة بعمليــات التأميــن باالحتياطــي المتراكــم بســبب الخســائر والمكاســب االكتواريــة 
الناتجــة عــن إعــادة قيــاس مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن. انخفــض احتياطــي إعــادة تقييــم مكافــأة نهايــة الخدمــة - المتعلقــة بعمليــات التأميــن 
مــن فائــض بقيمــة 24 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى عجــز بقيمــة 288 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م 

نتيجــة خســائر اكتواريــة بقيمــة 312 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ــال ســعودي كمــا فــي 31  ــف ري ــى 124 أل ــن ليصــل إل ــات التأمي ــة بعملي ــة الخدمــة - المتعلق ــأة نهاي ــم مكاف انخفــض عجــز احتياطــي إعــادة تقيي
ــرة. ــدل الخصــم خــال نفــس الفت ــر مع ــال ســعودي بســبب تغي ــف ري ــة بقيمــة 164 أل ــاح اكتواري ديســمبر 2020م نتيجــة أرب

انخفــض عجــز احتياطــي إعــادة تقييــم مكافــأة نهايــة الخدمــة - المتعلقــة بعمليــات التأميــن مــن 124 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2020م إلــى 95 ألــف ريــال ســعودي نتيجــة أربــاح اكتواريــة بقيمــة 29 ألــف ريــال ســعودي بســبب تغيــر معــدل الخصــم خــال نفــس الفتــرة.



142

اشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين

جدول اشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

5.5334.2515.0943.952حاملي وثائق التأمين

66.9488.56216.94242.312جهات ذات عاقة

13.851-1.6522.012ذمم مدينة من معيدي التأمين

74.13314.82522.03660.115اإلجمالي

)652()553()256()60(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

74.07314.56921.48359.463الصافي

كنسبة مئوية من إجمالي الذمم المدينة

6.6٪23.1٪28.7٪7.5٪حاملي وثائق التأمين

70.4٪76.9٪57.8٪90.3٪جهات ذات عاقة

23.0٪-13.6٪2.2٪ذمم مدينة من معيدي التأمين

1.1٪2.5٪1.7٪)0.1٪(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.

جدول الحركة في مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

83060256553الرصيد في بداية الفترة / السنة

19629799)770(المحمل / )عكس( على قائمة الدخل

60256553652الرصيد في نهاية الفترة / السنة

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.
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جدول اشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

البنك األهلي السعودي )طرف ذو 
66.9488.56216.94242.312عاقة(

2.7822.5102.092-مجموعة صافوال

752---شركة روشن العقارية

شركة أماك العالمية للتمويل 
413740383-العقاري

آخرون بما في ذلك شركات إعادة 
7.1843.0681.84414.639التأمين

74.13214.82522.03660.115اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

جدول أعمار اشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين كما في 31 مارس 2021م.

أكثر من 365 180 - 365 يوم91 - 180 يوم0 - 90 يومألف ريال سعودي
اإلجمالييوم

-1.208392.46216973حاملي وثائق التأمين

--41.089310699215جهات ذات عاقة

ذمم مدينة من معيدي 
13.851----13.851التأمين

56.1483493.1613847360.115اإلجمالي

مخصص ديون مشكوك في 
)652()82()96()474(--تحصيلها 

59.463)9(56.1483492,687288الصافي

المصدر: معلومات اإلدارة

حاملي وثائق التأمين

تتعلــق الذمــم المدينــة لحاملــي وثائــق التأميــن مــن العمــاء بقطــاع المجموعــات، حيــث أن أكبــر ذمــم مدينــة لعميــل واحــد شــكلت مــا نســبته ٪50.0 
مــن إجمالــي ذمــم حاملــي وثائــق التأميــن وشــكل أكبــر 5 عمــاء مــا نســبته 90.0٪ مــن إجمالــي ذمــم حاملــي وثائــق التأميــن. انخفضــت الذمــم 
المدينــة لحاملــي وثائــق التأميــن مــن 5.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 4.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 

2019م نتيجــة ســداد مســتحقات مــن قبــل حاملــي وثائــق التأميــن خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت الذمــم المدينــة لحاملــي وثائــق التأميــن لتصــل إلــى 5.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م تجديــد وثائــق تأميــن مــن قبــل 
حاملــي وثائــق التأميــن خــال نفــس الفتــرة.
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انخفضــت الذمــم المدينــة لحاملــي وثائــق التأميــن مــن 5.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 4.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ســداد مســتحقات مــن قبــل حاملــي وثائــق التأميــن خــال نفــس الفتــرة.

جهات ذات عالقة

ــى شــركة الســعودية للخدمــات  ــرات التاريخــة باإلضافــة إل ــع الفت ــي الســعودي لجمي ــك األهل ــة لجهــات ذات عاقــة مــن البن ــق الذمــم المدين تتعل
األرضيــة )شــركة مرتبطــة بعضــو مجلــس إدارة( فــي الربــع األول للســنة الماليــة 2021م والجديــر بالذكــر ان هــذه األرصــدة المدينــة يتــم تســويتها 
خــال ســنة واحــدة. انخفضــت الذمــم المدينــة لجهــات ذات عاقــة مــن 66.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 8.6 مليــون 

ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة ســداد مســتحقات مــن قبــل الجهــات ذات العاقــة خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت الذمــم المدينــة لجهــات ذات عاقــة لتصــل إلــى 16.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة تجديــد وثائــق تأميــن مــن 
قبــل الجهــات ذات العاقــة خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت الذمــم المدينــة لحاملــي وثائــق التأميــن مــن 16.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 42.3 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ســداد مســتحقات مــن قبــل الجهــات ذات العاقــة خــال نفــس الفتــرة.

ذمم مدينة من معيدي التأمين

ــة مــن معيــدي  ــى الوثائــق الملغيــة. ارتفعــت الذمــم المدين ــة مــن معيــدي التأميــن بصافــي المطالبــات المســتردة والعائــد عل ــق الذمــم المدين تتعل
التأميــن مــن 1.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 2.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة ارتفــاع 

حصــة معيــدي التأميــن بالمطالبــات خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت الذمــم المدينــة مــن معيــدي التأميــن لتصــل إلــى الشــيء كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة تســوية ذمــم مدينــة مــن معيــدي التأميــن 
خــال نفــس الفتــرة.

بلغــت الذمــم المدينــة مــن معيــدي التأميــن مــا قيمتــه 13.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م وتعلقــت بحصــة معيــدي التأميــن 
ــى منتــج التمويــل الســكني. بالمطالبــات بإعــادة التأميــن عل

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

تتبــع شــركة األهلــي للتكافــل سياســة لمخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلهــا بمــا يتماشــى مــع أحــكام وقوانيــن البنــك المركــزي الســعودي. بلــغ 
مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا مــا قيمتــه 60 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و256 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2019م و553 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م و652 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م وفًقــا لسياســة 

المخصــص خــال نفــس الفتــرة.

11-2-3-7  االستثمارات

جدول استثمارات مرتبطة بالوحدات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

صندوق األهلي متعدد الموجودات 
356.326352.737337.660335.546المتحفظ

صندوق األهلي متعدد الموجودات 
165.177178.642177.670179.527المتوازن

صندوق األهلي متعدد الموجودات 
125.572140.295143.391145.983للنمو
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

647.075671.674658.721661.056اإلجمالي

كنسبة مئوية من اإلجمالي

صندوق األهلي متعدد الموجودات 
50.8٪51.3٪52.5٪55.1٪المتحفظ

صندوق األهلي متعدد الموجودات 
27.2٪27.0٪26.6٪25.5٪المتوازن

صندوق األهلي متعدد الموجودات 
22.1٪21.8٪20.9٪19.4٪للنمو

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.

صندوق األهلي متعدد الموجودات المتحفظ

مثــل صنــدوق األهلــي متعــدد الموجــودات المتحفــظ حوالــي 52.9٪ مــن إجمالــي االســتثمارات خــال الفتــرة التاريخيــة وهــو صنــدوق ذو مخاطــر 
منخفضــة إلــى متوســطة حيــث أنــه يتركــز بشــكل كبيــر علــى االســتثمارات ذات العوائــد الثابتــة )الســندات والمرابحــة(.

صندوق األهلي متعدد الموجودات المتوازن

مثــل صنــدوق األهلــي متعــدد الموجــودات المتحفــظ حوالــي 26.4٪ مــن إجمالــي االســتثمارات خــال الفتــرة التاريخيــة وهــو صنــدوق ذو مخاطــر 
متوســطة يهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن نمــو وحمايــة رأس المــال مــن خــال االســتثمار فــي محفظــة متنوعــة مــن فئــات الموجــودات.

صندوق األهلي متعدد الموجودات للنمو

مثــل صنــدوق األهلــي متعــدد الموجــودات المتحفــظ حوالــي 20.7٪ مــن إجمالــي االســتثمارات خــال الفتــرة التاريخيــة وهــو صنــدوق ذو مخاطــر 
متوســطة يهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن نمــو وحمايــة رأس المــال مــن خــال االســتثمار فــي محفظــة متنوعــة مــن فئــات الموجــودات.

جدول االستثمارات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

219.877230.820238.471241.775محفظة األهلي تكافل الخاصة

6.8327.0255.4355.435إستثمار في صندوق عقاري

صندوق األهلي المتنوع بالريال 
12.0997.6337.7312.735السعودي

238.808245.478251.637249.945اإلجمالي

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.



146

محفظة األهلي تكافل الخاصة

تــدار محفظــة األهلــي تكافــل الخاصــة مــن قبــل طــرف ذات عاقــة وتشــكل أكثــر مــن 95٪ مــن اســتثمارات عمليــات المســاهمين. وتتألف مــن األوراق 
الماليــة الصــادرة عــن المؤسســات الماليــة والهيئــات الحكوميــة والصناديــق المشــتركة وهــي مقومــة بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي. ارتفعــت 
محفظــة األهلــي تكافــل الخاصــة مــن 219.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 230.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2019م نتيجــة ارتفــاع قيمــة االســتثمار بودائــع المرابحــة بقيمــة 29.3 مليــون ريــال ســعودي حيــث قابــل هــذا االرتفــاع انخفــاض فــي قيمــة 

االســتثمار بالصكــوك بقيمــة 18.0 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت محفظــة األهلــي تكافــل الخاصــة لتصــل إلــى 238.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة ارتفــاع قيمــة االســتثمارات 
بحقــوق الملكيــة بقيمــة 19.0 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت محفظــة األهلــي تكافــل الخاصــة مــن 238.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 241.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع قيمــة االســتثمارات فــي صناديــق االســتثمار المشــتركة بقيمــة 19.4 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

إستثمار في صندوق عقاري

ارتفــع االســتثمار فــي صنــدوق عقــاري مــن 6.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 7.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2019م نتيجــة اربــاح غيــر محققــة بقيمــة 0.2 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

انخفــض االســتثمار فــي صنــدوق عقــاري ليصــل إلــى 5.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة خســائر غيــر محققــة بقيمــة 
1.6 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

صندوق األهلي المتنوع بالريال السعودي

انخفــض صنــدوق األهلــي المتنــوع بالريــال الســعودي مــن 12.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 7.6 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة تحويــل مبالــغ إلــى عمليــات التأميــن بقيمــة 6.9 مليــون ريــال ســعودي وقابــل هــذا االنخفــاض ارتفــاع نتيجــة 

أربــاح غيــر محققــة بقيمــة 0.2 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع صنــدوق األهلــي المتنــوع بالريــال الســعودي بشــكل طفيــف ليصــل إلــى 7.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة أربــاح 
غيــر محققــة بقيمــة 0.1 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

انخفــض صنــدوق األهلــي المتنــوع بالريــال الســعودي مــن 7.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 2.7 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة اســترد اســتثمارات بقيمــة 5.0 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

11-2-3-8  مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

جدول مبالغ مدفوعة مفدًما وموجودات أخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

-655689إيجار مدفوع مقدًما

4806201.9954.638مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين

المسترد من الهيئة العامة للزكاة 
---365وضريبة الدخل 

795984862-سلف عاملين

4.5454.549--تأمينات ضمانات بنكية



147

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

9101.4717.61310.049اإلجمالي لعمليات التأمين

31732419272مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين

المسترد من الهيئة العامة للزكاة 
269269269269وضريبة الدخل 

3.9973.9973.9973.997تأمينات ضمانات بنكية

4.5834.5904.2854.538اإلجمالي لعمليات المساهمين

5.4936.06111.89814.587اإلجمالي

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.

عمليات التأمين:

إيجار مدفوع مقدًما

يتعلــق اإليجــار المدفــوع مقدًمــا بإيجــار مكاتــب شــركة األهلــي للتكافــل فــي مدينــة الريــاض وجــدة. انخفــض اإليجــار المدفــوع مقدًمــا مــن 65 ألــف 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 56 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م ثــم ارتفــع اإليجــار المدفــوع مقدًمــا ليصــل 

إلــى 89 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة افتتــاح فــرع جــدة الجديــد خــال نفــس الفتــرة.

مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين

تتعلــق المبالــغ المدفوعــة مقدًمــا للمورديــن بشــكل رئيســي فــي مبالــغ التأميــن الصحــي لموظفيــن شــركة األهلــي للتكافــل. ارتفعــت المبالــغ 
المدفوعــة مقدمــاً للمورديــن مــن 480 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 620 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م 
ثــم إلــى 2.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م حيــث كان هــذا االرتفــاع مدفوًعــا بارتفــاع اســعار وثائــق التأميــن مــن مورديــن شــركة 
األهلــي للتكافــل باإلضافــة الرتفــاع أعــداد الموظفيــن لشــركة األهلــي للتكافــل خــال نفــس الفتــرة ثــم إلــى 4.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ــي للتكافــل باإلضافــة الرتفــاع أعــداد  ــن شــركة األهل ــن مــن موردي ــق التأمي ــا بارتفــاع اســعار وثائ مــارس 2021م حيــث كان هــذا االرتفــاع مدفوًع

الموظفيــن لشــركة األهلــي للتكافــل خــال نفــس الفتــرة.

المسترد من الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل 

يتعلــق بنــد المســترد مــن الهيئــة العامــة للــزكاة وضريبــة الدخــل بالذمــم المدينــة لصالــح شــركة األهلــي للتكافــل وتكونــت هــذه الذمــم المدينــة مــن 
خــال المدفوعــات المقدمــة مــن شــركة األهلــي للتكافــل ألجــل ضريبــة القيمــة المضافــة للهيئــة. بلغــت المســترد مــن الهيئــة العامــة للــزكاة وضريبــة 

الدخــل مــا قيمتــه 365 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م.

سلف عاملين

تتعلــق ســلف العامليــن بســلف للموظفيــن مــن خــال الســكن والرواتــب للموظفيــن وتُخصــم مباشــرة مــن رواتــب الموظفيــن الشــهرية. ارتفــع بنــد 
ســلف العامليــن مــن 795 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م إلــى 984 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م تماشــًيا مــع 

ارتفــاع عــدد الموظفيــن لشــركة األهلــي للتكافــل خــال نفــس الفتــرة.

انخفــض بنــد ســلف العامليــن مــن 984 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 862 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م 
نتيجــة تســويات هــذه الذمــم مــن الموظفيــن خــال نفــس الفتــرة. 
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تأمينات ضمانات بنكية

تتعلــق تأمينــات الضمانــات البنكيــة بكونهــا متطلــب مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك العتمــاد حســاب الــزكاة الخاصــة بشــركة األهلــي 
للتكافــل. اســتقرت تأمينــات الضمانــات البنكيــة عنــد 4.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م وكمــا فــي 31 مــارس 2021م وتعلــق 

هــذا المبلــغ بضمانــات لصالــح هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك مــن أجــل اعتمــاد احتســاب الــزكاة الخاصــة بشــركة األهلــي للتكافــل.

عمليات المساهمين:

مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين

تتعلــق المبالــغ المدفوعــة مقدًمــا للمورديــن بشــكل رئيســي بمبالــغ التأميــن الصحــي لموظفيــن شــركة األهلــي للتكافــل. ارتفعــت المبالــغ المدفوعــة 
مقدمــاً للمورديــن مــن 317 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 324 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة 
ارتفــاع اســعار وثائــق التأميــن مــن مورديــن شــركة األهلــي للتكافــل باإلضافــة الرتفــاع أعــداد الموظفيــن لشــركة األهلــي للتكافــل خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت المبالــغ المدفوعــة مقدًمــا للمورديــن مــن 19 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 272 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ــي للتكافــل باإلضافــة الرتفــاع أعــداد  ــن شــركة األهل ــن مــن موردي ــق التأمي ــا بارتفــاع اســعار وثائ مــارس 2021م حيــث كان هــذا االرتفــاع مدفوًع

الموظفيــن لشــركة األهلــي للتكافــل خــال نفــس الفتــرة.

المسترد من الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل 

يتعلــق بنــد المســترد مــن الهيئــة العامــة للــزكاة وضريبــة الدخــل بالذمــم المدينــة لصالــح شــركة األهلــي للتكافــل وتكونــت هــذه الذمــم المدينــة مــن 
خــال المدفوعــات المقدمــة مــن شــركة األهلــي للتكافــل ألجــل ضريبــة القيمــة المضافــة للهيئــة. بلغــت المســترد مــن الهيئــة العامــة للــزكاة وضريبــة 

الدخــل مــا قيمتــه 269 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و2020م وكمــا فــي 31 مــارس 2021م.

تأمينات ضمانات بنكية

تتعلــق تأمينــات الضمانــات البنكيــة بكونهــا متطلــب مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك العتمــاد حســاب الــزكاة الخاصــة بشــركة األهلــي 
للتكافــل. اســتقرت تأمينــات الضمانــات عنــد 4.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر2018م و 2019م و2020م وكمــا فــي 31 مــارس 2021م.

11-2-3-9  معامالت مع جهات ذات عالقة

جدول مستحق لجهات ذات عاقة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

ــي لتســويق  ــى شــركة األهل مســتحق إل
خدمــات التأميــن المحــدودة - شــركة 

ــي الســعودي تابعــة لبنــك األهل
2.20635827377

--143121مستحق إلى شركة إف دبليو يو

2.34947927377اإلجمالي

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.

مستحق إلى شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة - شركة تابعة لبنك األهلي السعودي

يتعلــق المســتحق إلــى شــركة األهلــي لتســويق خدمــات التأميــن المحــدودة بعمــوالت وكالــة مســتحقة إلــى شــركة األهلــي لتســويق خدمــات التأميــن 
المحــدودة. انخفــض المســتحق إلــى شــركة األهلــي لتســويق خدمــات التأميــن المحــدودة مــن 2.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م 
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إلــى 358 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م ثــم إلــى 273 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م ثــم إلــى 77 ألــف ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ســداد شــركة األهلــي للتكافــل مبالــغ مســتحقة لشــركة األهلــي لتســويق خدمــات التأميــن المحــدودة 

خــال نفــس الفتــرة.

مستحق إلى شركة إف دبليو يو

يتعلــق المســتحق إلــى شــركة إف دبليــو يــو بأتعــاب إدارة مســتحقة قدمتهــا إلــى شــركة إف دبليــو يــو. انخفــض المســتحق إلــى شــركة إف دبليــو يــو 
مــن 143 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 121 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة ســداد شــركة األهلــي 

للتكافــل مبالــغ مســتحقة إلــى شــركة إف دبليــو يــو خــال نفــس الفتــرة.

انخفــض المســتحق إلــى شــركة إف دبليــو يــو إلــى الشــيء كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م وكمــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة بيــع شــركة إف دبليــو يــو 
حصصهــا بشــركة األهلــي للتكافــل ممــا أدى لتغيــر طبيعــة المعامــات مــع شــركة األهلــي للتكافــل لكــي تصبــح جهــة ليســت ذات عاقــة.

11-2-3-10  اشتراكات تأمين غير مكتسبة

جدول اشتراكات تأمين غير المكتسبة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

124--أفراد

4.9743.4493.6575.703مجموعات

إجمالي اشتراكات التأمين غير 
4.9743.4493.6695.707المكتسبة 

-1--حصة معيدي التأمين - أفراد

)3.584(2.237)2.107()3.187(حصة معيدي التأمين - مجموعات

)3.584()2.238()2.107()3.187(اجمالي حصة معيدي التأمين

صافي اشتراكات التأمين غير 
1.7871.3421.4312.123المكتسبة 

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.

تتعلــق اشــتراكات التاميــن غيــر المكتســبة باالشــتراكات غيــر مكتســبة لمنتجــات التأميــن علــى الحيــاة. انخفــض صافــي اشــتراكات التاميــن غيــر 
المكتســبة مــن 1.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 1.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمر 2019م تماشــًيا مــع 

انخفــاض إجمالــي االشــتراكات المكتتبــة بســبب عــدم تجديــد وثائــق التأميــن لعــدد مــن العمــاء الرئيســيين. 

ارتفــع صافــي اشــتراكات التأميــن غيــر المكتســبة ليصــل إلــى 1.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م تماشــًيا مــع ارتفــاع إجمالــي 
االشــتراكات المكتتــة لمنتجــات التأميــن علــى الحيــاة.

ارتفــع صافــي اشــتراكات التأميــن غيــر المكتســبة مــن 1.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 2.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة التجديــد لعديــد مــن وثائــق التأميــن خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2021م ممــا أدى الرتفــاع الرصيــد الغيــر 

المســتحق مــن اشــتراكات التأميــن.
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11-2-3-11  احتياطي فني لعمليات التأمين حسب القطاع

جدول االحتياطي فني لعميات التأمين حسب القطاع كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

652.384684.251680.892679.115أفراد

1.8412956482.246مجموعات

إجمالي االحتياطي الفني لعميات 
654.225684.546681.540681.361التأمين 

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.

عــادة يتعلــق االحتياطــي الفنــي لعميــات التأميــن بقطــاع األفــراد بجــزء أكبــر خاصــًة بمنتجــات الحمايــة واالدخــار. مثــل قطــاع األفــراد مــا نســبته 
حوالــي 99.8٪ مــن االحتياطــي الفنــي لعميــات التأميــن خــال الفتــرة التاريخيــة بينمــا مثــل قطــاع المجموعــات مــا نســبته حوالــي ٪0.2.

ارتفــع االحتياطــي الفنــي لعمليــات التأميــن مــن 654.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 684.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة ربــح غيــر محقــق بقيمــة 83.6 مليــون ريــال ســعودي، باإلضافــة الرتفــاع االشــتراكات القابلــة لاســتثمار بمقــدار 

149.6 مليــون ريــال ســعودي.

انخفــض االحتياطــي الفنــي لعمليــات التأميــن ليصــل إلــى 681.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة تعــدي قيمــة اســترداد 
واســتحقاق وثائــق التكافــل التــي بلغــت 180.1 مليــون ريــال ســعودي قيمــة األربــاح غيــر المحققــة والتــي بلغــت 47.0 مليــون ريــال ســعودي خــال 

نفــس الفتــرة. 

انخفــض االحتياطــي الفنــي لعمليــات التأميــن بشــكل جزئــي مــن 681.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 681.4 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة تعــدي قيمــة اســترداد واســتحقاق وثائــق التكافــل التــي بلغــت 42.0 مليــون ريــال ســعودي قيمــة األربــاح 

غيــر المحققــة والتــي بلغــت 7.3 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

11-2-3-12  مطالبات قائمة ومتكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

جدول المطالبات قائمة ومتكبدة لم يتم اإلباغ عنها كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

3.225 2.861 2.105 2.906 مطالبات تم االباغ عنها - افراد 

مطالبات تم االباغ عنها - 
61.775 52.241 41.066 63.969 مجموعات 

65.000 55.102 43.171 66.875 إجمالي مطالبات تم االبالغ عنها 

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلباغ 
1.124 989 1.249 779 عنها - افراد 

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلباغ عنها 
18.844 20.728 21.642 6.418 - مجموعات 
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

إجمالي مطالبات متكبدة ولم يتم 
19.968 21.717 22.891 7.197 اإلبالغ عنها 

اإلجمالي كما في نهاية الفترة / 
84.968 76.819 66.062 74.072السنة 

حصة معيدي التأمين كما في نهاية 
)57.225( )48.758( )38.926( )40.690( الفترة / السنة 

33.38227.13628.06127.743الصافي 

المصدر: معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة للبنك المركزي السعودي.

انخفــض صافــي المطالبــات القائمــة ومتكبــدة لــم يتــم اإلبــاغ عنهــا مــن 33.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 27.1 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة انخفــاض مطالبــات تــم االبــاغ عنهــا مــن 26.2 مليــون ريــال ســعودي إلــى 22.1 مليــون ريــال 
ســعودي وانخفــاض مطالبــات متكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا مــن 7.2 مليــون ريــال ســعودي إلــى 5.1 مليــون ريــال ســعودي وكان هــذا االنخفــاض 
متعلــق بالمطالبــات المتعلقــة بمنتجــات التأميــن علــى الحيــاة، وكان هــذا االنخفــاض نتيجــة إلــى عقــد اتفاقيــة تســوية بيــن شــركة األهلــي للتكافــل 
والبنــك األهلــي الســعودي خــال الســنة الماليــة 2019م مــن أجــل تعليــق القــروض الشــخصية ممــا أدى إلــى لهــذا االنخفــاض خــال نفــس الفتــرة، 
ــة 2018م كان ســببه اإللغــاء المؤقــت ألحــد  ــن فــي الســنة المالي ــات مســتحقة القبــض مــن معيــدي التامي ــى وجــود مخصــص مطالب باإلضافــة إل

اتفاقيــات إعــادة التأميــن ممــا ســاهم فــي هــذا االنخفــاض خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع صافــي المطالبــات القائمــة ومتكبــدة لــم يتــم اإلبــاغ عنهــا ليصــل إلــى 28.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م تماشــًيا مــع 
ارتفــاع مطالبــات تــم االبــاغ عنهــا لتصــل إلــى 23.3 مليــون ريــال ســعودي وكان هــذا االرتفــاع متعلــق بالمطالبــات المتعلقــة بمنتجــات التأميــن علــى 

الحيــاة والرهــون العقاريــة خــال نفــس الفتــرة.

انخفــض صافــي المطالبــات القائمــة ومتكبــدة لــم يتــم اإلبــاغ عنهــا بشــكل طفيــف مــن 28.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م 
ــى القــروض الشــخصية خــال  ــن عل ــق بمنتجــات التأمي ــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م وكان هــذا االنخفــاض متعل ــون ري ــى 27.7 ملي إل

نفــس الفتــرة.

11-2-3-13  أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

جدول أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

13.0808.0884.2742.347مصروفات اإلكتتاب 

2.3151.2721.5701.810وثائق متنازل عنها

مصروفات مستحقة الدفع 
12.9663.5733.6234.063وذمم دائنة أخرى

3.4694.1835.0814.688اشتراكات تامين مدفوعة مقدما 

31.83017.11614.54812.908إجمالي عمليات التأمين 
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

مصروفات مستحقة الدفع 
3.8942.8604.3172.869وذمم دائنة أخرى

3.8942.8604.3172.869إجمالي عمليات المساهمين

35.72419.97618.86515.776اإلجمالي

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.

عمليات التأمين:

مصروفات اإلكتتاب 

تتعلــق مصروفــات اإلكتتــاب بشــكل رئيســي مــن مصروفــات ضريبيــة المحتجــزة الناتجــة مــن التعامــل مــع معيــدي التأميــن الخارجييــن باإلضافــة إلــى 
ذمــم التأميــن األخــرى الدائنــة مثــل رســوم الفحــص الطبــي وغيرهــا. انخفضــت مصروفــات اإلكتتــاب مــن 13.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2018م إلــى 8.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م تماشــًيا مــع انخفــاض اشــتراكات إعــادة التأميــن المســندة الخارجيــة 

خــال نفــس الفتــرة. 

اســتمرت مصروفــات اإلكتتــاب باإلنخفــاض لتصــل إلــى 4.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة أثــر تســوية المبالــغ 
المســتحقة خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت مصروفــات اإلكتتــاب مــن 4.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 2.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 
2021م تماشــًيا مــع انخفــاض اشــتراكات إعــادة التأميــن المســندة الخارجيــة خــال نفــس الفتــرة.

وثائق متنازل عنها

تتعلــق الوثائــق المتنــازل عنهــا بالمطلوبــات مســتحقة الدفــع لحاملــي وثائــق التأميــن بعــد طلــب التنــازل عــن تأميــن اإلدخــار الخاصــة بهــم وعــادة 
مــا يتــم تســوية هــذه االلتزامــات فــي غضــون 15 يــوم مــن طلــب التنــازل. انخفضــت الوثائــق المتنــازل عنهــا مــن 2.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا ف 
31 ديســمبر 2018م إلــى 1.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة تســوبة مطالبــات غيــر قانونيــة لوثائــق بقيمــة 9.3 مليــون 
ريــال ســعودي تعلقــت بالبنــك األهلــي الســعودي كجــزء مــن اتفاقيــة مقاصــة حدثــت بيــن شــركة األهلــي للتكافــل والبنــك األهلــي الســعودي خــال 

نفــس الفتــرة.

ارتفعــت الوثائــق المتنــازل عنهــا لتصــل إلــى 1.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م ثــم ارتفعــت إلــى 1.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 مــارس 2021م حيــث ان هــذا البنــد يتأثــر بتوقيــت طلــب االلتزامــات.

مصروفات مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى

تتعلــق المصروفــات مســتحقة الدفــع والذمــم الدائنــة األخــرى بمدفوعــات مــوردي الخدمــات المهنيــة مثــل المراجعيــن والخبــراء االكتوارييــن 
واالستشــاريين وغيرهــم. انخفضــت المبالــغ المدفوعــة مقدًمــا للمورديــن مــن 13.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 3.6 

ــرة.  ــة خــال نفــس الفت ــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة تســويات للخدمــات المهني ــون ري ملي

ارتفعــت المبالــغ المدفوعــة مقدًمــا للمورديــن لتصــل إلــى 3.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة تكاليــف خدمــات استشــارية 
مســتحقة خــال نفــس الفترة.

ارتفعــت المصروفــات مســتحقة الدفــع والذمــم الدائنــة األخــرى مــن 3.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 4.1 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة خدمــات استشــارية تتعلــق بعمليــات شــركة األهلــي للتكافــل خــال نفــس الفتــرة. 
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اشتراكات تامين مدفوعة مقدما

ــم. ارتفعــت اشــتراكات  ــدء ســريان وثائقه ــخ ب ــل تاري ــق قب ــوا الوثائ ــا حامل ــي يدفعه ــن المدفوعــة مقدمــا بالمدفوعــات الت ــق اشــتراكات التامي تتعل
التاميــن المدفوعــة مقدمــا مــن 3.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 4.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م 

ثــم إلــى 5.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م تماشــًيا مــع ارتفــاع عــدد وثائــق التأميــن خــال نفــس الفتــرة.

انخفضــت اشــتراكات التاميــن المدفوعــة مقدمــا مــن 5.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 4.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 مــارس 2021م تماشــًيا مــع انخفــاض إجمالــي اإلشــتراكات المكتتبــة خــال نفــس الفتــرة.

عمليات التأمين:

مصروفات مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى

تتعلــق المصروفــات مســتحقة الدفــع والذمــم الدائنــة األخــرى بمدفوعــات مــوردي الخدمــات المهنيــة مثــل المراجعيــن والخبــراء االكتوارييــن 
واالستشــاريين وغيرهــم. انخفضــت المصروفــات مســتحقة الدفــع والذمــم الدائنــة األخــرى مــن 3.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 

ــرة.  ــة خــال نفــس الفت ــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة تســويات للخدمــات المهني ــون ري ــى 2.9 ملي 2018م إل

ارتفعــت المصروفــات مســتحقة الدفــع والذمــم الدائنــة األخــرى لتصــل إلــى 4.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة نتيجــة 
تكاليــف خدمــات استشــارية مســتحقة خــال نفــس الفتــرة. 

انخفضــت المصروفــات مســتحقة الدفــع والذمــم الدائنــة األخــرى مــن 4.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 2.9 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة خدمــات استشــارية تتعلــق بعمليــات شــركة األهلــي للتكافــل الداخليــة خــال نفــس الفتــرة.

11-2-3-14  أرصدة معيدي التأمين مستحقة الدفع

جدول أرصدة معيدي التأمين مستحقة الدفع كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

19.462---والء 

14.82918.0078.5207.750هانوفر ري 

3.314---اتش دي اف سي ري 

3.314---سي سي ار ري 

2.485---إعادة التأمين الكويتية 

7842.3802.1051.621جين ري 

1.311---ميونيخ ري

828---بارنتس ري 

19.7631.824718807ار جي ار 

220---أفاق 

49---ناسكو 
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

221--سكور 

0.10.1-10.996سويس ري 

--1616إعادة 

46.38922.22712.21641.163اإلجمالي

المصــدر: معلومــات اإلدارة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
2021م.

انخفضــت أرصــدة معيــدي التأميــن مســتحقة الدفــع مــن 46.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 22.2 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م وكان هــذا االتخفــاض مدفوًعــا بانخفــاض رصيــد شــركة ار جــي ار إلعــادة التأميــن بســبب تســوية مســتحقات شــركة 

األهلــي للتكافــل خــال نفــس الفتــرة.

اســتمرت أرصــدة معيــدي التأميــن مســتحقة الدفــع باالنخفــاض لتصــل إلــى 12.2 مليــون ريــال ســعودي وكان هــذا االنخفــاض مدفوًعــا بانخفــاض 
رصيــد شــركة هانوفــر ري إلعــادة التأميــن بســبب تســوية مســتحقات شــركة األهلــي للتكافــل خــال نفــس الفتــرة.

ارتفعــت أرصــدة معيــدي التأميــن مســتحقة الدفــع مــن 12.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 41.2 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 مــارس 2021م وكان هــذا االرتفــاع مدفــوع بزيــادة تعامــل شــركة األهلــي للتكافــل مــع عــدد أكبــر مــن شــركات إعــادة التأميــن، والجديــر 

بالذكــر ان شــركة األهلــي للتكافــل بــدأت بالتعاقــد مــن شــركات إعــادة التأميــن المحليــة خــال نفــس الفتــرة.

11-2-3-15  الموجودات المقبولة والمالءة المالية

جدول الموجودات المقبولة والماءة المالية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

الموجودات المسموح بها - حاملي 
421206964الوثائق

الموجودات المسموح بها – الشركاء 
190.790134.148154.732184.679)الحماية واالدخار(

199.112254.970237.140237.227الموجودات المسموح بها – الشركاء

389.945389.238391.940421.970مجموع الموجودات المقبولة

مطلوبات حاملي الوثائق )التأمين 
815.648785.638792.287829.058الصحي والعام(

29.22634.06925.13319.262مطلوبات الشركاء

التزامات من مسموح عدم ضمها 
للحد األدنى لهامش الماءة المالية 

المطلوب
)643.869()671.674()658.722()661.057(

201.005148.033158.698187.263مجموع المطلوبات 
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

صافي الموجودات - حملة الوثائق 
)العمليات( )التأمين العام والتأمين 

الصحي(
421206964

صافي الموجودات - حملة الوثائق 
)644.379()637.555()651.490()624.858()العمليات( )تأمين الحماية واالدخار(

صافي الموجودات - المساهمون، 
169.886220.901212.007217.965قبل التعديات

التعديات واإلضافات واالستثناءات 
643.869671.674658.722661.057المسموح بها

188.940241.205233.242234.707مجموع صافي الموجودات المقبولة

الهامش المطلوب )تأمين الحماية 
73.05753.33471.42076.927واالدخار(

إجمالي الحد األدنى المطلوب 
73.05753.33471.42076.927للهامش

فائض صافي الموجودات المقبولة 
115.883187.871161.823157.780عن الحد األدنى للهامش المطلوب

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.

ارتفــع فائــض صافــي الموجــودات المقبولــة مــن 115.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 187.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة انخفــاض مجمــوع المطلوبــات بمقــدار 52.9 مليــون ريــال ســعودي تماشــًيا مــع انخفــاض مطلوبــات حاملــي الوثائــق 
ــى لهامــش  ــا للحــد األدن ــاع االلتزامــات المســموح عــدم ضمه ــى ارتف ــال ســعودي، باإلضافــة إل ــون ري ــام بمقــدار 30.0 ملي ــن الصحــي والع للتأمي

المــاءة الماليــة المطلــوب مــن 643.9 مليــون ريــال ســعودي إلــى 671.7 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ــاع الهامــش  ــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة ارتف ــا ف ــال ســعودي كم ــون ري ــى 161.8 ملي ــة ليصــل إل ــي الموجــودات المقبول ــض صاف انخفــض فائ
المطلــوب مــن 53.3 مليــون ريــال ســعودي إلــى 71.4 مليــون ريــال ســعودي، باإلضافــة إلــى ارتفــاع مجمــوع المطلوبــات خــال ارتفــاع االلتزامــات 

المســموح عــدم ضمهــا للحــد األدنــى لهامــش المــاءة الماليــة المطلــوب لتصــل إلــى 658.7 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. 

انخفــض فائــض صافــي الموجــودات المقبولــة بشــكل جزئــي مــن 161.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 157.8 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع مجمــوع المطلوبــات تماشــًيا مــع ارتفــاع مطلوبــات حاملــي الوثائــق للتأميــن الصحــي والعــام 
بمقــدار 36.8 مليــون ريــال ســعودي، باإلضافــة الرتفــاع إجمالــي الحــد األدنــى المطلــوب للهامــش بمقــدار 5.5 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس 

الفتــرة.
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11-2-4  قائمة التدفقات النقدية لشركة األهلي للتكافل

ــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م وكمــا فــي 31 مــارس  ــة المنتهي ــات التأميــن للســنوات المالي ــة لعملي جــدول قائمــة التدفقــات النقدي
2021م.

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

األنشطة التشغيلية

صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين 
10.42113.74614.0565.731قبل الزكاة وضريبة الدخل

تعديات للبنود غير النقدية:

1.3121.1741.675413صافي الدخل العائد لعمليات التامين

829822771231استهاك

1.7551.82743193اطفاء االموجودات الغير الملموسة 

503645634153مكافأة نهاية الخدمة 

19629799)770(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

مخصص مقابل مطالبات مستحقة 
---14.885القبض من معيدي التأمين

)أرباح( / خسائر غير محققة من 
استثمارات بالقيمة العادلة من خال 

قائمة الدخل
)5.543()12.715()6.858()3.328(

الدخل قبل التغيرات في الموجودات 
23.3925.69511.0063.392والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

اشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة 
)38.079()7.211(59.308)60.026(لمعيدي التأمين

حصة معيدي التأمين من اشتراكات 
)1.346()131(1251.080تأمين غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
)9.910()10.691(19.602)34.481(القائمة

حصة معيدي التأمين من احتياطي 
8.6768591.443-مطالبات متكبدة لم يتم اإلباغ عنها

)2.335(12.953)24.599(47.334استثمارات مرتبطة بالوحدات 

)89(357)273(10إيرادات مستحقة
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31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

)2.689()5.837()568(66مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات اخرى 

)19()240()483()371(عائد مستحق من وديعة نظامية 

)3.089()1.111()15.748(8.897أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

28.947)10.011()24.162()4.684(أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين

2202.038)1.525()24(إشتراكات تأمين غير مكتسبة

)179()3.006(30.321)56.400(االحتياطي الفني لعمليات التأمين 

11.9319.898)23.704(43.175المطالبات القائمة

احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم اإلباغ 
)1.749()1.174()10.820(929عنها

)196()206()1.870(401مستحق لجهات ذات عاقة 

عائد مستحق الدفع للبنك المركزي 
37148324019السعودي

---109مستحق من جهة ذات عاقة

النقد )المستخدم في( / من األنشطة 
)13.943()2.052(21.413)31.177(التشغيلية

)9.721()16.668()1.014()3.525(الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

)53()128()306()428(مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة

صافي النقد )المستخدم في( / من 
)23.717()18.848(20.093)35.130(األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

)478()1.566()1.813()541(شراء أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

)91()492()332()293(إضافات على الموجودات غير الملموسة

استرداد استثمارات بالقيمة العادلة من 
60.00030.000-40.000خال قائمة الدخل

شراء استثمارات بالقيمة العادلة من 
-)25.000()17.200(-خال قائمة الدخل

صافي النقد من / )المستخدم في( 
32.94229.431)19.345(39.166األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

---)11.836(توزيعات أرباح مدفوعة، بالصافي



158

31 ديسمبر 2018مألف ريال سعودي
)المراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

31 مارس 2021م
)غير المراجعة(

صافي النقد )المستخدم في( االنشطة 
---)11.836(التمويلية

74814.0945.714)7.800(صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

26.67118.87119.61933.713النقد وما في حكمه في بداية الفترة

18.87119.61933.71339.427النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المصــدر: معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة غيــر 
المراجعــة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م.

11-2-4-1  صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التشغيلية 

ارتفــع التدفــق النقــدي مــن األنشــطة التشــغيلية مــن صافــي النقــد مــن األنشــطة التشــغيلية بقيمــة 35.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2018م إلــى صافــي نقــد مــن األنشــطة التشــغيلية بقيمــة 20.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة انخفــاض اشــتراكات تأميــن 
مســتحقة وذمــم مدينــة لمعيــدي التأميــن مــن 74.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 14.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2019م بســبب تســويات مــن أحــد المســاهمين )البنــك األهلــي الســعودي( بموجــب اتفاقيــة مقاصــة مقابــل المطالبــات المعلقــة المســتحقة 
خــال نفــس الفتــرة، باإلضافــة إلــى ارتفــاع االحتياطــي الفنــي لعمليــات التأميــن مــن 654.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م 
إلــى 684.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م نتيجــة ربــح غيــر محقــق بقيمــة 83.6 مليــون ريــال ســعودي، باإلضافــة الرتفــاع 

االشــتراكات القابلــة لاســتثمار بمقــدار 149.6 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ارتفــع التدفــق النقــدي مــن األنشــطة التشــغيلية مــن صافــي النقــد مــن األنشــطة التشــغيلية بقيمــة 20.1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2019م إلــى صافــي نقــد مســتخدم فــي األنشــطة التشــغيلية بقيمــة 18.8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض 
األرصــدة مســتحقة الدفــع لمعيــدي التأميــن مــن 22.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م إلــى 12.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2020م بســبب تســوية المبالــغ المســتحقة ألحــد شــركات التأمــن الخارجيــة بمبلــغ 8.6 مليــون ريــال ســعودي، باإلضافــة إلــى ارتفــاع 
اشــتراكات تأميــن مســتحقة وذمــم مدينــة لمعيــدي التأميــن مــن 14.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م إلــى 21.5 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م نتيجــة إصــدار وثائــق تأميــن التمويــل الســكني الصــادرة للبنــك األهلــي الســعودي التــي لــم تسســد خــال 

نفــس الفتــرة.

انخفــض التدفــق النقــدي مــن األنشــطة التشــغيلية مــن صافــي نقــد مســتخدم فــي األنشــطة التشــغيلية بقيمــة 18.8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2020م إلــى صافــي نقــد مســتخدم فــي األنشــطة التشــغيلية بقيمــة 23.7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 
مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع اشــتراكات تأميــن مســتحقة وذمــم مدينــة لمعيــدي التأميــن مــن 21.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2020م إلــى 59.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م وكان هــذا االرتفــاع متعلــق بزيــادة الذمــم المدينــة مــن أحــد شــركات إعــادة 
التأميــن، باإلضافــة إلــى ارتفــاع حصــة معيــدي التأميــن مــن المطالبــات القائمــة مــن 31.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م إلــى 

41.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م نتيجــة ارتفــاع المخاطــر المحتملــة خــال نفــس الفتــرة.

11-2-4-2  صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية 

ــي الســنة  ــال ســعودي ف ــون ري ــة 39.2 ملي ــن األنشــطة التشــغيلية بقيم ــد م ــي نق ــن األنشــطة اإلســتثمارية مــن صاف ــدي م ــق النق انخفــض التدف
الماليــة 2018م إلــى صافــي نقــد مســتخدم فــي األنشــطة اإلســتثمارية بقيمــة 19.3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة شــراء 

اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل بقيمــة 17.2 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

ــال ســعودي فــي  ــون ري ــع التدفــق النقــدي مــن األنشــطة اإلســتثمارية مــن صافــي نقــد مســتخدم فــي األنشــطة التشــغيلية بقيمــة 19.3 ملي ارتف
الســنة الماليــة 2019م إلــى صافــي نقــد مــن األنشــطة اإلســتثمارية بقيمــة 32.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة اســترداد 

اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل بقيمــة 60.0 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.
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انخفــض التدفــق النقــدي مــن األنشــطة اإلســتثمارية مــن صافــي نقــد مــن األنشــطة اإلســتثمارية بقيمــة 32.9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2020م إلــى صافــي نقــد مــن األنشــطة اإلســتثمارية بقيمــة 29.4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 

2021م نتيجــة شــراء أثــاث وتركيبــات ومعــدات مكتبيــة بقيمــة 478 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

11-2-4-3  صافي النقد )المستخدم في( االنشطة التمويلية 

بلــغ صافــي النقــد المســتخدم فــي االنشــطة التمويليــة مــا قيمتــه 11.8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م وتعلــق بدفــع أربــاح األســهم 
المعلنــة. حيــث لــم تتــم أيــة أنشــطة تمويليــة أخــرى فــي فتــرات الحقــة.
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12-  المعلومات القانونية

12-1  إقرارات أعضاء مجلس إدارة شركة الدرع للتأمين

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة الدرع للتأمين بما يلي:

أن صفقة االندماج ال تخالف األنظمة واللوائح ذات العاقة في المملكة العربية السعودية. . 1
ال يخل اإلصدار بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون شركة الدرع للتأمين طرفاً فيها.. 2
أن هذا القسم يتضمن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بمستندات صفقة االندماج التي يجب على مساهمي شركة الدرع . 3

للتأمين أخذها بعين االعتبار للتصويت بشكل مبني على دراية وإدراك.
أنه ال توجد معلومات قانونية جوهرية أخرى في هذا القسم تؤدي إزالتها إلى أن تصبح البيانات األخرى ُمضللة.. 4
يقر األعضاء المستقلون في مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين، من غير األطراف ذوي العاقة، أنهم ليس لديهم أي مصلحة . 5

مباشرة أو غير مباشرة في أي من أسهم المصدر أو في أسهم شركة األهلي للتكافل أو في أعمالها أو في أي عقد مبرم أو سيتم إبرامه 
بين أطراف صفقة االندماج، وأنهم يقرون بكامل إستقاليتهم بخصوص صفقة االندماج موضوع هذا التعميم. 

يــرى أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن أن صفقــة االندمــاج موضــوع هــذا التعميــم هــي عادلــة ومعقولــة، وذلــك بعــد بــذل العنايــة المهنيــة 
الازمــة كمــا يرونــه مناســباً فــي ظــل الظــروف الســائدة وبمســاعدة مستشــاريهم وبعــد األخــذ بعيــن االعتبــار وضــع الســوق بتاريــخ نشــر هــذا التعميــم 
وفــرص النمــو المســتقبلية للشــركة الدامجــة والمنافــع المتوقعــة مــن صفقــة االندمــاج، وأيضــاً بعــد األخــذ بــرأي شــركة الجزيــرة لألســواق الماليــة 
)»الجزيــرة كابيتــال«( بتاريــخ 2021/07/12م )مرفــق نســخة منــه كملحــق رقــم )3( لهــذا التعميــم( بمــا مفــاده أنــه ووفقــاً لافتراضــات الموّضحــة 

فــي هــذا الــرأي نفســه، إن معامــل المبادلــة المتفــق عليــه بموجــب اتفاقيــة االندمــاج هــو عــادل مــن وجهــة نظــر ماليــة. 

كمــا يــرى أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن أن صفقــة االندمــاج تصــب فــي مصلحــة شــركة الــدرع للتأميــن ومســاهميها، وبالتالــي يوصــون 
باإلجمــاع مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن بالمصادقــة علــى قــرار صفقــة االندمــاج، مــع اإلشــارة أنــه وعنــد تقديمهــم لهــذه التوصيــة، فقــد أخــذ 
ــة والمحاســبية  ــة والمالي ــي تلقوهــا بشــأن المســائل القانوني ــة الت ــار المشــورة الخارجي ــن االعتب ــن بعي ــدرع للتأمي ــس إدارة شــركة ال أعضــاء مجل
واالســتراتيجية وغيرهــا مــن المســائل المتعلقــة بالصفقــة. كمــا تجــدر اإلشــارة أن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن المســاهمين 
الــذي ســيقومون بالتصويــت خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن ســيصادقون علــى صفقــة االندمــاج، إنمــا تجــدر 
اإلشــارة إلــى أن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن لــم يأخــذوا بعيــن االعتبــار األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الظــروف الخاصــة بــكل 
مســاهم علــى حــدة، ونظــراً الختــاف األوضــاع والظــروف الخاصــة بــكل مســاهم، يؤكــد أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن علــى ضــرورة 
قيــام مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن بالحصــول علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة مــن مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن هيئــة الســوق الماليــة فــي حــال 
وجــود شــك حــول مســألة مــا تتعلــق بصفقــة االندمــاج، كمــا يجــب علــى المســاهمين االعتمــاد علــى مراجعتهــم الخاصــة بصفقــة االندمــاج للتأكــد 

مــن مــدى مائــة الصفقــة نظــراً للمعلومــات المبينــة فــي هــذا التعميــم واألوضــاع الماليــة الخاصــة بهــم.   

12-2  الهيكل القانوني لصفقة االندماج

ســيتم تنفيــذ صفقــة االندمــاج وفقــاً للمــواد )191( و )192( و )193( مــن نظــام الشــركات والفقــرة الفرعيــة )1( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )49( 
مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ. وبعــد اســتيفاء الشــروط المســبقة التــي تــم ذكرهــا فــي اتفاقيــة االندمــاج والملخصــة فــي الفقــرة الفرعيــة )أ( 
مــن الفقــرة )5( مــن القســم رقــم )12( مــن هــذا التعميــم وإتمــام الصفقــة وفقــاً للجــدول المبيــن فــي القســم رقــم )5( مــن هــذا التعميــم )»التواريــخ 
المهمــة والمراحــل األساســية لصفقــة االندمــاج«(، ســتنتقل جميــع موجــودات شــركة األهلــي للتكافــل والتزاماتهــا إلــى شــركة الــدرع للتأميــن وذلــك 
مقابــل قيــام شــركة الــدرع للتأميــن بإصــدار األســهم الجديــدة لمســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل المقيديــن فــي ســجل المســاهمين بنهايــة ثانــي 

فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج.

بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج )أي انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنيــن علــى الصفقــة التــي ستســتمر لمــدة )30( يومــاً مــن تاريــخ نشــر قــرارات الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة بالمصادقــة علــى الصفقــة أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنيــن علــى صفقــة االندمــاج )أيهمــا يأتــي الحقــاً( وذلــك وفقــاً 
ألحــكام المــادة )193( مــن نظــام الشــركات(، ستســتمر شــركة الــدرع للتأميــن بالوجــود، أمــا شــركة األهلــي للتكافــل، فســتنقضي وســيتم إلغــاء جميــع 

أســهمها وشــطب ســجلها التجــاري لــدى وزارة التجــارة وفقــاً للمــواد )191( و )192( و )193( مــن نظــام الشــركات. 

نتيجــة صفقــة االندمــاج ســيحصل مســاهمي األهلــي للتكافــل علــى عــدد )1.43114769137705( ســهم فــي شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل كل ســهم 
يملكونــه فــي شــركة األهلــي للتكافــل. ســتصدر هــذه األســهم الجديــدة مــن خــال زيــادة رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن مــن )400.000.000( 
ــون وخمســمائة وأربعــة وعشــرون ألــف وســتمائة وعشــرون  ــون ملي ــة وثاث ــى )638.524.620( ســتمائة وثماني ــال ســعودي إل ــون ري ــة ملي أربعمائ
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ريــال ســعودي مــن خــال زيــادة عــدد األســهم المصــدرة لشــركة الــدرع للتأميــن مــن )40.000.000( أربعــون مليــون ســهم إلــى )63.852.462( 
ســهم عــادي والتــي تمثــل زيــادة قدرهــا 59.63٪ مــن إجمالــي رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن الحالــي. وســيبلغ إجمالــي عــدد األســهم الجديــدة 
)23.852.462( ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد بحيــث يكــون إجمالــي القيمــة االســمية لألســهم الجديــدة 
مبلــغ وقــدره)238.524.620( ريــال ســعودي. عنــد إتمــام صفقــة االندمــاج، ســتكون نســبة ملكيــة مســاهمي شــركة الــدرع للتأميــن الحالييــن قدرهــا 
62.64٪ مــن رأس مــال الشــركة الدامجــة، وســتكون نســبة ملكيــة مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل قدرهــا 37.36٪ مــن رأس مــال الشــركة 

الدامجــة. 

ــه ستســتمر كا الشــركتين باســتخدام أســمائها  ــى أن ــي ملخــص مبّســط عــن الهيــكل القانونــي لصفقــة االندمــاج، مــع اإلشــارة إل نوضــح فيمــا يل
ــرة تنفيــذ صفقــة االندمــاج: ــة خــال فت وعامتهــا التجاري

بعد صفقة االندماج قبل صفقة االندماج

12-3  الموافقات الالزمة إلتمام صفقة االندماج

12-3-1  الموافقات الحكومية

تتطلب صفقة االندماج الحصول على عدد من الموافقات الحكومية، وهي على النحو التالي:

الحصــول علــى عــدم ممانعــة الهيئــة العامــة للمنافســة علــى التركــز االقتصــادي الناتــج عــن صفقــة االندمــاج. وقــد تــم الحصــول علــى عــدم 	 
ممانعــة الهيئــة العامــة للمنافســة بتاريــخ 1442/12/29هـــ )الموافــق 2021/08/08م(.

الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي علــى صفقــة االندمــاج وزيــادة رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن. وقــد تــم الحصــول 	 
علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي بتاريــخ 1443/03/20هـــ )الموافــق 2021/10/26م(.

الحصــول علــى موافقــة تــداول علــى إدراج األســهم الصــادرة لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل تبعــاً لعمليــة زيــادة رأســمال شــركة الــدرع 	 
للتأميــن. وقــد تــم الحصــول علــى موافقة تــداول بتاريــخ 1443/03/25هـ الموافــق 2021/10/31م

الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب زيــادة رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن ونشــر مســتند العــرض. وقــد تــم الحصــول 	 
علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 1443/04/05هـــ )الموافــق 2021/11/10م(.

الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة لدعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل – 	 
كل علــى حــدى - والخاصــة بصفقــة االندمــاج. 

12-3-2  موافقة الجمعية العامة غير العادية

إحــدى شــروط إتمــام صفقــة االندمــاج تتمثــل فــي الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكٍل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة 
األهلــي للتكافــل وذلــك علــى النحــو التالــي:

موافقة ما ال يقل عن ثاثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع للتأمين على صفقة االندماج . 1
والقرارات األخرى ذات الصلة، وهي التصويت على زيادة رأس المال، وأحكام اتفاقية االندماج، والتعديات المقترحة على النظام 

األساسي شركة الدرع للتأمين الخاصة بصفقة االندماج )ملحق 5 من هذا التعميم(، وتفويض مجلس إدارة شركة الدرع للتأمين أو أي 
شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة شركة الدرع للتأمين بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات 

المذكورة التي تخص صفقة االندماج. 
موافقة ما ال يقل عن ثاثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلي للتكافل على صفقة االندماج . 2
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والقرارات األخرى ذات الصلة، وهي التصويت على أحكام اتفاقية االندماج وتفويض مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل، أو أي شخص 
مفوض من قبل مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة 

بصفقة االندماج. 

ســتقوم شــركة الــدرع للتأميــن بالتقــدم لهيئــة الســوق الماليــة بطلــب لدعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــد نشــر هــذا التعميــم، وبعــد الحصــول 
علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، ســتقوم شــركة الــدرع للتأميــن بنشــر الدعــوة الجتمــاع الجمعيــة والتــي 

يجــب أن تعقــد بعــد )21( يــوم علــى األقــل مــن تاريــخ نشــر الدعــوة. 

يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن صحيحــاً إذا حضــره مســاهمون يمثلــون علــى األقــل نصــف رأس مــال شــركة 
الــدرع للتأميــن. فــإذا لــم يكتمــل هــذا النصــاب فــي االجتمــاع األول، ســيتم عقــد االجتمــاع الثانــي للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــد ســاعة واحــدة 
مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول، بشــرط أن تكــون الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول قــد تضمنــت مــا يفيــد عــن إمكانيــة عقــد اجتمــاع 
ثــاٍن بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول فــي حــال لــم يكتمــل النصــاب. ويكــون االجتمــاع الثانــي للجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة صحيحــاً إذا حضــره مســاهمون يمثلــون علــى األقــل ربــع رأس مــال شــركة الــدرع للتأميــن. وفــي حــال لــم يكتمــل النصــاب الــازم فــي 
االجتمــاع الثانــي، ســتقدم شــركة الــدرع للتأميــن طلــب إلــى هيئــة الســوق الماليــة للحصــول علــى موافقتهــا لعقــد اجتمــاع ثالــث للجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة بعــد مــدة ال تقــل عــن )21( يــوم مــن تاريــخ نشــر الدعــوة الســابقة. وســيكون االجتمــاع الثالــث صحيحــاً أيــاًّ كان عــدد األســهم الممثلــة فيــه. 

ــة  ــر العادي ــة العامــة غي ــاد اجتمــاع الجمعي ــوم انعق ــداول ي ــة ت ــن بنهاي ــدرع للتأمي ــن بســجل مســاهمي شــركة ال ــع المســاهمين المقيدي يحــق لجمي
الخاصــة بصفقــة االندمــاج حضــور الجمعيــة. ســيكون بإمــكان أي مســاهم الحضــور بنفســه شــخصياً والتصويــت علــى بنــود جــدول األعمــال، أو أن 
يـُـوّكل شــخصاً آخــر للحضــور والتصويــت نيابــًة عنــه وفقــاً لإلجــراءات ذات العاقــة، ســواء كان هــذا الشــخص مســاهماً فــي شــركة الــدرع للتأميــن 
أو غيــر ذلــك، وشــرط أال يكــون هــذا الشــخص مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن أو أي مــن موظفــي شــركة الــدرع للتأميــن. يجــب أن 
يكــون التوكيــل خّطــي وموّقــع عليــه مــن قبــل المســاهم المفــّوض ومصّدقــاً مــن الغرفــة التجاريــة أو مــن أحــد األشــخاص المرخــص لهــم مــن هيئــة 
الســوق الماليــة أو كتابــة العــدل أو األشــخاص المرخــص لهــم بأعمــال التوثيــق. يتوجــب علــى الوكيــل إبــراز أصــل التوكيــل المصــادق عليــه عنــد 
حضــوره يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، إضافــًة إلــى أصــل الهويــة الوطنيــة أو جــواز الســفر أو هويــة مقيــم. كمــا ســيتمكن المســاهمين 
مــن التصويــت عــن بعــد )الكترونيــاً( علــى بنــود جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة باالندمــاج. ســيكون التصويــت االلكترونــي 
متاحــاً قبــل )3( أيــام مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى األقــل، وســيتم تحديــد التواريــخ التــي ســيتاح فيهــا التصويــت االلكترونــي 

ضمــن الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

ســتتم الموافقــة علــى قــرار االندمــاج خــال الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن إذا صــدر قــرار الموافقــة بأغلبيــة ثــاث أربــاع 
األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع )ســواء باألصالــة أو بالوكالــة(، كمــا أنــه ال يحــق للمســاهم الــذي يملــك أســهماً فــي كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن 
وشــركة األهلــي للتكافــل التصويــت علــى قــرارات االندمــاج إال مــن خــال الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إلحــدى الشــركتين. تحســب األصــوات فــي 
الجمعيــات العامــة غيــر العاديــة علــى أســاس صــوت واحــد لــكل ســهم، والمســاهم الــذي ال يحضــر الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بالصفقــة 

ســواء شــخصياً أو عــن طريــق وكيــل أو الكترونيــاً سيخســر حقــه فــي التصويــت علــى قــرارات الجمعيــة.

ــون  ــى أن يك ــداول، عل ــن ت ــة م ــة مقدم ــع )»تداوالتــي«( وهــي خدم ــر موق ــك عب ــام بذل ــاً القي ــت الكتروني ــن بالتصوي يســتطيع المســاهمين الراغبي
المســاهمين قــد قامــوا بالتســجيل فــي خدمــة )»تداوالتــي«( علمــاً بــأن التســجيل والتصويــت فــي خدمــات )»تداوالتــي«( متــاح مجانــاً لجميــع 
.https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar :المســاهمين. وللمزيــد مــن المعلومــات الرجــاء زيــارة الرابــط التالــي

12-3-3  فترة اعتراض الدائنين

ــرة  ــى صفقــة االندمــاج خــال فت ــراض عل ــي للتكافــل االعت ــي شــركة األهل ــه يحــق لدائن اســتنادا ألحــكام المــادة )193( مــن نظــام الشــركات، فإن
اعتــراض الدائنيــن التــي تمتــد لمــدة )30( يــوم مــن تاريــخ نشــر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بالموافقــة علــى صفقــة االندمــاج. بنــاًء عليــه، 
وبعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكا الشــركتين علــى صفقــة االندمــاج، ســتقوم كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل 
بنشــر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، وسيشــير هــذا اإلعــان إلــى حــق دائنــي شــركة األهلــي للتكافــل االعتــراض علــى صفقــة االندمــاج مــن 
خــال إرســال خطــاب مســّجل إلــى المقــر الرئيســي لشــركة األهلــي للتكافــل وذلــك خــال )30( يومــاً مــن تاريــخ نشــر نتائــج الجمعيــة العامــة غيــر 

العاديــة الخاصــة بصفقــة االندمــاج.  

ســيكون قــرار االندمــاج نافــذاً بعــد انقضــاء )30( يومــاً مــن اإلعــان عنــه وذلــك فــي حــال عــدم وجــود أي اعتــراض قائــم مــن أي مــن دائنــي شــركة 
األهلــي للتكافــل علــى صفقــة االندمــاج. وفــي حــال تقــدم أي مــن الدائنيــن باعتراضاتهــم خــال المــدة المشــار إليهــا أعــاه، فســيتم إيقــاف االندمــاج 
إلــى أن يتنــازل الدائــن عــن معارضتــه أو إلــى أن تقــوم شــركة األهلــي للتكافــل بالوفــاء بالديــن إذا كان حــاالً، أو قيــام شــركة الــدرع للتأميــن أو شــركة 

األهلــي للتكافــل بتقديــم ضمــان كاٍف للوفــاء بــه إن كان آجــًا. 
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12-4  جميع العقود واالتفاقيات الخاصة بصفقة زيادة رأس المال لغرض االندماج 

أبــرم كل مــن مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن ومجلــس إدارة شــركة األهلــي للتكافــل اتفاقيــة اندمــاج بتاريــخ 1442/12/02هـــ الموافــق 
2021/07/12م، )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »اتفاقيــة االندمــاج« و/أو »االتفاقيــة«(. وقــد تضّمنــت هــذه االتفاقيــة شــروط خاصــة لتنفيــذ صفقــة 
االندمــاج وفقــاً للخطــوات واإلجــراءات ومعامــل المبادلــة المحــّددة فــي مســتند العــرض هــذا، باإلضافــة إلــى تعّهــدات وضمانــات معّينــة مــن قبــل 
إدارة الشــركتين. وبالتالــي ســتخضع صفقــة االندمــاج إلــى الشــروط المبّينــة فــي بنــود اتفاقيــة االندمــاج. وفيمــا يلــي ملّخــص عــن البنــود والشــروط 

األساســية المبينــة فــي اتفاقيــة االندمــاج وهــي علــى الشــكل التالــي:

12-4-1  التوافق على إتمام صفقة االندماج

توافقــت شــركتي األهلــي للتكافــل والــدرع للتأميــن علــى إتمــام صفقــة اإلندمــاج فيمــا بينهمــا وفقــاً للشــروط المبّينــة فــي اتفاقيــة  االندمــاج  
ــق كافــة الشــروط وإتمــام كافــة األعمــال الازمــة إلتمــام صفقــة  ــة ســعياً لتحقي ــى التعامــل بحســن ني ــة اإلجــراء، وعل ــح المرعي واألنظمــة واللوائ
االندمــاج وقــد وافــق كل طــرف علــى القيــام بكافــة األعمــال واالســتحصال علــى التراخيــص والموافقــات الازمــة إلتمــام صفقــة االندمــاج المنــوه 

ــاًء عليــه تــم االتفــاق بيــن كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل علــى مــا يلــي:  عنهــا، وبن

مقابل تعهدات شركة األهلي للتكافل المنصوص عنها في اتفاقية االندماج، تعهدت شركة الدرع للتأمين بإعداد مستند الطرح وتعميم أ( 
المساهمين، وكافة المستندات والطلبات الازمة لزيادة رأسمالها كما يلتزم مجلس إدارة شركة الدرع للتأمين بدعوة الجمعية العامة غير 
العادية لانعقاد – بعد تحقيق كافة الشروط المسبقة المنصوص عنها في ما يلي في )القسم 12-4-2-4( من هذا التعميم – للتصويت 

على األمور التالية: 

إتمام صفقة االندماج ضمن الشروط المنصوص عنها في اتفاقية االندماج. 	 
الموافقة على زيادة رأس المال وإصدار أسهم العوض وفقاً لما تم تفصيله في تعميم المساهمين )القسم10-7( وذلك بشرط موافقة 	 

الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلي للتكافل على عرض شركة الدرع للتأمين باالندماج باألكثرية النظامية )وهي ثاثة أرباع األسهم 
الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قبل مساهمي شركة األهلي للتكافل(. 

الموافقة على تسجيل األسهم الجديدة باسم مساهمي شركة األهلي للتكافل وذلك بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة 	 
األهلي للتكافل على عرض شركة الدرع للتأمين باالندماج باألكثرية النظامية )وهي ثاثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة 

غير العادية من قبل مساهمي شركة األهلي للتكافل(. 
الموافقة على بنود النظام األساسي للشركة الدامجة وذلك بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلي للتكافل على عرض 	 

شركة الدرع للتأمين باإلندماج باألكثرية النظامية )وهي ثاثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قبل 
مساهمي شركة األهلي للتكافل(. 

الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الدامجة من خال إضافة مقعدين مخصصين للعضوين الذين ترشحهما شركة 	 
األهلي للتكافل فضًا عن تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية الذين ترشحهم شركة األهلي للتكافل   واالمتناع عن أي عمل من شأنه إعاقة 
أو منع تعيين أي من األشخاص المشار إليهم في ما سبق وذلك بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلي للتكافل على 

عرض شركة الدرع للتأمين باالندماج باألكثرية النظامية )وهي ثاثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قبل 
مساهمي شركة األهلي للتكافل(. 

مقابل تعهدات شركة الدرع للتأمين المنصوص عنها ضمن اتفاقية االندماج، تتعهد شركة األهلي للتكافل – وبشرط تحقيق كافة الشروط ب( 
المسبقة المنصوص عنها في اتفاقية االندماج والمفصلة في )القسم 12-4-3( من هذا التعميم وتبعاً لنشر هذا المستند– بااللتزام 

بالجدول الزمني لعملية االندماج بين شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل من خال: 

نشر تعميم مجلس اإلدارة الذي يوصي مساهمي شركة األهلي للتكافل بالموافقة على عملية اإلندماج؛ و	 
دعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركة لانعقاد بهدف التصويت على صفقة االندماج. 	 

12-4-2  الضمانات والتعهدات

تعهــدت شــركة األهلــي للتكافــل تجــاه شــركة الــدرع للتأميــن، وتعهــدت شــركة الــدرع للتأميــن تجــاه شــركة األهلــي للتكافــل بــأن الضمانــات والتعهــدات 
المتبادلــة المنصــوص عنهــا فــي الجــدول رقــم 2 هــي صحيحــة ودقيقــة وغيــر مضللــة. وقــد تعهــد كل مــن الطرفيــن تجــاه اآلخــر، بالتعويــض لــه عــن 
أيــة أضــرار أو تكاليــف أو أعبــاء يتكبدهــا الطــرف اآلخــر بســبب مخالفــة أو خــرق أي مــن التعهــدات والضمانــات المنــوه عنهــا، وذلــك باســتثناء 

األمــور التــي تــم اإلفصــاح عنهــا مــن قبــل الطرفيــن فــي الئحــة اإلفصــاح الخاصــة بــكٍلّ منهمــا. 
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كمــا صــّرح الطرفــان علمهمــا بــأن بنــود اتفاقيــة االندمــاج المتفــق عليهــا هــي مبنّيــة علــى التعهــدات والضمانــات المشــار إليهــا أعــاه والتــي منحــت 
بنــاًء علــى الدراســات القانونيــة النافيــة للجهالــة التــي أجراهــا مستشــاري كل طــرف علــى الشــركة األخــرى. 

تعهــد كل مــن الطرفــان تجــاه الطــرف اآلخــر باإلفصــاح عــن أيــة معلومــات أو واقعــات حصلــت أو ظهــرت بعــد تاريــخ التوقيــع علــى اتفاقيــة االندمــاج 
مــن شــأنها أن ترتــب مخالفــة ألي مــن التعهــدات والضمانــات، بموجــب الئحــة إفصاحــات إضافيــة توجــه للطــرف اآلخــر خــال مهلــة عشــرة أيــام 
عمــل مــن تاريــخ ظهــور الواقعــة أو المعلومــات المنــوه عنهــا. يــؤدي اإلفصــاح عــن الواقعــات الــى تجنيــب الطــرف المفصــح عنهــا مــن المســؤولية 
عــن خــرق الضمانــات والتعهــدات فــي الحــاالت التاليــة: )أ( فــي حــال صــرح الطــرف اآلخــر، بعــد اإلفصــاح وعلــى الرغــم مــن الواقعــات التــي تــم 
اإلفصــاح عنهــا، بأنــه يرغــب بالمباشــرة بإتمــام الصفقــة علــى الرغــم مــن األثــر المالــي للواقعــات التــي تــم اإلفصــاح لــه عنهــا و )ب( فــي األحــوال 
التــي يقــدر فيهــا األثــر المالــي للواقعــات التــي تــم اإلفصــاح عنهــا مــن قبــل مقّيــم محتــرف بمبلــغ إجمالــي يقــل عــن خمســة مليــون ريــال ســعودي. 

أمــا فــي األحــوال )أ( التــي يقــدر فيهــا األثــر المالــي الناتــج عــن خــرق أي مــن التعهــدات والضمانــات المنصــوص عنهــا فــي الملحــق 2 التفاقيــة 
االندمــاج والتــي تــم تفصيلهــا فــي مــا يلــي بخمســة مليــون ريــال ســعودي أو أكثــر أو )ب( التــي يبلــغ فيهــا األثــر المالــي اإلجمالــي الناتــج عــن سلســلة 
مــن الخروقــات التــي ال تقــل قيمــة كل منهــا عــن مليــون ريــال ســعودي، خمســة مليــون ريــال ســعودي أو أكثــر،  يعتبــر الخــرق الحاصــل للضمانــات 

والتعهــدات خرقــاً جوهريــاً )»الخــرق الجوهــري«(. 

فــي حــال وقــوع خــرق جوهــري للضمانــات والتعهــدات، يحــق للطــرف المتضــرر فســخ اتفاقيــة االندمــاج والمطالبــة برســوم اإلنهــاء )المفصلــة فــي 
مــا يلــي )القســم 12-4-9 مــن هــذا التعميــم(، علــى أن يمــارس حــق فســخ اإلتفاقيــة والمطالبــة برســوم اإلنهــاء خــال مهلــة ثاثيــن يــوم عمــل مــن 
)أ( تاريــخ تبلــغ الئحــة اإلفصــاح اإلضافيــة أو )ب( مــن تاريــخ إكتشــاف الخــرق المشــكو منــه ، وذلــك تحــت طائلــة فقــدان الحــق بفســخ اإلتفاقيــة 

المشــار إليهــا والمطالبــة برســوم اإلنهــاء. 

فــي حــال إختــاف الطرفيــن حــول قيمــة األثــر المالــي للخــرق الجوهــري الحاصــل، أو فــي حــال رفــض الطــرف المســؤول عــن الخــرق الجوهــري 
ــام عمــل وفــي حــال عجزهمــا عــن  ــة خمســة أي ــى الطرفيــن الســعي إليجــاد حــل وّدي خــال مهل ــم الطــرف المتضــرر للخــرق الحاصــل، عل لتقيي
ــزم  ــي ومل ــون نهائ ــر يك ــزاع الحاصــل وإصــدار تقري ــي الن ــق ف ــر مســتقل للتدقي ــن خبي ــن تعيي ــى الطرفي ــن، عل ــى حــل مرضــي للطرفي التوصــل ال
للطرفيــن. فــي حــال عجــز الطرفيــن عــن التوافــق حــول تســمية الخبيــر خــال مــدة عشــرة أيــام، يحــق للطــرف المتضــرر مــن الخــرق الجوهــري 

اللجــوء الــى المركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري لطلــب تعييــن الخبيــر بهــدف تقييــم قيمــة األثــر المالــي للخــرق الجوهــري الحاصــل. 

فضــًا عمــا ســبق، يتضمــن الجــدول 2 مــن اتفاقيــة االندمــاج عــدد مــن الضمانــات الممنوحــة بشــكل متبــادل بيــن شــركتي الــدرع للتأميــن وشــركة 
األهلــي للتكافــل، بحيــث تعهــدت كل شــركة تجــاه الشــركة األخــرى أنــه باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه صراحــًة بموجــب الئحــة اإلفصــاح، إن 
الضمانــات التالــي ذكرهــا هــي دقيقــة وصحيحــة وغيــر مضللــة كمــا فــي تاريــخ اتفاقيــة االندمــاج، وقــد اشــتملت الضمانــات المشــار إليهــا علــى مــا 

يلــي: 

12-4-2-1  الضمانات المتعلقة بالشركة:

إن الشركة هي شركة مساهمة مسجلة أصوالً وأسهمها مطروحة أصوالً لدى تداول السعودية. أ( 
أن الشركة تقوم بممارسة نشاطها مع مراعاة األنظمة واللوائح المرعية اإلجراء في المملكة العربية السعودية، ال سيما أنظمة البنك ب( 

المركزي السعودي، وقد نالت الشركة على الترخيص الازم لممارسة أعمال التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية وال 
يزال هذا الترخيص صالح وساري المفعول بتاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج. 

لم يتم إشهار إفاس الشركة أو أي من فروعها و/أو لم يتم إقامة أية إجراءات إفاسّية بوجه الشركة و/أو بوجه أي من فروعها.ج( 
إن رئيس مجلس إدارة الشركة تم تفويضه أصوالً وهو يتمتع بالصاحيات الازمة للتوقيع على اتفاقية االندماج، وقد تم ترخيص التوقيع د( 

على اتفاقية االندماج من قبل الجهات المختصة داخل الشركة أصوالً. 
هـ(  بتحقيق أي شرط و/أو بموافقة أي شخص ثالث أو جهة حكومية. 

و(  إن التوقيع على اتفاقية االندماج ال يشكل، بحد ذاته، مخالفة ألية أنظمة و/أو أية بنود تعاقدية ملزمة للشركة.  
ز(  إن الشركة غير ملزمة بإصدار أية أوراق مالية أو أسهم ألي شخص ثالث، بإستثناء ما هو منصوص عنه في اتفاقية االندماج. 

ح(  إن نســخ أوراق الشــركة )بمــا فــي ذلــك عقــد التأســيس والنظــام األساســي والتراخيــص واألذونــات( التــي تــم اإلفصــاح عنهــا هــي صحيحــة 
وصالحــة كمــا فــي تاريــخ التوقيــع علــى  اتفاقيــة االندمــاج. 

12-4-2-2  الضمانات المتعلقة بالوثائق المالية:

تم إعداد حسابات الشركة والوثائق المالية الخاصة بها وفقاً لمبادئ المحاسبة العامة المعمول بها في الملكة العربية السعودية. أ( 
إن قيمة الموجودات الثابتة للشركة كما هي مبّينة في الوثائق المالية هي القيمة األدنى بعد إحتساب قيمة اإلستهاك. ب( 
ال تشتمل الحسابات على بنود غير إعتيادية أو متكررةج( 
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تعكس الوثائق المالية المقدمة أعباء الشركة بشكل شامل ودقيق وغير مضلل كما في التاريخ المحاسبي المتفق عليه )2021/3/31 م(د( 
ــه  ــخ المحاســبي المتفــق علي ــل كمــا فــي التاري ــر مضل ــق وغي ــة بشــكل شــامل ودقي ــج الشــركة المالي ــة المقدمــة نتائ ــق المالي  هـــ(  تعكــس الوثائ

)2021/3/31 م(
و(  اســتمرت الشــركة بممارســة أعمالهــا بشــكال إعتيــادي منــذ التاريــخ المحاســبي المتفــق عليــه )2021/3/31 م( ولــم )أ( تتكبــد أيــة خســائر 
ماديــة، )ب( تتكبــد أيــة أعبــاء رأســمالية و/أو تقــوم بشــراء أيــة موجــودات ثابتــة باســتثناء مــا هــو داخــل ضمــن نطــاق عملهــا اإلعتيــادي، )ج( تتكبــد 
أيــة أعبــاء أو تتنــازل عــن أيــة حقــوق ماديــة مــن أي نــوع كانــت، )د( تقــوم بشــطب أيــة موجــودات بقيمــة تفــوق مبلــغ إجمالــي وقــدره خمســة مليــون 
ريــال ســعودي، )هـــ( تلتــزم ماليــاً بمبلــغ إجمالــي يفــوق الـــخمسة مليــون ريــال ســعودي أو تســتدين مبلــغ يفــوق الخمســة مليــون ريــال ســعودي، )و( 
تقــوم بزيــادة المســتحقات أو الرواتــب أو المكافــآت المتوجبــة ألي مــن موظفيهــا أو تدِخــل أي تعديــل علــى خطــة مكافــأة وتحفيــز الموظفيــن، )ز( 

تدِخــل أي تعديــل علــى أنظمــة العمــل أو األنظمــة المحاســبية، )ح( تعــدل طريقــة تعاطيهــا مــع العمــاء.
 

12-4-2-3  الضمانات المتعلقة بموجودات الشركة:

الشركة تملك كامل موجوداتها وال يوجد أية قيود مفروضة على ملكيتها لتلك الموجودات كما ال يوجد أية رهونات أو حجوزات قائمة على أ( 
أي منها. 

إن الموجودات المادية هي تحت سيطرة الشركة.ب( 
اآلليات المملوكة من الشركة هي بحالة جيدة وصالحة لإلستخدام وحقوق الشركة عليها غير مقيدة كما ال يوجد أية رهونات أو حجوزات ج( 

قائمة على أي منها. 
ال تمتلك الشركة أية عقارات. د( 

هـ( تشغل الشركة مراكزها ومكاتبها بموجب عقود إيجار صالحة وغير خاضعة ألية منازعات قضائية. 

12-4-2-4  الضمانات المتعلقة بأعباء الشركة:

ليس للشركة أية أعباء ناتجة عن أي من األعمال أو الواقعات التالية: 

أية رهونات أو حجوزات ممنوحة من الشركة خال ممارستها لنشاطها اإلعتيادي. أ( 
أية تعهدات وضمانات ممنوحة من الشركة في إطار صفقات قامت بها الشركة خال ممارستها لنشاطها اإلعتيادي. ب( 
أية مطالبات أو حقوق مستحقة لصالح مساهمي الشركةج( 
أية ملكية عقارية أو حقوق متعلقة بالملكية العقارية، د( 

هـ(  أية ديون أو إلتزامات مالية متوجبة بذمة الشركة لصالح الدائنين بما فيهم المصارف ومؤسسات اإلقراض، 
و(  أية مطالبات مقدمة بوجه الشركة من أشخاص ثالثين، 

ز(  أية ديون مستحقة األداء بذمة الشركة.

12-4-2-5  الضمانات المتعلقة بالمستحقات الضريبية:

إن الشركة قامت بقدر المستطاع وبقدر ما هو مطلوب نظامياً وضمن المهل المفروضة بكل ما يلي: أ( 
اإلحتفاظ بوثائق عن اإلعانات الضريبية والزكوية المقدمة من الشركة. 	 
التقدم باإلقرارات الزكوية والضريبية بتواريخ إستحقاقها. 	 
اإلقرار عن كافة األنشطة الخاضعة للضريبة. 	 
تسديد كافة المستحقات الضريبية بمواعيدها. 	 
إن الشركة ليست طرفاً في أية منازعة ضريبية قائمة مع أية إدارة ضريبية فاعلة في المملكة العربية السعودية. ب( 
ال يوجد أية وقائع من شأنها أن ترتب أعباء ضريبية إضافية على الشركة. ج( 
أوفت الشركة بكامل إلتزاماتها الضريبية وإلتزاماتها تجاه التأمينات اإلجتماعية. د( 

12-4-2-6  الضمانات المتعلقة بأعمال الشركة:

تمارس الشركة نشاطها باسمها التجاري حصراً وال تستخدم أية تسميات أخرى مستعارة أو قريبة من إسمها الرسمي. أ( 
إن أعمال الشركة يديرها حصراً مدراء الشركة وموظفيها ولم يتم تكليف أي شخص ثالث بإدارة أعمال الشركة. ب( 
إن الشركة ليست طرفاً في أي شراكة غير مصرح عنها. ج( 
تمارس الشركة نشاطها بموجب تراخيص وأذونات صالحة. د( 

هـ(  ال تمارس الشركة أية نشاطات غير أعمال التأمين المرخص لها بالقيام بها من قبل البنك المركزي السعودي. 
و(  بإستثناء ما تم التصريح عنه واإلفصاح عنه، ليست الشركة طرفاً في أية إتفاقيات ذات الشروط الخارجة عن المألوف. 
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ز(  بإســتثناء مــا تــم التصريــح عنــه واإلفصــاح عنــه فــي إطــار عمليــة التدقيــق القانونــي، ليســت الشــركة طرفــاً فــي أيــة إتفاقيــات مــع أشــخاص 
ذات الصلــة. 

ح(  الشركة ليست مخالفة ألية موجبات تعاقدية قامت بالتوقيع عليها أو اإللتزام بها.

12-4-2-7  الضمانات المتعلقة بموظفي الشركة:

لم تلتزم الشركة بتسديد أية تعويضات تزيد عن التعويضات النظامية في حال فسخ أي من عقود العمل الموقعة مع موظفيها. أ( 
تم اإلفصاح عن جميع المطالبات العمالية. ب( 
إن الشركة ليس مدينة بأية مبالغ أو تعويضات أو أرباح لمدراءها أو موظفيها السابقين أو الحاليين.ج( 
إن الشركة ملتزمة بلوائح وأنظمة العمل ولم ترتكب أية مخالفات ألحكام نظام العمل. د( 

هـ(  ال توجد أية مطالبات جماعية بوجه الشركة. 
و(  إن موظفي و مدراء الشركة غير ملزمين بأية موجبات عدم مزاحمة تجاه أصحاب عمل سابقين. 

ز(  لم تخالف الشركة أية أحكام متعلقة بإستقدام العمالة والموظفين. 

12-4-2-8  الضمانات المتعلقة بأنظمة التقاعد:

بإستثناء موجب تسديد تعويض ومكافئة نهاية الخدمة عمًا بأحكام نظام العمل، إن الشركة غير ملتزمة بأي نظام تقاعد تجاه أي من أ( 
موظفيها أو مدراءها. 

12-4-2-9  الضمانات المتعلقة بالتأمين:

أبرمت الشركة وثائق تأمين لحماية كافة العناصر الجوهرية ألعمالها وموظفيها. أ( 
إن وثائق التأمين التي أبرمتها الشركة كلها صالحة وسارية المفعول. ب( 
لم تتلق الشركة أية إنذارات من معيدي التأمين بشأن رفع التأمين أو إنقضائه. ج( 

12-4-2-10  الضمانات المتعلقة بالدعاوي والنزاعات:

بإستثناء ما تم اإلفصاح عنه وبإستثناء المطالبات التأمينية اإلعتيادية التي ال تزيد قيمة كل منها عن مبلغ إجمالي وقدره خمسة مليون أ( 
ريال سعودي، إن الشركة ليست، كما في تاريخ اتفاقية االندماج، طرفاً في أي نزاع قائم أو مهددة بقيام أي نزاع أو تحكيم أو إجراءات 

قضائية، بصفة مدعي أو مدعى عليها. 
لم تصدر بحق الشركة أية أحكام أو أوامر قضائية. ب( 

12-4-2-11  الضمانات المتعلقة بالمعلومات:

إن جميع المعلومات التي تم اإلفصاح عنها ومشاركتها مع الطرف اآلخر في صفقة اإلندماج أو مستشاريه هي صحيحة ودقيقة غير أ( 
مجزأة وغير مضللة. 

إن جميع الوقائع المدلى بها في اتفاقية االندماج فيما يتعلق بالشركة وأعمالها ووضعها المالي كما والتعهدات والضمانات الممنوحة هي ب( 
صحيحة ودقيقة وغير مضللة. 

12-4-2-12  الضمانات الخاصة:

إن الشركة تمارس أعمالها مع مراعاة األنظمة واللوائح المرعية اإلجراء في المملكة العربية السعودية. أ( 
إن الشركة ملتزمة بأحكام ومتطلبات الئحة مكافحة تبييض األموال ولم تخالف أي من متطلباتها أو أحكامها. ب( 
إن الشركة ملتزمة بأنظمة حماية البيانات وحرمة المعلومات الشخصية. ج( 
إن الشركة تتمتع بكافة الحقوق والتراخيص الازمة إلستخدام أنظمتها اإللكترونية. د( 

هـــ(  لــم تختبــر الشــركة خــال الثــاث ســنوات الســابقة أي إنقطــاع مســتمر ألعمالهــا ألكثــر مــن خمــس ســاعات و/أو أي خرقــات ألمنهــا 
اإللكترونيــة.  وأنظمتهــا  اإللكترونــي 

و(  خــال مهلــة اإلثنــي عشــر شــهراً الباقيــة لتاريــخ التوقيــع علــى اتفاقيــة االندمــاج، لــم تقــم الشــركة بالتصــرف بحقــوق الملكيــة الفكريــة العائــدة 
لهــا أو ببيــع هــذه الحقــوق. 

ز(  إن الشركة ليست طرفاً في أية منازعات متعلقة بخرق حقوق الملكية الفكرية
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12-4-3  الشروط المسبقة

توافق الطرفان على أن إتمام صفقة اإلندماج يخضع لتحقيق  الشروط الُمسبقة التالية: 
موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة اإلندماج؛ وأ( 
موافقة أو عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على إتمام صفقة اإلندماج؛ وب( 
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين عبر إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة األهلي للتكافل ج( 

لغرض تنفيذ اإلندماج، بما فيها الموافقة على مستند العرض وعلى تعميم المساهمين، بما يتوافق مع الئحة اإلندماج واالستحواذ وقواعد 
طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية؛ و

موافقة تداول السعودية على طلب إدراج األسهم الجديدة لشركة الدرع للتأمين وفقاً لقواعد اإلدراج.د( 

12-4-4  التعهدات واإلجراءات المعلقة حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج

اشارت اتفاقية االندماج إلى تعهدات واجراءات معلقة يجب االلتزام بأحكامها حتى نفاذ قرار االندماج، وهي كما يلي:

تعهد كل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل أنه من تاريخ التوقيع على اإلتفاقية وحتى تاريخ نفاذ قرار االندماج بإخطار 	 
الطرف اآلخر كتابياً بموجب خطاب إفصاح إضافي أو أكثر بأي مسألة أو ظرف تأتي الى علم الطرف اآلخر ويكون من شأنها أن تجعل 
أي من الضمانات المقدمة غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة أو من شأنها أن تؤثر على استعداد الطرف اآلخر بالمباشرة في إتمام 

صفقة االندماج وفقاً للشروط المنصوص عنها في اتفاقية االندماج. 
تعهد كل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل أنه منذ تاريخ من تاريخ التوقيع على اإلتفاقية وحتى تاريخ نفاذ قرار االندماج 	 

بإباغ الطرف اآلخر كتابياً وفي غضون 3 أيام عمل في حال حدوث أي من األحداث التالية قبل تاريخ نفاذ قرار االندماج:

توزيع أية أرباح )بما في ذلك األرباح المرحلية(؛	 
الدخول في أية اتفاقية تمويل جديدة أو سداد أي قرض قائم؛	 
الدخول في أية معامات جديدة مع األطراف ذات العاقة؛	 
 الدخــول فــي أو تعديــل أو إنهــاء اتفاقيــة أو ترتيــب أو التزامــات جوهريــة تزيــد عــن مــا قيمتــه )5.000.000( خمســة ماييــن ريــال ســعودي 	 

)بمــا فــي ذلــك العقــود المبرمــة فــي ســياق العمليــات التشــغيلية االعتياديــة(؛
تكبــد أيــة نفقــات رأســمالية أو اإلســتحواذ علــى أيــة أصــول تزيــد قيمــة كل منهــا منفــردًة عــن مبلــغ إجمالــي وقــدره )5.000.000( خمســة 	 

ماييــن ريــال ســعودي؛
إدخــال أيــة تعديــات جوهريــة علــى شــروط وأحــكام التوظيــف، بمــا فــي ذلــك المزايــا ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المديريــن التنفيذييــن 	 

أو المســؤولين أو الموظفيــن، أو تعييــن أو الموافقــة علــى تعييــن أي مــن كبــار المديريــن التنفيذييــن؛
خروج أي من كبار اإلداريين و/أو شاغلي المناصب التنفيذية 	 
إنشاء أي رهونات على أي من أصولها أو تعهداتها.	 

تعهد كل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل أنه منذ تاريخ من تاريخ التوقيع على االتفاقية وحتى تاريخ نفاذ قرار االندماج و/	 
أو فسخ اتفاقية االندماج أنه: 

ســوف يتــم االمتنــاع عــن اتخــاذ أي إجــراء )ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر( للدخــول فــي أيــة مناقشــات أو مفاوضــات مــع أي شــخص أو 	 
كيــان آخــر حيــال عمليــة اندمــاج أو أيــة عمليــة أخــرى مماثلــة، أو القيــام بــأي عمــل أو اتخــاذ أي إجــراء يخالــف ذلــك بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
التعــداد ال الحصــر قيــام مجلــس اإلدارة برفــع توصيــة إلــى المســاهمين بشــأن عــرض آخــر منافــس أو متعــارض مــع شــروط مســتند العــرض 

و/أو اتفاقيــة االندمــاج و/أو أي مــن المســتندات المتعلقــة بصفقــة االندمــاج؛
ســوف يتــم إبــداء التعــاون الكامــل مــع الطــرف اآلخــر بأســرع الطــرق وأكثرهــا فعاليــة فيمــا يتعلــق بتقديــم الملفــات واإلعانــات والطلبــات 	 

المطلوبــة للحصــول علــى جميــع الموافقــات، أو التصاريــح، أو خطابــات عــدم االعتــراض، أو الموافقــات األخــرى المماثلــة علــى النحــو 
المطلــوب بموجــب قوانيــن المملكــة العربيــة الســعودية، أو الجهــات الحكوميــة المختصــة إلتمــام صفقــة االندمــاج بموجــب شــروط وأحــكام 
اتفاقيــة االندمــاج. وفقــاً لمــا ســبق، يتعــاون كل طــرف مــع طلبــات الطــرف اآلخــر إلباغــه بحالــة أي الملفــات أو الطلبــات أو أي اتصــاالت ذات 
صلــة بصفقــة االندمــاج، وأي استفســارات أو طلبــات أخــرى للحصــول علــى معلومــات إضافيــة مــن أو إلــى أي جهــة حكوميــة مختصــة داخــل 

المملكــة العربيــة الســعودية.
 تعهد كل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل أنه، ال يجوز ألي طرف، اعتباًرا من تاريخ توقيع االتفاقية، القيام بأي فعل من 	 

شأنه أن يرّتب خرقا ألي من الضمانات المعطاة منه، و/أو السماح ألي شخص آخر بالقيام بهكذا فعل و/أو اإلغفال عنوًة عن إفصاح 
وقوع هكذا فعل. 
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تعهد كل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل أنه، ال يجوز خال الفترة الممتدة من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وتاريخ نفاذ 	 
قرار االندماج ألي من األطراف إجراء أية تغييرات أو اتخاذ أية قرارات من شأنها، مجتمعة وباالنفراد، أن تؤدي الى تأثير سلبي على 

أعمالها أو أصولها أو سمعتها. 
تعهد كل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل باالمتناع، خال الفترة الممتدة من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وتاريخ نفاذ قرار 	 

االندماج، عن التصرف بأي من موجوداتها، أو االستحواذ أو الموافقة على االستحواذ على موجودات الطرف اآلخر باستثناء ما هو داخل 
ضمن التعامات العادية أو ما يدخل ضمن نطاق أعمال االندماج. 

تعهد كل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل بإدارة أعمالها، خال الفترة الممتدة من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وتاريخ نفاذ 	 
قرار االندماج، بالشكل االعتيادي واالمتناع عن إجراء أية أعمال خارجة عن األعمال االعتيادية دون االستحصال على موافقة الطرف 

اآلخر الخطية المسبقة كما وباالمتناع عن التسبب بأي تدهور في الموجودات باستثناء ما يدخل ضمن األعمال االعتيادية. 
تعهد كل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل أنه، ال يجوز ألي من الطرفين اعتباًرا من تاريخ التوقيع وحتى تاريخ نفاذ االندماج 	 

تقديم رهن أو إصدار الموافقة على منح رهن على أي من أصوله.
تعهد كل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل أنه، ال يجوز ألي من الطرفين القيام أو اإلغفال عن القيام أو التسبب بإحداث أي 	 

فعل أو واقعة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على حالة األصول أو الوضع المالي له، كما يتوجب على كا الطرفين الحرص على اتخاذ جميع 
اإلجراءات االحترازية لمنع ارتكاب أو وقوع هكذا واقعة. مع عدم اإلخال بما سبق، يتعهد كا الطرفين بتجديد وتأمين استمرار صاحية 

جميع التراخيص والتصاريح الازمة الستمرار باألعمال التشغيلية اعتباًرا من تاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج.
تعهد كل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل أنه، ال يجوز ألي من الطرفين، ما لم يكن ذلك بناًء على طلب من البنك المركزي 	 

السعودي، فسخ أو إنهاء أو القيام بما من شأنه وضع حد ألي من اتفاقيات إعادة التأمين الموقعة منه أو أي من وثائق التأمين على أصوله 
والتزاماته، وفي حالة انتهاء أي من االتفاقيات و/أو وثائق التأمين المشار إليها أو توقع انتهائها قبل تاريخ نفاذ االندماج، يجب على 

الطرف ذات العاقة أن يبذل قصاري جهده، بالتعاون مع الطرف اآلخر وبعد التشاور معه، لتجديدها أو استبدالها بعقود أو بوثائق تؤمن 
تغطية مماثلة للتغطية التي كانت تؤمنها العقود و/أو الوثائق المنتهية المشار إليها في ما سبق. 

تعهد كل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل أنه، على كل طرف أن يستمر بإدارة أعماله بشكل طبيعي وضمن المعتاد، وال 	 
يجوز له القيام بأية أعمال تخرج عن نطاق نشاطه المعتاد دون الحصول على موافقة الطرف اآلخر المسبقة والكتابية والصريحة، كما ال 

يجوز ألي طرف استنفاد صافي األصول إال بطريقة بما يتفق مع النشاط االعتيادي له.
تعهد كل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل أنه، يجب أن يسمح لممثلي ومستشاري الطرف اآلخر الوصول إلى الدفاتر 	 

والسجات، والمعلومات والوثائق الازمة إلتمام الفحص النافي للجهالة بحسب ما يلزم إلتمام صفقة االندماج. 

12-4-5  إنفاذ اتفاقية االندماج

بتاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج، يتعهد كل طرف بتوقيع المستندات التالي ذكرها وبتسليمها لممثل الطرف اآلخر: 

المستندات المتوجب على شركة الدرع للتأمين توقيعها وتسليمها لممثلي شركة األهلي للتكافل: أ( 

نسخة موقعة من اتفاقية االندماج، 	 
نسخة موقعة من الئحة اإلفصاح ومرفقاتها، 	 
نسخة عن محضر إجتماع مجلس اإلدارة الذي وافق على التوقيع على اتفاقية االندماج. 	 

المستندات المتوجب على شركة األهلي للتكافل تسليمها توقيعها وتسليمها لممثلي شركة الدرع للتأمين: ب( 

نسخة موقعة من اتفاقية االندماج، 	 
نسخة موقعة من الئحة اإلفصاح ومرفقاتها، 	 
نسخة عن محضر اجتماع مجلس اإلدارة الذي وافق على التوقيع على اتفاقية االندماج. 	 
نسخة عن محضر اجتماع مجلس اإلدارة الذي يقر بأن قيمة رسوم اإلنهاء هي عادلة وغير مبالغ فيها وبالتالي تدخل في مصلحة 	 

مساهمي شركة األهلي للتكافل عمًا بأحكام البند )أ( من المادة 36 من الئحة اإلندماج واإلستحواذ. 

لغرض إتمام صفقة اإلندماج يتعين على كل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل القيام بالتالي:ج( 

تســجيل األســهم الجديــدة الُمصــدرة فــي شــركة الــدرع للتأميــن لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل مقابــل نقــل جميــع أصــول والتزامــات 	 
شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن بنــاًء علــى معامــل المبادلــة المتفــق عليــه. ولــن يحصــل المســاهمين فــي شــركة األهلــي 
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للتكافــل علــى أي مقابــل نقــدي نتيجــة صفقــة اإلندمــاج. وفــي حــال نتــج عــن عمليــة إحتســاب عــدد األســهم المســتحق ألي مــن مســاهمي 
شــركة األهلــي للتكافــل بنــاء علــى معامــل المبادلــة كســور أســهم، فســيتم تقريــب الرقــم الناتــج الــى أقــل رقــم صحيــح. وســيتم تجميــع كســور 
األســهم وبيعهــا فــي تــداول الســعودية بســعر الســوق فــي حينــه وذلــك بالنيابــة عــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل المســتحقين لهــا ومــن ثــم 
ســيتم توزيــع المتحصــات الناتجــة عــن عمليــة البيــع علــى مســتحقيها علــى أســاس تناســبي، وذلــك خــال مــدة أقصاهــا ثاثيــن )30( يومــاً 

مــن تاريــخ إتمــام صفقــة اإلندمــاج. وســيتم خصــم التكاليــف المتعلقــة بعمليــة بيــع كســور األســهم مــن إجمالــي متحصــات هــذا البيــع.
نقــل جميــع أصــول والتزامــات شــركة األهلــي للتكافــل إلــى شــركة الــدرع للتأميــن مقابــل تســجيل األســهم الجديــدة المصــدرة فــي شــركة الــدرع 	 

للتأميــن لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل، ويعتبــر تاريــخ تســجيل األســهم لصالــح مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل بمثابــة تاريــخ 
نفــاذ قــرار اإلندمــاج.

عقد إجتماع مجلس إدارة التخاذ جميع القرارات المنصوص عليها في اتفاقية االندماج.	 

يتعيــن علــى كل مــن شــركة الــدرع للتأميــن وشــركة األهلــي للتكافــل أنــه مــن تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االندمــاج حتــى تاريــخ نفــاذ قــرار اإلندمــاج، ببــذل 
الجهــود المعقولــة مــن أجــل )أ( إســتكمال جميــع اإلقــرارات الضريبيــة والزكويــة و إقــرارات ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى هيئــة الــزكاة والضريبــة 
والجمــارك )ب( معالجــة جميــع الربــوط )الزكويــة مــع هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك( و)ج( الحصــول علــى شــهادات الــزكاة والضريبــة النهائيــة 

مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك تغطــي الفتــرات الخاضعــة للضريبــة والــزكاة المنتهيــة فــي تاريــخ نفــاذ االندمــاج

12-4-6  فسخ اتفاقية االندماج

فــي حــال عــدم تحقــق أي مــن الشــروط المســبقة بالتاريــخ المحــدد كحــد أقصــى إلتمــام الصفقــة فــي 2022/04/10 م، ومــا لــم يتــم اإلتفــاق بيــن 
الطرفيــن علــى خــاف ذلــك، تفســخ اتفاقيــة االندمــاج حكمــاً وتســري عليهــا أحــكام الفســخ المفصلــة فــي مــا يلــي. 

يجوز فسخ اتفاقية االندماج في أي وقت قبل تاريخ اإلتمام في األحوال التالية: 

بناًء على موافقة مشتركة وخطية بين كٍل من شركة الدرع للتأمين وشركة األهلي للتكافل على إنهاء اتفاقية االندماج. . 1
من قبل أي من الطرفين، في حال ارتكاب الطرف اآلخر خرقاً جوهرياً للضمانات والتعهدات  المعطاة ضمن اتفاقية االندماج وفقاً لما تم . 2

تفصيله في ما سبق في القسم 12-4-2-2  من هذا التعميم. 
من قبل أي من الطرفين، في حال إقدام الطرف اآلخر على خرق  إلتزاماته باإلمتناع عن التماس أو تشجيع أو المباشرة بأية مناقشات . 3

أو مفاوضات مع أي شركة أو طرف آخر فيما يتعلّق بعملية إندماج أخرى أو صفقة مماثلة، أو إتخاذ أي إجراء آخر قد يؤّثر على قدرة 
الشركتين في إستكمال الصفقة الراهنة.

من قبل احد األطراف، في حال إقدام الطرف اآلخر على خرق أي من إلتزاماته خال الفترة المتراوحة بين تاريخ توقيع اتفاقية االندماج . 4
وإتمام الصفقة كما تم تفصيلها في )القسم 12-4-4( أعاه. 

من قبل أي من الطرفين في حال وقوع تغيير جوهري سلبي وفقاً لما تم تفصيله في ما يلي في )القسم12-4-2-2( من هذا التعميم. . 5
من قبل أي طرف في حال إقدام الطرف اآلخر على خرق أي من موجباته أو إلتزاماته المنصوص عنها في اتفاقية االندماج دون تصحيح . 6

المخالفة المنوه عنها خال مهلة 30 يوم من تاريخ إشعاره بذلك. 
من قبل أي من الطرفين، بموجب إشعار خطي موجه للطرف اآلخر في أي من الحاالت التالية: . 7

صدور نظام يجعل االستمرار باالندماج أو الصفقة غير نظامي أو غير مسموح. 	 
في حال حدوث أي حالة أو ظرف يشكل قوة قاهرة خارجة عن سيطرة أي من الشركتين )على سبيل المثال وليس الحصر حدوث ثورة، 	 

حرب، اضطرابات مدنية، أعمال شغب، هجوم إرهابي، فعل عدو عام، حصار، حظر، تخريب، تهديد بالتحريض لحرب، قطع عاقات 
ديبلوماسية، حرائق، انفجار، عاصفة، إعصار، فيضان، زلزال، حالة خمود، تشعب وباء أو غيرها من الكوارث الطبيعية، وانقطاع الطاقة 

الكهربائية( وتستمر آثار هذه القوة القاهرة لفترة زمنية ال تقل عن شهرين.
في حال صدور حكم، أو أمر قضائي، أو مرسوم أو قرار من أي جهة حكومية أو محكمة أو أي جهة ناظمة لديها والية قضائية يقضي 	 

بعدم اإلستمرار باإلندماج بين الشركتين ويكون هذا الحكم أو األمر أو المرسوم نهائي وغير قابل لإلعتراض عليه.

يمــارس حــق فســخ اتفاقيــة االندمــاج فــي كافــة األحــوال المشــار إليهــا أعــاه خــال ســتين يــوم عمــل مــن تاريــخ إكتشــاف وقــوع الظــرف المفضــي 
الــى الفســخ، وفــي حــال عــدم ممارســة الحــق بالفســخ خــال المــدة المشــار إليهــا أعــاه، يعتبــر الطــرف المتضــرر بأنــه تنــازل عــن الحــق بالفســخ. 

لدى فسخ اإلتفاقية تزول إلتزامات الطرفين المتبادلة المنصوص عنها في اتفاقية االندماج مع إستثناء ما يلي: 

موجب تسديد رسوم اإلنهاء	 
المطالبات الناشئة قبل تاريخ الفسخ أو التي تسببت بفسخ اتفاقية االندماج، 	 



170

ــا أو  ــم توقيعه ــات أو تراخيــص أو موافقــات ت ــة إتفاقي ــاء أي ــة بهــدف إلغ ــاون بحســن ني ــن بالتع ــة االندمــاج، يتعهــد الطرفي فــي حــال فســخ اتفاقي
ــة.  ــام الصفق ــدف إتم ــا به اإلســتحصال عليه

12-4-7  التغيير الجوهري السلبي

إن التغيير الجوهري السلبي هو أي حدث، أو واقعة، أو سلسلة أحداث ،أو وقائع تؤدي الى أي من النتائج التالي ذكرها، بالنسبة لشركة أ( 
األهلي للتكافل، إنخفاض بنسبة 15٪ أو أكثر من التقييم النهائي للشركة. 

بالنسبة لشركة الدرع للتأمين، إنخفاض بنسبة 15٪ أو أكثر من التقييم النهائي للشركة. ب( 

وفي حال طرأ أي تغيير جوهري سلبي على أعمال شركة األهلي للتكافل أو على أعمال شركة الدرع للتأمين، تسري األحكام التالية: 

فــي حــال تبّيــن ألي مــن الطرفيــن حــدوث )أو إحتمــال حــدوث( أي تغييــر جوهــري ســلبي قبــل نفــاذ قــرار اإلندمــاج، يقتضــي أن يتــّم إخطــار الطــرف 
اآلخــر فــوراً بذلــك. وعليــه، يجتمــع ممثلــي الشــركتين لمناقشــة ظــروف وأســس التغييــر الجوهــري الســلبي وذلــك ضمــن فتــرة ال تتعــدى الـــ 10 
)عشــرة أيــام( مــن تاريــخ اإلخطــار. فــي حــال لــم يّتفــق ممثلــي الشــركتين علــى إعتبــار أن الحــدث أو الظــرف يشــكل تغييــراً جوهريــاً ســلبياً، علــى 
الطرفيــن تعييــن خبيــر مســتقل مــن بيــن أول أربــع شــركات تدقيــق عالميــة )»الخبيــر«( وتكليفــه بمهمــة الخبيــر وليــس المحكــم، بغيــة إعــادة النظــر 
بالظــروف الســائدة وإصــدار قرار/تقريــر نهائــي وملــزم للطرفيــن حــول تحقــق أو عــدم تحقــق األثــر الجوهــري الســلبي. أمــا كلفــة تعييــن الخبيــر 
فيتحملهــا الطرفيــن، وفــي حــال تبيــن عــدم وقــوع حالــة تغييــر جوهــري مــادي علــى الطــرف الــذي أدلــى بوقوعــه أن يقــوم بالتعويــض للطــرف اآلخــر 
عــن التكاليــف التــي تكبدهــا. أمــا فــي حــال عجــز ممثلــي الطرفيــن عــن اإلتفــاق حــول تعييــن الخبيــر، يحــق للطــرف المدلــي بوقــوع التغييــر الجوهــري 
الســلبي اللجــوء الــى المركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري بهــدف تعييــن الخبيــر، علــى أن يكــون قــرار المركــز ملزمــاً علــى الطرفيــن لهــذه الناحيــة.  

في حال تأكد وقوع تغيير جوهري سلبي من قبل الخبير المعين بشكل نهائي وأكيد، تسري األحكام التالية: 

يجوز للطرفين االتفاق على المباشرة بالصفقة وفقاً لبنود اتفاقية االندماج بغّض النظر عن التغيير الجوهري السلبي لدى إحدى . 1
الشركتين؛ أو

 للطرف غير المتأثر بالتغيير الجوهري السلبي فسخ اتفاقية االندماج ومطالبة الطرف اآلخر بتسديد رسم اإلنهاء بشكٍل فوري. . 2
دون اإلخال بحق الطرف المتضرر بفسخ اتفاقية االندماج والمطالبة برسوم اإلنهاء وفقاً لما سبق، يحق للطرفين إعادة التفاوض حول . 3

بنود هذه اإلتفاقية بحسب ما تستوجبه الظروف السائدة. 

إن الحــق بفســخ اإلتفاقيــة والمطالبــة برســوم اإلنهــاء عمــًا بالبنــد الســابق يمــارس خــال مهلــة )30( ثاثيــن يــوم عمــل مــن تاريــخ تبلــغ إشــعار وقــوع 
التغييــر الجوهــري الســلبي أو خــال )30( ثاثيــن يــوم عمــل مــن تاريــخ صــدور تقريــر الخبــرة النهائــي، وذلــك تحــت طائلــة فقــدان الحــق وإعتبــار 

الطــرف المتضــرر متنــازالً عــن حقــه بفســخ اإلتفاقيــة والمطالبــة برســوم اإلنهــاء. 

12-4-8  القوة القاهرة

فــي حــال تأخــر أو تمنــع أو الحــد مــن إمكانيــة طــرف بإتمــام أي مــن الموجبــات الملقــاة علــى عاتقــه بموجــب اتفاقيــة االندمــاج بســبب وقــوع القــوة 
القاهــرة بشــكل يرتــب إســتحالة إتمــام أي مــن الموجبــات المنــوه عنهــا، يعفــى الطــرف المنــوه عنــه بشــكل مؤقــت تأديــة الموجــب المتأثــر بفعــل 
القــوة القاهــرة وال يعتبــر هــذا الطــرف مخالفــاً لبنــود اإلتفاقيــة أو مســؤوالً تجــاه الطــرف اآلخــر عــن التأخيــر الحاصــل طــوال مــدة إســتمرار القــوة 

القاهــرة، شــرط أن يكــون الطــرف المتأثــر بالقــوة القاهــرة: 

قام بإعام الطرف اآلخر بموجب إشعار خطي عن وقوع القوة القاهرة مع تحديد طبيعتها وآثارها، أ( 
قام بإتخاذ كافة اإلجراءات الازمة لتجنب آثار القوة القاهرة ب( 

تعتبر موجبات الطرف غير المتأثر بالقوة القاهرة معلقة لمدة موازية لمدة تعليق موجب الطرف المتأثر بالقوة القاهرة. 
وفــي حــال إســتمرار آثــار القــوة القاهــرة لمــدة شــهرين متواصليــن، يحــق للطــرف غيــر المتأثــر بهــا أن يفســخ اتفاقيــة االندمــاج بموجــب إشــعار 

خطــي موجــه للطــرف اآلخــر. 
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12-4-9  رسوم اإلنهاء

مقابــل موافقــة شــركة األهلــي للتكافــل بتخصيــص المــوارد وتكبــد النفقــات واألعبــاء بهــدف أحقــاق مصلحتهــا فــي تحقيــق الصفقــة، تتعهــد شــركة 
ــال  ــغ إجمالــي وقــدره /3.750.000/ )ثاثــة ماييــن وســبعمئة وخمســون ألــف ري الــدرع للتأميــن بتســديد رســوم اإلنهــاء المحــددة قيمتهــا بمبل
ســعودي( الــى شــركة األهلــي للتكافــل خــال مهلــة أقصاهــا خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ مطالبــة شــركة األهلــي للتكافــل وذلــك فــي الحــاالت التاليــة: 

في حال قرر مجلس إدارة شركة الدرع للتأمين عدم التوصية لمساهمي الشركة بالتصويت لصالح إتمام الصفقة، أو قرر سحب توصيته . 1
بهذا الخصوص أو تعديلها بشكٍل جوهري عّما هو محّدد في تعميم المساهمين أو تعديل العرض المقدم الى مساهمي شركة األهلي 

للتكافل وفقاً للشروط المبينة في مستند العرض.  
في حال إخال شركة الدرع للتأمين بإتخاذ الخطوات الازمة إلنفاذ صفقة اإلندماج في مهلة ال تتعّدى التاريخ اإلنفاذ النهائي المتفق . 2

عليه بموجب اإلتفاقية )وهو 2022/04/10م( وذلك مع إستثناء الخطوات التي وافق مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل على عدم 
إتخاذها. 

في حال إخال شركة الدرع للتأمين بأي من التزامات المفروضة عليها خال الفترة المتراوحة بين تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وإتمام . 3
الصفقة والتي تم تفصيلها في )القسم 2-6-4( من هذا التعميم بما يتسبب بسحب العرض أو إنقضائه. 

في حال تسببت شركة الدرع للتأمين بسحب أو إنقضاء عرض اإلندماج المقدم بتعميم المساهمين ومستند العرض.. 4
في حال قررت شركة األهلي للتكافل بفسخ اتفاقية االندماج نظراً لوقوع تغيير جوهري سلبي في أعمال شركة الدرع للتأمين أو إلقدام . 5

الشركة األخيرة على إرتكاب خرق جوهري للضمانات والتعهدات. 

مقابــل موافقــة شــركة الــدرع للتأميــن بتخصيــص المــوارد وتكبــد النفقــات واألعبــاء بهــدف أحقــاق مصلحتهــا فــي تحقيــق الصفقــة، تتعهــد شــركة 
األهلــي للتكافــل بتســديد رســوم اإلنهــاء المحــددة قيمتهــا بمبلــغ إجمالــي وقــدره /3.750.000/ )ثاثــة ماييــن وســبعمئة وخمســون ألــف ريــال 
ســعودي( الــى شــركة الــدرع للتأميــن خــال مهلــة أقصاهــا خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ مطالبــة شــركة الــدرع للتأميــن وذلــك فــي الحــاالت التاليــة: 

في حال قرر مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل عدم التوصية لمساهمي الشركة بالتصويت لصالح إتمام الصفقة، أو قرر سحب توصيته . 1
بهذا الخصوص أو تعديلها بشكٍل جوهري عّما هو محّدد في تعميم مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل. 

في حال إخال شركة األهلي للتكافل بإتخاذ الخطوات الازمة إلنفاذ صفقة اإلندماج في مهلة ال تتعّدى تاريخ اإلنفاذ النهائي المتفق عليه . 2
بموجب اإلتفاقية )وهو 2022/04/10م( وذلك مع إستثناء الخطوات التي وافق مجلس إدارة شركة الدرع للتأمين على عدم إتخاذها. 

في حال إخال شركة األهلي للتكافل بأي من إلتزامات المفروضة عليها خال الفترة المتراوحة بين تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وإتمام . 3
الصفقة والتي تم تفصيلها في القسم 4 12-4-4  من هذا التعميم بما يتسبب بسحب العرض أو إنقضائه. 

في حال خرق شركة األهلي للتكافل ألحكام البند )أ( من المادة 36 من الئحة اإلستحواذ واإلندماج. . 4
في حال قررت شركة األهلي للتكافل بفسخ اتفاقية االندماج نظراً لوقوع تغيير جوهري سلبي في أعمال شركة الدرع للتأمين أو إلقدام . 5

الشركة األخيرة على إرتكاب خرق جوهري للضمانات والتعهدات. 
عدم إتمام الصفقة بسبب إخال شركة األهلي للتكافل بموجباتها تجاه الدائنين خال فترة إعتراض الدائنين. . 6

توافــق الطرفــان علــى أنــه فــي حــال ولــدى تســديد رســوم اإلنهــاء عمــًا بالبنــود الســابقة، تبــرأ ذمــة الطــرف الــذي قــام بالتســديد مــن أيــة مبالــغ 
إضافيــة قــد تســتحق نتيجــًة لفســخ اإلتفاقيــة. 

12-4-10  اإلعالنات وموجب التكتم

موجب االمتناع عن اإلعالن: أ( 

بإســتثناء مــا هــو مطلــوب بموجــب األنظمــة المرعيــة اإلجــراء أو مــا هــو متفــق عليــه بموجــب هــذه اإلتفاقيــة، يتعهــد الطرفيــن باإلمتنــاع عــن اإلدالء 
بأيــة تصريحــات متعلقــة باتفاقيــة االندمــاج أو تعامــات شــركة األهلــي للتكافــل والــدرع للتأميــن مــن أي نــوع كانــت والــى أي جهــة بمــا فــي ذلــك 

الصحافــة أو الجمهــور دون اإلســتحصال علــى الموافقــة الخطيــة للطــرف اآلخــر ويســتثنى مــن ذلــك اإلعانــات التاليــة: 

اإلعانات التي تصدر في نطاق األعمال االعتيادية؛ و	 
اإلعانات غير المتعلقة مباشرًة بصفقة االندماج	 



172

موجب التكتمب( 

يلتزم الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة خال التفاوض على الصفقة بإستثناء المعلومات التالية: 

المعلومات المتاحة للعموم أو التي تصبح متاحة للجمهور دون خرق موجب التكتم المنصوص عنه في اتفاقية االندماج	 
المعلومات التي وصلت ألحد الطرفين من شخص ثالث دون إرتكاب األخير ألي خرق أو مخالفة في سبيل الحصول عليها، 	 
المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها بموجب األنظمة المرعية اإلجراء أو من قبل السلطات المختصة، 	 
المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها بموافقة الطرف اآلخر،	 
المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها للمستشارين بالحدود الازمة للسماح للطرف المفصح ممارسة حقوقه بموجب اتفاقية االندماج. 	 

يبقى موجب التكتم سارياً لمدة سنتين مياديتين بعد فسخ اتفاقية االندماج. 

12-4-11  كامل اإلتفاقية

تشــكل اتفاقيــة االندمــاج بكافــة بنودهــا ومرفقاتهــا اإلتفاقيــة الكامــل بيــن الطرفيــن وهــي تطغــى علــى أيــة إتفاقيــات ســابقة بيــن الطرفيــن بمــا فــي 
ذلــك مذكــرة التفاهــم الموقعــة بيــن الطرفيــن بتاريــخ 2021/04/11 م. 

12-4-12  اإلقرارات

يقــر كل مــن الطرفيــن أنــه بتوقيعــه علــى اتفاقيــة االندمــاج ال يعــول علــى أيــة ضمانــات ممنوحــة لــه ولــن يكــون لــه أيــة حقــوق مــن أي شــخص ليــس 
طرفــاً باتفاقيــة االندمــاج. دون إســتثناء أيــة حقــوق أو مطالبــات متوجبــة فــي حــال المنــاورات االحتياليــة. 

12-4-13  الفصل

في حال تبين أن أي من بنود اتفاقية االندماج هي غير صالحة أو باطلةـ يتم فصلها عن باقي اإلتفاقية التي تبقى سارية بكافة بنودها. 

12-4-14  التنازل

ال يجوز ألي من الطرفين التنازل عن حقوقه لصالح أي شخص ثالث دون اإلستحصال على موافقة الطرف اآلخر الخطية. 

12-4-15  عدم التنازل عن حق المطالبة

ــه  ــه عــن حق ــوه عن ــل الطــرف المن ــازالً مــن قب ــة االندمــاج تن ــود اتفاقي ــذ أي مــن بن ــه أو بتنفي ــأي مــن حقوق ــة ب ــد تأخــر أي طــرف بالمطالب ال يع
بالمطالبــة بالحقــوق و/أو بإنفــاذ البنــود المشــار إليهــا. 

12-4-16  القانون المطبق

تخضــع اتفاقيــة االندمــاج وتفســر بحســب القوانيــن المرعيــة اإلجــراء فــي المملكــة العربيــة الســعودية. فــي حــال نشــوب أي نــزاع بيــن الطرفيــن 
حــول اتفاقيــة االندمــاج، يتوجــب عليهمــا بــذل أقصــى الجهــود لتســوية النــزاع وديــاً وفــي حــال العجــز عــن التوصــل الــى حــل ودي للنــزاع، خــال 
مهلــة ثاثيــن يــوم مــن تاريــخ اإلشــعار بوقــوع نــزاع، يحــق ألي مــن الطرفيــن إحالــة النــزاع الــى التحكيــم بواســطة محكــم واحــد. علــى المحكــم أن 
يكــون محاميــاً ذو خبــرة ال تقــل عــن عشــرة ســنوات فــي مجــال قطــاع التأميــن معيــن بتوافــق الطرفيــن وفــي حــال عجــز الطرفيــن عــن التوافــق 
حــول شــخص المحكــم، يحــال النــزاع الــى لجنــة تحكيميــة مــن ثاثــة محكميــن، يقــوم كل طــرف بتعييــن واحــد منهمــا فيمــا يعيــن الثالــث مــن قبــل 
المحكميــن المعينيــن مــن األطــراف ليــرأس اللجنــة التحكيميــة. إن مــكان التحكيــم هــو الريــاض ولغــة التحكيــم هــي اللغــة العربيــة ويكــون القــرار 

التحكيمــي نهائــي وملــزم وغيــر قابــل للطعــن. 
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12-4-17  حوكمة الشركة الدامجة

ــل فــي اســتمرار األعضــاء  ــي تتمث ــس اإلدارة بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج، والت ــى مجل ــرات المقترحــة عل ــى التغيي ــن الشــركتين عل ــّم االتفــاق بي ت
الحالييــن لشــركة الــدرع للتأميــن والبالــغ عددهــم ســّتة أعضــاء فــي واليتهــم كأعضــاء مجلــس إدارة. علــى أن يتــم تعديــل النظــام األســاس لزيــادة 
عــدد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الدامجــة إلــى 8 أعضــاء )ملحــق 1 مــن هــذا المســتند(، وذلــك بإضافــة عضويــن إضافييــن إلــى المجلــس يتــم 
تعيينهــم مــن قبــل الشــركة الدامجــة بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج )ممثليــن عــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل(، علــى أن يتــم تعييــن األعضــاء بعــد 
أخــذ موافقــة البنــك المركــزي الســعودي وبعدالحصــول علــى مصادقــة الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة الدامجــة علــى التعييــن. ويجــدر بالذكــر أنــه 
ســيتم زيــادة أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــد الحصــول علــى موافقــة المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الــدرع للتأميــن علــى قــرار 
صفقــة االندمــاج والقــرارات األخــرى ذات العاقــة، باإلضافــة إلــى الموافقــات النظاميــة الازمــة. وأشــارت اتفاقيــة االندمــاج إلــى ترشــيح عضويــن 

ممثليــن عــن مســاهمي شــركة األهلــي للتكافــل وهــم الدكتور/محمــد الكنانــي – عضــو مســتقل واألســتاذ/ عمــر ســفيان ياســين.

مع اإلشارة إلى أن األعضاء الحاليين لمجلس إدارة شركة الدرع للتأمين هم على النحو التالي:

األمير/ نايف سلطان بن محمد آل سعود، رئيساً للمجلس	 
السيد/ سمير الوزان، نائباً للرئيس	 
السيد/ تركي ناصر العتيبي، عضواً في المجلس	 
السيد/ عبدالله عبدالرحمن العبيكان، عضواً في المجلس	 
السيد/ رائد علي السيف، عضواً في المجلس	 
السيد/ محمد أحمد بن علي، عضواً في المجلس	 

بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج ســيبقى األميــر/ نايــف ســلطان بــن محمــد آل ســعود رئيســاً لمجلــس اإلدارة والســيد/ ســمير الــوزان نائبــاً لرئيــس 
ــن  ــدرع للتأمي ــل شــركة ال ــل مــن قب ــي المنصــب والتمثي ــة للشــركة الدامجــة فيوضــح الجــدول التال ــإلدارة التنفيذي ــس اإلدارة. أمــا بالنســبة ل مجل

ــي للتكافــل وشــركة األهل

المنصب الحاليالمنصب في الشركة الدامجةاإلسم 

الرئيس التنفيذي – شركة الدرع للتأمينالرئيس التنفيذيباسل العبدالكريم

الرئيس التنفيذي – شركة األهلي للتكافلنائب الرئيس التنفيذيعبدالرحمن العبرة

مدير التخطيط االستراتيجي – شركة المدير الماليمحمد عاطف عبداللطيف
الدرع للتأمين

مدير العمليات – شركة األهلي للتكافلرئيس تقنية المعلوماتمحمد عقيل

كمــا يجــدر بالذكــر بــأن الشــركة الدامجــة ســوف تقــوم باســتيعاب كافــة موظفــي شــركة األهلــي للتكافــل، بــدون فــرض أي تســريح اجبــاري، وســيتم 
االســتفادة مــن القــدرات والخبــرات الخاصــة بموظفــي شــركة األهلــي للتكافــل فــي الشــركة الدامجــة بحســب احتيــاج عمليــة دمــج األعمــال وخطــة 

التكامــل.

12-4-18  ملخص شروط إتمام صفقة االندماج

تخضع صفقة االندماج للشروط التالية:

الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن الصفقة، وعدم ممانعة البنك المركزي السعودي على . 1
صفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين، وموافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل وطرح أسهم زيادة رأس مال شركة 
الدرع للتأمين والموافقة على نشر مستند العرض، وموافقة تداول على طلب إدراج األسهم الجديدة لشركة الدرع للتأمين في تداول وفقاً 

لقواعد اإلدراج.
التزام كل من مجلس إدارة شركة الدرع للتأمين ومجلس إدارة شركة األهلي للتكافل والمديرين التنفيذيين بكافة بنود اتفاقية االندماج، . 2

 وعدم إنهائها من قبل أي من الشركتين في حال حدوث أي من حاالت التغيير الجوهري السلبي الخمسة المبينة في القسم رقم 
)12-4-7(أعاه، وعدم خرق أي بند من بنود اتفاقية االندماج، وااللتزام بكافة األنظمة واللوائح السارية في المملكة.
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موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع للتأمين على )1( شروط وأحكام الصفقة و)2( زيادة رأسمال شركة الدرع للتأمين من . 3
خال إصدار عدد )23.852.462( سهماً جديداً لصالح كافة المساهمين في شركة األهلي للتكافل و)3( اعتماد النظام األساسي المعّدل 

لشركة الدرع للتأمين، و)4( تفويض مجلس إدارة شركة الدرع للتأمين باتخاذ جميع اإلجراءات الازمة إلتمام الصفقة. مع اإلشارة إلى 
أن الئحة االندماج واالستحواذ اشترطت إلتمام االستحواذ، ودون اإلخال بأحكام نظام الشركات، أن تتم الموافقة عليه من قبل عدد 
مساهمين في الشركة الدامجة والمندمجة مالكين لما ال يقل عن 75٪ من األسهم الممثلة خال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، 

سواء األول أو الثاني أو الثالث، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد.
موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلي للتكافل على )1( العرض المقّدم من قبل شركة الدرع للتأمين فيما يتعلّق بصفقة . 4

االندماج و)2( الحصول على أسهم في شركة الدرع للتأمين إنفاذاً لصفقة االندماج وذلك عن طريق مبادلة أوراق مالية بواقع 
)1.43114769137705( سهم في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم مملوك في شركة األهلي للتكافل بدون تسديد أي مقابل نقدي، 

و)3( تفويض مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل باتخاذ جميع اإلجراءات الازمة إلتمام الصفقة. مع اإلشارة إلى أن الئحة االندماج 
واالستحواذ اشترطت إلتمام االندماج، ودون اإلخال بأحكام نظام الشركات، أن تتم الموافقة عليه من قبل عدد مساهمين في الشركة 
الدامجة والمندمجة مالكين لما ال يقل عن 75٪ من األسهم الممثلة خال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، سواء األول أو الثاني أو 

الثالث، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد.
انقضاء فترة اعتراض الدائنين دون أن يتقّدم أي من الدائنين لشركة األهلي للتكافل باعتراض على صفقة االندماج أو في حال تقدم أي . 5

من الدائنين باعتراض خال المدة المشار إليها، قيام شركة األهلي للتكافل بالوفاء بالدين إن كان حاالً، أو بتقديم ضمان كاٍف للوفاء به 
إن كان آجًا.

إتمام الصفقة قبل التاريخ اإلنفاذ النهائي المتفق عليه في اتفاقية االندماج، وهو )2022/04/10م( إال إذا وافقت كل من شركة الدرع . 6
للتأمين وشركة األهلي للتكافل خطياً على تمديد تاريخ إتمام الصفقة.

عدم قيام مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل -خال فترة العرض )أو قبل بداية فترة العرض إذا كان لدى مجلس إدارة شركة األهلي . 7
للتكافل سبب يجعله يعتقد بوجود عرض حقيقي وشيك الحدوث( – بأي من اآلتي دون موافقة الجمعية العامة لمساهمي شركة األهلي 

للتكافل: )1( إصدار أي أسهم مصرح بها غير مصدرة، أو )2( إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مصدرة، أو )3( إنشاء أو 
إصدار أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق اكتتاب في أسهم، أو )4( بيع أو التصرف أو 

االستحواذ، أو الموافقة على بيع أو التصرف أو االستحواذ على أي أصول ذات قيمة تساوي 10٪  أو أكثر من صافي موجودات شركة 
األهلي للتكافل وفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة، أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث، سواًء عن طريق صفقة واحدة أم عدة 

صفقات، أو )5( شراء شركة األهلي للتكافل ألسهمها، أو )6( إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي لشركة األهلي للتكافل.    
عدم قيام أية محكمة، أو جهة تنظيمية، أو هيئة، أو مؤسسة حكومية في المملكة باتخاذ، أو المطالبة باتخاذ أي إجراء، أو اقتراح تعديل . 8

على األنظمة والقوانين أو اإلجراءات بعد تاريخ اإلعان، بما يجعل تنفيذ او االستمرار باالندماج أو الصفقة غير نظامي أو غير مسموح.

12-5  البنــود والشــروط الجوهريــة والشــروط المســبقة أو التعهــدات الــواردة فــي المســتندات أو 
االتفاقيــات األخــرى للشــراء أو االندمــاج

فــي  فيهــا  الــواردة  التعهــدات  أو  المســبقة  والشــروط  الجوهريــة  وشــروطها  بنودهــا  كافــة  توضيــح  تــم  التــي  االندمــاج  اتفاقيــة   عــدا 
القسم رقم )12-4( أعاه، ال توجد مستندات أو اتفاقيات أخرى متعلقة بصفقة االندماج.
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ــًا فــي أعمــال  12-6  تفاصيــل المنازعــات والدعــاوى القضائيــة التــي يمكــن أن تؤثــر تأثيــراً جوهري
شــركة الــدرع للتأميــن

باســتثناء الدعــاوى المبّينــة أدنــاه، إن شــركة الــدرع للتأميــن ليســت طرفــاً فــي أي دعــاوى قضائيــة أو مطالبــات قائمــة يمكــن أن تؤّثــر تأثيــراً جوهريــاً 
علــى أعمالهــا، كمــا أنــه ال يوجــد )علــى حــّد علــم أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن( أي دعــاوى قضائيــة أو مطالبــات محتملــة يمكــن أن 

تؤّثــر تأثيــراً جوهريــاً علــى أعمــال شــركة الــدرع للتأميــن. 

الحالة الراهنة المطالبات تاريخ رفع الدعوى اسم المدعي نوع الدعوى

ال تخص الشركة لعدم وجود 
تغطية تأمينية لدينا 75.000 2020/08/20 عبد الرازق شعبان 

جمعه عبد الرازق مطالبة تعويض ورثة

صدر القرار بإلزام الشركة 
بالدفع 22.072 2020/10/27 االدارة العامة للنفقات 

االمداد والتموين
مطالبة تعويض مركبة. 

تأمين السيارات - ضد الغير

الدعوى تحت اإلجراء 2020/12/29 حماد محمد العنزي
مطالبة تعويض منزل. تأمين 

الممتلكات ضد الحريق 
واألخطار الحليفة

الدعوى تحت اإلجراء 12.730 2021/02/15 وائل داود حمدان مطالبة تعويض مركبة. 
تأمين السيارات - ضد الغير

الدعوى تحت اإلجراء 25.000 2021/03/16 مرزوق محمد الدوسري مطالبة تعويض مركبة. 
تأمين السيارات - ضد الغير

صدر المحضر بإلزام الشركة 
بالدفع 112.500 2021/03/10 شجون سليمان سعد 

الهويمل
مطالبة تعويض ورثة. تأمين 

السيارات - الشامل

صدر المحضر بإلزام الشركة 
بالدفع 112.500 2021/03/10 سلوى سليمان سعد 

الهويمل
مطالبة تعويض ورثة. تأمين 

السيارات  - الشامل

صدر المحضر بإلزام الشركة 
بالدفع 112.500 2021/03/14 نوره محمد عبد الله 

الهويمل
مطالبة تعويض ورثة. تأمين 

السيارات - الشامل

صدر القرار بإلزام الشركة 
بالدفع 300.000 2021/03/14 محمد نور حسين وزاز مطالبة تعويض ورثة. تأمين 

السيارات - ضد الغير

حلت ودًيا 39.975 2021/03/24 صالح خلف الجهني مطالبة تعويض مركبة. 
تأمين السيارات - ضد الغير

الدعوى تحت اإلجراء 2021/03/31 عليا عبد الله 
المنصوري

مطالبة تعويض إصابة. 
تأمين السيارات - ضد الغير

صدر القرار بتأييد القرار 
االبتدائي بعدم جواز النظر 

في الدعوى لسبق الفصل فيها
5.602.086 2021/04/01 اماني ربيع الجرف مطالبة تعويض إصابة. 

تأمين السيارات - ضد الغير

الدعوى تحت اإلجراء 17.700 2021/04/04 فايز عابد الحارثي مطالبة تعويض مركبة. 
تأمين السيارات - ضد الغير

الدعوى تحت اإلجراء 2021/04/05 محمد علي سالم حق الرجوع. تأمين 
السيارات - ضد الغير
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الحالة الراهنة المطالبات تاريخ رفع الدعوى اسم المدعي نوع الدعوى

الدعوى تحت اإلجراء 2021/04/19 علي سعود الحربي حق الرجوع. تأمين 
السيارات - ضد الغير

الدعوى تحت اإلجراء 7.009.60 2021/04/21 عبد الكريم سعد 
المطيري

مطالبة تعويض مركبة. 
تأمين السيارات - ضد الغير

الدعوى تحت اإلجراء 508.59 2021/04/22 أحمد سمير الشامى مطالبة تعويض مركبة. 
تأمين السيارات - ضد الغير

الدعوى تحت اإلجراء 13.250 2021/04/26 منى رزق السرحي مطالبة تعويض مركبة. 
تأمين السيارات - ضد الغير

تعذر التوصل إلى صلح 
وأحيلت إلى دعوى 37.600 2021/05/05 خديجة انور ابوالجدايل مطالبة تعويض مركبة. 

تأمين السيارات - ضد الغير

الحكم بالتعويض 14.512 2021/05/05 سلطان الحثري مكافأة نهاية الخدمة

الدعوى تحت اإلجراء 626 2021/05/19 حسام علي الحميد

مطالبة بفارق القسط 
التأميني للوثيقة. تأمين 

السيارات - ضد الغير

مقترح الصلح تم رفضه، 
وأحيلت إلى دعوى 8651.20 2021/05/19 محسن علي نقد مطالبة تعويض مركبة. 

تأمين السيارات - ضد الغير

الدعوى تحت اإلجراء 63.810 2021/05/27 محمد حامد حجازي مطالبة تعويض - التأمين 
الطبي

صدر قرار عدم ثبوت اإلعفاء 
من شهرين اإلنذار 9.674 2021/05/30 منصور الزهراني مكافأة نهاية الخدمة

الدعوى تحت اإلجراء 85.675 2021/06/03 الجوهرة علي ال الشيخ مطالبة تعويض - تأمين 
السفر

المصدر: شركة الدرع للتأمين  

12-7  تفاصيــل المنازعــات والدعــاوى القضائيــة التــي يمكــن أن تؤثــر تأثيــراً جوهريــًا فــي أعمــال أو 
ماليــة شــركة األهلــي للتكافــل

ــراً  ــر تأثي ــات قائمــة يمكــن أن تؤّث ــة أو مطالب ــاً فــي أي دعــاوى قضائي ــي للتكافــل ليســت طرف ــاه، إن شــركة األهل ــة أدن باســتثناء الدعــوات المبّين
جوهريــاً علــى أعمالهــا، كمــا أنــه ال يوجــد )بنــاًء علــى تأكيــد مــن قبــل شــركة األهلــي للتكافــل( أي دعــاوى قضائيــة أو مطالبــات محتملــة يمكــن أن 

تؤّثــر تأثيــراً جوهريــاً علــى أعمــال شــركة األهلــي للتكافــل. 



177

الحالة الراهنةالمطالباتتاريخ رفع الدعوىاسم المدعينوع الدعوى

عصام بن جعفر بن تأمينية
عبده سلطان

1442/07/15هـ 
الموافق 

2021/02/27م

إلزام المدعي عليها بتعويض 
موكلي عن انهاء العقد بمبلغ 

وقدره )504.000( خمس مائة 
وأربعة االف ريال 

إلزام المدعي عليها باسترداد 
القسط التأميني الذي تم 

سحبه ألجل تنشيط العقد 
ولم تقم بتنشيطه بمبلغ 

وقدره )53.677.52( ثاثة 
وخمسين ألف وستمائة وسبعة 
وستون ريال واثنين وخمسون 

هللة 
تعويض المدعي عن االضرار 

المادية واالوعية الربحية 
والمصاريف والمماطلة بما ال 
يقل عن مبلغ )1.000.000( 

مليون ريال

الدعوى ال تزال في مرحلة 
تبادل المذكرات، ولم تحدد 

الجلسة القادمة بعد.

نهى الجهنيعمالية
1440/10/14هـ 

الموافق 
2019/06/17م

حوافز بواقع مبلغ وقدره 
)4.800( ريال سعودي

لم تحضر المدعية وال من 
يمثلها وكالة، وعليه تم حفظ 

الدعوى

المصدر: التقرير النافي للجهالة القانوني  

12-8  اإلفالس

ــار  ــن أو أحــد كب ــس المقترحي ــس أو أعضــاء المجل ــدم تعــرض أي عضــو مــن أعضــاء المجل ــن بع ــدرع للتأمي ــس إدارة شــركة ال يقــر أعضــاء مجل
ــى أي مــن حــاالت اإلفــاس. ــس إل ــن ســر المجل ــن أو أمي التنفيذيي

12-9  اإلعسار

 يقــر أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن بعــدم وجــود حــاالت إعســار فــي الســنوات الخمســة الســابقة لتاريــخ هــذا التعميــم أي مــن الشــركات 
التــي يشــغل فيهــا أو كان يشــغل فيهــا أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الــدرع للتأميــن منصبــاً إداريــاً. 
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1٣-  إفادات الخبراء
قــدم جميــع المستشــارين الــواردة أســمائهم فــي القســم رقــم )3( مــن هــذا التعميــم )»دليــل الشــركة«( موافقاتهــم الخطيــة علــى اإلشــارة إلــى 
أســمائهم وعناوينهــم وشــعاراتهم وعلــى نشــر إفاداتهــم فــي هــذا التعميــم، ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذا التعميــم، كمــا أنــه 
ليــس ألي مــن المستشــارين أو شــركاتهم التابعــة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــم أو أي مــن أقربائهــم أي أســهم فــي الشــركة أو أي مصلحــة مهمــا كان 
نوعهــا فــي شــركة الــدرع للتأميــن أو فــي شــركة األهلــي للتكافــل كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم بمــا قــد يؤثــر علــى اســتقاليتهم. كمــا أنــه ال يشــمل 

هــذا التعميــم أي إفــادة أعدهــا خبــراء فيمــا يخــص هــذه صفقــة االندمــاج
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14-  المصاريف
ســوف تتحمــل الشــركة التكاليــف والمصاريــف المتعلقــة بإتمــام صفقــة االندمــاج والتــي تقــّدر بحوالــي )4.800.000( ريــال ســعودي تقريبــاً وتشــمل 
أتعــاب كًا مــن المستشــار المالــي والمستشــار القانونــي ومستشــار العنايــة المهنيــة الماليــة ومحاســب القوائــم الماليــة االفتراضيــة وغيرهــم مــن 
المستشــارين، إضافــًة إلــى رســوم الجهــات الحكوميــة للحصــول علــى الموافقــات النظاميــة ومصاريــف التنســيق واإلعــان وجميــع التكاليــف األخــرى 
المتعلقــة بإتمــام صفقــة االندمــاج. ونشــير إلــى أن المبالــغ المشــار إليهــا أعــاه ال تشــمل التكاليــف والمصاريــف المتعلقــة بدمــج أعمــال الشــركتين 

خــال مرحلــة مــا بعــد إتمــام صفقــة االندمــاج.
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15-  اإلعفاءات
لم تقم شركة الدرع للتأمين بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية.
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16-  المستندات المتاحة للمعاينة
ســوف تكون نســخ من المســتندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيســي لشــركة الدرع للتأمين )العنوان: الخبر، مبنى عادل خاشــقجي شــارع 
خــادم الحرميــن الشــريفين ص.ب. 31616 الخبــر 31952، المملكــة العربيــة الســعودية، هاتــف: 966138299380+، فاكــس: 966138252255+، 
مــن يــوم األحــد إلــى الخميــس مــن الســاعة التاســعة صباحــاً وحتــى الســاعة الخامســة مســاًء باســتثناء أيــام اإلجــازات الرســمية فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية مــن تاريــخ نشــر تعميــم المســاهمين ومســتند العــرض وحتــى نهايــة فتــرة العــرض:

النظام األساسي لشركة األهلي للتكافل وعقد تأسيسها.. 1
اتفاقية االندماج )باللغة اإلنجليزية(.. 2
القوائم المالية المراجعة لشركة األهلي للتكافل للسنوات المالية الثاث المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 . 3

ديسمبر 2020م والقوائم المالية غير المراجعة لفترة 3 أشهر لعام 2021م ولفترة 6 أشهر لعام 2021م.
القوائم المالية االفتراضية المفحوصة التي تعكس الوضع المالي لشركة الدرع للتأمين كما لو تم االندماج في السنة المالية 2020م.. 4
تقرير التقييم.. 5
 تقرير المستشار االكتواري على شركة األهلي للتكافل.. 6
خطابات موافقات المستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم. . 7
تقارير التقييم الخاصة بالقيمة الضمنية لمحفظة الحماية واالدخار الخاصة بشركة األهلي للتكافل . 8
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17-  المالحق

17-1  ملحق 1: القوائم المالية السنوية لشركة األهلي للتكافل للسنوات المالية الثالث 
المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية غير 

المراجعة لفترة 3 أشهر لعام 2021م ولفترة 6 أشهر لعام 2021م. 
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 ـةيالتنظـــيم واألنشـطة الرئيس. 1
التجاري رقم شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل هي "( الشركة")شركة األهلي للتكافل 

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

 48510ص. ب 
 مركز الخالدية لألعمال

 شارع األمير سلطان
 21582جدة 

 المملكة العربية السعودية
 

ة به في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة نشاطها التجاري تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلق
 م.2007أغسطس  18بتاريخ  الشركة في السوق المالية السعوديم، وتم إدراج 2008فبراير  4بتاريخ 

  
 داإلعداس اأس .2

 والقياس اإلعدادأساس أ( 
من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي )"مؤسسة النقد"( للمحاسبة عن  ةعدلالم لتقرير الماليلوفقا للمعايير الدولية تم إعداد القوائم المالية 

 الزكاة وضريبة الدخل والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ـ باستثناء
والصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير  ( "الرسوم"21) التفسير للمعيار( "ضرائب الدخل" و12تطبيق معيار المحاسبة الدولي )

م والتعديالت الالحقة 2017بريل أ 11تاريخ  381000074519رقم  النقد ؤسسةفيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل. وفقاً لتعميم مالمالي 
مؤسسة النقد"(، فإنه يتم احتساب مستحقات الزكاة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل )"تعميم 

  وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من خالل حقوق المساهمين تحت بند األرباح المبقاة.
ً القوائم المالية  يتم إعداد ة المركز لمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بقيمتها العادلة. يتم عرض قائم وفقا

والعائد المستحق المتعلق بهذه , النظامية، والوديعةالمالي للشركة حسب ترتيب السيولة. باستثناء األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية، 
فنية لعمليات االحتياطيات ال، ولم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي مطالبات متكبدة ، والمطالبات القائمة، وللموظفين نهاية الخدمة ومكافأة الوديعة

 خالف ذلك.  يذكرجل، ما لم لوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة األن جميع الموجودات والمطفإالتأمين، 
 

لـ "عمليات التأمين" و مستقلة (، تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية ية"وائح التنفيذالل")وفقاً ألحكام نظام التأمين في المملكة العربية السعودية 
إلى عمليات التأمين أو عمليات بوضوح العائدة والمصروفات ، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات وبالتالي". "عمليات المساهمين

مستقل قوائم المركز بشكل تعرض كانت القوائم المالية السنوية للشركة ، 2017ديسمبر  31حتى تاريخ في الحسابات المعنية. المساهمين 
 والتدفقات النقدية لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين.شامل، المالي، والدخل، والدخل ال

 
القوائم المالية التوضيحية،  في المملكة العربية السعودية. وباتباع قطاع التأمينقوائم مالية توضيحية لأصدرت مؤسسة النقد  م2018خالل 

 القوائمعند إعداد ومالية على مستوى الشركة.  قوائمعداد إلالتأمين  عملياتمع المالية بعد دمج عمليات المساهمين  قوائمهاأصدرت الشركة 
يات التأمين وعمليات المساهمين. أرصدة ومعامالت كل من عملفقد تم دمج ، ركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير الماليالمالية على مستوى الش

لعمليات التأمين المتعلقة بينها، إن وجدت، بالكامل. إن السياسات المحاسبية  الخسائر غير المحققة وأتم استبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح 
 وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.

 
 الحالية للسنةع العرض لتتوافق م عمليات المساهمين وعمليات التأمينبعد دمج  المقارنةمعلومات  عرض، تم القوائم المالية  عداد هذهعند إ

تماشيا مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ولم يكن العادة التبويب اي اثر على صافي االرباح المعلن عنها سابقا او على االرباح 
مل والتدفقات النقدية بالمركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشا قائمة( حول هذه القوائم المالية يقدم 30ومع هذا، فإن اإليضاح ) المبقاة.

 .مستقللعمليات التأمين وعمليات المساهمين بشكل 
 عملة التشغيل والعرضب( 

تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي الذي يمثل عملة التشغيل للشركة وقد تم تقريب كافة األرقام إلى ألف لاير سعودي صحيح ما لم 
 خالف ذلك.  يذكر
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 الحالية للسنةع العرض لتتوافق م عمليات المساهمين وعمليات التأمينبعد دمج  المقارنةمعلومات  عرض، تم القوائم المالية  عداد هذهعند إ

تماشيا مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ولم يكن العادة التبويب اي اثر على صافي االرباح المعلن عنها سابقا او على االرباح 
مل والتدفقات النقدية بالمركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشا قائمة( حول هذه القوائم المالية يقدم 30ومع هذا، فإن اإليضاح ) المبقاة.

 .مستقللعمليات التأمين وعمليات المساهمين بشكل 
 عملة التشغيل والعرضب( 

تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي الذي يمثل عملة التشغيل للشركة وقد تم تقريب كافة األرقام إلى ألف لاير سعودي صحيح ما لم 
 خالف ذلك.  يذكر
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 (أساس اإلعداد )تتمة .2
 المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات ج( 

 
والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على  االحكاممن اإلدارة إجراء بعض  وفقأً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب إعداد القوائم المالية

المرفقة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم  المبالغ المسجلة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات
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المدرجة في هذة القوائم المالية  ان المعلومات حول االحكام والتقديرات واالفتراضات الغير مؤكدة والتي لها تاثير جوهري على المبالغ
 مبينة ادناه:

 مخصص المطالبات القائمة
تستند  إن اإلدارة مطالبة بممارسة االجتهاد في تقديرها للمبالغ المستحقة لحملة الوثائق الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين.

ي على درجات متفاوتة من التقدير وعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عوامل عديدة تنطو
ً على خبرتها السابقة ف ي عن تقديرات اإلدارة مما ينشأ عنه في المستقبل تغيرات في المطلوبات التقديرية. وتقدر الشركة مطالباتها بناءا

حكمة أو هيئة تحكيم، إن وجدت على أساس كل مطالبة على حدة. وتقوم محفظة التأمين. ويتم تقدير المطالبات التي تحتاج إلى قرار من م
، والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها. وأي فرق بين المتكبدةاإلدارة على أساس ربع سنوي بفحص مخصصاتها مقابل المطالبات 

للسنة. كما يتم الدخل لتالية يتم إدراجه في قائمة المخصصات في تاريخ قائمة المركز المالي وأي مبالغ مسددة أو مخصصات في السنة ا
 ديسمبر، والمصادقة عليه من قبل الخبير االكتواري المستقل. 31التحقق من مخصص المطالبات القائمة، كما في 

 
 إحتياطي عجز األقساط

نسبة الخسارة المتوقعة للجزء  الىث انه يستند يتأثر تقدير عجز األقساط كثيراً بعدد اإلفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية، حي
 بعين اإلعتبار الخبير اإلكتواريويأخذ الساري المفعول من مخاطر وثائق التأمين المكتتبة. وللوصول الى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، 

 عالقة المطالبات واألقساط المتوقع تطبيقها في المستقبل .
 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة اإلشتراكات المستحقة إذا كان هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل 

رات المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة. ويعتبر وجود مصاعب مالية كبيرة لدى المدين أو تعثره أو تخلفه عن السداد مؤش
 المدينة. شتراكاتخفاض في قيمة اإلعلى وجود ان

 
 مبدأ االستمرارية

ور. أعدت إدارة الشركة تقييماً لقدرة الشركة على االستمرار في النشاط وهي على قناعة أن لديها الموارد لمواصلة العمل في المستقبل المنظ
على القدرة في االستمرار في العمل. لذا فقد تم إعداد عالوة على ذلك ال يوجد لدى الشركة علم عن أية شكوك مهمة األمر الذي يلقي بالشك 

 .هالااعممزاولة القوائم المالية على أساس مبدأ استمرار الشركة في 
 

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

في قائمة المركز المالي التستطيع أن تستمد من السوق النشط  ويتم تحديدها باستخدام تقنيات مختلفة  مسجلةللموجودات والمطلوبات المالية 
ا كانت ممكنة ، أما اذا للتقييم والتي تتضمن استخدام الطرق الرياضية. مدخالت هذه الطرق تستمد من بيانات السوق القابلة للمالحظة اذ

 كانت غير موجودة ، وقد يتطلب تقدير اإلدارة لتكوين القيم العادلة.
 

 خسائر انخفاض القيمة العادلة على موجودات مالية متاحة للبيع
في القيمة العادلة تقوم الشركة بتحديد اإلنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض كبير أو لفترة طويلة 

ييم ضمن إلى أقل من تكلفتها. هذا التحديد لما هو مهم أو لفترة طويلة يتطلب التقدير من قبل الشركة. وإلبداء هذا التقدير، تقوم الشركة بالتق
ت في التكنولوجيا، عوامل أخرى، التقلب الطبيعي في سعر السهم، الوضع المالي للشركة المستثمر فيها، الصناعة، أداء القطاع، التغيرا

. قد يكون انخفاض القيمة مناسباً عندما يكون هناك دليل على تراجع في الوضع المالي للشركة المستثمر ةالنقدي اتالعمليات، التمويل و التدفق
 فيها، الصناعة، أداء القطاع ، التغيرات في التكنولوجيا، التمويل والتدفقات النقدية التشغيلية.
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 )تتمة(أساس اإلعداد  .2
   )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةج( 

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

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة . 3

امة المطبقة في اعداد هذه القوائم المالية حيث يتم تطبيق وعرض هذه السياسات بشكل مستمر على هالسياسات المحاسبية الفيما يلى ملخص 
والسياسة المحاسبية  15كل سنة من السنوات عدا اعتماد التعديالت على المعايير المحاسبية والمعيار الدولي العداد التقرير المالي رقم 

 :بالموظفين كما هو مبين ادناه ة الخدمةمكافأة نهايالمتعلقة 
 
 الشركةالمطبقة من قبل المالي الجديدة وتعديالتها للتقرير لمعايير الدولية الجنة تفسيرات وتفاسير ي المعايير الدولية للتقرير المال (أ

 
الدولية معايير الالتي صدرت عن مجلس الحالية المعايير على  مراجعاتالتعديالت والالتفسيرات والمعايير الجديدة وقامت الشركة بتطبيق 

   : لمحاسبةل
 الـبـيـان المعيار/ التعديالت

 الدفع على أساس السهم"  معامالت( "تصنيف وقياس 2تعديالت على المعيار ) (2المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ( "العقارات االستثمارية"40معيار )التعديالت على  ( 40معيار المحاسبة الدولي )

 المعامالت بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدما (22)تفسير المعايير الدولية تفسير لجنة 

 ) انظر ادناه( اإليراد من العقود مع العمالء (15المعيار الدولي للتقرير المالي )

( ومعيار 1المعيار الدولي للتقرير المالي )
 م 2016-م  2014 للمعايير الدولية للتقرير المالي، دورة التحسينات السنوية (28المحاسبة الدولي )

 
 على هذه القوائم المالية. تأثير جوهري التي تنطبق على الشركة لم يكن لها أي والتفاسير هذه المعايير الجديدة والتعديالت تطبيق ن إ

 من العقود مع العمالء  اتاإليراد - (15)للتقرير المالي المعيار الدولي 

ً  (15)معيار اليوضح  إليرادات، التوجيهات الحالية بخصوص اللمحاسبة عن اإليرادات عن العقود مع العمالء ويحل محل منفرداً شامالً  نموذجا
ال ينطبق على "اإليرادات ( 15). ولكن المعيار والذي تم تأسيسه عبر العديد من المعايير والتفسيرات في نطاق المعايير الدولية للتقرير المالي

على اإليرادات من غير عقود التأمين )أو مكونات عقود التأمين(. ( 15)عقود التأمين". ومع ذلك، ستحتاج المنشآت إلى تطبيق المعيار  من
 .تحتاج شركات التأمين لتقييم نطاق هذا المعيار بعنايةسوبالتالي، 

 

جراء تقييم واستنتجت بعدم وجود تأثير جوهري على المبالغ وعلى الرغم من وجود تغيرات في السياسة المحاسبية إال أن اإلدارة قامت بإ
 م.2018يناير  1( في 15التي سبق اإلفصاح عنها عند التحّول إلى المعيار )

 
 مكافأة نهاية الخدمة 

 
وهذا  المخططة.يتم تحديد تكلفة المنافع للموظفين بموجب برامج محددة المنافع بشكل منفصل لكل برنامج باستخدام طريقة وحدة االئتمان 

يتضمن  وضع العديد من االفتراضات التى قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم وزيادة الرواتب 
، والتي يتم االعتراف بإعادة القياسفي المستقبل ومعدل الوفيات وحركة التوظيف. تتم مراجعه جميع االفتراضات في تاريخ التقرير المالي. 

ة تتكون من المكاسب والخسائر اإلكتوارية، على الفور في قائمة المركز المالي وضمن األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في فتر
 حدوثها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في قائمة الربح أوالخسارة في الفترات الالحقة.

 
 ى القوائم المالية للسنوات السابقه غير جوهري.ان ثأثير السياسه المحاسبية اعاله عل
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()تتمة. السياسات المحاسبية الهامة  3 
 

 لم تدخل حيز التنفيذ هاصادرة ولكن وتفسيرات معاييرب( 
عندما  لمعاييرتعتزم الشركة تطبيق هذه اوالصادرة ولم يبدأ سريانها حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة والتفسيرات  فيما يلي المعايير

 تصبح نافذة.
 

  (( "عقود التأمين"4التعديالت على المعيار )) يشمل ايضا  األدوات المالية –( 9)المعيار الدولي للتقرير المالي 
عيار "االدوات المالية" والذي يحل محل م (9)لتقرير المالي الدولي لمعيار ال، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار 2014ي يوليو ف

ويقدم جديدة للموجودات المالية، القياس التصنيف والالمعيار متطلبات يدمج والقياس". االعتراف "االدوات المالية:  (39)المحاسبة الدولي 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
  القوائم المالية: هذه أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعدادفيما يلى ( ج

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

 اإلشتراكات المستحقة 
. يتم مراجعة القبض المستحقة عند استحقاقها وتقاس عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق شتراكاتاإل يتم إدراج

انخفاض القيمة متى ماحصلت األحداث أو الظروف والتي تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.  لفحصالقيمة الدفترية للذمم 
 غاء األعترافعند استيفاء معايير الباإلشتراكات المستحقة  لغاء اإلعتراف. يتم إالدخلالقيمة في قائمة في م تسجيل أي خسائر انخفاض يت
 األصول المالية.ب

  اإلعتراف والقياس  –األدوات المالية 
تأمين ، وديعة نظامية، إستثمارات مرتبطة بالوحدات، معيدي الذمم مدينة األصول المالية تتمثل في النقد وما في حكمه، أشتراكات مستحقة، 

و الموجودات األخرى. ، المستحق من عمليات التأمين إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل، إستثمارات متاحة للبيع 
، مستحق لعميات ذات عالقة  جهاتين، مستحق الى لمعيدي التأم الدفع اإللتزامات المالية تتمثل في المطالبات القائمة، أرصدة مستحقة

 والمطلوبات األخرى.المساهمين 

 تاريخ االعتراف

تلتزم فيه  يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية بتاريخ التداول ، أي التاريخ الذي
لعمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الشركة بشراء أو بيع الموجودات. ا

 الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

 اإلعتراف و القياس لألدوات المالية

عندما يكون على الشركة اإللتزام كطرف تعاقدي لتلك االدوات. يتم قياس جميع األدوات يتم اإلعتراف باألدوات المالية في القوائم المالية 
، أي تكاليف المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ، في حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

نيف األدوات المالية عند االعتراف األولي يعتمد على الغرض الذي تم شراؤها من األدوات إضافية تعزى مباشرة من اقتناء أو قضية. تص
،اإلستثمارات عدا اإلستثمارات المرتبطة بوحداتالمالية وخصائصها. الحاقا لإلعتراف المبدأي يتم اثبات األدوات المالية بالتكلفة المطفأة  فيما 

 التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل والتي تظهر بالقيمة العادلة. المتاحة للبيع واإلستثمارات التي يتم قيد

 اإلعتراف الغاء
 الموجودات المالية

اإلعتراف بالموجودات المالية )أو حسب مقتضى الحال جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة مماثلة من الموجودات  الغاءيتم 
 المالية( في حالة:

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

لت فعلياً عن النقدية التي يتم الحصول عليها كاملة ودون تأخير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات "تحويل" أو )أ( إما أنها قد تناز
، أو )ب( أنها لم تتنازل عن الموجودات ولم تحتفظ بالمنافع والمخاطر الفعلية للموجودات ولكنها اتكافة مخاطر ومنافع الموجود

 .تنازلت عن السيطرة عن الموجودات
 

برمت اتفاقية تحويل فإنها تقوم بتقييم وإذا كانت الشركة قد تنازلت عن حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات أو أنها قد أ
ما إذا كانت احتفظت بمخاطر ومنافع ملكية الموجودات وإلى أي حد كان ذلك. وعندما تكون الشركة ال هي تنازلت عن كافة مخاطر ومنافع 

تسجيلها في حدود استمرار  الموجودات وال هي احتفظت بها فعلياً وال هي تنازلت عن السيطرة على الموجودات فإن الموجودات حينئذ يتم
زل مشاركة الشركة في الموجودات. وفي تلك الحالة فإن الشركة تسجل التزاماً مقابل استمرار مشاركتها. ويتم قياس الموجودات الذي تم التنا

اركة الذي يأخذ شكل وااللتزام المتصل بها على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة. إن االستمرار في المش اعنه
 ضمان على الموجودات المتنازل عنها يقاس بالقيمة الدفترية للموجودات وأعلى مبلغ مقابل قد تكون الشركة مطالبة بدفعه، أيهما أقل.   

 
  



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

 م2018 ديسمبر 31

- 16 - 
 

 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
  القوائم المالية: هذه أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعدادفيما يلى ( ج

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

 اإلشتراكات المستحقة 
. يتم مراجعة القبض المستحقة عند استحقاقها وتقاس عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق شتراكاتاإل يتم إدراج

انخفاض القيمة متى ماحصلت األحداث أو الظروف والتي تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.  لفحصالقيمة الدفترية للذمم 
 غاء األعترافعند استيفاء معايير الباإلشتراكات المستحقة  لغاء اإلعتراف. يتم إالدخلالقيمة في قائمة في م تسجيل أي خسائر انخفاض يت
 األصول المالية.ب

  اإلعتراف والقياس  –األدوات المالية 
تأمين ، وديعة نظامية، إستثمارات مرتبطة بالوحدات، معيدي الذمم مدينة األصول المالية تتمثل في النقد وما في حكمه، أشتراكات مستحقة، 

و الموجودات األخرى. ، المستحق من عمليات التأمين إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل، إستثمارات متاحة للبيع 
، مستحق لعميات ذات عالقة  جهاتين، مستحق الى لمعيدي التأم الدفع اإللتزامات المالية تتمثل في المطالبات القائمة، أرصدة مستحقة

 والمطلوبات األخرى.المساهمين 

 تاريخ االعتراف

تلتزم فيه  يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية بتاريخ التداول ، أي التاريخ الذي
لعمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الشركة بشراء أو بيع الموجودات. ا

 الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

 اإلعتراف و القياس لألدوات المالية

عندما يكون على الشركة اإللتزام كطرف تعاقدي لتلك االدوات. يتم قياس جميع األدوات يتم اإلعتراف باألدوات المالية في القوائم المالية 
، أي تكاليف المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ، في حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

نيف األدوات المالية عند االعتراف األولي يعتمد على الغرض الذي تم شراؤها من األدوات إضافية تعزى مباشرة من اقتناء أو قضية. تص
،اإلستثمارات عدا اإلستثمارات المرتبطة بوحداتالمالية وخصائصها. الحاقا لإلعتراف المبدأي يتم اثبات األدوات المالية بالتكلفة المطفأة  فيما 

 التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل والتي تظهر بالقيمة العادلة. المتاحة للبيع واإلستثمارات التي يتم قيد

 اإلعتراف الغاء
 الموجودات المالية

اإلعتراف بالموجودات المالية )أو حسب مقتضى الحال جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة مماثلة من الموجودات  الغاءيتم 
 المالية( في حالة:

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

لت فعلياً عن النقدية التي يتم الحصول عليها كاملة ودون تأخير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات "تحويل" أو )أ( إما أنها قد تناز
، أو )ب( أنها لم تتنازل عن الموجودات ولم تحتفظ بالمنافع والمخاطر الفعلية للموجودات ولكنها اتكافة مخاطر ومنافع الموجود

 .تنازلت عن السيطرة عن الموجودات
 

برمت اتفاقية تحويل فإنها تقوم بتقييم وإذا كانت الشركة قد تنازلت عن حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات أو أنها قد أ
ما إذا كانت احتفظت بمخاطر ومنافع ملكية الموجودات وإلى أي حد كان ذلك. وعندما تكون الشركة ال هي تنازلت عن كافة مخاطر ومنافع 

تسجيلها في حدود استمرار  الموجودات وال هي احتفظت بها فعلياً وال هي تنازلت عن السيطرة على الموجودات فإن الموجودات حينئذ يتم
زل مشاركة الشركة في الموجودات. وفي تلك الحالة فإن الشركة تسجل التزاماً مقابل استمرار مشاركتها. ويتم قياس الموجودات الذي تم التنا

اركة الذي يأخذ شكل وااللتزام المتصل بها على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة. إن االستمرار في المش اعنه
 ضمان على الموجودات المتنازل عنها يقاس بالقيمة الدفترية للموجودات وأعلى مبلغ مقابل قد تكون الشركة مطالبة بدفعه، أيهما أقل.   

 
  



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

 م2018 ديسمبر 31

- 17 - 
 

 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
  :تتمة() القوائم المالية هذه أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعدادفيما يلى ( ج

 المطلوبات المالية

 اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم ابراء االلتزام بموجب المطلوبات المالية أو الغاؤه أو انتهائه. الغاءيتم 
 
ستثمارات مرتبطة بالوحداتإ   

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

 األصل بالرجوع إلى صافي قيمة ةالعادل القيمة تحديد يتم العادلة. يتم تحويل األرباح غير المحققة لإللتزامات على عقد اإلستثمار. بالقيمة
 المرجح. أساس المتوسط على اإلستثمارات تكلفة تحتسب اإلستثمار من جزء بيع حالة الصندوق. في مدير قبل من المعلنة

 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلإستثمارات     

خاصة لعمليات المساهمين وكذلك اإلستثمارات الخاصة بعمليات  إختيارية محفظة في بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلإإلستثمارات  تمثل
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
  )تتمة( القوائم المالية هذه أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعدادفيما يلى ( ج

   القيم العادلة )تتمة( : 
أفضل تقدير اإلدارة ومعدل الخصم  علىتدفقات النقدية المخصومة، ترتكز التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتقنيات الوبالنسبة المخصومة. 

  المستخدم هو معدل السوق ذات الصلة ألصول مماثلة.
 مصاريف مدفوعة مقدما 

تم قيد المدفوعات المقدمة كأصل على اساس المبلغ تتمثل المصاريف المدفوعة مقدما في نفقات تم سدادها نقداً وتتعلق بفترات الحقة. مبدئياً ي
  على أساس الفترة التي تخص تلك النفقات. الدخلالنقدي المدفوع. وفي وقت الحق، تحمل هذه النفقات على قائمة 

  االثاث والتركيبات والمعدات المكتبية
المتراكم وأي إنخفاض في القيمة. يحتسب االستهالك بطريقة  هالكاإلست ناقًصا بالتكلفة المكتبية والمعدات والتركيبات األثاث قيمة قياس يتم

  اليتم إحتساب إستهالك لإلنشاءات تحت التنفيذ وتدرج بالتكلفة.  . للموجودات التقديرية القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية
 فيما يلي األعمار االنتاجية التقديرية للموجودات ألغراض احتساب االستهالك:

 
 سنوات 10سنوات إلى  5    والتركيباتثاث أ 

 سنوات  4  أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية 
 

الموجودات تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار االنتاجية وطريقة االستهالك وتعديلها إذا كان ذلك مالئماً في نهاية كل سنة مالية. يتم مراجعة 
تشير ألحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. يسجل  في ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمتها عندما

على أساس االستهالك الفعلي. وبالمثل فإن الخسائر من االنخفاض في القيمة، إن وجدت،  الدخلاالستهالك المحمل على الفترة في قائمة 
  .الدخلتسجل في قائمة 

ذات عالقة  منافع إقتصاديةيكون من المحتمل تدفق  فقط عندما تحسينات. يتم رسملة الالدخلصيانة في قائمة تسجل مصروفات اإلصالح وال
     .بالتدفقات على الشركة
  اصول غير ملموسة 

االستهالك يتم قياس األصول غير الملموسة ، بما في ذلك البرامج التي حصلت عليها الشركة ولها أعمار إنتاجية محددة بالتكلفة ناقًصا 
  .التخريديةعلى أساس تكلفة األصل ، أو أي مبلغ آخر يتم استبداله بالتكلفة ، ناقًصا قيمته  االطفاءيتم احتساب  .وأي إنخفاض في القيمةالمتراكم 

تاريخ الذي تكون اإلطفاء في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول غير الملموسة من ال يسجل
ان متاحة فيه لالستخدام. وذلك ألن هذا يعكس على نحو أوضح النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل. 

 سنوات. 4العمر اإلنتاجي المقدر لبرنامج الكمبيوتر هو 
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

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

قيمة الموجودات هي القيمة العادلة للموجودات أو وحدة تحقيق النقد ناقصاً تكاليف بيعها وقيمتها قيد االستعمال إن المبلغ الممكن استرداده من 
ة أيهما أعلى ويتم تحديدها لكل موجودات على حدة إال إذا كانت الموجودات ال تحقق تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدي

أخرى من الموجودات. وإذا تجاوزت القيمة الدفترية لموجودات ما أو وحدة تحقيق النقد قيمتها أو المبلغ الممكن لموجودات أخرى أو مجموعة 
م استرداده من قيمتها فإن الموجودات تعتبر عندئذ على أنه قد انخفضت قيمتها ويتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها. وفي تقيي

لتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية يتم خصمها إلى قيمتها الحالية باستعمال معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس القيمة قيد االستعمال فإن ا
ً تكاليف بيع الم وجودات التقييمات الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بالموجودات. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا

لمعامالت التي تمت مؤخراً في السوق إن توفرت. وإذا لم تتوفر مثل هذه المعامالت يستخدم نموذج تقييم مالئم. ويتم تؤخذ في االعتبارات ا
 تأييد هذه الحسابات بمضاعفات تقييم وأسعار األسهم المعلنة لشركات تابعة مدرجة في التداول ومؤشرات القيمة العادلة األخرى المتوفرة.
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 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

ستقل لكل تستند الشركة في إحتسابها لالنخفاض في القيمة إلى الموازنات التقديرية التفصيلية وحساب التوقعات والتي يتم إعدادها بشكل م
وحدة من الوحدات المحققة للنقد والتي يتم تخصيص الموجودات لكل وحدة وتغطي هذه الموازنات التقديرية وحسابات التوقعات عموماً فترة 
خمس سنوات. أما الفترات التي هي أطول من خمس سنوات فيتم احتساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المتوقعة بعد 

 سنة الخامسة.ال

في فئات المصروف  لكيةالدخل و قائمة التغييرات في حقوق المالخسائر من العمليات المستمرة من االنخفاض في القيمة في قائمة  سجلت
 .قيمته انخفضت صل الذيالمتفقة مع وظيفة األ

أي دليل على أن الخسائر من االنخفاض في القيمة التي وفيما يتعلق بالموجودات فإن التقييم يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي إذا كان هناك 
ه سبق تسجيلها لم تعد موجودة أو أنها قد تكون انخفضت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل تقوم الشركة عندئذ بتقدير المبلغ الممكن استرداد

فقط إذا كان قد حدث تغير في االفتراضات من قيمة الموجودات. ويتم عكس قيد الخسارة من االنخفاض في القيمة التي سبق تسجيلها 
المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده من قيمة الموجودات منذ تم تسجيل آخر خسارة من االنخفاض في القيمة. ويتم تقييد عكس القيد 

د القيمة الدفترية التي كان من الممكن بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات المبلغ الممكن استرداده من قيمتها وال يتجاوز عكس القي
تحقيقها، بعد طرح االستهالك، فيما لو لم يتم قيد خسارة من االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية في السنوات السابقة. ويسجل عكس 

لة فإن عكس القيد يعتبر زيادة من إعادة ما لم تكن الموجودات قد تم تسجيلها بالقيمة المعاد تقييمها وفي مثل هذه الحاالدخل القيد في قائمة 
 التقييم.

 
 الدخل وضريبة الزكاة

يتم تكوين مخصص الزكاة وضريبة الدخل، التي تمثل  السعودية. العربية للمملكة لألنظمة المالية وفقًا الزكاة وضريبة الدخل إحتساب يتم
. وبناءاً عليه، فإن مبالغ الزكاة وضريبة الملكية للمساهمينات في حقوق مطلوبات من المساهمين، ويحمل على األرباح المبقاة في قائمة التغير
 الدخل القابلة لالسترداد من المساهمين تقيد في حساب األرباح المبقاة.

 
لية  تتعلق لم يتم إجراء تسويات علي القوائم الما لذا من المساهمين سيتم إستردادها كافة المصاريف المحملة للزكاة وضريبة الدخلعلماً بأن 

بحسب في المملكة العربية السعودية  ةغير مقيم لجهاتبتأثير الضرائب المؤجلة. تقوم الشركة بإستقطاع الضرئب على بعض المعامالت 
 نظام الزكاة وضريبة الدخل بالمملكة.  متطلبات
 

 المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى
ا من به المطالبة تسدادها في المستقبل لقاء البضاعة والخدمات التي يتم الحصول عليها سواء تم تسجل المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب

 لم يتم. اوقبل المورد 
 

 المخصصات
ضمني( يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق نتيجة ألحداث سابقة و من المحتمل  أو )قانوني إلتزام الشركة لدى يكون عندما المخصصات تدرج

 خارجة لمنافع إقتصادية لتسوية هذا اإللتزام. أن يتطلب تدفقات

 األجنبية العمالت
 تاريخ في الصرف السائد بسعر األجنبية بالعمالت تتم التي المعامالت تسجيل تمسك الشركة السجالت المحاسبية باللاير السعودي. يتم

 تسجل . المالي المركز قائمة في تاريخ السائد الصرف بسعر ةاألجنبي بالعمالت المسجلة النقدية والمطلوبات الموجودات يتم تحويل . المعاملة
 المرتبطبالدوالر األمريكي  أساسية بصفة هي األجنبية بالعملة الشركة التي تتم معامالت جميع ألن نظًرا .في قائمة الدخل الفروقات جميع

 مستقلة. عنها بصورة اإلفصاح ميت ولم جوهرية ليست األجنبية العملة تحويل وخسائر اللاير السعودي فإن مكاسبب
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 :)تتمة( القوائم المالية هذه أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعدادفيما يلى ( ج
 

 المنتج تصنيف
 تأمين إستثمار وعنصر ود عنصرالعق تضمنت استثمار. وإذا بعقود والتي تكون مرتبطة الحياة على التأمين عقود بإصدار الشركة تقوم

خالل  من التأمين بعنصر إشتراكات متعلقة أي إحتساب  بهما. يتم المتعلقة جمع المبالغ يتم فال متميزة العنصرين من النقدية التدفقات وكانت
 لعمليات التأمين. المالي المركز خالل قائمة من المتبقي العنصر ويحتسب الدخل قائمة

 
 التأمين عقود
بقبول وتحمل مخاطر تأمين كبيرة عن طرف آخر )حملة  التي التي قامت الشركة )شركة التأمين( العقود تلك بأنها التأمين عقود تعرف

الوثائق( وذلك من خالل الموافقة على تعويض حملة الوثائق عن األخطار الغير متوقعة والمحددة فى المستقبل )األخطار المتوقعة للمؤمن 
سلباً على حملة الوثائق وكمبدأ عام تحدد الشركة ما إذا كان لديها مخاطر تأمين جوهرية من خالل تقييم ما إذا كان الخطر عليهم( والتي تؤثر 

 التأمين وحجم حدوث إحتمال التأمين على مخاطر حجم يعتمد المؤمن عليه قد يتسبب لشركة التأمين بأن تقوم بسداد منافع إضافية كبيرة.
 . المحتمل تأثيره

 
 مخاطر في إنخفاض كبير حدث ولو الوثائق حتى فترة من المتبقية المدة تأمين طوال كعقد تأمين فإنه يبقي عقد أنه على العقد تصنيف دعن

  . الفترة هذه خالل التأمين
 . ذات العالقة للوثائق اإلشتراك سداد فترة مدى على كإيرادات التأمين بعقود المتعلقة اإلشتراكات تسجل

 
 تثماراإلس عقود

 اإلستثمار لعقود وفقًا المستردة المبالغ كعقود إستثمار. تحتسب للتقارير المالية الدولية المعايير بموجب عقود تأمين تعتبر ال عقود أي تصنف
 ويتم التأمين من عمليات إجمالي اإلشتراكات للسنة من كخصم من اإلشتراك االستثماري المسترد الجزء إظهار ويتم الدخل قائمة خالل من

 . بالوحدات( المرتبطة )العقود اإلستثمار عقود مطلوبات إلى تحويله
 

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

  لحملة الوثائق. الشركة تدفعه أن يتوقع الذي المبلغ وهو مطالبات التأمين مخصص اإلكتواري التقييم يتضمن
اف يتم تحديد االحتياطي الفني من خالل التقييم االكتواري لسياسة المطالبات المستقبلية. وتشمل االفتراضات االكتوارية هامش سلبي لالنحر

 .على الخبرة ياالنسحاب االفتراض ويراعي بشكل عام  نوع  الوثيقة، سنة اإلصدار وفترة الوثيقة. تستند الوفيات ومعدل
 

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

 لعالمية.ا التصنيف بواسطة وكاالت أعلى بتصنيف ب( أو ب )ب األقل بدرجة لدى اإلدارة والمصنفة على
 

المستحقة إلى أو المبالغ المستحقة من شركة اعادة  شتراكاتإن أي أصل أو التزام يسجل في قائمة المركز المالي لعمليات التأمين يمثل اإل
يتم مراجعة التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة من شركة إعادة التأمين بشكل يتفق مع التزام المطالبة المتعلقة باألطراف المؤمن عليهم. 

 اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة الناتجة عن عقود إعادة التأمين ضمن الفحص الذي يتم على الذمم المدينة.  
 

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

 اإلدارية المطالبات والمصروفات معالجة ومصروفات المستقبلية التعاقدية للتدفقات النقدية الحالية التقديرات أفضل اإلدارة تستخدم لفحوصاتا
 كفاية فحوص عن الناتجة مخصص مقابل الخسائر تكوين طريق عن الدخل قائمة على فور حدوثه الدفترية القيمة في أي عجز يتم تحميل .

 . )القائمة المخاطر )مخصص اتالمطلوب
 

 السلبي( هوامش لإلنحراف اإلفتراضات )بدون هذه مثل فإن افتراضات جديدة ألفضل التقديرات إتباع المطلوبات كفاية فحص يتطلب عندما
 المطلوبات الحقاً. تلك لقياس إستخدامها يتم
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 :)تتمة( القوائم المالية هذه أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعدادفيما يلى ( ج
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 تأمين إستثمار وعنصر ود عنصرالعق تضمنت استثمار. وإذا بعقود والتي تكون مرتبطة الحياة على التأمين عقود بإصدار الشركة تقوم

خالل  من التأمين بعنصر إشتراكات متعلقة أي إحتساب  بهما. يتم المتعلقة جمع المبالغ يتم فال متميزة العنصرين من النقدية التدفقات وكانت
 لعمليات التأمين. المالي المركز خالل قائمة من المتبقي العنصر ويحتسب الدخل قائمة

 
 التأمين عقود
بقبول وتحمل مخاطر تأمين كبيرة عن طرف آخر )حملة  التي التي قامت الشركة )شركة التأمين( العقود تلك بأنها التأمين عقود تعرف
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سلباً على حملة الوثائق وكمبدأ عام تحدد الشركة ما إذا كان لديها مخاطر تأمين جوهرية من خالل تقييم ما إذا كان الخطر عليهم( والتي تؤثر 

 التأمين وحجم حدوث إحتمال التأمين على مخاطر حجم يعتمد المؤمن عليه قد يتسبب لشركة التأمين بأن تقوم بسداد منافع إضافية كبيرة.
 . المحتمل تأثيره
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 اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة الناتجة عن عقود إعادة التأمين ضمن الفحص الذي يتم على الذمم المدينة.  
 

 المطلوبات كفاية فحص
هذه  عقود التأمين. وإلجراء كفاية مطلوبات من مدى للتأكد المطلوبات كفاية لمعرفة فحوصات إجراء يتم مالي مركز قائمة كل تاريخ في
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
  :)تتمة( القوائم المالية هذه محاسبية المتبعة في إعدادأهم السياسات الفيما يلى ( ج

 المطالبات
الدخل  قائمة على بتعديل الخسارة المصروفات المتعلقة تحميل ويتم والجهات األخرى الوثائق لحملة المستحقة المبالغ من المطالبات تتكون

 تاريخ في عنها لم يبلغ التي وتلك للشركة عنها المبلغ بالمطالبات لقةالمتع الدفع المستحقة التقديرية المبالغ وتشمل المطالبات تكبدها. عند
  المالي. المركز قائمة
ً على مطالباتها بتقدير عموًما الشركة تقوم ً  تكوين مخصص ذلك ويتضمن اإلكتوارية، المدخالت بناءا  سداد وتكلفة تقدير اإلدارة على بناءا

اإللتزامات الناتجة عن المطالبات في نهاية المطاف بالزيادة  ختلفالمالي.قد ت المركز تاريخ قائمة في عنها يبلغ لم والتي المتكبدة المطالبات
 المسددة. غير المطالبات إلتزامها مقابل بخصم الشركة ال تقوم أو النقصان عن مبلغ المخصص المكون.

 

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

 

 اإلدارية التسجيل واألتعاب رسوم
اإلدارية المستحقة إلى المساهمين الفنيين والموزعين والتي هي عبارة عن تكاليف تم تحملها مباشرة  تسجل الشركة رسوم التسجيل واألتعاب

  عقد. العلى المصروف عندما تستحق وفقاً لشروط وأحكام  للحصول على المساهمات من شهادات التأمين، حال انفاقها ويتم تحميلها
 تالعموال

 على مركز االتصال، ويتم تحميلها المبيعات وموظفي موظفي ت لشركة األهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة )الوكيل(،عموالاليتم سداد 
 إستحقاقها. ات حالفرولمصا

 
 المقاصة

 المبلغ لتسوية نظامي نافذ عند وجود حق فقط قائمة المركز المالي في الصافي المبلغ وتسجيل يةوالمطلوبات المال الموجودات تتم مقاصة
الوقت.ال يتم مقاصة  نفس في وسداد المطلوبات الموجودات تحقيق أو الصافي أساس على إما للتقاص الشركة لدى نية هناك ويكون المسجل

ً في ما لم يكن ذلك م الدخلالدخل والمصروفات في قائمة  ً به بموجب معيار محاسبي أو تفسير له مفصح عنه تحديدا ً أو مسموحا طلوبا
 السياسات المحاسبية للشركة. 

 
 التقارير القطاعية

القطاع هو عنصر مميز من محفظة الشركة و التي تعمل في مجال توريد المنتجات أو تقديم الخدمات )قطاع األعمال( والذي يخضع لمخاطر 
منافع ومخاطر القطاعات األخرى. يتم فحص النتائج التشغيلية للقطاع بصورة دورية بواسطة رئيس قسم التشغيل وذلك  ومنافع مختلفة عن

  لتوزيع الموارد وتحديد الكفاءة التشغيلية.
 عقود اإليجار

ي. تسجل عقود اإليجار التشغيلي إذا احتفظ المؤجر فعلياً بجميع مخاطر ومنافع الملكية )المتعلقة بأالصل( فإن األصل يصنف كإيجار تشغيل
 على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار. الدخلكمصروف في قائمة 
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  النقد وما في حكمه. 4
 االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين م2018

       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 12  -  12 نقد في الصندوق

       18,859  2,417  16,442 (1-4نقد لدى البنك )اإليضاح 
 18,871  2,417  16,454 االجمالي

 
 االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين م2017

       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 9  -  9 نقد في الصندوق

       26,662  357  26,305 (1-4نقد لدى البنك )اإليضاح 
 26,671  357  26,314 االجمالي

  
 ( 23) البنك االهلي التجاري( ) ايضاح  جهة ذات عالقةفي حسابات بنكية لدى  لدى البنك محتفظ به النقد 4-1
 

 معيدي التأمين، بالصافيلوذمم مدينة تامين مستحقة اشتراكات  .5
 

 م2017  م2018 
     ف لاير سعوديأل  ألف لاير سعودي 

 5,142  5,489 بالصافي -حاملي وثائق التأمين
 822  66,932 (23)اإليضاح  بالصافي -جهات ذات عالقة

 7,313  1,652 بالصافي ،ذمم مدينة من معيدي التأمين
 74,073  13,277 
 

  هي كما يلي: خالل العام ديون مشكوك في تحصيلها ان حركة مخصص   1-5
 م2017  م2018   

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
 508  830   يناير 1في       

 322  (770)   إضافات
 830  60   ديسمبر 31في 

 
 ديسمبر فيما يلي: 31يتمثل جدول تحليل اعمار اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين كما في 

 
لم تتجاوز  

 موعد
استحقاقها ولم 

 هاتهبط قيمت

 ارصدة تجاوزت موعد استحقاقها ولم تهبط قيمتها 

  
الى  من شهر

  اشهر 3

 3اكثر من 
اشهر ولغاية 

  اشهر 6

 6اكثر من 
اشهر ولغاية 

  شهر 12
 12من  أكثر

 االجمالي  شهر
 ألف لاير سعودي 
            2018 1,652  72,207  74  140  -  74,073 

2017 7,036  5,964  -  277  -  13,277 
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 غير مكتسبة  تأمين اشتراكات. 6
 

  م2018 
 الصافي  التامين حصة معيدي  اإلجمالي 

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

 232,735   (105,611)   338,346  السنةخالل  )مسندة(اشتراكات مكتتبة / 
 ()232,634  105,736   (338,370)   السنةمدفوعة أو معدلة خالل /)مكتسبة(اشتراكات 

 1,787  (3,187)  4,974  السنةالرصيد في نهاية 
 

 م 2017 
 الصافي  التامين حصة معيدي  اإلجمالي 

       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 127  (158)  285  السنةالرصيد في بداية 

 258,580  (94,533)   353,113  السنةخالل  )مسندة(اشتراكات مكتتبة / 
 (257,021)  91,379  (348,400)  السنةمدفوعة أو معدلة خالل /)مكتسبة(اشتراكات 

 1,686  (3,312)  4,998  السنةالرصيد في نهاية 
 

 إستثمارات مرتبطة بالوحدات . 7
مساهم لمقومة بالدوالر األمريكي وتدار من قبل شركة تابعة ل االستثمار المرتبطة بالوحدات من وحدات في صناديق ماراتاالستثتتكون 

 .المملكة العربية السعوديةومقرها في  رئيسي في الشركةال
 م2017  م2018 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

    رتبطة بالوحدات:استثمارات محتفظ بها لتغطية المطلوبات الم
 381,095   356,326  صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ
 176,647   165,177  صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن

 136,667   125,572  صندوق األهلي متعدد األصول للنمو
 647,075  694,409 
 

 مما يلي:   ةالسنخالل  المرتبطة بالوحدات االستثماراتتتألف الحركة في 
 م2017  م2018 
     سعودي لاير ألف  ألف لاير سعودي 

 749,771  694,409 الرصيد في بداية السنة
 (116,057)  (43,000) استرداد خالل السنة

 60,695  (4,334) ب(()13)اإليضاح ح غير محققة خالل السنة أربا)خسائر( / 
 694,409  647,075 الرصيد في نهاية السنة

    
 

 استثمارات. 8
 م2017ديسمبر  31  م2018ديسمبر  31 
     سعودي لاير ألف  ألف لاير سعودي 

    االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 76,942  47,805 (1-8عمليات التأمين )االيضاح 

 244,128  238,808 (2-8عمليات المساهمين )االيضاح 
 286,613  321,070 
    
 
 متساوية.لهذه االستثمارات والقيمة العادلة  الدفتريةن القيمة إ
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 . استثمارات )تتمة(8
 

 دخل المن خالل قائمة بالقيمة العادلة االستثمارات  - عمليات التأمين 8-1
متداول للدخل( يدار من قبل  للمتاجرة باللاير السعودي )صندوق المتنوع في صندوق األهلي ستثماراتالاعمليات التأمين  استثماراتتمثل 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة  كاستثمار االستثمارهذا في المملكة العربية السعودية. تم تحديد ومقرها بالشركة شركة تابعة لمساهم رئيسي 
 .نشطةبصورة  أدائهة ساس القيمة العادلة وتتم مراقبأعلى ألنه يدار وذلك األولي االعتراف  عندالدخل 

 

  
ديسمبر  31م وللسنة المنتهية في 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في إن الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

  يلي:  م هي كما 2017
 م2017  م2018 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    عمليات التأمين 

 122,156  76,942 الرصيد في بداية السنة
 65,000  - مشتريات

 (49,000)  (40,000) إستردادات
عمليات المساهمين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الى( ( / منمحول 

 (62,563)  9,667 )انظر ادناه( 
 1,349  1,196 أرباح غير محققة

 76,942  47,805 الرصيد في نهاية السنة
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -عمليات المساهمين  2- 8
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 215,876  219,877 )أ( محفظة األهلي تكافل الخاصة
 6,997  6,832 إستثمار في صندوق عقاري

 21,255  12,099 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة باللاير السعودي
 238,808  244,128 
    

إن محفظة األهلي تكافل الخاصة تدار من قبل شركة تابعة لمساهم رئيسي في الشركة. وتستثمر المحفظة في أوراق مالية صادرة عن 
 باللاير السعودي والدوالر األمريكي. مةمقو وهيئات حكومية، وصناديق استثمار مشتركة وهيمؤسسات مالية، 

  
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    عمليات المساهمين
 172,146  244,128 الرصيد في بداية السنة

 49,721  - مشتريات
 (46,000)  - إستردادات

)انظر يات التامين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عملمن  /(إلى)محول 
 ( أعاله

 
(9,667)  62,563 

 5,698  4,347 أرباح غير محققة 
 244,128  238,808 الرصيد في نهاية السنة

 
 

 م2017  م2018 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 76,942  47,805 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة باللاير السعودي
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 . استثمارات )تتمة(8

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

 ظة االهلى تكافل الخاصة تتالف من :حفمأ( 
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 44,551  56,010 صناديق استثمار مشتركة 
 98,348  55,519 ودائع مرابحه

 4,392  7,340 استثمارات بحقوق الملكية 
 68,585  101,008 استثمارات في صكوك 

 291,877  215,876 
    

 
  مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى -9

 م2017  م2018 
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 65 - 65  65 - 65 مقدًما مدفوع إيجار
 ً  917 153 764  784 304 480 للموردين مبالغ مدفوعة مقدما

 563 - 563  365 - 365 سلف عاملين 
 4,014 3,997 17  3,997 3,997 - تأمينات ضمانات بنكية

المسترد من الهيئة العامة 
 للزكاة وضريبة الدخل 

 
- 

 
269 

 
269 

  
- 

 
- 

 
- 

         - - -  13 13 - ضريبة القيمة المضافة
 910 4,583 5,493  1,409 4,150 5,559 
          

 مكتبية ومعدات تركيبات و أثاث -10
 

 
  وتركيباتاثاث 

 حاسب آلي  
 مكتبية ومعدات

 
 المجموع 2018

 
 المجموع 2017

 ألف لاير سعودي 
        :التكلفة

 8,642  9,483  7,468  2,015   يناير 1في 
 841  541  455  86 إضافات

         9,483  10,024  7,923  2,101 ديسمبر     31في 
        :اإلستهالك المتراكم

 6,819  7,483  5,942  1,541 يناير      1في 
 664  829  756  73 للسنة  المحمل

 7,483  8,312  6,698  1,614 ديسمبر  31في 

        القيمة الدفترية:
   - 1,712  1,225  487 ديسمبر  31في 

 2,000    - 1,526  474 ديسمبر     31في 
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 موجودات غير ملموسة -11
  
 م2017  م2018 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    :التكلفة
 8,482  8,989 الرصيد في بداية السنة

 507  293 اضافات
    

     8,989  9,282 ديسمبر  31في 
    :المتراكم االطفاء

 3,523  5,180 الرصيد في بداية السنة
 1,657  1,755 للسنة  محملال
    

     5,180  6,935 ديسمبر  31في 
    القيمة الدفترية:

 3,809  2,347 ديسمبر  31في 
 

 .تتألف الموجودات الغير ملموسة من برامج كمبيوتر 
 
 وديعة نظامية -12
 

لاير سعودي  مليون 16,67من رأسمالها المدفوع ومقداره  %10وفقاً لمتطلبات نظام التأمين بالمملكة العربية السعودية فقد اودعت الشركة 
ان هذه الوديعه محتفظ بها مع احد  مؤسسة النقد العربي السعودي ال يمكن سحب الوديعة دون موافقة مؤسسة النقد.في بنك معين من 

 المساهميين المؤسسين.
 
 االحتياطي الفني لعمليات التأمين -13
 

 :كما يلياالكتواري خبير الالتأمين بناًء على التقرير المستلم من  لعمليات( تم تكوين االحتياطي الفني أ
  
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

احتياطي فني متعلق باستراتيجيات االستثمار للمشاركين )التزام مرتبط 
 703,336  650,843 بالوحدات(

 7,289  3,382 مخصص مقابل المخاطر المبقاة
 654,225  710,625 
 
 كاالتي:  ت التأمينيااالحتياطي الفني لعملفي حركة الب( 
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 762,306  710,625 الرصيد كما في بداية السنة
 (89)  (3,907) التغير في المخصص مقابل المخاطر المبقاة

 60,695  (4,334) ( 7ستثمارات مرتبطة بالوحدات )اإليضاح رباح غير محققة من اأ/)خسائر(
 184,902  161,430 اشتراكات تأمين قابلة لالستثمار
 (297,189)  (209,589) إعادة وإستحقاق وثائق التكافل
 710,625  654,225 الرصيد كما في نهاية السنة
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     8,989  9,282 ديسمبر  31في 
    :المتراكم االطفاء

 3,523  5,180 الرصيد في بداية السنة
 1,657  1,755 للسنة  محملال
    

     5,180  6,935 ديسمبر  31في 
    القيمة الدفترية:

 3,809  2,347 ديسمبر  31في 
 

 .تتألف الموجودات الغير ملموسة من برامج كمبيوتر 
 
 وديعة نظامية -12
 

لاير سعودي  مليون 16,67من رأسمالها المدفوع ومقداره  %10وفقاً لمتطلبات نظام التأمين بالمملكة العربية السعودية فقد اودعت الشركة 
ان هذه الوديعه محتفظ بها مع احد  مؤسسة النقد العربي السعودي ال يمكن سحب الوديعة دون موافقة مؤسسة النقد.في بنك معين من 

 المساهميين المؤسسين.
 
 االحتياطي الفني لعمليات التأمين -13
 

 :كما يلياالكتواري خبير الالتأمين بناًء على التقرير المستلم من  لعمليات( تم تكوين االحتياطي الفني أ
  
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

احتياطي فني متعلق باستراتيجيات االستثمار للمشاركين )التزام مرتبط 
 703,336  650,843 بالوحدات(

 7,289  3,382 مخصص مقابل المخاطر المبقاة
 654,225  710,625 
 
 كاالتي:  ت التأمينيااالحتياطي الفني لعملفي حركة الب( 
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 762,306  710,625 الرصيد كما في بداية السنة
 (89)  (3,907) التغير في المخصص مقابل المخاطر المبقاة

 60,695  (4,334) ( 7ستثمارات مرتبطة بالوحدات )اإليضاح رباح غير محققة من اأ/)خسائر(
 184,902  161,430 اشتراكات تأمين قابلة لالستثمار
 (297,189)  (209,589) إعادة وإستحقاق وثائق التكافل
 710,625  654,225 الرصيد كما في نهاية السنة
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 عنهامطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ ومطالبات قائمة   -14    
 م2017  م2018 

 االجمالي 
حصة معيدي 

 االجمالي  الصافي التأمين
حصة معيدي 

 الصافي التأمين
         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

        يناير  1كما في 
 5,167 (39,801) 44,968  2,606 (21,094) 23,700 مطالبات تم االبالغ عنها 

 5,305 - 5,305  6,268 - 6,268 غ عنهامطالبات متكبدة ولم يتم اإلبال
        
     29,968 (21,094) 8,874     50,273 (39,801)     10,472 

 11,300 (80,202) 91,502      35,656 (125,694) 161,350 المتكبد خالل السنة 
 (12,898) 98,909 (111,807)  (26,033) 91,213 (117,246) المسترد خالل السنة   /)المسدد(

        
 8,874 (21,094) 29,968      18,497 (55,575) 74,072 ديسمبر 31في 

        
مستحقة مطالبات تعديالت : مخصص 

  * القبض من معيدي التامين
 

14,885      
  40,690()      

        ديسمبر 31في 
 2,606 (21,094) 23,700     11,300 (55,575) 66,875 مطالبات تم االبالغ عنها 

 6,268     - 6,268     7,197 - 7,197 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
        
 74,072 (55,575) 18,497     29,968 (21,094)      8,874 
        

مستحقة مطالبات تعديالت : مخصص 
      14,885  *من معيدي التامين القبض

  40,690()      
 للخسائر المتعلقة باإلشعار المؤقت لإللغاء الخاص باتفاقية إعادة التأمين من قبل معيد التأمين. مخصص *
 

  المطالبات تطور   جدول - 15
بلية. تسعى الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية فيما يتعلق بنشاط التأمين التكافلي من أجل الحماية من ظهور المطالبات السلببية المستق

أن المطالبات تتطور وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تحديداً، فإنه سيتم التخلص من المطالبات السلبية التي تؤدي إلى رد  وبما
االحتياطيات من حوادث سنوات سابقة. ومن أجل الحفاظ على احتياطيات كافية، تقوم الشركة بتحويل الكثير من هذا الرد إلى احتياطيات 

 ترتبط بالتكلفة النهائية للمطالبات. عدم تيقن بدرجة كبيرةة وذلك عندما يكون تطور المطالبات أقل استحقاقاً بكثير وأن هناك السنة الحالي
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 )تتمة(المطالبات تطور   جدول - 15
 

 تم إعداد التحليل المثلثي للمطالبات حسب سنوات الحوادث ، على مدى عدد من السنوات المالية كما يلي :
  اجمالي

 اإلجمالي م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 سنة الحادث
 
 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  113,089 93,177 61,860 45,069 67,510 في نهاية سنة الحادث      
   - 121,994 91,024 75,850 99,850 بعد سنة 

   -  - 91,173 77,758 102,592 نتينبعد س
   -  -  - 77,828 104,845 بعد ثالث سنوات 
   -  -  -  - 107,332 بعد اربعة سنوات

التقدير الحالي للمطالبات 
 المتكبدة المتراكمة 

 
107,332 

 
77,828 

 
91,173 

 
121,994 

 
113,089 

 
511,416 

الدفعات المسددة المتراكمة حتى 
 (444,541) (68,711) (107,289) (90,074) (77,237) (101,230) تاريخه

 66,875 44,378 14,705 1,099 591 6,102 المبلغ عنها مطالبات إجمالي

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 
 7,197      عنها

          اجمالي المطالبات القائمة
 74,072      (14) ايضاح 

 
 صافي

 جمالياإل م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 سنة الحادث
 
 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  21,967 9,018 9,774 6,375 10,944 في نهاية سنة الحادث      
   - 11,850 14,281 9,515 16,386 بعد سنة 

   -  - 14,315 9,764 16,923 بعد سنتين
   -  -  - 9,778 17,138 بعد ثالث سنوات 
   -  -  -  - 17,309 بعد اربعة سنوات

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 
 المتراكمة 

 
17,309 

 
9,778 

 
14,315 

 
11,850 

 
21,967 

 
75,219 

الدفعات المسددة المتراكمة حتى 
 (63,919) (13,032) (10,271) (14,149) (9,709) (16,758) تاريخه

 11,300 8,935 1,579 166 69 551 المبلغ عنها مطالبات إجمالي

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 
 7,197      عنها

          اجمالي المطالبات القائمة
 18,497      (14) ايضاح 
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 )تتمة(المطالبات تطور   جدول - 15
 

 تم إعداد التحليل المثلثي للمطالبات حسب سنوات الحوادث ، على مدى عدد من السنوات المالية كما يلي :
  اجمالي

 اإلجمالي م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 سنة الحادث
 
 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  113,089 93,177 61,860 45,069 67,510 في نهاية سنة الحادث      
   - 121,994 91,024 75,850 99,850 بعد سنة 

   -  - 91,173 77,758 102,592 نتينبعد س
   -  -  - 77,828 104,845 بعد ثالث سنوات 
   -  -  -  - 107,332 بعد اربعة سنوات

التقدير الحالي للمطالبات 
 المتكبدة المتراكمة 

 
107,332 

 
77,828 

 
91,173 

 
121,994 

 
113,089 

 
511,416 

الدفعات المسددة المتراكمة حتى 
 (444,541) (68,711) (107,289) (90,074) (77,237) (101,230) تاريخه

 66,875 44,378 14,705 1,099 591 6,102 المبلغ عنها مطالبات إجمالي

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 
 7,197      عنها

          اجمالي المطالبات القائمة
 74,072      (14) ايضاح 

 
 صافي

 جمالياإل م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 سنة الحادث
 
 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  21,967 9,018 9,774 6,375 10,944 في نهاية سنة الحادث      
   - 11,850 14,281 9,515 16,386 بعد سنة 

   -  - 14,315 9,764 16,923 بعد سنتين
   -  -  - 9,778 17,138 بعد ثالث سنوات 
   -  -  -  - 17,309 بعد اربعة سنوات

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 
 المتراكمة 

 
17,309 

 
9,778 

 
14,315 

 
11,850 

 
21,967 

 
75,219 

الدفعات المسددة المتراكمة حتى 
 (63,919) (13,032) (10,271) (14,149) (9,709) (16,758) تاريخه

 11,300 8,935 1,579 166 69 551 المبلغ عنها مطالبات إجمالي

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 
 7,197      عنها

          اجمالي المطالبات القائمة
 18,497      (14) ايضاح 
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 أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى -16
 

 م2017  م2018 
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
عمليات  

 التأمين
ليات عم

 االجمالي  المساهمين
         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 مصروفات مستحقة الدفع 
 12,546 4,868 7,678  16,860 3,894 12,966 *وذمم دائنة أخرى

 7,588 - 7,588  13,080 - 13,080 مصروفات اإلكتتاب 
 2,458 - 2,458  2,315 - 2,315 وثائق متنازل عنها

امين مدفوعة اشتراكات ت
         4,235 - 4,235  3,469 - 3,469 مقدما 

 26,827 4,868 21,959  35,724 3,894 31,830 المجموع
        
:  2017لاير سعودي )    3,143ى بمبلغاإلدارة وأعضاء اللجان األخر العضاء مجلس أخرى مستحقة الدفع مكافأة ومصروفاتتشمل  *

 .(23ح )إيضالاير سعودي (  3,153
 

    مكافأة نهاية الخدمة -17
التزام المنافع عند بينما يتم صرف مدفوعات .  المخططهالمستحقات وفقاً للتقييم االكتواري بموجب طريقة وحدة اإلئتمان  احتساب يتم 

 . استحقاقها
 : بناء على قيمتها الحالية هي كما يلى  خالل السنة اتيتم االعتراف بالمبالغ في قائمة المركز المالي وان الحركة على االلتزام 17-1

  
 م2018   
 ألف لاير سعودي   

 القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة
 
  1,809 

 
 ان حركة التزامات المنافع المحددة هي كما يلى :  17-2
 م2018   
       ألف لاير سعودي   

 1,758   االفتتاحيالرصيد 
 503   خل المحمل على قائمة الد

 (24)   المحمل على قائمة الدخل الشامل االخر 
 (428)   منافع مدفوعة خالل السنة 
 1,809   الرصيد كما في نهاية السنة

 
 تزامات المنافع المحددة : لفيما يلى تسوية القيمة الحالية ال  17-3
 م2018   
       ألف لاير سعودي   

 1,758   كما في بداية السنة الرصيد 
 433   تكلفة الخدمة الحالية 

 70   تكاليف الفوائد
 (24)   خسائر اكتوارية 

 (428)   منافع مدفوعة خالل السنة 
 1,809   الرصيد كما في نهاية السنة
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 تتمة(( مكافأة نهاية الخدمة -17
 

  االفتراضات االكتوارية الرئيسية  17-4
من اجل تقييم التزامات المنافع المحددة كتوارية االساسية والتى تم استخدامها من قبل الشركة فيما يلى مجموعة من االفتراضات ال  

  المستحقة: 
 م2018   

 %4   معدل الخصمتقييم 
  %5   معدل زياده الرواتب المتوقع عبر مختلف االعمار

  : حددةالتزامات المنافع الماثر التغير في الحساسية على القيمة الحالية فيما يلي 
 م2018   
   ألف لاير سعودي   

    معدل الخصمتقييم 
 1,656   %1زيادة بواقع -
 1,989   %1نقص بواقع -

    معدل زياده الرواتب المتوقع عبر مختلف االعمار
 1,985   %1زيادة بواقع -
 1,655   %1نقص بواقع -

    معدل الوفيات
 1,809   %10زيادة بواقع -
 1,809   %10قع نقص بوا-

    معدل دوران الموظفين 
 1,789   %10زيادة بواقع -
   1,831   %10نقص بواقع -

   سنة.  15الى  10من ان فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير 
 ساس غير مخصوم هي كالتالي:التي يتم تقييمها على أوالتدفقات النقدية المتوقعة على مدى السنوات القادمة 

 
 م2018   
   ألف لاير سعودي   

 166   سنة واحدة 
 448   سنوات  5الى  2
 769   سنوات  10الى  6

      1,362   سنوات  10اكثر من 
 . الزكاة وضريبة الدخل18

 اإلدارة.تحتسب الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع على الشركة بناًء على أفضل تقديرات لدى 

 م:2017ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31فيما يلي الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة للسنة المنتهية في 
 م2017 م2018 م2018 الضريبة م2018 الزكاة 

 ألف لاير سعودي 
 19,380 22,422 729 21,693 الرصيد في بداية السنة

 5,148 6,333 664 5,669 محمل للسنة
      (2,106) (4,895) (1,118) (3,777) وضريبة الدخل المدفوعة الزكاة 

 22,422 23,860 275 23,585 الرصيد في نهاية السنة
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 تتمة(( مكافأة نهاية الخدمة -17
 

  االفتراضات االكتوارية الرئيسية  17-4
من اجل تقييم التزامات المنافع المحددة كتوارية االساسية والتى تم استخدامها من قبل الشركة فيما يلى مجموعة من االفتراضات ال  

  المستحقة: 
 م2018   

 %4   معدل الخصمتقييم 
  %5   معدل زياده الرواتب المتوقع عبر مختلف االعمار

  : حددةالتزامات المنافع الماثر التغير في الحساسية على القيمة الحالية فيما يلي 
 م2018   
   ألف لاير سعودي   

    معدل الخصمتقييم 
 1,656   %1زيادة بواقع -
 1,989   %1نقص بواقع -

    معدل زياده الرواتب المتوقع عبر مختلف االعمار
 1,985   %1زيادة بواقع -
 1,655   %1نقص بواقع -

    معدل الوفيات
 1,809   %10زيادة بواقع -
 1,809   %10قع نقص بوا-

    معدل دوران الموظفين 
 1,789   %10زيادة بواقع -
   1,831   %10نقص بواقع -

   سنة.  15الى  10من ان فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير 
 ساس غير مخصوم هي كالتالي:التي يتم تقييمها على أوالتدفقات النقدية المتوقعة على مدى السنوات القادمة 

 
 م2018   
   ألف لاير سعودي   

 166   سنة واحدة 
 448   سنوات  5الى  2
 769   سنوات  10الى  6

      1,362   سنوات  10اكثر من 
 . الزكاة وضريبة الدخل18

 اإلدارة.تحتسب الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع على الشركة بناًء على أفضل تقديرات لدى 

 م:2017ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31فيما يلي الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة للسنة المنتهية في 
 م2017 م2018 م2018 الضريبة م2018 الزكاة 

 ألف لاير سعودي 
 19,380 22,422 729 21,693 الرصيد في بداية السنة

 5,148 6,333 664 5,669 محمل للسنة
      (2,106) (4,895) (1,118) (3,777) وضريبة الدخل المدفوعة الزكاة 

 22,422 23,860 275 23,585 الرصيد في نهاية السنة
     
 
 



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

 م2018 ديسمبر 31

- 31 - 
 

 تتمة((. الزكاة وضريبة الدخل18
 وضع الربوط

م والسنوات المنتهية 2007ديسمبر  31في تم تقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( عن الفترة المنتهية 
 م.2017م وحتى 2008ديسمبر  31في 
 

م 2009م و2008ديسمبر  31م وللسنتين المنتهيتين في 2007ديسمبر  31أصدرت الهيئة الربوط الزكوية والضريبية للفترة المنتهية في 
ي. وقد تقدمت الشركة بإعتراض على الزكاة اإلضافية البالغ سعود ألف لاير 3,997حيث طالبت فيها بزكاة إضافية وضريبة استقطاع بمبلغ 

ألف  26لاير سعودي باإلضافة إلى غرامة تأخير بمبلغ  ألف 76سعودي، وقامت بسداد ضريبة االستقطاع اإلضافية بمبلغ  ألف لاير 3,921
هيئة. وتقدمت الشركة بإعتراض ضد قرار اللجنة سعودي تحت االعتراض. أصدرت لجنة اإلعتراض اإلبتدائية قرارها بتأييد إجراءات ال لاير

ها اإلبتدائية إلى لجنة اإلستئناف العليا وقامت بإصدار ضمان بنكي بقيمة المبالغ المتنازع عليها وقد أصدرت لجنة اإلستئناف العليا قرار
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ألف لاير سعودي وضريبة استقطاع  3,680م حيث طالبت فيها بزكاة اضافية بمبلغ 2012م حتى 2010أصدرت الهيئة ربوطاً للسنوات من 
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الف لاير سعودي على  2,622و  2,585البت فيها بزكاة اضافية بمبلغ م حيث ط2014م و 2013أصدرت الهيئة ربوطاً أولية عن السنتين 

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

 م2017م و2016م و2015لم تقم الهيئة بإصدار أي ربوط عن السنوات  
 

  رأس المال -19
 16,67:  م2017)  مليون سهم عادي 16.67مليون لاير سعودي مكون من  166.7مال الشركة األولى المصرح به والمصدر  أسيبلغ ر

 :موزعة كما يلى  لاير سعودي 10قيمة كل سهم منها  مليون لاير سعودي(
 م2017  م2018  نسبة التملك 
         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي    م2017  م2018 

 85,418  77,022  51,26  46,22 المساهمون المؤسسون
 81,249  89,645  48,74  53,78 االكتتاب العام

 100  100  166,667  166,667 
 

  االحتياطي النظامي -20
من  %100 من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي لتكوين احتياطي يساوي %20وفقاً لمتطلبات نظام التأمين السعودي يجب تجنيب 

 . للشركة رأس المال المدفوع
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  عمومية وادارية مصاريف -21
 م2017  م2018 
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 12,430 - 12,430  12,005 - 12,005 تكاليف موظفين
 345 - 345  406 - 406 إصالح وصيانة مصاريف

 375 - 375  221 - 221 اتصاالتمنافع و
 714 - 714  714 - 714 إيجار مكتب

 3,130 3,103 27  2,665 2,455 210 أتعاب قانونية ومهنية
 2,666 - 2,666  4,529 - 4,529 مصاريف حاسوب
 664 - 664  829 - 829 (10إستهالك )إيضاح 

 1,657 - 1,657  1,755 - 1,755 (11)إيضاح طفاءات إ
 - - -  573 124 449 ضريبة القيمة المضافة

 1,850 642 1,208  1,428 470 958 مصاريف اخرى 
 335 335 -  326 326 - رسوم نظامية 

 اإلدارة  مجلس مكافأت
 2,184 2,184 -  1,917 1,917 - (23)إيضاح 

 حضور مجلس االدارة بدل
 470 470 -  560 560 - (23)إيضاح 

مجلس االدارة   مصاريف
 346 346 -  - - - اللجانو

 27,166 7,080 20,086  27,928 5,852 22,076 المجموع
         
 وفقًا للنظام الداخلي للشركة. واللجان  مجلس اإلدارةاعضاء  يتم دفع مكافآت أ(   

 بدالت مقابل حضور اجتماعات مجلس االداره واللجان. واللجانحضور مجلس االداره  بدلب(  تمثل 

 اللجان مصاريف سفر واقامة ومصاريف اخرى ذات عالقة.مجلس االدارة و ج(  تشمل مصاريف 
 ايرادات اخرى  -22
 

 م2017  م2018 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

 2,749  2,039 فائض إعادة التأمين
 -  5,821 نهاانتهى الغرض ممخصصات 

 267  - مستلمة ارباح توزيعات 
 7,860  3,016 
 

 ذات عالقة جهاتمعامالت وارصدة . 23
 اعليهالتي تسيطر والمنشآت دارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة ساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلذات العالقة في الم الجهاتتتمثل 

ً عليها  تمارسو أشتركة مسيطرة  الشركة تسيطر عليها وأ الشركة ً  تأثيرا تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا  .جوهريا
 دارة. قبل اإلوتتم الموافقة عليها من العادية الشروط لألحكام و
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 ) تتمة( . معامالت وارصدة جهات ذات عالقة23
 

   :م2017ديسمبر  31و  م2018ديسمبر  31المنتهية في  السنةخالل القة فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات الع
 مبلغ المعامالت   

 م2017  م2018 طبيعة المعامالت  العالقة االسم 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

 مساهم  هلي البنك التجاري األ

اشتراكات تأمين  إجمالي
 جماعي

 
 137,150  

 
 122,043 

مطالبات ال إجمالي
 110,406  106,137 المدفوعة

هلي لتسويق شركة األ
 خدمات التأمين المحدودة

 
  432 عمولة وكالة وأخرى شركة تابعة لمساهم 

 
 2,519 

 2,358  1,888 اتعاب ادارة مساهم  شركة إف دبليو يو 
 5,469   5,096 رسوم صندوق استثمار شركة تابعة لمساهم  األهلي كابيتال 

 3,611  3,662 منافع قصيرة االجل  الدارة العليا موظفي ا

  
مكافأة نهاية الخدمة 

 161  145 للموظفين
  
 ( مستحق من / )إلى( جهات ذات عالقة أ

 م2017ديسمبر  31  م2018 ديسمبر 31 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 822  66,932 (5)اإليضاح  –مساهم  –مستحق القبض من البنك األهلي التجاري 
 439  429 أتعاب صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة لمساهم 

 109  - شركة تابعة لمساهم  -ل ااألهلي كابيت منمستحق 
 (173)  (143) مساهم –مستحق إلى شركة إف دبليو يو 

شااااركة تابعة  -شااااركة األهلي لتسااااويق خدمات التأمين المحدودة إلى مسااااتحق 
 (1,775)  (2,206) لمساهم 

 (2,349)  (1,948) 
 (18,244)  (60,891) باإلجمالي –مساهم  -مطالبات قائمة مستحقة الدفع للبنك األهلي التجاري 

 
 
  اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة وبدالت مكافأت (ب

 31المنتهية في  السااانة خاللذات الصااالة أعضااااء مجلس اإلدارة وأعضااااء اللجان األخرى والمصاااروفات  جور وبدالتأفيما يلي تفاصااايل 
 م:2017ديسمبر  31 م و 2018  ديسمبر

 غ المعامالتلمب 
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    
 2,184  1,917 (21)اإليضاح مجلس اإلدارة واللجان األخرى جور وبدالتأ

 470  560 (21يضاح )اإلأتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان األخرى
  346  - (21)اإليضاح مصروفات سفر وإقامة لمجلس اإلدارة   

ذات العالقة، فإن المبالغ المسااتحقة من وإلى  بالجهاتالمتعلقة  12و  8و 7و 5و 4باإلضااافة إلى اإلفصاااحات الواردة في اإليضاااحات رقم  
 عالقة هي كما يلي :ذات ال للجهاتلمبالغ المستحقة ذات عالقة موضحة في قائمة المركز المالي. باإلضافة ا جهات
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 ) تتمة( . معامالت وارصدة جهات ذات عالقة23
 )تتمة( اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة وبدالت مكافأت (ب

 
 
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 ن األخرىومصااااااااريف اخرى مساااااااتحقة الدفع لمجلس االدارة واللجا أتمكاف
 (3,153)  (3,143) (16)اإليضاح 

 

 معلومات قطاعات التشغيل . 24
ع يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع ضوابط إعداد التقارير الداخلية المقررة من المدير األول للتشغيل والمسؤول عن توزي

يتخذ القرارات االستراتيجية. ألغراض اإلدارة، فإن أنشطة عمليات التأمين المدير التنفيذي الذي  وهو الموارد وتقييم أداء قطاعات التشغيل
 المملكة العربية السعودية يتم إعداد التقارير بشأنها في وحدتي عمل مبينة على النحو التالي: في تجري بالكاملوالتي 

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

على أساس جماعي ويقدم أيضاً منافع حماية من  والشركات يقدم برامج تأمين على الحياة إلى أعضاء المؤسسات -تأمين قطاع المجموعات 
حماية فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية يتضمن هذا القطاع منافع  شخصية المقدمة من مؤسسات تمويلية كمااالئتمان فيما يتعلق بالقروض ال

 .لمقدمة من مؤسسات تمويل إلى عمالئهاالقروض الشخصية اعدا المتنوعة األخرى 

في القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على أساس المدير األول للتشغيل إلى ال يتم اإلبالغ عنها  المصنفةغير  االلتزامات االصول إن
 مركزي.

 
 المساهمين عن قطاعات التشغيل ويتم اإلفصاح عنها ألغراض العرض فقط في عمود منفصل.فصل عمليات  تم
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 )تتمة(. معلومات قطاعات التشغيل 24
 
  م2018ديسمبر  31كما  في  

 مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  
عمليات  إجمالي

 مجموع مساهمينالعمليات  التأمين
ــ  ــألف ري ــ ــ ــ ــ ــــ ـال ســ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ  

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

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين، 
 74,073    -  74,073 74,073    -  بالصافي

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 
 3,187    -  3,187 3,187    -  مكتسبة

 40,690    -  40,690 38,471 2,219 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 647,075    -  647,075    -  647,075 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 286,613 238,808 47,805  28,850 18,955 استثمارات
 429    -  429    -  429 ايراد مستحق 

 684,540 145,173 829,713 241,225 1,070,938 
      أرصدة غير مصنفة:

 5,493 4,583 910   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى -
 1,712 - 1,712   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -
 2,347 - 2,347   موجودات غير ملموسة  -
 16,667 16,667 -   وديعة نظامية -
 1,464 1,464 -   ديعة نظاميةعائد مستحق من و -

 1,098,621 263,939 834,682   االصولمجموع 
      

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

 46,389 - 46,389 42,409 3,980 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين
 4,974 -  4,974  4,974    -  اشتراكات تامين غير مكتسبة
 654,225 - 654,225 1,841 652,384 احتياطي فني لعمليات التامين

 66,875 - 66,875 63,969 2,906 مطالبات قائمة
 7,197 - 7,197 6,418 779 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

 2,349 - 2,349    -  2,349 مستحق لجهات ذات عالقة
 668,666 141,331 809,997 - 809,997 

      أرصدة غير مصنفة:
 7,736 3,894 3,842   ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى -
 1,809 - 1,809   مكافأة نهاية الخدمة  -
 19,010 - 19,010   الفائض من عمليات التأمين -
 23,860 23,860 -   زكاة وضريبة الدخل  -
 8 8 -    توزيعات ارباح مستحقة الدفع -
 1,464 1,464 -   عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد  -

 863,884 29,226 834,658    االلتزاماتمجموع 
      

      حقوق المساهمين 
 166,667 166,667 -   رأس المال

 28,427 28,427 -   احتياطي نظامي 
 39,619 39,619 -   أرباح مبقاة

 -المحددة  المنافع امالتزاحتياطي إعادة التقييم 
 24 - 24   المتعلقة بعمليات التأمين

 234,737 234,713 24   مجموع حقوق المساهمين
 1,098,621 263,939 834,682   وحقوق المساهمين  االلتزاماتمجموع 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24  
 
  م2017ديسمبر  31كما  في  

 تمجموعا –تأمين  أفراد –تأمين  
إجمالي عمليات 

 مجموعال مساهمينالعمليات  التامين
ــ  ــألف ري ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـال س ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ  

      االصول
 26,671 357 26,314 2,371 23,943 النقد وما في حكمه

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين، 
 13,277 13,277 - بالصافي

 
- 

 
13,277 

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 
 3,312 3,312 - مكتسبة

 
- 

 
3,312 

 21,094 - 21,094 19,661 1,433 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 694,409 - 694,409 - 694,409 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 321,070 244,128 76,942 45,586 31,356 استثمارات
 439 - 439 - 439 ستحقايراد م

 751,580 84,207 835,787 244,485 1,080,272 
      :مصنفةأرصدة غير 

 5,559 4,150 1,409   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى -
 2,000 - 2,000   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -
 3,809 - 3,809   موجودات غير ملموسة  -
 109 109 -   مستحق من جهة ذات عالقة -
 16,667 16,667 -   وديعة نظامية -
 1,093 1,093 -   عائد مستحق من وديعة نظامية -

 1,109,509 266,504 843,005   االصولمجموع 
      

      االلتزامات
 15,055 - 15,055 3,298 11,757 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

 51,073 - 51,073 40,588 10,485 لمعيدي التأمينمستحقة الدفع أرصدة 
 4,998 - 4,998 4,998 - اشتراكات تامين غير مكتسبة
 710,625 - 710,625 4,379 706,246 احتياطي فني لعمليات التأمين

 23,700 - 23,700 21,973 1,727 مطالبات قائمة
 6,268 - 6,268 6,002 266 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

 1,948 - 1,948 - 1,948 ق لجهات ذات عالقةمستح
 732,429 81,238 813,667 - 813,667 

      :مصنفةأرصدة غير 
 11,772 4,868 6,904   ومطلوبات أخرى أرصدة مستحقة الدفع -
 1,758 - 1,758   مكافأة نهاية الخدمة  -
 17,698 - 17,698   الفائض من عمليات التأمين -
 22,422 22,422 -   الدخل زكاة وضريبة  -
 7 7 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع -
 1,093 1,093 -   عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد -

 868,417 28,390 840,027    االلتزاماتمجموع 
      

      حقوق المساهمين 
 166,667 166,667 -   رأس المال

 26,343 26,343 -   احتياطي نظامي 
 48,082 48,082 -   مبقاة أرباح

 -المحددة  المنافع التزاماحتياطي إعادة التقييم 
 - - -   المتعلقة بعمليات التأمين

 241,092 241,092 -   مجموع حقوق المساهمين
 1,109,509 269,482 840,027   وحقوق المساهمين  االلتزاماتمجموع 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24  
 
  م2017ديسمبر  31كما  في  

 تمجموعا –تأمين  أفراد –تأمين  
إجمالي عمليات 

 مجموعال مساهمينالعمليات  التامين
ــ  ــألف ري ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـال س ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ  

      االصول
 26,671 357 26,314 2,371 23,943 النقد وما في حكمه

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين، 
 13,277 13,277 - بالصافي

 
- 

 
13,277 

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 
 3,312 3,312 - مكتسبة

 
- 

 
3,312 

 21,094 - 21,094 19,661 1,433 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 694,409 - 694,409 - 694,409 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 321,070 244,128 76,942 45,586 31,356 استثمارات
 439 - 439 - 439 ستحقايراد م

 751,580 84,207 835,787 244,485 1,080,272 
      :مصنفةأرصدة غير 

 5,559 4,150 1,409   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى -
 2,000 - 2,000   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -
 3,809 - 3,809   موجودات غير ملموسة  -
 109 109 -   مستحق من جهة ذات عالقة -
 16,667 16,667 -   وديعة نظامية -
 1,093 1,093 -   عائد مستحق من وديعة نظامية -

 1,109,509 266,504 843,005   االصولمجموع 
      

      االلتزامات
 15,055 - 15,055 3,298 11,757 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

 51,073 - 51,073 40,588 10,485 لمعيدي التأمينمستحقة الدفع أرصدة 
 4,998 - 4,998 4,998 - اشتراكات تامين غير مكتسبة
 710,625 - 710,625 4,379 706,246 احتياطي فني لعمليات التأمين

 23,700 - 23,700 21,973 1,727 مطالبات قائمة
 6,268 - 6,268 6,002 266 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

 1,948 - 1,948 - 1,948 ق لجهات ذات عالقةمستح
 732,429 81,238 813,667 - 813,667 

      :مصنفةأرصدة غير 
 11,772 4,868 6,904   ومطلوبات أخرى أرصدة مستحقة الدفع -
 1,758 - 1,758   مكافأة نهاية الخدمة  -
 17,698 - 17,698   الفائض من عمليات التأمين -
 22,422 22,422 -   الدخل زكاة وضريبة  -
 7 7 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع -
 1,093 1,093 -   عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد -

 868,417 28,390 840,027    االلتزاماتمجموع 
      

      حقوق المساهمين 
 166,667 166,667 -   رأس المال

 26,343 26,343 -   احتياطي نظامي 
 48,082 48,082 -   مبقاة أرباح

 -المحددة  المنافع التزاماحتياطي إعادة التقييم 
 - - -   المتعلقة بعمليات التأمين

 241,092 241,092 -   مجموع حقوق المساهمين
 1,109,509 269,482 840,027   وحقوق المساهمين  االلتزاماتمجموع 
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 (. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة24
  م2018 
  مجموع مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

ــ إيرادات  ــألف ري ــ ــ ــ ــ ــــ ـال ســ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ  
 338,346 146,427  191,919  مكتتبةالاجمالي اإلشتراكات 

 (161,430)    -  (161,430) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 30,489 146,427 176,916 
    اكات إعادة التأمين المسندة:اشتر

 - - - محلية -
 (105,611) (103,307) (2,304) خارجية -

 71,305 43,120  28,185  صافي اإلشتراكات المكتتبة

 (101) (101) - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 71,204 43,019 28,185 صافي  اإلشتراكات المكتسبة

 5,096 - 5,096 رأتعاب صندوق االستثما

 76,300 43,019 33,281 مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب
 (117,246) (116,874) (372) اجمالي المطالبات المدفوعة

 91,213 90,955 258 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (26,033) (25,919) (114) صافي المطالبات المدفوعة 

 (8,694) (8,301) (393) في المطالبات القائمة، بالصافي  التغيرات

 (929) (415) (514) التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (35,656) (34,635) (1,021) صافي المطالبات المتكبدة 

 3,907 2,537 1,370 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي

 (2,920) (357) (2,563) يازة وثائق التأمينتكاليف ح

 (1,693) (732) (961) مصروفات اكتتاب أخرى

 (36,362) (33,187) (3,175) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 39,938 9,832 30,106 دخل االكتتاب صافي 

    إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى
    أرصدة مصنفة:

 (14,885) (14,885) - ت مستحقة القبض من معيدي التأمينمخصص مقابل مطالبا

 7,860    -  7,860 اخرى  ايرادات

 770               770               - ديون مشكوك في تحصيلها مخصصعكس 

    أرصدة غيرمصنفة:

 (27,928)        مصروفات عمومية وإدارية
 5,543 ادلة من خالل قائمة الدخلأرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة الع

 435 ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 (28,205) مجموع مصروفات العمليات األخرى

 11,733 للسنة الدخل صافي 
 (1,312) العائدة لعمليات التأمين الدخلصافي 
 10,421 العائدة للمساهمين سنةلل لدخلصافي ا
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24  
 م2017 

  مجموع مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

ــعودي إيرادات  ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ  ألف ري
 353,113 128,712 224,401 بةتالمكت اإلشتراكات اجمالي

 (184,902) - (184,902) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 39,499 128,712 168,211 
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

 - - - محلية -
 (94,533)  (90,773)  (3,760)  خارجية -

  73,678   37,939    35,739  صافي  اإلشتراكات المكتتبة

 (1,559) (1,559) - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

  72,199   36,380    35,739  صافي  اإلشتراكات المكتسبة

  5,469     -   5,469  أتعاب صندوق االستثمار

  77,588   36,380   41,208  مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب
 (111,807)  (110,671)  (1,136)  اجمالي المطالبات المدفوعة

  98,909   98,003   906  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (12,898)  (12,668)  (230)  البات المدفوعة صافي المط

  2,561   2,754  (193)  التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 (963)  (938)  (25)  التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (11,300)  (10,852)  (448)  صافي المطالبات المتكبدة 

  89   1,017  (928)  االحتياطيات الفنية ،بالصافي التغيرات في

 (5,652)  (120)  (5,532)  تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (1,766)  (644)  (1,122)  مصروفات اكتتاب أخرى

 (18,629) (10,599)  (8,030)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

  58,959  25,781  33,178 صافي دخل االكتتاب

    ادات / )مصروفات( العمليات االخرىإير
    أرصدة مصنفة:
 2,749 - 2,749 إيرادات أخرى

 (322) (322) - ديون مشكوك في تحصيلها مخصص اضافات الى

    :مصنفة غير أرصدة
 267 ايرادات اخرى

 (27,166)  مصروفات عمومية وإدارية

  7,047  خالل قائمة الدخلأرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من 

  572  ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  727  متاحه للبيع بالصافي ات ارباح محققة من استثمار

 (16,126) مجموع مصروفات العمليات األخرى
 42,833 سنةصافي الدخل لل

 (4,302) صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

 38,531 العائد للمساهمين للسنةصافي الدخل 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24  
 م2017 

  مجموع مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

ــعودي إيرادات  ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ  ألف ري
 353,113 128,712 224,401 بةتالمكت اإلشتراكات اجمالي

 (184,902) - (184,902) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 39,499 128,712 168,211 
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

 - - - محلية -
 (94,533)  (90,773)  (3,760)  خارجية -

  73,678   37,939    35,739  صافي  اإلشتراكات المكتتبة

 (1,559) (1,559) - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

  72,199   36,380    35,739  صافي  اإلشتراكات المكتسبة

  5,469     -   5,469  أتعاب صندوق االستثمار

  77,588   36,380   41,208  مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب
 (111,807)  (110,671)  (1,136)  اجمالي المطالبات المدفوعة

  98,909   98,003   906  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (12,898)  (12,668)  (230)  البات المدفوعة صافي المط

  2,561   2,754  (193)  التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 (963)  (938)  (25)  التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (11,300)  (10,852)  (448)  صافي المطالبات المتكبدة 

  89   1,017  (928)  االحتياطيات الفنية ،بالصافي التغيرات في

 (5,652)  (120)  (5,532)  تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (1,766)  (644)  (1,122)  مصروفات اكتتاب أخرى

 (18,629) (10,599)  (8,030)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

  58,959  25,781  33,178 صافي دخل االكتتاب

    ادات / )مصروفات( العمليات االخرىإير
    أرصدة مصنفة:
 2,749 - 2,749 إيرادات أخرى

 (322) (322) - ديون مشكوك في تحصيلها مخصص اضافات الى

    :مصنفة غير أرصدة
 267 ايرادات اخرى

 (27,166)  مصروفات عمومية وإدارية

  7,047  خالل قائمة الدخلأرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من 

  572  ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  727  متاحه للبيع بالصافي ات ارباح محققة من استثمار

 (16,126) مجموع مصروفات العمليات األخرى
 42,833 سنةصافي الدخل لل

 (4,302) صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

 38,531 العائد للمساهمين للسنةصافي الدخل 
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 القيم العادلة لألدوات المالية .25
في معاملة تتم على  المتعاملين في السوقالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو سداده لتحويل التزام بين  (أ

 أساس منظم في تاريخ القياس.
ة من نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات مرتبطة بالوحدات واستثمارات بالقيمة العادلة من تتكون الموجودات المالية للشرك

خالل قائمة الدخل واشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة معيدي التأمين وذمم مدينة أخرى وتتكون مطلوباتها المالية من مطالبات قائمة 
حق لجهات ذات عالقة وذمم دائنة أخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية وأرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين ومبلغ مست

بأي أدوات  ( لم تحتفظ الشركة8و 7 اتاختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية. وبخالف االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة )اإليضاح
 مالية أخرى تقاس بالقيمة العادلة.

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

 : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالية )دون تعديل أو إعادة تصنيف(. 1مستوى 
ميع المعطيات أو أساليب تقييم أخرى والتي تستند ج المشابهة لموجودات والمطلوباتل: 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 

 
عدا  األول،ن كافة األدوات المالية المساااجلة بالقيمة العادلة تعد من المساااتوى م، إ2017ديسااامبر  31و  م2018ديسااامبر  31كما في 

حددت الشااااركة المسااااتوى الثاني  اإلسااااتثمار في الصااااناديق العقارية ومحفظة األهلي تكافل الخاصااااة فهي تعد من المسااااتوى الثاني.
لالسااتثمارات المرتبطة بالوحدات واالسااتثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بناء على صااافي قيمة موجودات الصااناديق ذات 

السنة وكذلك ترة التقرير المالي. ال توجد تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل الصلة كما في نهاية ف
 .م2017لعام االمر 

 
( فيمل يخص قياس القيمة 8وايضاااااح رقم )مرتبطة بالوحدات ( فيما يخص قياس القيمة العادلة  لالسااااتثمارات 7انظر ايضاااااح رقم ) (ج

 .القيمة العادلة من خالل قائمة الدخلستثمارات بالعادلة لال
 

 إدارة المخاطر -26
 

تنطوي أنشطة الشركة على مخاطر ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة للمخاطر تخضع لضوابط 
حية الشاااااركة وكل فرد في الحد من المخاطر وضاااااوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه في غاية األهمية لضااااامان اساااااتمرار رب

الشركة مسئول عن التعرض للمخاطر فيما يتعلق بمسئولياته أو مسئولياتها. إذ أن من سياسة الشركة مراقبة المخاطر على األعمال من 
 خالل عملية تخطيط استراتيجي.

 
 هيكل ادارة المخاطر

 لمخاطر.تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد وتقييم وضبط ومراقبة ا
 

 مجلس االدارة 
إن مجلس االدارة هو الجهة العليا المساائولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلسااتراتيجيات والسااياسااات لتحقيق 

 . األهداف المحددة للشركة
 

 اإلدارة العليا
سبقاً من قبل مجلس إدارة إن اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلست سة محددة م سيا ضمن  راتيجية 

 الشركة بشأن قبول المخاطر.
 

 لجنة المراجعة
لجنة المراجعة تسااااااااعد مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ جودة ونزاهة التقارير المالية ومخاطر اإلدارة من خالل مراجعة الحساااااااابات 

 لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.
 

 داخليةالمراجعة ال
ية يتم تدقيق كافة العمليات الرئيساااية والمالية وإدارة المخاطر داخل الشاااركة من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفا
ليا، اإلجراءات ومن اإللتزام بهذه اإلجراءات، تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث ومناقشاااااااة كافة نتائج عمليات التقويم مع اإلدارة الع

 وتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة الى لجنة المراجعة. 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -26
 

  وفيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة وطريقة قيام الشركة بتقليل هذه المخاطر:
 
  مخاطر التأمين ( أ

تحقة لحملة الوثائق عن القيمة الدفترية الحتياطي أنشاااااااطة التأمين مخاطر التأمين التكافلي هي مخاطر تجاوز قيمة المطالبات المسااااااا
التكافلي. وتتأثر هذه المخاطر بعدد المطالبات المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. لذا فإن هدف عمليات التأمين هو 

ين التكافلي هذه المخاطر عن طريق التأكد من وجود التأكد من وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات. وتدير عمليات التأم
 غطاء إعادة تأمين كافي للحد من أقصى خسارة مستحقة مقابل أي مطالبة فرديه.

 
 التركيز الجغرافي للمخاطر

 تتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين لحملة الوثائق بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية.
 

 االفتراضات الرئيسية
يمكن أن تتأثر وتيرة وشااادة المطالبات بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضاااانات والعوامل البيئية واالقتصاااادية، واضاااطرابات 
الغالف الجوي، وتركيز المخاطر، واعمال الشااااغب المدني، وما إلى ذلك. تقوم الشااااركة بإدارة هذه المخاطر من خالل اسااااتراتيجيات 

  خدام ترتيبات إعادة التأمين.االكتتاب المحافظة وإست
 تكرر وحجم المطالبات  

طر بالنساااابة للتكافل العائلي لألفراد ، تتمثل المخاطر الرئيسااااية في الوفاة والعجز)الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. يتم إدارة هذه المخا
لفرد. هناك مسااتويات وإجراءت مختلفة ماقبل التغطية من خالل إسااتراتيجيات تأمين فعالة ومحددة المعالم عند اكتتاب الوثيقة التأمينية ل

شاريين وإجراء  ستبيان طبي، والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلست شتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة، وإجراء إ والتي ت
شة واألخطار المهنية للتأكد شركة بتقييم الوضع المالي ومستوى المعي شاملة . كما تقوم ال من درجة المخاطر المؤمن  فحوصات طبية 

 عليها، واذا كان من الممكن تصنيفها كـ "حياة عادية"
 

اة بالنسبة للتكافل العائلي للمجموعات ، تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة والعجز )الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. تعتبر مخاطر الوف
ستراتيجية تأمين واضحة المعالم عند اكتتاب وثائق مركبة بسبب تركز المخاطر مثل تواجد الموظفين في أماكن ا لعمل . لدي الشركة إ

التأمين للمجموعات وهناك مساااتويات مختلفة ما قبل التغطية والتي تشاااتمل على اإلعالن عن الصاااحة الجيدة، وإجراء إساااتبيان طبي، 
تقوم الشركة بدراسة طبيعة العمل الذي تقوم  والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلستشاريين وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما

  به المجموعة، وحجم المجموعة، والسكان حسب المنطقة الجغرافية، والخلفية الثقافية، والعمالة اليدوية/ غير اليدوية.
أي أثار عكساااااية يتم حماية محفظة التكافل العائلي لألفراد والمجموعات بموجب ترتيبات إعادة تأمين فعالة. وهذا يحمي الشاااااركة من 

  نتيجة للوفاة / العجز .
 حساسية المطالبات

تتأثر مطالبات التأمين بمختلف اإلفتراضات كما هو مذكورة في اإليضاح أعاله. ومن غير الممكن تحديد آثار بعض اإلفتراضات مثل 
صاااافي نسااابة المطالبات وافتراض ثبات في  %5التغيرات التشاااريعية اوعدم التأكد من عملية التقديرات. إن التغير اإلفتراضاااي بواقع 

الف لاير سااعودي( في  3,606م : 2017الف لاير سااعودي تقريباً )3,560   العوامل األخري ساايؤثر على الدخل بمبلغ اجمالي قدره
  السنة .

  التأمين إعادة مخاطرب( 
 عمليات تقوم المدفوعة المطالبات عدد في ادةالزي الناتجة عن المالية للمخاطر التعرض ولتقليل التأمين شركات لدى الحال هو كما

التأمين.إن إتفاقيات إعادة التأمين التعفي الشركة من  إعادة ألغراض أخرى اطراف مع بإبرام عقود نشاطها المعتاد سياق في التأمين
لتأمين عليها بالقدر الذي لم تفي إلتزاماتها تجاه حملة الوثائق ولذلك تظل الشركة ملتزمة بحصتها من المطالبات تحت التسوية المعاد ا

 .به شركة إعادة التأمين بإلتزاماتها بموجب إتفاقيات إعادة التأمين
 

إدارة عمليات التأمين بتقييم الوضع المالي لمدراء إعادة التأمين. تقوم تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة اعسار مدراء إعادة التأمين.  ولتقليل
ألمانيا والواليات المتحدة األمريكية  مقرها في كل من تأمين عالمية إعادة شركات مع إعادة تأمين ةحص التأمين إتفاقية عمليات ولدى

 لمجموعات الصادرةاو الفردية جميع العقود التأمين إعادة إتفاقية أو اعلى. تغطي( – أ أوالمملكة العربية السعودية  تصنيفها اإلئتماني )
 ية. السعود العربية المملكة في الشركة عن

 
الشركات المحلية التي ال تحمل أي تصنيف ائتماني. ومع ذلك، يقتصر على الشركات المسجلة يستثنى من عملية التصنيف 

 المالية والخبرة اإلدارية والفنية فضال عن درةالقباإلضافة الى ذلك يتم مراجعة . ولنشاط التأمين المحلييينوالمعتمدة من المنظمين 
ً  دارة الشركةإ من األداء التاريخي قبل الموافقة على تبادل عمليات مسبقاً مع قائمة المتطلبات المحددة  تهومطابق متى ما كان ذلك مالئما

 .إعادة التأمين
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  وفيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة وطريقة قيام الشركة بتقليل هذه المخاطر:
 
  مخاطر التأمين ( أ

تحقة لحملة الوثائق عن القيمة الدفترية الحتياطي أنشاااااااطة التأمين مخاطر التأمين التكافلي هي مخاطر تجاوز قيمة المطالبات المسااااااا
التكافلي. وتتأثر هذه المخاطر بعدد المطالبات المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. لذا فإن هدف عمليات التأمين هو 

ين التكافلي هذه المخاطر عن طريق التأكد من وجود التأكد من وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات. وتدير عمليات التأم
 غطاء إعادة تأمين كافي للحد من أقصى خسارة مستحقة مقابل أي مطالبة فرديه.

 
 التركيز الجغرافي للمخاطر

 تتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين لحملة الوثائق بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية.
 

 االفتراضات الرئيسية
يمكن أن تتأثر وتيرة وشااادة المطالبات بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضاااانات والعوامل البيئية واالقتصاااادية، واضاااطرابات 
الغالف الجوي، وتركيز المخاطر، واعمال الشااااغب المدني، وما إلى ذلك. تقوم الشااااركة بإدارة هذه المخاطر من خالل اسااااتراتيجيات 

  خدام ترتيبات إعادة التأمين.االكتتاب المحافظة وإست
 تكرر وحجم المطالبات  

طر بالنساااابة للتكافل العائلي لألفراد ، تتمثل المخاطر الرئيسااااية في الوفاة والعجز)الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. يتم إدارة هذه المخا
لفرد. هناك مسااتويات وإجراءت مختلفة ماقبل التغطية من خالل إسااتراتيجيات تأمين فعالة ومحددة المعالم عند اكتتاب الوثيقة التأمينية ل

شاريين وإجراء  ستبيان طبي، والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلست شتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة، وإجراء إ والتي ت
شة واألخطار المهنية للتأكد شركة بتقييم الوضع المالي ومستوى المعي شاملة . كما تقوم ال من درجة المخاطر المؤمن  فحوصات طبية 

 عليها، واذا كان من الممكن تصنيفها كـ "حياة عادية"
 

اة بالنسبة للتكافل العائلي للمجموعات ، تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة والعجز )الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. تعتبر مخاطر الوف
ستراتيجية تأمين واضحة المعالم عند اكتتاب وثائق مركبة بسبب تركز المخاطر مثل تواجد الموظفين في أماكن ا لعمل . لدي الشركة إ

التأمين للمجموعات وهناك مساااتويات مختلفة ما قبل التغطية والتي تشاااتمل على اإلعالن عن الصاااحة الجيدة، وإجراء إساااتبيان طبي، 
تقوم الشركة بدراسة طبيعة العمل الذي تقوم  والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلستشاريين وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما

  به المجموعة، وحجم المجموعة، والسكان حسب المنطقة الجغرافية، والخلفية الثقافية، والعمالة اليدوية/ غير اليدوية.
أي أثار عكساااااية يتم حماية محفظة التكافل العائلي لألفراد والمجموعات بموجب ترتيبات إعادة تأمين فعالة. وهذا يحمي الشاااااركة من 

  نتيجة للوفاة / العجز .
 حساسية المطالبات

تتأثر مطالبات التأمين بمختلف اإلفتراضات كما هو مذكورة في اإليضاح أعاله. ومن غير الممكن تحديد آثار بعض اإلفتراضات مثل 
صاااافي نسااابة المطالبات وافتراض ثبات في  %5التغيرات التشاااريعية اوعدم التأكد من عملية التقديرات. إن التغير اإلفتراضاااي بواقع 

الف لاير سااعودي( في  3,606م : 2017الف لاير سااعودي تقريباً )3,560   العوامل األخري ساايؤثر على الدخل بمبلغ اجمالي قدره
  السنة .

  التأمين إعادة مخاطرب( 
 عمليات تقوم المدفوعة المطالبات عدد في ادةالزي الناتجة عن المالية للمخاطر التعرض ولتقليل التأمين شركات لدى الحال هو كما

التأمين.إن إتفاقيات إعادة التأمين التعفي الشركة من  إعادة ألغراض أخرى اطراف مع بإبرام عقود نشاطها المعتاد سياق في التأمين
لتأمين عليها بالقدر الذي لم تفي إلتزاماتها تجاه حملة الوثائق ولذلك تظل الشركة ملتزمة بحصتها من المطالبات تحت التسوية المعاد ا

 .به شركة إعادة التأمين بإلتزاماتها بموجب إتفاقيات إعادة التأمين
 

إدارة عمليات التأمين بتقييم الوضع المالي لمدراء إعادة التأمين. تقوم تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة اعسار مدراء إعادة التأمين.  ولتقليل
ألمانيا والواليات المتحدة األمريكية  مقرها في كل من تأمين عالمية إعادة شركات مع إعادة تأمين ةحص التأمين إتفاقية عمليات ولدى

 لمجموعات الصادرةاو الفردية جميع العقود التأمين إعادة إتفاقية أو اعلى. تغطي( – أ أوالمملكة العربية السعودية  تصنيفها اإلئتماني )
 ية. السعود العربية المملكة في الشركة عن

 
الشركات المحلية التي ال تحمل أي تصنيف ائتماني. ومع ذلك، يقتصر على الشركات المسجلة يستثنى من عملية التصنيف 

 المالية والخبرة اإلدارية والفنية فضال عن درةالقباإلضافة الى ذلك يتم مراجعة . ولنشاط التأمين المحلييينوالمعتمدة من المنظمين 
ً  دارة الشركةإ من األداء التاريخي قبل الموافقة على تبادل عمليات مسبقاً مع قائمة المتطلبات المحددة  تهومطابق متى ما كان ذلك مالئما

 .إعادة التأمين
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 إدارة المخاطر )تتمة( -26
 )تتمة( التأمين إعادة مخاطرب( 

 
 56,520 قدره أقصى بحد ) (%30م : 2017) فرد كل عن التأمين غطاء من % 30 بنسبة التأمين تحتفظ عمليات اإلتفاقية وبموجب

 فيما يتعلق بتأمين حماية المجموعات وتأمين حماية اإلئتمان. %20الى  %10و لاير سعودي( 56,250م : 2017)لاير سعودي( 
كافل ليتم للت األهلي في صندوق التأمين إعادة يسدده وكيل ) الوفاة مخاطر ( التأمين مخاطر عن التأمين إعادة صندوق في فائض وأي
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 هـ( المخاطر المالية
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 إدارة المخاطر )تتمة( -26
 ) تتمة(هـ( المخاطر المالية

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

 

 المساهمين وعمليات عمليات التأمين ألن نظراً  العملة سعر في التذبذب في حدوث خسائر بسبب ضئيلة مخاطر هناك أن اإلدارة تعتقد
عودي بالدوالر األمريكي فإن األرصدة  أو المبالغ ، نظراً إلرتباط سعر اللاير الساألمريكي والدوالر السعودي باللاير رئيس بشكل تتم

  بالدوالر األمريكي التشكل أي مخاطر جوهرية تتعلق بمخاطر العملة األجنبية. 
 مخاطر اسعار العمولة 

لية. ونظرا ة على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات الماعمولتنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار ال
 الن الشركة ليس لديها أي موجودات تدفع عليها عمولة فهي غير معرضة لمخاطر اسعار العمولة.

 
 اإلئتمان مخاطر
مالية. تقوم الشركة بالحد من  خسارة تكبد الطرف اآلخر الوفاء ما والتسبب في على ما طرف قدرة عدم هي مخاطر اإلئتمان مخاطر

 تماني للعمالء ومراقبة االرصدة المدينة القائمة.مخاطر اإلئتمان بتحديد سقف ائ
 

تقوم الشركة بإصدار وثائق إستتثمار مرتبطة بالوحدات. وفي حالة األنشطة المرتبطة بالوحدات، يتحمل حامل وثيقة التكافل مخاطر 
ق التأمين مرتبطة بقيمة موجودات إستثمارية بشأن الموجودات المملوكة في الصناديق اإلستثمارية المرتبطة بالوحدات الن مزايا وثائ

 المالية المرتبطة بالوحدات. ستثماراتعليه، التتعرض الشركة لمخاطر إئتمان هامة بشأن اإلوبناًء الصندوق. 
 

 يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بعناصر قائمة المركز المالي:
 

 م2017 م2018 
 سعوديألف لاير  ألف لاير سعودي 

 26,662 18,859 نقد لدى البنك
 21,094 40,690 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 14,107 74,133  ، صافيإشتراكات مستحقة
 563 365 سلف عاملين

 439 429  ةمستحق اتايراد
 5,107 5,461 ذمم مدينة اخرى

 139,937 67,972 
   

 تركز مخاطر االئتمان
ر االئتمان عند توفر عدد من التغيرات في العوامل االقتصادية أو الصناعية التي تؤثر في مجملها على مجموعات يوجد تركز لمخاط

تؤثر مخاطر إئتمانها بصاااااااورة جوهرية على االئتمان الكلي للشاااااااركة.تتركز مخاطر االئتمان من نقد لدى البنوك واإلشاااااااتراكات 
  ة )البنك األهلي التجاري( وشركاته التابعة.المستحقة في أحد المساهمين الرئيسيين في الشرك

 جودة االئتمان        
يتم اإلحتفاظ بأرصدة البنوك واإلشتراكات المستحقة لدى المساهم الرئيسى في الشركة )البنك األهلي التجاري( الذي يحمل تصنيف 

قائمة  بالقيمة العادلة من خالللوحدات واإلستثمارات إئتماني )أ+( من قبل وكالة تصنيف االئتمان العالمية. اإلستثمارات المرتبطة با
  الدخل لم يتم تصنيفها.

 السيولة مخاطر
 للوفاء األموال الالزمة الحصول على والمتمثل في صعوبة  التأمين وعمليات المساهمين تواجه عمليات مخاطر السيولة هي مخاطر

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

لة باستثناء األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية والوديعة جميع موجودات عمليات التأمين وعمليات المساهمين هي موجودات متداو
  النظامية فهي موجودات غير متداولة.

 ذات جهاتالى ال المستحقة والمبالغ من مطالبات قائمة وأرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين التأمين لعمليات المالية المطلوبات تتكون
ان جميع المطلوبات المالية ال تخضع الي أخرى.  دائنة ذمم لعمليات المساهمين المالية اتالمطلوب العالقة وذمم دائنة أخرى. وتتكون

 . المالي المركز قائمة تاريخ من شهًرا 12خالل  هامن المتوقع سدادو فوائد
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 . ربحية السهم 27

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

 
 رباحاأل. توزيعات 28

سنة ساهمين عن المعلى ال دارة صرف توزيعات أرباحم( اقترح مجلس اإل2018ابريل  10)الموافق  هـ1439رجب  24بتاريخ 
: 2017خالل عام مليون لاير سعودي ) 12.50لاير سعودي لكل سهم بإجمالي مبلغ  ,75م بمبلغ 2017ديسمبر  31المنتهية فى 

لاير سعودي(.  تم اعتماد مقترح التوزيعات من قبل المساهمين فى اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ  مليون  8,33
 مايو 7هـ )الموافق 1439 عبانش 21بتاريخ زيعات االرباح و بالتالي تم دفع تو م(.2018ابريل  23هـ )الموافق 1439شعبان  7

على دفع توزيعات األرباح للمساهمين غير السعوديين بعد خصم ضريبة الدخل المتعلقة  في فترة سابقة وافق مجلس اإلدارة م(2018
 .الف لاير سعودي( 1,490: م2017الف لاير سعودي )  1,091بملغ  بها
  

لمحتملةاالمطلوبات وااللتزامات   29-  
 
 .: ال شيء(م2017) مطلوبات محتملة لدى الشركة أي التزامات أو يوجدالمركز المالي ، لم  قائمةكما في تاريخ       

  إضافية. معلومات 30
  أ( قائمة المركز المالي

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  المساهمين 

ديسمبر  31
  م2018

عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  المساهمين

ديسمبر  31
 م2017

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

 26,671   357   26,314  18,871  2,417  16,454 النقـد وما في حكمه
اشتراكات تأمين مستحقة وذمم 

 13,277   ــ     13,277  74,073  ــ     74,073 ين، بالصافيمدينة لمعيدي التأم
حصة معيدي التأمين من 

 3,312   ــ     3,312  3,187  ــ     3,187 اشتراكات تأمين غير مكتسبة
حصة معيدي التأمين من 

 21,094   ــ     21,094  40,690  ــ     40,690 المطالبات القائمة
 694,409   ــ     694,409  647,075  ــ     647,075 حداتاستثمارات مرتبطة بالو

 321,070   244,128   76,942  286,613  238,808  47,805 استثمارات
 2,978   2,978   ــ  -  -  - من عمليات التأمين مستحق

 109   109   ــ  -  -  - مستحق من جهة ذات عالقة
 439  ــ     439  429  -  429 ايرادات مستحقة

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات 
 5,559   4,150   1,409  5,493  4,583  910 أخرى

 2,000   ــ     2,000  1,712  ــ     1,712  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
 3,809   ــ     3,809  2,347  ــ     2,347 موجودات غير ملموسة

 16,667   16,667   ــ     16,667  16,667  - وديعة نظامية
 1,093   1,093   ــ     1,464  1,464  - عائد مستحق من وديعة نظامية

 834,682  263,939  1,098,621  843,005   269,482  1,112,487 
 (2,978)  (2,978)  ــ     -  -  ــ    ناقص: استبعاد عمليات مشتركة 

 1,109,509  266,504   843,005  1,098,621  263,939  834,682 االصولمجموع 
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30
 )تتمة( أ( قائمة المركز المالي

  عمليات التأمين  
عمليات 

  المساهمين 
ديسمبر  31

  عمليات المساهمين  عمليات التأمين   م2018
ديسمبر  31

 م2017
ــ              ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ـال ســ ــــ ــ ــ ــ ــ ــعوديـ ــ ــ   ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ــ ـال س ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ  

            االلتزامات
أرصدة مستحقة الدفع و مطلوبات 

  3,894  31,830 اخرى
 

35,724   21,959  4,868   26,827 
أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي 

 التأمين
 

46,389  -  
 

46,389   51,073  
 
-   51,073 

 4,998   -  4,998   4,974  -  4,974 اشتراكات تامين غير مكتسبة

 االحتياطي الفني لعمليات التأمين
 

654,225  -  
 

654,225  710,625  
 
-  710,625 

 23,700   -  23,700   66,875  -  66,875 مطالبات قائمة 
احتياطي مطالبات متكبدة ولم يتم 

 6,268  -  6,268  7,197  -  7,197 اإلبالغ عنها

 1,948   -  1,948   2,349  -  2,349 مستحق لجهات ذات عالقة
 2,978   -  2,978   -  -  - مستحق من عمليات المساهمين

 1,758   -  1,758   1,809   -  1,809   مكافأة نهاية الخدمة
 17,698   -  17,698   19,010  -  19,010  الفائض من عمليات التأمين

 22,422   22,422  -  23,860  23,860  -  اة وضريبة دخلزك
 7   7  -  8  8  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع

عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد 
 1,093   1,093  -  1,464   1,464  - العربي السعودي

 834,658  29,226  863,884   843,005  28,390   871,395 
 (2,978)  ــ      (2,978)  -  -  - مشتركة  ناقص: استبعاد عمليات

 868,417   28,390  840,027   863,884  29,226  834,658  االلتزاماتمجموع 
            حقوق المساهمين 

 166,667   166,667  -  166,667  166,667  - راس المال
 26,343   26,343  -  28,427  28,427  - احتياطي نظامي 

 48,082   48,082  -  39,619  39,619  - مبقاة  ارباح
 التزاماحتياااااطي إعااااادة التقييم 

لمنااااافع لمحااااددة  ا لمتعلقااااة  -ا ا
 -  -  -  24  -  24 بعمليات التأمين

 241,092   241,092  ــ      234,737  234,713  24 مجموع حقوق المساهمين 
وحقوق  االلتزاماتمجموع 

 1,109,509   269,482  840,027   1,098,621  263,939  834,682 المساهمين 
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30
 )تتمة( أ( قائمة المركز المالي

  عمليات التأمين  
عمليات 

  المساهمين 
ديسمبر  31

  عمليات المساهمين  عمليات التأمين   م2018
ديسمبر  31

 م2017
ــ              ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ـال ســ ــــ ــ ــ ــ ــ ــعوديـ ــ ــ   ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ــ ـال س ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ  

            االلتزامات
أرصدة مستحقة الدفع و مطلوبات 

  3,894  31,830 اخرى
 

35,724   21,959  4,868   26,827 
أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي 

 التأمين
 

46,389  -  
 

46,389   51,073  
 
-   51,073 

 4,998   -  4,998   4,974  -  4,974 اشتراكات تامين غير مكتسبة

 االحتياطي الفني لعمليات التأمين
 

654,225  -  
 

654,225  710,625  
 
-  710,625 

 23,700   -  23,700   66,875  -  66,875 مطالبات قائمة 
احتياطي مطالبات متكبدة ولم يتم 

 6,268  -  6,268  7,197  -  7,197 اإلبالغ عنها

 1,948   -  1,948   2,349  -  2,349 مستحق لجهات ذات عالقة
 2,978   -  2,978   -  -  - مستحق من عمليات المساهمين

 1,758   -  1,758   1,809   -  1,809   مكافأة نهاية الخدمة
 17,698   -  17,698   19,010  -  19,010  الفائض من عمليات التأمين

 22,422   22,422  -  23,860  23,860  -  اة وضريبة دخلزك
 7   7  -  8  8  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع

عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد 
 1,093   1,093  -  1,464   1,464  - العربي السعودي

 834,658  29,226  863,884   843,005  28,390   871,395 
 (2,978)  ــ      (2,978)  -  -  - مشتركة  ناقص: استبعاد عمليات

 868,417   28,390  840,027   863,884  29,226  834,658  االلتزاماتمجموع 
            حقوق المساهمين 

 166,667   166,667  -  166,667  166,667  - راس المال
 26,343   26,343  -  28,427  28,427  - احتياطي نظامي 

 48,082   48,082  -  39,619  39,619  - مبقاة  ارباح
 التزاماحتياااااطي إعااااادة التقييم 

لمنااااافع لمحااااددة  ا لمتعلقااااة  -ا ا
 -  -  -  24  -  24 بعمليات التأمين

 241,092   241,092  ــ      234,737  234,713  24 مجموع حقوق المساهمين 
وحقوق  االلتزاماتمجموع 

 1,109,509   269,482  840,027   1,098,621  263,939  834,682 المساهمين 
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30
 ب( قائمة الدخل 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

  عمليات التأمين  
عمليات 

  عمليات التأمين   م2018  المساهمين 
عمليات 
 م2017  المساهمين

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

 353,113   -   353,113  338,346   -   338,346 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة
اشااااتراكات قابلة لالسااااتثمار ، 

   -   (161,430)  بالصافي
 
(161,430)   (184,902)   -    (184,902) 

 176,916  -  176,916  168,211    168,211 
اشتراكات إعادة التأمين 

            المسندة:
  -    -    -   -   -   - محلية

 (94,533)    -   (94,533)   (105,611)   -   (105,611) خارجية
 73,678   -   73,678  71,305   -   71,305 صافي اإلشتراكات المكتتبة
التغير في االشتراكات غير 

 (1,559)   -   (1,559)  (101)   -   (101) المكتسبة، بالصافي
 72,119   -   72,119  71,204   -   71,204 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 5,469   -   5,469  5,096   -   5,096 أتعاب صندوق االستثمار
 77,588   -   77,588  76,300   -   76,300 مجموع االيرادات 

            تكاليف ومصروفات االكتتاب            
 (111,807)    -   (111,807)   (117,246)   -   (117,246) اجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 
 98,909   -   98,909  91,213   -   91,213 المطالبات المدفوعة 

 (12,898)    -   (12,898)   (26,033)   -   (26,033) صافي المطالبات المدفوعة 
التغيرات في المطالبات 

  2,561    -    2,561   (8,694)   -   (8,694) القائمة، بالصافي 
الاتااغااياارات فاي الامااطااااالابااااات 
المتكبااادة ولكن لم يتم اإلبالغ 

 (963)   -   (963)  (929)   -   (929) عنها ، بالصافي
 (11,300)   -  (11,300)   (35,656)  -  (35,656) المتكبدة  صافي المطالبات

            
التغيرات في اإلحتياطيات 

  89    -    89   3,907   -   3,907 الفنية ، بالصافي
 (5,652)    -   (5,652)   (2,920)   -   (2,920) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (1,766)    -   (1,766)   (1,693)   -   (1,693) مصروفات اكتتاب أخرى
مجموع تكاليف ومصروفات 

 االكتتاب 
 
(36,362)   -   

 
(36,362)   (18,629)   -    (18,629) 

 58,959   -   58,959  39,938   -   39,938 صافي دخل االكتتاب
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30
 قائمة الدخل )تتمة(ب( 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م2018  المساهمين 

عمليات 
  التامين 

عمليات 
 م2017  المساهمين

ــ              ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ـال ســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ   ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ــ ـال س ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ  
إيرادات /  )مصروفات( 

            العمليات االخرى
 / )إضافات إلى( عكس

مخصص ديون مشكوك في 
 (322)  -  (322)  770  -  770 تحصيلها 

بات  بل مطال قا مخصاااااااص م
معيدي مساااااااتحقة القبض من 

 -  -  -  (14,885)  -  (14,885) التأمين
 (27,166)  (7,080)  (20,086)  (27,928)  (5,852)  (22,076) مصروفات عمومية وادارية 

غير محققة من أرباح 
استثمارات بالقيمة العادلة من 

 7,047  5,698  1,349  5,543  4,347  1,196 خالل قائمة الدخل
أرباح  محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 572  205  367  435  118  317 الدخل
أرباح محققة من اسااااتثمارات 

 727  727  -  -  -  - متاحة للبيع ، بالصافي
 3,016  267  2,749  7,860  -  7,860 إيرادات أخرى

مجموع مصروفات العمليات 
  (26,818) األخرى

 
(1,387)  

 
(28,205)  

 
(15,943)  

 
(183)  

 
(16,126) 

)العجز( من / الفائض صافي
 42,833  (183)  43,016  11,733  (1,387)  13,120 العمليات 

 -  38,714  (38,714)  -  11,808  (11,808) المحول الى المساهمين  الفائض
 42,833  38,531  4,302  11,733  10,421  1,312  للسنةصافي الدخل 

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

)لاير  للسنةالسهم ربحية 
 -  2,31  -  -  0.63  - سعودي(
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30
 قائمة الدخل )تتمة(ب( 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م2018  المساهمين 

عمليات 
  التامين 

عمليات 
 م2017  المساهمين

ــ              ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ـال ســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ   ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ــ ـال س ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ  
إيرادات /  )مصروفات( 

            العمليات االخرى
 / )إضافات إلى( عكس

مخصص ديون مشكوك في 
 (322)  -  (322)  770  -  770 تحصيلها 

بات  بل مطال قا مخصاااااااص م
معيدي مساااااااتحقة القبض من 

 -  -  -  (14,885)  -  (14,885) التأمين
 (27,166)  (7,080)  (20,086)  (27,928)  (5,852)  (22,076) مصروفات عمومية وادارية 

غير محققة من أرباح 
استثمارات بالقيمة العادلة من 

 7,047  5,698  1,349  5,543  4,347  1,196 خالل قائمة الدخل
أرباح  محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 572  205  367  435  118  317 الدخل
أرباح محققة من اسااااتثمارات 

 727  727  -  -  -  - متاحة للبيع ، بالصافي
 3,016  267  2,749  7,860  -  7,860 إيرادات أخرى

مجموع مصروفات العمليات 
  (26,818) األخرى

 
(1,387)  

 
(28,205)  

 
(15,943)  

 
(183)  

 
(16,126) 

)العجز( من / الفائض صافي
 42,833  (183)  43,016  11,733  (1,387)  13,120 العمليات 

 -  38,714  (38,714)  -  11,808  (11,808) المحول الى المساهمين  الفائض
 42,833  38,531  4,302  11,733  10,421  1,312  للسنةصافي الدخل 

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

)لاير  للسنةالسهم ربحية 
 -  2,31  -  -  0.63  - سعودي(
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30
 الشاملقائمة الدخل ب( 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م2018  المساهمين 

عمليات 
  التأمين 

عمليات 
 م2017  المساهمين 

ــعودي              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س  ــ
 42,833  38,531  4,302  11,733  10,421  1,312  للسنةصافي الدخل 

            الدخل الشامل اآلخر:
بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى 

قائمة الدخل في الفترات 
            الالحقة:

المحول الى قائمة الدخل عند 
 (1,155)  (1,155)  -  -  -  - االستبعاد

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها إلى 
قائمة الدخل في الفترات 

            الالحقة:
مكاسب إعادة قياس تعويضات 

 -  -  -  24  -  24 نهاية الخدمة 
 41,678  37,376  4,302  11,757  10,421  1,336 للسنةالشامل  مجموع الدخل

            
 
 

 :تسوية 

 السنة لصافي دخيطرح : 
 (4,302)      (1,312)     العائد لعمليات التأمين

 37,376      10,445     للسنةالشامل  مجموع الدخل
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30
 التدفقات النقديةقائمة ( ج

 
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  عمليات التامين   م2018  المساهمين 

عمليات 
 م2017  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

 42,833  38,531  4,302  11,733  10,421  1,312 سنةالدخل لل
            :للسنةديالت تع

 664     -   664  829     -   829 استهالك
 1,657     -   1,657  1,755     -   1,755 اطفاء موجودات غير ملموسة 

 472     -   472  503     -   503 مكافأة نهاية الخدمة 
مخصص  إضافة إلى/ (عكس)

 322     -   322  (770)     -   (770) ديون مشكوك في تحصيلها
مخصاااااااص مقاااباال مطااالبااات 

معياادي مساااااااتحقااة القبض من 
 -  -  -  14,885  -  14,885 التأمين

أرباح  محققة من بيع 
 (727)  (727)     -      -      -      -  استثمارات متاحة للبيع

أرباح غير محققة من إعادة 
قياس استثمارات بالقيمة العادلة 

 (7,047)  (5,698)  (1,349)  (5,543)  (4,347)  (1,196) من خالل قائمة الدخل
الدخل قبل التغيرات في االصول 

 38,174  32,106  6,068  23,392  6,074  17,318 وااللتزامات
 االصولالتغيرات في 

            التشغيلية: االلتزاماتو
 55,362     -   55,362  47,334     -   47,334 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

اشتراكات مستحقة القبض وذمم 
 (8,717)     -   (8,717)  (60,026)     -   (60,026) مدينة معيدي التأمين

 (109)  (109)     -   109  109     -  مستحق من جهة ذات عالقة 
 اصولمبالغ مدفوعة مقدماً و

 (872)  (118)  (754)  76  (433)  509 وايرادات مستحقةاخرى 
ة معيدي التأمين من حص

 (3,154)     -   (3,154)  125     -   125 اشتراكات تأمين غير مكتسبة
 4,713     -   4,713  (24)     -   (24) تأمينات غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من 
 18,707     -   18,707  (34,481)     -   (34,481) المطالبات القائمة

 (51,681)     -   (51,681)  (56,400)     -   (56,400) لتأميناحتياطي فني لعمليات ا
احتياطات مطالبات متكبدة لم يتم 

 963     -   963  929     -   929 االبالغ عنها
 (21,268)     -   (21,268)  43,175     -   43,175 مطالبات قائمة

أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي 
 (4,520)     -   (4,520)  (4,684)     -   (4,684) التأمين

 28,613  -  28,613  (12,645)     -   (12,645) مستحق لعمليات المساهمين
 (28,613)  (28,613)  -  12,645  12,645     -  مستحق من عمليات التامين
 784     -   784  401     -   401 مستحق لجهات ذات عالقة

ارصدة مستحقة ومطلوبات 
 534  597  (63)  8,897  (974)  9,871 أخرى

 (318)  (318)     -   (371)  (371)     -  عائد مستحق من وديعة نظامية
 318  318     -   371  371     -  عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد

صافي النقد )المستخدم في( / من 
 28,916  3,863  25,053  (31,177)  17,421  (48,598)  العمليات

 (2,106)  (2,106)     -   (4,895)  (4,895)     -  الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
 (298)  -  (298)  (428)  -  (428) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

صافي النقد )المستخدم في( / من 
 26,512  1,757  24,755  (36,500)  12,526  (49,026) التشغيلية العمليات
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            األنشطة االستثمارية  

شراء أثاث وتركيبات ومعدات 
 مكتبية

 
 (541)  -  

 
 (541)  

 
 (841)  -  

 
 (841) 

إضافات إلى األصول غير 
 (507)  -  (507)  (293)  -  (293) الملموسة

استرداد استثمارات بالقيمة 
 95,000  46,000  49,000  40,000  -  40,000 لالعادلة من خالل قائمة الدخ

شراء استثمارات بالقيمة العادلة 
 (114,721)  (49,721)  (65,000)  -  -  - من خالل قائمة الدخل

متحصل من بيع االستثمارات 
  -  -  -  - المتاحة للبيع

 
 9,721  

 
 9,721 

صافي النقد من / )المستخدم 
 في( األنشطة االستثمارية 

 
39,166  -  

 
39,166  

 
 (17,348)  

 
 6,000  

 
 (11,348) 

            
            األنشطة التمويلية 

 (9,016)  (9,016)  -  (12,499)  (12,499)  - توزيعات أرباح مدفوعة
ضريبة الدخل المستردة من 

  - المساهمين غير السعوديين
 

663  
 

663  -  
 

1,490  
 

1,490 
بة دخل سنوات استرجاع ضري

سابقة من الهيئة حسب إشعار 
  - االسترداد

 
 1,370  

 
 1,370  -  -  - 

صافي النقد المستخدم في 
 (7,526)  (7,526)  -  (10,466)  (10,466)  - االنشطة التمويلية

صافي )النقص(/الزيادة في النقد 
 وما في حكمه 

 
(9,860)  

 
2,060  (7,800)  

 
7,407  

 
231  7,638 

لنقد وما في حكمه في بداية ا
  السنة

 
26,314  

 
357  26,671  

 
18,907  

 
126  19,033 

النقد وما في حكمه في نهاية 
  السنة

 
16,454  

 
2,417  18,871  

 
26,314  

 
357  26,671 

 
  ارقام المقارنة  -31

ان هذه التغيرات، والملخصة أدناه، قد تمت بشكل  تم إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة وتجميعها لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
 :رئيسي لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي

 
، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية تم عرضها  ( حول هذه القوائم المالية فإن قائمة المركز المالي2كما هو مبين في اإليضاح ) -

قد تم تجميعها سويا لعرض قائمة المركز المالي األولية وقائمة وات المساهمين للفترات السابقة بشكل منفصل لعمليات التأمين وعملي
 الدخل وقائمة التدفقات النقدية على مستوى الشركة. 

 ان المبالغ المستحقة إلى / من عمليات المساهمين وعمليات التأمين والتي تم عرضها مسبقاً وبشكل منفصل في قائمة المركز المالي -
 )أ(( 30ذات الصلة قد تم استبعادها )اإليضاح 

بشكل  وتم عرضهابين عمليات المساهمين وعمليات التأمين  10الى  90بنسبة  المقسمةعمليات التأمين  الفائض من ان حصة -
 )ب((.30)اإليضاح  منفصل يتم عرضها حاليا كمصروف في قائمة الدخل

 إعتماد القوائم المالية . 32
 

 (.م2019 مارس 31)الموافق هــ1440 رجب 24 القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريختم اعتماد هذه 
 

 

   

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 شركة األهلي للتكافل

 (سعوديةمساهمة شركة )
 

 ليةالقوائم الما
 وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين

 م2019 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في 
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 ليةالقوائم الما
 وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين

 م2019 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 شركة األهلي للتكافل
  )شركة مساهمة سـعودية(

 القوائم الماليــة وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين  
 م       2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 الصفحة  الفهرس

 1-4  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين -
 5  قائمة المركز المالي  -
 7-6   الدخلقائمة  -
 8   الدخل الشاملقائمة  -
 10-9  لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم -
 12-11  قائمة التدفقات النقدية  -
 56-13   إيضاحات حول القوائم المالية -
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 ـةيالتنظـــيم واألنشـطة الرئيس. 1
شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم هي "( الشركة")شركة األهلي للتكافل 

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

 48510ص. ب 
 مركز الخالدية لألعمال

 شارع األمير سلطان
 21582جدة 

 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  الشركة في السوق المالية السعوديم، وتم إدراج 2008فبراير  4بتاريخ 

  
 داإلعداس اأس .2

 والقياس اإلعدادأساس أ( 
ً تم إعداد القوائم المالية  الصدارات األخرى المعتمدة من واالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا

 .العربية السعودية()المشار اليها المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة  سبين القانونيين.ادية للمحوقبل الهيئة السع
الصادرة من مؤسسة  التعليماتالمحاسبية المتبعة لحساب الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل بناءا على  سياستهاقامت الشركة بتحديث 

ايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية عركات التأمين في المملكة العربية السعودية. وفقا للمشل م2019يوليو  23النقد العربي السعودي في 
ضريبة بتعديل اثر ذلك بأثر رجعي لتتوافق مع المعيار المحاسبي البناًء على ذلك قامت الشركة بتغيير المعالجة المحاسبية للزكاة والسعودية. 

 .( السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء8الدولي رقم )
ً القوائم المالية  اديتم إعد يتم عرض قائمة المركز اللمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بقيمتها العادلة.  وفقا

والعائد المستحق , النظامية، والوديعة. باستثناء األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية، باستخدام تصنيف متداول وغير المتداولالمالي للشركة 
االحتياطيات الفنية ، ولم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي مطالبات متكبدة ، والمطالبات القائمة، وللموظفين نهاية الخدمة ومكافأة المتعلق بهذه الوديعة

 خالف ذلك.  يذكرجل، ما لم لوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة األن جميع الموجودات والمطفإلعمليات التأمين، 
 

لـ "عمليات التأمين" و مستقلة (، تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية ية"وائح التنفيذالل")وفقاً ألحكام نظام التأمين في المملكة العربية السعودية 
يات إلى عمليات التأمين أو عملبوضوح العائدة والمصروفات ، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات وبالتالي"عمليات المساهمين". 

بالمركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات  قائمة( حول هذه القوائم المالية يقدم 30إن اإليضاح )في الحسابات المعنية. المساهمين 
 .مستقلالنقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين بشكل 

من قبل  ةمعدل ييير الدولية للتقرير المالي، كما هاوفقا للمع م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في و كما في تم اعداد القوائم المالية للشركة
و لجنة "ضرائب الدخل"  12)فيما يتعلق بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي  الزكاة وضريبة الدخل للمحاسبة عنمؤسسة النقد العربي السعودي 

 .علق بالزكاة وضريبة الدخل("الرسوم" فيما يت 21تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 
 عملة التشغيل والعرضب( 

تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة التشغيل للشركة وقد تم تقريب كافة األرقام إلى ألف لاير سعودي صحيح ما لم 
 يذكر خالف ذلك. 
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 . وفيما يلي عنوان الشركة المسجل:(م2007أغسطس  4الموافق )هـ 1428رجب  21تاريخ ب 4030171573
 

 48510ص. ب 
 مركز الخالدية لألعمال

 شارع األمير سلطان
 21582جدة 

 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  الشركة في السوق المالية السعوديم، وتم إدراج 2008فبراير  4بتاريخ 

  
 داإلعداس اأس .2

 والقياس اإلعدادأساس أ( 
ً تم إعداد القوائم المالية  الصدارات األخرى المعتمدة من واالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا

 .العربية السعودية()المشار اليها المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة  سبين القانونيين.ادية للمحوقبل الهيئة السع
الصادرة من مؤسسة  التعليماتالمحاسبية المتبعة لحساب الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل بناءا على  سياستهاقامت الشركة بتحديث 

ايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية عركات التأمين في المملكة العربية السعودية. وفقا للمشل م2019يوليو  23النقد العربي السعودي في 
ضريبة بتعديل اثر ذلك بأثر رجعي لتتوافق مع المعيار المحاسبي البناًء على ذلك قامت الشركة بتغيير المعالجة المحاسبية للزكاة والسعودية. 

 .( السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء8الدولي رقم )
ً القوائم المالية  اديتم إعد يتم عرض قائمة المركز اللمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بقيمتها العادلة.  وفقا

والعائد المستحق , النظامية، والوديعة. باستثناء األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية، باستخدام تصنيف متداول وغير المتداولالمالي للشركة 
االحتياطيات الفنية ، ولم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي مطالبات متكبدة ، والمطالبات القائمة، وللموظفين نهاية الخدمة ومكافأة المتعلق بهذه الوديعة

 خالف ذلك.  يذكرجل، ما لم لوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة األن جميع الموجودات والمطفإلعمليات التأمين، 
 

لـ "عمليات التأمين" و مستقلة (، تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية ية"وائح التنفيذالل")وفقاً ألحكام نظام التأمين في المملكة العربية السعودية 
يات إلى عمليات التأمين أو عملبوضوح العائدة والمصروفات ، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات وبالتالي"عمليات المساهمين". 

بالمركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات  قائمة( حول هذه القوائم المالية يقدم 30إن اإليضاح )في الحسابات المعنية. المساهمين 
 .مستقلالنقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين بشكل 

من قبل  ةمعدل ييير الدولية للتقرير المالي، كما هاوفقا للمع م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في و كما في تم اعداد القوائم المالية للشركة
و لجنة "ضرائب الدخل"  12)فيما يتعلق بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي  الزكاة وضريبة الدخل للمحاسبة عنمؤسسة النقد العربي السعودي 

 .علق بالزكاة وضريبة الدخل("الرسوم" فيما يت 21تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 
 عملة التشغيل والعرضب( 

تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة التشغيل للشركة وقد تم تقريب كافة األرقام إلى ألف لاير سعودي صحيح ما لم 
 يذكر خالف ذلك. 
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 أساس اإلعداد )تتمة( .2
 المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات ج( 

 
وفقأً لمعايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة إجراء بعض االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر  للشركة يتطلب إعداد القوائم المالية

 على المبالغ المسجلة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 . مستقبلياضات واألحكام على أساس مستمر. يتم إدراج فروقات التقديرات بعد مراجعتها بأثر تتم مراجعة التقديرات واالفتر

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

 مةمخصص المطالبات القائ
مطالبة بممارسة االجتهاد في تقديرها للمبالغ المستحقة لحملة الوثائق الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين. تستند  إن اإلدارة

هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عوامل عديدة تنطوي على درجات متفاوتة من التقدير وعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية 
ت اإلدارة مما ينشأ عنه في المستقبل تغيرات في المطلوبات التقديرية. وتقدر الشركة مطالباتها بناءاً على خبرتها السابقة في محفظة عن تقديرا

لى التأمين. ويتم تقدير المطالبات التي تحتاج إلى قرار من محكمة أو هيئة تحكيم، إن وجدت على أساس كل مطالبة على حدة. وتقوم اإلدارة ع
، والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها. وأي فرق بين المخصصات في المتكبدةربع سنوي بفحص مخصصاتها مقابل المطالبات  أساس

للسنة. كما يتم التحقق من مخصص الدخل تاريخ قائمة المركز المالي وأي مبالغ مسددة أو مخصصات في السنة التالية يتم إدراجه في قائمة 
 ديسمبر، والمصادقة عليه من قبل الخبير االكتواري المستقل. 31مة، كما في المطالبات القائ

 
 إحتياطي عجز األقساط

للجزء يتأثر تقدير عجز األقساط كثيراً بعدد اإلفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية، حيث انه يستند الى نسبة الخسارة المتوقعة 
التأمين المكتتبة. وللوصول الى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ويأخذ الخبير اإلكتواري بعين اإلعتبار الساري المفعول من مخاطر وثائق 

 عالقة المطالبات واألقساط المتوقع تطبيقها في المستقبل .
 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

وعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة اإلشتراكات المستحقة إذا كان هناك دليل موض
رات المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة. ويعتبر وجود مصاعب مالية كبيرة لدى المدين أو تعثره أو تخلفه عن السداد مؤش

 على وجود انخفاض في قيمة اإلشتراكات المدينة.
 

 مبدأ االستمرارية

اً لقدرة الشركة على االستمرار في النشاط وهي على قناعة أن لديها الموارد لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. أعدت إدارة الشركة تقييم
د عالوة على ذلك ال يوجد لدى الشركة علم عن أية شكوك مهمة األمر الذي يلقي بالشك على القدرة في االستمرار في العمل. لذا فقد تم إعدا

 س مبدأ استمرار الشركة في مزاولة اعمالها.القوائم المالية على أسا
 

 القيم العادلة لألدوات المالية

يم العادلة القيمة العادلة لألدوات المالية يتم تداولها عبر السوق النشط في تاريخ التقرير يعتمد على السعر المتداول في السوق. عندما تكون الق
المركز المالي التستطيع أن تستمد من السوق النشط  ويتم تحديدها باستخدام تقنيات مختلفة للموجودات والمطلوبات المالية مسجلة في قائمة 

كانت للتقييم والتي تتضمن استخدام الطرق الرياضية. مدخالت هذه الطرق تستمد من بيانات السوق القابلة للمالحظة اذا كانت ممكنة ، أما اذا 
 ن القيم العادلة.غير موجودة ، وقد يتطلب تقدير اإلدارة لتكوي

  
 االعمار االنتاجية لألثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

د تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية لألثاث والتجهيزات والمعدات ألغراض احتساب االستهالك. ويتم تحديد هذه التقديرات بع
بيعي. وتقوم اإلدارة سنوياً بفحص القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات والتلف الط

 مبلغ االستهالك إذا كانت اإلدارة ترى أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
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 السياسات المحاسبية الهامة . 3
في اعداد القوائم المالية  اتباعة ما تم مع متماثلةالسياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في اعداد هذه القوائم المالية ان 

 :باستثناء ما يلي، م2018ديسمبر  31نتهية في مالسنوية للسنة ال
 الشركةالمطبقة من قبل المالي الجديدة وتعديالتها للتقرير لية لمعايير الدوالجنة تفسيرات وتفاسير ي المعايير الدولية للتقرير المال (أ

 
والتي  لمحاسبةالدولية لمعايير الالتي صدرت عن مجلس الحالية المعايير على  مراجعاتالتعديالت والالتفسيرات والمعايير الجديدة و فيما يلي

 : وحسب التطبيق م2019أصبحت سارية المفعول ابتداًء من ا يناير 
  

 الـبـيـان  المعيار/ التعديالت
 عقود االيجار  (16المعيار الدولي للتقرير المالي )

 عدم التأكد المحيطة بمعالجة ضريبة الدخل  ( 23) للتقرير المالي ار الدولييتفسير المع

 في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة الحصص طويلة األجل  (28معيار المحاسبة الدولي )

 تعديالت خطة الموظفين، تقليصها، تسويتها  (19المحاسبة الدولي )معيار 

( 11و 3المعيار الدولي للتقرير المالي )
 (13و 12ومعيار المحاسبة الدولي )

 
 م 2017-م  2015 التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي

 
 

 القوائم المالية. هعلى الشركة لم يكن لها أي تأثير جوهري على هذإن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت والتفاسير التي تنطبق 
 

 عقود االيجار – 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
( محل معيار المحاسبة 16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي ) عقود االيجار ، 16قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

( "فيما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار"، وتفسير 4( "عقود اإليجار"، وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي )17الدولي )
الحوافز"، وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي  –شغيلي ( "عقود اإليجار الت15لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي )

( "تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار". يعدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح لعقود 27)
 وجب نموذج منفرد داخل قائمة المركز المالي. اإليجار ويتطلب من المستأجرين المحاسبة على جميع عقود اإليجار بم

 
 . م2019وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في او بعد يناير  م2016( في ديسمبر 16)صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

( المبادىء لالعتراف بعقود االيجار والقياس والعرض واالفصاح عنها كعقود ايجار 16يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
لحساب جميع عقود اإليجار وفقًا لنموذج واحد في الميزانية مماثل للمحاسبة المتعلقة باإليجار التمويلي بموجب وايجارات تمويلية تشغيلية 

. يتضمن المعيار استثنائين لالعتراف بعقود االيجار، األصول ذات القيمة المنخفضة )مثل أجهزة الكمبيوتر 17يار المحاسبة الدولي مع
بتاريخ بدء عقد االيجار، سوف يعترف المستأجر بااللتزام  شهًرا أو أقل(. 12الشخصية( وعقود اإليجار قصيرة األجل )مثل عقود اإليجار لمدة 

يتمثل في حق استخدام األصل االساسي خالل مدة التأجير )حق استخدام األصل(. يتوجب عات عقد االيجار )التزام عقد االيجار( واصل لعمل دف
ومصاريف االستهالك على حق  بشكل منفصلعلى التزامات عقود االيجار على المستأجرين ، االعتراف بمصاريف العموالت الخاصة 

  استخدام االصل.
 

كونه ال يوجد لدى الشركة عقود ايجار  16هنالك تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية لم يكن 
 .طويلة األجل
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يتمثل في حق استخدام األصل االساسي خالل مدة التأجير )حق استخدام األصل(. يتوجب عات عقد االيجار )التزام عقد االيجار( واصل لعمل دف
ومصاريف االستهالك على حق  بشكل منفصلعلى التزامات عقود االيجار على المستأجرين ، االعتراف بمصاريف العموالت الخاصة 

  استخدام االصل.
 

كونه ال يوجد لدى الشركة عقود ايجار  16هنالك تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية لم يكن 
 .طويلة األجل
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 3. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
 التغير في احتساب الزكاة وضريبة الدخلب( 

م نتيجة إلصدار تعليمات جديدة من مؤسسة النقد العربي السعودي 2019ديسمبر  31المنتهية في  كما ذكر أعاله، تم تغيير أساس العرض للسنة
م. تم احتساب الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية سابقا حسب تعميم مؤسسة النقد العربي 2019يوليو  23بتاريخ 

يوليو  23بناًء على التعليمات الجديدة لمؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ م. 2017أبريل  11بتاريخ  381000074519السعودي رقم 
، يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل. تم معالجة التغيّر في المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي وتم م2019

 31نتج عن هذا التغيّر انخفاض في الدخل المسجل للشركة للسنة المنتهية في  ب( للقوائم المالية. - 3االفصاح عن اثر التغييرات في )االيضاح 
قائمة التدفقات النقدية و قائمة التغيرات في حقوق الملكية ألف لاير سعودي. لم يكن لهذا التغيّر أي تأثيرعلى 4,963م بمبلغ 2018ديسمبر 

 م.2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 يبة الدخلضر -السياسة المحاسبية 

ان مصروف ضريبة الدخل للسنة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة الحالية، بناًء على معدل ضريبة الدخل السائد 
لدى الدولة، مع التعديل بالتغيّرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة التي نتجت عن الفروق المؤقتة والخسائر الضريبية غير 

 المستخدمة.

لتي تحقق يتم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس نظام الضريبة الحالي أو االنظمة الجديدة في نهاية فترة إعداد التقريرالمالي في البلدان ا
حاالت التي تخضع فيها الشركة دخالً خاضعاً للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم وضع الشركة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بال

 فيها الشركة لألنظمة الضريبية. تقوم الشركة بتكوين مخصصات متوقعة حسب الحاجة لمواجهة المبالغ التي قد تطالب بها الهيئات الضريبية.

ب الدخل على تسجل الفروقات الناشئة عن الربوط الضريبية النهائية في السنة التي يتم فيها اإلنتهاء من هذه الربوط. إن مصاريف أو ضرائ
ق السنة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة الحالية بناًء على معدل ضريبة الدخل السائد، ويتم تعديل المصروف بالفرو

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

 

 عدم التأكد المحيطة بمعالجة ضريبة الدخل -الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية  23التفسير 

 ،12ؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي ت الدخل التي ضريبة ةمعالجفي حاالت عدم التيقن بشأن الدخل  يبةيتناول التفسير محاسبة ضر
، وال تشمل على وجه التحديد  12نطاق معيار المحاسبة الدولي  الخارجة عنعلى الضرائب أو الرسوم  التفسير نطبقيال  ضرائب الدخل.

 ما يلي: بالتحديد التفسير متطلبات متعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعامالت الضريبية غير المؤكدة. يتناول

 ة بشكل منفصل.نظر في المعالجات الضريبية غير المؤكدت المنشأةما إذا كانت  •
 حول فحص المعالجات الضريبية من قبل سلطات الضرائب. االفتراضات التي تضعها الشركة •
والضريبة القابلة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة  المنشأةد كيف تحد •

 .لالسترداد غير المستخدمة ومعدالت الضريبة
 .تغييرات في الحقائق والظروفلل المنشأةنظر يف تك •

أو أكثر من المعالجات الضريبية  حالةتحديد ما إذا كان يجب النظر في كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع  المنشأةعلى  يتعين
 يقن.تحالة عدم ال فيبشكل أفضل ان يحل غير المؤكدة األخرى. يجب اتباع النهج الذي يتوقع 

 
ةضريبة الدخل المؤجل  

ألغراض  للموجودات والمطلوباتالمؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية  اتضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق احتسابيتم 
على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية القيم  المحتسبةمبلغ الضريبة المؤجلة  يعتمدالمستخدمة ألغراض الضريبة.  تلكالتقارير المالية و

أصل الضريبة ب اإلعترافباستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري في تاريخ التقرير. يتم  للموجودات والمطلوباتالدفترية 
. يتم تخفيض يكون هناك ضريبة قابلة لالستردادو ، خاضعة للضريبة في المستقبلالمؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر أرباح 

 .الضريبية ذات الصلة االستفادة من المنافعأصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 ب( التغير في احتساب الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(

الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية لالستثمارات في العمليات  والمطلوباتبالموجودات ال يتم االعتراف 
 .القريبالفروق في المستقبل  يتم عكساألجنبية حيث تكون الشركة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال 

تتعلق أرصدة الضريبة  لذلك وعندماقانونًا  قابل للتنفيذعندما يكون هناك حق بالصافي المؤجلة  موجودات ومطلوبات الضريبة عرضيتم 
حق قابل للتنفيذ قانونا  للمنشأهعندما يكون  الحالية بالصافي ات الضريبيةوالمطلوب عرض الموجوداتالسلطة الضريبية. يتم بنفس المؤجلة 

 .الوقت ذاتهوتعتزم إما التسوية على أساس صاف أو تحقيق األصل وتسوية االلتزامات في  ذلكل
معترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في ال منها بالبنود ما يتعلق باستثناءالحالية والمؤجلة في قائمة الدخل،  بالضريبةيتم االعتراف 

 لضريبة أيًضا.اب االعترافحقوق الملكية. في هذه الحالة ، يتم 

 الزكاة
تم المحاسبة تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم تحميل الزكاة في قائمة الدخل وال يتم المحاسبة عن الزكاة كما ي

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

 التأثير على قائمة الدخل 
ب( له األثر كالتالي على البنود الخاصة بقائمة الدخل  - 3في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل )كما هو موضح في االيضاح التغيّر 

 وقائمة المركز المالي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية:

 :م2018ديسمبر  31كما في نهاية سنة 
 

ديسمبر  31كمافي 
 م2018

 
 

 أثر التعديل

اإلفصاح عنه سابقاً كما تم 
كما في وللسنة المنتهية في 

 حساب القائمة المالية المتأثرة م2018ديسمبر  31
 زكاة قائمة الدخل - (5,699) (5,699)

 قائمة الدخل - 706 706
ضريبة الدخل 

 مستردةال
صافي الدخل للسنة  قائمة الدخل 10,421 (4,963) 5,458

 العائد للمساهمين

 قائمة الدخل 0.63 (0.30) 0.33
للسنة  ربحية السهم

)بالريال السعودي 
 للسهم(

 
- 

 
(5,699) 5,669 

قائمة التغيرات في 
 زكاة حقوق الملكية

 
- 

 
(664) 664 

قائمة التغيرات في 
 حقوق الملكية

محمل على ال
 ضريبة الدخل

 
 
 
- 1,370 (1,370) 

قائمة التغيرات في 
 حقوق الملكية

ضريبة دخل 
 مستردة من الهيئة

العامة للزكاة 
والدخل عن 
 سنوات سابقة

 
 
 

5,482 (4,963) 

 
 
 

10,445 

 
قائمة الدخل الشامل 
وقائمة التغيرات في 

 حقوق الملكية

 
 

مجموع الدخل الشامل 
 االخر للسنة

 
يتم االعتراف بالموجودات إن أثر تطبيق السياسة المحاسبية الخاصة بالضريبة المؤجلة ليس له أثر جوهري على القوائم المالية ، ولذلك لم 

 .والمطلوبات الضريبة المؤجلة
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 ب( التغير في احتساب الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(

الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية لالستثمارات في العمليات  والمطلوباتبالموجودات ال يتم االعتراف 
 .القريبالفروق في المستقبل  يتم عكساألجنبية حيث تكون الشركة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال 

تتعلق أرصدة الضريبة  لذلك وعندماقانونًا  قابل للتنفيذعندما يكون هناك حق بالصافي المؤجلة  موجودات ومطلوبات الضريبة عرضيتم 
حق قابل للتنفيذ قانونا  للمنشأهعندما يكون  الحالية بالصافي ات الضريبيةوالمطلوب عرض الموجوداتالسلطة الضريبية. يتم بنفس المؤجلة 

 .الوقت ذاتهوتعتزم إما التسوية على أساس صاف أو تحقيق األصل وتسوية االلتزامات في  ذلكل
معترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في ال منها بالبنود ما يتعلق باستثناءالحالية والمؤجلة في قائمة الدخل،  بالضريبةيتم االعتراف 

 لضريبة أيًضا.اب االعترافحقوق الملكية. في هذه الحالة ، يتم 

 الزكاة
تم المحاسبة تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم تحميل الزكاة في قائمة الدخل وال يتم المحاسبة عن الزكاة كما ي

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

 التأثير على قائمة الدخل 
ب( له األثر كالتالي على البنود الخاصة بقائمة الدخل  - 3في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل )كما هو موضح في االيضاح التغيّر 

 وقائمة المركز المالي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية:

 :م2018ديسمبر  31كما في نهاية سنة 
 

ديسمبر  31كمافي 
 م2018

 
 

 أثر التعديل

اإلفصاح عنه سابقاً كما تم 
كما في وللسنة المنتهية في 

 حساب القائمة المالية المتأثرة م2018ديسمبر  31
 زكاة قائمة الدخل - (5,699) (5,699)

 قائمة الدخل - 706 706
ضريبة الدخل 

 مستردةال
صافي الدخل للسنة  قائمة الدخل 10,421 (4,963) 5,458

 العائد للمساهمين

 قائمة الدخل 0.63 (0.30) 0.33
للسنة  ربحية السهم

)بالريال السعودي 
 للسهم(

 
- 

 
(5,699) 5,669 

قائمة التغيرات في 
 زكاة حقوق الملكية

 
- 

 
(664) 664 

قائمة التغيرات في 
 حقوق الملكية

محمل على ال
 ضريبة الدخل

 
 
 
- 1,370 (1,370) 

قائمة التغيرات في 
 حقوق الملكية

ضريبة دخل 
 مستردة من الهيئة

العامة للزكاة 
والدخل عن 
 سنوات سابقة

 
 
 

5,482 (4,963) 

 
 
 

10,445 

 
قائمة الدخل الشامل 
وقائمة التغيرات في 

 حقوق الملكية

 
 

مجموع الدخل الشامل 
 االخر للسنة

 
يتم االعتراف بالموجودات إن أثر تطبيق السياسة المحاسبية الخاصة بالضريبة المؤجلة ليس له أثر جوهري على القوائم المالية ، ولذلك لم 

 .والمطلوبات الضريبة المؤجلة
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 معايير وتفسيرات صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذج( 

المعايير والتفسيرات الصادرة فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ولم يبدأ سريانها حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. وتضم القائمة 
 والتي تتوقع الشركة أن تطبق بشكل معقول في تاريخ الحق. وتعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافذة.

 الـبـيـان المعيار/ التفسير
نافذة من الفترات التي تبدأ في أو 

 بعد التاريخ التالي
 أنظر أدناه الماليةاألدوات  (9المعيار الدولي للتقرير المالي )

 م2020يناير  1 العمل التجاري تعريف (3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
 م2020يناير  1 موادتعريف ال (8( و )1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي )

 م2022يناير  1 عقود التأمين (17المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 عقود التأمين –( 17للتقرير المالي ) المعيار الدولي 
 نظرة عامة

ويحل محل المعيار الدولي  عقود التأمين نم . يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح ع2017هذا المعيار في مايو  صدر
 عقود التأمين. - 4لتقارير المالية ل
بشرط أن  االختيارية المشاركة مع مزاياطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار يُ 

ً  تقوم  :التالية عن عقود التأمين العناصرفصل  المعيار عقود تأمين. يتطلبباصدار  المنشأة ايضا
 ، محددةير الفي حال تحقق بعض المعايالمشتقات المضمنة ،  .1
 ، و مميزةال عناصر االستثمار .2
 وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.أي  .3

المالية  المعيار الدولي للتقاريرو (9)بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقارير المالية  العناصرساب هذه تحايجب 
(15).) 

 القياس
للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض سمح يالذي ( 4)متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  النقيض منعلى و

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

 " التالية:التأسيسيةالفئات النموذج العام على " يستند

 :تتكون من، والتي الواجب تحقيقها التدفقات النقدية أ(

 لتدفقات النقدية المستقبلية،المحتملة لمرجحة التقديرات ال •
 )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية ، و الوقتية للمالعكس القيمة ي الذي تعديلال •
 .لمخاطر غير الماليةبا المتعلقة تعديل المخاطر •

 
 هدراجة حالما تقوم المنشأإويتم  ،لمجموعة من عقود التأمين المتحققالتعاقدية الربح غير  اتيمثل هامش الخدم :هامش الخدمة التعاقدية  (ب

التدفقات النقدية  عجز في؛ يتم تسجيل أي  بالسالب في بداية العقدالتعاقدية  اتالخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدم بتقديم
، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من  تقرير مالي الحق. في نهاية كل فترة بداية العقد ضمن قائمة الدخل التي يجب استيفاؤها في

 :لتشمل كل منعقود التأمين 
المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية لمجموعة التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية  •

 .عقود التأمين في ذك التاريخ
 .كتذفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخالتزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسة  •

 بالسالبأن يكون  لكن ال يمكن بالخدمات المستقبلية التي تتعلقفي التدفقات النقدية  بحسب التغيرات الحقًاالتعاقدية  اتهامش الخدميتم تعديل 
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ً بناء إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر ، والذي يحدد تم قيدةسي التغييرات في معدالت الخصم  اختيار السياسة المحاسبية. على ا
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 ج( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(

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

 عملمشاركة المباشرة )يشار إليها أيًضا ب "عقود المشاركة المباشرة"(. يتم بمزايا لقياس العقود  هي طريقة الزاميةالرسوم المتغيرة  طريقة
 اتهامش الخدم تعديل لهذه العقود ، يتم بالنسبة الحقًا. ايتم إعادة تقييمه الالعقد و في بدايةهذه المعايير  يحققما إذا كان العقد  لمعرفةهذا التقييم 

 :اضافة الى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل التعاقدية

 التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية. •
 .التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية •

المبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياساً ال يختلف بشكل توزيع األقساط بطريقة ضافة إلى ذلك ، يُسمح إ
وبهذه الطريقة يتم موائمة التزام  .جوهري عن النموذج العام أو ان فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل

يظل النموذج العام قابالً للتطبيق من اجل التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. 
لية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية في حال قياس المطالبات المتكبدة. اال انه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقب

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

 تاريخ السريان
م، واستلم مالحظات عن 2019خالل شهر يونيو  (17)ة المعيار الدولي للتقارير المالي لمسودةأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت 

ت مجموعة من األطراف المعنية. يقوم حالياً مجلس معايير المحاسبة الدولي بإعادة مناقشة المسائل التي تم طرحها. وفيما يتعلق بأي تعديال
ي بإجراءاته العادية إلصدار المعيار. إن تاريخ دخول (، سيقوم مجلس معايير المحاسبة الدول17مقترحة على المعيار الدولي للتقارير المالية )

( في المعيار الدولي للتقارير المالية 9( حيز التنفيذ وتأجيل االعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية )17المعيار الدولي للتقارير المالية )
"اإليرادات من العقود مع ( 15من المعيار الدولي للتقارير المالية ) م، يسمح للتطبيق المبكر في حال تطبيق كل2021يناير  1( حالياً هو 4)

 .( " األدوات المالية". تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ دخولة حيز التنفيذ9العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية )

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

 القيمة العادلة.طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة ار إما يختاعندئذ  المنشأة

 العرض واالفصاح
تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين ، وعقود االستثمار مع ميزات المشاركة الى المعيار الجديد  يؤديتتوقع الشركة أن 

 التعديالت على العرض واإلفصاحات. معالتقديرية ، 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 ج( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(

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

 التأثير
تاريخ نشر هذه القوائم المالية ، لم يتم تقييم األثر المالي كما في  (.17)المالية  للتقاريرالدولي  يارالمع تنفيذ تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق

 الرئيسية وتأثيرها على النحو التالي:لتبني المعيار بالكامل من قبل الشركة. قامت الشركة بتحليل الثغرات والفجوات 

 منطقة التأثير ملخص التأثير
الشركة بصدد تنفيذ عملية تقييم األثر المالي من أجل تقييم األثر المالي لتنفيذ المعايير 

 تأثير مالي .. لم يتم توثيق النتائج بعد(17)الدولية إلعداد التقارير المالية 

الحياة قد تغيرت تماًما بموجب  تأمين قياس منتجات طريقةتعتقد الشركة أنه نظًرا ألن 
معتدل إلى  من ، سيكون هناك تأثير (17)المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

عناصر  ستتطلبلتنفيذ نماذج القياس المعمول بها.  البياناتعلى متطلبات  جوهري
 :الحتساب اتبيانات إضافية للمنتجات المرتبطة بالوحد

 امش الخدمة التعاقديةهو• 
 التدفقات النقدية المستقبلية• 
 تحديد العقد الشاق• 
 تعديل المخاطر• 
 وحدات التغطية• 
 مستوى التجميع• 
 تخصيص النفقات الخ• 

ومع ذلك ، تعتقد الشركة أن تأثير البيانات على منتجات المجموعة ليس من المرجح 
طريقة توزيع ) ةالمبسط للطريقةأن يكون كبيًرا حيث تم تقييم المنتج ليتم قياسه وفقًا 

الشركة بموجب  التي تتبعها الطريقة الحالية(. وهو أكثر أو أقل إلى قسط التأمين
 .(4)قارير المالية المعيار الدولي إلعداد الت

 تأثير البيانات

المعلومات بمساعدة  نظام تكنولوجيا تقييم متطلبات الشركة بصدد االنتهاء منإن 
مستشارها المعين. يتم توثيق متطلبات النظام لتزويد أحد موردي تكنولوجيا المعلومات 
بتوفير الحلول االكتوارية والمالية إلدارة التغيير المطلوب بموجب المعيار الدولي 

 .(17)إلعداد التقارير المالية 

 تكنولوجيا المعلومات نظام تأثير

في العملية بالنسبة  جوهريةيخضع تأثير العملية للتقييم ، ومن المتوقع حدوث تغييرات 
 تأثير العمليات للمنتج الحياة فيما يتعلق بالتقييمات االكتوارية والعمليات المحاسبية واإلفصاحات.

 إعادة التأمين التي تحتفظ بها على ترتيبات اتم إجراؤهيلتقييم األولي الذي ا بناًءعلى
الشركة ، فإن عقود إعادة التأمين المبرمة ألعمال المجموعة هي فقط المؤهلة 

 قسط التأمين(. توزيع طريقة) ةالمبسط الطريقةللقياس على 
 اعادة التأمين ترتيباتالتأثير على 

قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي لتعديل سياساتها الحالية وإدارة التحديثات في 
 بنطاق العملالتأثير على السياسات والتحكم  .17الداخلية وفقًا لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم إطار الرقابة 

 

 .قامت الشركة بالبدء بعملية التطبيق ، حيث انشأت فريق لتطبيق المشروع وذلك باشراف لجنة توجيهية
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 صادرة غير مفعلة )تتمة(ج( معايير 

 األدوات المالية – (9)المعيار الدولي للتقارير المالية 

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

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

ً أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة  ،اآلخر  :في حال استيفاء اآلتي معا
 ، وتحصيل تدفقات نقدية تعاقديةبألصل لاالحتفاظ  الغرض منه هونموذج أعمال  ضمناالحتفاظ باألصل  .1
فائدة على أصل المبلغ المبلغ  ألصل مدفوعات تعتبر فقطالتي وفي تواريخ محددة تدفقات نقدية التعاقدية لألصل المالي  ينتج عن الشروط .2

 .القائم

والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند المكاسب قاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، ويتم تدوير يُ 
 الشرطين التاليين: تحققالبيع ، في حالة 

 جودات المالية ، ووبيع المو التدفقات النقدية التعاقدية كل من تحصيل الغرض منهنموذج أعمال  ضمناالحتفاظ باألصل  .1
ً الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات  .2  .القائمالمبلغ  أصل فائدة على ألصل المبلغ وتعتبر أيضا

 األوليعند االعتراف وهذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة إلى ذلك  تحقق شروطالتي ال  الموجودات الماليةيتم قياس 
سيعمل على استبعاد أو ذلك في حال ان القيام ببالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  تصنيف األصل المالي، يمكن للمنشأة استخدام خيار 

 .تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري

االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات  أيًضا للمنشأة، يمكن  التي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرةبالنسبة ألدوات حقوق الملكية 
توزيعات األرباح عرض يتم بينما )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة( ،  ضمن الدخل الشامل اآلخرالالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات 

 الربح أو الخسارة. قائمة في

التغير في القيمة العادلة لاللتزام  يتم ادراج مبلغبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،  المحددةالمالية  للمطلوباتإضافة إلى ذلك ، بالنسبة 
التغيرات في مخاطر االئتمان  اال اذا كان ادراج تأثيرفي الدخل الشامل اآلخر ،  لذلك االلتزامإلى التغيرات في مخاطر االئتمان  العائدالمالي 

 الربح أو الخسارة. قائمة في محاسبيعدم تطابق  يؤدي الى حالةامل اآلخر الخاصة بااللتزام في الدخل الش

 في القيمة النخفاضا
معيار وفقاً ل كما لو تم استخدامهاخسائر االئتمان المتوقعة ،  (9)لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم وفقاً لالقيمة  في نخفاضاليعكس نموذج ا

حدث ائتماني  حصولمن الضروري  ليس، (9)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  لمنهج. وفقًا متكبدة ( كخسائر ائتمان39)المحاسبة الدولي 
ساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحبإخسائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة  ادراجقبل 

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

 محاسبة التحوط
 على تأسيس المتطلبات تعملمع إدارة المخاطر.  لتتماشى بشكل اقربمتطلبات جديدة لمحاسبة التحوط  (9)يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 .مبادئ للنموذج العام لمحاسبة التحوطقائم على أساس نهج م

تحوطات الكلية للقيمة ال" بـالفائدة )يشار إليها  سعراستثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر مع محاسبة التحوط  كاملتنطبق التعديالت على 
. (39)الدولي  ةفي معيار المحاسب كما وط حاليًاطبيق متطلبات محاسبة التحبت، قد تستمر المنشأة  فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلةالعادلة"(. 

ً  يعالج مجلس معايير المحاسبة الدولي نظراً لكونكبير  بشكلهذا االستثناء  استخدامتم   محاسبة التحوط كمشروع منفصل. حاليا
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 صادرة غير مفعلة )تتمة(ج( معايير 

 األدوات المالية – (9)المعيار الدولي للتقارير المالية 

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

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

ً أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة  ،اآلخر  :في حال استيفاء اآلتي معا
 ، وتحصيل تدفقات نقدية تعاقديةبألصل لاالحتفاظ  الغرض منه هونموذج أعمال  ضمناالحتفاظ باألصل  .1
فائدة على أصل المبلغ المبلغ  ألصل مدفوعات تعتبر فقطالتي وفي تواريخ محددة تدفقات نقدية التعاقدية لألصل المالي  ينتج عن الشروط .2

 .القائم

والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند المكاسب قاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، ويتم تدوير يُ 
 الشرطين التاليين: تحققالبيع ، في حالة 

 جودات المالية ، ووبيع المو التدفقات النقدية التعاقدية كل من تحصيل الغرض منهنموذج أعمال  ضمناالحتفاظ باألصل  .1
ً الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات  .2  .القائمالمبلغ  أصل فائدة على ألصل المبلغ وتعتبر أيضا

 األوليعند االعتراف وهذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة إلى ذلك  تحقق شروطالتي ال  الموجودات الماليةيتم قياس 
سيعمل على استبعاد أو ذلك في حال ان القيام ببالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  تصنيف األصل المالي، يمكن للمنشأة استخدام خيار 

 .تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري

االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات  أيًضا للمنشأة، يمكن  التي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرةبالنسبة ألدوات حقوق الملكية 
توزيعات األرباح عرض يتم بينما )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة( ،  ضمن الدخل الشامل اآلخرالالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات 

 الربح أو الخسارة. قائمة في

التغير في القيمة العادلة لاللتزام  يتم ادراج مبلغبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،  المحددةالمالية  للمطلوباتإضافة إلى ذلك ، بالنسبة 
التغيرات في مخاطر االئتمان  اال اذا كان ادراج تأثيرفي الدخل الشامل اآلخر ،  لذلك االلتزامإلى التغيرات في مخاطر االئتمان  العائدالمالي 

 الربح أو الخسارة. قائمة في محاسبيعدم تطابق  يؤدي الى حالةامل اآلخر الخاصة بااللتزام في الدخل الش

 في القيمة النخفاضا
معيار وفقاً ل كما لو تم استخدامهاخسائر االئتمان المتوقعة ،  (9)لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم وفقاً لالقيمة  في نخفاضاليعكس نموذج ا

حدث ائتماني  حصولمن الضروري  ليس، (9)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  لمنهج. وفقًا متكبدة ( كخسائر ائتمان39)المحاسبة الدولي 
ساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحبإخسائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة  ادراجقبل 

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

 محاسبة التحوط
 على تأسيس المتطلبات تعملمع إدارة المخاطر.  لتتماشى بشكل اقربمتطلبات جديدة لمحاسبة التحوط  (9)يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 .مبادئ للنموذج العام لمحاسبة التحوطقائم على أساس نهج م

تحوطات الكلية للقيمة ال" بـالفائدة )يشار إليها  سعراستثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر مع محاسبة التحوط  كاملتنطبق التعديالت على 
. (39)الدولي  ةفي معيار المحاسب كما وط حاليًاطبيق متطلبات محاسبة التحبت، قد تستمر المنشأة  فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلةالعادلة"(. 

ً  يعالج مجلس معايير المحاسبة الدولي نظراً لكونكبير  بشكلهذا االستثناء  استخدامتم   محاسبة التحوط كمشروع منفصل. حاليا
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 ج( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(

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

 السريانتاريخ 
عقود " (4)التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  اال أن.م2018يناير  1هو  (9)المعيار الدولي للتقارير المالية  سريانكان تاريخ 

في  تالتي صدر "عقود التأمين" (4)مع المعيار الدولي للتقارير المالية  "الماليةاألدوات " (9): تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية "التأمين
بعض للتخفيف من  (4)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ضمن نطاق تسمح للمنشآت التي تقوم باصدار عقود التأمين ، م2016سبتمبر  12

الصادر عن مجلس  "عقود التأمين" (17الجديد )المعيار الدولي للتقارير المالية دخل يقبل أن  (9)آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 :معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما

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

)يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد اإلعفاء  أو بعد هذا التاريخ. م2021يناير  1التي تبدأ في  التقرير المالي السنويفترات  .ب
في المعيار الدولي للتقارير المالية  (9)المعيار الدولي للتقارير المالية ( و17لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية ) المؤقت

هذا الخيار متاح ان المالية خالل فترة التأجيل.  تتعلق بالموجودات الماليةفصاحات اضافية هناك حاجة ال. م2022يناير  1( الى 4)
 سابقًا، أو (9)بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية  بشكل دائمالتي ترتبط أنشطتها  للمنشآتفقط 

بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية  يتم استبعاد تأثيرات،  محددة، ولكن بالنسبة لموجودات مالية  (9)المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيق .2
توجد حاجة إلفصاحات  االنتقالية او المرحلية للتطبيق. خالل الفترة الربح أو الخسارةالتأمين الجديد من  عقودمعيار  تطبيققبل  تظهرالتي 

 .إضافية

 م على:2017يناير  1مفصل في بداية قامت الشركة بتنفيذ تقييم 
 عناصر)بما في ذلك  (4)نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  ضمنالشركة الناشئة عن العقود  لمطلوباتمقارنة القيمة الدفترية  .1

 مطلوباتها، والقيمة الدفترية لجميع مع مجموعة عقود التأمين( التي ال ترتبط ب الضمنيةالودائع أو المشتقات 
ً الى. مطلوباتهاالقيمة الدفترية لجميع مع مجموع بالتأمين  ترتبط التي لشركةلالقيمة الدفترية  مجموع مطلوبات قارنةم .2 هذه  استنادا

المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيقأنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي ، قررت الشركة تأجيل  تحديد الشركة استطاعتالتقييمات ، 
خالل فترة التأجيل  والتي تتعلق بالموجودات المالية اإلفصاحات المطلوبة إن. حيز التنفيذ معيار عقود التأمين الجديد دخول حتى (9)

 المالية للشركة. ضمن القوائم يتم ادراجها

 تقييم التأثير
: م2018) سعودي مليون لاير 54 بمبلغالتأمين  بعقود تعلقوموجودات ت مالية الشركة إجمالي موجودات لدى،  م2019ديسمبر  31كما في 

ً ( ، على التوالي. لاير سعودي مليون 44: م2018) سعودي مليون لاير 23 مبلغ( ولاير سعودي مليون 112  المالية الموجودات تمثل،  حاليا
مليون  54المدينة األخرى البالغة من النقد وما في حكمه وبعض الذمم والتي تتكون  المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة  بصفة أساسية االستثمارات

القيمة العادلة لالستثمارات المرتبطة بالوحدات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  مبلغمليون لاير سعودي(.  112: م2018لاير سعودي )
المالية األخرى  موجوداتالمليون لاير سعودي(. تتكون  647: م2018مليون لاير سعودي ) 672 م،2019ديسمبر  31الدخل كما في  قائمة

الموجودات مليون لاير سعودي(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف  287: م2018مليون لاير سعودي ) 317 بمبلغمن استثمارات متاحة للبيع 
الدين والطبيعة  بأدوات المالية بناًء على نموذج أعمال الشركة فيما يتعلق الموجوداتالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر لهذه المالية ب

الدين تستوفي  أدوات. ومع ذلك ، فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت حقوق الملكيةاالستراتيجية لالستثمارات في 
 صناديقال. االستثمار في (9)كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ األصلي اختبار 

من خالل قائمة الدخل بموجب المعيار  سيتم تصنيفها الى استثمارات مالية بالقيمة العادلة تحت االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة المصنفة
االيضاح في  مذكورة حفظة الشركة المدينة. التعرض لمخاطر االئتمان ، تركيز مخاطر االئتمان وجودة االئتمان لم(9)الدولي للتقارير المالية 

 .(5) رقم

ما سبق إلى تقييم األثر على مستوى م. يستند م2018و  م2019ديسمبر  31في  كما مخاطر ائتمانية منخفضة ذاتموجودات مالية  لدى الشركة
تاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد من . يستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات الم(9)عال من المعيار الدولي للتقارير المالية 

التحليالت التفصيلية. أو معلومات معقولة وداعمة إضافية متاحة للشركة في المستقبل. بشكل عام ، تتوقع الشركة بعض التأثير عند تطبيق 
ً أن يكون تأثير ذلك  : ومع ذلك ، ال يتوقع(9)متطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقارير المالية . في الوقت الحالي ، ال يمكن جوهريا

 تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة مفصلة.
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  . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 حكمه وما في النقد

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

 اإلشتراكات المستحقة 
راجعة يتم إدراج اإلشتراكات المستحقة عند استحقاقها وتقاس عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض. يتم م

لى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. القيمة الدفترية للذمم لفحص انخفاض القيمة متى ماحصلت األحداث أو الظروف والتي تشير إ
. يتم إلغاء اإلعتراف باإلشتراكات المستحقة عند استيفاء معايير الغاء األعتراف الدخليتم تسجيل أي خسائر انخفاض في القيمة في قائمة 

 باألصول المالية.

  اإلعتراف والقياس  –األدوات المالية 
النقد وما في حكمه، أشتراكات مستحقة، ذمم مدينة معيدي التأمين ، وديعة نظامية، إستثمارات مرتبطة بالوحدات، األصول المالية تتمثل في 

رى. إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل، إستثمارات متاحة للبيع ، المستحق من عمليات التأمين و الموجودات األخ
في المطالبات القائمة، أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين، مستحق الى جهات ذات عالقة ، مستحق لعميات  اإللتزامات المالية تتمثل

 المساهمين والمطلوبات األخرى.

 تاريخ االعتراف

لتاريخ الذي تلتزم فيه يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية بتاريخ التداول ، أي ا
تلك الشركة بشراء أو بيع الموجودات. العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد 

 الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

 اليةاإلعتراف و القياس لألدوات الم

ات المالية يتم اإلعتراف باألدوات المالية في القوائم المالية عندما يكون على الشركة اإللتزام كطرف تعاقدي لتلك االدوات. يتم قياس جميع األدو
خل، أي تكاليف إضافية مبدئيا بالقيمة العادلة ، في حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الد

تعزى مباشرة من اقتناء أو قضية. تصنيف األدوات المالية عند االعتراف األولي يعتمد على الغرض الذي تم شراؤها من األدوات المالية 
 ً دات،اإلستثمارات المتاحة ي يتم اثبات األدوات المالية بالتكلفة المطفأة  فيما عدا اإلستثمارات المرتبطة بوحئلإلعتراف المبد وخصائصها. الحاقا

 للبيع واإلستثمارات التي يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل والتي تظهر بالقيمة العادلة.

 الغاء اإلعتراف
 الموجودات المالية

مماثلة من الموجودات المالية( يتم الغاء اإلعتراف بالموجودات المالية )أو حسب مقتضى الحال جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة 
 في حالة:

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

إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات "تحويل" أو )أ( إما أنها قد تنازلت فعلياً عن كافة مخاطر ومنافع يتم الحصول عليها كاملة ودون تأخير 
الموجودات، أو )ب( أنها لم تتنازل عن الموجودات ولم تحتفظ بالمنافع والمخاطر الفعلية للموجودات ولكنها تنازلت عن السيطرة عن 

 الموجودات.
 

ا في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات أو أنها قد أبرمت اتفاقية تحويل فإنها تقوم بتقييم ما وإذا كانت الشركة قد تنازلت عن حقوقه
إذا كانت احتفظت بمخاطر ومنافع ملكية الموجودات وإلى أي حد كان ذلك. وعندما تكون الشركة ال هي تنازلت عن كافة مخاطر ومنافع 

هي تنازلت عن السيطرة على الموجودات فإن الموجودات حينئذ يتم تسجيلها في حدود استمرار الموجودات وال هي احتفظت بها فعلياً وال 
زل مشاركة الشركة في الموجودات. وفي تلك الحالة فإن الشركة تسجل التزاماً مقابل استمرار مشاركتها. ويتم قياس الموجودات الذي تم التنا

ق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة. إن االستمرار في المشاركة الذي يأخذ شكل عنها وااللتزام المتصل بها على أساس يعكس الحقو
 ضمان على الموجودات المتنازل عنها يقاس بالقيمة الدفترية للموجودات وأعلى مبلغ مقابل قد تكون الشركة مطالبة بدفعه، أيهما أقل.   
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  . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 حكمه وما في النقد

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

 اإلشتراكات المستحقة 
راجعة يتم إدراج اإلشتراكات المستحقة عند استحقاقها وتقاس عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض. يتم م

لى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. القيمة الدفترية للذمم لفحص انخفاض القيمة متى ماحصلت األحداث أو الظروف والتي تشير إ
. يتم إلغاء اإلعتراف باإلشتراكات المستحقة عند استيفاء معايير الغاء األعتراف الدخليتم تسجيل أي خسائر انخفاض في القيمة في قائمة 

 باألصول المالية.

  اإلعتراف والقياس  –األدوات المالية 
النقد وما في حكمه، أشتراكات مستحقة، ذمم مدينة معيدي التأمين ، وديعة نظامية، إستثمارات مرتبطة بالوحدات، األصول المالية تتمثل في 

رى. إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل، إستثمارات متاحة للبيع ، المستحق من عمليات التأمين و الموجودات األخ
في المطالبات القائمة، أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين، مستحق الى جهات ذات عالقة ، مستحق لعميات  اإللتزامات المالية تتمثل

 المساهمين والمطلوبات األخرى.

 تاريخ االعتراف

لتاريخ الذي تلتزم فيه يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية بتاريخ التداول ، أي ا
تلك الشركة بشراء أو بيع الموجودات. العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد 

 الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

 اليةاإلعتراف و القياس لألدوات الم

ات المالية يتم اإلعتراف باألدوات المالية في القوائم المالية عندما يكون على الشركة اإللتزام كطرف تعاقدي لتلك االدوات. يتم قياس جميع األدو
خل، أي تكاليف إضافية مبدئيا بالقيمة العادلة ، في حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الد

تعزى مباشرة من اقتناء أو قضية. تصنيف األدوات المالية عند االعتراف األولي يعتمد على الغرض الذي تم شراؤها من األدوات المالية 
 ً دات،اإلستثمارات المتاحة ي يتم اثبات األدوات المالية بالتكلفة المطفأة  فيما عدا اإلستثمارات المرتبطة بوحئلإلعتراف المبد وخصائصها. الحاقا

 للبيع واإلستثمارات التي يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل والتي تظهر بالقيمة العادلة.

 الغاء اإلعتراف
 الموجودات المالية

مماثلة من الموجودات المالية( يتم الغاء اإلعتراف بالموجودات المالية )أو حسب مقتضى الحال جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة 
 في حالة:

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

إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات "تحويل" أو )أ( إما أنها قد تنازلت فعلياً عن كافة مخاطر ومنافع يتم الحصول عليها كاملة ودون تأخير 
الموجودات، أو )ب( أنها لم تتنازل عن الموجودات ولم تحتفظ بالمنافع والمخاطر الفعلية للموجودات ولكنها تنازلت عن السيطرة عن 

 الموجودات.
 

ا في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات أو أنها قد أبرمت اتفاقية تحويل فإنها تقوم بتقييم ما وإذا كانت الشركة قد تنازلت عن حقوقه
إذا كانت احتفظت بمخاطر ومنافع ملكية الموجودات وإلى أي حد كان ذلك. وعندما تكون الشركة ال هي تنازلت عن كافة مخاطر ومنافع 

هي تنازلت عن السيطرة على الموجودات فإن الموجودات حينئذ يتم تسجيلها في حدود استمرار الموجودات وال هي احتفظت بها فعلياً وال 
زل مشاركة الشركة في الموجودات. وفي تلك الحالة فإن الشركة تسجل التزاماً مقابل استمرار مشاركتها. ويتم قياس الموجودات الذي تم التنا

ق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة. إن االستمرار في المشاركة الذي يأخذ شكل عنها وااللتزام المتصل بها على أساس يعكس الحقو
 ضمان على الموجودات المتنازل عنها يقاس بالقيمة الدفترية للموجودات وأعلى مبلغ مقابل قد تكون الشركة مطالبة بدفعه، أيهما أقل.   
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
  :السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة( ج( فيما يلى أهم

 المطلوبات المالية

 أو الغاؤه أو انتهائه.المبرم لطرف آخر او تم االلتزام  في حال تحويليتم الغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية 
 

 إستثمارات مرتبطة بالوحدات
 

 تعود مخاطر التي العقود ببعض المحتفظ بها لتغطية االلتزامات المرتبطة بالوحدات المتعلقة الموجودات بالوحدات المرتبطة تمثل اإلستثمارات
 الفوري، للتداول األجل قابلة قصيرة مرابحة صناديق في إستثمارات العقد، وتمثل هذه اإلستثمارات على حامل أساس بشكل فيها اإلستثمار

 ً  القيمة تحديد يتم العادلة. يتم تحويل األرباح غير المحققة لإللتزامات على عقد اإلستثمار. بالقيمة حقًاال قياسها ويعاد بالتكلفة وتسجل مبدئيا
 على اإلستثمارات تكلفة تحتسب اإلستثمار من جزء بيع حالة الصندوق. في مدير قبل من المعلنة األصل بالرجوع إلى صافي قيمة العادلة

 المرجح. أساس المتوسط
 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلإستثمارات   
  

خاصة لعمليات المساهمين وكذلك اإلستثمارات الخاصة بعمليات  إختيارية محفظة إإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في تمثل
إلى  سوق سعر طريقة بإستخدام في قائمة الدخلاإلستثمارات التي يتم قيد التغير في قيمتها العادلة  تقييم يتم . التأمين في صناديق اإلستثمار

 في الناتجة المحققة وغير المحققة والخسائر المكاسب تسجيل يتم الدفترية. قيمتها من بدالً  موجوداتها قيمة المحفظة صافي تعكس سوق حيث
  المرجح. المتوسط أساس على ثماراتتكلفة اإلست إحتساب يتم المقتناة اإلستثمارات من جزء بيع حالة وفي على التوالي،الدخل  قائمة

  إستثمارات متاحة للبيع
ناة حتى تاريخ يتم قياس وتصنيف اإلستثمارات المتاحة للبيع ، بعد إقتنائها بالقيمة العادلة ، اإلستثمارات المتاحة للبيع هي اإلستثمارات غير المقت

غيرات في قيمتها اإلستحقاق أو ألغراض المتاجرة ، بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع ، تدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن الت
لحين التوقف عن إثباتها أو إنخفاض قيمتها ، وعندئذ يتم إدراج الربح أو الخسارة  للمساهميين الشامل الدخلالعادلة مباشرة ضمن قائمة 

م إظهار اإلستثمارات يت والذي يتم ادراجة ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة. المتراكمة المدرجة سابقاً في قائمة الدخل الشامل للسنة،
 المتاحة للبيع والتى اليمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، بالتكلفة ناقصاً مخصص اإلنخفاض في القيمة.

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  

مال حدوث انخفاض في قيمة أصل تقوم الشركة بإجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على احت
الغير  مالي معين أو مجموعة أخرى يتم قياس جميع األدوات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة، في حالة الموجودات والمطلوبات المالية

األدوات المالية عند اإلعتراف المبدئي مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل أي تكاليف إضافية تعزى مباشرة من اإلقتناء أو اإلصدار. تصنيف 
يعتمد على الغرض الذي من اجله تم الحصول على هذه األدوات المالية وكذلك خصائصها. في حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي خسارة ناتجة 

 . يتحدد االنخفاض في القيمة على الوجه التالي:الدخلعن االنخفاض في القيمة تدرج في قائمة 
 

ثبتة حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة، ناقصاً خسارة اإلنخفاض المفي أ ( 
  . او قائمة التغيرات في حقوق الملكية الدخلسابقاً في قائمة 

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

ة يفي حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدج( 
  المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي المطبق.

 القيم العادلة
وجودات يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة منظمة بالرجوع إلى أسعار السوق المتداولة بالنسبة للم

إذا كانت األسعار المتداولة في السوق ليست متاحة، يشار إلى وسيط  وأسعار العرض للمطلوبات، في ختام أعمال في تاريخ التقارير المالية.
 أو عروض أسعار المورد.

خدام عمليات بالنسبة للموجودات المالية التي ال يتوفر لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم. وتشمل هذه التقنيات است
 المخصومة.ة تجارية بحتة حديثة، وذلك بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى والتي لها جوهريا نفس و / أو تحليل التدفقات النقدي
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(

 
   القيم العادلة )تتمة( : 

اإلدارة ومعدل الخصم المستخدم هو وبالنسبة لتقنيات التدفقات النقدية المخصومة، ترتكز التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أفضل تقدير 
  معدل السوق ذات الصلة ألصول مماثلة.

 مصاريف مدفوعة مقدما 
لمبلغ تتمثل المصاريف المدفوعة مقدما في نفقات تم سدادها نقداً وتتعلق بفترات الحقة. مبدئياً يتم قيد المدفوعات المقدمة كأصل على اساس ا

  على أساس الفترة التي تخص تلك النفقات. الدخلالنقدي المدفوع. وفي وقت الحق، تحمل هذه النفقات على قائمة 
والمعدات المكتبيةاالثاث والتركيبات    

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

 فيما يلي األعمار االنتاجية التقديرية للموجودات ألغراض احتساب االستهالك:
 

 سنوات 10سنوات إلى  5    أثاث والتركيبات 

 سنوات  4  أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية 
 

الموجودات تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار االنتاجية وطريقة االستهالك وتعديلها إذا كان ذلك مالئماً في نهاية كل سنة مالية. يتم مراجعة 
ة. يسجل في ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمتها عندما تشير ألحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفتري

ل االستهالك المحمل على الفترة في قائمة الدخل على أساس االستهالك الفعلي. وبالمثل فإن الخسائر من االنخفاض في القيمة، إن وجدت، تسج
 .الدخلفي قائمة 

 
. يتم رسملة التحسينات فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية ذات عالقة الدخلتسجل مصروفات اإلصالح والصيانة في قائمة 

  بالتدفقات على الشركة.   
  اصول غير ملموسة 

لمتراكم يتم قياس األصول غير الملموسة ، بما في ذلك البرامج التي حصلت عليها الشركة ولها أعمار إنتاجية محددة بالتكلفة ناقًصا االستهالك ا
  .يتم احتساب االطفاء على أساس تكلفة األصل ، أو أي مبلغ آخر يتم استبداله بالتكلفة ، ناقًصا قيمته التخريدية .أي إنخفاض في القيمةو

يسجل اإلطفاء في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول غير الملموسة من التاريخ الذي تكون 
 متاحة فيه لالستخدام. وذلك ألن هذا يعكس على نحو أوضح النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل. ان

 سنوات. 4العمر اإلنتاجي المقدر لبرنامج الكمبيوتر هو 
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

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

هي القيمة العادلة للموجودات أو وحدة تحقيق النقد ناقصاً تكاليف بيعها وقيمتها قيد االستعمال أيهما  المبلغ الممكن استرداده من قيمة الموجودات
ودات أعلى ويتم تحديدها لكل موجودات على حدة إال إذا كانت الموجودات ال تحقق تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية لموج

دات. وإذا تجاوزت القيمة الدفترية لموجودات ما أو وحدة تحقيق النقد قيمتها أو المبلغ الممكن استرداده أخرى أو مجموعة أخرى من الموجو
قيد من قيمتها فإن الموجودات تعتبر عندئذ على أنه قد انخفضت قيمتها ويتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها. وفي تقييم القيمة 

ة المستقبلية التقديرية يتم خصمها إلى قيمتها الحالية باستعمال معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس التقييمات الحالية االستعمال فإن التدفقات النقدي
عتبارات في السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بالموجودات. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع الموجودات تؤخذ في اال

ً في السوق إن توفرت. وإذا لم تتوفر مثل هذه المعامالت يستخدم نموذج تقييم مالئم. ويتم تأييد هذه الحسابات المعامالت التي  تمت مؤخرا
 بمضاعفات تقييم وأسعار األسهم المعلنة لشركات تابعة مدرجة في التداول ومؤشرات القيمة العادلة األخرى المتوفرة.

 
 
 



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

 م2019 ديسمبر 31

- 25 - 
 

 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(

 
   القيم العادلة )تتمة( : 

اإلدارة ومعدل الخصم المستخدم هو وبالنسبة لتقنيات التدفقات النقدية المخصومة، ترتكز التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أفضل تقدير 
  معدل السوق ذات الصلة ألصول مماثلة.

 مصاريف مدفوعة مقدما 
لمبلغ تتمثل المصاريف المدفوعة مقدما في نفقات تم سدادها نقداً وتتعلق بفترات الحقة. مبدئياً يتم قيد المدفوعات المقدمة كأصل على اساس ا

  على أساس الفترة التي تخص تلك النفقات. الدخلالنقدي المدفوع. وفي وقت الحق، تحمل هذه النفقات على قائمة 
والمعدات المكتبيةاالثاث والتركيبات    

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

 فيما يلي األعمار االنتاجية التقديرية للموجودات ألغراض احتساب االستهالك:
 

 سنوات 10سنوات إلى  5    أثاث والتركيبات 

 سنوات  4  أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية 
 

الموجودات تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار االنتاجية وطريقة االستهالك وتعديلها إذا كان ذلك مالئماً في نهاية كل سنة مالية. يتم مراجعة 
ة. يسجل في ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمتها عندما تشير ألحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفتري

ل االستهالك المحمل على الفترة في قائمة الدخل على أساس االستهالك الفعلي. وبالمثل فإن الخسائر من االنخفاض في القيمة، إن وجدت، تسج
 .الدخلفي قائمة 

 
. يتم رسملة التحسينات فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية ذات عالقة الدخلتسجل مصروفات اإلصالح والصيانة في قائمة 

  بالتدفقات على الشركة.   
  اصول غير ملموسة 

لمتراكم يتم قياس األصول غير الملموسة ، بما في ذلك البرامج التي حصلت عليها الشركة ولها أعمار إنتاجية محددة بالتكلفة ناقًصا االستهالك ا
  .يتم احتساب االطفاء على أساس تكلفة األصل ، أو أي مبلغ آخر يتم استبداله بالتكلفة ، ناقًصا قيمته التخريدية .أي إنخفاض في القيمةو

يسجل اإلطفاء في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول غير الملموسة من التاريخ الذي تكون 
 متاحة فيه لالستخدام. وذلك ألن هذا يعكس على نحو أوضح النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل. ان

 سنوات. 4العمر اإلنتاجي المقدر لبرنامج الكمبيوتر هو 
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

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

هي القيمة العادلة للموجودات أو وحدة تحقيق النقد ناقصاً تكاليف بيعها وقيمتها قيد االستعمال أيهما  المبلغ الممكن استرداده من قيمة الموجودات
ودات أعلى ويتم تحديدها لكل موجودات على حدة إال إذا كانت الموجودات ال تحقق تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية لموج

دات. وإذا تجاوزت القيمة الدفترية لموجودات ما أو وحدة تحقيق النقد قيمتها أو المبلغ الممكن استرداده أخرى أو مجموعة أخرى من الموجو
قيد من قيمتها فإن الموجودات تعتبر عندئذ على أنه قد انخفضت قيمتها ويتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها. وفي تقييم القيمة 

ة المستقبلية التقديرية يتم خصمها إلى قيمتها الحالية باستعمال معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس التقييمات الحالية االستعمال فإن التدفقات النقدي
عتبارات في السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بالموجودات. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع الموجودات تؤخذ في اال

ً في السوق إن توفرت. وإذا لم تتوفر مثل هذه المعامالت يستخدم نموذج تقييم مالئم. ويتم تأييد هذه الحسابات المعامالت التي  تمت مؤخرا
 بمضاعفات تقييم وأسعار األسهم المعلنة لشركات تابعة مدرجة في التداول ومؤشرات القيمة العادلة األخرى المتوفرة.
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 (. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة3
  :ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(

 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

وحدة  تستند الشركة في إحتسابها لالنخفاض في القيمة إلى الموازنات التقديرية التفصيلية وحساب التوقعات والتي يتم إعدادها بشكل مستقل لكل
من الوحدات المحققة للنقد والتي يتم تخصيص الموجودات لكل وحدة وتغطي هذه الموازنات التقديرية وحسابات التوقعات عموماً فترة خمس 
سنوات. أما الفترات التي هي أطول من خمس سنوات فيتم احتساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المتوقعة بعد السنة 

 الخامسة.

في فئات المصروف المتفقة  لكيةالدخل و قائمة التغييرات في حقوق المسجل الخسائر من العمليات المستمرة من االنخفاض في القيمة في قائمة ت
 مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.

التي وفيما يتعلق بالموجودات فإن التقييم يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي إذا كان هناك أي دليل على أن الخسائر من االنخفاض في القيمة 
من  هسبق تسجيلها لم تعد موجودة أو أنها قد تكون انخفضت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل تقوم الشركة عندئذ بتقدير المبلغ الممكن استرداد

قيمة الموجودات. ويتم عكس قيد الخسارة من االنخفاض في القيمة التي سبق تسجيلها فقط إذا كان قد حدث تغير في االفتراضات المستخدمة 
ز جاولتحديد المبلغ الممكن استرداده من قيمة الموجودات منذ تم تسجيل آخر خسارة من االنخفاض في القيمة. ويتم تقييد عكس القيد بحيث ال تت

عد طرح القيمة الدفترية للموجودات المبلغ الممكن استرداده من قيمتها وال يتجاوز عكس القيد القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحقيقها، ب
الدخل  االستهالك، فيما لو لم يتم قيد خسارة من االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية في السنوات السابقة. ويسجل عكس القيد في قائمة

 ما لم تكن الموجودات قد تم تسجيلها بالقيمة المعاد تقييمها وفي مثل هذه الحالة فإن عكس القيد يعتبر زيادة من إعادة التقييم.
 

 المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى

يتم الحصول عليها سواء تمت المطالبة بها من تسجل المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب سدادها في المستقبل لقاء البضاعة والخدمات التي 
 قبل المورد او لم يتم.

 
 المخصصات

ضمني( يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق نتيجة ألحداث سابقة و من المحتمل أن  أو )قانوني إلتزام الشركة لدى يكون عندما المخصصات تدرج
 يتطلب تدفقات خارجة لمنافع إقتصادية لتسوية هذا اإللتزام.

 األجنبية مالتالع

 المعاملة تاريخ في الصرف السائد بسعر األجنبية بالعمالت تتم التي المعامالت تسجيل تمسك الشركة السجالت المحاسبية بالريال السعودي. يتم
 جميع تسجل . المالي المركز قائمة في تاريخ السائد الصرف بسعر األجنبية بالعمالت المسجلة النقدية والمطلوبات الموجودات يتم تحويل .

بالدوالر األمريكي المرتبط بالريال  أساسية بصفة هي األجنبية بالعملة الشركة التي تتم معامالت جميع ألن نظًرا .في قائمة الدخل الفروقات
 مستقلة. عنها بصورة اإلفصاح يتم ولم جوهرية ليست األجنبية العملة تحويل وخسائر السعودي فإن مكاسب

 
 المنتج تصنيف

 وكانت تأمين إستثمار وعنصر العقود عنصر تضمنت استثمار. وإذا بعقود والتي تكون مرتبطة الحياة على التأمين عقود بإصدار الشركة تقوم
 خالل قائمة من التأمين بعنصر إشتراكات متعلقة أي إحتساب  بهما. يتم المتعلقة جمع المبالغ يتم فال متميزة العنصرين من النقدية التدفقات

 لعمليات التأمين. المالي المركز خالل قائمة من المتبقي العنصر ويحتسب الدخل
 

 التأمين عقود

بقبول وتحمل مخاطر تأمين كبيرة عن طرف آخر )حملة الوثائق(  التي التي قامت الشركة )شركة التأمين( العقود تلك بأنها التأمين عقود تعرف
الوثائق عن األخطار الغير متوقعة والمحددة فى المستقبل )األخطار المتوقعة للمؤمن عليهم( والتي وذلك من خالل الموافقة على تعويض حملة 

عليه تؤثر سلباً على حملة الوثائق وكمبدأ عام تحدد الشركة ما إذا كان لديها مخاطر تأمين جوهرية من خالل تقييم ما إذا كان الخطر المؤمن 
 . المحتمل تأثيره التأمين وحجم حدوث إحتمال التأمين على مخاطر حجم يعتمد اد منافع إضافية كبيرة.قد يتسبب لشركة التأمين بأن تقوم بسد
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 :ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(

 التأمين )تتمة( عقود
 

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

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

 
 اإلستثمار عقود

 اإلستثمار لعقود وفقًا المستردة المبالغ كعقود إستثمار. تحتسب للتقارير المالية الدولية المعايير بموجب عقود تأمين تعتبر ال عقود أي تصنف
 ويتم التأمين من عمليات إجمالي اإلشتراكات للسنة من كخصم من اإلشتراك االستثماري المسترد الجزء إظهار الدخل ويتم قائمة خالل من

 . بالوحدات( المرتبطة )العقود اإلستثمار عقود مطلوبات إلى تحويله
 

  التأمين اإلحتياطي الفني لعمليات

 لوحدات الصندوق. الحالي بإستخدام السعر اإلكتواري التقييم أساس على اإلستثمار عقود مطلوبات مخصص إحتساب يتم
 
 لحملة الوثائق. الشركة تدفعه أن يتوقع الذي المبلغ وهو مطالبات التأمين مخصص اإلكتواري التقييم يتضمن
 

اف يتم تحديد االحتياطي الفني من خالل التقييم االكتواري لسياسة المطالبات المستقبلية. وتشمل االفتراضات االكتوارية هامش سلبي لالنحر
 .فتراضي على الخبرةويراعي بشكل عام  نوع  الوثيقة، سنة اإلصدار وفترة الوثيقة. تستند الوفيات ومعدل االنسحاب اال

 
 التأمين إعادة

المعتمدين لدى  إعادة التأمين شركات مع الشركة عالمية مستقلة. تتعامل تأمين إعادة شركات مع تأمين إعادة حصة إتفاقية لدى الشركة ترتيبات
 العالمية. التصنيف بواسطة وكاالت أعلى بتصنيف ب( أو ب )ب األقل بدرجة اإلدارة والمصنفة على

 
ة إن أي أصل أو التزام يسجل في قائمة المركز المالي لعمليات التأمين يمثل اإلشتراكات المستحقة إلى أو المبالغ المستحقة من شركة اعاد

 اجعةالتأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة من شركة إعادة التأمين بشكل يتفق مع التزام المطالبة المتعلقة باألطراف المؤمن عليهم. يتم مر
 اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة الناتجة عن عقود إعادة التأمين ضمن الفحص الذي يتم على الذمم المدينة.  

 
 المطلوبات كفاية فحص

هذه  عقود التأمين. وإلجراء كفاية مطلوبات من مدى للتأكد المطلوبات كفاية لمعرفة فحوصات إجراء يتم مالي مركز قائمة كل تاريخ في
 اإلدارية المطالبات والمصروفات معالجة ومصروفات المستقبلية التعاقدية للتدفقات النقدية الحالية التقديرات أفضل اإلدارة تستخدم الفحوصات

 كفاية فحوص عن الناتجة مخصص مقابل الخسائر تكوين طريق عن الدخل قائمة على فور حدوثه الدفترية القيمة في أي عجز يتم تحميل ،
 . )القائمة المخاطر )مخصص المطلوبات

 
 السلبي( هوامش لإلنحراف اإلفتراضات )بدون هذه مثل فإن افتراضات جديدة ألفضل التقديرات إتباع المطلوبات كفاية فحص يتطلب عندما

 المطلوبات الحقاً. تلك لقياس إستخدامها يتم
 

 المطالبات

 عندالدخل  قائمة على بتعديل الخسارة المصروفات المتعلقة تحميل ويتم األخرىوالجهات  الوثائق لحملة المستحقة المبالغ من المطالبات تتكون
 قائمة تاريخ في عنها لم يبلغ التي وتلك للشركة عنها المبلغ بالمطالبات المتعلقة الدفع المستحقة التقديرية المبالغ وتشمل المطالبات تكبدها.
  المالي. المركز

ً على مطالباتها بتقدير عموًما الشركة تقوم  سداد وتكلفة تقدير اإلدارة على بناءاً  تكوين مخصص ذلك ويتضمن اإلكتوارية، المدخالت بناءا
قد تختلف اإللتزامات الناتجة عن المطالبات في نهاية المطاف بالزيادة أو  المالي. المركز تاريخ قائمة في عنها يبلغ لم والتي المتكبدة المطالبات

 المسددة. غير المطالبات إلتزامها مقابل بخصم الشركة ال تقوم مخصص المكون.النقصان عن مبلغ ال
 

  اإلكتساب رسوم

 . العقد لشروط وفقًا إستحقاقها حال على المصروف الموزع وتحمل إلى المساهم اإلكتساب رسوم تدفع
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 :ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(

 التأمين )تتمة( عقود
 

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

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

 
 اإلستثمار عقود

 اإلستثمار لعقود وفقًا المستردة المبالغ كعقود إستثمار. تحتسب للتقارير المالية الدولية المعايير بموجب عقود تأمين تعتبر ال عقود أي تصنف
 ويتم التأمين من عمليات إجمالي اإلشتراكات للسنة من كخصم من اإلشتراك االستثماري المسترد الجزء إظهار الدخل ويتم قائمة خالل من

 . بالوحدات( المرتبطة )العقود اإلستثمار عقود مطلوبات إلى تحويله
 

  التأمين اإلحتياطي الفني لعمليات

 لوحدات الصندوق. الحالي بإستخدام السعر اإلكتواري التقييم أساس على اإلستثمار عقود مطلوبات مخصص إحتساب يتم
 
 لحملة الوثائق. الشركة تدفعه أن يتوقع الذي المبلغ وهو مطالبات التأمين مخصص اإلكتواري التقييم يتضمن
 

اف يتم تحديد االحتياطي الفني من خالل التقييم االكتواري لسياسة المطالبات المستقبلية. وتشمل االفتراضات االكتوارية هامش سلبي لالنحر
 .فتراضي على الخبرةويراعي بشكل عام  نوع  الوثيقة، سنة اإلصدار وفترة الوثيقة. تستند الوفيات ومعدل االنسحاب اال

 
 التأمين إعادة

المعتمدين لدى  إعادة التأمين شركات مع الشركة عالمية مستقلة. تتعامل تأمين إعادة شركات مع تأمين إعادة حصة إتفاقية لدى الشركة ترتيبات
 العالمية. التصنيف بواسطة وكاالت أعلى بتصنيف ب( أو ب )ب األقل بدرجة اإلدارة والمصنفة على

 
ة إن أي أصل أو التزام يسجل في قائمة المركز المالي لعمليات التأمين يمثل اإلشتراكات المستحقة إلى أو المبالغ المستحقة من شركة اعاد

 اجعةالتأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة من شركة إعادة التأمين بشكل يتفق مع التزام المطالبة المتعلقة باألطراف المؤمن عليهم. يتم مر
 اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة الناتجة عن عقود إعادة التأمين ضمن الفحص الذي يتم على الذمم المدينة.  

 
 المطلوبات كفاية فحص

هذه  عقود التأمين. وإلجراء كفاية مطلوبات من مدى للتأكد المطلوبات كفاية لمعرفة فحوصات إجراء يتم مالي مركز قائمة كل تاريخ في
 اإلدارية المطالبات والمصروفات معالجة ومصروفات المستقبلية التعاقدية للتدفقات النقدية الحالية التقديرات أفضل اإلدارة تستخدم الفحوصات

 كفاية فحوص عن الناتجة مخصص مقابل الخسائر تكوين طريق عن الدخل قائمة على فور حدوثه الدفترية القيمة في أي عجز يتم تحميل ،
 . )القائمة المخاطر )مخصص المطلوبات

 
 السلبي( هوامش لإلنحراف اإلفتراضات )بدون هذه مثل فإن افتراضات جديدة ألفضل التقديرات إتباع المطلوبات كفاية فحص يتطلب عندما

 المطلوبات الحقاً. تلك لقياس إستخدامها يتم
 

 المطالبات

 عندالدخل  قائمة على بتعديل الخسارة المصروفات المتعلقة تحميل ويتم األخرىوالجهات  الوثائق لحملة المستحقة المبالغ من المطالبات تتكون
 قائمة تاريخ في عنها لم يبلغ التي وتلك للشركة عنها المبلغ بالمطالبات المتعلقة الدفع المستحقة التقديرية المبالغ وتشمل المطالبات تكبدها.
  المالي. المركز

ً على مطالباتها بتقدير عموًما الشركة تقوم  سداد وتكلفة تقدير اإلدارة على بناءاً  تكوين مخصص ذلك ويتضمن اإلكتوارية، المدخالت بناءا
قد تختلف اإللتزامات الناتجة عن المطالبات في نهاية المطاف بالزيادة أو  المالي. المركز تاريخ قائمة في عنها يبلغ لم والتي المتكبدة المطالبات

 المسددة. غير المطالبات إلتزامها مقابل بخصم الشركة ال تقوم مخصص المكون.النقصان عن مبلغ ال
 

  اإلكتساب رسوم

 . العقد لشروط وفقًا إستحقاقها حال على المصروف الموزع وتحمل إلى المساهم اإلكتساب رسوم تدفع
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
  :في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة 

 اإلدارية التسجيل واألتعاب رسوم

اإلدارية المستحقة إلى المساهمين الفنيين والموزعين عبارة عن تكاليف تم تحملها مباشرة للحصول على المساهمات  رسوم التسجيل واألتعاب
 تستحق وفقاً لشروط وأحكام العقد.  من شهادات التأمين، حال انفاقها ويتم تحميلها على المصروف عندما

 
 العموالت

يتم سداد العموالت لشركة األهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة )الوكيل(، موظفي المبيعات وموظفي مركز االتصال، ويتم تحميلها على 
 المصروفات حال إستحقاقها.

 
 المقاصة

 المبلغ لتسوية نظامي نافذ عند وجود حق فقط قائمة المركز المالي في الصافي المبلغ وتسجيل والمطلوبات المالية الموجودات تتم مقاصة
ال يتم مقاصة  الوقت. نفس في وسداد المطلوبات الموجودات تحقيق أو الصافي أساس على إما للتقاص الشركة لدى نية هناك ويكون المسجل

ً  الدخلالدخل والمصروفات في قائمة   به بموجب معيار محاسبي أو تفسير له مفصح عنه تحديداً في السياسات ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحا
 المحاسبية للشركة. 

 
 التقارير القطاعية

القطاع هو عنصر مميز من محفظة الشركة و التي تعمل في مجال توريد المنتجات أو تقديم الخدمات )قطاع األعمال( والذي يخضع لمخاطر 
القطاعات األخرى. يتم فحص النتائج التشغيلية للقطاع بصورة دورية بواسطة رئيس قسم التشغيل وذلك ومنافع مختلفة عن منافع ومخاطر 

 لتوزيع الموارد وتحديد الكفاءة التشغيلية.
 

 عقود اإليجار
يطرة على أصل او يعتمد تحديد ما إذا كان أي عقد يمثل أو يتضمن إيجارا عند بدايته. يمثل العقد أو يتضمن إيجارا إذا كان يمنح حق بالس

 ض.يعوتأصول معينة لفترة زمنية مقابل 
 الشركة كمستأجر

 أصول حق االستخدام (أ
تقوم الشركة بإدراج اصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار )أي التاريخ الذي اصبح فيه األصل األساسي جاهزاً لالستعمال(. 

استهالك متراكم وخسائر الهبوط في القيمة، وتعديلها بأي اعادة قياس اللتزامات عقود يتم قياس اصول حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً اي 
اإليجار. تتضمن تكلفة اصول حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار 

إيجار مستلمة. ويتم استهالك اصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت على المنفذة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصاً اي حوافز 
  مدى العمر االنتاجي المقدر.

 التزامات اإليجار (ب
في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم الشركة بتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم خالل مدة عقد 

مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصاً أي حوافز إيجار قد يتم استالمها ومدفوعات اإليجار. تتضمن 
اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر او معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن 

ما يكون هناك تيقن معقول بأن الشركة ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط ممارسة خيار الشراء عند
اإليجار تنص على ممارسة الشركة لخيار اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر او معدل، فإنها تسجل 

  كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها.
وفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تقوم الشركة باستخدام معدل االقتراض الهامشي في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا ما 

س كان معدل الفائدة ضمن عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعك
ن قاق الفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات اإليجار المنفذة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار اذا ما كااستح

  .المعنيهناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغير في التقييم لشراء األصل 
 صيرة األجل، وعقود االيجار ذات األصول منخفضة القيمةعقود االيجار ق (ت

شهرا أو أقل. االصول منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة  12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود مدتها 
قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات  بالشركة وتعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي ككل. يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار

 االصول منخفضة القيمة على اساس القسط الثابت في قائمة الربح او الخسارة.
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  النقد وما في حكمه. 4

 االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين م2019
       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 16  -  16 نقد في الصندوق
       19,603  13  19,590 (1-4نقد لدى البنك )اإليضاح 

 19,619  13  19,606 االجمالي
 

 االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين م2018
       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 12  -  12 نقد في الصندوق
 18,859  2,417  16,442 (1-4نقد لدى البنك )اإليضاح 

 18,871  2,417  16,454 االجمالي
  

  .) البنك االهلي التجاري( مساهمفي حسابات بنكية لدى  لدى البنك محتفظ به النقد 4-1
 

 معيدي التأمين، بالصافيلوذمم مدينة تامين مستحقة اشتراكات  .5
 

 م2018  م2019 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 5,489  3,995 بالصافي -التأمين حاملي وثائق
 66,932  8,562 (23)اإليضاح  بالصافي -جهات ذات عالقة

 1,652  2,012 ذمم مدينة من معيدي التأمين، بالصافي
 14,569  74,073 
 

 هي كما يلي: خالل العام ديون مشكوك في تحصيلها ان حركة مخصص   1-5
 

 م2018  م2019   
 لاير سعودي ألف  ألف لاير سعودي   
 830  60   يناير 1في       

 (770)  196   الدخل بقائمة( عكس) / إضافات
 60  256   ديسمبر 31في 

 
 ديسمبر فيما يلي: 31يتمثل جدول تحليل اعمار اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين كما في 

 
لم تتجاوز  

 موعد
استحقاقها ولم 

 تهبط قيمتها

 قيمتها تجاوزت موعد استحقاقها وهبطت ارصدة 

  
من شهر الى 

  اشهر 3

 3اكثر من 
اشهر ولغاية 

  اشهر 6

 6اكثر من 
اشهر ولغاية 

  شهر 12
 12أكثر من 
 االجمالي  شهر

 ألف لاير سعودي 
            2019 2,012  11,969  520  15  53  14,569 

2018 1,652  72,207  74  140  -  74,073 
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 غير مكتسبة  تأمين اشتراكات. 6
 

  م2019 
 الصافي  التامين حصة معيدي  اإلجمالي 

       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 1,787  (3,187)  4,974 السنة الرصيد في بداية 

 196,658  (42,183)  238,841 خالل السنة  )مسندة(اشتراكات مكتتبة / 
 (197,103)  43,263  (240,366) اشتراكات مكتسبة خالل السنة 

 1,342  (2,107)  3,449 الرصيد في نهاية السنة 
 

 م 2018 
 الصافي  حصة معيدي التامين  اإلجمالي 

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

 232,735   (105,611)   338,346 خالل السنة  )مسندة(اشتراكات مكتتبة / 
 ()232,634  105,736   (338,370)  اشتراكات مكتسبة خالل السنة 

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

 إستثمارات مرتبطة بالوحدات. 7
  عمليات التأمين    

مساهم لمقومة بالدوالر األمريكي وتدار من قبل شركة تابعة ل االستثمار المرتبطة بالوحدات من وحدات في صناديق االستثماراتتتكون 
 .المملكة العربية السعوديةومقرها في  رئيسي في الشركةال

 م2018  م2019 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

    بالوحدات: استثمارات محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة
  356,326   352,737 صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ

  165,177   178,642 صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
  125,572   140,295 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 671,674  647,075 
 
 مما يلي:   السنةخالل  المرتبطة بالوحدات االستثمارات علىالحركة  إن

 م2018  م2019 
     سعودي لاير ألف  ألف لاير سعودي 

 694,409  647,075 الرصيد في بداية السنة
 (43,000)  (59,000) بالصافي - استرداد خالل السنة

 (4,334)  83,599 )ب((13خالل السنة )اإليضاح  / )خسائر( أرباح غير محققة
 647,075  671,674 الرصيد في نهاية السنة

 
 استثمارات. 8

 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31 
     سعودي لاير ألف  ألف لاير سعودي 

    االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 47,805  71,050 (1-8عمليات التأمين )االيضاح 

 238,808  245,478 (2-8عمليات المساهمين )االيضاح 
 316,528  286,613 
    

 
 متساوية.لهذه االستثمارات والقيمة العادلة  الدفتريةن القيمة إ
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 . استثمارات )تتمة(8
 

 دخل المن خالل قائمة بالقيمة العادلة االستثمارات  - عمليات التأمين 8-1
للمتاجرة بالريال السعودي )صندوق متداول للدخل( يدار من قبل  المتنوع في صندوق األهلي ستثماراتالاعمليات التأمين  استثماراتتمثل 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة  كاستثمار االستثمارهذا في المملكة العربية السعودية. تم تحديد ومقرها بالشركة شركة تابعة لمساهم رئيسي 
 .نشطةبصورة  أدائهة تم مراقبساس القيمة العادلة وتأعلى ألنه يدار وذلك األولي االعتراف  عندالدخل 

 

  
ديسمبر  31م وللسنة المنتهية في 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  علىإن الحركة 

  م هي كما يلي:  2018
 م2018  م2019 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    عمليات التأمين 

 76,942  47.805 الرصيد في بداية السنة
 -  15,000 مشتريات

 (40,000)  - إستردادات
 9,667  6,889 عمليات المساهمين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل منمحول 

 1,196  1,356 أرباح غير محققة
 47,805  71,050 الرصيد في نهاية السنة

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -عمليات المساهمين  2- 8
 م2018  م2019 
 سعوديألف لاير   ألف لاير سعودي   
    

 219,877  230,820 محفظة األهلي تكافل الخاصة )أ(
 6,832  7,025 إستثمار في صندوق عقاري

 12,099  7,633 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي
 245,478  238,808 

وتستثمر المحفظة في أوراق مالية صادرة عن مؤسسات إن محفظة األهلي تكافل الخاصة تدار من قبل شركة تابعة لمساهم رئيسي في الشركة. 
 بالريال السعودي والدوالر األمريكي. مةمقو مالية، وهيئات حكومية، وصناديق استثمار مشتركة وهي

  
 م2018  م2019 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 244,128  238,808 الرصيد في بداية السنة
 -  2,200 مشتريات

 (9,667)   (6,889) )إلى( عمليات التامين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل محول
 4,347  11,359 أرباح غير محققة 

 238,808  245,478 الرصيد في نهاية السنة
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2018  م2019 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 47,805  71,050 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي
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 . استثمارات )تتمة(8
 

 دخل المن خالل قائمة بالقيمة العادلة االستثمارات  - عمليات التأمين 8-1
للمتاجرة بالريال السعودي )صندوق متداول للدخل( يدار من قبل  المتنوع في صندوق األهلي ستثماراتالاعمليات التأمين  استثماراتتمثل 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة  كاستثمار االستثمارهذا في المملكة العربية السعودية. تم تحديد ومقرها بالشركة شركة تابعة لمساهم رئيسي 
 .نشطةبصورة  أدائهة تم مراقبساس القيمة العادلة وتأعلى ألنه يدار وذلك األولي االعتراف  عندالدخل 

 

  
ديسمبر  31م وللسنة المنتهية في 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  علىإن الحركة 

  م هي كما يلي:  2018
 م2018  م2019 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    عمليات التأمين 

 76,942  47.805 الرصيد في بداية السنة
 -  15,000 مشتريات

 (40,000)  - إستردادات
 9,667  6,889 عمليات المساهمين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل منمحول 

 1,196  1,356 أرباح غير محققة
 47,805  71,050 الرصيد في نهاية السنة

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -عمليات المساهمين  2- 8
 م2018  م2019 
 سعوديألف لاير   ألف لاير سعودي   
    

 219,877  230,820 محفظة األهلي تكافل الخاصة )أ(
 6,832  7,025 إستثمار في صندوق عقاري

 12,099  7,633 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي
 245,478  238,808 

وتستثمر المحفظة في أوراق مالية صادرة عن مؤسسات إن محفظة األهلي تكافل الخاصة تدار من قبل شركة تابعة لمساهم رئيسي في الشركة. 
 بالريال السعودي والدوالر األمريكي. مةمقو مالية، وهيئات حكومية، وصناديق استثمار مشتركة وهي

  
 م2018  م2019 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 244,128  238,808 الرصيد في بداية السنة
 -  2,200 مشتريات

 (9,667)   (6,889) )إلى( عمليات التامين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل محول
 4,347  11,359 أرباح غير محققة 

 238,808  245,478 الرصيد في نهاية السنة
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2018  م2019 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 47,805  71,050 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي
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 . استثمارات )تتمة(8

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

 محفظة االهلى تكافل الخاصة تتالف من :أ( 
 م2018  م2019 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 56,010  57,400 صناديق استثمار مشتركة 
 55,519  84,816 ودائع مرابحه

 7,340  5,630 استثمارات بحقوق الملكية 
 101,008  82,974 استثمارات في صكوك 

 230,820  219,877 
 

  مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى . 9
 م2018  م2019 
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 65 - 65  56 - 56 مقدًما مدفوع إيجار
 ً  797 317 480  944 324 620 للموردين مبالغ مدفوعة مقدما

 365 - 365  795 - 795 سلف عاملين 
 3,997 3,997 -  3,997 3,997 - تأمينات ضمانات بنكية

المسترد من الهيئة العامة 
 للزكاة وضريبة الدخل 

 
- 

 
269 

 
269 

  
- 

 
269 

 
269         

 1,471 4,590 6,061  910 4,583 5,493   
 مكتبية ومعدات تركيبات و أثاث . 10
 

 
اثااااااااااااااااااااااااث 

 وتركيبات 

 حاسب آلي  
ومعدات 

 مكتبية

  
أعمال تحت 

 التنفيذ

 
 م2019

 المجموع

 
 م2018

 المجموع
 ألف لاير سعودي   

          :التكلفة
 9,483  10,024  -  7,923  2,101 يناير   1في 

 541  1,813  610  669  534 إضافات

 10,024  11,837  610  8,592  2,635 ديسمبر     31في 
          

          :اإلستهالك المتراكم
 7,483  8,312  -  6,698  1,614 يناير      1في 

 829  822  -  747  75 للسنة  المحمل

 8,312  9,134  -  7,445  1,689 ديسمبر  31في 

     -     القيمة الدفترية:صافي 
   - 2,703  610  1,147  946 م2019ديسمبر  31في 

 1,712    -  - 1,225  487 م2018ديسمبر  31في 
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 موجودات غير ملموسة . 11
  
 م2018  م2019 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    :التكلفة
 8,989  9,282 الرصيد في بداية السنة

 293  332 اضافات
    

     9,282  9,614 ديسمبر  31في 
    :المتراكماالطفاء 

 5,180  6,935 الرصيد في بداية السنة
 1,755  1,827 للسنة  المحمل

    
     6,935  8,762 ديسمبر  31في 

    القيمة الدفترية:صافي 
 2,347  852 ديسمبر  31في 

 
 تتألف الموجودات الغير ملموسة من برامج كمبيوتر .

 
 وديعة نظامية . 12
 

مليون لاير سعودي  16,67من رأسمالها المدفوع ومقداره  %10التأمين بالمملكة العربية السعودية فقد اودعت الشركة  وفقاً لمتطلبات نظام
ين في بنك معين من مؤسسة النقد العربي السعودي ال يمكن سحب الوديعة دون موافقة مؤسسة النقد. ان هذه الوديعه محتفظ بها مع احد المساهم

 المؤسسين.
 
 االحتياطي الفني لعمليات التأمين . 13
 

 :كما يلياالكتواري خبير الالتأمين بناًء على التقرير المستلم من  لعمليات( تم تكوين االحتياطي الفني أ
  
 م2018  م2019 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

احتياطي فني متعلق باستراتيجيات االستثمار للمشاركين )التزام مرتبط 
 650,843  683,274 بالوحدات(

 3,382  1,272 مخصص مقابل المخاطر المبقاة
 684,546  654,225 
 
 كاالتي:  ت التأمينيااالحتياطي الفني لعملفي حركة الب( 
 م2018  م2019 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 710,625  654,225 الرصيد كما في بداية السنة
 (3,907)  (2,110) المخصص مقابل المخاطر المبقاةالتغير في 

 (4,334)  83,599 ( 7غير محققة من استثمارات مرتبطة بالوحدات )اإليضاح / )خسائر(  أرباح
 161,430  149,627 اشتراكات تأمين قابلة لالستثمار

 (209,589)  (200,795) إعادة وإستحقاق وثائق التكافل
 654,225  684,546 السنةالرصيد كما في نهاية 
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 موجودات غير ملموسة . 11
  
 م2018  م2019 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    :التكلفة
 8,989  9,282 الرصيد في بداية السنة

 293  332 اضافات
    

     9,282  9,614 ديسمبر  31في 
    :المتراكماالطفاء 

 5,180  6,935 الرصيد في بداية السنة
 1,755  1,827 للسنة  المحمل

    
     6,935  8,762 ديسمبر  31في 

    القيمة الدفترية:صافي 
 2,347  852 ديسمبر  31في 

 
 تتألف الموجودات الغير ملموسة من برامج كمبيوتر .

 
 وديعة نظامية . 12
 

مليون لاير سعودي  16,67من رأسمالها المدفوع ومقداره  %10التأمين بالمملكة العربية السعودية فقد اودعت الشركة  وفقاً لمتطلبات نظام
ين في بنك معين من مؤسسة النقد العربي السعودي ال يمكن سحب الوديعة دون موافقة مؤسسة النقد. ان هذه الوديعه محتفظ بها مع احد المساهم

 المؤسسين.
 
 االحتياطي الفني لعمليات التأمين . 13
 

 :كما يلياالكتواري خبير الالتأمين بناًء على التقرير المستلم من  لعمليات( تم تكوين االحتياطي الفني أ
  
 م2018  م2019 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

احتياطي فني متعلق باستراتيجيات االستثمار للمشاركين )التزام مرتبط 
 650,843  683,274 بالوحدات(

 3,382  1,272 مخصص مقابل المخاطر المبقاة
 684,546  654,225 
 
 كاالتي:  ت التأمينيااالحتياطي الفني لعملفي حركة الب( 
 م2018  م2019 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 710,625  654,225 الرصيد كما في بداية السنة
 (3,907)  (2,110) المخصص مقابل المخاطر المبقاةالتغير في 

 (4,334)  83,599 ( 7غير محققة من استثمارات مرتبطة بالوحدات )اإليضاح / )خسائر(  أرباح
 161,430  149,627 اشتراكات تأمين قابلة لالستثمار

 (209,589)  (200,795) إعادة وإستحقاق وثائق التكافل
 654,225  684,546 السنةالرصيد كما في نهاية 
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 مطالبات قائمة ومطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها  .14    
 م2018  م2019 

 االجمالي 
حصة معيدي 

 االجمالي  الصافي التأمين
حصة معيدي 

 الصافي التأمين
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

        يناير  1في 
 2,606 (21,094) 23,700  26,185 (40,690) 66,875 مطالبات تم االبالغ عنها 

 6,268 - 6,268  7,197 - 7,197 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
 74,072 (40,690) 33,382      29,968 (21,094) 8,874 
        

 35,656 (125,694) 161,350  18,722 (49,196) 67,918 المتكبد خالل السنة 
 (26,033) 91,213 (117,246)  (24,968) 68,798 (93,766) المسترد خالل السنة   /)المسدد(

        
تعديالت : مخصص مطالبات مستحقة 

 -  - - - القبض من معيدي التامين *
 

14,885 
 

14,885 
 33,382 ()40,690 74,072  27,136 (21,088) 48,224 ديسمبر 31في 

 11,300 (55,575) 66,875  22,083 (21,088) 43,171 مطالبات تم االبالغ عنها 
 7,197 - 7,197  5,053 - 5,053 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

        
تعديالت : مخصص مطالبات مستحقة 

 -  - - - القبض من معيدي التامين*
 

14,885 
 

14,885 
 33,382 ()40,690 74,072  27,136 (21,088) 48,224 ديسمبر 31في 

 * مخصص للخسائر المتعلقة باإلشعار المؤقت لإللغاء الخاص باتفاقية إعادة التأمين من قبل معيد التأمين.
 

  تطور المطالبات   جدول . 15
المستقبلية. تسعى الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية فيما يتعلق بنشاط التأمين التكافلي من أجل الحماية من ظهور المطالبات السلببية 

 وبما أن المطالبات تتطور وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تحديداً، فإنه سيتم التخلص من المطالبات السلبية التي تؤدي إلى رد
يات السنة االحتياطيات من حوادث سنوات سابقة. ومن أجل الحفاظ على احتياطيات كافية، تقوم الشركة بتحويل الكثير من هذا الرد إلى احتياط

 الحالية وذلك عندما يكون تطور المطالبات أقل استحقاقاً بكثير وأن هناك عدم تيقن بدرجة كبيرة ترتبط بالتكلفة النهائية للمطالبات.
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 تطور المطالبات )تتمة(  جدول . 15
 

 كما يلي :تم إعداد التحليل المثلثي للمطالبات حسب سنوات الحوادث ، على مدى عدد من السنوات المالية 
 اجمالي 

 اإلجمالي م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 سنة الحادث
 
 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  44,032 112,987 89,559 61,860 112,547 في نهاية سنة الحادث      
  - 145,835 111,139 90,849 175,669 بعد سنة 

  - - 115,831 90,998 180,319 بعد سنتين
  - - - 91,302 182,642 بعد ثالث سنوات 
  - - - - 185,457 بعد اربعة سنوات

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 
 582,457 44,032 145,835 115,831 91,302 185,457 المتراكمة 

الدفعات المسددة المتراكمة حتى 
 (539,286) (30,698) (127,765) (110,583) (90,583) (179,657) تاريخه

 43,171 13,334 18,070 5,248 719 5,800 إجمالي مطالبات المبلغ عنها

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 
 5,053      عنها

اجمالي المطالبات القائمة          
 48,224      (14) ايضاح 

 
 صافي

 اإلجمالي م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 سنة الحادث
 
 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  9,088 24,804 8,606 9,774 17,326 في نهاية سنة الحادث      
   - 39,591 10,811 14,246 25,915 بعد سنة 

   -  - 14,667 14,280 26,702 بعد سنتين
   -  -  - 14,310 26,931 بعد ثالث سنوات 
   -  -  -  - 27,165 بعد اربعة سنوات

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 
 المتراكمة 

27,165 14,310 14,667 39,591 9,088 104,821 

الدفعات المسددة المتراكمة حتى 
 (82,738) (6,231) (25,163) (10,614) (14,201) (26,529) تاريخه

 22,083 2,857 14,428 4,053 109 636 إجمالي مطالبات المبلغ عنها

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 
 5,053      عنها

  اجمالي المطالبات القائمة         
 27,136      (14) ايضاح 
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 تطور المطالبات )تتمة(  جدول . 15
 

 كما يلي :تم إعداد التحليل المثلثي للمطالبات حسب سنوات الحوادث ، على مدى عدد من السنوات المالية 
 اجمالي 

 اإلجمالي م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 سنة الحادث
 
 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  44,032 112,987 89,559 61,860 112,547 في نهاية سنة الحادث      
  - 145,835 111,139 90,849 175,669 بعد سنة 

  - - 115,831 90,998 180,319 بعد سنتين
  - - - 91,302 182,642 بعد ثالث سنوات 
  - - - - 185,457 بعد اربعة سنوات

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 
 582,457 44,032 145,835 115,831 91,302 185,457 المتراكمة 

الدفعات المسددة المتراكمة حتى 
 (539,286) (30,698) (127,765) (110,583) (90,583) (179,657) تاريخه

 43,171 13,334 18,070 5,248 719 5,800 إجمالي مطالبات المبلغ عنها

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 
 5,053      عنها

اجمالي المطالبات القائمة          
 48,224      (14) ايضاح 

 
 صافي

 اإلجمالي م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 سنة الحادث
 
 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  9,088 24,804 8,606 9,774 17,326 في نهاية سنة الحادث      
   - 39,591 10,811 14,246 25,915 بعد سنة 

   -  - 14,667 14,280 26,702 بعد سنتين
   -  -  - 14,310 26,931 بعد ثالث سنوات 
   -  -  -  - 27,165 بعد اربعة سنوات

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 
 المتراكمة 

27,165 14,310 14,667 39,591 9,088 104,821 

الدفعات المسددة المتراكمة حتى 
 (82,738) (6,231) (25,163) (10,614) (14,201) (26,529) تاريخه

 22,083 2,857 14,428 4,053 109 636 إجمالي مطالبات المبلغ عنها

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 
 5,053      عنها

  اجمالي المطالبات القائمة         
 27,136      (14) ايضاح 
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 أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى . 16
 

 م2018  م2019 
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 مصروفات مستحقة الدفع 
 16,860 3,894 12,966  6,433 2,860  3,573 وذمم دائنة أخرى*

 13,080 - 13,080  8,088 -  8,088 مصروفات اإلكتتاب 
 2,315 - 2,315  1,272 -  1,272 وثائق متنازل عنها

        ──────  3,469 - 3,469  4,183 -  4,183 اشتراكات تامين مدفوعة مقدما 
 

 المجموع
 

17,116  2,860 19,976  31,830 3,894 35,724 
        

 م2018لاير سعودي )   الف 1,140 اإلدارة وأعضاء اللجان األخرى بمبلغ العضاء مجلس أخرى مستحقة الدفع مكافأة ومصروفات* تشمل 
 (.23لاير سعودي ()إيضاح الف   3,143: 

 
  مكافأة نهاية الخدمة   . 17

. بينما يتم صرف مدفوعات التزام المنافع عند  يتم احتساب  المستحقات وفقاً للتقييم االكتواري بموجب طريقة وحدة اإلئتمان المخططه
 استحقاقها. 

 : خالل السنة  بناء على قيمتها الحالية هي كما يلى اتبالمبالغ في قائمة المركز المالي وان الحركة على االلتزاميتم االعتراف  17-1
  

 م2018  م2019 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

  1,809   2,460 القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة
 

 ان حركة التزامات المنافع المحددة هي كما يلى :  17-2
 م2018  م2019 
       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 1,758  1,809 الرصيد االفتتاحي
 503  645 المحمل على قائمة الدخل 

 (24)  312 المحمل على قائمة الدخل الشامل االخر 
 (428)  (306) منافع مدفوعة خالل السنة 
 1,809  2,460 الرصيد كما في نهاية السنة

 
 تزامات المنافع المحددة : لفيما يلى تسوية القيمة الحالية ال  17-3
 م2018  م2019 
       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

  1,758   1,809 الرصيد في بداية السنة 
  433   573 تكلفة الخدمة الحالية 

  70   72 تكاليف الفوائد
  (24)   312 خسائر اكتوارية 

 (428)  (306) منافع مدفوعة خالل السنة 
 1,809  2,460 الرصيد كما في نهاية السنة

 

 

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

 م2019 ديسمبر 31

- 37 - 
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 االفتراضات االكتوارية الرئيسية  17-4
 
من اجل تقييم التزامات المنافع المحددة فيما يلى مجموعة من االفتراضات الكتوارية االساسية والتى تم استخدامها من قبل الشركة   

  المستحقة: 
 م2018  م2019 

  %4.00   %3.45 تقييم معدل الخصم
  %5.00   %5.00 معدل زياده الرواتب المتوقع عبر مختلف االعمار

 
  :تزامات المنافع المحددة لالتغير في الحساسية على القيمة الحالية ال اثرفيما يلي 

 م2018  م2019 
   ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    تقييم معدل الخصم
  153   210 %1زيادة بواقع -
  180   246 %1نقص بواقع -

    معدل زياده الرواتب المتوقع عبر مختلف االعمار
  176   227 %1 زيادة بواقع-
  154   199 %1نقص بواقع -

    معدل دوران الموظفين 
 20  65 %10زيادة بواقع -
 22  72 %10نقص بواقع -
  

  سنة.  13.1هي ان فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير 
 

 والتي يتم تقييمها على أساس غير مخصوم هي كالتالي:التدفقات النقدية المتوقعة على مدى السنوات القادمة 
 

 م2018  م2019 
   ألف لاير سعودي    ألف لاير سعودي 

  166  177 سنة واحدة 
  448  365 سنوات  5الى  2
  769  1,099 سنوات  10الى  6

  1,362  2,988 سنوات  10اكثر من 
     

 . الزكاة وضريبة الدخل18
 وضريبة الدخل المستحقة الدفع على الشركة بناًء على أفضل تقديرات لدى اإلدارة.تحتسب الزكاة 

 م:2018ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31فيما يلي الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة للسنة المنتهية في 
    الضريبة  الزكاة 
 م2018 م2019 م2019 م2019 
 )معدلة(    

 ألف لاير سعودي 
 22,422 23,860 275 23,585 الرصيد في بداية السنة

 4,963 6,408 265 6,143 محمل للسنة
      (3,525) (1,014) (488) (526) بالصافيالزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

 23,860 29,254 52 29,202 الرصيد في نهاية السنة
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الدخل١٨ وضریبة تتمة)(. الزكاة
الربوط وضع

في المنتھیة الفترة (الھیئة) عن والدخل للزكاة العامة الھیئة إلى والضریبیة الزكویة اإلقرارات تقدیم المنتھیة٢٠٠٧دیسمبر٣١تم والسنوات م
وحتى٢٠٠٨دیسمبر٣١في م.٢٠١٧م

في المنتھیة للفترة والضریبیة الزكویة الربوط الھیئة المنتھیت٢٠٠٧دیسمبر٣١أصدرت وللسنتین فيم و٢٠٠٨دیسمبر٣١ین م٢٠٠٩م
بمبلغ استقطاع وضریبة إضافیة بزكاة فیھا طالبت البالغألفلایر٣٬٩٩٧حیث اإلضافیة الزكاة على بإعتراض الشركة تقدمت سعودي. وقد

لایر٣٬٩٢١ بمبلغألف اإلضافیة االستقطاع ضریبة بسداد وقامت تأألف٧٦سعودي، غرامة إلى باإلضافة سعودي بمبلغلایر ألف٢٦خیر
اللجنةلایر قرار بإعتراضضد الشركة الھیئة. وتقدمت إجراءات بتأیید قرارھا اإلبتدائیة اإلعتراض لجنة االعتراض. أصدرت تحت سعودي

ال اإلستئناف لجنة أصدرت وقد علیھا المتنازع المبالغ بقیمة بنكي ضمان بإصدار وقامت العلیا اإلستئناف لجنة إلى لصالحاإلبتدائیة قرارھا علیا
البنود.  بعض بشأن الشركةالشركة لصالح البنود بعض بقبول قراره المظالم دیوان للسنوات.أصدر معدل ً تقیما الھیئة أصدرت القرار على بناًء

بمبلغ للزكاة ً اضافیا ً التزاما یظھر ، الخالف موضع السنوات،الفلایرسعودي٣٬٢٧٨المذكورة في الشركة بأن ً مخصصعلما برصد قامت السابقة
الربط. لھذا نتیجة تنشأ قد التي االلتزامات لمقابلة كاف

من للسنوات ً ربوطا الھیئة حتى٢٠١٠أصدرت بمبلغ٢٠١٢م اضافیة بزكاة فیھا طالبت بمبلغ٣٬٦٨٠م استقطاع وضریبة لایرسعودي ألف
ھذ١٬١٨٩ على الھیئة إلى بإعتراض الشركة سعودي.تقدمت لایر السنواتألف عن الزكاة بسداد الشركة قامت ذلك ومع الربوط م٢٠١٠ه
بمبلغ٢٠١٢وحتى عن٣٬٠٥٢م معدل ربط بإصدار الھیئة البنود.قامت بعض على باالعتراض قامت حین في سعودي لایر م٢٠١٠ألف
بمبلغ٢٠١٢حتى اضافیة بزكاة فیھا مطالبة إ٤٠٠م الشركة اعتراض تحویل جلسةألفلایرسعودي.تم لتحدید المنازعات في الفصل لجنة لى

الشرك توصلت وبالتالي االستقطاع لضریبة الشركة احتساب طریقة المنازعات في الفصل لجنة قبلت االستقطاع، بضریبة یتعلق ةللمناقشة. فیما
بمبلغ الھیئة مع نھائیة تسویة ذ٧٠٠الى إلى الشركة. باإلضافة قبل من دفعھا تم سعودي لایر خصمالف المنازعات في الفصل لجنة قبلت لك

من للسنوات َ منتھیا للشركة والضریبي الزكوي الوضع ویعتبر الشركة على مستحقة زكویة التزامات توجد ال وبالتالي النظامیة م٢٠١٠الودیعة
م.٢٠١٢إلى

السنتین عن أولیة ً ربوطا الھیئة و٢٠١٣أصدرت بمبلغ٢٠١٤م اضافیة بزكاة فیھا طالبت التوالي. ٢٬٦٢٢و٢٬٥٨٥م على الفلایرسعودي
للسنوات االستقطاع لضریبة المنازعات في الفصل لجنة معاملة مع ً وتماشیا الربوط ھذه على باعتراض الشركة إلى٢٠١٠تقدمت م،٢٠١٢م

لألعوام الجدیدة االستقطاع ضریبة منھج تطبیق على الھیئة الى٢٠١٣وافقت بتس٢٠١٧م الشركة وقامت مبلغم وسداد لایر١٠٫٨ویة ملیون
من للسنوات إلى٢٠١٣سعودي المذكورة.٢٠١٧م للسنوات االستقطاع لضریبة وضعھا وأكملت م

السنوات عن ربوط أي بإصدار الھیئة تقم و٢٠١٥لم و٢٠١٦م .م٢٠١٧م

الزكویة الربوط الھیئة فيللسنةأصدرت فیھام٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة طالبت بمبلغحیث اضافیة سعودي. حیث٥٬٥٤٣بزكاة الفلایر
مبلغ بسداد الشركة السنة.٥٫٠٩٨قامت لنھایة الالحقة بالفترة سعودي الفلایر

المال. ١٩ رأس

والمصدر بھ المصرح األولى الشركة مال رأس من١٦٦٫٧یبلغ مكون سعودي لایر عادي ( ١٦٫٦٧ملیون سھم ١٦٬٦٧: م٢٠١٨ملیون
منھا سھم كل لایرسعودي) قیمة یلى١٠ملیون كما موزعة :لایرسعودي

م٢٠١٨م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٩
التملك لایرسعودينسبة سعوديألف ألفلایر

المؤسسون ٣٩٫٥٤٤٦٬٢٢٦٥٬٩٠٠٧٧٬٠٢٢المساھمون
العام ٦٠٫٤٦٥٣٬٧٨١٠٠٬٧٦٧٨٩٬٦٤٥االكتتاب

١٠٠١٠٠١٦٦٬٦٦٧١٦٦٬٦٦٧

النظامي.٢٠ االحتیاطي

تجنیب یجب السعودي التأمین نظام لمتطلبات ً یساوي%٢٠وفقا احتیاطي لتكوین نظامي كاحتیاطي المساھمین دخل صافي من%١٠٠من
للشركة.  المدفوع المال رأس
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 عمومية وادارية مصاريف . 21

 
 م2018  م2019 
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 12,005 - 12,005  15,853 - 15,853 تكاليف موظفين
 463 - 463  502 - 502 مصاريف إصالح وصيانة

 221 - 221  251 - 251 منافع واتصاالت
 714 - 714  931 - 931 إيجار مكتب

 2,665 2,455 210  4,475 4,455 20 أتعاب قانونية ومهنية
 4,472 - 4,472  2,959 - 2,959 مصاريف حاسوب
 829 - 829  822 - 822 (10إستهالك )إيضاح 
 1,755 - 1,755  1,827 - 1,827 (11إطفاءات )إيضاح 
 2,001 594 1,407  2.206 502 1,704 مصاريف اخرى 

 326 326 -  426 426 - رسوم نظامية 
 اإلدارة مجلس مكافأت
 1,917 1,917 -  2,184 2,184 - (23)إيضاح   واللجان

 بدل حضور مجلس االدارة
 560 560 -  515 515 - (23)إيضاح  واللجان

مجلس االدارة   مصاريف
 - - -  139 139 - (23واللجان )إيضاح 

 27,928 5,852 22,076  33,090 8,221 24,869 المجموع
 

 وفقًا للنظام الداخلي للشركة.واللجان  أ(  يتم دفع مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة  

 بدالت مقابل حضور اجتماعات مجلس االداره واللجان. واللجانحضور مجلس االداره  بدلب(  تمثل 

 اللجان مصاريف سفر واقامة ومصاريف اخرى ذات عالقة.مجلس االدارة و ج(  تشمل مصاريف 
 ايرادات اخرى  .22

 
 م2018  م2019 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

 2,039   1,448 فائض إعادة التأمين
 5,821   1,411 مخصصات انتهى الغرض منها

 2,859  7,860 
 

 ذات عالقة جهاتمعامالت وارصدة . 23
 اعليهالتي تسيطر والمنشآت دارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة اإلساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس ذات العالقة في الم الجهاتتتمثل 

ً عليها  تمارسو أمشتركة سيطرة  الشركة تسيطر عليها وأ الشركة ً  تأثيرا لألحكام تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا  .جوهريا
 دارة. قبل اإلوتتم الموافقة عليها من العادية الشروط و
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 اللجان مصاريف سفر واقامة ومصاريف اخرى ذات عالقة.مجلس االدارة و ج(  تشمل مصاريف 
 ايرادات اخرى  .22

 
 م2018  م2019 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

 2,039   1,448 فائض إعادة التأمين
 5,821   1,411 مخصصات انتهى الغرض منها

 2,859  7,860 
 

 ذات عالقة جهاتمعامالت وارصدة . 23
 اعليهالتي تسيطر والمنشآت دارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة اإلساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس ذات العالقة في الم الجهاتتتمثل 

ً عليها  تمارسو أمشتركة سيطرة  الشركة تسيطر عليها وأ الشركة ً  تأثيرا لألحكام تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا  .جوهريا
 دارة. قبل اإلوتتم الموافقة عليها من العادية الشروط و

 
 

  



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

 م2019 ديسمبر 31

- 40 - 
 

 . معامالت وارصدة جهات ذات عالقة ) تتمة(23
 

   :م2018ديسمبر  31و  م2019ديسمبر  31المنتهية في  السنةخالل فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة 
 مبلغ المعامالت   

 م2018  م2019 طبيعة المعامالت  العالقة االسم 
 سعوديألف لاير   ألف لاير سعودي   

 البنك التجاري األهلي
 
 

 مساهم
 
  

إجمالي اشتراكات تأمين 
 جماعي

 
 53,255  

 
 137,150 

المطالبات  إجمالي
 106,137  87,582  المدفوعة

شركة األهلي لتسويق 
 خدمات التأمين المحدودة

 
 432  - عمولة وكالة وأخرى شركة تابعة لمساهم 

 1,888  1,586 ادارةاتعاب  مساهم  شركة إف دبليو يو 
 5,096  5,062 رسوم صندوق استثمار شركة تابعة لمساهم  األهلي كابيتال 

 3,662  3,746 منافع قصيرة االجل  موظفي االدارة العليا 

  
مكافأة نهاية الخدمة 

 145  253 للموظفين
  
 ( مستحق من / )إلى( جهات ذات عالقة أ

 م2018ديسمبر  31  م2019 ديسمبر 31 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 66,932  8,562 (5)اإليضاح  –مساهم  –مستحق القبض من البنك األهلي التجاري 

 429  702 أتعاب صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة لمساهم 

 (143)  (121) مساهم –مستحق إلى شركة إف دبليو يو 
شتتتتركة تابعة  -التأمين المحدودة  شتتتتركة األهلي لتستتتتويق خدماتمستتتتتحق إلى 

 (2,206)  (358) لمساهم 
 (479)  (2,349) 

 (60,891)  (37,975) باإلجمالي –مساهم  -مطالبات قائمة مستحقة الدفع للبنك األهلي التجاري 
 

 
  مكافأت وبدالت اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة (ب

 31المنتهية في  الستتتنة خاللذات الصتتتلة أعضتتتاء مجلس اإلدارة وأعضتتتاء اللجان األخرى والمصتتتروفات  جور وبدالتأفيما يلي تفاصتتتيل 
 م:2018ديسمبر  31 م و 2019  ديسمبر

 غ المعامالتلمب 
 م2018  م2019 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 1,917  2,184 (21أجور وبدالت مجلس اإلدارة واللجان األخرى)اإليضاح 
 560  515 (21أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان األخرى)اإليضاح 

  -  139 (21مصروفات سفر وإقامة لمجلس اإلدارة )اإليضاح 
ذات العالقة، فإن المبالغ المستتتتحقة من وإلى  بالجهاتالمتعلقة  12و  8و 7و 5و 4باإلضتتتافة إلى اإلفصتتتاحات الواردة في اإليضتتتاحات رقم  

 عالقة هي كما يلي :ذات ال للجهاتذات عالقة موضحة في قائمة المركز المالي. باإلضافة المبالغ المستحقة  جهات
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 . معامالت وارصدة جهات ذات عالقة ) تتمة(23
 
 مكافأت وبدالت اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة )تتمة( (ب

 
 
 م2018  م2019 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

مكافأت ومصتتتتتتتاريف اخرى مستتتتتتتحقة الدفع لمجلس االدارة واللجان األخرى 
 (3,143)  (1,140) (16)اإليضاح 

 

 معلومات قطاعات التشغيل . 24
ع يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع ضوابط إعداد التقارير الداخلية المقررة من المدير األول للتشغيل والمسؤول عن توزي

المدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية. ألغراض اإلدارة، فإن أنشطة عمليات التأمين  وهو وتقييم أداء قطاعات التشغيل الموارد
 المملكة العربية السعودية يتم إعداد التقارير بشأنها في وحدتي عمل مبينة على النحو التالي: في تجري بالكاملوالتي 

 م منتجات تأمين على الحياة على أساس فردي بما في ذلك المنتجات الموجهة لالستثمارات المرتبطة بالوحدات.يقد -تأمين قطاع األفراد  •
على أساس جماعي ويقدم أيضاً منافع حماية  والشركات يقدم برامج تأمين على الحياة إلى أعضاء المؤسسات -تأمين قطاع المجموعات  •

يتضمن هذا القطاع منافع حماية فيما يتعلق بالتسهيالت  المقدمة من مؤسسات تمويلية كماشخصية من االئتمان فيما يتعلق بالقروض ال
 .لمقدمة من مؤسسات تمويل إلى عمالئهاالقروض الشخصية اعدا االئتمانية المتنوعة األخرى 

ذات الصلة ويتم مراقبتها على أساس في القطاعات المدير األول للتشغيل إلى ال يتم اإلبالغ عنها  المصنفةغير  االلتزاماتو  االصول إن
 مركزي.

 
 تم فصل عمليات المساهمين عن قطاعات التشغيل ويتم اإلفصاح عنها ألغراض العرض فقط في عمود منفصل.
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 . معامالت وارصدة جهات ذات عالقة ) تتمة(23
 
 مكافأت وبدالت اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة )تتمة( (ب

 
 
 م2018  م2019 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

مكافأت ومصتتتتتتتاريف اخرى مستتتتتتتحقة الدفع لمجلس االدارة واللجان األخرى 
 (3,143)  (1,140) (16)اإليضاح 

 

 معلومات قطاعات التشغيل . 24
ع يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع ضوابط إعداد التقارير الداخلية المقررة من المدير األول للتشغيل والمسؤول عن توزي

المدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية. ألغراض اإلدارة، فإن أنشطة عمليات التأمين  وهو وتقييم أداء قطاعات التشغيل الموارد
 المملكة العربية السعودية يتم إعداد التقارير بشأنها في وحدتي عمل مبينة على النحو التالي: في تجري بالكاملوالتي 

 م منتجات تأمين على الحياة على أساس فردي بما في ذلك المنتجات الموجهة لالستثمارات المرتبطة بالوحدات.يقد -تأمين قطاع األفراد  •
على أساس جماعي ويقدم أيضاً منافع حماية  والشركات يقدم برامج تأمين على الحياة إلى أعضاء المؤسسات -تأمين قطاع المجموعات  •

يتضمن هذا القطاع منافع حماية فيما يتعلق بالتسهيالت  المقدمة من مؤسسات تمويلية كماشخصية من االئتمان فيما يتعلق بالقروض ال
 .لمقدمة من مؤسسات تمويل إلى عمالئهاالقروض الشخصية اعدا االئتمانية المتنوعة األخرى 

ذات الصلة ويتم مراقبتها على أساس في القطاعات المدير األول للتشغيل إلى ال يتم اإلبالغ عنها  المصنفةغير  االلتزاماتو  االصول إن
 مركزي.

 
 تم فصل عمليات المساهمين عن قطاعات التشغيل ويتم اإلفصاح عنها ألغراض العرض فقط في عمود منفصل.
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 . معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24
  م2019ديسمبر  31كما  في  

 أفراد –تأمين  
 –تأمين 

 مجموعات
عمليات  إجمالي

 التأمين
عمليات 

 مجموع مساهمينال
ــ  ــألف ري ــ ــ ــ ــ ــــ ـال ســ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ  

       االصول
  19,619  13  19,606  2,520 17,086 النقد وما في حكمه

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي 
 - التأمين، بالصافي

  
14,569  

  
14,569   -  

  
14,569  

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 
  2,107  -  2,107  2,107 - مكتسبة

  21,088  -  21,088  19,718 1,370 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
  671,674  -  671,674  - 671,674 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

  316,528  245,478  71,050  34,792 36,258 استثمارات
  702  -  702 - 702 ايراد مستحق 

 727,090 73,706  800,796  245,491  1,046,287 
      أرصدة غير مصنفة:

  6,061  4,590  1,471   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى -
  2,703  -  2,703   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -
  852  -  852   موجودات غير ملموسة  -
  16,667  16,667    وديعة نظامية -
  1,947  1,947    عائد مستحق من وديعة نظامية -

  1,074,517  268,695  805,822   مجموع االصول
      

      االلتزامات
  16,182  2,860  13,322  7,382 5,940 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

  22,227  -  22,227  17,184 5,043 لمعيدي التأمينأرصدة مستحقة الدفع 
  3,449  -  3,449  3,449 - اشتراكات تامين غير مكتسبة
  684,546  -  684,546  295 684,251 احتياطي فني لعمليات التامين

  43,171  -  43,171  41,066 2,105 مطالبات قائمة
  5,053  -  5,053  4,328 725 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

  479  -  479 - 479 مستحق لجهات ذات عالقة
 698,543 73,704  772,247  2,860  775,107  

      أرصدة غير مصنفة:
 3,794 -  3,794   ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى -
 2,460 -  2,460   مكافأة نهاية الخدمة  -
 20,184 -  20,184   التأمينالفائض من عمليات  -
 29,254 29,254  -   زكاة وضريبة الدخل  -
 8 8  -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع  -
 1,947 1,947  -   عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد  -

 832,754 34,069 798,685   مجموع االلتزامات 
      

      لكيةحقوق الم
 166,667 166,667 -   رأس المال

 29,895 29,895 -   احتياطي نظامي 
 45,489 45,489 -   أرباح مبقاة

 (288) - (288)   احتياطي إعادة التقييم التزام المنافع المحددة
 241,763 242,051 (288)   لكيةمجموع حقوق الم

 1,074,517 276,120 798,397   لكيةمجموع االلتزامات وحقوق الم
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قطاعات التشغيل )تتمة(. معلومات 24  
 
  م2018ديسمبر  31كما  في  

 أفراد –تأمين  
 –تأمين 

 مجموعات
إجمالي عمليات 

 التامين
عمليات 

 مجموعال مساهمينال
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

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

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي 
 74,073    -  74,073 74,073    -  التأمين، بالصافي

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 
 3,187    -  3,187 3,187    -  مكتسبة

 40,690    -  40,690 38,471 2,219 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 647,075    -  647,075    -  647,075 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 286,613 238,808 47,805  28,850 18,955 استثمارات
 429    -  429    -  429 ايراد مستحق

 684,540 145,173 829,713 241,225 1,070,938 
      أرصدة غير مصنفة:

 5,493 4,583 910   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى -
 1,712 - 1,712   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -
 2,347 - 2,347   موجودات غير ملموسة  -
 16,667 16,667 -   وديعة نظامية -
 1,464 1,464 -   عائد مستحق من وديعة نظامية -

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

      االلتزامات
 27,988 - 27,988 21,720 6,268 مستحقة الدفع ومطلوبات اخرىارصدة 
 46,389 - 46,389 42,409 3,980 لمعيدي التأمينمستحقة الدفع أرصدة 

 4,974 -  4,974  4,974    -  اشتراكات تامين غير مكتسبة
 654,225 - 654,225 1,841 652,384 احتياطي فني لعمليات التأمين

 66,875 - 66,875 63,969 2,906 مطالبات قائمة
 7,197 - 7,197 6,418 779 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

 2,349 - 2,349    -  2,349 مستحق لجهات ذات عالقة
 668,666 141,331 809,997 - 809,997 

      أرصدة غير مصنفة:
 7,736 3,894 3,842   أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى -
 1,809 - 1,809   مكافأة نهاية الخدمة  -
 19,010 - 19,010   الفائض من عمليات التأمين -
 23,860 23,860 -   زكاة وضريبة الدخل  -
 8 8 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع -
 1,464 1,464 -   عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد -

 863,884 29,226 834,658   مجموع االلتزامات 
      

       لكيةحقوق الم
 166,667 166,667 -   رأس المال

 28,427 28,427 -   احتياطي نظامي 
 39,619 39,619 -   أرباح مبقاة

 24 - 24   احتياطي إعادة التقييم التزام المنافع المحددة
 234,737 234,713 24   لكيةالممجموع حقوق 

 1,098,621 263,939 834,682    لكيةمجموع االلتزامات وحقوق الم
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قطاعات التشغيل )تتمة(. معلومات 24  
 
  م2018ديسمبر  31كما  في  

 أفراد –تأمين  
 –تأمين 

 مجموعات
إجمالي عمليات 

 التامين
عمليات 

 مجموعال مساهمينال
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

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

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي 
 74,073    -  74,073 74,073    -  التأمين، بالصافي

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 
 3,187    -  3,187 3,187    -  مكتسبة

 40,690    -  40,690 38,471 2,219 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 647,075    -  647,075    -  647,075 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 286,613 238,808 47,805  28,850 18,955 استثمارات
 429    -  429    -  429 ايراد مستحق

 684,540 145,173 829,713 241,225 1,070,938 
      أرصدة غير مصنفة:

 5,493 4,583 910   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى -
 1,712 - 1,712   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -
 2,347 - 2,347   موجودات غير ملموسة  -
 16,667 16,667 -   وديعة نظامية -
 1,464 1,464 -   عائد مستحق من وديعة نظامية -

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

      االلتزامات
 27,988 - 27,988 21,720 6,268 مستحقة الدفع ومطلوبات اخرىارصدة 
 46,389 - 46,389 42,409 3,980 لمعيدي التأمينمستحقة الدفع أرصدة 

 4,974 -  4,974  4,974    -  اشتراكات تامين غير مكتسبة
 654,225 - 654,225 1,841 652,384 احتياطي فني لعمليات التأمين

 66,875 - 66,875 63,969 2,906 مطالبات قائمة
 7,197 - 7,197 6,418 779 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

 2,349 - 2,349    -  2,349 مستحق لجهات ذات عالقة
 668,666 141,331 809,997 - 809,997 

      أرصدة غير مصنفة:
 7,736 3,894 3,842   أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى -
 1,809 - 1,809   مكافأة نهاية الخدمة  -
 19,010 - 19,010   الفائض من عمليات التأمين -
 23,860 23,860 -   زكاة وضريبة الدخل  -
 8 8 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع -
 1,464 1,464 -   عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد -

 863,884 29,226 834,658   مجموع االلتزامات 
      

       لكيةحقوق الم
 166,667 166,667 -   رأس المال

 28,427 28,427 -   احتياطي نظامي 
 39,619 39,619 -   أرباح مبقاة

 24 - 24   احتياطي إعادة التقييم التزام المنافع المحددة
 234,737 234,713 24   لكيةالممجموع حقوق 

 1,098,621 263,939 834,682    لكيةمجموع االلتزامات وحقوق الم
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 . معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24
  م2019 
  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
    مكتتبةالاجمالي اإلشتراكات 

 177,231 - 177,231 األفراد -
 21 21 - مشاريع صغيرة -
 166 166 - صغيرة مؤسسات -
 3,331 3,331 - متوسطة مؤسسات -
 58,092 58,092 - كبيرة مؤسسات -

 238,841 61,610 177,231 مجموع اجمالي اإلشتراكات المكتتبة
 (149,627) - (149,627) اإلشتراكات المستثمرة، بالصافي

 89,214 61,610 27,604 صافي إشتراكات التأمين
    إعادة التأمين المسندة:اشتراكات 

 - - - محلية -
 (42,183) (37,476) (4,707) خارجية -

 47,031 24,134 22,897 صافي اإلشتراكات المكتتبة
 445 445 - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 47,476 24,579 22,897 صافي  اإلشتراكات المكتسبة
 5,062 - 5,062 أتعاب صندوق االستثمار

 52,538 24,579 27,959 مجموع االيرادات 
    تكاليف ومصروفات االكتتاب
 (93,766) (92,438) (1,328) اجمالي المطالبات المدفوعة

 68,798 68,094 704 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (24,968) (24,344) (624) صافي المطالبات المدفوعة 
 4,102 4,150 (48) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 2,144 2,090 54 التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (18,722) (18,104) (618) المتكبدة  والفوائد األخرى صافي المطالبات

 2,110 1,546 564 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي
 (2,394) (451) (1,943) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (1,194) (308) (886) مصروفات اكتتاب أخرى
 (20,200) (17,317) (2,883) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 32,338 7,262 25,076 صافي  دخل االكتتاب
    إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى

    أرصدة مصنفة:
 2,859 - 2,859 ايرادات اخرى  -
 (196) (196) - ديون مشكوك في تحصيلها مخصص إضافة -

    أرصدة غيرمصنفة:
 (33,090) مصروفات عمومية وإدارية -
 12,715 أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -
 294 قائمة الدخلارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل  -

 (17,418) مجموع مصروفات العمليات األخرى
 14,920 صافي الدخل  للسنة

 (1,174) صافي الدخل العائدة لعمليات التأمين
 13,746 صافي الدخل للسنة العائدة للمساهمين
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24  
 م2018 
  مجموع مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

ــعودي إيرادات  ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ  ألف ري
    اجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 191,919 - 191,919 األفراد -
 - - - مشاريع صغيرة -
 71 71 - مؤسسات صغيرة -
 5,134 5,134 - مؤسسات متوسطة -
 141,222 141,222 - مؤسسات كبيرة -

 338,346 146,427 191,919 مجموع اجمالي اإلشتراكات المكتتبة
 (161,430)    -  (161,430) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 30,489 146,427 176,916 
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

 - - - محلية -
 (105,611) (103,307) (2,304) خارجية -

 71,305 43,120  28,185  صافي اإلشتراكات المكتتبة
 (101) (101) - المكتسبة، بالصافيالتغير في االشتراكات غير 

 71,204 43,019 28,185 صافي  اإلشتراكات المكتسبة
 5,096 - 5,096 أتعاب صندوق االستثمار

 76,300 43,019 33,281 مجموع االيرادات 
    تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (117,246) (116,874) (372) اجمالي المطالبات المدفوعة
 91,213 90,955 258 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (26,033) (25,919) (114) صافي المطالبات المدفوعة 
 (8,694) (8,301) (393) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 (929) (415) (514) التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (35,656) (34,635) (1,021) صافي المطالبات المتكبدة 
 3,907 2,537 1,370 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي

 (2,920) (357) (2,563) تكاليف حيازة وثائق التأمين
 (1,693) (732) (961) مصروفات اكتتاب أخرى

 (36,362) (33,187) (3,175) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 39,938 9,832 30,106 صافي  دخل االكتتاب
    إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى

    أرصدة مصنفة:
 (14,885) (14,885) - مخصص مقابل مطالبات مستحقة القبض من معيدي التأمين -
 7,860    -  7,860 ايرادات اخرى  -

 770               770               - ديون مشكوك في تحصيلها عكس مخصص
    أرصدة غيرمصنفة:

 (27,928)        مصروفات عمومية وإدارية
 5,543 أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 435 ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 (28,205) العمليات األخرىمجموع مصروفات 
 11,733 صافي الدخل  للسنة

 (1,312) صافي الدخل العائدة لعمليات التأمين
 10,421 صافي الدخل للسنة العائدة للمساهمين
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 م2018 
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 القيم العادلة لألدوات المالية .25
في معاملة تتم على  المتعاملين في السوقالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو سداده لتحويل التزام بين  (أ

 أساس منظم في تاريخ القياس.
العادلة من خالل  تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات مرتبطة بالوحدات واستثمارات بالقيمة

وتتكون مطلوباتها  والمستحق من عمليات التأمين قائمة الدخل واشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة معيدي التأمين وذمم مدينة أخرى
 وذمم والمستحق لعمليات المساهمين المالية من مطالبات قائمة وأرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين ومبلغ مستحق لجهات ذات عالقة

وبخالف االستثمارات  م2019ديسمبر  31. كما في دائنة أخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية
 بأي أدوات مالية أخرى تقاس بالقيمة العادلة. ( لم تحتفظ الشركة8و 7 اتالمسجلة بالقيمة العادلة )اإليضاح

 
  لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:  الهرمي التاليالتسلسل تستخدم الشركة  (ب

 : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالية )دون تعديل أو إعادة تصنيف(. 1مستوى 
أو أساليب تقييم أخرى والتي تستند جميع المعطيات  المشابهة لموجودات والمطلوباتل: 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 

 
األول، عدا ن كافة األدوات المالية المستتتتجلة بالقيمة العادلة تعد من المستتتتتوى م، إ2018ديستتتتمبر  31و  م2019ديستتتتمبر  31كما في 

حددت الشتتتتتركة المستتتتتتوى الثاني  اإلستتتتتتثمار في الصتتتتتناديق العقارية ومحفظة األهلي تكافل الخاصتتتتتة فهي تعد من المستتتتتتوى الثاني.
ة الدخل بناء على صتتافي قيمة موجودات الصتتناديق ذات لالستتتثمارات المرتبطة بالوحدات واالستتتثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائم

 م2018)السنةالصلة كما في نهاية فترة التقرير المالي. ال توجد تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل 
 .: نفس األمر ال تغيير(

 
يخص قياس  ا( فيم8( فيما يخص قياس القيمة العادلة  لالستتتتتتثمارات مرتبطة بالوحدات وايضتتتتتاح رقم )7ايضتتتتتاح رقم ) بالرجوع الى (ج

 القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
 

 إدارة المخاطر .26
 

شركة على مخاطر ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد شطة ال ضوابط  تنطوي أن وقياس ومراقبة مستمرة للمخاطر تخضع ل
الحد من المخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه في غاية األهمية لضمان استمرار ربحية الشركة وكل فرد في الشركة 

على األعمال من خالل  مستتئول عن التعرض للمخاطر فيما يتعلق بمستتئولياته أو مستتئولياتها. إذ أن من ستتياستتة الشتتركة مراقبة المخاطر
 عملية تخطيط استراتيجي.

 
 هيكل ادارة المخاطر

 .والسيطرة عليها تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد وتقييم وضبط ومراقبة المخاطر
 

 مجلس االدارة 
وإعتماد اإلستتتتراتيجيات والستتتياستتتات لتحقيق إن مجلس االدارة هو الجهة العليا المستتتئولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه 

 األهداف المحددة للشركة .
 

 اإلدارة العليا
إن اإلدارة العليا مستتؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستتتراتيجية ضتتمن ستتياستتة محددة مستتبقاً من قبل مجلس إدارة 

 .فيما يتعلق بحدود المستوى المقبول للمخاطرالشركة 
 

 لمراجعةلجنة ا
لجنة المراجعة تستتتتتتاعد مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ جودة ونزاهة التقارير المالية ومخاطر اإلدارة من خالل مراجعة الحستتتتتتابات 

 لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.
 

 المراجعة الداخلية
إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفاية  يتم تدقيق كافة العمليات الرئيستتتتتية والمالية وإدارة المخاطر داخل الشتتتتتركة من قبل

 اإلجراءات ومن اإللتزام بهذه اإلجراءات، تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث ومناقشتتتتتتتة كافة نتائج عمليات التقويم مع اإلدارة العليا،
 وتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة الى لجنة المراجعة. 

 
 
 
 

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

 م2019 ديسمبر 31

- 47 - 
 

 إدارة المخاطر )تتمة( .26
 

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

 ( مخاطر التأمين أ
 

تحقة لحملة الوثائق عن القيمة الدفترية الحتياطي أنشتتتتتتطة التأمين ستتتتتتمخاطر التأمين التكافلي هي مخاطر تجاوز قيمة المطالبات الم
وتتأثر هذه المخاطر بعدد المطالبات المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. لذا فإن هدف عمليات التأمين هو التكافلي. 

التأكد من وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات. وتدير عمليات التأمين التكافلي هذه المخاطر عن طريق التأكد من وجود غطاء 
 حد من أقصى خسارة مستحقة مقابل أي مطالبة فرديه.إعادة تأمين كافي لل

 
 التركيز الجغرافي للمخاطر

 تتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين لحملة الوثائق بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية.
 

 االفتراضات الرئيسية
والفيضتتتتانات والعوامل البيئية واالقتصتتتتادية، واضتتتتطرابات يمكن أن تتأثر وتيرة وشتتتتدة المطالبات بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية 

الغالف الجوي، وتركيز المخاطر، واعمال الشتتتتتغب المدني، وما إلى ذلك. تقوم الشتتتتتركة بإدارة هذه المخاطر من خالل استتتتتتراتيجيات 
 االكتتاب المحافظة وإستخدام ترتيبات إعادة التأمين.

 
 تكرر وحجم المطالبات  

لعائلي لألفراد ، تتمثل المخاطر الرئيستتية في الوفاة والعجز)الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. يتم إدارة هذه المخاطر من بالنستتبة للتكافل ا
تي خالل إستراتيجيات تأمين فعالة ومحددة المعالم عند اكتتاب الوثيقة التأمينية للفرد. هناك مستويات وإجراءت مختلفة ماقبل التغطية وال

الن عن الصحة الجيدة، وإجراء إستبيان طبي، والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلستشاريين وإجراء فحوصات تشتمل على اإلع
طبية شتتاملة . كما تقوم الشتتركة بتقييم الوضتتع المالي ومستتتوى المعيشتتة واألخطار المهنية للتأكد من درجة المخاطر المؤمن عليها، واذا 

 ادية"كان من الممكن تصنيفها كـ "حياة ع
 

اة بالنستتتبة للتكافل العائلي للمجموعات ، تتمثل المخاطر الرئيستتتية في الوفاة والعجز )الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. تعتبر مخاطر الوف
مركبة بستتبب تركز المخاطر مثل تواجد الموظفين في أماكن العمل . لدي الشتتركة إستتتراتيجية تأمين واضتتحة المعالم عند اكتتاب وثائق 

تأمين للمجموعات وهناك مستتتتتويات مختلفة ما قبل التغطية والتي تشتتتتتمل على اإلعالن عن الصتتتتحة الجيدة، وإجراء إستتتتتبيان طبي، ال
والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلستشاريين وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما تقوم الشركة بدراسة طبيعة العمل الذي تقوم 

 ، والسكان حسب المنطقة الجغرافية، والخلفية الثقافية، والعمالة اليدوية/ غير اليدوية.به المجموعة، وحجم المجموعة
 

يتم حماية محفظة التكافل العائلي لألفراد والمجموعات بموجب ترتيبات إعادة تأمين فعالة. وهذا يحمي الشركة من أي أثار عكسية نتيجة 
 للوفاة / العجز .

 
 حساسية المطالبات

التأمين بمختلف اإلفتراضتتتات كما هو مذكورة في اإليضتتتاح أعاله. ومن غير الممكن تحديد آثار بعض اإلفتراضتتتات مثل  تتأثر مطالبات
في صتتتتافي نستتتتبة المطالبات وافتراض ثبات  %5التغيرات التشتتتتريعية اوعدم التأكد من عملية التقديرات. إن التغير اإلفتراضتتتتي بواقع 

الف لاير ستتتعودي( في  3,560م : 2018الف لاير ستتتعودي تقريباً )2,374   غ اجمالي قدرهالعوامل األخري ستتتيؤثر على الدخل بمبل
 السنة .

 
 التأمين إعادة ب( مخاطر

 
 عمليات تقوم المدفوعة المطالبات عدد في الزيادة الناتجة عن المالية للمخاطر التعرض ولتقليل التأمين شركات لدى الحال هو كما

التأمين.إن إتفاقيات إعادة التأمين التعفي الشركة من  إعادة ألغراض أخرى اطراف مع بإبرام عقود المعتادنشاطها  سياق في التأمين
به إلتزاماتها تجاه حملة الوثائق ولذلك تظل الشركة ملتزمة بحصتها من المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم تفي 

 بموجب إتفاقيات إعادة التأمين. شركة إعادة التأمين بإلتزاماتها
 

تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة اعسار مدراء إعادة التأمين. تقوم إدارة عمليات التأمين بتقييم الوضع المالي لمدراء إعادة التأمين.  ولتقليل
 والواليات المتحدة األمريكيةألمانيا  مقرها في كل من تأمين عالمية إعادة شركات مع إعادة تأمين حصة التأمين إتفاقية عمليات ولدى

 الفردية جميع العقود التأمين إعادة إتفاقية أو اعلى. تغطي( –والمملكة العربية السعودية  تصنيفها اإلئتماني )أ أ  ولبنان والبحرين
 السعودية.  العربية المملكة في الشركة عن والمجموعات الصادرة

 
ي ال تحمل أي تصنيف ائتماني. ومع ذلك، يقتصر على الشركات المسجلة والمعتمدة من يستثنى من عملية التصنيف الشركات المحلية الت

ن. وباإلضافة الى ذلك يتم مراجعة القدرة المالية والخبرة اإلدارية والفنية فضال عن األداء التاريخي من يالمنظمين لنشاط التأمين المحلي
 قائمة المتطلبات المحددة مسبقاً قبل الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين.إدارة الشركة متى ما كان ذلك مالئماً ومطابقته مع 
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 وفيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة وطريقة قيام الشركة بتقليل هذه المخاطر: 
 

 ( مخاطر التأمين أ
 

تحقة لحملة الوثائق عن القيمة الدفترية الحتياطي أنشتتتتتتطة التأمين ستتتتتتمخاطر التأمين التكافلي هي مخاطر تجاوز قيمة المطالبات الم
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 التركيز الجغرافي للمخاطر
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 تكرر وحجم المطالبات  
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يتم حماية محفظة التكافل العائلي لألفراد والمجموعات بموجب ترتيبات إعادة تأمين فعالة. وهذا يحمي الشركة من أي أثار عكسية نتيجة 
 للوفاة / العجز .

 
 حساسية المطالبات

التأمين بمختلف اإلفتراضتتتات كما هو مذكورة في اإليضتتتاح أعاله. ومن غير الممكن تحديد آثار بعض اإلفتراضتتتات مثل  تتأثر مطالبات
في صتتتتافي نستتتتبة المطالبات وافتراض ثبات  %5التغيرات التشتتتتريعية اوعدم التأكد من عملية التقديرات. إن التغير اإلفتراضتتتتي بواقع 

الف لاير ستتتعودي( في  3,560م : 2018الف لاير ستتتعودي تقريباً )2,374   غ اجمالي قدرهالعوامل األخري ستتتيؤثر على الدخل بمبل
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 التأمين إعادة ب( مخاطر

 
 عمليات تقوم المدفوعة المطالبات عدد في الزيادة الناتجة عن المالية للمخاطر التعرض ولتقليل التأمين شركات لدى الحال هو كما

التأمين.إن إتفاقيات إعادة التأمين التعفي الشركة من  إعادة ألغراض أخرى اطراف مع بإبرام عقود المعتادنشاطها  سياق في التأمين
به إلتزاماتها تجاه حملة الوثائق ولذلك تظل الشركة ملتزمة بحصتها من المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم تفي 

 بموجب إتفاقيات إعادة التأمين. شركة إعادة التأمين بإلتزاماتها
 

تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة اعسار مدراء إعادة التأمين. تقوم إدارة عمليات التأمين بتقييم الوضع المالي لمدراء إعادة التأمين.  ولتقليل
 والواليات المتحدة األمريكيةألمانيا  مقرها في كل من تأمين عالمية إعادة شركات مع إعادة تأمين حصة التأمين إتفاقية عمليات ولدى

 الفردية جميع العقود التأمين إعادة إتفاقية أو اعلى. تغطي( –والمملكة العربية السعودية  تصنيفها اإلئتماني )أ أ  ولبنان والبحرين
 السعودية.  العربية المملكة في الشركة عن والمجموعات الصادرة

 
ي ال تحمل أي تصنيف ائتماني. ومع ذلك، يقتصر على الشركات المسجلة والمعتمدة من يستثنى من عملية التصنيف الشركات المحلية الت

ن. وباإلضافة الى ذلك يتم مراجعة القدرة المالية والخبرة اإلدارية والفنية فضال عن األداء التاريخي من يالمنظمين لنشاط التأمين المحلي
 قائمة المتطلبات المحددة مسبقاً قبل الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين.إدارة الشركة متى ما كان ذلك مالئماً ومطابقته مع 
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 التأمين )تتمة( إعادة ب( مخاطر

 
 93,750 قدره أقصى بحد ( )%50م : 2018فرد ) كل عن التأمين غطاء من % 50 بنسبة التأمين تحتفظ عمليات اإلتفاقية وبموجب

فيما يتعلق بتأمين حماية المجموعات  الف لاير سعودي( 300)بحد أقصى قدرة  %20 لاير سعودي( 93,750م : 2018) لاير سعودي(
 في صندوق التأمين إعادة يسدده وكيل ) الوفاة مخاطر ( التأمين مخاطر عن التأمين إعادة صندوق في فائض وأي وتأمين حماية اإلئتمان.

 حملة الوثائق.على  للتكافل ليتم توزيعه األهلي
 

 ج( المخاطر المتعلقة باألنظمة
تخضع عمليات الشركة أيضاً لمتطلبات أنظمة المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تقضي فقط بالحصول على الموافقة على 

في سداد االلتزامات واالعسار األنشطة ومراقبة هذه األنشطة بل إنها تفرض بعض القيود )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر التعثر 
 من جانب شركات التأمين لمواجهة أي مطلوبات غير متوقعة حال نشوئها والشركة ملتزمة باألنظمة المتعلقة بذلك.

 
  (المالءة الماليةد( مخاطر إدارة رأس المال )

  تعظيم القيمة للمساهمين.تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على معدالت رأس المال الجيدة لدعم أهداف الشركة و
وتدير الشركة احتياجاتها من رأس المال عن طريق تقييم النقص بين مستويات رأس المال المسجلة والمستويات المطلوبة على أساس 
منتظم. ويتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في أحوال السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. 

  المال أو تعديله ربما تعمل الشركة على تسوية التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة.  وللمحافظة على مستويات رأس
من الالئحة التنفيذية لشركات التأمين، يتطلب من الشركة اإلحتفاظ  بهامش  67وفقا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي المادة 

% من مخاطر رأس المال في خطر تأمين الحماية لألفراد والمجموعات على 0.1% و 0.3،  للمالءة بما يعادل إدنى متطلبات رأس المال
 % من خطر إجمالي رأس المال والشركة ملتزمة باألنظمة المتعلقة بذلك.50التوالي بعد خصم محدد والتقيد بسقف 

  
 هـ( المخاطر المالية

 
حكمه واالستثمارات المرتبطة بالوحدات واإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل تتمثل األدوات المالية الرئيسية للشركة في النقد وما في 

 قائمة الدخل واإلستثمارات المتاحة للبيع واإلشتراكات المستحقة واجمالي المطالبات القائمة وحصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة
يات التأمين واألرصدة المستحقة الدفع لمعيدي التأمين والمستحق الى واإليرادات المستحقة والذمم المدينة األخرى والمستحق من عمل

جهات ذات عالقة والمستحق لعمليات المساهمين والذمم الدائنة األخرى. ال تقوم الشركة بإبرام أية معامالت تتعلق بمشتقات األدوات 
  المالية.

ات التامين وعمليات المساهمين هي مخاطر اسعار السوق ومخاطر إن المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة في عملي
العمالت االجنبية و مخاطر أسعار العمولة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة السياسات المتعلقة بإدارة كل من 

  هذه المخاطر وإعتمادها. وفيما يلي ملخص بهذه المخاطر:
 السوق سعر مخاطر
 أسعار السوق.  في للتقلبات نتيجة مالية أداة قيمة مخاطر تذبذب هي السوق عرس مخاطر

 
مشتركة  وحدات صناديق العائدة لها في بإستثمارات المتاجرة يتعلق فيما السوق عرضة لمخاطر المساهمين وعمليات التأمين عمليات إن

 سلع اإلختيارية هي استثمارات أسهم ،صكوك ومرابحة في مشترياتالمتعلقة بها والمحافظ  المشتركة الصناديق مفتوحة. إن إستثمارات
 على الحد من الصندوق مدير السلع. يعمل لهذه أسعار السوق في الحركة على للصندوق الوحدة سعر ويعتمد محلية وعالمية في أسواق

  األسواق ذات العالقة بهذه األدوات. في التطورات مراقبة طريق عن السوق مخاطر
 

 االستثمارات في حصص األسهم المدرجة المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع أيضا لمخاطر التغير في أسعار السوق. وتتعرض
 

اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الخاصة بعمليات  قيمة نقص في / زيادة % 5 بنسبة تغيرا بالزيادة أوالنقصان إن
 سعودي ألف لاير 15,826بمبلغ الدخل على قائمة  ثابتة من شأنه أن يؤثر بالزيادة اوالنقصان األخرى المتغيرات بقاء مع التامين

 الف لاير سعودي(. 14,331م  : 2018)
 
 
 
 
  

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

 م2019 ديسمبر 31

- 49 - 
 

 إدارة المخاطر )تتمة( -26
 هـ( المخاطر المالية) تتمة(

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

 
 المساهمين وعمليات عمليات التأمين ألن نظراً  العملة سعر في التذبذب في حدوث خسائر بسبب ضئيلة مخاطر هناك أن اإلدارة تعتقد

األمريكي، نظراً إلرتباط سعر الريال السعودي بالدوالر األمريكي فإن األرصدة  أو المبالغ  والدوالر السعودي بالريال رئيس بشكل تتم
  بالدوالر األمريكي التشكل أي مخاطر جوهرية تتعلق بمخاطر العملة األجنبية. 

 مخاطر اسعار العمولة 
مستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. ونظرا تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على الربحية ال

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

 اإلئتمان مخاطر
بالحد من  مالية. تقوم الشركة خسارة تكبد الطرف اآلخر الوفاء ما والتسبب في على ما طرف قدرة عدم هي مخاطر اإلئتمان مخاطر

 مخاطر اإلئتمان بتحديد سقف ائتماني للعمالء ومراقبة االرصدة المدينة القائمة.
 

تقوم الشركة بإصدار وثائق إستتثمار مرتبطة بالوحدات. وفي حالة األنشطة المرتبطة بالوحدات، يتحمل حامل وثيقة التكافل مخاطر 
مارية المرتبطة بالوحدات الن مزايا وثائق التأمين مرتبطة بقيمة موجودات إستثمارية بشأن الموجودات المملوكة في الصناديق اإلستث

 الصندوق. وبناًء عليه، التتعرض الشركة لمخاطر إئتمان هامة بشأن اإلستثمارات المالية المرتبطة بالوحدات.
 

 يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بعناصر قائمة المركز المالي:
 

 م2018 م2019 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 18,859 19,603 نقد لدى البنك
 40,690 21,088 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 74,133 14,825 إشتراكات مستحقة، صافي 
 365 795 سلف عاملين

 429 702 ايرادات مستحقة 
 5,461 5,944 ذمم مدينة اخرى

 62,957 139,937 
   

 تركز مخاطر االئتمان
يوجد تركز لمخاطر االئتمان عند توفر عدد من التغيرات في العوامل االقتصتتادية أو الصتتناعية التي تؤثر في مجملها على مجموعات 

المستحقة تؤثر مخاطر إئتمانها بصورة جوهرية على االئتمان الكلي للشركة.تتركز مخاطر االئتمان من نقد لدى البنوك واإلشتراكات 
  في أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة )البنك األهلي التجاري( وشركاته التابعة.

 جودة االئتمان
يتم اإلحتفاظ بأرصتتدة البنوك واإلشتتتراكات المستتتحقة لدى المستتاهم الرئيستتى في الشتتركة )البنك األهلي التجاري( الذي يحمل تصتتنيف 

ان العالمية. اإلستتتثمارات المرتبطة بالوحدات واإلستتتثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة إئتماني )أ+( من قبل وكالة تصتتنيف االئتم
 الدخل لم يتم تصنيفها.

 
 السيولة مخاطر

 للوفاء األموال الالزمة الحصول على والمتمثل في صعوبة  التأمين وعمليات المساهمين تواجه عمليات مخاطر السيولة هي مخاطر
العادلة.  قيمته يقارب بمبلغ بسرعة مالي أصل بيع القدرة على عدم من السيولة مخاطر تنتج قد . المالية باألدوات المرتبطة بإلتزاماتها

حال نشتتوئها.  إلتزامات بأي للوفاء كافية أموال وجود من وتعمل اإلدارة على التأكد شتتهري على أستتاس الستتيولة تتم مراقبة احتياجات
التأمين وعمليات المستتتتتتاهمين هي موجودات متداولة باستتتتتتتثناء األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية إن جميع موجودات عمليات 

  والوديعة النظامية فهي موجودات غير متداولة.
الى الجهات  المستتتتحقة والمبالغ من مطالبات قائمة وأرصتتتدة مستتتتحقة الدفع لمعيدي التأمين التأمين لعمليات المالية المطلوبات تتكون

أخرى. ان جميع المطلوبات المالية ال تخضتع  دائنة ذمم لعمليات المستاهمين المالية المطلوبات العالقة وذمم دائنة أخرى. وتتكون ذات
 . المالي المركز قائمة تاريخ من شهًرا 12ومن المتوقع سدادها خالل  الي فوائد

   



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

 م2019 ديسمبر 31

- 49 - 
 

 إدارة المخاطر )تتمة( -26
 هـ( المخاطر المالية) تتمة(
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األمريكي، نظراً إلرتباط سعر الريال السعودي بالدوالر األمريكي فإن األرصدة  أو المبالغ  والدوالر السعودي بالريال رئيس بشكل تتم
  بالدوالر األمريكي التشكل أي مخاطر جوهرية تتعلق بمخاطر العملة األجنبية. 

 مخاطر اسعار العمولة 
مستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. ونظرا تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على الربحية ال

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

 اإلئتمان مخاطر
بالحد من  مالية. تقوم الشركة خسارة تكبد الطرف اآلخر الوفاء ما والتسبب في على ما طرف قدرة عدم هي مخاطر اإلئتمان مخاطر

 مخاطر اإلئتمان بتحديد سقف ائتماني للعمالء ومراقبة االرصدة المدينة القائمة.
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 ربحية السهم  . 27
على المتوسط المرجح لألسهم العادية  للسنة بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين بقسمة صافي الدخل للسنةتم إحتساب ربح السهم 

 الصادرة والقائمة في تاريخ قائمة المركز المالي. ال تنطبق األرباح المخفضة للسهم على الشركة. 
 
 رباحاألتوزيعات  . 28

سنة المنتهية ساهمين عن المعلى ال دارة صرف توزيعات أرباحم( اقترح مجلس اإل2018ابريل  10)الموافق  هـ1439رجب  24بتاريخ 
 مليون  8.33: م2017خالل عام مليون لاير سعودي ) 12.5لاير سعودي لكل سهم بإجمالي مبلغ  75م بمبلغ 2017ديسمبر  31فى 

هـ 1439شعبان  7لاير سعودي(.  تم اعتماد مقترح التوزيعات من قبل المساهمين فى اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 
وافق مجلس م( 2018مايو  7هـ )الموافق 1439عبان ش 21و بالتالي تم دفع توزيعات االرباح بتاريخ  م(.2018ابريل  23)الموافق 

 يالف لاير سعود 1,091لغ ببمعلى دفع توزيعات األرباح للمساهمين غير السعوديين بعد خصم ضريبة الدخل  سابقةفي فترة  اإلدارة
ً  ةمسترد كانت الف لاير سعودي 428دفع مبلغ  ة أيضاً عن طريقتم تعديلو،   .مساهم غير سعودي ُمعفى من الضريبة من سابقا
  

المحتملةالمطلوبات وااللتزامات    29-  
 

 .: ال شيء(م2018كما في تاريخ قائمة المركز المالي ، لم يوجد لدى الشركة أي التزامات أو مطلوبات محتملة )      

  إضافيةمعلومات  . 30

  قائمة المركز المالي أ( 

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  المساهمين 

ديسمبر  31
  م2019

عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  المساهمين

ديسمبر  31
 م2018

ـعودي              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي  ألف رـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف رـي
            االصول

 18,871  2,417  16,454  19,619  13  19,606 النقـد وما في حكمه
اشتراكات تأمين مستحقة وذمم 

مدينة لمعيدي التأمين، 
 74,073  -  74,073  14,569  -  14,569 بالصافي

حصة معيدي التأمين من 
 3,187  -  3,187  2,107  -  2,107 اشتراكات تأمين غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من 
 40,690  -  40,690  21,088  -  21,088 المطالبات القائمة

 647,075  -  647,075  671,674  -  671,674 استثمارات مرتبطة بالوحدات
 286,613  238,808  47,805  316,528  245,478  71,050 استثمارات

 -  -  -  7,425  7,425  - من عمليات التأمين مستحق
 429  -  429  702  -  702 ايرادات مستحقة

مبالغ مدفوعة مقدما 
 5,493  4,583  910  6,061  4,590  1,471 وموجودات أخرى

أثاث وتركيبات ومعدات 
 1,712  -  1,712   2,703  -  2,703 مكتبية

 2,347  -  2,347  852  -  852 موجودات غير ملموسة
 16,667  16,667  -  16,667  16,667  - وديعة نظامية

عائد مستحق من وديعة 
 1,464  1,464  -  1,947  1,947  - نظامية

 805,822  276,120  1,081,942  834,682  263,939  1,098,621 
: استبعاد عمليات ينزل

 -  -  -  (7,425)  (   7,425)  - مشتركة 
 1,098,621  263,939  834,682  1,074,517  268,695  805,822 مجموع االصول
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30

 )تتمة( قائمة المركز المالي أ( 

  عمليات التأمين  
عمليات 

  المساهمين 
ديسمبر  31

  عمليات التأمين   م2019
عمليات 
  المساهمين

ديسمبر  31
 م2018

ـعودي              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ 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
            االلتزامات

أرصدة مستحقة الدفع و مطلوبات 
  3,894  31,830  19,976  2,860  17,116 اخرى

 
35,724 

 
  22,227  -  22,227 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين

 
46,389  -  

 
46,389 

 4,974  -  4,974  3,449  -  3,449 اشتراكات تامين غير مكتسبة
 654,225  -  654,225  684,546  -  684,546 االحتياطي الفني لعمليات التأمين

 66,875  -  66,875  43,171  -  43,171 مطالبات قائمة 
احتياطي مطالبات متكبدة ولم يتم 

  5,053 اإلبالغ عنها
- 

 5,053  7,197  -  7,197 
 2,349  -  2,349  479  -  479 مستحق لجهات ذات عالقة

 -  -  -  7,425  -  7,425 عمليات المساهمينلمستحق 
 1,809   -  1,809   2,460  -  2,460  مكافأة نهاية الخدمة

 19,010  -  19,010  20,184  -  20,184  الفائض من عمليات التأمين
 23,860  23,860  -  29,254  29,254  -  زكاة وضريبة دخل

 8  8  -  8  8  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع
عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد 

 1,464   1,464  -  1,947  1,947  - العربي السعودي
 806,110  34,069  840,179  834,658  29,226  863,884 

 -  -  -  (7,425)  -  (7,425) : استبعاد عمليات مشتركة ينزل
 863,884  29,226  834,658  832,754  34,069  798,685  و مجموع االلتزامات

             لكيةحقوق الم
 166,667  166,667  -  166,667  166,667  - راس المال

 28,427  28,427  -  29,895  29,895  - احتياطي نظامي 
 39,619  39,619  -  45,489  45,489  - ارباح مبقاة 

احتياطي إعادة التقييم التزام المنافع 
 24  -  24  (288)  -  (288) المحددة

 234,737  234,713  24  241,763  242,051  (288)  لكيةمجموع حقوق الم
 1,098,621  263,939  834,682  1,074,517  276,120  798,397  لكيةمجموع االلتزامات وحقوق الم
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عمليات 

  المساهمين 
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  عمليات التأمين   م2019
عمليات 
  المساهمين

ديسمبر  31
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ـعودي              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ 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
            االلتزامات

أرصدة مستحقة الدفع و مطلوبات 
  3,894  31,830  19,976  2,860  17,116 اخرى

 
35,724 

 
  22,227  -  22,227 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين

 
46,389  -  

 
46,389 

 4,974  -  4,974  3,449  -  3,449 اشتراكات تامين غير مكتسبة
 654,225  -  654,225  684,546  -  684,546 االحتياطي الفني لعمليات التأمين

 66,875  -  66,875  43,171  -  43,171 مطالبات قائمة 
احتياطي مطالبات متكبدة ولم يتم 

  5,053 اإلبالغ عنها
- 

 5,053  7,197  -  7,197 
 2,349  -  2,349  479  -  479 مستحق لجهات ذات عالقة

 -  -  -  7,425  -  7,425 عمليات المساهمينلمستحق 
 1,809   -  1,809   2,460  -  2,460  مكافأة نهاية الخدمة

 19,010  -  19,010  20,184  -  20,184  الفائض من عمليات التأمين
 23,860  23,860  -  29,254  29,254  -  زكاة وضريبة دخل

 8  8  -  8  8  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع
عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد 

 1,464   1,464  -  1,947  1,947  - العربي السعودي
 806,110  34,069  840,179  834,658  29,226  863,884 

 -  -  -  (7,425)  -  (7,425) : استبعاد عمليات مشتركة ينزل
 863,884  29,226  834,658  832,754  34,069  798,685  و مجموع االلتزامات

             لكيةحقوق الم
 166,667  166,667  -  166,667  166,667  - راس المال

 28,427  28,427  -  29,895  29,895  - احتياطي نظامي 
 39,619  39,619  -  45,489  45,489  - ارباح مبقاة 

احتياطي إعادة التقييم التزام المنافع 
 24  -  24  (288)  -  (288) المحددة

 234,737  234,713  24  241,763  242,051  (288)  لكيةمجموع حقوق الم
 1,098,621  263,939  834,682  1,074,517  276,120  798,397  لكيةمجموع االلتزامات وحقوق الم
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30

 قائمة الدخل  ب( 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

  عمليات التأمين  
عمليات 

  عمليات التأمين   م2019  المساهمين 
عمليات 
 م2018  المساهمين

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(               
ـعودي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ 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
 338,346   -   338,346  238,841  -  238,841 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة

اشتتتتراكات قابلة لالستتتتثمار ، 
  (149,627)  -  (149,627) بالصافي

 
(161,430)   -    (161,430) 

 89,214  -  89,214  176,916  -  176,916 
اشتراكات إعادة التأمين 

         -   المسندة:
 -   -   -  -  -  - محلية

 (105,611)   -   (105,611)  (42,183)  -  (42,183) خارجية
 71,305   -   71,305  47,031  -  47,031 صافي اإلشتراكات المكتتبة
التغير في االشتراكات غير 

 (101)   -   (101)  445  -  445 المكتسبة، بالصافي
 71,204   -   71,204  47,476  -  47,476 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 5,096   -   5,096  5,062  -  5,062 أتعاب صندوق االستثمار
 76,300   -   76,300  52,538  -  52,538 مجموع االيرادات 

         -   تكاليف ومصروفات االكتتاب         -   
 (117,246)   -   (117,246)  (93,766)  -  (93,766) اجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 
 91,213   -   91,213  68,798  -  68,798 المطالبات المدفوعة 

 (26,033)   -   (26,033)  (24,968)  -  (24,968) صافي المطالبات المدفوعة 
التغيرات في المطالبات 

 (8,694)   -   (8,694)  4,102  -  4,102 القائمة، بالصافي 
التغيرات في المطالبات 

المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ 
 (929)   -   (929)  2,144  -  2,144 عنها ، بالصافي

 (35,656)  -  (35,656)  (18,722)  -  (18,722) صافي المطالبات المتكبدة 
   -         

التغيرات في اإلحتياطيات 
 3,907   -   3,907  2,110  -  2,110 الفنية ، بالصافي

 (2,920)   -   (2,920)  (2,394)  -  (2,394) تكاليف حيازة وثائق التأمين
 (1,693)   -   (1,693)  (1,194)  -  (1,194) مصروفات اكتتاب أخرى

مجموع تكاليف ومصروفات 
  (20,200)  -  (20,200) االكتتاب 

 
(36,362)   -   

 
(36,362) 

 39,938   -   39,938  32,338  -  32,338 صافي دخل االكتتاب
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30

 الدخل )تتمة(قائمة ب( 
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م2019  المساهمين 

عمليات 
  التامين 

عمليات 
  م2018  المساهمين

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(       
ـعودي              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال   ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س  

إيرادات )مصروفات( / 
            العمليات االخرى
عكس  /)إضافات إلى( 

مخصص ديون مشكوك في 
 770  -  770  (196)  -  (196) تحصيلها 

مخصص مقابل مطالبات 
القبض من معيدي  مستحقة
 (14,885)  -  (14,885)  -  -  - التأمين

 (27,928)  (5,852)  (22,076)  (33,090)  (8,221)  (24,869) مصروفات عمومية وادارية 
أرباح غير محققة من 

استثمارات بالقيمة العادلة من 
 5,543  4,347  1,196  12,715  11,359  1,356 خالل قائمة الدخل

أرباح  محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خالل 

 435  118  317  294  45  249 قائمة الدخل
أرباح محققة من استتتتتثمارات 

 -  -  -  -  -  - متاحة للبيع ، بالصافي
 7,860  -  7,860  2,859  -  2,859 إيرادات أخرى

( / مصروفات)مجموع 
  (26,818)  (17,418)  3,183  (20,601) العمليات األخرى ايرادات

 
(1,387)  

 
(28,205) 

الفائض /)العجز( من  صافي
 11,733  (1,387)  13,120  14,920  3,183  11,737 العمليات 

الفائض المحول الى 
 -  11,808  (11,808)  -  10,563  (10,563) المساهمين 

صافي الدخل للسنة قبل 
 11,733  10,421  1,312  14,920  13,746  1,174 الزكاة وضريبة الدخل

 (5,669)  (5,669)  -  (6,143)  (6,143)  - المحملة الزكاة
)المحملة( /  ضريبة الدخل

 المستردة
 
-  (265)  (265)  

 
-  706  706 

بعد  صافي الدخل للسنة
 6,770  5,458  1,312  8,512  7,338  1,174  الزكاة وضريبة الدخل

المتوسط المرجح لعدد 
األسهم العادية القائمة 

 -  16,667  -  -  16,667  - )باآلالف( 
 للسنة األساسي السهمربحية 

)لاير  بعد الزكاة والضريبة
 -  0.33  -  -  0.44  - سعودي(
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30

 الدخل )تتمة(قائمة ب( 
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م2019  المساهمين 

عمليات 
  التامين 

عمليات 
  م2018  المساهمين

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(       
ـعودي              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال   ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س  

إيرادات )مصروفات( / 
            العمليات االخرى
عكس  /)إضافات إلى( 

مخصص ديون مشكوك في 
 770  -  770  (196)  -  (196) تحصيلها 

مخصص مقابل مطالبات 
القبض من معيدي  مستحقة
 (14,885)  -  (14,885)  -  -  - التأمين

 (27,928)  (5,852)  (22,076)  (33,090)  (8,221)  (24,869) مصروفات عمومية وادارية 
أرباح غير محققة من 

استثمارات بالقيمة العادلة من 
 5,543  4,347  1,196  12,715  11,359  1,356 خالل قائمة الدخل

أرباح  محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خالل 

 435  118  317  294  45  249 قائمة الدخل
أرباح محققة من استتتتتثمارات 

 -  -  -  -  -  - متاحة للبيع ، بالصافي
 7,860  -  7,860  2,859  -  2,859 إيرادات أخرى

( / مصروفات)مجموع 
  (26,818)  (17,418)  3,183  (20,601) العمليات األخرى ايرادات

 
(1,387)  

 
(28,205) 

الفائض /)العجز( من  صافي
 11,733  (1,387)  13,120  14,920  3,183  11,737 العمليات 

الفائض المحول الى 
 -  11,808  (11,808)  -  10,563  (10,563) المساهمين 

صافي الدخل للسنة قبل 
 11,733  10,421  1,312  14,920  13,746  1,174 الزكاة وضريبة الدخل

 (5,669)  (5,669)  -  (6,143)  (6,143)  - المحملة الزكاة
)المحملة( /  ضريبة الدخل

 المستردة
 
-  (265)  (265)  

 
-  706  706 

بعد  صافي الدخل للسنة
 6,770  5,458  1,312  8,512  7,338  1,174  الزكاة وضريبة الدخل

المتوسط المرجح لعدد 
األسهم العادية القائمة 

 -  16,667  -  -  16,667  - )باآلالف( 
 للسنة األساسي السهمربحية 

)لاير  بعد الزكاة والضريبة
 -  0.33  -  -  0.44  - سعودي(
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30

 قائمة الدخل الشاملب( 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م2019  المساهمين 

عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م2018  المساهمين 

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(       
ـعودي              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ 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

 6,770  5,458  1,312  8,512  7,338  1,174 صافي الدخل للسنة 

            اآلخر:الدخل الشامل 
بنود ال يمكن إعادة تصنيفها 
إلى قائمة الدخل في الفترات 

            :الالحقة
مكاسب إعادة )خسائر( / 

 24  -  24  (312)    (312) قياس تعويضات نهاية الخدمة 
 6,794  5,458  1,336  8,200  7,338  862 الشامل للسنة مجموع الدخل

            
 
 

 :تسوية 
: صافي دخل السنة  ينزل

 (1,312)      (1,174)     العائد لعمليات التأمين

 5,482      7,026     الشامل للسنة مجموع الدخل
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 . معلومات إضافية )تتمة(30
 التدفقات النقديةقائمة ( ج

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
  التأمين

عمليات 
  م2019  المساهمين

عمليات 
  التامين

عمليات 
 م2018  المساهمين

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(       
ـعودي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ 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
 10,421  10,421  -  13,746  13,746  - الدخل للسنة

            تعديالت للسنة:
 1,312  -  1,312  1,174    1,174 صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

 829  -  829  822  -  822 استهالك
 1,755  -  1,755  1,827  -  1,827 اطفاء موجودات غير ملموسة 

 503  -  503  645  -  645 مكافأة نهاية الخدمة 
إلى  عكس من/( اضافة الى)

مخصص ديون مشكوك في 
 (770)  -  (770)  196  -  196 تحصيلها

مخصص مقابل مطالبات مستحقة 
 14,885  -  14,885  -  -  - القبض من معيدي التأمين

أرباح غير محققة من إعادة قياس 
استثمارات بالقيمة العادلة من 

 (5,543)  (4,347)  (1,196)  (12,715)  (11,359)  (1,356) خالل قائمة الدخل
الدخل قبل التغيرات في االصول 

 23,392  6,074  17,318  5,695  2,387  3,308 وااللتزامات
التغيرات في االصول وااللتزامات 

            التشغيلية:
 47,334   -  47,334  (24,599)   -  (24,599) استثمارات مرتبطة بالوحدات 

اشتراكات مستحقة القبض وذمم 
 (60,026)   -  (60,026)  59,308   -  59,308 ، صافي مدينة معيدي التأمين

 109  109     -    -   -  - مستحق من جهة ذات عالقة 
 66  (433)  499  (568)  (7)  (561) مبالغ مدفوعة مقدماً واصول اخرى 

 10  -  10  (273)  -  (273) ايرادات مستحقة
حصة معيدي التأمين من اشتراكات 

 125   -  125  1,080  -  1,080 تأمين غير مكتسبة
 (24)   -  (24)  (1,525)  -  (1,525) غير مكتسبة إشتراكات تأمين

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 (34,481)   -  (34,481)  19,602  -  19,602 القائمة

 (56,400)   -  (56,400)  30,321  -  30,321 احتياطي فني لعمليات التأمين
احتياطات مطالبات متكبدة لم يتم 

 929   -  929  (2,144)  -  (2,144) االبالغ عنها
 43,175   -  43,175  (23,704)  -  (23,704) مطالبات قائمة

أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي 
 (4,684)   -  (4,684)  (24,162)  -  (24,162) التأمين

 (12,645)   -  (12,645)  536  -  536 مستحق لعمليات المساهمين
 12,645  12,645     -   (536)  (536)  - مستحق من عمليات التامين
 401     -   401  (1,870)  -  (1,870) مستحق لجهات ذات عالقة

 8,897  (974)  9,871  (15,748)  (1,034)  (14,714) ارصدة مستحقة ومطلوبات أخرى
 (371)  (371)     -   (483)  (483)  - عائد مستحق من وديعة نظامية

 371  371     -   483  483  - عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد
)المستخدم في(  / من صافي النقد

 (31,177)  17,421  (48,598)  21,413  810  20,603 العمليات 
، الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

 (3,525)  (3,525)     -   (1,014)  (1,014)  - بالصافي
 (428)  -  (428)  (306)  -  (306) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

)المستخدم في(  من / صافي النقد
 (35,130)  13,896  (49,026)  20,093  (204)  20,297 العمليات التشغيلية
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 . معلومات إضافية )تتمة(30
 التدفقات النقديةقائمة ( ج

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
  التأمين

عمليات 
  م2019  المساهمين

عمليات 
  التامين

عمليات 
 م2018  المساهمين

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(       
ـعودي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ 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
 10,421  10,421  -  13,746  13,746  - الدخل للسنة

            تعديالت للسنة:
 1,312  -  1,312  1,174    1,174 صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

 829  -  829  822  -  822 استهالك
 1,755  -  1,755  1,827  -  1,827 اطفاء موجودات غير ملموسة 

 503  -  503  645  -  645 مكافأة نهاية الخدمة 
إلى  عكس من/( اضافة الى)

مخصص ديون مشكوك في 
 (770)  -  (770)  196  -  196 تحصيلها

مخصص مقابل مطالبات مستحقة 
 14,885  -  14,885  -  -  - القبض من معيدي التأمين

أرباح غير محققة من إعادة قياس 
استثمارات بالقيمة العادلة من 

 (5,543)  (4,347)  (1,196)  (12,715)  (11,359)  (1,356) خالل قائمة الدخل
الدخل قبل التغيرات في االصول 

 23,392  6,074  17,318  5,695  2,387  3,308 وااللتزامات
التغيرات في االصول وااللتزامات 

            التشغيلية:
 47,334   -  47,334  (24,599)   -  (24,599) استثمارات مرتبطة بالوحدات 

اشتراكات مستحقة القبض وذمم 
 (60,026)   -  (60,026)  59,308   -  59,308 ، صافي مدينة معيدي التأمين

 109  109     -    -   -  - مستحق من جهة ذات عالقة 
 66  (433)  499  (568)  (7)  (561) مبالغ مدفوعة مقدماً واصول اخرى 

 10  -  10  (273)  -  (273) ايرادات مستحقة
حصة معيدي التأمين من اشتراكات 
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 . معلومات إضافية )تتمة(30

 قائمة التدفقات النقدية )تتمة(ج( 
 
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
  التأمين

عمليات 
  م2019  المساهمين

عمليات 
  التامين

عمليات 
 م2018  المساهمين

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(       
ـعوديألف               ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي  ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري
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 (541)  -  
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صافي الزيادة / )النقص( 
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26,314  

 
357  26,671 
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16,454  

 
2,417  18,871 
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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  - األمير سلطان  8746

 4رقم الوحدة 
 3791 -  23423جدة 

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

 % 91,77بة  ان الشركة مملوكة بنسم.2007أغسطس    18بتاريخ    الشركة في السوق المالية السعوديم، وتم إدراج  2008فبراير    4بتاريخ  
ضريبة معفيين من لمساهمين مؤسسين غير سعوديين  % 8,23العام والذين يخضعون للزكاة وبنسبة لمساهمين مؤسسين سعوديين والجمهور

الدخل. 

م صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني )"نظام التأمين"( بموجب المرسوم  2003يوليو    31هـ، الموافق  1424جمادى اآلخرة    2بتاريخ  
الجهة  عتبر  يُ   الذي، والبنك المركزي السعودي )ساما(قام    م(2007سبتمبر    11هـ )الموافق  1428شعبان    29(. وفي  32الملكي رقم )م /  

رئيسية المسؤولة عن تطبيق وادارة نظام التأمين ولوائحه التنفيذية، بمنح الشركة ترخيص لمزاولة أعمال التأمين بالمملكة العربية  ال التنظيمية
السعودية. 

الرياض داخل المملكة العربية السعودية والتي ب   هاتتضمن القوائم المالية المرفقة حسابات المركز الرئيسي للشركة في جدة وحسابات فرع
  م. 2019ديسمبر  25هـ الموافق 1441ربيع الثاني  28والمسجل في الرياض بتاريخ  1010619140تعمل بموجب السجل التجاري رقم  

 د اإلعداس اأس  .2
والقياس   اإلعدادأساس أ( 

ً تم إعداد القوائم المالية  الصدارات األخرى المعتمدة من وا المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا
. )المشار اليها المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية( سبين القانونيين.ادية للمحوقبل الهيئة السع

 
ً القوائم المالية    يتم إعداد وقياس مكافأة نهاية الخدمة    لمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بقيمتها العادلة  وفقا

. باستثناء األثاث  باستخدام تصنيف متداول وغير المتداوليتم عرض قائمة المركز المالي للشركة  ال.  على اساس اساليب تقييم الخبير االكتواري
، والمطالبات القائمة،  للموظفين  نهاية الخدمة  ومكافأة  والعائد المستحق المتعلق بهذه الوديعة,النظامية،  والوديعةمعدات المكتبية،  والتركيبات وال

طبيعة  لوبات األخرى ذات  ن جميع الموجودات والمطفإاالحتياطيات الفنية لعمليات التأمين،  ، ولم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي مطالبات متكبدة  و
 خالف ذلك.  يذكرجل، ما لم قصيرة األ 

لـ "عمليات التأمين" و  مستقلة  (، تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية  ية"وائح التنفيذالل") وفقاً ألحكام نظام التأمين في المملكة العربية السعودية  
إلى عمليات التأمين أو عمليات  بوضوح  العائدة  ت  والمصروفا ، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات  وبالتالي"عمليات المساهمين".  

بالمركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات    قائمة( حول هذه القوائم المالية يقدم  29إن اإليضاح )في الحسابات المعنية.  المساهمين  
 .مستقلالنقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين بشكل 

 عملة التشغيل والعرض ب( 
ذكر  ي تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة التشغيل للشركة وقد تم تقريب كافة األرقام إلى ألف لاير سعودي صحيح ما لم  

خالف ذلك.  
ج( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

 
وفقأً لمعايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة إجراء بعض االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر    للشركة  يتطلب إعداد القوائم المالية

 على المبالغ المسجلة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 .  مستقبليتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات واألحكام على أساس مستمر. يتم إدراج فروقات التقديرات بعد مراجعتها بأثر 

مبينة  ان المعلومات حول االحكام والتقديرات واالفتراضات الغير مؤكدة والتي لها تاثير جوهري على المبالغ المدرجة في هذة القوائم المالية  
ادناه:
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 أساس اإلعداد )تتمة(  .2
)تتمة( المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات ج( 

 مة المطالبات القائ مخصص
تستند هذه    إن اإلدارة مطالبة بممارسة االجتهاد في تقديرها للمبالغ المستحقة لحملة الوثائق الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين.

عن    التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عوامل عديدة تنطوي على درجات متفاوتة من التقدير وعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية
على خبرتها السابقة في محفظة    بناءً تقديرات اإلدارة مما ينشأ عنه في المستقبل تغيرات في المطلوبات التقديرية. وتقدر الشركة مطالباتها  

على   التأمين. ويتم تقدير المطالبات التي تحتاج إلى قرار من محكمة أو هيئة تحكيم، إن وجدت على أساس كل مطالبة على حدة. وتقوم اإلدارة
، والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها. وأي فرق بين المخصصات في  المتكبدةأساس ربع سنوي بفحص مخصصاتها مقابل المطالبات  

للسنة. كما يتم التحقق من مخصص  الدخل  تاريخ قائمة المركز المالي وأي مبالغ مسددة أو مخصصات في السنة التالية يتم إدراجه في قائمة  
 ديسمبر، والمصادقة عليه من قبل الخبير االكتواري المستقل.  31بات القائمة، كما في المطال

إحتياطي عجز األقساط 
للجزء  يتأثر تقدير عجز األقساط كثيراً بعدد اإلفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية، حيث انه يستند الى نسبة الخسارة المتوقعة  

مخاطر وثائق التأمين المكتتبة. وللوصول الى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ويأخذ الخبير اإلكتواري بعين اإلعتبار عالقة  الساري المفعول من  
 المطالبات واألقساط المتوقع تطبيقها في المستقبل . 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
اك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل  يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة اإلشتراكات المستحقة إذا كان هن 

رات  المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة. ويعتبر وجود مصاعب مالية كبيرة لدى المدين أو تعثره أو تخلفه عن السداد مؤش
 على وجود انخفاض في قيمة اإلشتراكات المدينة.

 مبدأ االستمرارية 
شركة تقييماً لقدرة الشركة على االستمرار في النشاط وهي على قناعة أن لديها الموارد لمواصلة العمل في المستقبل المنظور.  أعدت إدارة ال

د  عالوة على ذلك ال يوجد لدى الشركة علم عن أية شكوك مهمة األمر الذي يلقي بالشك على القدرة في االستمرار في العمل. لذا فقد تم إعدا
 ية على أساس مبدأ استمرار الشركة في مزاولة اعمالها. القوائم المال

 القيم العادلة لألدوات المالية 
يم العادلة  القيمة العادلة لألدوات المالية يتم تداولها عبر السوق النشط في تاريخ التقرير يعتمد على السعر المتداول في السوق. عندما تكون الق
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 االعمار االنتاجية لألثاث والتركيبات والمعدات المكتبية 

د  تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية لألثاث والتجهيزات والمعدات ألغراض احتساب االستهالك. ويتم تحديد هذه التقديرات بع
الطبيعي. وتقوم اإلدارة سنوياً بفحص القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل   األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات والتلف 

 مبلغ االستهالك إذا كانت اإلدارة ترى أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 
19  -تأثير كوفيد 

المملكة العربية   ابما فيه  أرجاء الصين ومن ثم على مستوى العالمم وانتشارة في جميع  2020إن تفشي فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام  
إلى فرض السلطات الحكومية الحجر الصحي وقيود السفر على مسوى     أدى  عالن عن هذا الوباء من قبل منظمة الصحة العالمية،إ، و السعودية

والتجارة العالمية، وقد أدى ذلك    لترفيه قطاعات البيع بالتجزئة والنقل وا  في جوهرية  اضطرابات  تسبب ذلك في حدوثالعالم بنطاق متفاوت.  
في   وتسبب في تعرض األسواق المالية العالمية لتقلبات كبيرة.وانخفاض تقديرات النمو االقتصادي المستقبلي   النشاط اإلقتصاديالى إنخفاض 

السريع في جميع   " على أنه جائحة اعترافًا بانتشاره  19  -م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا "كوفيد  2020مارس    11
 أنحاء العالم.

اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم  .أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية  التفشي  ا قد أثر هذو
أصدرت إرشادات للتباعد  كما  نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود،  .  الفيروس  هذا  خطوات الحتواء انتشار

 .ق وحظر تجول في جميع أنحاء البالداالجتماعي وفرضت عمليات إغال 
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 )تتمة(   19  -تأثير كوفيد 

  في دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى حيث تعمل الشركة وما يترتب على ذلك من  " 19  - كوفيد"  فيروس كورونااستجابة النتشار  
تأثيراتها االستباقية على عملياتها واتخذت بتقييم  إدارة الشركة  قامت  تلك األسواق،  سلسلة من    تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في 

 :اإلجراءات والعمليات االستباقية والوقائية لضمان

 . صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع حيث تعمل•
 . استمرارية األعمال في جميع أنحاء المملكة وضمان أنها محمية وسليمة•

 

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

 أصول مالية 

  لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أحد   " 19كوفيد  "  كورونا  المحاسبية بسبب جائحة قامت الشركة بإجراء تقييم وفقاً لسياستها  
، أو  ينأو المدين ين  . وتشمل هذه العوامل، الصعوبات المالية الكبيرة للمصدراالمالی أو مجموعة من األصول المالية قد انخفضت قيمته  األصل
وبالنسبة لبند الصكوك  ذلك.    المصدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي أخر، وما إلىأو التأخر في السداد ، واحتمال دخول    التخلف

للموجودات المالية    أجرت الشركة تقييًما لتحديد ما إذا هناك انخفاض كبير في القيمة العادلةالمصنف ضمن استثمارات محتفظ بها لإلستحقاق،  
سنة المنتهية للالنتائج المبلغ عنها للشركة    جوهرية على  لم يكن لها أي آثار  "19  - كوفيد"  كورونا  جائحةأن  ادارة الشركة    تعتقد  بأقل من تكلفتها.

 . كما تواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.م2020ديسمبر  31في 

االئتمان  مخاطر إدارة

وتشمل هذه مراجعة    .التغير والتطور التي تفرضها الظروف الحالية سريعة  عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمواجهة المخاطر 
الشركة اإلجراءات المناسبة عند اللزوم.    سياسات التركزات االئتمانية في القطاع االقتصادي المرغوب والمنطقة والمستوى المقابل، وقد اتخذت

 : انخفاض أسعار النفطو " 19  - كوفيد "  كورونا ثرة بشكل كبير بجائحةباعتبارها متأ  التاليةقطاعات الاستنادًا إلى المراجعة، حددت الشركة 

 النقل.•
 المقاوالت. •
 . لترفيهاقطاع •

 خاطر السيولة م

وقد عززت مراقبتها الحتياجات السيولة الحالية باإلضافة إلى   على إدارة السيولة عن كثب خالل هذه الفترة تدرك الشركة الحاجة إلى التركيز
باإلضافة إلى التطور المستمر    على مستوى الفردتقوم الشركة بانتظام بمراجعة وتحديث توقعات السيولة بناًء على رصيد السيولة  .الوباء بأكمله

 .للعوامل االقتصادية الخارجية

 مطالبات ال

" مما ادى  19  –كورونا "كوفيد  اإلغالق، شهدت الشركة انخفاضاً في المطالبات المبلغ عنها المتعلقة بالوفاة الناتجة عن فايروس    فترة  خالل
، تشهد الشركة ارتفاًعا في المطالبات بما يتماشى مع تأثير الزيادة  م2020  يونيو  21ومع ذلك ، بعد رفع اإلغالق منذ    الى انخفاض المطالبات.

الختبار    م2020ديسمبر    31في    على الحياة كما  في المطالبات في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين السارية
أن االحتياطيات االكتوارية ال تزال غير متأثرة إلى حد كبير حيث ان معدل الوفيات  وبالرغم من هذه التحديات، تعتقد اإلدارة  كفاية المطلوبات.  

 .منخفض للغاية في المملكة العربية السعودية 19 - االجمالي بسبب كوفيد 
 
أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المعلنة للسنة المنتهية في    الم يكن له19  -كوفيد  هذه التقييمات ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحةًء على  بنا

عة. تطور الوضع والشكوك  ي . كما هو الحال مع أي تقدير ، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث تستند إلى أحكام هامة وسرم2020ديسمبر  31
إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة هو تقديري،  المتوقعة.  المحيطة بمدة وشدة الوباء ، وبالتالي ، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك  

 .وسوف تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر المرتبط بها بشكل منتظم

 موسمية العمليات ( د

 غييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة. ال يوجد ت 
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 السياسات المحاسبية الهامة  . 3
المالية  ان   القوائم  تم  مع  متماثلةالسياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في اعداد هذه  المالية    اتباعة  ما  القوائم  في اعداد 

 : باستثناء ما يلي، م2019ديسمبر  31نتهية في مالسنوية للسنة ال
 

الشركة المطبقة من قبل المالي الجديدة وتعديالتها للتقرير لمعايير الدولية ا لجنة تفسيرات وتفاسير ي  الدولية للتقرير المال  المعاييرأ( 
 
والتي    لمحاسبةالدولية لمعايير  الالتي صدرت عن مجلس  الحالية  المعايير  على    مراجعاتالتعديالت والالتفسيرات والمعايير الجديدة و  فيما يلي

 :  وحسب التطبيق م2020أصبحت سارية المفعول ابتداًء من ا يناير 
  

 الـبـيـان   المعيار/ التعديالت 
 الجوهري تعريف   ( 8( و )1الدولي ) ةتعديالت على معيار المحاسب 
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  ( 17)إلعداد التقارير المالية رقم    أي عدم فعالية للتحوط في قائمة الربح أو الخسارة. وسيتم أخذ ذلك في االعتبار عند تطبيق المعيار الدولي
.م2023يناير 1من  اعتباراً 
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 معايير وتفسيرات صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ ( ب
ت الصادرة  فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ولم يبدأ سريانها حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. وتضم القائمة المعايير والتفسيرا

ذه المعايير عندما تصبح نافذة.والتي تتوقع الشركة أن تطبق بشكل معقول في تاريخ الحق. وتعتزم الشركة تطبيق ه

 الـبـيـان  المعيار/ التفسير 
تبدأ   التي  الفترات  من  نافذة 

 في أو بعد التاريخ التالي 
 أنظر أدناه عقود التأمين  ( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )
 أنظر أدناه األدوات المالية  ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )

 م 2021يناير  1 الى متداولة أو غير متداولة  تصنيف االلتزامات المالية ( 1الدولي )المعيار المحاسبي 
 م 2021يناير  1 المتعلقة بـ فايروس كورونا عقود االيجارامتيازات  ( 16المعيار الدولي للتقرير المالي )
 م 2021يناير  1 إلى اإلطار المفاهيمي ةاإلشار ( 3المعيار الدولي للتقرير المالي )

 م 2021يناير  1 المتحصل قبل جاهزية األصل :   العقارات واآلالت والمعدات ( 16الدولي ) ةمعيار المحاسب 
 م 2021يناير  1 تنفيذ القعد تكلفة:   العقود المخسرة ( 37الدولي ) ةمعيار المحاسب 

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

 م 2021يناير  1 المرحلة الثانية  – ر معدالت الفائدةاتعديل معي  (  39المحاسبة الدولي )
 

 عقود التأمين  –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
نظرة عامة 

ويحل محل المعيار   عقود التأمين  نوالعرض واالفصاح عم . يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس  2017مايو    18  هذا المعيار في  صدر
 عقود التأمين.  -  4لتقارير المالية لالدولي 

بشرط أن    االختيارية  المشاركة  مع مزاياطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار  يُ 
ً  تقوم  : التالية عن عقود التأمين العناصرفصل  المعيار عقود تأمين. يتطلبباصدار  المنشأة ايضا

 ، محددةالمعايير الفي حال تحقق بعض المشتقات المضمنة ، .1
 ، و مميزةال عناصر االستثمار.2
 وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين. أي .3

المالية    العناصرساب هذه  ت حايجب   للتقارير  الدولي  )المعيار  الصلة  للمعايير ذات  وفقًا  للتقاريرو  (9)بشكل منفصل  الدولي  المالية   المعيار 
(15) .) 

 القياس 
( الذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض  4النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )وعلى  

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

 "الفئات التأسيسية" التالية:  يستند النموذج العام على

 أ( التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من:

 التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية،•
 التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية ، و •
 المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.تعديل •

  ه دراجة حالما تقوم المنشأإويتم    ،لمجموعة من عقود التأمين  المتحقق التعاقدية الربح غير    اتيمثل هامش الخدم  : هامش الخدمة التعاقدية  ب(  
التي التدفقات النقدية  عجز في؛ يتم تسجيل أي  بالسالب في بداية العقدالتعاقدية  ات الخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدم بتقديم

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

التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية لمجموعة  •
 . عقود التأمين في ذك التاريخ

 . وزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم ت دكت التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسة •
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 ( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(ب

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

 )تتمة(   القياس
  بالسالبأن يكون    لكن ال يمكن  بالخدمات المستقبلية  التي تتعلقفي التدفقات النقدية    بحسب التغيرات   الحقًاالتعاقدية    ات هامش الخدمتعديل    يتم

يتم احتساب  المتبقية في الربح أو الخسارة.    التعاقدية  اتهامش الخدمالتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن  وبالتالي يتم ادراج  
أي سعر الخصم المستخدم عند البداية لتحديد القيمة  (  بالعقد  األوليبأسعار مقفلة عند االعتراف  الفائدة أيًضا على هامش الخدمة التعاقدية  

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

 
مشاركة المباشرة )يشار إليها أيًضا ب "عقود المشاركة المباشرة"(. يتم بمزايا  لقياس العقود    هي طريقة الزاميةالرسوم المتغيرة    طريقةإن  
هامش    تعديل  لهذه العقود ، يتم  بالنسبة  الحقًا.  ايتم إعادة تقييمه  الالعقد و  في بدايةهذه المعايير    يحقق ما إذا كان العقد    لمعرفة هذا التقييم    عمل
 : اضافة الى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل التعاقدية اتالخدم

 التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية. •
. تتعلق بالبنود األساسيةالتغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال والمخاطر المالية التي ال •

توزيع األقساط المبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياساً ال يختلف بشكل  بطريقة  ضافة إلى ذلك ، يُسمح  إ
ه الطريقة يتم موائمة التزام وبهذ  . جوهري عن النموذج العام أو ان فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل

يظل النموذج العام قابالً للتطبيق من اجل  التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. 
لقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية في حال  قياس المطالبات المتكبدة. اال انه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية ل

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

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

، واستلم مالحظات عن  (17يقترح فيه تعديالت معينة على المعيار الدولي للتقارير المالية )  م2019( خالل شهر يونيو  17للتقارير المالية )
ي مناقشته على تعديالت المعيار الدولي للتقارير  م، اكمل مجلس معايير المحاسبة الدول2020مارس    17في    مجموعة من األطراف المعنية.

حيز التنفيذ  م. حيث قررت فيه تأجيل تطبيق المعيار ليصبح  2019طرحها للمناقشه خالل شهر يونيو  ( "عقود التأمين" التي تم  17المالية رقم )
لدولية ان يصدر تعديالت على المعيار الدولي للتقارير يتوقع مجلس معايير المحاسبة ا  م.2023يناير    1الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد    في
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 ( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(ب

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

 )تتمة(  التأثير

تطور ملخص ال  المناطق الرئيسية لمرحلة التصميم 
والذي    (17)رقم    للتقارير الماليةوضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي  

توجيهية   لجنة  إنشاء  وت ل  اشرافيةيضمن  التنفيذ  في  التقدم  األدوار   وزيعمراقبة 
.أصحاب المصالحمختلف  إلىوالمسؤوليات 

 إطار الحوكمة والرقابة 

تصميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تشمل وضع سياسة    الشركة بصدد
وضع اللمسات األخيرة على بصدد  الشركة    إنالبيانات.    لتلك  وقاموس  للبيانات  شاملة

تقييم    الهيكلية  التصاميم تقدًما من خالل  المختلفة. أحرزت الشركة  الفرعية  لألنظمة 
ائعين مع االنتهاء من العمليات المختلفة  متطلبات العمل وتعمل حاليًا على اختيار الب 

وتقييم الموارد الجديدة المطلوبة.  للتحولالالزمة 

منطقة العمليات 

الشركة   مختلفةو   لوائحأكملت  الفنية    لسياساتها  سياسات  المسائل  من  العديد  تشمل 
الدولي إلعداد   المعيار  بموجب  المطلوبة  السياسة  قرارات  االنتهاء من  بعد  والمالية 

رقم  ال المالية  بين (17)تقارير  الالزمة  المداوالت  بعد  السياسة  قرارات  اتخاذ  يتم   .
، تمت الموافقة على غالبية السياسات من  في الوقت الحالي.  أصحاب المصالحمختلف  

  ( 17)المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    تطبيق   قبل اللجنة التوجيهية لمشروع
التابعة للشركة. 

المجال الفني والمالي 

خطة  التعمل الشركة مع أصحاب المصلحة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على  
وما بعد التنفيذ. لتطبيق التحول على الفترة الحالية التأكيدية خطة الضمان 

صدد االستحواذ على نظام يساعد على احتساب المعيار الدولي للتقارير  إن الشركة ب 
احتساب عقود التأمين وعقود اعادة التأمين المحتفظ بها   الستيعاب(  17المالية رقم )

 (. 17بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 النظام  

( مقارنةً  17قارير المالية رقم ) إن األثر المالي الحتساب وتطبيق المعيار الدولي للت 
. ر  ال يزال جا (4بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 األثر المالي 
 

 األدوات المالية  –  (9) المعيار الدولي للتقارير المالية 

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

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

ً أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة  ،اآلخر  :في حال استيفاء اآلتي معا
 ، و تحصيل تدفقات نقدية تعاقديةبألصل لاالحتفاظ  الغرض منه هو نموذج أعمال  ضمناالحتفاظ باألصل .1
فائدة على أصل المبلغ المبلغ    ألصل  مدفوعات  تعتبر فقطالتي  وفي تواريخ محددة  تدفقات نقدية  التعاقدية لألصل المالي    الشروط  ينتج عن.2

.القائم

والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند المكاسب  قاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، ويتم تدوير  يُ 
 الشرطين التاليين: تحققالبيع ، في حالة 

 جودات المالية ، و وبيع المو التدفقات النقدية التعاقدية كل من تحصيل الغرض منهنموذج أعمال  ضمناالحتفاظ باألصل .1
ً الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات  .2 .القائمالمبلغ  أصل فائدة على ألصل المبلغ وتعتبر أيضا

 األوليعند االعتراف  وهذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة إلى ذلك    تحقق شروطالتي ال    الموجودات الماليةيتم قياس  
سيعمل على استبعاد أو  ذلك في حال ان القيام ب بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   تصنيف األصل المالي ، يمكن للمنشأة استخدام خيار 

 . تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري

االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات  أيًضا    للمنشأة، يمكن    التي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرةبالنسبة ألدوات حقوق الملكية  
رباح  توزيعات األعرض  يتم  بينما  )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة( ،    ضمن الدخل الشامل اآلخرالالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات 

 الربح أو الخسارة.  قائمة في

التغير في القيمة العادلة لاللتزام    يتم ادراج مبلغبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،    المحددة المالية    للمطلوباتإضافة إلى ذلك ، بالنسبة  
التغيرات في مخاطر االئتمان   اال اذا كان ادراج تأثير،  في الدخل الشامل اآلخر    لذلك االلتزامإلى التغيرات في مخاطر االئتمان    العائدالمالي  

الربح أو الخسارة.  قائمة في محاسبيعدم تطابق  يؤدي الى حالةالخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 ( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(ب

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

 في القيمة  النخفاضا
معيار  وفقاً ل  كما لو تم استخدامهاخسائر االئتمان المتوقعة ،    (9)لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  وفقاً لالقيمة    في  نخفاضاليعكس نموذج ا

حدث ائتماني  حصولمن الضروري  ليس، (9)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  لمنهج. وفقًا ( كخسائر ائتمان متكبدة39)المحاسبة الدولي 
ساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم ت حبإخسائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة   ادراجقبل  

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

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

. العام لمحاسبة التحوطقائم على أساس مبادئ للنموذج نهج م

تحوطات الكلية للقيمة  ال"  بـالفائدة )يشار إليها    سعراستثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر  مع  محاسبة التحوط    كاملتنطبق التعديالت على  
.  ( 39)الدولي    ةفي معيار المحاسب   كما  طبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليًابت ، قد تستمر المنشأة    فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلةالعادلة"(.  

ً  يعالجمجلس معايير المحاسبة الدولي نظراً لكونكبير  بشكلهذا االستثناء  استخدامتم   محاسبة التحوط كمشروع منفصل.  حاليا

 السريان تاريخ 
عقود "  (4)التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية    اال أن.م2018يناير    1هو    (9)المعيار الدولي للتقارير المالية    سريانكان تاريخ  

في    تالتي صدر  "عقود التأمين"  (4)مع المعيار الدولي للتقارير المالية    "األدوات المالية"  (9): تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  "التأمين
بعض  للتخفيف من  ( 4)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ضمن نطاق   تسمح للمنشآت التي تقوم باصدار عقود التأمين ، م2016سبتمبر  12

الصادر عن مجلس    "عقود التأمين"   (17الجديد )المعيار الدولي للتقارير المالية  يدخل  قبل أن    ( 9)آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  
 : الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما  معايير المحاسبة

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

مجلس معايير المحاسبة الدولي    م، فرر2020مارس    17في    أو بعد هذا التاريخ.  م2023يناير    1التي تبدأ في    التقرير المالي السنويفترات  .2
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 ( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(ب

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

 )تتمة(  تقييم التأثير 
ما سبق إلى تقييم األثر على مستوى م. يستند  م2019و    م2020ديسمبر    31في    كما  مخاطر ائتمانية منخفضة  ذاتموجودات مالية    لدى الشركة

. يستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد من (9)عال من المعيار الدولي للتقارير المالية  
التحليالت التفصيلية. أو معلومات معقولة وداعمة إضافية متاحة للشركة في المستقبل. بشكل عام ، تتوقع الشركة بعض التأثير عند تطبيق  

ً : ومع ذلك ، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك (9)  متطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقارير المالية كن . في الوقت الحالي ، ال يمجوهريا
 ة. ي لي فصت تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة 

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

على )بعد تاريخ التقرير  أو غير متداولة، اعتمادًا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير.ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث
 .عندما يشير إلي"تسوية" التزام ما 1عنيه معيار المحاسبة الدولي رقم . يوضح التعديل أيًضا ما ي (سبيل المثال ،استالم تنازل أو خرق لشرط 

 امتيازات عقود االيجار المتعلقة بـ فايروس كورونا   - 16عديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ت
عقود امتيازات    16على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    ت، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالم2020مايو    28ي  ف

 . زيل التعديالت احتمالية حدوث ارتباك فيما يتعلق بحوافز اإليجارالمتعلقة بـ فايروس كورونا.  ت  اإليجار

 37و  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم   3عديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ت

ً 3يقوم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  • لإلطار   3في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    ، بتحديث "تجميع األعمال" مرجعا
 .إعداد التقارير دون تغيير المتطلبات المحاسبية لتجميع األعمال ،المفاهيمي المالي

المستلمة    ت واآلالت والمعدات" الشركة من خصم تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات، "الممتلكا  16يمنع معيار المحاسبة الدولي رقم  •
باثبات متحصالت    من 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 
الدولي  ي • تقوم بتضمينها   37قوم معيار المحاسبة  التي  التكاليف  بتحديد أي  "المخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة"  الشركة   ، 

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

 : فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية ( ج

 حكمه وما فيالنقد
 .البنوكلدى واألرصدةالنقد في الصندوقمنحكمهوما فييتكون النقد

 اإلشتراكات المستحقة  
راجعة  يتم إدراج اإلشتراكات المستحقة عند استحقاقها وتقاس عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض. يتم م
ترداد. القيمة الدفترية للذمم لفحص انخفاض القيمة متى ماحصلت األحداث أو الظروف والتي تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالس

قائمة   الغاء األعتراف الدخليتم تسجيل أي خسائر انخفاض في القيمة في  إلغاء اإلعتراف باإلشتراكات المستحقة عند استيفاء معايير  يتم   .
 باألصول المالية. 

  اإلعتراف والقياس    –األدوات المالية 
مدينة معيدي التأمين ، وديعة نظامية، إستثمارات مرتبطة بالوحدات،  األصول المالية تتمثل في النقد وما في حكمه، أشتراكات مستحقة، ذمم  

رى.  إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل، إستثمارات متاحة للبيع ، المستحق من عمليات التأمين و الموجودات األخ
الدف مستحقة  أرصدة  القائمة،  المطالبات  في  تتمثل  المالية  لعميات  اإللتزامات  مستحق   ، عالقة  ذات  جهات  الى  مستحق  التأمين،  لمعيدي  ع 

 المساهمين والمطلوبات األخرى. 

 تاريخ االعتراف 

تلتزم فيه    يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية بتاريخ التداول ، أي التاريخ الذي
تلك  الشركة بشراء أو   بيع الموجودات. العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد 

 الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق. 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 )تتمة(:   اسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية( فيما يلى أهم السياسات المحج

 اإلعتراف و القياس لألدوات المالية 

ات المالية  يتم اإلعتراف باألدوات المالية في القوائم المالية عندما يكون على الشركة اإللتزام كطرف تعاقدي لتلك االدوات. يتم قياس جميع األدو
موجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، أي تكاليف إضافية  مبدئيا بالقيمة العادلة ، في حالة ال

تعزى مباشرة من اقتناء أو قضية. تصنيف األدوات المالية عند االعتراف األولي يعتمد على الغرض الذي تم شراؤها من األدوات المالية  
 ً ي يتم اثبات األدوات المالية بالتكلفة المطفأة  فيما عدا اإلستثمارات المرتبطة بوحدات،اإلستثمارات المتاحة  ئ لإلعتراف المبد  وخصائصها. الحاقا
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
  : ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة( 

 إستثمارات متاحة للبيع 
ناة حتى تاريخ  يتم قياس وتصنيف اإلستثمارات المتاحة للبيع ، بعد إقتنائها بالقيمة العادلة ، اإلستثمارات المتاحة للبيع هي اإلستثمارات غير المقت 

غيرات في قيمتها اإلستحقاق أو ألغراض المتاجرة ، بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع ، تدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن الت 
لحين التوقف عن إثباتها أو إنخفاض قيمتها ، وعندئذ يتم إدراج الربح أو الخسارة المتراكمة    للمساهمين  الشامل  الدخلالعادلة مباشرة ضمن قائمة  

يتم إظهار اإلستثمارات المتاحة   والذي يتم ادراجة ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة. المدرجة سابقاً في قائمة الدخل الشامل للسنة،
للبيع والتى اليمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، بالتكلفة ناقصاً مخصص اإلنخفاض في القيمة. 

 
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية   

كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على احتمال حدوث انخفاض في قيمة أصل   تقوم الشركة بإجراء تقييم في تاريخ
الغير   مالي معين أو مجموعة أخرى يتم قياس جميع األدوات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة، في حالة الموجودات والمطلوبات المالية

خل أي تكاليف إضافية تعزى مباشرة من اإلقتناء أو اإلصدار. تصنيف األدوات المالية عند اإلعتراف المبدئي  مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الد
يعتمد على الغرض الذي من اجله تم الحصول على هذه األدوات المالية وكذلك خصائصها. في حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي خسارة ناتجة  

 . يتحدد االنخفاض في القيمة على الوجه التالي: الدخلئمة عن االنخفاض في القيمة تدرج في قا
 

المثبتة في حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة، ناقصاً خسارة اإلنخفاض  أ (  
.  او قائمة التغيرات في حقوق الملكية الدخلسابقاً في قائمة 

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

في  ج(   االنخفاض  فإن  المطفأة  بالتكلفة  المدرجة  الموجودات  حالة  النقدية  في  للتدفقات  الحالية  والقيمة  الدفترية  القيمة  بين  الفرق  هو  القيمة 
 المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي المطبق. 

القيم العادلة 
للموجودات  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة منظمة بالرجوع إلى أسعار السوق المتداولة بالنسبة  

ط  وأسعار العرض للمطلوبات، في ختام أعمال في تاريخ التقارير المالية. إذا كانت األسعار المتداولة في السوق ليست متاحة، يشار إلى وسي 
 أو عروض أسعار المورد. 

قييم. وتشمل هذه التقنيات استخدام عمليات  بالنسبة للموجودات المالية التي ال يتوفر لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب الت 
المخصومة. تجارية بحتة حديثة، وذلك بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى والتي لها جوهريا نفس و / أو تحليل التدفقات النقدية 

على أفضل تقدير اإلدارة ومعدل الخصم المستخدم هو    وبالنسبة لتقنيات التدفقات النقدية المخصومة، ترتكز التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
معدل السوق ذات الصلة ألصول مماثلة.

مصاريف مدفوعة مقدما  
لمبلغ  تتمثل المصاريف المدفوعة مقدما في نفقات تم سدادها نقداً وتتعلق بفترات الحقة. مبدئياً يتم قيد المدفوعات المقدمة كأصل على اساس ا

 على أساس الفترة التي تخص تلك النفقات.  الدخلقت الحق، تحمل هذه النفقات على قائمة النقدي المدفوع. وفي و
االثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

المتراكم وأي إنخفاض في القيمة. يحتسب االستهالك بطريقة  اإلستهالكناقًصابالتكلفةالمكتبيةوالمعداتوالتركيباتاألثاثقيمةقياسيتم
. اليتم إحتساب إستهالك لإلنشاءات تحت التنفيذ وتدرج بالتكلفة.للموجوداتالتقديريةالثابت على مدى األعمار اإلنتاجيةالقسط 

 فيما يلي األعمار االنتاجية التقديرية للموجودات ألغراض احتساب االستهالك:

 سنوات  10سنوات إلى  5    أثاث والتركيبات 

 سنوات   4  أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية 

الموجودات  تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار االنتاجية وطريقة االستهالك وتعديلها إذا كان ذلك مالئماً في نهاية كل سنة مالية. يتم مراجعة  
ة. يسجل  في ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمتها عندما تشير ألحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفتري 

ل  االستهالك المحمل على الفترة في قائمة الدخل على أساس االستهالك الفعلي. وبالمثل فإن الخسائر من االنخفاض في القيمة، إن وجدت، تسج 
 . الدخلفي قائمة 
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. يتم رسملة التحسينات فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية ذات عالقة  الدخلتسجل مصروفات اإلصالح والصيانة في قائمة  

 بالتدفقات على الشركة.    
اصول غير ملموسة  

لمتراكم  يتم قياس األصول غير الملموسة ، بما في ذلك البرامج التي حصلت عليها الشركة ولها أعمار إنتاجية محددة بالتكلفة ناقًصا االستهالك ا
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 المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى 

تم الحصول عليها سواء تمت المطالبة بها من تسجل المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب سدادها في المستقبل لقاء البضاعة والخدمات التي ي 
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المخصصات 

ضمني( يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق نتيجة ألحداث سابقة و من المحتمل أن أو)قانونيإلتزامالشركة لدى يكونعندماالمخصصاتتدرج
 اإللتزام. يتطلب تدفقات خارجة لمنافع إقتصادية لتسوية هذا 
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 : ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة( 

األجنبية العمالت 

المعاملةتاريخفيالسائدالصرف  بسعراألجنبيةبالعمالتتتمالتيالمعامالتتسجيلتمسك الشركة السجالت المحاسبية بالريال السعودي. يتم
جميعتسجل.الماليالمركزقائمةفي تاريخالسائدالصرفبسعراألجنبيةبالعمالتالمسجلةالنقديةوالمطلوباتالموجوداتيتم تحويل.

بالدوالر األمريكي المرتبط بالريال أساسيةبصفةهياألجنبيةبالعملةالشركة التي تتم معامالتجميعألننظًرا.في قائمة الدخل  الفروقات
 مستقلة. عنها بصورةاإلفصاحيتمولم جوهريةليستاألجنبيةالعملةتحويلوخسائرالسعودي فإن مكاسب

المنتج تصنيف

وكانتتأمينوعنصر إستثمار  العقود عنصرتضمنتاستثمار. وإذا بعقود والتي تكون مرتبطةالحياةعلىالتأمينعقودبإصدار الشركةتقوم
خالل قائمةمنالتأمينبعنصرإشتراكات متعلقةأيإحتساببهما. يتمالمتعلقةجمع المبالغيتمفالمتميزةالعنصرينمنالنقديةالتدفقات

 لعمليات التأمين. الماليالمركزخالل قائمةمن المتبقيالعنصر ويحتسبالدخل

التأمين عقود

بقبول وتحمل مخاطر تأمين كبيرة عن طرف آخر )حملة الوثائق(  التي التي قامت الشركة )شركة التأمين(العقودتلكبأنهاالتأمينعقودتعرف
تي وذلك من خالل الموافقة على تعويض حملة الوثائق عن األخطار الغير متوقعة والمحددة فى المستقبل )األخطار المتوقعة للمؤمن عليهم( وال

 ً على حملة الوثائق وكمبدأ عام تحدد الشركة ما إذا كان لديها مخاطر تأمين جوهرية من خالل تقييم ما إذا كان الخطر المؤمن عليه    تؤثر سلبا
 . المحتملتأثيرهالتأمين وحجمحدوثإحتمالالتأمين علىمخاطرحجميعتمدقد يتسبب لشركة التأمين بأن تقوم بسداد منافع إضافية كبيرة.

مخاطرفيإنخفاض كبيرحدثولوالوثائق حتىفترةمنالمتبقيةالمدة تأمين طوالكعقدتأمين فإنه يبقيعقدأنهعلى العقدتصنيفعند
 .الفترةهذهخاللالتأمين

 . ذات العالقة للوثائقاإلشتراكسدادفترةمدىعلىكإيراداتالتأمينبعقودالمتعلقةاإلشتراكاتتسجل
 

اإلستثمار عقود

اإلستثمارلعقودوفقًاالمستردةالمبالغكعقود إستثمار. تحتسبللتقارير الماليةالدوليةالمعاييربموجبعقود تأمينتعتبرالعقودأيتصنف
ويتمالتأمينعملياتمن  إجمالي اإلشتراكات للسنةمنكخصممن اإلشتراكاالستثماري المستردالجزءإظهارالدخل ويتمقائمةخاللمن

. بالوحدات( المرتبطة)العقوداإلستثمارعقودمطلوباتإلىتحويله

التأميناإلحتياطي الفني لعمليات

 لوحدات الصندوق. الحاليبإستخدام السعراإلكتواريالتقييمأساسعلىاإلستثمارعقودمطلوباتمخصص إحتسابيتم

 لحملة الوثائق. الشركةتدفعهأنيتوقعالذيالمبلغوهومطالبات التأمينمخصصاإلكتواريالتقييميتضمن
 

اف  يتم تحديد االحتياطي الفني من خالل التقييم االكتواري لسياسة المطالبات المستقبلية. وتشمل االفتراضات االكتوارية هامش سلبي لالنحر
 .تستند الوفيات ومعدل االنسحاب االفتراضي على الخبرةويراعي بشكل عام  نوع  الوثيقة، سنة اإلصدار وفترة الوثيقة. 

التأمين إعادة

المعتمدين لدى إعادة التأمينشركاتمعالشركةعالمية مستقلة. تتعاملتأمينإعادةشركاتمعتأمين إعادةحصةإتفاقيةلدى الشركة ترتيبات
 العالمية. التصنيفبواسطة وكاالتأعلىبتصنيفب( أوب)باألقل بدرجةاإلدارة والمصنفة على

ة  إن أي أصل أو التزام يسجل في قائمة المركز المالي لعمليات التأمين يمثل اإلشتراكات المستحقة إلى أو المبالغ المستحقة من شركة اعاد
المتعلقة   المطالبة  التزام  مع  يتفق  بشكل  التأمين  إعادة  المستحقة من شركة  المبالغ  تقدير  يتم  يتم مراجعة التأمين.  المؤمن عليهم.  باألطراف 

 اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة الناتجة عن عقود إعادة التأمين ضمن الفحص الذي يتم على الذمم المدينة.
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المطلوبات كفايةفحص

التأمين. وإلجراءكفاية مطلوباتمن مدىللتأكدالمطلوباتكفايةلمعرفةفحوصاتإجراءيتم ماليمركزقائمةكلتاريخفي هذه عقود 
اإلداريةالمطالبات والمصروفاتمعالجةومصروفاتالمستقبليةالتعاقديةللتدفقات النقديةالحاليةالتقديراتأفضلاإلدارةتستخدمالفحوصات

كفايةفحوصعنالناتجةمخصص مقابل الخسائرتكوينطريقعنالدخلقائمةعلىفور حدوثهالدفتريةالقيمةفيأي عجزيتم تحميل،
 .  )القائمةالمخاطر)مخصصالمطلوبات

 
السلبي(هوامش لإلنحرافاإلفتراضات )بدونهذهمثلفإنالتقديراتافتراضات جديدة ألفضل  إتباعالمطلوباتكفايةفحصيتطلبعندما

 المطلوبات الحقاً. تلكلقياسإستخدامهايتم
 

المطالبات 

عندالدخل  قائمةعلىبتعديل الخسارة المصروفات المتعلقة تحميلويتموالجهات األخرىالوثائق لحملة المستحقةالمبالغمنالمطالباتتتكون
قائمةتاريخفيعنهالم يبلغالتيوتلكللشركةعنهاالمبلغبالمطالباتالمتعلقةالدفعالمستحقةالتقديريةالمبالغوتشمل المطالباتتكبدها.
  المالي.المركز

سدادوتكلفةتقدير اإلدارةعلىبناءاً تكوين مخصصذلكويتضمناإلكتوارية،المدخالتبناءاً علىمطالباتهابتقديرعموًماالشركةتقوم
قد تختلف اإللتزامات الناتجة عن المطالبات في نهاية المطاف بالزيادة أو    المالي.المركزتاريخ قائمةفيعنهايبلغلموالتيالمتكبدةالمطالبات

 المسددة. غيرالمطالباتإلتزامها مقابلبخصمالشركةال تقومالنقصان عن مبلغ المخصص المكون.
 

اإلكتسابمرسو

 . العقدلشروطوفقًاإستحقاقهاحال على المصروفالموزع وتحملإلى المساهماإلكتسابرسومتدفع

اإلدارية التسجيل واألتعابرسوم

اإلدارية المستحقة إلى المساهمين الفنيين والموزعين عبارة عن تكاليف تم تحملها مباشرة للحصول على المساهمات  رسوم التسجيل واألتعاب
 من شهادات التأمين، حال انفاقها ويتم تحميلها على المصروف عندما تستحق وفقاً لشروط وأحكام العقد.  

 
 العموالت 

خدمات التأمين المحدودة )الوكيل(، موظفي المبيعات وموظفي مركز االتصال، ويتم تحميلها على  يتم سداد العموالت لشركة األهلي لتسويق  
 المصروفات حال إستحقاقها. 

 المقاصة 

المبلغلتسويةنظامي نافذعند وجود حقفقطقائمة المركز الماليفيالصافيالمبلغوتسجيلوالمطلوبات الماليةالموجوداتتتم مقاصة
ال يتم مقاصة    الوقت.نفسفيوسداد المطلوباتالموجودات تحقيقأو الصافي أساسعلى إما للتقاصالشركةلدى نية هناكويكونالمسجل 

ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب معيار محاسبي أو تفسير له مفصح عنه تحديداً في السياسات    الدخل الدخل والمصروفات في قائمة  
 المحاسبية للشركة.  

 التقارير القطاعية 

القطاع هو عنصر مميز من محفظة الشركة و التي تعمل في مجال توريد المنتجات أو تقديم الخدمات )قطاع األعمال( والذي يخضع لمخاطر  
ومنافع مختلفة عن منافع ومخاطر القطاعات األخرى. يتم فحص النتائج التشغيلية للقطاع بصورة دورية بواسطة رئيس قسم التشغيل وذلك  

 لتوزيع الموارد وتحديد الكفاءة التشغيلية.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
  : هذه القوائم المالية )تتمة( ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 

 عقود اإليجار 
  يعتمد تحديد ما إذا كان أي عقد يمثل أو يتضمن إيجارا عند بدايته. يمثل العقد أو يتضمن إيجارا إذا كان يمنح حق بالسيطرة على أصل او

 ض.ي عوت أصول معينة لفترة زمنية مقابل 
الشركة كمستأجر 

أصول حق االستخدام  (أ
اإليجار )أي التاريخ الذي اصبح فيه األصل األساسي جاهزاً لالستعمال(.  تقوم الشركة بإدراج اصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد 

يتم قياس اصول حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً اي استهالك متراكم وخسائر الهبوط في القيمة، وتعديلها بأي اعادة قياس اللتزامات عقود  
ر المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار  اإليجار. تتضمن تكلفة اصول حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجا 

المنفذة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصاً اي حوافز إيجار مستلمة. ويتم استهالك اصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت على 
  مدى العمر االنتاجي المقدر. 

التزامات اإليجار  (ب 
ت  قوم الشركة بتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم خالل مدة عقد في تاريخ بدء عقد اإليجار، 

اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصاً أي حوافز إيجار قد يتم استالمها ومدفوعات  
ؤشر او معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن اإليجار المتغيرة التي تعتمد على م

ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن الشركة ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط  
سبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر او معدل، فإنها تسجل  اإليجار تنص على ممارسة الشركة لخيار اإللغاء. بالن 

  كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها.
وفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تقوم الشركة باستخدام معدل االقتراض الهامشي في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا ما 

من عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعكس  كان معدل الفائدة ض
ا كان  استحقاق الفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات اإليجار المنفذة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار اذا م

 . المعنيير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغير في التقييم لشراء األصل هناك تعديل أو تغ
عقود االيجار قصيرة األجل، وعقود االيجار ذات األصول منخفضة القيمة (ت 

التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة  شهرا أو أقل. االصول منخفضة القيمة هي البنود    12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود مدتها  
بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات   يتم االعتراف  المالي ككل.  المركز  لقائمة  بالشركة وتعتبر غير جوهرية 

 االصول منخفضة القيمة على اساس القسط الثابت في قائمة الربح او الخسارة. 

 زكاة وضريبة الدخل ال
 الزكاة 

ال يتم احتساب الزكاة كضريبة .يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل.الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخلخضع  ت 
 .دخل وبالتالي ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة

 ضريبة الدخل 
ضريبة الدخل    نظام  هو الضريبة مستحقة الدفع على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية، بناًء على  إن وفر او مصروف ضريبة الدخل للفترة

  .المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة  اتالمعدل بالتغييرات في موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة المنسوبة إلى الفروقالمطبق،  
التقرير ب   المشمولة  فترة الالضريبية التي تم سنها بشكل جوهري في نهاية    األنظمة الحالية على أساس    ضريبة الدخل  مصروف  تم احتسابي 
  خضع ي بالحاالت التي    تعلقي   ماي ف  ة ي ب ي المواقف المتخذة في اإلقرارات الضر  ميي تقوم اإلدارة بشكل دوري بتق  الدخل الخاضع للضريبة.  التي تدرو
.  ة ي   بي مخصصات حسب ماهو مالئم، على أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضر  ني . وتقوم بتكوري للتفسلمطبق  ا  بيي النظام الضر  هاي ف

ً حدد المخصصات، عنديتم ت    مات يي الناشئة عن تق  التي تسجل التعد  ، على أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية.ما يكون ذلك مناسبا
 .ماتيي إجراء هذه التق هاي ف تمي في الفترة التي  ةي الدخل النهائ  بةي ضر

 ضريبة استقطاع 

ضريبة الدخل    تقوم الشركة باستقتطاع ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، وفقا لمتطلبات نظام
 في المملكة العربية السعودية. 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
  : هذه القوائم المالية )تتمة( ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 

 عقود اإليجار 
  يعتمد تحديد ما إذا كان أي عقد يمثل أو يتضمن إيجارا عند بدايته. يمثل العقد أو يتضمن إيجارا إذا كان يمنح حق بالسيطرة على أصل او

 ض.ي عوت أصول معينة لفترة زمنية مقابل 
الشركة كمستأجر 

أصول حق االستخدام  (أ
اإليجار )أي التاريخ الذي اصبح فيه األصل األساسي جاهزاً لالستعمال(.  تقوم الشركة بإدراج اصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد 

يتم قياس اصول حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً اي استهالك متراكم وخسائر الهبوط في القيمة، وتعديلها بأي اعادة قياس اللتزامات عقود  
ر المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار  اإليجار. تتضمن تكلفة اصول حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجا 

المنفذة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصاً اي حوافز إيجار مستلمة. ويتم استهالك اصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت على 
  مدى العمر االنتاجي المقدر. 

التزامات اإليجار  (ب 
ت  قوم الشركة بتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم خالل مدة عقد في تاريخ بدء عقد اإليجار، 

اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصاً أي حوافز إيجار قد يتم استالمها ومدفوعات  
ؤشر او معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن اإليجار المتغيرة التي تعتمد على م

ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن الشركة ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط  
سبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر او معدل، فإنها تسجل  اإليجار تنص على ممارسة الشركة لخيار اإللغاء. بالن 

  كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها.
وفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تقوم الشركة باستخدام معدل االقتراض الهامشي في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا ما 

من عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعكس  كان معدل الفائدة ض
ا كان  استحقاق الفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات اإليجار المنفذة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار اذا م

 . المعنيير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغير في التقييم لشراء األصل هناك تعديل أو تغ
عقود االيجار قصيرة األجل، وعقود االيجار ذات األصول منخفضة القيمة (ت 

التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة  شهرا أو أقل. االصول منخفضة القيمة هي البنود    12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود مدتها  
بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات   يتم االعتراف  المالي ككل.  المركز  لقائمة  بالشركة وتعتبر غير جوهرية 

 االصول منخفضة القيمة على اساس القسط الثابت في قائمة الربح او الخسارة. 

 زكاة وضريبة الدخل ال
 الزكاة 

ال يتم احتساب الزكاة كضريبة .يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل.الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخلخضع  ت 
 .دخل وبالتالي ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة

 ضريبة الدخل 
ضريبة الدخل    نظام  هو الضريبة مستحقة الدفع على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية، بناًء على  إن وفر او مصروف ضريبة الدخل للفترة

  .المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة  اتالمعدل بالتغييرات في موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة المنسوبة إلى الفروقالمطبق،  
التقرير ب   المشمولة  فترة الالضريبية التي تم سنها بشكل جوهري في نهاية    األنظمة الحالية على أساس    ضريبة الدخل  مصروف  تم احتسابي 
  خضع ي بالحاالت التي    تعلقي   ماي ف  ة ي ب ي المواقف المتخذة في اإلقرارات الضر  ميي تقوم اإلدارة بشكل دوري بتق  الدخل الخاضع للضريبة.  التي تدرو
.  ة ي   بي مخصصات حسب ماهو مالئم، على أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضر  ني . وتقوم بتكوري للتفسلمطبق  ا  بيي النظام الضر  هاي ف

ً حدد المخصصات، عنديتم ت    مات يي الناشئة عن تق  التي تسجل التعد  ، على أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية.ما يكون ذلك مناسبا
 .ماتيي إجراء هذه التق هاي ف تمي في الفترة التي  ةي الدخل النهائ  بةي ضر

 ضريبة استقطاع 

ضريبة الدخل    تقوم الشركة باستقتطاع ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، وفقا لمتطلبات نظام
 في المملكة العربية السعودية. 
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 المحاسبية الهامة )تتمة(. السياسات  3
  : ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة( 

 زكاة وضريبة الدخل )تتمة( ال
 ضريبة الدخل المؤجلة 

القيم   بين  الناشئة  المؤقتة  الفروق  االلتزام على  باستخدام طريقة  المؤجلة  الدخل  احتساب ضريبة  والخصوم ألغراض  يتم  الدفترية لألصول 
لقيم  التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضرائب. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المقدمة على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية ا

يتم االعتراف بأصل الضريبة   الدفترية لألصول والخصوم باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري في تاريخ التقرير.
من المحتمل توفر األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل ويمكن استخدام االئتمانات. يتم تخفيض أصل   ه المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون في 

 .الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه تحقيق المزايا الضريبية ذات الصلة

بااللتزامات والموجودات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية لالستثمارات في العمليات  ال يتم االعتراف 
 . األجنبية حيث تكون الشركة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال يتم عكس الفروق في المستقبل المنظور

دات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق واجب النفاذ قانونا لتقاص األصول والخصوم الضريبية الحالية  يتم التقاص بين موجو
وحيث تتعلق أرصدة الضريبة المؤجلة بالسلطة الضريبية نفسها. يتم لتقاص األصول الضريبية الحالية والمطلوبات الضريبية عندما يكون  

ً للمنشأة حق قابل للتنفيذ قانون   .أو تحقيق األصل وتسوية االلتزامات في نفس الوقت يللتقاص وتعتزم إما التسوية على أساس صاف ا

اشرة في  يتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في قائمة الدخل، باستثناء ما يتعلق منها بالبنود المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو مب 
 .اإلعتراف بالضريبة أيضاحقوق الملكية. في هذه الحالة، يتم 

 ""عدم التأكد من عمليات معالجة ضريبة الدخل 23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار  
 12يتناول التفسير محاسبة ضرائب الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على عدم اليقين الذي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

التحديد المتطلبات    ه، وال تشمل على وج 12ضرائب الدخل. ال تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي  
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 .ني قي بشكل أفضل حل حالة عدم ال توقعي اتباع النهج الذي  جبي المؤكدة األخرى.  ري غ

  . ةي أثر على القوائم المال هي لد كني لم  ري الدخل. إن هذا التفس بةي بشأن معامالت ضر ني قي عدم ال ه أوج دي تطبق الشركة حكما ً هاما في تحد
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

المستحقة   لموظفيها بناء على أنظمة العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم إحتساب المبالغتدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة  
. يتم النظر في مستويات األجور والمرتبات  (19ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )  وفقًا للتقييم االكتواري بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة 

 الخدمة للموظف ومدة الخدمة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية الفترة ك  رالمستقبل ، وت   المتوقعة في
التدفقات    الشركات عالية الجودة مثل السندات السيادية السعودية المقومة بالدوالر بشروط وعمالت تتطابق مع  المشمولة بالتقرير من سندات 

خسائر إعادة القياس   درة قدر اإلمكان. يتم الوفاء بالتزامات مدفوعات االستحقاقات عند استحقاقها.يتم إثبات أرباح أوالنقدية المستقبلية المق
 الدخل الشامل.  في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها مباشرة ضمن قائمة  الناشئة عن التعديالت أو التغيرات
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 النقد وما في حكمه . 4
 االجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين م 2020

ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  
   

16- 16 نقد في الصندوق
33,697 13 33,684 (1- 4نقد لدى البنك )اإليضاح      

 33,713 13 33,700 االجمالي 

 االجمالي   المساهمينعمليات   عمليات التأمين م 2019
ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  
   

16-  16 نقد في الصندوق
19,603 13 19,590 (1- 4نقد لدى البنك )اإليضاح 

 19,619 13 19,606 االجمالي 
 

   . ) البنك االهلي التجاري( مساهمفي حسابات بنكية لدى  لدى البنك محتفظ به النقد 1- 4

 معيدي التأمين، بالصافي لوذمم مدينة تامين مستحقة  اشتراكات  .5
 م 2019  م 2020 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

    اجمالي 
 4,251 5,094 حاملي وثائق التأمين

 8,562 16,942 جهات ذات عالقة
 2,012 - ذمم مدينة من معيدي التأمين

 (256) ( 553) ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 
 21,483 14,569 
 
 م 2019  م 2020 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

    صافي 
 3,995 4,682 بالصافي  - حاملي وثائق التأمين

 8,562 16,801 (23)اإليضاح  بالصافي - جهات ذات عالقة
 2,012 - ذمم مدينة من معيدي التأمين، بالصافي

 21,483 14,569 
 هي كما يلي: خالل العام  ديون مشكوك في تحصيلها ان حركة مخصص    1-5

 م 2019  م 2020   
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
 60  256   يناير  1في       

 196  297   الدخل  بقائمةإضافات 
 256  553   ديسمبر 31في 

ديسمبر فيما يلي: 31اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين كما في يتمثل جدول تحليل اعمار   
لم تتجاوز   

 موعد 
استحقاقها ولم  

 تهبط قيمتها 

 قيمتها  ارصدة تجاوزت موعد استحقاقها وهبطت 

  
من شهر الى  

  اشهر  3

  3اكثر من  
اشهر ولغاية  

  اشهر  6

  6اكثر من  
اشهر ولغاية  

  شهر  12
  12أكثر من  
 االجمالي   شهر 

 ألف لاير سعودي  
            2020 - 20,101  341  1,022  19  21,483

2019 2,012  11,969  520  15  53  14,569 
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غير مكتسبة   تأمين اشتراكات. 6

  م2020 
الصافي  التامين  حصة معيدي  اإلجمالي  

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

186,284 (61,950) 248,234 خالل السنة  )مسندة(اشتراكات مكتتبة / 
 (186,195) 61,819 (248,014) اشتراكات مكتسبة خالل السنة 

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

م  2019 
الصافي  حصة معيدي التامين   اإلجمالي  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
 1,787  (3,187)  4,974 الرصيد في بداية السنة  

 196,658 (42,183)  238,841 خالل السنة  )مسندة(اشتراكات مكتتبة / 
 ( 197,103)  43,263  ( 240,366) اشتراكات مكتسبة خالل السنة 

 1,342  (2,107)  3,449 الرصيد في نهاية السنة  

 إستثمارات مرتبطة بالوحدات . 7
   عمليات التأمين    

في صناديق  االستثماراتتتكون   بالوحدات من وحدات  وتدار من    االستثمار  المرتبطة  األمريكي  بالدوالر  لمقومة  تابعة  مساهم  لقبل شركة 
 . المملكة العربية السعوديةومقرها في   رئيسي في الشركةال

 م 2019  م 2020 
     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

    استثمارات محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات: 
 352,737 337,660 صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ

 178,642 177,670 األهلي متعدد األصول المتوازنصندوق 
 140,295 143,391 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 658,721 671,674 
 
   مما يلي:    السنةخالل المرتبطة بالوحدات االستثمارات علىالحركة  إن

 م 2019  م 2020 
     سعودي  لاير ألف  ألف لاير سعودي  

 647,075  671,674 بداية السنة الرصيد في 
 (59,000) (60,000) بالصافي  - استرداد خالل السنة  

 83,599 47,047 )ب(( 13أرباح غير محققة خالل السنة )اإليضاح 
 671,674 658,721 الرصيد في نهاية السنة 

 
 استثمارات . 8

 م 2019ديسمبر  31  م 2020ديسمبر   31 
     سعودي  لاير ألف  ألف لاير سعودي  

    االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 71,050 36,749 ( 1- 8عمليات التأمين )االيضاح 

 245,478 251,637 ( 2- 8عمليات المساهمين )االيضاح 
 316,528  288,386 االجمالي 
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 . استثمارات )تتمة( 8

 دخل  المن خالل قائمة بالقيمة العادلة االستثمارات  -  عمليات التأمين 1- 8
للمتاجرة بالريال السعودي )صندوق متداول للدخل( يدار من قبل    المتنوع  في صندوق األهلي  ستثماراتالاعمليات التأمين    استثماراتتمثل  

بالقيمة العادلة من خالل قائمة    كاستثمار  االستثمارهذا  في المملكة العربية السعودية. تم تحديد  ومقرها  بالشركة  شركة تابعة لمساهم رئيسي  
 . نشطةبصورة  أدائهة تم مراقب ساس القيمة العادلة وت أعلى ألنه يدار وذلك األولي االعتراف  عندالدخل 

 

 
ديسمبر   31م وللسنة المنتهية في  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل    علىإن الحركة  

  م هي كما يلي:   2019
 م 2019  م 2020 
     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
     

 47.805 71,050 الرصيد في بداية السنة 
 15,000 25,000 مشتريات

 - (60,000) إستردادات 
6,889 - محول من عمليات المساهمين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

1,356 699 أرباح غير محققة 
 71,050  36,749 الرصيد في نهاية السنة 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   -عمليات المساهمين  2-  8
 م 2019  م 2020 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 230,820 238,471 ((أإيضاح )محفظة األهلي تكافل الخاصة )
 7,025 5,435 إستثمار في صندوق عقاري

 7,633 7,731 للمتاجرة بالريال السعوديصندوق األهلي المتنوع 
 251,637  245,478 

إن محفظة األهلي تكافل الخاصة تدار من قبل شركة تابعة لمساهم رئيسي في الشركة. وتستثمر المحفظة في أوراق مالية صادرة عن مؤسسات  
 بالريال السعودي والدوالر األمريكي.  مةمقو مالية، وهيئات حكومية، وصناديق استثمار مشتركة وهي

  
 م 2019  م 2020 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
    

 238,808 245,478 الرصيد في بداية السنة 
 2,200 - مشتريات

 (6,889) - محول إلى عمليات التامين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 11,359 6,159 أرباح غير محققة  

 245,478 251,637 الرصيد في نهاية السنة 
 
 
 
 
 
 

 م 2019  م 2020 
     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    

 71,050  36,749 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي
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 . استثمارات )تتمة( 8

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

 محفظة االهلى تكافل الخاصة تتالف من : أ( 
 م 2019  م 2020 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 57,400 64,279 صناديق استثمار مشتركة 
 84,816 91,793 ودائع مرابحه

 5,630 24,657 استثمارات بحقوق الملكية 
 82,974 57,742 استثمارات في صكوك 

 238,471  230,820 

 مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  . 9
 م 2019 م 2020

عمليات 
التأمين 

عمليات 
االجمالي  المساهمين 

عمليات 
التأمين 

عمليات 
االجمالي  المساهمين 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
56-8956-89مقدًما مدفوعإيجار

 ً 1,995192,014620324944للموردينمبالغ مدفوعة مقدما
المسترد من الهيئة العامة 

269269-269269-للزكاة وضريبة الدخل  
795-984795-984 سلف عاملين

3,9973,997-4,5453,9978,542 تأمينات ضمانات بنكية 

7,6134,28511,8981,4714,5906,061   
 مكتبيةومعداتتركيباتوأثاث . 10
 

 
ــاث   اثـــــــــــــ

  وتركيبات 

حاسب آلي  
ومعدات  

 مكتبية

 
أعمال تحت  

  التنفيذ 
  م2020

 المجموع 
  م2019

المجموع 
 ألف لاير سعودي    

          :التكلفة
 2,6358,59261011,83710,024 يناير   1في 

1057636981,5661,813إضافات 
- ( 11)( 611)463137 تحويالت خالل السنة 

3,2039,49269713,39211,837ديسمبر     31في 
 

:اإلستهالك المتراكم
9,1348,312-1,6897,445 يناير      1في 

771822-485286للسنة  المحمل

9,9059,134-2,1747,731ديسمبر  31في 

 الدفترية:القيمة صافي 
-1,0291,7616973,487م2020ديسمبر  31في 

6102,703-9461,147م 2019ديسمبر  31في 
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 موجودات غير ملموسة  . 11
  
 م 2019  م 2020 
     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

    :التكلفة
 9,282 9,614 الرصيد في بداية السنة 

 332  492 اضافات 
-   11 المحول خالل السنة 

   
   9,614 10,117ديسمبر  31في 

 :االطفاء المتراكم
6,935 8,762 الرصيد في بداية السنة 

1,827 431للسنة  المحمل
  

8,762 9,193ديسمبر  31في    
  القيمة الدفترية:صافي 

 852  924ديسمبر  31في 
 

تتألف الموجودات الغير ملموسة من برامج كمبيوتر . 
 
 وديعة نظامية   . 12

مليون لاير سعودي في    16,67من رأسمالها المدفوع ومقداره    %10وفقاً لمتطلبات نظام التأمين بالمملكة العربية السعودية فقد اودعت الشركة  
ن . ان هذه الوديعه محتفظ بها مع احد المساهمي البنك المركزيال يمكن سحب الوديعة دون موافقة    )ساما(  السعودي  البنك المركزيبنك معين من  

 المؤسسين.
 
 االحتياطي الفني لعمليات التأمين  . 13
 

 :كما يلياالكتواري خبير الالتأمين بناًء على التقرير المستلم من  لعمليات( تم تكوين االحتياطي الفني أ
  
 م 2019  م 2020 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

للمشاركين )التزام مرتبط احتياطي فني متعلق باستراتيجيات االستثمار 
 683,274 679,978بالوحدات( 

 1,272 1,562 مخصص مقابل المخاطر المبقاة 
 681,540 684,546 
 
 كاالتي:  ت التأمينيااالحتياطي الفني لعملفي حركة الب( 
 م 2019  م 2020 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
    

 654,225 684,546 الرصيد كما في بداية السنة 
 (2,110) 290 التغير في المخصص مقابل المخاطر المبقاة

 83,599 47,047 (  7أرباح غير محققة من استثمارات مرتبطة بالوحدات )اإليضاح 
 149,627 129,772 اشتراكات تأمين قابلة لالستثمار

 (200,795) (180,115) إعادة وإستحقاق وثائق التكافل 
 684,546  681,540 الرصيد كما في نهاية السنة 
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 مطالبات قائمة ومطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها   . 14    
م 2019م 2020

االجمالي 
حصة معيدي  

االجمالي الصافي  التأمين 
حصة معيدي  

الصافي  التأمين 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

يناير  1في 
26,185(40,690)22,08366,875(21,088)43,171مطالبات تم االبالغ عنها 

7,197(26,514)5,05333,711( 17,838)22,891مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 
66,062(38,926 )27,136100,586(67,204)33,382

18,722(40,520)17,60759,242( 70,927)88,534المتكبد خالل السنة  
(24,968)68,798(93,766)(16,682)61,095(77,777) المسترد خالل السنة   /)المسدد( 

27,136(38,926)28,06166,062( 48,758)76,819ديسمبر 31في 

22,083(21,088)23,32343,171( 31,779)55,102مطالبات تم االبالغ عنها 
5,053(17,838)4,73822,891( 16,979)21,717متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها مطالبات 

27,136(38,926)28,06166,062 ( 48,758)76,819ديسمبر 31في 

  تطور المطالبات   جدول . 15
الحماية من ظهور المطالبات السلببية المستقبلية. تسعى الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية فيما يتعلق بنشاط التأمين التكافلي من أجل  

رد  إلى  تؤدي  التي  السلبية  المطالبات  من  التخلص  سيتم  فإنه  تحديداً،  أكثر  للمطالبات  النهائية  التكلفة  وتصبح  تتطور  المطالبات  أن   وبما 
تحويل الكثير من هذا الرد إلى احتياطيات السنة  االحتياطيات من حوادث سنوات سابقة. ومن أجل الحفاظ على احتياطيات كافية، تقوم الشركة ب 

 الحالية وذلك عندما يكون تطور المطالبات أقل استحقاقاً بكثير وأن هناك عدم تيقن بدرجة كبيرة ترتبط بالتكلفة النهائية للمطالبات. 
 

 المالية كما يلي : تم إعداد التحليل المثلثي للمطالبات حسب سنوات الحوادث ، على مدى عدد من السنوات 
 اجمالي 

 اإلجمالي م 2020م 2019م 2018 م 2017 م 2016سنة الحادث
 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

174,87189,559112,72735,65789,492 في نهاية سنة الحادث       
-266,757111,612144,48041,877بعد سنة 

--271,555116,304144,480بعد سنتين 
---273,879115,522بعد ثالث سنوات  
----277,040بعد اربعة سنوات 

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 
277,040115,522144,48041,87789,492668,411المتراكمة 

المسددة المتراكمة حتى  الدفعات 
(613,309)(67,357)(35,024)(129,521)(111,065)(270,342)تاريخه

6,6984,45714,9596,85322,13555,102 إجمالي مطالبات المبلغ عنها

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 
21,717 (14) ايضاح  عنها

اجمالي المطالبات القائمة           
76,819 ( 14ايضاح ) 
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 تطور المطالبات )تتمة( جدول . 15
 

 صافي
 اإلجمالي م 2020م 2019م 2018 م 2017 م 2016سنة الحادث

 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

27,1908,60624,1837,40318,076 في نهاية سنة الحادث       
 -40,22010,94138,2398,833بعد سنة 

 --41,04014,78538,239بعد سنتين 
 ---41,26913,989بعد ثالث سنوات  
----41,546بعد اربعة سنوات 

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 
41,54613,98938,2398,83318,076120,683المتراكمة 

الدفعات المسددة المتراكمة حتى  
( 97,360)( 13,522)(7,185)(25,207)(10,684)(40,762)تاريخه

7843,30513,0321,6484,55423,323 إجمالي مطالبات المبلغ عنها

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 
4,738 (14) ايضاح  عنها

   اجمالي المطالبات القائمة         
28,061 ( 14) ايضاح 

 أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى  . 16
 

 م 2019 م 2020
عمليات  
التأمين 

عمليات  
االجمالي  المساهمين 

عمليات 
التأمين 

عمليات 
االجمالي  المساهمين 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
8,088-  4,2748,088-4,274مصروفات اإلكتتاب  

1,272-  1,5701,272-1,570وثائق متنازل عنها
مصروفات مستحقة الدفع  

6,433 2,860 7,9403,573 3,6234,317 وذمم دائنة أخرى* 

4,183-  5,0814,183-5,081 اشتراكات تامين مدفوعة مقدما  
2,86019,976 14,5484,31718,86517,116المجموع 

 م2019لاير سعودي )    الف  2,833  اإلدارة وأعضاء اللجان األخرى بمبلغالعضاء مجلسأخرى مستحقة الدفعمكافأة ومصروفات* تشمل  
 (. 23لاير سعودي ()إيضاح الف 1,140: 

 
  مكافأة نهاية الخدمة    . 17

. بينما يتم صرف مدفوعات التزام المنافع عند  يتم احتساب  المستحقات وفقاً للتقييم االكتواري بموجب طريقة وحدة اإلئتمان المخططه
 استحقاقها.  

   :  خالل السنة  بناء على قيمتها الحالية هي كما يلى اتااللتزاميتم االعتراف بالمبالغ في قائمة المركز المالي وان الحركة على   17-1
 م 2019  م 2020

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  
2,460 2,802 القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة
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 تطور المطالبات )تتمة( جدول . 15
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 )تتمة( مكافأة نهاية الخدمة  . 17
 التزامات المنافع المحددة هي كما يلى :   حركةان  17-2
م 2019  م 2020 
ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

1,809 2,460 الرصيد االفتتاحي 
645 634 المحمل على قائمة الدخل  
(306) (128) منافع مدفوعة خالل السنة 

312 (164) المحمل على قائمة الدخل الشامل االخر 
2,460  2,802 نهاية السنة الرصيد كما في 

 تزامات المنافع المحددة :  لفيما يلى تسوية القيمة الحالية ال  17-3
م 2019  م 2020 
ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

 1,809 2,460 الرصيد في بداية السنة  
 573 548 تكلفة الخدمة الحالية  

 72 86 تكاليف الفوائد
 312 ( 164) اكتوارية   خسائر/   )أرباح(

( 306) (128) منافع مدفوعة خالل السنة  
2,460  2,802 الرصيد كما في نهاية السنة 

 
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية  17-4

   من اجل تقييم التزامات المنافع المحددة المستحقة: الكتوارية االساسية والتى تم استخدامها من قبل الشركة  افيما يلى مجموعة من االفتراضات    
 م 2019 م 2020

  %3,45 %2,90 تقييم معدل الخصم
 %5,00 %3,00 معدل زياده الرواتب المتوقع عبر مختلف االعمار 

  : تزامات المنافع المحددة لالقيمة الحالية الاثر التغير في الحساسية على فيما يلي 
 م 2019 م 2020

ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي    
   تقييم معدل الخصم

( 210) (225) %1زيادة بواقع - 
  246 261 %1نقص بواقع - 

   معدل زياده الرواتب المتوقع عبر مختلف االعمار 
  227 245 %1زيادة بواقع - 
 ( 199) (214) %1نقص بواقع - 

   معدل دوران الموظفين 
 ( 65) (52) %10زيادة بواقع - 
 72 56 %10نقص بواقع - 
 

  سنة.  12.45هي ان فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير  
 

 تقييمها على أساس غير مخصوم هي كالتالي: التدفقات النقدية المتوقعة على مدى السنوات القادمة والتي يتم 

 م 2019 م 2020
ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 177 233 سنة واحدة  
 365 436 سنوات   5الى  2
 1,099 1,118 سنوات   10الى  6

2,988 2,794 سنوات  10اكثر من 
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. الزكاة وضريبة الدخل 18
 الدخل المستحقة الدفع على الشركة بناًء على أفضل تقديرات لدى اإلدارة. تحتسب الزكاة وضريبة 

م:2019ديسمبر  31م و2020ديسمبر  31فيما يلي الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة للسنة المنتهية في  

   الضريبة    الزكاة
 م 2019م 2020 م 2020 م 2020

ألف لاير سعودي  
29,2025229,25423,860 السنةالرصيد في بداية 

6,0376,408-6,037 محمل للسنة
 (1,014)(16,668)-(16,668) بالصافيالزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

18,5715218,62329,254 الرصيد في نهاية السنة

 وضع الربوط 

 م. 2012م وحتى 2007 منلسنوات أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي ل

  5,474و  2,585بمبلغ    متضمنة غرامات تأخير  اضافية  وضريبة   م طالبت فيها بزكاة2014م و  2013أصدرت الهيئة ربوطاً أولية عن السنتين  
المبالغ المتبقية   تراض علىم وقدمت اع2014الف لاير سعودي تعود للعام    2,326قامت الشركة بتسديد مبلغ  الف لاير سعودي على التوالي.  

بأن نتيحة االعتراض ستكون في صالح الشركة وتتوقع بأن الهيئة ستقوم عن قريب بإصدار بأنها على ثقة  االدارة    تؤكدوعن السنوات المذكورة  
   ربط معدل.

  مليون   11,8بمبلغ    ات، باالضافة الى غراماضافية  وضريبة دخل  م طالبت فيها بزكاة2017م حتى  2015أصدرت الهيئة ربوطاً للسنوات من  
مقابل    بإعتراضقامت الشركة بالتقدم  م، و2020مليون لاير سعودي بالفترة الالحقة لنهاية السنة    9,7قامت الشركة بتسديد مبلغ    لاير سعودي.

 المبلغ المتبقي.

ً أصدرت الهيئة   ً   ربطا الف لاير سعودي. حيث    5,543حيث طالبت فيها بزكاة اضافية بمبلغ    م 2018ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  زكويا
رفضت الهيئة    .م وتقدمت باعتراض مقابل المبلغ المتبقي2019العام  الف لاير سعودي بالفترة الالحقة لنهاية    5.098قامت الشركة بسداد مبلغ  

 ة للجان الضريبية لتحديد جلسة استماع.العامة للزكاة والدخل اعتراض الشركة الذي تم تصعيده إلى األمانة العام 

للسنوات   المنازعات لضريبة االستقطاع  في  الفصل  لجنة  مع معاملة  إلى  2010تماشياً  تطبيق منهج ضريبة 2012م  الهيئة على  وافقت  م، 
م  2017م إلى  2013من  مليون لاير سعودي للسنوات    10قامت الشركة بتسوية وسداد مبلغ  .  م2017م الى  2013االستقطاع الجديدة لألعوام  

 .سنوات تم المذكورة قد تم انهائهالل ضريبة اإلستقطاعوضع  فإن وبناًء عليه وضعها لضريبة االستقطاع للسنوات المذكورة. نهتوأ
 

تقييماً   العامة للزكاة والدخل  الهيئة  بقيمة   فيه   تطلب   م2018ديسمبر    31المنتهية في    لضريبة االستقطاع عن السنةأصدرت  إضافياً  التزاماً 
على   بإعتراض  الشركة  حيث تقدمت  النهج المذكور أعالهألف لاير بناًء على    4,538ألف لاير سعودي. قامت الشركة بتسوية مبلغ    5،377

إلى األمانة العامة للجان الضريبية م تصعيد هذه الحالة  ، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل برفض إعتراض الشركة وسوف يت المبلغ المتبقي
 لتحديد جلسة استماع.

  ضريبة االستقطاع لحساب  بتطبيق مبادرة اإلفصاح  قامت الشركة  م،  2012م إلى  2010لجنة الفصل في المنازعات للسنوات    اتفاقيةتماشياً مع  
 . لاير سعودي للسنة  2،607وسددت مبلغ  م2019لعام 

م  2019م و 2018بإصدار ربط فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة عن األعوام الهيئة العامة للزكاة والدخل قامت ،  م2020يونيو  2 بتاريخ 
مضافة على رسوم حاملي وثائق  وذلك بناًء على الفحص الذي قامت به الهيئة في الربط المذكور، حيث قامت الهيئة بفرض ضريبة القيمة ال 

م باإلضافة الى غرامات السداد المتأخرة بإجمالي يصل  2019م و2018التأمين التكافلي على الحياة التي تقدمها الشركة لعمالئها عن األعوام 
ة والدخل. كما قامت الشركة  الف لاير سعودي. بناًء عليه قدمت الشركة إعتراض مقابل الربط الصادر من قبل الهيئة العامة للزكا 4,545الى 

مقابل هذا الربط. ومع ذلك، فإن إعتراض الشركة قد تم رفضة من قبل الهيئة العامه للزكاة والدخل. وقامت الشركة    بإصدار ضمان بنكيايضاً  
اإلدارة أن النتيجة سوف تكون لصالح  وتعتقد  بعد ذلك بتقديم استئنافاً الى األمانة العامة للجان الضريبية ضد قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل.

  2,905  والبالغالمبلغ الرئيسي لربط القيمة المضافة المذكور اعاله    بسداد  الشركة  قامتم،  2020ديسمبر    31الحقاً للسنة المنتهية في  الشركة.  
مارس    31والتي سوف تنتهي في    )اإلعفاء الكامل من الغرامات(  الف لاير سعودي للحصول على مزايا لفترة اإلعفاء الحكومية للمرحلة األولى

 م. 2021
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. الزكاة وضريبة الدخل 18
 الدخل المستحقة الدفع على الشركة بناًء على أفضل تقديرات لدى اإلدارة. تحتسب الزكاة وضريبة 

م:2019ديسمبر  31م و2020ديسمبر  31فيما يلي الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة للسنة المنتهية في  

   الضريبة    الزكاة
 م 2019م 2020 م 2020 م 2020

ألف لاير سعودي  
29,2025229,25423,860 السنةالرصيد في بداية 

6,0376,408-6,037 محمل للسنة
 (1,014)(16,668)-(16,668) بالصافيالزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

18,5715218,62329,254 الرصيد في نهاية السنة

 وضع الربوط 
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رفضت الهيئة    .م وتقدمت باعتراض مقابل المبلغ المتبقي2019العام  الف لاير سعودي بالفترة الالحقة لنهاية    5.098قامت الشركة بسداد مبلغ  
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 .سنوات تم المذكورة قد تم انهائهالل ضريبة اإلستقطاعوضع  فإن وبناًء عليه وضعها لضريبة االستقطاع للسنوات المذكورة. نهتوأ
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مضافة على رسوم حاملي وثائق  وذلك بناًء على الفحص الذي قامت به الهيئة في الربط المذكور، حيث قامت الهيئة بفرض ضريبة القيمة ال 

م باإلضافة الى غرامات السداد المتأخرة بإجمالي يصل  2019م و2018التأمين التكافلي على الحياة التي تقدمها الشركة لعمالئها عن األعوام 
ة والدخل. كما قامت الشركة  الف لاير سعودي. بناًء عليه قدمت الشركة إعتراض مقابل الربط الصادر من قبل الهيئة العامة للزكا 4,545الى 

مقابل هذا الربط. ومع ذلك، فإن إعتراض الشركة قد تم رفضة من قبل الهيئة العامه للزكاة والدخل. وقامت الشركة    بإصدار ضمان بنكيايضاً  
اإلدارة أن النتيجة سوف تكون لصالح  وتعتقد  بعد ذلك بتقديم استئنافاً الى األمانة العامة للجان الضريبية ضد قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل.

  2,905  والبالغالمبلغ الرئيسي لربط القيمة المضافة المذكور اعاله    بسداد  الشركة  قامتم،  2020ديسمبر    31الحقاً للسنة المنتهية في  الشركة.  
مارس    31والتي سوف تنتهي في    )اإلعفاء الكامل من الغرامات(  الف لاير سعودي للحصول على مزايا لفترة اإلعفاء الحكومية للمرحلة األولى

 م. 2021
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 تتمة( (. الزكاة وضريبة الدخل18
 )تتمة(  وضع الربوط

للعام   بتقديم جميع إقرارت القيمة المضافة  العامة للزكاة  م في  2020قامت الشركة  الهيئة  يتم اصدار ربط نهائي من قبل  الوقت المحدد ولم 
 والدخل بخصوص ذلك. 

م وحصلت الشركة على شهادة الزكاة. والذي ال يزال قيد  2019ديسمبر  31عن السنة المنتهية في  اإلقرار الزكوي والضريبي قدمت الشركة
 المراجعة من قبل الهيئة. 

  المال   رأس  . 19
 16,67:    م2019مليون سهم عادي )    16.67مليون لاير سعودي مكون من   166.7يبلغ رأس مال الشركة األولى المصرح به والمصدر  

 : لاير سعودي موزعة كما يلى  10مليون لاير سعودي( قيمة كل سهم منها 
 
م 2019 م 2020  م 2019  م 2020 
        ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي     نسبة التملك 

 65,900  63,717 39.54 38,23 )*( المساهمون المؤسسون
 100,767  102,950 60.46 61,77 االكتتاب العام

 100  100  166,667  166,667 
 

 . %8.23بنسبة تملك   مساهمين مؤسسين غير سعوديين معفيين من ضريبة الدخليتضمن * 
  النظامي  االحتياطي .20

من    %100من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي لتكوين احتياطي يساوي    %20وفقاً لمتطلبات نظام التأمين السعودي يجب تجنيب  
 رأس المال المدفوع للشركة.  

 عمومية وادارية  مصاريف . 21
 م 2019 م 2020

عمليات  
التأمين 

عمليات  
االجمالي  المساهمين 

عمليات 
التأمين 

عمليات 
االجمالي  المساهمين 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
15,853- 18,26215,853-18,262تكاليف موظفين

502- 403502-403مصاريف إصالح وصيانة
251- 169251-169منافع واتصاالت 

931- 983931-983إيجار مكتب
883,6433,731204,4554,475أتعاب قانونية ومهنية 

2,959- 3,7372,959-3,737مصاريف حاسوب 
822- 771822-771( 10إستهالك )إيضاح 
1,827- 4311,827-431( 11إطفاءات )إيضاح 
2,5006523,1521,7045022.206مصاريف اخرى  

426426- 275275-رسوم نظامية  
  اإلدارةمجلسمكافأت
2,1842,184- 2,0702,070-( 23)إيضاح   واللجان

  بدل حضور مجلس االدارة
515515- 595595-( 23)إيضاح  واللجان

مجلس االدارة   مصاريف
139139- 2323-( 23واللجان )إيضاح 

27,3447,25834,60224,8698,22133,090المجموع 
 
 وفقًا للنظام الداخلي للشركة. واللجان  أ(  يتم دفع مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة  

 بدالت مقابل حضور اجتماعات مجلس االداره واللجان.  واللجانحضور مجلس االداره   بدلب(  تمثل 

 اللجان مصاريف سفر واقامة ومصاريف اخرى ذات عالقة. مجلس االدارة و ج(  تشمل مصاريف 
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 ايرادات اخرى   .22
 

 م 2019  م 2020 
     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

  1,448 3,716 فائض إعادة التأمين
  1,411 1,590 مخصصات انتهى الغرض منها

5,306  2,859 
 

 ذات عالقة  جهاتوارصدة  معامالت . 23
 ا عليهالتي تسيطر  والمنشآت  دارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة  مجلس اإل ساهمين الرئيسيين وأعضاء  ذات العالقة في الم  الجهاتتتمثل  

ً   تأثيراً عليها    تمارسو  أمشتركة  سيطرة    الشركة   تسيطر عليها  وأ   الشركة لألحكام  تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا    .جوهريا
 دارة.  قبل اإلوتتم الموافقة عليها من العادية  الشروط و

   :م2019ديسمبر  31و  م2020ديسمبر  31المنتهية في  السنةخالل فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة 
 مبلغ المعامالت    

 م 2019  م 2020 طبيعة المعامالت   العالقة  االسم  
 سعودي ألف لاير   ألف لاير سعودي    

 البنك التجاري األهلي
 

 مساهم
  

إجمالي اشتراكات تأمين 
 53,255   79,055 جماعي

  
المطالبات   إجمالي

 87,582   71,034 المدفوعة 
      

الشركة السعودية للخدمات  
 األرضية 

شركة مرتبطة بعضو  
 مجلس اإلدارة 

إجمالي اشتراكات تأمين 
 -   644 جماعي

  
المطالبات   إجمالي

 -   534 المدفوعة 
شركة األهلي لتسويق  

 -   -عمولة وكالة وأخرى  شركة تابعة لمساهم  خدمات التأمين المحدودة 
     

 1,586  - اتعاب ادارة  سابق مساهم  شركة إف دبليو يو  
      

 5,062  4,896 رسوم صندوق استثمار شركة تابعة لمساهم   األهلي كابيتال  
      

 3,746  4,217 منافع قصيرة االجل   موظفي االدارة العليا 

  
مكافأة نهاية الخدمة  

 253  254للموظفين
  
 ( مستحق من / )إلى( جهات ذات عالقة أ

 م 2019ديسمبر  31  م 2020 ديسمبر   31 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي 

    
8,562 16,801 ( 5)اإليضاح  –، بالصافي  مساهم –مستحق القبض من البنك األهلي التجاري 

702 345 أتعاب صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة لمساهم 

(121) - سابق مساهم –مستحق إلى شركة إف دبليو يو 
شـــركة تابعة   - شـــركة األهلي لتســـويق خدمات التأمين المحدودة  مســـتحق إلى 

(358) ( 273) لمساهم 
 (273 )  (479)

 (37,975)  ( 45,942) باإلجمالي –مساهم  - مطالبات قائمة مستحقة الدفع للبنك األهلي التجاري 
ــتحقة الدفع   ــيةللمطالبات قائمة مس ــعودية للخدمات األرض ــركة الس ــركة   -   ش ش
 -   ( 285) باإلجمالي – مرتبطة بعضو مجلس اإلدارة
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 ايرادات اخرى   .22
 

 م 2019  م 2020 
     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

  1,448 3,716 فائض إعادة التأمين
  1,411 1,590 مخصصات انتهى الغرض منها

5,306  2,859 
 

 ذات عالقة  جهاتوارصدة  معامالت . 23
 ا عليهالتي تسيطر  والمنشآت  دارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة  مجلس اإل ساهمين الرئيسيين وأعضاء  ذات العالقة في الم  الجهاتتتمثل  

ً   تأثيراً عليها    تمارسو  أمشتركة  سيطرة    الشركة   تسيطر عليها  وأ   الشركة لألحكام  تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا    .جوهريا
 دارة.  قبل اإلوتتم الموافقة عليها من العادية  الشروط و

   :م2019ديسمبر  31و  م2020ديسمبر  31المنتهية في  السنةخالل فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة 
 مبلغ المعامالت    

 م 2019  م 2020 طبيعة المعامالت   العالقة  االسم  
 سعودي ألف لاير   ألف لاير سعودي    

 البنك التجاري األهلي
 

 مساهم
  

إجمالي اشتراكات تأمين 
 53,255   79,055 جماعي

  
المطالبات   إجمالي

 87,582   71,034 المدفوعة 
      

الشركة السعودية للخدمات  
 األرضية 

شركة مرتبطة بعضو  
 مجلس اإلدارة 

إجمالي اشتراكات تأمين 
 -   644 جماعي

  
المطالبات   إجمالي

 -   534 المدفوعة 
شركة األهلي لتسويق  

 -   -عمولة وكالة وأخرى  شركة تابعة لمساهم  خدمات التأمين المحدودة 
     

 1,586  - اتعاب ادارة  سابق مساهم  شركة إف دبليو يو  
      

 5,062  4,896 رسوم صندوق استثمار شركة تابعة لمساهم   األهلي كابيتال  
      

 3,746  4,217 منافع قصيرة االجل   موظفي االدارة العليا 

  
مكافأة نهاية الخدمة  

 253  254للموظفين
  
 ( مستحق من / )إلى( جهات ذات عالقة أ

 م 2019ديسمبر  31  م 2020 ديسمبر   31 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي 

    
8,562 16,801 ( 5)اإليضاح  –، بالصافي  مساهم –مستحق القبض من البنك األهلي التجاري 

702 345 أتعاب صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة لمساهم 

(121) - سابق مساهم –مستحق إلى شركة إف دبليو يو 
شـــركة تابعة   - شـــركة األهلي لتســـويق خدمات التأمين المحدودة  مســـتحق إلى 

(358) ( 273) لمساهم 
 (273 )  (479)

 (37,975)  ( 45,942) باإلجمالي –مساهم  - مطالبات قائمة مستحقة الدفع للبنك األهلي التجاري 
ــتحقة الدفع   ــيةللمطالبات قائمة مس ــعودية للخدمات األرض ــركة الس ــركة   -   ش ش
 -   ( 285) باإلجمالي – مرتبطة بعضو مجلس اإلدارة
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 وارصدة جهات ذات عالقة ) تتمة(  معامالت . 23
  مكافأت وبدالت اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة (ب

ــيل  ــروفات    جور وبدالتأفيما يلي تفاص ــاء اللجان األخرى والمص ــاء مجلس اإلدارة وأعض ــلة  أعض ــنة  خاللذات الص  31المنتهية في  الس
 م:2019ديسمبر  31 م و  2020  ديسمبر

 المعامالت غ لمب 
 م 2019  م 2020 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    

2,184 2,070 (21أجور وبدالت مجلس اإلدارة واللجان األخرى)اإليضاح 
515 595 (21)اإليضاح  أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان األخرى

  139  23 (21مصروفات سفر وإقامة لمجلس اإلدارة )اإليضاح 
ــاحات رقم   ــاحات الواردة في اإليض ــافة إلى اإلفص ــتحقة من وإلى   بالجهاتالمتعلقة  12و  8و  7و 5و 4باإلض ذات العالقة، فإن المبالغ المس

 عالقة هي كما يلي :ذات ال للجهاتذات عالقة موضحة في قائمة المركز المالي. باإلضافة المبالغ المستحقة  جهات
 
 م 2019  م 2020 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

ــتحـقة اـلدفع لمجلس االدارة واللـجان األخرى   ــاريف اخرى مســ مـكاـفأت ومصــ
( 1,140) ( 2,833) (16)اإليضاح 

 معلومات قطاعات التشغيل  . 24
ع يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع ضوابط إعداد التقارير الداخلية المقررة من المدير األول للتشغيل والمسؤول عن توزي 

إن أنشطة عمليات التأمين المدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية. ألغراض اإلدارة، ف  وهو  الموارد وتقييم أداء قطاعات التشغيل
 المملكة العربية السعودية يتم إعداد التقارير بشأنها في وحدتي عمل مبينة على النحو التالي:  في تجري بالكاملوالتي 

 يقدم منتجات تأمين على الحياة على أساس فردي بما في ذلك المنتجات الموجهة لالستثمارات المرتبطة بالوحدات. -تأمين قطاع األفراد •
على أساس جماعي ويقدم أيضاً منافع حماية  والشركات يقدم برامج تأمين على الحياة إلى أعضاء المؤسسات - تأمين قطاع المجموعات •

يتضمن هذا القطاع منافع حماية فيما يتعلق بالتسهيالت   شخصية المقدمة من مؤسسات تمويلية كمامن االئتمان فيما يتعلق بالقروض ال 
 .لمقدمة من مؤسسات تمويل إلى عمالئهاالقروض الشخصية اعدا عة األخرى االئتمانية المتنو

يتم اإلبالغ عنها    المصنفةغير    االلتزامات و    االصول  إن للتشغيل  إلى  ال  في القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على أساس المدير األول 
 مركزي. 

 
 اإلفصاح عنها ألغراض العرض فقط في عمود منفصل. تم فصل عمليات المساهمين عن قطاعات التشغيل ويتم 
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 . معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24
  م 2020ديسمبر    31كما  في 

أفراد   – تأمين  
  – تأمين  

مجموعات 
عمليات    إجمالي 

التأمين 
عمليات  

مجموع مساهمين ال 
ــــ ألف ريــ  ــ ــ ــ ــــ ــ ـال س ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي ــ ــ ــ

        االصول
28,7794,92133,7001333,713 النقد وما في حكمه 

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي 
21,483-21,48321,483- التأمين، بالصافي

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 
2,238-12,2372,238 مكتسبة
31,779-1,86029,91931,779 معيدي التأمين من المطالبات القائمةحصة 

احتياطي مطالبات  حصة معيدي التأمين من 
16,979-39716,58216,979 متكبدة لم يتم االبالغ عنها 

658,721-658,721-658,721 استثمارات مرتبطة بالوحدات  
17,56219,18736,749251,637288,386 استثمارات

345-345-345 ايراد مستحق  
 707,66594,329801,994251,6501,053,644

 أرصدة غير مصنفة: 
7,6134,28511,898 مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى  - 
3,487-3,487 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية - 
924-924 موجودات غير ملموسة   - 
16,66716,667- وديعة نظامية  - 
2,1872,187- عائد مستحق من وديعة نظامية  - 

814,018274,7891,088,807 مجموع االصول 
 

 االلتزامات 
7,3243,35010,6744,31714,991 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى 

12,216-4,1018,11512,216 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين
3,669-123,6573,669 اشتراكات تامين غير مكتسبة 
681,540-680,892648681,540 احتياطي فني لعمليات التامين

55,102-2,86152,24155,102 مطالبات قائمة 
21,717-98920,72821,717 االبالغ عنها احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم 

273-273-273 مستحق لجهات ذات عالقة 
 696,45288,739785,1914,317789,508

 أرصدة غير مصنفة: 
3,874-3,874 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  - 
2,802-2,802 مكافأة نهاية الخدمة   - 
21,859-21,859عمليات التأمين الفائض من  - 
18,62318,623- زكاة وضريبة الدخل   - 
88- توزيعات ارباح مستحقة الدفع  - 
2,1872,187-   لبنك المركزي السعوديعائد مستحق الدفع ل - 

813,72625,135838,861 مجموع االلتزامات  
 

    لكية حقوق الم
 166,667 166,667 - رأس المال 

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

 (124) - (124) الموظفين احتياطي إعادة التقييم التزام منافع
 249,946 250,070 ( 124) لكية مجموع حقوق الم

 1,088,807 275,205 813,602 لكية مجموع االلتزامات وحقوق الم
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 . معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24
  م 2020ديسمبر    31كما  في 

أفراد   – تأمين  
  – تأمين  

مجموعات 
عمليات    إجمالي 

التأمين 
عمليات  

مجموع مساهمين ال 
ــــ ألف ريــ  ــ ــ ــ ــــ ــ ـال س ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي ــ ــ ــ

        االصول
28,7794,92133,7001333,713 النقد وما في حكمه 

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي 
21,483-21,48321,483- التأمين، بالصافي

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 
2,238-12,2372,238 مكتسبة
31,779-1,86029,91931,779 معيدي التأمين من المطالبات القائمةحصة 

احتياطي مطالبات  حصة معيدي التأمين من 
16,979-39716,58216,979 متكبدة لم يتم االبالغ عنها 

658,721-658,721-658,721 استثمارات مرتبطة بالوحدات  
17,56219,18736,749251,637288,386 استثمارات

345-345-345 ايراد مستحق  
 707,66594,329801,994251,6501,053,644

 أرصدة غير مصنفة: 
7,6134,28511,898 مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى  - 
3,487-3,487 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية - 
924-924 موجودات غير ملموسة   - 
16,66716,667- وديعة نظامية  - 
2,1872,187- عائد مستحق من وديعة نظامية  - 

814,018274,7891,088,807 مجموع االصول 
 

 االلتزامات 
7,3243,35010,6744,31714,991 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى 

12,216-4,1018,11512,216 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين
3,669-123,6573,669 اشتراكات تامين غير مكتسبة 
681,540-680,892648681,540 احتياطي فني لعمليات التامين

55,102-2,86152,24155,102 مطالبات قائمة 
21,717-98920,72821,717 االبالغ عنها احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم 

273-273-273 مستحق لجهات ذات عالقة 
 696,45288,739785,1914,317789,508

 أرصدة غير مصنفة: 
3,874-3,874 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  - 
2,802-2,802 مكافأة نهاية الخدمة   - 
21,859-21,859عمليات التأمين الفائض من  - 
18,62318,623- زكاة وضريبة الدخل   - 
88- توزيعات ارباح مستحقة الدفع  - 
2,1872,187-   لبنك المركزي السعوديعائد مستحق الدفع ل - 

813,72625,135838,861 مجموع االلتزامات  
 

    لكية حقوق الم
 166,667 166,667 - رأس المال 

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

 (124) - (124) الموظفين احتياطي إعادة التقييم التزام منافع
 249,946 250,070 ( 124) لكية مجموع حقوق الم

 1,088,807 275,205 813,602 لكية مجموع االلتزامات وحقوق الم
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 معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(. 24
 

  م2019ديسمبر  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
      االصول  

 19,619 13 19,606 17,0862,520 النقد وما في حكمه 
اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي 

 14,569- 14,569 14,569-  التأمين، بالصافي
حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 

 2,107- 2,107 2,107-  مكتسبة
 21,088- 21,088 1,37019,718 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

احتياطي مطالبات  حصة معيدي التأمين من 
17,838 -17,31417,838 524 متكبدة لم يتم االبالغ عنها 

 671,674- 671,674-671,674 استثمارات مرتبطة بالوحدات  
 316,528 245,478 71,050 36,25834,792 استثمارات

 702- 702- 702 ايراد مستحق  
 727,61491,020818,634245,491 1,064,125

 أرصدة غير مصنفة: 
 6,061 4,590 1,471 مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى  - 
 2,703- 2,703 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية - 
 852- 852 موجودات غير ملموسة   - 
 16,667 16,667-  وديعة نظامية  - 
 1,947 1,947-  عائد مستحق من وديعة نظامية  - 

1,092,355 823,660268,695 مجموع االصول 
 

 االلتزامات
 16,182 2,860 13,322 5,9407,382 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى 

 22,227- 22,227 5,04317,184 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين
 3,449- 3,449 3,449-  اشتراكات تامين غير مكتسبة 
 684,546- 684,546 684,251295 احتياطي فني لعمليات التامين

 43,171- 43,171 2,10541,066 مطالبات قائمة 
22,891-1,24921,64222,891 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها 

 479- 479-479 عالقة مستحق لجهات ذات 
 699,06791,018790,0852,860 792,945

 أرصدة غير مصنفة: 
3,794- 3,794 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  - 
2,460- 2,460 مكافأة نهاية الخدمة   - 
20,184- 20,184الفائض من عمليات التأمين  - 
29,25429,254- زكاة وضريبة الدخل   - 
88- توزيعات ارباح مستحقة الدفع  - 
1,9471,947-   لبنك المركزي السعوديلعائد مستحق الدفع  - 

816,52334,069850,592 مجموع االلتزامات  
 

    لكية حقوق الم
 166,667 166,667 - رأس المال 

 29,895 29,895 - احتياطي نظامي  
 45,489 45,489 - أرباح مبقاة

 (288) - (288) الموظفين منافعاحتياطي إعادة التقييم التزام 
 241,763 242,051 (288) لكية مجموع حقوق الم

 1,092,355 276,120 816,235 لكية مجموع االلتزامات وحقوق الم
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التشغيل )تتمة(. معلومات قطاعات 24
  م2020

   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

   مكتتبة الاجمالي اإلشتراكات 
156,323-156,323 األفراد-
 - -- مشاريع صغيرة-
 242 242 - مؤسسات صغيرة-
 3,939 3,939 - مؤسسات متوسطة-
 87,730 87,730 - مؤسسات كبيرة-

 248,234 91,911 156,323 مجموع اجمالي اإلشتراكات المكتتبة
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

 - - - محلية-
( 61,950)( 58,011)( 3,939) خارجية-

152,38433,900186,284 صافي اإلشتراكات المكتتبة
( 89)( 78)( 11) االشتراكات غير المكتسبة، بالصافيالتغير في 

152,37333,822186,195 صافي  اإلشتراكات المكتسبة
4,896-4,896 أتعاب صندوق االستثمار

157,26933,822191,091 مجموع االيرادات 
    تكاليف ومصروفات االكتتاب
(77,777)(77,087)(690) اجمالي المطالبات المدفوعة

43660,65961,095 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
(16,682)(16,428)(254) صافي المطالبات المدفوعة 

(1,240)(974)(266) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 
133182315 التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

(17,607)(17,220)(387)صافي المطالبات المتكبدة 
( 129,772)-( 129,772) بالصافي اشتراكات قابلة لالستثمار ،

(290)(353)63 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي
(3,763)(953)(2,810) تكاليف حيازة وثائق التأمين

(1,241)(459)(782) مصروفات اكتتاب أخرى
( 152,673)( 18,985)( 133,688) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

23,58114,83738,418 صافي  دخل االكتتاب 
    إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى

    أرصدة مصنفة:
4,301-4,301 ايرادات اخرى -
(297)(297) -ديون مشكوك في تحصيلهامخصص-

  غيرمصنفة:أرصدة 
(34,602)مصروفات عمومية وإدارية-
6,858أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل-
48ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل-
 1,005 ايرادات اخرى-

( 22,687) مجموع مصروفات العمليات األخرى
15,731 قبل والزكاة الدخل 

( 1,675) صافي الدخل العائدة لعمليات التأمين
 14,056 قبل الزكاة  صافي الدخل للسنة العائدة للمساهمين

( 6,037) زكاة
 8,019 صافي الدخل للسنة العائدة للمساهمين 
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التشغيل )تتمة(. معلومات قطاعات 24
  م2020

   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

   مكتتبة الاجمالي اإلشتراكات 
156,323-156,323 األفراد-
 - -- مشاريع صغيرة-
 242 242 - مؤسسات صغيرة-
 3,939 3,939 - مؤسسات متوسطة-
 87,730 87,730 - مؤسسات كبيرة-

 248,234 91,911 156,323 مجموع اجمالي اإلشتراكات المكتتبة
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

 - - - محلية-
( 61,950)( 58,011)( 3,939) خارجية-

152,38433,900186,284 صافي اإلشتراكات المكتتبة
( 89)( 78)( 11) االشتراكات غير المكتسبة، بالصافيالتغير في 

152,37333,822186,195 صافي  اإلشتراكات المكتسبة
4,896-4,896 أتعاب صندوق االستثمار

157,26933,822191,091 مجموع االيرادات 
    تكاليف ومصروفات االكتتاب
(77,777)(77,087)(690) اجمالي المطالبات المدفوعة

43660,65961,095 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
(16,682)(16,428)(254) صافي المطالبات المدفوعة 

(1,240)(974)(266) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 
133182315 التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

(17,607)(17,220)(387)صافي المطالبات المتكبدة 
( 129,772)-( 129,772) بالصافي اشتراكات قابلة لالستثمار ،

(290)(353)63 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي
(3,763)(953)(2,810) تكاليف حيازة وثائق التأمين

(1,241)(459)(782) مصروفات اكتتاب أخرى
( 152,673)( 18,985)( 133,688) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

23,58114,83738,418 صافي  دخل االكتتاب 
    إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى

    أرصدة مصنفة:
4,301-4,301 ايرادات اخرى -
(297)(297) -ديون مشكوك في تحصيلهامخصص-

  غيرمصنفة:أرصدة 
(34,602)مصروفات عمومية وإدارية-
6,858أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل-
48ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل-
 1,005 ايرادات اخرى-

( 22,687) مجموع مصروفات العمليات األخرى
15,731 قبل والزكاة الدخل 

( 1,675) صافي الدخل العائدة لعمليات التأمين
 14,056 قبل الزكاة  صافي الدخل للسنة العائدة للمساهمين

( 6,037) زكاة
 8,019 صافي الدخل للسنة العائدة للمساهمين 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24
  م2019

 مجموع   مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين  
ــعودي إيرادات   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

   اجمالي اإلشتراكات المكتتبة 
177,231- 177,231 األفراد-
 21 21-  مشاريع صغيرة-
 166 166 -  مؤسسات صغيرة-
 3,331 3,331 -  مؤسسات متوسطة-
 58,092 58,092 -  مؤسسات كبيرة-

 238,841 61,610 177,231 مجموع اجمالي اإلشتراكات المكتتبة
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

 -  -  -  محلية-
(42,183)(37,476)(4,707) خارجية-

172,52424,134196,658 صافي اإلشتراكات المكتتبة
445445-  التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

172,52424,579197,103 اإلشتراكات المكتسبةصافي  
5,062- 5,062 أتعاب صندوق االستثمار

177,58624,579202,165 مجموع االيرادات 
    تكاليف ومصروفات االكتتاب

(93,766)(92,438)(1,328) اجمالي المطالبات المدفوعة
70468,09468,798 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

(24,968)(24,344)(624) صافي المطالبات المدفوعة 
4,1504,102( 48) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

542,0902,144 التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

(18,722)(18,104)(618)صافي المطالبات المتكبدة 
 ( 149,627) -  ( 149,627) بالصافي اشتراكات قابلة لالستثمار ،

5641,5462,110 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي
(2,394)(451)(1,943) تكاليف حيازة وثائق التأمين

(1,194)(308)(886) مصروفات اكتتاب أخرى
( 169,827)(17,317)( 152,510) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

25,0767,26232,338 صافي  دخل االكتتاب 
    إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى

    أرصدة مصنفة:
2,859- 2,859 ايرادات اخرى -
(196)(196) - ديون مشكوك في تحصيلهامخصص-

  غيرمصنفة:أرصدة 
(33,090)مصروفات عمومية وإدارية-
12,715أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل-
294ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل-

(17,418) مجموع مصروفات العمليات األخرى
14,920 والضريبة قبل الزكاة  الدخل  

(1,174) صافي الدخل العائدة لعمليات التأمين
13,746 قبل الزكاة والضريبة  صافي الدخل للسنة العائدة للمساهمين

 (6,143) الزكاة
 (265) ضريبة الدخل 

 7,338 صافي الدخل للسنة العائدة للمساهمين
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 القيم العادلة لألدوات المالية .25
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. 
العادلة من خالل    تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات مرتبطة بالوحدات واستثمارات بالقيمة

وتتكون مطلوباتها    والمستحق من عمليات التأمين  قائمة الدخل واشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة معيدي التأمين وذمم مدينة أخرى
وذمم  والمستحق لعمليات المساهمين المالية من مطالبات قائمة وأرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين ومبلغ مستحق لجهات ذات عالقة

الستثمارات وبخالف ا  م2020ديسمبر    31. كما في  دائنة أخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية
 بأي أدوات مالية أخرى تقاس بالقيمة العادلة. ( لم تحتفظ الشركة8و 7 ات المسجلة بالقيمة العادلة )اإليضاح

 
  لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:  التسلسل الهرمي التاليتستخدم الشركة  ( ب

 األداة المالية )دون تعديل أو إعادة تصنيف(.: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس  1مستوى 
أو أساليب تقييم أخرى والتي تستند جميع المعطيات  المشابهة  لموجودات والمطلوباتل: األسعار المتداولة في أسواق نشطة  2مستوى 

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

 
ــمبر  31كما في  ــمبر   31و    م2020ديسـ ــتوى  م، إ2019ديسـ ــجلة بالقيمة العادلة تعد من المسـ األول، عدا ن كافة األدوات المالية المسـ

ــتوى الثاني. ــة فهي تعد من المسـ ــناديق العقارية ومحفظة األهلي تكافل الخاصـ ــتثمار في الصـ ــتوى الثاني  اإلسـ ــركة المسـ حددت الشـ
لالســتثمارات المرتبطة بالوحدات واالســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بناء على صــافي قيمة موجودات الصــناديق ذات  

 م2019)الـسنةل  الـصلة كما في نهاية فترة التقرير المالي. ال توجد تحويالت بين المـستوى األول والمـستوى الثاني والمـستوى الثالث خال
 .: نفس األمر ال تغيير(

 
ــاح رقم ) بالرجوع الى ( ج ــاح رقم )7ايضـ ــتثمارات مرتبطة بالوحدات وايضـ يخص قياس   ا( فيم8( فيما يخص قياس القيمة العادلة  لالسـ

 القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
 

 إدارة المخاطر  .26
 

طة   تمرة للمخاطر تخضـع لضـوابط  تنطوي أنـش ركة على مخاطر ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مـس الـش
الحد من المخاطر وـضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه في غاية األهمية لـضمان اـستمرار ربحية الـشركة وكل فرد في الـشركة  

ولياته أو مسـئولياتها. إذ أن من سـياسـة الشـركة مراقبة المخاطر على األعمال من خالل  مسـئول عن التعرض للمخاطر فيما يتعلق بمسـئ 
 عملية تخطيط استراتيجي.

 
 هيكل ادارة المخاطر

 .والسيطرة عليها تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد وتقييم وضبط ومراقبة المخاطر
 

 مجلس االدارة 
العليا المســئولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلســتراتيجيات والســياســات لتحقيق إن مجلس االدارة هو الجهة  

 األهداف المحددة للشركة .
 

 اإلدارة العليا
 إن اإلدارة العليا مسـؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلسـتراتيجية ضـمن سـياسـة محددة مسـبقاً من قبل مجلس إدارة

 .فيما يتعلق بحدود المستوى المقبول للمخاطرالشركة 
 

 لجنة المراجعة
ــاـبات   ــاـعد مجلس اإلدارة فيـما يتعلق بتنفـيذ جودة ونزاـهة التـقارير الـمالـية ومـخاطر اإلدارة من خالل مراجـعة الحســ لجـنة المراجـعة تســ

 لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.
 

 المراجعة الداخلية
ية يتم تدقيق كافة العمليات الرئيســــية والمالية وإدارة المخاطر داخل الشــــركة من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفا

ــة ـكاـفة نـتائج عملـيات التقويم مع اإلدارة العلـيا،  اإلجراءات ومن اإللتزام بـهذه اإلجراءات، تقوم إدارة المراجـعة اـلداخلـية ببـحث ومـناقشــ
 قديم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة الى لجنة المراجعة. وت 

 
 
 
 



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

م 2020 ديسمبر 31

- 45 -

 القيم العادلة لألدوات المالية .25
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. 
العادلة من خالل    تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات مرتبطة بالوحدات واستثمارات بالقيمة

وتتكون مطلوباتها    والمستحق من عمليات التأمين  قائمة الدخل واشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة معيدي التأمين وذمم مدينة أخرى
وذمم  والمستحق لعمليات المساهمين المالية من مطالبات قائمة وأرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين ومبلغ مستحق لجهات ذات عالقة

الستثمارات وبخالف ا  م2020ديسمبر    31. كما في  دائنة أخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية
 بأي أدوات مالية أخرى تقاس بالقيمة العادلة. ( لم تحتفظ الشركة8و 7 ات المسجلة بالقيمة العادلة )اإليضاح

 
  لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:  التسلسل الهرمي التاليتستخدم الشركة  ( ب

 األداة المالية )دون تعديل أو إعادة تصنيف(.: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس  1مستوى 
أو أساليب تقييم أخرى والتي تستند جميع المعطيات  المشابهة  لموجودات والمطلوباتل: األسعار المتداولة في أسواق نشطة  2مستوى 

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

 
ــمبر  31كما في  ــمبر   31و    م2020ديسـ ــتوى  م، إ2019ديسـ ــجلة بالقيمة العادلة تعد من المسـ األول، عدا ن كافة األدوات المالية المسـ

ــتوى الثاني. ــة فهي تعد من المسـ ــناديق العقارية ومحفظة األهلي تكافل الخاصـ ــتثمار في الصـ ــتوى الثاني  اإلسـ ــركة المسـ حددت الشـ
لالســتثمارات المرتبطة بالوحدات واالســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بناء على صــافي قيمة موجودات الصــناديق ذات  

 م2019)الـسنةل  الـصلة كما في نهاية فترة التقرير المالي. ال توجد تحويالت بين المـستوى األول والمـستوى الثاني والمـستوى الثالث خال
 .: نفس األمر ال تغيير(

 
ــاح رقم ) بالرجوع الى ( ج ــاح رقم )7ايضـ ــتثمارات مرتبطة بالوحدات وايضـ يخص قياس   ا( فيم8( فيما يخص قياس القيمة العادلة  لالسـ

 القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
 

 إدارة المخاطر  .26
 

طة   تمرة للمخاطر تخضـع لضـوابط  تنطوي أنـش ركة على مخاطر ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مـس الـش
الحد من المخاطر وـضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه في غاية األهمية لـضمان اـستمرار ربحية الـشركة وكل فرد في الـشركة  

ولياته أو مسـئولياتها. إذ أن من سـياسـة الشـركة مراقبة المخاطر على األعمال من خالل  مسـئول عن التعرض للمخاطر فيما يتعلق بمسـئ 
 عملية تخطيط استراتيجي.

 
 هيكل ادارة المخاطر

 .والسيطرة عليها تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد وتقييم وضبط ومراقبة المخاطر
 

 مجلس االدارة 
العليا المســئولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلســتراتيجيات والســياســات لتحقيق إن مجلس االدارة هو الجهة  

 األهداف المحددة للشركة .
 

 اإلدارة العليا
 إن اإلدارة العليا مسـؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلسـتراتيجية ضـمن سـياسـة محددة مسـبقاً من قبل مجلس إدارة

 .فيما يتعلق بحدود المستوى المقبول للمخاطرالشركة 
 

 لجنة المراجعة
ــاـبات   ــاـعد مجلس اإلدارة فيـما يتعلق بتنفـيذ جودة ونزاـهة التـقارير الـمالـية ومـخاطر اإلدارة من خالل مراجـعة الحســ لجـنة المراجـعة تســ

 لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.
 

 المراجعة الداخلية
ية يتم تدقيق كافة العمليات الرئيســــية والمالية وإدارة المخاطر داخل الشــــركة من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفا

ــة ـكاـفة نـتائج عملـيات التقويم مع اإلدارة العلـيا،  اإلجراءات ومن اإللتزام بـهذه اإلجراءات، تقوم إدارة المراجـعة اـلداخلـية ببـحث ومـناقشــ
 قديم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة الى لجنة المراجعة. وت 
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 وفيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة وطريقة قيام الشركة بتقليل هذه المخاطر: 
 

 ( مخاطر التأمين  أ
 

ــمـخاطر الـتأمين التـكافلي هي مـخاطر تـجاوز قيـمة المـطالـبات الم ـــطة الـتأمين  ســ تحـقة لحمـلة الوـثائق عن القيـمة اـلدفترـية الحتـياطي أنشــ
التـكافلي. وتـتأثر ـهذه المـخاطر بـعدد المـطالـبات الـمدفوـعة والتطورات الالحـقة للمـطالـبات طويـلة األـجل. ـلذا ـفإن ـهدف عملـيات الـتأمين هو 

ين التكافلي هذه المخاطر عن طريق التأكد من وجود غطاء  التأكد من وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات. وتدير عمليات التأم
 إعادة تأمين كافي للحد من أقصى خسارة مستحقة مقابل أي مطالبة فرديه.

 
 التركيز الجغرافي للمخاطر

 تتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين لحملة الوثائق بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية.
 

 االفتراضات الرئيسية
يمكن أن تتأثر وتيرة وشـــدة المطالبات بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضـــانات والعوامل البيئية واالقتصـــادية، واضـــطرابات  
الغالف الجوي، وتركيز المخاطر، واعمال الشــــغب المدني، وما إلى ذلك. تقوم الشــــركة بإدارة هذه المخاطر من خالل اســــتراتيجيات 

 خدام ترتيبات إعادة التأمين.االكتتاب المحافظة وإست 
 

 تكرر وحجم المطالبات  
طر من بالنسـبة للتكافل العائلي لألفراد ، تتمثل المخاطر الرئيسـية في الوفاة والعجز)الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. يتم إدارة هذه المخا

التأمينية للفرد. هناك مـستويات وإجراءت مختلفة ماقبل التغطية والتي خالل إـستراتيجيات تأمين فعالة ومحددة المعالم عند اكتتاب الوثيقة 
تشتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة، وإجراء إستبيان طبي، والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلستشاريين وإجراء فحوصات  

هنية للتأكد من درجة المخاطر المؤمن عليها، واذا طبية شـاملة . كما تقوم الشـركة بتقييم الوضـع المالي ومسـتوى المعيشـة واألخطار الم
 كان من الممكن تصنيفها كـ "حياة عادية"

 
اة  بالنســبة للتكافل العائلي للمجموعات ، تتمثل المخاطر الرئيســية في الوفاة والعجز )الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. تعتبر مخاطر الوف

في أماكن العمل . لدي الشــركة إســتراتيجية تأمين واضــحة المعالم عند اكتتاب وثائق  مركبة بســبب تركز المخاطر مثل تواجد الموظفين
ــتبيان طبي،  ــحة الجيدة، وإجراء إسـ ــتمل على اإلعالن عن الصـ ــتويات مختلفة ما قبل التغطية والتي تشـ التأمين للمجموعات وهناك مسـ

ـشاملة. كما تقوم الـشركة بدراـسة طبيعة العمل الذي تقوم  والحـصول على تقارير من اإلخـصائيين/ اإلـستـشاريين وإجراء فحوـصات طبية
 به المجموعة، وحجم المجموعة، والسكان حسب المنطقة الجغرافية، والخلفية الثقافية، والعمالة اليدوية/ غير اليدوية.

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

 للوفاة / العجز .
 

 حساسية المطالبات
ــات مـثل التغيرات  ــات كـما هو ـمذكورة أعاله. ومن غير الممكن تـحدـيد آـثار بعض اإلفتراضــ تـتأثر مـطالـبات الـتأمين بمختلف اإلفتراضــ

في صـــافي نســـبة المطالبات وافتراض ثبات العوامل   %5التشـــريعية اوعدم التأكد من عملية التقديرات. إن التغير اإلفتراضـــي بواقع 
الف لاير   2,821  بمبلغ اجمالي قدره صـافي االشـتراكات المكتسـبة مخصـوماً منها االشـتراكات القابلة لالسـتثماراألخري سـيؤثر على 

 الف لاير سعودي( في السنة. 2,374م : 2019سعودي تقريباً )
 

 التأمين إعادةب( مخاطر
 

الحال لدى شركات التأمين ولتقليل التعرض للمخاطر المالية الناتجة عن الزيادة في عدد المطالبات المدفوعة تقوم الشركة في  ما هو  ك
سياق نشاطها المعتاد بإبرام عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. إن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكثر في األعمال وتسمح 

المحتملة التي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية. ان جميع إعادة التأمين بموجب عقود  لإلدارة بمراقبة الخسائر  
 . إختيارية والحصص والفائض

 
التأمين وتركز مخاطر  لمعيدي  المالي  الوضع  بتقييم  تقوم  الشركة  فإن  التأمين.  لمعيدي  نتيجة اعسار  تعرضها لخسائر كبيرة  ولتقليل 

 .واألنشطة المماثلة لمعيدي التأمينأتجة عن المناطق الجغرافية االئتمان النا 
 

إدارة الشركة ومدير العمليات ومدير اعادة التأمين، ويمكن  المحددة من قبل    ةي التال  ريي والمعا  هاتي للتوج  يتم اختيار معيدي التأمين وفقاً  
 : تلخيصها على النحو التالي

 
 تصنيفاً ال يقل عن )أ أ( او اعلى. المعترف بها في االئتماني من قبل وكاالت التصن  في الحد األدنى المقبول للتصن •
 .ني لشركات إعادة التأم دةي السمعة الج•
 . ني التأم ديي أو سابقة من مع ةي وجود عالقة عمل حال•
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فيما   القاعدة  لهذه  المحلية  واستثناء  الشركات  تلك  يقتصر على  ولكن هذا  ائتماني  تصنيف  بأي  تقوم  التي ال  المحلية  بالشركات  يتعلق 

ى  والمعتمدة من قبل الجهات المحلية المنظمة ألعمال التأمين وعالوة على ذلك فإن القوة المالية واإلدارية والخبرة التقنية باإلضافة ال 
بات الشركة قبل الموافقة على  لمراجعتها بشكل كامل من قبل الشركة ومطابقتها مقابل قائمة متطيتم    –حيثما ينطبق    –األداء التاريخي  

 .تبادل أعمال التأمين
 

مطالبات إعادة  إن عقود إعادة التأمین المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتھا تجاه حملة وثائق التأمین. وبالتالي فإن الشركة تظل مسئولة عن جزء من  
 .تحت التسویة إلى الحد الذي یخفق عنده معیدي التأمین في الوفاء بالتزاماتھم بموجب اتفاقیات إعادة التأمینالتأمین  

 
 ج( المخاطر المتعلقة باألنظمة 

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

 من جانب شركات التأمين لمواجهة أي مطلوبات غير متوقعة حال نشوئها والشركة ملتزمة باألنظمة المتعلقة بذلك.
 

  ( ءة المالية المالد( مخاطر إدارة رأس المال )
  تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على معدالت رأس المال الجيدة لدعم أهداف الشركة وتعظيم القيمة للمساهمين. 

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

  المال أو تعديله ربما تعمل الشركة على تسوية التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة.   وللمحافظة على مستويات رأس
من الالئحة التنفيذية لشركات التأمين، يتطلب من الشركة اإلحتفاظ  بهامش    67المادة    البنك المركزي السعودي )ساما(وفقا لتوجيهات  

اجمالي التغطية لألفراد والمجموعات بعد حسم حصة االعادة بشرط  % من  0.1% و  0.3ال ،  دنى متطلبات رأس الماللمالءة بما يعادل  
 والشركة ملتزمة باألنظمة المتعلقة بذلك. من اجمالي التغطية %50أال تزيد حصة االعادة على 

  
 هـ( المخاطر المالية 

 
رات المرتبطة بالوحدات واإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  تتمثل األدوات المالية الرئيسية للشركة في النقد وما في حكمه واالستثما

  قائمة الدخل واإلستثمارات المتاحة للبيع واإلشتراكات المستحقة واجمالي المطالبات القائمة وحصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة 
ألرصدة المستحقة الدفع لمعيدي التأمين والمستحق الى واإليرادات المستحقة والذمم المدينة األخرى والمستحق من عمليات التأمين وا

جهات ذات عالقة والمستحق لعمليات المساهمين والذمم الدائنة األخرى. ال تقوم الشركة بإبرام أية معامالت تتعلق بمشتقات األدوات  
  المالية.

التامين وعمليات المساهمين هي مخاطر اسعار السوق ومخاطر  إن المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة في عمليات  
العمالت االجنبية و مخاطر أسعار العمولة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة السياسات المتعلقة بإدارة كل من 

  هذه المخاطر وإعتمادها. وفيما يلي ملخص بهذه المخاطر: 
 السوق سعر مخاطر
 أسعار السوق.  في للتقلباتنتيجةماليةأداةقيمةمخاطر تذبذبهيالسوقسعرمخاطر

 
مشتركة  وحدات صناديقالعائدة لها فيبإستثمارات المتاجرةيتعلقفيماالسوق عرضة لمخاطر المساهمينوعملياتالتأمينعملياتإن

سلعوالمحافظ اإلختيارية هي استثمارات أسهم ،صكوك ومرابحة في مشترياتالمتعلقة بها  المشتركةالصناديقمفتوحة. إن إستثمارات
على الحد منالصندوقمديرالسلع. يعمللهذهأسعار السوقفيالحركةعلىللصندوقالوحدةسعرويعتمدمحلية وعالميةفي أسواق

 األسواق ذات العالقة بهذه األدوات.فيالتطوراتمراقبةطريقعنالسوقمخاطر
 

 وتتعرض االستثمارات في حصص األسهم المدرجة المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع أيضا لمخاطر التغير في أسعار السوق. 
 

بالزيادة أوالنقصانإن اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الخاصة بعمليات قيمةنقص في/زيادة%5بنسبةتغيرا 
اوالنقصاناألخرى المتغيراتبقاءمعالتامين بالزيادة  يؤثر  أن  قائمة  ثابتة من شأنه   سعودي   ألف لاير  14,419بمبلغ  الدخل  على 

 الف لاير سعودي(.  15,826م  : 2019)
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فيما   القاعدة  لهذه  المحلية  واستثناء  الشركات  تلك  يقتصر على  ولكن هذا  ائتماني  تصنيف  بأي  تقوم  التي ال  المحلية  بالشركات  يتعلق 

ى  والمعتمدة من قبل الجهات المحلية المنظمة ألعمال التأمين وعالوة على ذلك فإن القوة المالية واإلدارية والخبرة التقنية باإلضافة ال 
بات الشركة قبل الموافقة على  لمراجعتها بشكل كامل من قبل الشركة ومطابقتها مقابل قائمة متطيتم    –حيثما ينطبق    –األداء التاريخي  

 .تبادل أعمال التأمين
 

مطالبات إعادة  إن عقود إعادة التأمین المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتھا تجاه حملة وثائق التأمین. وبالتالي فإن الشركة تظل مسئولة عن جزء من  
 .تحت التسویة إلى الحد الذي یخفق عنده معیدي التأمین في الوفاء بالتزاماتھم بموجب اتفاقیات إعادة التأمینالتأمین  

 
 ج( المخاطر المتعلقة باألنظمة 

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

 من جانب شركات التأمين لمواجهة أي مطلوبات غير متوقعة حال نشوئها والشركة ملتزمة باألنظمة المتعلقة بذلك.
 

  ( ءة المالية المالد( مخاطر إدارة رأس المال )
  تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على معدالت رأس المال الجيدة لدعم أهداف الشركة وتعظيم القيمة للمساهمين. 

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

  المال أو تعديله ربما تعمل الشركة على تسوية التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة.   وللمحافظة على مستويات رأس
من الالئحة التنفيذية لشركات التأمين، يتطلب من الشركة اإلحتفاظ  بهامش    67المادة    البنك المركزي السعودي )ساما(وفقا لتوجيهات  

اجمالي التغطية لألفراد والمجموعات بعد حسم حصة االعادة بشرط  % من  0.1% و  0.3ال ،  دنى متطلبات رأس الماللمالءة بما يعادل  
 والشركة ملتزمة باألنظمة المتعلقة بذلك. من اجمالي التغطية %50أال تزيد حصة االعادة على 

  
 هـ( المخاطر المالية 

 
رات المرتبطة بالوحدات واإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  تتمثل األدوات المالية الرئيسية للشركة في النقد وما في حكمه واالستثما

  قائمة الدخل واإلستثمارات المتاحة للبيع واإلشتراكات المستحقة واجمالي المطالبات القائمة وحصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة 
ألرصدة المستحقة الدفع لمعيدي التأمين والمستحق الى واإليرادات المستحقة والذمم المدينة األخرى والمستحق من عمليات التأمين وا

جهات ذات عالقة والمستحق لعمليات المساهمين والذمم الدائنة األخرى. ال تقوم الشركة بإبرام أية معامالت تتعلق بمشتقات األدوات  
  المالية.

التامين وعمليات المساهمين هي مخاطر اسعار السوق ومخاطر  إن المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة في عمليات  
العمالت االجنبية و مخاطر أسعار العمولة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة السياسات المتعلقة بإدارة كل من 

  هذه المخاطر وإعتمادها. وفيما يلي ملخص بهذه المخاطر: 
 السوق سعر مخاطر
 أسعار السوق.  في للتقلباتنتيجةماليةأداةقيمةمخاطر تذبذبهيالسوقسعرمخاطر

 
مشتركة  وحدات صناديقالعائدة لها فيبإستثمارات المتاجرةيتعلقفيماالسوق عرضة لمخاطر المساهمينوعملياتالتأمينعملياتإن

سلعوالمحافظ اإلختيارية هي استثمارات أسهم ،صكوك ومرابحة في مشترياتالمتعلقة بها  المشتركةالصناديقمفتوحة. إن إستثمارات
على الحد منالصندوقمديرالسلع. يعمللهذهأسعار السوقفيالحركةعلىللصندوقالوحدةسعرويعتمدمحلية وعالميةفي أسواق

 األسواق ذات العالقة بهذه األدوات.فيالتطوراتمراقبةطريقعنالسوقمخاطر
 

 وتتعرض االستثمارات في حصص األسهم المدرجة المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع أيضا لمخاطر التغير في أسعار السوق. 
 

بالزيادة أوالنقصانإن اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الخاصة بعمليات قيمةنقص في/زيادة%5بنسبةتغيرا 
اوالنقصاناألخرى المتغيراتبقاءمعالتامين بالزيادة  يؤثر  أن  قائمة  ثابتة من شأنه   سعودي   ألف لاير  14,419بمبلغ  الدخل  على 

 الف لاير سعودي(.  15,826م  : 2019)
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 إدارة المخاطر )تتمة(  -26
 هـ( المخاطر المالية) تتمة( 

 
 العملة األجنبية مخاطر
 األجنبية. أسعار العمالتفيالتقلباتبسببماليةأداةقيمةتذبذبمخاطرهيالعملةمخاطر

 
المساهمينوعملياتعمليات التأمينألننظراً العملةسعرفيالتذبذبفي حدوث خسائر بسببضئيلةمخاطرهناك أن اإلدارةتعتقد

األمريكي، نظراً إلرتباط سعر الريال السعودي بالدوالر األمريكي فإن األرصدة  أو المبالغ  والدوالرالسعوديبالريالرئيسبشكلتتم
  بالدوالر األمريكي التشكل أي مخاطر جوهرية تتعلق بمخاطر العملة األجنبية. 

 مخاطر اسعار العمولة  
الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. ونظرا  تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على  

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

 اإلئتمان مخاطر
مالية. تقوم الشركة بالحد من خسارة تكبد الطرف اآلخرالوفاء ما والتسبب فيعلى ماطرف قدرةعدم هي مخاطراإلئتمانمخاطر 

 مخاطر اإلئتمان بتحديد سقف ائتماني للعمالء ومراقبة االرصدة المدينة القائمة.
 

تقوم الشركة بإصدار وثائق إستتثمار مرتبطة بالوحدات. وفي حالة األنشطة المرتبطة بالوحدات، يتحمل حامل وثيقة التكافل مخاطر  
المملوكة في الصناديق اإلستثمارية المرتبطة بالوحدات الن مزايا وثائق التأمين مرتبطة بقيمة موجودات  إستثمارية بشأن الموجودات  

 الصندوق. وبناًء عليه، التتعرض الشركة لمخاطر إئتمان هامة بشأن اإلستثمارات المالية المرتبطة بالوحدات. 
 

 اصر قائمة المركز المالي: يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بعن 
 

 م 2019 م 2020
ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  

33,69719,603نقد لدى البنك
 21,088 31,779 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

22,03614,825إشتراكات مستحقة، صافي  
10,7295,944ذمم مدينة اخرى 

 795 984 سلف عاملين
 702 345 ايرادات مستحقة  

99,570 62,957 
   

 تركز مخاطر االئتمان
 

يوجد تركز لمخاطر االئتمان عند توفر عدد من التغيرات في العوامل االقتصــادية أو الصــناعية التي تؤثر في مجملها على مجموعات  
للـشركة.تتركز مخاطر االئتمان من نقد لدى البنوك واإلـشتراكات المـستحقة تؤثر مخاطر إئتمانها بـصورة جوهرية على االئتمان الكلي 

  في أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة )البنك األهلي التجاري( وشركاته التابعة.
 جودة االئتمان

التجاري( الذي يحمل تصـنيف يتم اإلحتفاظ بأرصـدة البنوك واإلشـتراكات المسـتحقة لدى المسـاهم الرئيسـى في الشـركة )البنك األهلي 
إئتماني )أ+( من قبل وكالة تصــنيف االئتمان العالمية. اإلســتثمارات المرتبطة بالوحدات واإلســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 الدخل لم يتم تصنيفها.
 

 السيولة مخاطر
للوفاءاألموال الالزمةالحـصول علىوالمتمثل في ـصعوبة التأمينوعملياتالمـساهمينتواجه عملياتمخاطر الـسيولة هي مخاطر

العادلة.  قيمتهيقارببمبلغبـسرعةماليأـصلبيعالقدرة علىعدممنالـسيولةمخاطرتنتجقد.الماليةباألدواتالمرتبطةبإلتزاماتها
حال نشـوئها. إلتزاماتبأيللوفاءكافيةوالأموجودمنوتعمل اإلدارة على التأكدشـهريعلى أسـاسالسـيولةتتم مراقبة احتياجات

ــتثـناء األـثاث والتجهيزات والمـعدات المكتبـية   ــاهمين هي موجودات مـتداوـلة ـباســ إن جميع موجودات عملـيات الـتأمين وعملـيات المســ
 والوديعة النظامية فهي موجودات غير متداولة.

الى الجهات  المســتحقةوالمبالغقائمة وأرصــدة مســتحقة الدفع لمعيدي التأمينمن مطالبات  التأمينلعملياتالماليةالمطلوباتتتكون
أخرى. ان جميع المطلوبات المالية ال تخضـع دائنةذمملعمليات المسـاهمينالماليةالمطلوباتالعالقة وذمم دائنة أخرى. وتتكونذات

 .الماليالمركزقائمةتاريخمنشهًرا12ومن المتوقع سدادها خالل الي فوائد
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 ربحية السهم    . 27
على المتوسط المرجح لألسهم العادية    للسنة  بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين  بقسمة صافي الدخل  للسنةتم إحتساب ربح السهم  

 الصادرة والقائمة في تاريخ قائمة المركز المالي. ال تنطبق األرباح المخفضة للسهم على الشركة.  
 

 المحتملةالمطلوبات وااللتزامات  . 28
 

.: ال شيء(م2019كما في تاريخ قائمة المركز المالي ، لم يوجد لدى الشركة أي التزامات أو مطلوبات محتملة )      

   إضافية معلومات  . 29

   قائمة المركز المالي  أ( 
عمليات  
 التأمين  

عمليات  
 المساهمين  

ديسمبر    31
  م 2020

عمليات  
  التأمين  

عمليات  
 المساهمين 

ديسمبر    31
 م 2019

ــعودي             ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي  ألف رـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف رـي
            االصول 

33,7001333,71319,6061319,619النقـد وما في حكمه 
اشتراكات تأمين مستحقة وذمم  

التأمين،  مدينة لمعيدي 
14,569- 21,48314,569-21,483بالصافي 

حصة معيدي التأمين من  
2,107-  2,2382,107-2,238اشتراكات تأمين غير مكتسبة 

حصة معيدي التأمين من  
21,088-  31,77921,088-31,779المطالبات القائمة 

حصة معيدي التأمين من  
متكبدة ولم  احتياطي مطالبات 

 17,838 -  16,97917,838-16,979 يتم اإلبالغ عنها 
671,674-  658,721671,674-658,721استثمارات مرتبطة بالوحدات 

36,749251,637288,38671,050245,478316,528استثمارات
7,4257,425- 416416- من عمليات التأمينمستحق

 702-  702 345- 345ايرادات مستحقة 
مبالغ مدفوعة مقدما 

7,6134,28511,8981,4714,5906,061وموجودات أخرى 
أثاث وتركيبات ومعدات  

2,703- 3,4872,703-3,487مكتبية 
852- 924852-924موجودات غير ملموسة 

16,66716,667- 16,66716,667-وديعة نظامية 
عائد مستحق من وديعة  

1,9471,947- 2,1872,187-نظامية
 814,018275,2051,089,223823,660276,1201,099,780

 ً : استبعاد عمليات  ناقصا
(7,425)(   7,425)- ( 416)( 416)- مشتركة  

814,018274,7891,088,807823,660268,6951,092,355 مجموع االصول 
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14,569- 21,48314,569-21,483بالصافي 

حصة معيدي التأمين من  
2,107-  2,2382,107-2,238اشتراكات تأمين غير مكتسبة 

حصة معيدي التأمين من  
21,088-  31,77921,088-31,779المطالبات القائمة 
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 )تتمة(   إضافية. معلومات 29

 )تتمة(  قائمة المركز المالي  أ( 

 عمليات التأمين  
عمليات  

 المساهمين  
ديسمبر    31

  عمليات التأمين    م 2020
عمليات  
 المساهمين 

ديسمبر    31
 م 2019

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

أرصدة مستحقة الدفع و مطلوبات  
14,5484,31718,86517,1162,86019,976اخرى 

22,227- 12,21622,227-12,216أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين
3,449-  3,6693,449-3,669اشتراكات تامين غير مكتسبة 

684,546-  681,540684,546-681,540االحتياطي الفني لعمليات التأمين 
43,171- 55,10243,171-55,102مطالبات قائمة  

احتياطي مطالبات متكبدة ولم يتم 
 22,891- 21,71722,891-21,717اإلبالغ عنها 

479-273479-273مستحق لجهات ذات عالقة 
7,425-4167,425-416عمليات المساهمينلمستحق 

2,460-2,8022,460-2,802مكافأة نهاية الخدمة
20,184-21,85920,184-21,859الفائض من عمليات التأمين

29,25429,254- 18,62318,623-زكاة وضريبة دخل
88- 88-توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

  للبنك المركزيعائد مستحق الدفع 
1,9471,947- 2,1872,187-السعودي 

 814,14225,135839,277823,94834,069858,017
 ً (7,425)- (7,425)(416)-(416) : استبعاد عمليات مشتركة  ناقصا

813,72625,135838,861816,52334,069850,592   و مجموع االلتزامات
   لكيةحقوق الم

166,667166,667- 166,667166,667- راس المال 
29,89529,895- 31,49931,499- احتياطي نظامي  

45,48945,489- 51,90451,904- ارباح مبقاة 
  منافعاحتياطي إعادة التقييم التزام 

 (288) - (288) (124) -(124) الموظفين
242,051241,763(288)250,070249,946( 124)   لكيةمجموع حقوق الم

813,602275,2051,088,807816,235276,1201,092,355   لكيةااللتزامات وحقوق الممجموع 
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 )تتمة(   إضافية. معلومات 29

 قائمة الدخل   ب( 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 عمليات التأمين  
عمليات  

  عمليات التأمين    م 2020 المساهمين  
عمليات  
 م 2019 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 

 238,841 - 238,841 248,234 - 248,234 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة 
اشتراكات إعادة التأمين 

       المسندة: 
 -  - -  - - - محلية

 (42,183) - (42,183) ( 61,950) - ( 61,950) خارجية
 196,658 - 196,658 186,284 - 186,284 صافي اإلشتراكات المكتتبة 
التغير في االشتراكات غير  

 445 - 445 ( 89) - ( 89) المكتسبة، بالصافي
 197,103 - 197,103 186,195 - 186,195 صافي اإلشتراكات المكتسبة 

 5,062 - 5,062 4,896 - 4,896 أتعاب صندوق االستثمار
 202,165 - 202,165 191,091 - 191,091 مجموع االيرادات  

       تكاليف ومصروفات االكتتاب   -   -  
 (93,766) - (93,766) ( 77,777) - ( 77,777) اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من  
 68,798 - 68,798 61,095 - 61,095 المطالبات المدفوعة  

 (24,968) - (24,968) ( 16,682) - ( 16,682) صافي المطالبات المدفوعة  
التغيرات في المطالبات  

 4,102 - 4,102 ( 1,240) - ( 1,240) القائمة، بالصافي 
التغيرات في المطالبات  

المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ  
 2,144 - 2,144 315 - 315 عنها ، بالصافي

 (18,722) - (18,722) ( 17,607) - ( 17,607) صافي المطالبات المتكبدة  
 اشــتراكات قابلة لالســتثمار ،

 ( 149,627) -  ( 149,627) ( 129,772) - ( 129,772) بالصافي
التغيرات في اإلحتياطيات  

 2,110 - 2,110 (290) - (290) الفنية ، بالصافي
 (2,394) - (2,394) (3,763) - (3,763) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (1,194) - (1,194) (1,241) - (1,241) مصروفات اكتتاب أخرى 
مجموع تكاليف ومصروفات  

 ( 169,827) - ( 169,827) ( 152,673) - ( 152,673) االكتتاب  
32,338-38,41832,338-38,418 صافي دخل االكتتاب 
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 )تتمة(   إضافية. معلومات 29

 قائمة الدخل   ب( 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 عمليات التأمين  
عمليات  

  عمليات التأمين    م 2020 المساهمين  
عمليات  
 م 2019 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 

 238,841 - 238,841 248,234 - 248,234 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة 
اشتراكات إعادة التأمين 

       المسندة: 
 -  - -  - - - محلية

 (42,183) - (42,183) ( 61,950) - ( 61,950) خارجية
 196,658 - 196,658 186,284 - 186,284 صافي اإلشتراكات المكتتبة 
التغير في االشتراكات غير  

 445 - 445 ( 89) - ( 89) المكتسبة، بالصافي
 197,103 - 197,103 186,195 - 186,195 صافي اإلشتراكات المكتسبة 

 5,062 - 5,062 4,896 - 4,896 أتعاب صندوق االستثمار
 202,165 - 202,165 191,091 - 191,091 مجموع االيرادات  

       تكاليف ومصروفات االكتتاب   -   -  
 (93,766) - (93,766) ( 77,777) - ( 77,777) اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من  
 68,798 - 68,798 61,095 - 61,095 المطالبات المدفوعة  

 (24,968) - (24,968) ( 16,682) - ( 16,682) صافي المطالبات المدفوعة  
التغيرات في المطالبات  

 4,102 - 4,102 ( 1,240) - ( 1,240) القائمة، بالصافي 
التغيرات في المطالبات  

المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ  
 2,144 - 2,144 315 - 315 عنها ، بالصافي

 (18,722) - (18,722) ( 17,607) - ( 17,607) صافي المطالبات المتكبدة  
 اشــتراكات قابلة لالســتثمار ،

 ( 149,627) -  ( 149,627) ( 129,772) - ( 129,772) بالصافي
التغيرات في اإلحتياطيات  

 2,110 - 2,110 (290) - (290) الفنية ، بالصافي
 (2,394) - (2,394) (3,763) - (3,763) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (1,194) - (1,194) (1,241) - (1,241) مصروفات اكتتاب أخرى 
مجموع تكاليف ومصروفات  

 ( 169,827) - ( 169,827) ( 152,673) - ( 152,673) االكتتاب  
32,338-38,41832,338-38,418 صافي دخل االكتتاب 
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 )تتمة(   إضافية. معلومات 29

 قائمة الدخل )تتمة( ب( 
ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

عمليات  
 التأمين  

عمليات  
  م 2020 المساهمين  

عمليات  
  التامين  

عمليات  
   م 2019 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 االخرى 
مخصص ديون مشكوك في  

(196)- (196)(297)-(297) تحصيلها 
(33,090)(8,221)(24,869)(34,602)(7,258)(27,344) مصروفات عمومية وادارية  

أرباح غير محققة من  
استثمارات بالقيمة العادلة من 

6996,1596,8581,35611,35912,715 خالل قائمة الدخل 
أرباح  محققة من استثمارات  

بالقيمة العادلة من خالل  
11374824945294 قائمة الدخل 

2,859-2,859 5,306 45 5,261 إيرادات أخرى 
مجموع )مصروفات( /  

(17,418)3,183(20,601) ( 22,687)( 1,017)( 21,670) ايرادات العمليات األخرى 
الفائض /)العجز( من  صافي

11,7373,18314,920 15,731( 1,017)16,748 العمليات  
الفائض المحول الى  

- 10,563(10,563) -15,073( 15,073) المساهمين  
صافي الدخل للسنة قبل  

 14,920 13,746 1,174 14,05615,731 1,675 الزكاة وضريبة الدخل 
 (6,143) (6,143) - ( 6,037)( 6,037) - المحملة  الزكاة

 المحملة  ضريبة الدخل
 
- -- 

 
- (265) (265) 

صافي الدخل للسنة بعد  
1,1747,3388,512 1,6758,0199,694 الزكاة وضريبة الدخل  
المتوسط المرجح لعدد  
األسهم العادية القائمة  

 16,667  16,667 )باآلالف(  
السهم األساسي للسنة  ربحية 

بعد الزكاة والضريبة )لاير  
 0.44  0.48 سعودي( 
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 )تتمة(   إضافية. معلومات 29

 قائمة الدخل الشامل ( ج

ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
عمليات  
 التأمين  

عمليات  
  م 2020 المساهمين  

عمليات  
 التأمين  

عمليات  
   م 2019 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
          

 8,512  7,338 1,174 1,6758,0199,694 صافي الدخل للسنة  

 الدخل الشامل اآلخر: 
بنود ال يمكن إعادة تصنيفها  
إلى قائمة الدخل في الفترات  

     : الالحقة
)خسائر( إعادة  /   مكاسب

(312)- (312) 164 - 164قياس تعويضات نهاية الخدمة  
8627,3388,200 1,8398,0199,858 الشامل للسنة مجموع الدخل

            

تسوية : 
 ً : صافي دخل السنة   ناقصا

(1,174)  ( 1,675)   العائد لعمليات التأمين 

7,026  8,183   للسنة الشامل  مجموع الدخل
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 )تتمة(   إضافية. معلومات 29

 قائمة الدخل الشامل ( ج

ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
عمليات  
 التأمين  

عمليات  
  م 2020 المساهمين  

عمليات  
 التأمين  

عمليات  
   م 2019 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
          

 8,512  7,338 1,174 1,6758,0199,694 صافي الدخل للسنة  

 الدخل الشامل اآلخر: 
بنود ال يمكن إعادة تصنيفها  
إلى قائمة الدخل في الفترات  

     : الالحقة
)خسائر( إعادة  /   مكاسب

(312)- (312) 164 - 164قياس تعويضات نهاية الخدمة  
8627,3388,200 1,8398,0199,858 الشامل للسنة مجموع الدخل

            

تسوية : 
 ً : صافي دخل السنة   ناقصا

(1,174)  ( 1,675)   العائد لعمليات التأمين 

7,026  8,183   للسنة الشامل  مجموع الدخل

 



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

م 2020 ديسمبر 31

- 54 -

 . معلومات إضافية )تتمة( 29
التدفقات النقدية قائمة ( د

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
عمليات  
 التأمين 

عمليات  
  م 2020 المساهمين 

عمليات  
  التامين 

عمليات  
 م 2019 المساهمين 

ــعودي ألف   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي  ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري
            األنشطة التشغيلية 
العائد للمساهمين صافي الدخل للسنة  

13,74613,746- 14,05614,056-قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 تعديالت للسنة: 

1,174- 1,6751,174-1,675 صافي الدخل العائد لعمليات التأمين
822-771822-771 استهالك

1,827-4311,827-431 اطفاء موجودات غير ملموسة  
645-634645-634 مكافأة نهاية الخدمة  

مخصص ديون مشكوك في  
196-297196-297 تحصيلها

أرباح غير محققة من إعادة قياس  
استثمارات بالقيمة العادلة من 

(12,715)(11,359)(1,356)(6,858)( 6,159)(699) خالل قائمة الدخل 
الدخل قبل التغيرات في االصول  

3,1097,89711,0063,3082,3875,695 وااللتزامات 
التغيرات في االصول وااللتزامات  

 التشغيلية:
(24,599)-(24,599)12,953-12,953 استثمارات مرتبطة بالوحدات  

اشتراكات مستحقة القبض وذمم  
59,308-59,308(7,211)-(7,211) مدينة معيدي التأمين 

(568)(7)(561)(5,837)305(6,142) مبالغ مدفوعة مقدماً واصول اخرى  
(273)-(273)357- 357 ايرادات مستحقة 

حصة معيدي التأمين من اشتراكات 
1,080-1,080(131)-(131) تأمين غير مكتسبة

(1,525)-(1,525)220-220 غير مكتسبة  إشتراكات تأمين
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

19,602-19,602(10,691)-(10,691) القائمة
احتياطات حصة معيدي التأمين من 

 8,676-  8598,676-859 مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها 
30,321-30,321(3,006)-(3,006) احتياطي فني لعمليات التأمين

احتياطات مطالبات متكبدة لم يتم 
(10,820)-(10,820)( 1,174)-( 1,174) االبالغ عنها 

(23,704)-(23,704)11,931-11,931 مطالبات قائمة 
أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي  

(24,162)-(24,162)(10,011)-(10,011) التأمين 
536-536(7,009)-(7,009) المساهمينمستحق لعمليات 

(536)(536)- 7,0097,009- مستحق من عمليات التامين
(1,870)- (1,870)(206)-(206) مستحق لجهات ذات عالقة 

(15,748)(1,034)(14,714)( 1,111)1,457( 2,568) ارصدة مستحقة ومطلوبات أخرى 
(483)(483)- (240)(240)- مستحق من وديعة نظامية عائد 

لبنك المركزي  عائد مستحق الدفع ل
483483- 240240- السعودي 

  / من صافي النقد )المستخدم في(
81021,413 20,603( 2,052)16,668( 18,720) العمليات 

،  الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
(1,014)(1,014)- ( 16,668)( 16,668)- بالصافي 

(306)- (306)( 128)- ( 128) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 
  من/  صافي النقد )المستخدم في(

20,093(204)20,297( 18,848)-(18,848) العمليات التشغيلية
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 . معلومات إضافية )تتمة( 29

 قائمة التدفقات النقدية )تتمة( ( د

ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
عمليات  
 التأمين 

عمليات  
  م 2020 المساهمين 

عمليات  
  التامين 

عمليات  
 م 2019 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   
شراء أثاث وتركيبات  

(1,813)- (1,813)(1,566)-(1,566) ومعدات مكتبية
إضافات إلى األصول غير  

(332)- (332)(492)-(492) الملموسة 
استرداد استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة  
- - - 60,000-60,000الدخل 

شراء استثمارات بالقيمة  
العادلة من خالل قائمة  

(17,200)(2,200)(15,000)(25,000)-(25,000) الدخل 
)المستخدم    من / صافي النقد

(19,345)(2,200)(17,145)32,942-32,942 في( األنشطة االستثمارية  
   

صافي الزيادة / )النقص(  
748(2,404)14,0943,152-14,094 في النقد وما في حكمه  

النقد وما في حكمه في  
19,6061319,61916,4542,41718,871 بداية السنة  

النقد وما في حكمه في  
33,7001333,71319,6061319,619 نهاية السنة  

 

 . ارقام المقارنة 30

لكية  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية علماً انه لم يكن هناك أثر على كل من قائمة التغيرات في حقوق الم
 وقائمة الدخل نتيجةً إلعادة التصنيف. 

 إعتماد القوائم المالية  . 31

(. م2021 مارس 15 )الموافق هــ1442 شعبان 2 اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم
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م 2020 ديسمبر 31

- 55 -

 . معلومات إضافية )تتمة( 29

 قائمة التدفقات النقدية )تتمة( ( د

ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
عمليات  
 التأمين 

عمليات  
  م 2020 المساهمين 

عمليات  
  التامين 

عمليات  
 م 2019 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   
شراء أثاث وتركيبات  

(1,813)- (1,813)(1,566)-(1,566) ومعدات مكتبية
إضافات إلى األصول غير  

(332)- (332)(492)-(492) الملموسة 
استرداد استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة  
- - - 60,000-60,000الدخل 

شراء استثمارات بالقيمة  
العادلة من خالل قائمة  

(17,200)(2,200)(15,000)(25,000)-(25,000) الدخل 
)المستخدم    من / صافي النقد

(19,345)(2,200)(17,145)32,942-32,942 في( األنشطة االستثمارية  
   

صافي الزيادة / )النقص(  
748(2,404)14,0943,152-14,094 في النقد وما في حكمه  
النقد وما في حكمه في  

19,6061319,61916,4542,41718,871 بداية السنة  
النقد وما في حكمه في  

33,7001333,71319,6061319,619 نهاية السنة  
 

 . ارقام المقارنة 30

لكية  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية علماً انه لم يكن هناك أثر على كل من قائمة التغيرات في حقوق الم
 وقائمة الدخل نتيجةً إلعادة التصنيف. 
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 ـة يالرئيسالتنظـــيم واألنشـطة . 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  - األمير سلطان  8746

 4رقم الوحدة 
 3791 -  23423جدة 

 المملكة العربية السعودية 
 

اري  تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة نشاطها التج
  % 97,77بنسبة    مملوكةان الشركة    م.2007أغسطس    18بتاريخ    ديالشركة في السوق المالية السعو م، وتم إدراج  2008فبراير    4بتاريخ  

لضريبة    يخضعونغير سعوديين    مؤسسين  مساهمينل  %2.23وبنسبة    والذين يخضعون للزكاة  العام والجمهور  سعوديين  مؤسسين  مساهمينل
 الدخل. 

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

  ذي وال ،  )ساما(  السعودي  م البنك المركزيقا   (م2007سبتمبر    11  الموافق)  ـه1428شعبان    29  . وفي(32المرسوم الملكي رقم )م /  
المملكة ب  التأمينأعمال  زاولة لم  ترخيصبمنح الشركة لوائحه التنفيذية، التأمين ونظام ة المسؤولة عن تطبيق وادارة ي عتبر المؤسسة الرئيسي 

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

 25هـ الموافق  1441الثاني    ربيع  28المسجل في الرياض بتاريخ  و  1010619140السعودية والتي تعمل بموجب السجل التجاري رقم  
 م. 2019ديسمبر 

 
 اإلعداد س اأس  .2

 اإلعداد أساس أ( 
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  م  2021مارس    31كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في  تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة  

واالصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية  " كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية. والمعايير  التقرير المالي األولي "(  34)
 للمحاسبين القانونيين )يشار الية بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية(. 

 
اس مكافأة نهاية  ي وق  االستثمارات بقيمتها العادلةيتم إعداد القوائم المالية االولية وفقاً لمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس  

 . كتواريالالخدمة على أساس أساليب تقييم الخبير ا
 

النظامية،    والوديعةيتم عرض قائمة المركز المالي األولية للشركة حسب ترتيب السيولة. باستثناء األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية،  
والمطالبات القائمة،   وااليرادات المستحقة، والفائض من عمليات التأمين، غير المكتسبة، راكات التأميناشت ، للموظفين نهاية الخدمة ومكافأة

األخرى ذات طبيعة   اإللتزاماتو  األصول ن جميع  فإاالحتياطيات الفنية لعمليات التأمين،  ، ولم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي مطالبات متكبدة  و
 خالف ذلك. يذكرجل، ما لم قصيرة األ 

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

ت والمصروفات العائدة بوضوح إلى عمليات التأمين أو عمليات "عمليات المساهمين". وبالتالي، يتم تسجيل األصول واإللتزامات واإليرادا
 المساهمين في الحسابات المعنية. 

ب مع القوائم  إن القوائم المالية االولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها جنباً الى جن 
على نتائج ات ال    م.2020ديسمبر    31المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في    لسنة بأكملهاعتبر القوائم المالية االولية الموجزة مؤشراً 

 . )ب( ادناه( 2)الرجوع الى االيضاح 

 ب( عملة التشغيل والعرض 
بالريال السعودي الذي يمثل عملة التشغيل للشركة وقد تم تقريب كافة األرقام إلى ألف لاير سعودي    األولية الموجزة  تعرض القوائم المالية

 صحيح ما لم يذكر خالف ذلك. 

 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل
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 اإلعداد )تتمة(  أساس .2
 المحاسبية الهامة األحكام والتقديرات واالفتراضات ( ج

ولية الموجزة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وعلى  المالية األالقوائم  يتطلب إعداد  
 .إن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات. واإليرادات والمصروفات اإللتزاماتو األصولمبالغ 

المالية   وفي القوائم  إعداد هذه  ااأل  سياق  فإن  الموجزة،  نفذتها  ال ولية  التي  الجوهرية  للشركة  اإلحكام  المحاسبية  السياسات  تطبيق  دارة في 
ما  والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات متضمنة سياسات إدارة المخاطر ، هي ذات السياسات المطبقة في القوائم المالية السنوية ك

االفصاح  بمراجعة المصادر الرئيسية لعدم اليقين بشأن التقديرات التي تم    ومع ذلك، قامت الشركة   .م2020ديسمبر    31في وللسنة المنتهية في  
  للفترات االلحقة   قد تتطلب التغيرات في الظروف إفصاحات إضافية في القوائم المالية للشركةالقوائم المالية السنوية األخيرة.    فصاح عنها في 

 )أنظر أدناه(. 

 "( 19 - "كوفيد ) فيروس كورونا المستجد  تأثير
ثم على مستوى العالم بما في ذلك   الصين، وانتشاره 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  - كوفيد  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي    2020مارس    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.

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

باتخاذ سلسلة من  واإل استباقي على عملياتها وقامت  بشكل  آثاره  بتقييم  الشركة  إدارة  قامت  السعودية،  العربية  المملكة  قتصادية في سوق 
 ستباقية والوقائية لضمان: اال جراءات والعمليات اإل

 ، و الذي تعمل فيه األوسعمة موظفيها والمجتمع الصحة وس •
 وسليمة.  محمية المملكةاستمرارية أعمالها في جميع أنحاء  •

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

 ً ً   أجرت الشركة تقييما ً   لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصالً   19  -   لسياستها المحاسبية بسبب جائحة كوفيد  وفقا أو   ماليا
مجموعة أصول مالية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها. وتشمل هذه العوامل، الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين، والتخلف 

أجرت الشركة    .عن السداد أو التأخر في السداد، واحتمال دخول الُمصدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، وما إلى ذلك
ً تقييم ة أن لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير بالقيمة العادلة لألصول المالية بأقل من تكلفتها. بناًء على هذه التقييمات، تعتقد إدارة الشرك ا

  31وللسنة المنتهية في    م2021مارس    31أي آثار مادية على نتائج الشركة المبلغ عنها للفترة المنتهية في    ا لم يكن له  19  -   جائحة كوفيد
 . وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.2020ديسمبر 

 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  إلى المراجعةاستنادًا  .  اللزوم
 : النفط

 النقل. •
 المقاوالت.  •
 . لترفيهاقطاع  •
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 اإلعداد )تتمة(  أساس .2
 المحاسبية الهامة األحكام والتقديرات واالفتراضات ( ج

ولية الموجزة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وعلى  المالية األالقوائم  يتطلب إعداد  
 .إن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات. واإليرادات والمصروفات اإللتزاماتو األصولمبالغ 

المالية   وفي القوائم  إعداد هذه  ااأل  سياق  فإن  الموجزة،  نفذتها  ال ولية  التي  الجوهرية  للشركة  اإلحكام  المحاسبية  السياسات  تطبيق  دارة في 
ما  والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات متضمنة سياسات إدارة المخاطر ، هي ذات السياسات المطبقة في القوائم المالية السنوية ك

االفصاح  بمراجعة المصادر الرئيسية لعدم اليقين بشأن التقديرات التي تم    ومع ذلك، قامت الشركة   .م2020ديسمبر    31في وللسنة المنتهية في  
  للفترات االلحقة   قد تتطلب التغيرات في الظروف إفصاحات إضافية في القوائم المالية للشركةالقوائم المالية السنوية األخيرة.    فصاح عنها في 

 )أنظر أدناه(. 

 "( 19 - "كوفيد ) فيروس كورونا المستجد  تأثير
ثم على مستوى العالم بما في ذلك   الصين، وانتشاره 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  - كوفيد  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي    2020مارس    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.

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

باتخاذ سلسلة من  واإل استباقي على عملياتها وقامت  بشكل  آثاره  بتقييم  الشركة  إدارة  قامت  السعودية،  العربية  المملكة  قتصادية في سوق 
 ستباقية والوقائية لضمان: اال جراءات والعمليات اإل

 ، و الذي تعمل فيه األوسعمة موظفيها والمجتمع الصحة وس •
 وسليمة.  محمية المملكةاستمرارية أعمالها في جميع أنحاء  •

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

 ً ً   أجرت الشركة تقييما ً   لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصالً   19  -   لسياستها المحاسبية بسبب جائحة كوفيد  وفقا أو   ماليا
مجموعة أصول مالية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها. وتشمل هذه العوامل، الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين، والتخلف 

أجرت الشركة    .عن السداد أو التأخر في السداد، واحتمال دخول الُمصدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، وما إلى ذلك
ً تقييم ة أن لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير بالقيمة العادلة لألصول المالية بأقل من تكلفتها. بناًء على هذه التقييمات، تعتقد إدارة الشرك ا
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 . لترفيهاقطاع  •

 

 



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

 م2021مارس  31كما في 

- 12 - 

 اإلعداد )تتمة(  أساس .2
 )تتمة(  ( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةج
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 السياسات المحاسبية الهامة  . 3
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  المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة أ( المعايير الدولية للتقرير المالي وتفاسير لجنة تفسيرات  
 )تتمة(. 

 امتيازات عقود االيجار المتعلقة بـ فايروس كورونا   - 16عديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ت

عقود امتيازات    16على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    ت، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالم 2020مايو    28ي  ف
 . زيل التعديالت احتمالية حدوث ارتباك فيما يتعلق بحوافز اإليجارالمتعلقة بـ فايروس كورونا.  ت  اإليجار

 37و  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم   3عديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ت

لإلطار    3، بتحديث "تجميع األعمال" مرجعاً في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  3قوم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ي  •
 .إعداد التقارير دون تغيير المتطلبات المحاسبية لتجميع األعمال ،المفاهيمي المالي

المستلمة    "الممتلكات واآلالت والمعدات" الشركة من خصم تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات،    16يمنع معيار المحاسبة الدولي رقم   •
الشركة تقوم  سوف   ، ذلك  من  بدالً  المقصود.  االستخدام  من  لها  األصل  بإعداد  الشركة  قيام  أثناء  المنتجة  األصناف  بيع  باثبات   من 

 .لخسارةمتحصالت المبيعات هذه والتكلفة ذات الصلة في الربح أو ا
الشركة   ، "المخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة" بتحديد أي التكاليف التي تقوم بتضمينها  37يقوم معيار المحاسبة الدولي   •

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

والمعيار    (7لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) وا  (39ومعيار المحاسبة الدولي )  (9تقارير المالية رقم )لل  الدولي معيارعلى التعديالت 
  (16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )   (4الدولي للتقارير المالية رقم ) 

االنتقال إلى معدالت مرجعية بديلة ودعم المعدّين في   تأثيرفي توفير معلومات مفيدة حول    المنشآتالهدف من المرحلة الثانية هو مساعدة  إن  
  جة للتحول تطبيق متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عند إجراء تغييرات على التدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوط كنتي 

 إلى سعر فائدة مرجعي بديل.
 لم تدخل حيز التنفيذ   ولكنصادرة وتفسيرات  ( معايير  ب

للشركة. وتضم القائمة المعايير    األولية الموجزة  فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ولم يبدأ سريانها حتى تاريخ إصدار القوائم المالية
 ر عندما تصبح نافذة.والتفسيرات الصادرة والتي تتوقع الشركة أن تطبق بشكل معقول في تاريخ الحق. وتعتزم الشركة تطبيق هذه المعايي 

 الـبـيـان  المعيار 
نافذة من الفترات التي تبدأ في أو  

 بعد التاريخ التالي 
 أدناه  االيضاح أنظر عقود التأمين  ( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )
 أدناه  االيضاح أنظر األدوات المالية  ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 عقود التأمين  –( 17للتقرير المالي ) المعيار الدولي  
 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: 

 المشتقات المضمنة ، في حال تحقق بعض المعايير المحددة ، .1
 عناصر االستثمار المميزة ، و .2
 أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.  .3

( والمعيار الدولي للتقارير المالية 9ناصر بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقارير المالية )يجب احتساب هذه الع
(15 .)) 

 القياس 
( المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  متطلبات  من  النقيض  المحاسبية  4وعلى  السياسات  استخدام  في  االستمرار  عليهم  للمؤمن  يسمح  الذي   )

 ( نماذج القياس المختلفة التالية: 17م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية )2015ألغراض القياس القائمة قبل شهر يناير 

 يستند النموذج العام على "الفئات التأسيسية" التالية: 

 أ( التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من:

 النقدية المستقبلية،التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات  •
 )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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 )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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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة. 3
 ( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(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(  
الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد ؛ يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية  بتقديم الخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش  
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 .الشركةفي  مما يعكس كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية
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 تاريخ السريان 
التطبيق في   بتاريخ  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت لمسودة المعيار م.  2023يناير    1تعتزم الشركة على تطبيق المعيار 

، واستلم مالحظات  (17يقترح فيه تعديالت معينة على المعيار الدولي للتقارير المالية )  م2019( خالل شهر يونيو  17المالية )الدولي للتقارير  
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    حيث  م.2023يناير    1الفترات  المبكر في حال تطبيق كل من المعيار  للتطبيق  يسمح 

 ( " األدوات المالية". 9من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية ) ( "اإليرادات15للتقارير المالية )

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

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

 العرض واالفصاح 
لمشاركة  تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد الى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين ، وعقود االستثمار مع ميزات ا

 التقديرية ، مع التعديالت على العرض واإلفصاحات. 

 التأثير 
والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة    (17)  للتقارير الماليةالمعيار الدولي  تطبيق  لتصميم  الالشركة حاليًا في مرحلة  ان  

فصل لمتطلبات العمل. فيما يلي وتقييم م    (17)  للتقارير الماليةالمعيار الدولي  لألعمال بما في ذلك أي تطويرات للنظام مطلوبة بموجب  
 : الذي أحرزته الشركة  التطورالرئيسية قيد التصميم وحالة  المناطق
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة. 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 اشرافيةوالذي يضمن إنشاء لجنة توجيهية 
 .أصحاب المصالحمختلف  إلىوالمسؤوليات 

 إطار الحوكمة والرقابة 

صميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تشمل وضع سياسة  ت   الشركة بصدد
وضع اللمسات األخيرة على  بصدد  الشركة    إنالبيانات.    لتلك  وقاموس  للبيانات  شاملة

لألنظمة الفرعية المختلفة. أحرزت الشركة تقدًما من خالل تقييم   الهيكلية  التصاميم
و العمل  التعاقدمتطلبات  لمع عدة  حاليًا    تم  المختلفة  موردين  العمليات  النتهاء من 

 وتقييم الموارد الجديدة المطلوبة.  للتحولالالزمة 

 منطقة العمليات 

الشركة   مختلفةو   لوائحأكملت  الفنية    لسياساتها  سياسات  المسائل  من  العديد  تشمل 
والمالية بعد االنتهاء من قرارات السياسة المطلوبة بموجب المعيار الدولي إلعداد  

المالية رقم  التق بين (17)ارير  يتم اتخاذ قرارات السياسة بعد المداوالت الالزمة   .
، تمت الموافقة على غالبية السياسات  في الوقت الحالي.  أصحاب المصالحمختلف  

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   تطبيق من قبل اللجنة التوجيهية لمشروع
 التابعة للشركة.  (17)

 ني والمالي المجال الف

خطة  التعمل الشركة مع أصحاب المصلحة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على  
 خطة الضمان  وما بعد التنفيذ. لتطبيق التحول على الفترة الحالية التأكيدية

إن الشركة بصدد االستحواذ على نظام يساعد على احتساب المعيار الدولي للتقارير 
الستيعاب احتساب عقود التأمين وعقود اعادة التأمين المحتفظ بها (  17المالية رقم )

 (. 17بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 النظام  

( مقارنةً 17إن األثر المالي الحتساب وتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 
 األثر المالي  . ر  ا( ال يزال ج4بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 

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

 مل اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء اآلتي معاً: الشا
 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ بألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و  .1
تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ فائدة على أصل المبلغ  ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي   .2

 القائم.

عند  يُقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، ويتم تدوير المكاسب والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة 
 ليين:البيع ، في حالة تحقق الشرطين التا

 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ، و  .1
 الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر أيضاً فائدة على أصل المبلغ القائم. .2

شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة إلى ذلك وعند االعتراف  يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق  
ى  األولي ، يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال ان القيام بذلك سيعمل عل

 هري. استبعاد أو تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جو
تغيرات  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة ، يمكن للمنشأة أيًضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض ال
ت األرباح  الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة( ، بينما يتم عرض توزيعا

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

خر ، اال اذا كان ادراج تأثير التغيرات في مخاطر  لاللتزام المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآل
 الربح أو الخسارة.  قائمة االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر يؤدي الى حالة عدم تطابق محاسبي في
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 هري. استبعاد أو تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جو
تغيرات  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة ، يمكن للمنشأة أيًضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض ال
ت األرباح  الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة( ، بينما يتم عرض توزيعا

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

خر ، اال اذا كان ادراج تأثير التغيرات في مخاطر  لاللتزام المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآل
 الربح أو الخسارة.  قائمة االئتمان 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 –(  9المالية ) المعيار الدولي للتقارير   
 االنخفاض في القيمة 

( خسائر االئتمان المتوقعة ، كما لو تم استخدامها وفقاً لمعيار 9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
(، ليس من الضروري حصول حدث ائتماني 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقًا لمنهج  39المحاسبة الدولي )

توقعة.  قبل ادراج خسائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة بإحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية الم
 فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل 

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

 العام لمحاسبة التحوط. تأسيس منهج قائم على أساس مبادئ للنموذج 
قيمة  تنطبق التعديالت على كامل محاسبة التحوط مع استثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة )يشار إليها بـ "التحوطات الكلية لل

في معيار المحاسبة الدولي  العادلة"(. فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة ، قد تستمر المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليًا كما  
 يعالج حالياً محاسبة التحوط كمشروع منفصل.  (. تم استخدام هذا االستثناء بشكل كبير نظراً لكون مجلس معايير المحاسبة الدولي39)

 تاريخ السريان 
( "عقود  4ر الدولي للتقارير المالية )م.اال أن التعديالت على المعيا2018يناير  1( هو 9كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )

( "عقود التأمين" التي صدرت  4( "األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقارير المالية )9التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )
( للتخفيف من 4ي للتقارير المالية رقم )م ، تسمح للمنشآت التي تقوم باصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدول2016سبتمبر  12في 

( "عقود التأمين" الصادر عن 17( قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد )9بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )
 مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما:

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

مجلس معايير المحاسبة    ررقم،  2020مارس    17في  أو بعد هذا التاريخ.    م2023يناير    1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في   .ب 
( في المعيار  9( والمعيار الدولي للتقارير المالية )17الدولي تمديد اإلعفاء المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )

مالية  م. هناك حاجة الفصاحات اضافية تتعلق بالموجودات ال2023يناير    1الى    2021يناير    1من    (4الدولي للتقارير المالية )
رير المالية خالل فترة التأجيل. ان هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقا

 ( سابقًا، أو 9المالية )
2. ( المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تأثيرا9تطبيق  استبعاد  يتم   ، لموجودات مالية محددة  بالنسبة  التطابق  ( ، ولكن  ت بعض حاالت عدم 

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

 : متضمنة ما يليم 2020يناير  1قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية 
( )بما في ذلك عناصر  4القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية )مقارنة   .1

 الودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع مجموعة القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها، و
كة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. استناداً الى هذه مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشر .2

التقييمات ، استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي ، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير  
فيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة  ( حتى دخول معيار عقود التأمين الجديد حيز التن 9المالية )
 ضمن القوائم المالية للشركة.  يتم ادراجهاالتأجيل 

 تقييم التأثير 
:  م2020مليون لاير سعودي )  141م ، لدى الشركة إجمالي موجودات مالية وموجودات تتعلق بعقود التأمين بمبلغ  2021  س مار  31كما في  

مليون لاير سعودي(، على التوالي. حالياً ، تمثل الموجودات المالية    34:  م2020مليون لاير سعودي )  45مليون لاير سعودي( ومبلغ    87
مليون    141ا بالتكلفة المطفأة والتي تتكون من النقد وما في حكمه وبعض الذمم المدينة األخرى البالغة  بصفة أساسية االستثمارات المحتفظ به

مليون لاير سعودي(. مبلغ القيمة العادلة لالستثمارات المرتبطة بالوحدات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  87: م2020لاير سعودي )
مليون لاير سعودي(. تتكون الموجودات المالية األخرى    659:  م2020مليون لاير سعودي )  661  م،2021  سمار  31قائمة الدخل كما في  

مليون لاير سعودي(. تتوقع الشركة    288:  م2020مليون لاير سعودي )  262بمبلغ  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  ستثمارات  االمن  
خالل الدخل الشامل االخر لهذه الموجودات المالية بناًء على نموذج أعمال الشركة    استخدام تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من

لتحديد فيما يتعلق بأدوات الدين والطبيعة االستراتيجية لالستثمارات في حقوق الملكية. ومع ذلك ، فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل  
كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير أس المال والفائدة على المبلغ األصلي مدفوعات رما إذا كانت أدوات الدين تستوفي اختبار 

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

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

ً تأثير  ال  ذلك  يكون حيث أن الشركة لم تقم بعد  . في الوقت الحالي ليس من الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد  جوهريا
 .بعد بمراجعة تفصيلية
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 . النقد وما في حكمه 4
 م )غير مراجعة( 2021مارس   31 
 االجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 
       ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 16  -  16 نقد في الصندوق
       39,411  13  39,398 (1-4نقد لدى البنك )اإليضاح 

 39,427  13  39,414 االجمالي 
 

 )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- 4نقد لدى البنك )اإليضاح 

 33,713  13  33,700 االجمالي 
 

 . مساهم )البنك األهلي السعودي(في حسابات بنكية لدى  لدى البنك محتفظ به النقد 1- 4
 

  معيدي التأمين، بالصافي لوذمم مدينة تامين مستحقة  اشتراكات  .5
 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي   لاير سعودي ألف  

    اجمالي 
 5,094  3,952 حاملي وثائق التأمين

 16,942  42,312 جهات ذات عالقة
 -   13,851 ذمم مدينة من معيدي التأمين

 (553)  ( 652) (1- 5)اإليضاح  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 59,463  21,483 
 
 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

    صافي 
 4,682  3,459 بالصافي  - حاملي وثائق التأمين

 16,801  42,153 (11اإليضاح أنظر ) بالصافي - جهات ذات عالقة
 -  13,851 ذمم مدينة من معيدي التأمين، بالصافي

 59,463  21,483 
 
ديسمبر   31م والسنة المنتهية قي  2021مارس    31ثالثة أشهر المنتهية في  ديون مشكوك في تحصيلها  خالل الان حركة مخصص    1- 5

 هي كما يلي:  م2020

   
 م 2021مارس  31

   )غير مراجعة( 
م   2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
 256  553   الرصيد في بداية الفترة / السنة       

 297  99   المحمل على قائمة الدخل 
 553  652   الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 
مارس    31إن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من اشتراكات تأمين مستحقة والخاصة بحاملي وثائق التأمين للفترة المنتهية في   -

، وعلى اشتراكات التأمين مستحقة من األطراف  الف لاير سعودي(  412:  م2020ديسمبر    31)  الف لاير سعودي  493بلغت    م2021
 الف لاير سعودي(.  141م: 2020ديسمبر  31الف لاير سعودي ) 159م بلغت 2021مارس  31المنتهية في ذات العالقة للفترة 
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 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
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ديسمبر   31م والسنة المنتهية قي  2021مارس    31ثالثة أشهر المنتهية في  ديون مشكوك في تحصيلها  خالل الان حركة مخصص    1- 5

 هي كما يلي:  م2020

   
 م 2021مارس  31

   )غير مراجعة( 
م   2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
 256  553   الرصيد في بداية الفترة / السنة       

 297  99   المحمل على قائمة الدخل 
 553  652   الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 
مارس    31إن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من اشتراكات تأمين مستحقة والخاصة بحاملي وثائق التأمين للفترة المنتهية في   -
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 غير مكتسبة   تأمين اشتراكات. 6
 )غير مراجعة( م 2021مارس  31 
 الصافي   إعادة التامين   اإلجمالي  

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

 50,251  (33,012)  83,263 اشتراكات مكتتبة / )مسندة( خالل الفترة 
 (49,559)  31,666  (81,225) اشتراكات )مكتسبة(/مدفوعة أو معدلة خالل الفترة

 2,123  ( 3,584)  5,707 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   السنةالرصيد في بداية 

 186,284  (61,950)  248,234 اشتراكات مكتتبة / )مسندة( خالل السنة 
 (186,195)  61,819  (248,014) اشتراكات )مكتسبة(/مدفوعة أو معدلة خالل السنة 

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

 إستثمارات مرتبطة بالوحدات  . 7
شركة  ) جهة ذات عالقة  قبل مقومة بالدوالر األمريكي وتدار من  االستثمار المرتبطة بالوحدات من وحدات في صناديق االستثماراتتتكون 
 . المملكة العربية السعوديةومقرها في   (رئيسي في الشركة المساهم لتابعة ل

 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

    المرتبطة بالوحدات:  اإللتزاماتاستثمارات محتفظ بها لتغطية 
 337,660  335,546 صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ

 177,670  179,527 صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
 143,391  145,983 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 661,056  658,721 
 

ديسمبر    31لسنة المنتهية في  لم و2021مارس    31المنتهية في    الثالثة األشهر لفترة   تتألف الحركة في االستثمارات المرتبطة بالوحدات
 م مما يلي:   2020

 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
     سعودي  لاير ألف  ألف لاير سعودي  

 671,674  658,721 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 -  20,000 الفترة / السنة مشتريات خالل 

 (60,000)  (25,000) استرداد خالل الفترة / السنة 
 47,047  7,335 )ب((  9أرباح غير محققة خالل الفترة / السنة )اإليضاح 

 658,721  661,056 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 م2021مارس  31كما في 

- 19 - 

 استثمارات . 8
 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
     سعودي  لاير ألف  ألف لاير سعودي  

    االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 36,749  11,769 ( 1- 8عمليات التأمين )االيضاح 

 251,637  249,945 ( 2- 8عمليات المساهمين )االيضاح 
 261,714  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 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة   كاستثمار  االستثمارهذا  في المملكة العربية السعودية. تم تحديد  ومقرها  بالشركة  شركة تابعة لمساهم رئيسي  
 . نشطةبصورة  أدائهة تم مراقب ساس القيمة العادلة وت أعلى ألنه يدار وذلك األولي االعتراف  عندالدخل 

 
 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    

 36,749  11,769 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي
  31وللسنة المنتهية في  م2021مارس   31المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة إن الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

  هي كما يلي:   م2020ديسمبر 
 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
    عمليات التأمين 

 71,050  36,749 الرصيد في بداية الفترة/السنة 
 25,000  - المشتريات
 (60,000)  (25,000) إستردادات 

 699  20 أرباح غير محققة 
 36,749  11,769 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   -عمليات المساهمين  2-  8
 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 238,471  241,775 محفظة األهلي تكافل الخاصة
 5,435  5,435 إستثمار في صندوق عقاري

 7,731  2,735 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي
 249,945  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  مشتركة وهيمؤسسات مالية، وهيئات حكومية، وصناديق استثمار 

 
 
 
 
 
 
 



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

 م2021مارس  31كما في 
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 استثمارات . 8
 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
     سعودي  لاير ألف  ألف لاير سعودي  

    االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 36,749  11,769 ( 1- 8عمليات التأمين )االيضاح 

 251,637  249,945 ( 2- 8عمليات المساهمين )االيضاح 
 261,714  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 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة   كاستثمار  االستثمارهذا  في المملكة العربية السعودية. تم تحديد  ومقرها  بالشركة  شركة تابعة لمساهم رئيسي  
 . نشطةبصورة  أدائهة تم مراقب ساس القيمة العادلة وت أعلى ألنه يدار وذلك األولي االعتراف  عندالدخل 

 
 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    

 36,749  11,769 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي
  31وللسنة المنتهية في  م2021مارس   31المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة إن الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

  هي كما يلي:   م2020ديسمبر 
 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
    عمليات التأمين 

 71,050  36,749 الرصيد في بداية الفترة/السنة 
 25,000  - المشتريات
 (60,000)  (25,000) إستردادات 

 699  20 أرباح غير محققة 
 36,749  11,769 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   -عمليات المساهمين  2-  8
 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 238,471  241,775 محفظة األهلي تكافل الخاصة
 5,435  5,435 إستثمار في صندوق عقاري

 7,731  2,735 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي
 249,945  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  مشتركة وهيمؤسسات مالية، وهيئات حكومية، وصناديق استثمار 

 
 
 
 
 
 
 



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

 م2021مارس  31كما في 
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 )تتمة(  . استثمارات8
 )تتمة(   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -عمليات المساهمين  2-  8

  31م وللسنة المنتهية في 2021مارس   31المنتهية في  الثالثة أشهر إن الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل لفترة 
  م هي كما يلي:  2020ديسمبر 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

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

 6,159  3,308 أرباح غير محققة  
 -  (5,000) إستردادات 

 251,637  249,945 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
  

 لعمليات التأمين   ةالفني اتاالحتياطي . 9
 

 :كما يلياالكتواري خبير الالتأمين بناًء على التقرير المستلم من  لعمليات( تم تكوين االحتياطي الفني أ
 
 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

احتياطي فني متعلق باستراتيجيات االستثمار للمشاركين )التزام مرتبط 
 679,978  678,133 بالوحدات( 

 1,562  3,228 مخصص مقابل المخاطر المبقاة 
 681,361  681,540 

 : يظهر كالتالي ت التأمينيااالحتياطي الفني لعملفي حركة الب( 
 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
    

 684,546  681,540 الرصيد كما في بداية الفترة / السنة 
 290  1,666 التغير في المخصص مقابل المخاطر المبقاة

 47,047  7,335 (  7أرباح غير محققة من استثمارات مرتبطة بالوحدات )اإليضاح 
 129,772  32,798 اشتراكات تأمين قابلة لالستثمار

 (180,115)  (41,978) والمتنازل عنها   وثائق التكافل  اتإستحقاق
 681,540  681,361 الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة 

 
 مطالبات قائمة ومطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها  .10
 

 
 

 )مراجعة(  م2020ديسمبر  31  )غير مراجعة(  م2021مارس  31 

 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 االبالغ 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  3,491 (22,475) 25,966 السنة   الفترة / المتكبد خالل

 (16,682) 61,095 (77,777)  (3,809) 14,008 (17,817) السنة   الفترة / المسترد خالل  /)المسدد( 
 28,061 (48,758) 76,819  27,743 ( 57,225) 84,968 كما في نهاية الفترة / السنة 

 مطالبات تم االبالغ عنها 
 

65,000 (41,689) 23,311  55,102 (31,779) 23,323 
 4,738 (16,979) 21,717  4,432 (15,536) 19,968 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 84,968 (57,225 ) 27,743  76,819 (48,758) 28,061 

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

 م2021مارس  31كما في 
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 ذات عالقة  جهاتمعامالت وارصدة . 11
  اعليهالتي تسيطر  والمنشآت  دارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة  اإل ساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس  ذات العالقة في الم   الجهاتتتمثل  

ً عليها    تمارسو  أمشتركة  سيطرة    الشركة  تسيطر عليها  وأ   الشركة ً   تأثيرا تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا    .جوهريا
 دارة.  قبل اإلوتتم الموافقة عليها من العادية الشروط لألحكام و

 م:2020مارس  31م و2021مارس  31فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة المنتهية في 
  

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   مبالغ المعامالت   

 طبيعة المعامالت   العالقة  االسم  
 م 2021مارس  31

  مراجعة( )غير 
 م2020مارس  31

 )غير مراجعة( 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

      

 مساهم    السعودي البنك األهلي
إجمالي اشتراكات تأمين 

 19,665  41,066 جماعي
 3,290  16,819 المطالبات المدفوعة  إجمالي

      
الشركة السعودية للخدمات  

 األرضية 
شركة مرتبطة بعضو  

 مجلس اإلدارة 
إجمالي اشتراكات تأمين 

 -   332 جماعي
 -   429 المطالبات المدفوعة  إجمالي  
      

شركة األهلي لتسويق  
 -   77 عمولة وكالة وأخرى  شركة تابعة لمساهم  خدمات التأمين المحدودة 

      
 1,230  1,210 صندوق استثمارأتعاب  شركة تابعة لمساهم   األهلي كابيتال  

      
 965  994 منافع قصيرة االجل   موظفي االدارة العليا 

 93  54 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 
 ( مستحق من / )إلى( جهات ذات عالقة أ

 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    

 16,801  41,821 ( 5مساهم )اإليضاح  –  السعوديمستحق القبض من البنك األهلي صافي 
من  صافي   القبض  األرضية  مستحق  للخدمات  السعودية  مرتبطة    - الشركة  شركة 

 -   332 ( 5)اإليضاح   بعضو مجلس اإلدارة
 16,801  42,153 أتعاب صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة لمساهم 

    
 345  434 أتعاب صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة لمساهم

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

    
 (45,942)  ( 54,994) باإلجمالي –مساهم  -  السعوديمطالبات قائمة مستحقة الدفع للبنك األهلي 

ـشركة مرتبطة   -   ـشركة الـسعودية للخدمات األرـضيةللمطالبات قائمة مـستحقة الدفع 
 (285)  ( 847) باإلجمالي – بعضو مجلس اإلدارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 م2021مارس  31كما في 

- 21 - 

 ذات عالقة  جهاتمعامالت وارصدة . 11
  اعليهالتي تسيطر  والمنشآت  دارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة  اإل ساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس  ذات العالقة في الم   الجهاتتتمثل  

ً عليها    تمارسو  أمشتركة  سيطرة    الشركة  تسيطر عليها  وأ   الشركة ً   تأثيرا تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا    .جوهريا
 دارة.  قبل اإلوتتم الموافقة عليها من العادية الشروط لألحكام و

 م:2020مارس  31م و2021مارس  31فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة المنتهية في 
  

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   مبالغ المعامالت   

 طبيعة المعامالت   العالقة  االسم  
 م 2021مارس  31

  مراجعة( )غير 
 م2020مارس  31

 )غير مراجعة( 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

      

 مساهم    السعودي البنك األهلي
إجمالي اشتراكات تأمين 

 19,665  41,066 جماعي
 3,290  16,819 المطالبات المدفوعة  إجمالي

      
الشركة السعودية للخدمات  

 األرضية 
شركة مرتبطة بعضو  

 مجلس اإلدارة 
إجمالي اشتراكات تأمين 

 -   332 جماعي
 -   429 المطالبات المدفوعة  إجمالي  
      

شركة األهلي لتسويق  
 -   77 عمولة وكالة وأخرى  شركة تابعة لمساهم  خدمات التأمين المحدودة 

      
 1,230  1,210 صندوق استثمارأتعاب  شركة تابعة لمساهم   األهلي كابيتال  

      
 965  994 منافع قصيرة االجل   موظفي االدارة العليا 

 93  54 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 
 ( مستحق من / )إلى( جهات ذات عالقة أ

 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    

 16,801  41,821 ( 5مساهم )اإليضاح  –  السعوديمستحق القبض من البنك األهلي صافي 
من  صافي   القبض  األرضية  مستحق  للخدمات  السعودية  مرتبطة    - الشركة  شركة 

 -   332 ( 5)اإليضاح   بعضو مجلس اإلدارة
 16,801  42,153 أتعاب صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة لمساهم 

    
 345  434 أتعاب صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة لمساهم

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

    
 (45,942)  ( 54,994) باإلجمالي –مساهم  -  السعوديمطالبات قائمة مستحقة الدفع للبنك األهلي 

ـشركة مرتبطة   -   ـشركة الـسعودية للخدمات األرـضيةللمطالبات قائمة مـستحقة الدفع 
 (285)  ( 847) باإلجمالي – بعضو مجلس اإلدارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل
 )تتمة( الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة(  . معامالت وارصدة جهات ذات عالقة11
 مكافأت وبدالت اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة ب(
 لغ المعامالت لفترة الثالثة أشهر المنتهية في امب 
 م2020مارس  31  م 2021مارس  31 
 مراجعة(  غير(  غير مراجعة( ( 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    

 509  539 مجلس اإلدارة واللجان األخرى مكافأت
 145  147 أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان األخرى

 23  - مصروفات سفر وإقامة لمجلس اإلدارة   
 

المبالغ المطلوبة من وإلى الجهات ذات  المتعلقة بالجهات ذات العالقة،   8و  7و 5و 4اإليضـــاحات  في   الواردةاالفصـــاحات  لى إباإلضـــافة  
 باإلضافة المبالغ المستحقة للجهات ذات العالقة هي كما يلي : قائمة المركز المالي األولية.في ظهر ت العالقة 

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021مارس  31 
 مراجعة(  (  غير مراجعة( ( 
 لاير سعودي ألف   ألف لاير سعودي  

 (2,833)  ( 2,078) مكافأت ومصاريف اخرى مستحقة الدفع لمجلس االدارة واللجان األخرى
 

 الزكاة وضريبة الدخل . 12
 . اإلدارة لدى الشركة بناًء على أفضل تقديرات  علىالدفع وضريبة الدخل المستحقة تحتسب الزكاة 

 م:2020ديسمبر  31م و السنة المنتهية 2021مارس  31اشهر المنتهية في  ةالزكاة وضريبة الدخل المستحقة لفترة الثالث  حركةفيما يلي 
 الزكاة  

 م 2021 
 الضريبة 

 م 2021 
مارس   31

 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 1,694 - 1,694 محمل للفترة / للسنة
 (16,668) (9,721) - (9,721) الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

     

 18,623 10,596 52 10,544 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 وضع الربوط      

 م. 2012م وحتى 2007 منلسنوات أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي ل
أولي   العامة للزكاة والدخل  أصدرت الهيئة ً ربطاً  الف لاير سعودي.    2,585بمبلغ    اضافية  وضريبة  م طالبت فيها بزكاة2013  ةعن السن   ا

 على هذا الربط األولي. تراض قدمت الشركة اع
عن السن   العامة للزكاة والدخل  أصدرت الهيئة   5,474  بمبلغ  تضمنة غرامات تأخيرم  اضافية  وضريبة  م طالبت فيها بزكاة2014  ةربطاً 

المبالغ المتبقية وتتوقع الهيئة العامة للزكاه    تراض علىالف لاير سعودي، وقدمت اع  2,326مبلغ    سدادقامت الشركة ب الف لاير سعودي.  
 والدخل بإصدار ربط معدل قريباً.

وحصلت على الشهادات الالزمة. أصدرت الهيئة    م2017إلى    م2015قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية والضريبية للسنوات المنتهية من  
ألف لاير   11,833  بمبلغ  ، باالضافة الى غراماتاضافية وضريبة دخل  بزكاة  فيها العامة للزكاة والدخل ربًطا للسنوات المذكورة ، طالبت

رفضت  اعترضت على المبلغ المتبقي.  ألف لاير سعودي و  9,721، قامت الشركة بتسوية    م2021سعودي، خالل الربع األول من عام  
 تم تصعيده إلى األمانة العامة للجان الضريبية لتحديد جلسة استماع.  ومن ثمالهيئة العامة للزكاة والدخل اعتراض الشركة 

ً أصدرت الهيئة  م.  2018ديسمبر    31قدمت الشركة االقرار الزكوي الضريبي للسنة المنتهية في   ً   ربطا حيث طالبت  المذكورة    للسنة  زكويا
وتقدمت باعتراض مقابل    الف لاير سعودي  5.098الف لاير سعودي. حيث قامت الشركة بسداد مبلغ    5,543فيها بزكاة اضافية بمبلغ  

المتبقي العامة للزكاة والدخل اعتراض الشركة    .المبلغ  الهيئة  العامة للجان الضريبية لتحديد جلورفضت  تم تصعيده إلى األمانة  سة  الذي 
 استماع.

، وحصلت على الشهادة الزكوية والضريبية الالزمة، والتي  م2019ديسمبر    31قدمت الشركة اإلقرار الزكوي والضريبي للسنة المنتهية في  
 ال تزال قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

 . م2020ديسمبر  31قدمت الشركة اإلقرار الزكوي والضريبي للسنة المنتهية في 

 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل
 )تتمة( الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة(  . الزكاة وضريبة الدخل12
 )تتمة(  وضع الربوط

 
مع معاملة لجنة الفصل في المنازعات لضريبة االستقطاع للسنوات   م، وافقت الهيئة على تطبيق منهج ضريبة 2012م إلى  2010تماشياً 

م 2017م إلى  2013مليون لاير سعودي للسنوات من    10قامت الشركة بتسوية وسداد مبلغ  .  م2017م الى  2013االستقطاع الجديدة لألعوام  
 .سنوات تم المذكورة قد تم انهائهالل ضريبة اإلستقطاعوضع  فإن وبناًء عليه وضعها لضريبة االستقطاع للسنوات المذكورة. نهتوأ

بقيمة   فيه  تطلب  م 2018ديسمبر    31المنتهية في    لضريبة االستقطاع عن السنةأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تقييماً   التزاماً إضافياً 
على   بإعتراض  الشركة  حيث تقدمت النهج المذكور أعالهألف لاير بناًء على    4,538ألف لاير سعودي. قامت الشركة بتسوية مبلغ    5,377

ألف لاير سعودي لالستفادة من   263لشركة بتسوية مبلغ  وقامت ا، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل برفض إعتراض الشركة  المبلغ المتبقي
 األمانة العامة للجان الضريبية لتحديد جلسة استماع.  وفي الوقت ذاته سيتم تصعيد هذا االعتراض الى  مبادرة الهيئة العامة للزكاة والدخل.

مع   ضريبة  لحساب  قامت الشركة بتطبيق مبادرة اإلفصاح  م،  2012م إلى  2010  من  لجنة الفصل في المنازعات للسنوات  اتفاقيةتماشياً 
 . لاير سعودي للسنة 2,607وسددت مبلغ  م2019لعام  االستقطاع

مع اتفاقية لجنة   ضريبة  لحساب  فصاح  قامت الشركة بتطبيق مبادرة اإل،    م 2012إلى    م 2010المنازعات للسنوات من    الفصل فيتماشياً 
 ألف لاير سعودي.  2,931 ديدوبناًء عليه قامت الشركة بتس م2020 لعام االستقطاع

قامت ،    م2020يونيو    2  بتاريخ  .المحددفي الوقت    م2019و    م2018جميع إقرارات ضريبة القيمة المضافة لعامي    بتقديم  الشركة  قامت
م وذلك بناًء على الفحص الذي  2019م و  2018بإصدار ربط فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة عن األعوام  الهيئة العامة للزكاة والدخل  

قامت به الهيئة في الربط المذكور، حيث قامت الهيئة بفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم حاملي وثائق التأمين التكافلي على الحياة  
الف لاير   4,545م باإلضافة الى غرامات السداد المتأخرة بإجمالي يصل الى  2019م و2018ها الشركة لعمالئها عن األعوام  التي تقدم

بإصدار ضمان  سعودي. بناًء عليه قدمت الشركة إعتراض مقابل الربط الصادر من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. كما قامت الشركة ايضاً  
. ومع ذلك، فإن إعتراض الشركة قد تم رفضة من قبل الهيئة العامه للزكاة والدخل. وقامت الشركة بعد ذلك بتقديم مقابل هذا الربط  بنكي

األمانة  قدمت الشركة استئنافًا إلى وبعد ذلك،   الى األمانة العامة للجان الضريبية ضد قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل. لإلعتراض استئناف
للجان   تسوية    الضريبيةالعامة  لجنة  إلى  تسوية  طلب  أيًضا  الشركة  قدمت   ، ذلك  إلى  باإلضافة  والدخل.  للزكاة  العامة  الهيئة  قرار  ضد 

تم لحين صدور قرار لجنة تسوية المنازعات. ومؤخرا    األمانة العامة للجان الضريبيةالمنازعات. وعليه ، تم تعليق القضايا على مستوى  
موجبه مناقشة قضية الشركة مع أعضاء اللجنة. وكانت اللجنة قد أصدرت قرارها برفض طلب التسوية وطلبت  عقد اجتماع مع اللجنة تم ب 

في الوقت الحالي، ال تزال الشركة تنتظر من الهيئة العامة للزكاة    .األمانة العامة للجان الضريبيةمن الشركة استكمال إجراءات التظلم أمام  
وتعتقد اإلدارة أن النتيجة سوف تكون لصالح   .األمانة العامة للجان الضريبيةبات االستئناف المقدمة إلى والدخل تقديم خطابات الرد على طل

الف لاير   2,905المبلغ لربط القيمة المضافة المذكور اعاله والبالغ    أصل  م، قامت الشركة بسداد2021خالل الربع األول من العام    الشركة.
 م.2021مارس  31في  انتهتعفاء الحكومية للمرحلة األولى )اإلعفاء الكامل من الغرامات( والتي سعودي للحصول على مزايا لفترة اإل

م في الوقت المحدد ولم يتم اصدار ربط نهائي من قبل الهيئة العامة  2020القيمة المضافة للعام    ضريبة  قامت الشركة بتقديم جميع إقرارت
 للزكاة والدخل بخصوص ذلك. 

 معلومات قطاعات التشغيل  . 13
ؤول عن توزيع يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع ضوابط إعداد التقارير الداخلية المقررة من المدير األول للتشغيل والمس

مين الموارد وتقييم أداء قطاعات التشغيل وهو المدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية. ألغراض اإلدارة، فإن أنشطة عمليات التأ
 والتي تجري بالكامل في المملكة العربية السعودية يتم إعداد التقارير بشأنها في وحدتي عمل مبينة على النحو التالي: 

 يقدم منتجات تأمين على الحياة على أساس فردي بما في ذلك المنتجات الموجهة لالستثمارات المرتبطة بالوحدات.   - ن قطاع األفراد  تأمي  •
يقدم برامج تأمين على الحياة إلى أعضاء المؤسسات والشركات على أساس جماعي ويقدم أيضاً منافع حماية    - تأمين قطاع المجموعات   •

فيما يتعلق بالقروض الشخصية المقدمة من مؤسسات تمويلية كما يتضمن هذا القطاع منافع حماية فيما يتعلق بالتسهيالت  من االئتمان  
 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  الموجودات إن 
 مركزي. 

 

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



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل
 )تتمة( الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة(  . الزكاة وضريبة الدخل12
 )تتمة(  وضع الربوط

 
مع معاملة لجنة الفصل في المنازعات لضريبة االستقطاع للسنوات   م، وافقت الهيئة على تطبيق منهج ضريبة 2012م إلى  2010تماشياً 

م 2017م إلى  2013مليون لاير سعودي للسنوات من    10قامت الشركة بتسوية وسداد مبلغ  .  م2017م الى  2013االستقطاع الجديدة لألعوام  
 .سنوات تم المذكورة قد تم انهائهالل ضريبة اإلستقطاعوضع  فإن وبناًء عليه وضعها لضريبة االستقطاع للسنوات المذكورة. نهتوأ

بقيمة   فيه  تطلب  م 2018ديسمبر    31المنتهية في    لضريبة االستقطاع عن السنةأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تقييماً   التزاماً إضافياً 
على   بإعتراض  الشركة  حيث تقدمت النهج المذكور أعالهألف لاير بناًء على    4,538ألف لاير سعودي. قامت الشركة بتسوية مبلغ    5,377

ألف لاير سعودي لالستفادة من   263لشركة بتسوية مبلغ  وقامت ا، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل برفض إعتراض الشركة  المبلغ المتبقي
 األمانة العامة للجان الضريبية لتحديد جلسة استماع.  وفي الوقت ذاته سيتم تصعيد هذا االعتراض الى  مبادرة الهيئة العامة للزكاة والدخل.

مع   ضريبة  لحساب  قامت الشركة بتطبيق مبادرة اإلفصاح  م،  2012م إلى  2010  من  لجنة الفصل في المنازعات للسنوات  اتفاقيةتماشياً 
 . لاير سعودي للسنة 2,607وسددت مبلغ  م2019لعام  االستقطاع

مع اتفاقية لجنة   ضريبة  لحساب  فصاح  قامت الشركة بتطبيق مبادرة اإل،    م 2012إلى    م 2010المنازعات للسنوات من    الفصل فيتماشياً 
 ألف لاير سعودي.  2,931 ديدوبناًء عليه قامت الشركة بتس م2020 لعام االستقطاع

قامت ،    م2020يونيو    2  بتاريخ  .المحددفي الوقت    م2019و    م2018جميع إقرارات ضريبة القيمة المضافة لعامي    بتقديم  الشركة  قامت
م وذلك بناًء على الفحص الذي  2019م و  2018بإصدار ربط فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة عن األعوام  الهيئة العامة للزكاة والدخل  

قامت به الهيئة في الربط المذكور، حيث قامت الهيئة بفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم حاملي وثائق التأمين التكافلي على الحياة  
الف لاير   4,545م باإلضافة الى غرامات السداد المتأخرة بإجمالي يصل الى  2019م و2018ها الشركة لعمالئها عن األعوام  التي تقدم

بإصدار ضمان  سعودي. بناًء عليه قدمت الشركة إعتراض مقابل الربط الصادر من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. كما قامت الشركة ايضاً  
. ومع ذلك، فإن إعتراض الشركة قد تم رفضة من قبل الهيئة العامه للزكاة والدخل. وقامت الشركة بعد ذلك بتقديم مقابل هذا الربط  بنكي

األمانة  قدمت الشركة استئنافًا إلى وبعد ذلك،   الى األمانة العامة للجان الضريبية ضد قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل. لإلعتراض استئناف
للجان   تسوية    الضريبيةالعامة  لجنة  إلى  تسوية  طلب  أيًضا  الشركة  قدمت   ، ذلك  إلى  باإلضافة  والدخل.  للزكاة  العامة  الهيئة  قرار  ضد 

تم لحين صدور قرار لجنة تسوية المنازعات. ومؤخرا    األمانة العامة للجان الضريبيةالمنازعات. وعليه ، تم تعليق القضايا على مستوى  
موجبه مناقشة قضية الشركة مع أعضاء اللجنة. وكانت اللجنة قد أصدرت قرارها برفض طلب التسوية وطلبت  عقد اجتماع مع اللجنة تم ب 

في الوقت الحالي، ال تزال الشركة تنتظر من الهيئة العامة للزكاة    .األمانة العامة للجان الضريبيةمن الشركة استكمال إجراءات التظلم أمام  
وتعتقد اإلدارة أن النتيجة سوف تكون لصالح   .األمانة العامة للجان الضريبيةبات االستئناف المقدمة إلى والدخل تقديم خطابات الرد على طل

الف لاير   2,905المبلغ لربط القيمة المضافة المذكور اعاله والبالغ    أصل  م، قامت الشركة بسداد2021خالل الربع األول من العام    الشركة.
 م.2021مارس  31في  انتهتعفاء الحكومية للمرحلة األولى )اإلعفاء الكامل من الغرامات( والتي سعودي للحصول على مزايا لفترة اإل

م في الوقت المحدد ولم يتم اصدار ربط نهائي من قبل الهيئة العامة  2020القيمة المضافة للعام    ضريبة  قامت الشركة بتقديم جميع إقرارت
 للزكاة والدخل بخصوص ذلك. 

 معلومات قطاعات التشغيل  . 13
ؤول عن توزيع يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع ضوابط إعداد التقارير الداخلية المقررة من المدير األول للتشغيل والمس

مين الموارد وتقييم أداء قطاعات التشغيل وهو المدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية. ألغراض اإلدارة، فإن أنشطة عمليات التأ
 والتي تجري بالكامل في المملكة العربية السعودية يتم إعداد التقارير بشأنها في وحدتي عمل مبينة على النحو التالي: 

 يقدم منتجات تأمين على الحياة على أساس فردي بما في ذلك المنتجات الموجهة لالستثمارات المرتبطة بالوحدات.   - ن قطاع األفراد  تأمي  •
يقدم برامج تأمين على الحياة إلى أعضاء المؤسسات والشركات على أساس جماعي ويقدم أيضاً منافع حماية    - تأمين قطاع المجموعات   •

فيما يتعلق بالقروض الشخصية المقدمة من مؤسسات تمويلية كما يتضمن هذا القطاع منافع حماية فيما يتعلق بالتسهيالت  من االئتمان  
 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  الموجودات إن 
 مركزي. 

 

 تم فصل عمليات المساهمين عن قطاعات التشغيل ويتم اإلفصاح عنها ألغراض العرض فقط في عمود منفصل. 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(13  
 

 )غير مراجعة(   م2021مارس  31كما  في  

 مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين   
عمليات    إجمالي 

 مجموع  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  

      األصول 
 39,427 13 39,414 14,204 25,210 النقد وما في حكمه 
مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين،  اشتراكات تامين 

 59,463 - 59,463 59,452 11 بالصافي 
حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير  

 3,584 - 3,584 3,584 - مكتسبة 
 41,689 - 41,689 39,647 2,042 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

متكبدة لم  احتياطي مطالبات حصة معيدي التأمين من 
 15,536 - 15,536 15,075 461 يتم االبالغ عنها 

 661,056 - 661,056 - 661,056 استثمارات مرتبطة بالوحدات  
 261,714 249,945 11,769 - 11,769 استثمارات 

 434 - 434 - 434 إيرادات مستحقة 
 700,983 131,962 832,945 249,958 1,082,903 

      أرصدة غير مصنفة: 
 14,587 4,538 10,049   اخرى موجوداتمبالغ مدفوعة مقدما و -
 3,734 - 3,734   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية  -
 922 - 922   غير ملموسة  موجودات -
 16,667 16,667 -   وديعة نظامية  -
 2,206 2,206 -   عائد مستحق من وديعة نظامية  -

 1,121,019 273,369 847,650   األصول مجموع 
      المطلوبات       

 11,441 2,869 8,572 1,344 7,228 اخرى مطلوباتارصدة مستحقة الدفع و
 41,163 - 41,163 38,066 3,097 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين 

 5,707 - 5,707 5,703 4 اشتراكات تامين غير مكتسبة 
 681,361 - 681,361 2,246 679,115 احتياطي فني لعمليات التامين 

 65,000 - 65,000 61,775 3,225 مطالبات قائمة 
 19,968 - 19,968 18,844 1,124 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

 77 - 77 - 77 عالقة  وذ ةمستحق لجه

 693,870 127,978 821,848 2,869 824,717 
      أرصدة غير مصنفة: 

 4,335 - 4,335   ارصدة مستحقة الدفع وإلتزامات أخرى -
 2,873 - 2,873   مكافأة نهاية الخدمة   -
 22,272 - 22,272   الفائض من عمليات التأمين  -
 10,596 10,596 -   زكاة وضريبة الدخل   -
 8 8 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع   -
 2,206 2,206 -   عائد مستحق الدفع للبنك المركزي السعودي   -

 867,007 15,679 851,328    المطلوباتمجموع 
      

      لكية حقوق الم 
 166,667 166,667 -   رأس المال 

 32,306 32,306 -   احتياطي نظامي  
 55,134 55,134 -   أرباح مبقاة 

 (95)  - (95)    مكافأة نهاية الخدمة احتياطي إعادة تقييم 

 254,012 254,107 ( 95)   لكية مجموع حقوق الم

 1,121,019 269,786 851,233   لكية وحقوق الم  المطلوباتمجموع 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(13  
 

 )مراجعة(  م2020ديسمبر  31كما  في  

 مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين   
عمليات  إجمالي  

 مجموع  عمليات المساهمين  التأمين 
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

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

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

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

 31,779 - 31,779 29,919 1,860 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
احتياطي مطالبات متكبدة لم  حصة معيدي التأمين من 

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

 288,386 251,637 36,749 19,187 17,562 استثمارات 
 345 - 345 - 345 ايراد مستحق 

 707,665 94,329 801,994 251,650 1,053,644 
      أرصدة غير مصنفة: 

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

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

      المطلوبات 
 14,991 4,317 10,674 3,350 7,324 الدفع ومطلوبات اخرىارصدة مستحقة 

 12,216  - 12,216 8,115 4,101 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين 
 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 مطالبات قائمة 
 21,717  - 21,717 20,728 989 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

 273  - 273 - 273 عالقة  وذ ةمستحق لجه
 696,452 88,739 785,191 4,317 789,508 

      أرصدة غير مصنفة: 
 3,874 - 3,874   ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى -
 2,802 - 2,802   مكافأة نهاية الخدمة   -
 21,859 - 21,859   الفائض من عمليات التأمين  -
 18,623 18,623 -   زكاة وضريبة الدخل   -
 8 8 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع   -
 2,187 2,187 -    لبنك المركزي السعوديعائد مستحق الدفع ل  -

 838,861 25,135 813,726    المطلوباتمجموع 
      

      لكية حقوق الم 
 166,667 166,667 -   رأس المال 

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

 (124) - (124)   مكافأة نهاية الخدمة احتياطي إعادة تقييم 

 249,946 250,070 ( 124)   لكية مجموع حقوق الم
 1,088,807 275,205 813,602   لكية وحقوق الم  المطلوباتمجموع 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(13  
 

 )مراجعة(  م2020ديسمبر  31كما  في  

 مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين   
عمليات  إجمالي  

 مجموع  عمليات المساهمين  التأمين 
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

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

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

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

 31,779 - 31,779 29,919 1,860 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
احتياطي مطالبات متكبدة لم  حصة معيدي التأمين من 

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

 288,386 251,637 36,749 19,187 17,562 استثمارات 
 345 - 345 - 345 ايراد مستحق 

 707,665 94,329 801,994 251,650 1,053,644 
      أرصدة غير مصنفة: 

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

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

      المطلوبات 
 14,991 4,317 10,674 3,350 7,324 الدفع ومطلوبات اخرىارصدة مستحقة 

 12,216  - 12,216 8,115 4,101 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين 
 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 مطالبات قائمة 
 21,717  - 21,717 20,728 989 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

 273  - 273 - 273 عالقة  وذ ةمستحق لجه
 696,452 88,739 785,191 4,317 789,508 

      أرصدة غير مصنفة: 
 3,874 - 3,874   ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى -
 2,802 - 2,802   مكافأة نهاية الخدمة   -
 21,859 - 21,859   الفائض من عمليات التأمين  -
 18,623 18,623 -   زكاة وضريبة الدخل   -
 8 8 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع   -
 2,187 2,187 -    لبنك المركزي السعوديعائد مستحق الدفع ل  -

 838,861 25,135 813,726    المطلوباتمجموع 
      

      لكية حقوق الم 
 166,667 166,667 -   رأس المال 

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

 (124) - (124)   مكافأة نهاية الخدمة احتياطي إعادة تقييم 

 249,946 250,070 ( 124)   لكية مجموع حقوق الم
 1,088,807 275,205 813,602   لكية وحقوق الم  المطلوباتمجموع 
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 . معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(13

 
   م2021مارس  31المنتهية في  أشهر الثالثةفترة 

 )غير مراجعة( 

   مجموع  مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين   

ـال   إيرادات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ  
    مكتتبة الاإلشتراكات إجمالي 

 39,810 - 39,810 أفراد- -
 136 136 - الشركات الصغيرة- -
 42 42 - الشركات المتوسطة- -
 43,275 43,275 - الشركات الكبيرة- -

 83,263 43,453 39,810 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
    

    التأمين المسندة: اشتراكات إعادة 
 (19,682) (19,682) - محلية -

 (13,330) (12,669) (661) خارجية -
 50,251 11,102 39,149 صافي اإلشتراكات المكتتبة

 (692) (699) 7 التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي
 49,559 10,403 39,156 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 1,210 - 1,210 االستثمارأتعاب صندوق  
 50,769 10,403 40,366 مجموع االيرادات  

    تكاليف ومصروفات االكتتاب
 (17,817) (17,612) (205) اجمالي المطالبات المدفوعة

 14,008 13,933 75 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  

 (3,809) (3,679) (130) صافي المطالبات المدفوعة  

 12 194 (182) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي  

 306 377 (71) التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (3,491) (3,108) (383) صافي المطالبات المتكبدة  

 (32,798) - (32,798) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 (1,666) (1,598) (68) االحتياطيات الفنية ، الصافيالتغيرات في 

 (1,015) (252) (763) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (318) (119) (199) مصروفات اكتتاب أخرى

 (39,288) (5,077) (34,211) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 11,481 5,326 6,155 صافي دخل االكتتاب 

    العمليات االخرى   (مصروفاتيرادات / )إ
    أرصدة مصنفة:

 (99) (99) - إضافات إلى ديون مشكوك في تحصيلها 
 1,309 9 1,300 ايرادات أخرى 

  أرصدة غير مصنفة: 
 (9,883) مصروفات عمومية وإدارية 

 3,328 أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 8 محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل رباح أ

 (5,337)  العمليات األخرى (مصروفات) مجموع  
 6,144 صافي الدخل للفترة 

 (413) صافي الدخل العائد لعمليات التأمين
  

 5,731 صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين قبل الزكاة و ضريبة الدخل 
 (1,694) الزكاة 

 - ضريبة الدخل 

 4,037 صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد الزكاة و ضريبة الدخل 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(13  

 

 
  م2020مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة( 

 مجموع   مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين   

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

 36,786 - 36,786 أفراد- -
 16 16 - الشركات الصغيرة- -
 716 716 - الشركات المتوسطة- -
 20,929 20,929 - الشركات الكبيرة- -

 58,447 21,661 36,786 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
    

    اشتراكات إعادة التأمين المسندة: 
 - - - محلية -

 ( 13,895) ( 13,321) ( 574) خارجية -
 44,552 8,340 36,212 صافي اإلشتراكات المكتتبة

 ( 1,718) ( 1,718) - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي
 42,834 6,622 36,212 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 1,230 - 1,230 االستثمارأتعاب صندوق  
 44,064 6,622 37,442 مجموع االيرادات  

    تكاليف ومصروفات االكتتاب
 ( 5,388) ( 5,215) ( 173) اجمالي المطالبات المدفوعة

 3,888 3,782 106 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  

 ( 1,500) ( 1,433) ( 67) صافي المطالبات المدفوعة  

 353 322 31 التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي  

 ( 125) ( 240) 115 التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 ( 1,272) ( 1,351) 79 صافي المطالبات المتكبدة  

 ( 30,178) - ( 30,178) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 ( 1,244) ( 593) ( 651) االحتياطيات الفنية ، الصافيالتغيرات في 

 ( 712)  ( 220) ( 492) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 ( 338) ( 108) ( 230) مصروفات اكتتاب أخرى

 ( 33,744) ( 2,272) ( 31,472) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 10,320 4,350 5,970 صافي دخل االكتتاب 

    العمليات االخرى   (مصروفاتيرادات / )إ
    أرصدة مصنفة:

 ( 168) ( 168) - إضافات إلى ديون مشكوك في تحصيلها 
 3,116 - 3,116 ايرادات أخرى 

 ( 8,609) مصروفات عمومية وإدارية 
  أرصدة غير مصنفة: 

 ( 1,169) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  خسائر
 18 رباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أ

 ( 6,812) العمليات األخرى (مصروفات) مجموع  
 3,508 صافي الدخل للفترة 

 ( 648) صافي الدخل العائد لعمليات التأمين
 2,860 الدخل للفترة العائد للمساهمين قبل الزكاة و ضريبة الدخل صافي 
 ( 1,617) الزكاة 

 - ضريبة الدخل 

 1,243 صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد الزكاة و ضريبة الدخل 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(13  

 

 
  م2020مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة( 

 مجموع   مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين   

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

 36,786 - 36,786 أفراد- -
 16 16 - الشركات الصغيرة- -
 716 716 - الشركات المتوسطة- -
 20,929 20,929 - الشركات الكبيرة- -

 58,447 21,661 36,786 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
    

    اشتراكات إعادة التأمين المسندة: 
 - - - محلية -

 ( 13,895) ( 13,321) ( 574) خارجية -
 44,552 8,340 36,212 صافي اإلشتراكات المكتتبة

 ( 1,718) ( 1,718) - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي
 42,834 6,622 36,212 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 1,230 - 1,230 االستثمارأتعاب صندوق  
 44,064 6,622 37,442 مجموع االيرادات  

    تكاليف ومصروفات االكتتاب
 ( 5,388) ( 5,215) ( 173) اجمالي المطالبات المدفوعة

 3,888 3,782 106 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  

 ( 1,500) ( 1,433) ( 67) صافي المطالبات المدفوعة  

 353 322 31 التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي  

 ( 125) ( 240) 115 التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 ( 1,272) ( 1,351) 79 صافي المطالبات المتكبدة  

 ( 30,178) - ( 30,178) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 ( 1,244) ( 593) ( 651) االحتياطيات الفنية ، الصافيالتغيرات في 

 ( 712)  ( 220) ( 492) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 ( 338) ( 108) ( 230) مصروفات اكتتاب أخرى

 ( 33,744) ( 2,272) ( 31,472) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 10,320 4,350 5,970 صافي دخل االكتتاب 

    العمليات االخرى   (مصروفاتيرادات / )إ
    أرصدة مصنفة:

 ( 168) ( 168) - إضافات إلى ديون مشكوك في تحصيلها 
 3,116 - 3,116 ايرادات أخرى 

 ( 8,609) مصروفات عمومية وإدارية 
  أرصدة غير مصنفة: 

 ( 1,169) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  خسائر
 18 رباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أ

 ( 6,812) العمليات األخرى (مصروفات) مجموع  
 3,508 صافي الدخل للفترة 

 ( 648) صافي الدخل العائد لعمليات التأمين
 2,860 الدخل للفترة العائد للمساهمين قبل الزكاة و ضريبة الدخل صافي 
 ( 1,617) الزكاة 

 - ضريبة الدخل 

 1,243 صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد الزكاة و ضريبة 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. 
عادلة من خالل  المالية للشركة من نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات مرتبطة بالوحدات واستثمارات بالقيمة ال  األصولتتكون  

التأمين وذمم مدينة أخرى وتتكون   تأمين مستحقة وذمم مدينة معيدي  الدخل واشتراكات  قائمة  إلتزامات قائمة  المالية من مطالبات  ها 
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،  م2021مارس    31كما في  فاً جوهرياً عن قيمها الدفترية.  اختال
 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 اإللتزاماتو 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 

 
األول، عدا ن كافة األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة تعد من المستوى  ، إم2020ديسمبر    31و    م2021مارس    31كما في  

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

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

( فيما يخص قياس  8( فيما يخص قياس القيمة العادلة  لالســتثمارات مرتبطة بالوحدات وايضــاح رقم )7بالرجوع الى ايضــاح رقم ) ( ج
 القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 
 . ربحية السهم  15

على المتوسط المرجح لألسهم    العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل  للفترةتم إحتساب ربح السهم للفترة بقسمة صافي الدخل  
 . ال تنطبق األرباح المخفضة للسهم على الشركة.  األولية الموجزة العادية الصادرة والقائمة في تاريخ قائمة المركز المالي
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   إضافية. معلومات 16

 األولية   أ( قائمة المركز المالي

 
عمليات  
  التأمين  

عمليات  
  المساهمين  

مارس    31
 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    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف رـي

            األصول 
 33,713  13  33,700  39,427  13  39,414 النقـد وما في حكمه 

اشتراكات تامين مستحقة وذمم  
  21,483  59,463  -  59,463 مدينة لمعيدي التأمين، بالصافي 

 
-  21,483 

حصة معيدي التأمين من 
  2,238  3,584  -  3,584 اشتراكات تأمين غير مكتسبة 

 
-  2,238 

التأمين من حصة معيدي 
  31,779  41,689  -  41,689 المطالبات القائمة 

 
-  31,779 

 حصة معيدي التأمين من
ولكن  متكبدة  مطالبات احتياطي

 16,979  -  16,979  15,536  -  15,536 لم يتم اإلبالغ عنها 
 658,721  -  658,721  661,056  -  661,056 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 288,386  251,637  36,749  261,714  249,945  11,769 استثمارات 
 416  416  -  -  -  - مستحق من عمليات التأمين  

 -  -  -  3,583  -  3,583 مساهمين مستحق من عمليات ال
 345  -  345  434  -  434 ايرادات مستحقة 

 موجوداتمبالغ مدفوعة مقدما و
 11,898  4,285  7,613  14,587  4,538  10,049 أخرى

 3,487  -  3,487  3,734  -  3,734 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 
 924  -  924  922  -  922 غير ملموسة  موجودات

 16,667  16,667  -  16,667  16,667  - وديعة نظامية 
 2,187  2,187  -  2,206  2,206  - عائد مستحق من وديعة نظامية 

 851,233  273,369  1,124,602  814,018  275,205  1,089,223 
 ( 416)  ( 416)  -  ( 3,583)  -  ( 3,583) ناقص: استبعاد عمليات مشتركة  

 1,088,807  274,789  814,018  1,121,019  273,369  847,650 األصول مجموع 
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   إضافية. معلومات 16

 األولية   أ( قائمة المركز المالي

 
عمليات  
  التأمين  

عمليات  
  المساهمين  

مارس    31
 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    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف رـي

            األصول 
 33,713  13  33,700  39,427  13  39,414 النقـد وما في حكمه 

اشتراكات تامين مستحقة وذمم  
  21,483  59,463  -  59,463 مدينة لمعيدي التأمين، بالصافي 

 
-  21,483 

حصة معيدي التأمين من 
  2,238  3,584  -  3,584 اشتراكات تأمين غير مكتسبة 

 
-  2,238 

التأمين من حصة معيدي 
  31,779  41,689  -  41,689 المطالبات القائمة 

 
-  31,779 

 حصة معيدي التأمين من
ولكن  متكبدة  مطالبات احتياطي

 16,979  -  16,979  15,536  -  15,536 لم يتم اإلبالغ عنها 
 658,721  -  658,721  661,056  -  661,056 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 288,386  251,637  36,749  261,714  249,945  11,769 استثمارات 
 416  416  -  -  -  - مستحق من عمليات التأمين  

 -  -  -  3,583  -  3,583 مساهمين مستحق من عمليات ال
 345  -  345  434  -  434 ايرادات مستحقة 

 موجوداتمبالغ مدفوعة مقدما و
 11,898  4,285  7,613  14,587  4,538  10,049 أخرى

 3,487  -  3,487  3,734  -  3,734 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 
 924  -  924  922  -  922 غير ملموسة  موجودات

 16,667  16,667  -  16,667  16,667  - وديعة نظامية 
 2,187  2,187  -  2,206  2,206  - عائد مستحق من وديعة نظامية 

 851,233  273,369  1,124,602  814,018  275,205  1,089,223 
 ( 416)  ( 416)  -  ( 3,583)  -  ( 3,583) ناقص: استبعاد عمليات مشتركة  

 1,088,807  274,789  814,018  1,121,019  273,369  847,650 األصول مجموع 
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 )تتمة(   إضافية. معلومات 16

 )تتمة(  األولية  المركز الماليأ( قائمة 

  عمليات التأمين   
عمليات  

  المساهمين  

مارس    31
 م 2021

  عمليات المساهمين   عمليات التأمين    )غير مراجعة( 

ديسمبر    31
 م 2020

 )مراجعة( 
ــــ               ــــ ألف رـي ــ ــــ ــ ـال ســ ــــ ـ ــ ــ ــ ــعودي ــ ــ ــعودي ألف     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ري  

               المطلوبات
  مطلوباتارصدة مستحقة الدفع و

 18,865  4,317  14,548  15,776  2,869  12,907 اخرى
 12,216  -  12,216  41,163  -  41,163 لمعيدي التأمين مستحقة الدفع أرصدة 

 3,669  -  3,669  5,707  -  5,707 اشتراكات تامين غير مكتسبة 
 681,540  -  681,540  681,361  -  681,361 االحتياطي الفني لعمليات التأمين

 55,102  -  55,102  65,000  -  65,000 مطالبات قائمة 

 21,717  -  21,717  19,968  -  19,968 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 273  -  273  77  -  77 عالقة  ذو لطرفمستحق 

 416  -  416  -  -  - مستحق لعمليات المساهمين  

 -  -  -  3,583  3,583  - تأمين مستحق لعمليات ال 
 2,802  -  2,802  2,873  -  2,873 مكافأة نهاية الخدمة  

 21,859  -  21,859  22,272  -  22,272 الفائض من عمليات التأمين 
 18,623  18,623  -  10,596  10,596  - زكاة وضريبة دخل 

 8  8  -  8  8  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع 
لبنك المركزي عائد مستحق الدفع ل

 2,187  2,187  -  2,206  2,206  - )ساما( السعودي 
 851,328  19,262  870,590  814,142  25,135  839,277 

 ( 416)  -  ( 416)  ( 3,583)  ( 3,583)  - ناقص: استبعاد عمليات مشتركة  
 838,861  25,135  813,726  867,007  15,679  851,328 المطلوبات مجموع 
              الملكيةحقوق 

 166,667  166,667  -  166,667  166,667  - راس المال 
 31,499  31,499  -  32,306  32,306  - احتياطي نظامي  

 51,904  51,904  -  55,134  55,134  - ارباح مبقاة  
مكافأة نهاية  تقييم إحتياطي إعادة  

 (124)  -  (124)  (95)  -  (95)   الخدمة
 249,946  250,070  ( 124)  254,012  254,107  ( 95)   الملكيةمجموع حقوق 

 1,088,807  275,205  813,602  1,121,019  269,786  851,233   لكيةوحقوق الم  المطلوباتمجموع 
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 )تتمة(   إضافية. معلومات 16

 المرحلية ب( قائمة الدخل 

 )غير مراجعة(   مارس   31الثالثة 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 
 58,447  -  58,447  83,263  -  83,263 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

اشتراكات إعادة التأمين  
            المسندة: 
 -  -  -  (19,682)  -  (19,682) محلية -
 (13,895)  -  (13,895)  (13,330)  -  (13,330) خارجية -

 44,552  -  44,552  50,251  -  50,251 صافي اإلشتراكات المكتتبة
التغير في االشتراكات غير  

 (1,718)  -  (1,718)  (692)  -  (692) المكتسبة، بالصافي 
 42,834  -  42,834  49,559  -  49,559 اإلشتراكات المكتسبة صافي 

 1,230  -  1,230  1,210  -  1,210 أتعاب صندوق االستثمار
 44,064  -  44,064  50,769  -  50,769 مجموع االيرادات  

            تكاليف ومصروفات االكتتاب             
 (5,388)  -  (5,388)  (17,817)  -  (17,817) اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من 
 3,888  -  3,888  14,008  -  14,008 المطالبات المدفوعة  

 (1,500)  -  (1,500)  (3,809)  -  (3,809) صافي المطالبات المدفوعة 
التغيرات في المطالبات القائمة،  

 353  -  353  12  -  12 بالصافي  
التغيرات في المـطالـبات المتكـبدة  
  ، ــا  ه ـن ـع اإلـبالغ  م  ـت ـي م  ـل ن  ـك وـل

 (125)  -  (125)  306  -  306 بالصافي
 (1,272)  -  (1,272)  (3,491)  -  (3,491) صافي المطالبات المتكبدة  

لالستشمار، اشتراكات قابلة 
 (30,178)  -  (30,178)  (32,798)  -  (32,798) بالصافي 

التغيرات في اإلحتياطيات الفنية 
 (1,244)  -  (1,244)  (1,666)  -  (1,666) األخرى، بالصافي 

 (712)  -  (712)  (1,015)  -  (1,015) تكاليف حيازة وثائق التأمين 
 (338)  -  (338)  (318)  -  (318) مصروفات اكتتاب أخرى 

مجموع تكاليف ومصروفات  
 ( 33,744)  -  ( 33,744)  ( 39,288)  -  ( 39,288) االكتتاب 

 10,320  -  10,320  11,481  -  11,481 صافي دخل االكتتاب 
 

  



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

 م2021مارس  31كما في 

- 31 - 

 )تتمة(   إضافية. معلومات 16

 المرحلية ب( قائمة الدخل 

 )غير مراجعة(   مارس   31الثالثة 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 
 58,447  -  58,447  83,263  -  83,263 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

اشتراكات إعادة التأمين  
            المسندة: 
 -  -  -  (19,682)  -  (19,682) محلية -
 (13,895)  -  (13,895)  (13,330)  -  (13,330) خارجية -

 44,552  -  44,552  50,251  -  50,251 صافي اإلشتراكات المكتتبة
التغير في االشتراكات غير  

 (1,718)  -  (1,718)  (692)  -  (692) المكتسبة، بالصافي 
 42,834  -  42,834  49,559  -  49,559 اإلشتراكات المكتسبة صافي 

 1,230  -  1,230  1,210  -  1,210 أتعاب صندوق االستثمار
 44,064  -  44,064  50,769  -  50,769 مجموع االيرادات  

            تكاليف ومصروفات االكتتاب             
 (5,388)  -  (5,388)  (17,817)  -  (17,817) اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من 
 3,888  -  3,888  14,008  -  14,008 المطالبات المدفوعة  

 (1,500)  -  (1,500)  (3,809)  -  (3,809) صافي المطالبات المدفوعة 
التغيرات في المطالبات القائمة،  

 353  -  353  12  -  12 بالصافي  
التغيرات في المـطالـبات المتكـبدة  
  ، ــا  ه ـن ـع اإلـبالغ  م  ـت ـي م  ـل ن  ـك وـل

 (125)  -  (125)  306  -  306 بالصافي
 (1,272)  -  (1,272)  (3,491)  -  (3,491) صافي المطالبات المتكبدة  

لالستشمار، اشتراكات قابلة 
 (30,178)  -  (30,178)  (32,798)  -  (32,798) بالصافي 

التغيرات في اإلحتياطيات الفنية 
 (1,244)  -  (1,244)  (1,666)  -  (1,666) األخرى، بالصافي 

 (712)  -  (712)  (1,015)  -  (1,015) تكاليف حيازة وثائق التأمين 
 (338)  -  (338)  (318)  -  (318) مصروفات اكتتاب أخرى 

مجموع تكاليف ومصروفات  
 ( 33,744)  -  ( 33,744)  ( 39,288)  -  ( 39,288) االكتتاب 

 10,320  -  10,320  11,481  -  11,481 صافي دخل االكتتاب 
 

  



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

 م2021مارس  31كما في 

- 32 - 

 )تتمة(   إضافية. معلومات 16

 )تتمة(   المرحلية قائمة الدخلب( 
 )غير مراجعة(   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في  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
            
 (مصروفاتيرادات / )إ

            العمليات األخرى
مخصص ديون مشكوك في  

 (168)  -  (168)  (99)  -  (99) تحصيلها 
 (8,609)  (1,521)  (7,088)  (9,883)  (1,300)  (8,583) مصروفات عمومية وادارية  

غير محققة  / )خسائر( أرباح
من استثمارات بالقيمة العادلة  

 (1,169)  (1,463)  294  3,328  3,308  20 من خالل قائمة الدخل 
أرباح  محققة من استثمارات  
بالقيمة العادلة من خالل قائمة  

 18  7  11  8  8  - الدخل 
 3,116  -  3,116  1,309  -  1,309 ايرادات أخرى 

العمليات   مجموع مصروفات
 ( 6,812)  ( 2,977)  ( 3,835)  ( 5,337)  2,016  ( 7,353) االخرى
 3,508  ( 2,977)  6,485  6,144  2,016  4,128 الفائض من العمليات   صافي

 -  5,837  ( 5,837)  -  3,715  ( 3,715) الفائض المحول الى المساهمين 
قبل الزكاة  صافي الدخل للفترة 

 3,508  2,860  648  6,144  5,731  413 وضريبة الدخل 
 (1,617)  (1,617)  -  (1,694)  (1,694)  - الزكاة 

 -  -  -  -  -  - ضريبة الدخل 
 1,891  1,243  648  4,450  4,037  413 صافي الدخل للفترة 

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

السهم للفترة )لاير ربحية 
 -  0.07  -  -  0.24  - سعودي(

            
 

  

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

 م2021مارس  31كما في 
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 . معلومات إضافية )تتمة( 16

 األولية قائمة الدخل الشامل ج( 

 )غير مراجعة(    مارس   31الثالثة 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 ـال    ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  س
            

 1,891  1,243  648  4,450  4,037  413 صافي الدخل للفترة  

            الدخل الشامل اآلخر: 
بنود ال يمكن إعادة تصنيفها إلى  
قائمة الدخل األولية في الفترات  

            الالحقة: 
إعادة قياس مكافأة نهاية  أرباح 

 20  -  20  29  -  29 الخدمة  
 1,911  1,243  668  4,479  4,037  442 الشامل للفترة  مجموع الدخل

            
 

 تسوية: 
يطرح : صافي دخل السنة  

 (648)      ( 413)     العائد لعمليات التأمين 

 1,263      4,066     الشامل للفترة  مجموع الدخل

 



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

 م2021مارس  31كما في 

- 33 - 

 . معلومات إضافية )تتمة( 16

 األولية قائمة الدخل الشامل ج( 

 )غير مراجعة(    مارس   31الثالثة 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 ـال    ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  س
            

 1,891  1,243  648  4,450  4,037  413 صافي الدخل للفترة  

            الدخل الشامل اآلخر: 
بنود ال يمكن إعادة تصنيفها إلى  
قائمة الدخل األولية في الفترات  

            الالحقة: 
إعادة قياس مكافأة نهاية  أرباح 

 20  -  20  29  -  29 الخدمة  
 1,911  1,243  668  4,479  4,037  442 الشامل للفترة  مجموع الدخل

            
 

 تسوية: 
يطرح : صافي دخل السنة  

 (648)      ( 413)     العائد لعمليات التأمين 

 1,263      4,066     الشامل للفترة  مجموع الدخل

 



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

 م2021مارس  31كما في 
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)تتمة(   إضافية. معلومات 16  

 األولية  قائمة التدفقات النقديةد( 
 )غير مراجعة(    مارس   31المنتهية في    أشهر   الثالثة 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 

قبل الزكاة وضريبة  الدخل للفترة 
 3,508  2,860  648  6,144  5,731  413 الدخل 

            تعديالت للفترة: 

 187  -  187  231  -  231 استهالك 

 206  -  206  93  -  93 غير ملموسة   موجوداتاطفاء 

 179  -  179  153  -  153 مكافأة نهاية الخدمة 
مخصص ديون مشكوك في  

 168  -  168  99  -  99 تحصيلها 
غير محققة  ( / خسائرأرباح)

من استثمارات بالقيمة العادلة  
 1,169  1,463  (294)  (3,328)  (3,308)  (20) من خالل قائمة الدخل 

 969  2,423  3,392  1,094  4,323  5,417 
  الموجوداتالتغيرات في 

            التشغيلية:  المطلوباتو
اشتراكات مستحقة القبض وذمم  

 (17,208)  -  (17,208)  (38,079)  -  (38,079) مدينة معيدي التأمين 
حصة معيدي التأمين من 

 (1,847)  -  (1,847)  (1,346)  -  (1,346) اشتراكات تأمين غير مكتسبة 
التأمين من حصة معيدي 

 (2,285)  -  (2,285)  (9,910)  -  (9,910) المطالبات القائمة 
 حصة معيدي التأمين من

احتياطات مطالبات متكبدة لم يتم  
 (877)  -  (877)  1,443  -  1,443 االبالغ عنها 

 46,885  -  46,885  (2,335)  -  (2,335) استثمارات مرتبطة بالوحدات  
 (39)  -  (39)  (89)  -  (89) مستحقة ايرادات 

 وموجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً 
 (1,398)  (300)  (1,098)  (2,689)  (253)  (2,436) اخرى 

 (94)  (94)  -  (19)  (19)  - عائد مستحق من وديعة نظامية 
  مطلوباتارصدة مستحقة و

 4,018  (563)  4,581  (3,089)  (1,448)  (1,641) أخرى
أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي  

 5,611  -  5,611  28,947  -  28,947 التأمين 

 3,565  -  3,565  2,038  -  2,038 إشتراكات تأمين غير مكتسبة 
 (50,014)  -  (50,014)  (179)  -  (179) احتياطي فني لعمليات التأمين 

 1,932  -  1,932  9,898  -  9,898 مطالبات قائمة 
احتياطات مطالبات متكبدة لم يتم  

 1,002  -  1,002  (1,749)  -  (1,749) االبالغ عنها 
 (121)  -  (121)  (196)  -  (196) مستحق لجهات ذات عالقة 

لبنك  عائد مستحق الدفع ل
 94  94  -  19  19  - المركزي السعودي 

 1,638  1,638  -  3,999  3,999  - مستحق من عمليات التامين 
 (1,638)  -  (1,638)  (3,999)  -  (3,999) مستحق لعمليات المساهمين 

 / من النقد )المستخدم في(
 ( 5,359)  5,098  ( 10,457)  ( 13,943)  4,721  ( 18,664) االنشطة التشغيلية 

 ( 5,098)  ( 5,098)  -  ( 9,721)  ( 9,721)  - الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 
 ( 18)  -  ( 18)  ( 53)  -  ( 53) نهاية الخدمة مدفوعة 

النقد المستخدم في  صافي 
 ( 10,475)  -  ( 10,475)  ( 23,717)  ( 5,000)  ( 18,717) االنشطة التشغيلية 

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

 م2021مارس  31كما في 
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 )تتمة(   إضافيةمعلومات .16

 )تتمة(  األولية التدفقات النقديةد( قائمة 
 

 )غير مراجعة(    مارس   31المنتهية في    أشهر   الثالثة 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   

شراء أثاث وتركيبات ومعدات  
 (256)  -  (256)  (478)  -  (478) مكتبية 

اضافات على الموجودات غير 
 (57)  -  (57)  (91)  -  (91) الملموسة 

استرداد استثمارات بالقيمة  
 20,000  -  20,000  30,000  5,000  25,000 العادلة من خالل قائمة الدخل 

صافي النقد من األنشطة  
 19,687  -  19,687  29,431  5,000  24,431 االستثمارية  

            
صافي الزيادة في النقد وما في  

 9,212  -  9,212  5,714  -  5,714 حكمه  
النقد وما في حكمه في بداية  

 19,619  13  19,606  33,713  13  33,700 الفترة  
النقد وما في حكمه في نهاية 

 28,831  13  28,818  39,427  13  39,414 الفترة  

 

 . احداث الحقة 17
م( قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الدرع العربي 2021أبريل    11)الموافق  هـ  1442شعبان    29بتاريخ  

وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية  للتأمين التعاوني،  
 . بتفاصيل األحكام والشروط النهائية والملزمة لعملية االندماج المقترحة واالكتوارية والدخول في مناقشات فيما يتعلق

 إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة . 18
 

 .(م2021 مايو 2  الموافق) هـ1442 رمضان 20 تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
 



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

 م2021مارس  31كما في 
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 )تتمة(   إضافيةمعلومات .16

 )تتمة(  األولية التدفقات النقديةد( قائمة 
 

 )غير مراجعة(    مارس   31المنتهية في    أشهر   الثالثة 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   

شراء أثاث وتركيبات ومعدات  
 (256)  -  (256)  (478)  -  (478) مكتبية 

اضافات على الموجودات غير 
 (57)  -  (57)  (91)  -  (91) الملموسة 

استرداد استثمارات بالقيمة  
 20,000  -  20,000  30,000  5,000  25,000 العادلة من خالل قائمة الدخل 

صافي النقد من األنشطة  
 19,687  -  19,687  29,431  5,000  24,431 االستثمارية  

            
صافي الزيادة في النقد وما في  

 9,212  -  9,212  5,714  -  5,714 حكمه  
النقد وما في حكمه في بداية  

 19,619  13  19,606  33,713  13  33,700 الفترة  
النقد وما في حكمه في نهاية 

 28,831  13  28,818  39,427  13  39,414 الفترة  

 

 . احداث الحقة 17
م( قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الدرع العربي 2021أبريل    11)الموافق  هـ  1442شعبان    29بتاريخ  

وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية  للتأمين التعاوني،  
 . بتفاصيل األحكام والشروط النهائية والملزمة لعملية االندماج المقترحة واالكتوارية والدخول في مناقشات فيما يتعلق

 إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة . 18
 

 .(م2021 مايو 2  الموافق) هـ1442 رمضان 20 تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
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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  الشركة في السوق المالية السعوديم، 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. 
 

تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة حسابات المركز الرئيسي للشركة في جدة وحسابات فرع الرياض داخل المملكة العربية  
 25هـ الموافق  1441ربيع الثاني    28والمسجل في الرياض بتاريخ    1010619140التجاري رقم  السعودية والتي تعمل بموجب السجل  

 م. 2019ديسمبر 
 

 اإلعداد س اأس  .2
 و القياس   اإلعدادأساس أ( 

التقرير  "( 34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ) م2021 يونيو 30المنتهية في  للفترةكما في وتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة 
السعوديةولياألالمالي   العربية  المملكة  في  كما هو معتمد  والمعايير  "  للم  واإلصدارات.  السعودية  الهيئة  الصادرة عن  راجعين األخرى 

 كة العربية السعودية(. حاسبين القانونيين )يشار الية بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملوالم
 

ً  األوليةالقوائم المالية  يتم إعداد منافع الموظفين  ، ولمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بقيمتها العادلة وفقا
 . الوحدة اإلئتمانية المتوقعةلتزامات المستقبلية باستخدام طريقة القيمة الحالية لإل على أساس التي يتم اإلعتراف بها

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.يات المساهمين عمل

الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها جنباً الى جنب مع القوائم    األوليةإن القوائم المالية  
على نتائج السنة بأكملها  األوليةعتبر القوائم المالية  ت ال    .م2020ديسمبر    31المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في    الموجزة مؤشراً 

 .( أدناه( ج ) 2 اإليضاح )الرجوع الى 

 التشغيل والعرض ب( عملة 
سعودي  تعرض القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي الذي يمثل عملة التشغيل للشركة وقد تم تقريب كافة األرقام إلى ألف لاير 

 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 اليقين بشأن التقديرات التي تم    ومع ذلك، قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لعدم   .م2020ديسمبر    31في وللسنة المنتهية في  
  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   الصين، وانتشاره 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  
م ذات نطاق متفاوت. وقد أدى ذلك إلى اضطرابات كبيرة في صناعات البيع بالتجزئة والسفر والضيافة والتجارة العالمية. وقد  مستوى العال

أدى ذلك إلى انخفاض النشاط االقتصادي وتقليل تقديرات النمو االقتصادي المستقبلي وتسبب في تعرض األسواق المالية العالمية لتقلبات 
تقديراً النتشاره السريع في جميع أنحاء    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  
انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود ، وأصدرت إرشادات للتباعد   العالم خطوات الحتواء

 االجتماعي وفرضت عمليات إغالق وحظر تجول في جميع أنحاء البالد.

   االجتماعيةنشطة لألمن تعطيل في المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة وما يترتب على ذلك  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.  محمية استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة •

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

المحاسبية بسبب جائحة كوفيد لسياستها  وفقاً  أو لتحديد ما إذا كا   19  -   أجرت الشركة تقييماً  مالياً  ن هناك دليل موضوعي على أن أصالً 
مجموعة أصول مالية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها. وتشمل هذه العوامل، الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين، والتخلف 

أجرت الشركة    .ة أخرى، وما إلى ذلكعن السداد أو التأخر في السداد، واحتمال دخول الُمصدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة هيكلة مالي 
رة الشركة أن تقييماً لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير بالقيمة العادلة لألصول المالية بأقل من تكلفتها. بناًء على هذه التقييمات، تعتقد إدا

  31وللسنة المنتهية في    م2021  يونيو  30ة في  أي آثار مادية على نتائج الشركة المبلغ عنها للفترة المنتهي   الم يكن له  19  -   جائحة كوفيد
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 اإلعداد )تتمة(  أساس .2
 )تتمة(  ( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةج
 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 الفردتقوم الشركة بانتظام بمراجعة وتحديث توقعات السيولة بناًء على رصيد السيولة  .إلى الوباء بأكمله

 .المستمر للعوامل االقتصادية الخارجية

 المطالبات 

" مما ادى  19  – كورونا "كوفيد  خالل فترة اإلغالق، شهدت الشركة انخفاضاً في المطالبات المبلغ عنها المتعلقة بالوفاة الناتجة عن فايروس  
، تشهد الشركة ارتفاًعا في المطالبات بما يتماشى مع تأثير  م2020  يونيو  21ومع ذلك ، بعد رفع اإلغالق منذ    الى انخفاض المطالبات.

 م2021  يونيو  30في    ياة كماعلى الح  الزيادة في المطالبات في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين السارية
وبالرغم من هذه التحديات، تعتقد اإلدارة أن االحتياطيات االكتوارية ال تزال غير متأثرة إلى حد كبير حيث ان  الختبار كفاية المطلوبات.  

 .منخفض للغاية في المملكة العربية السعودية 19 - معدل الوفيات االجمالي بسبب كوفيد 

ة للفترة المنتهية في  أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المعلن   الم يكن له 19  -كوفيد   التقييمات ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة ًء على هذه  بنا
. كما هو الحال مع أي تقدير ، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث تستند إلى أحكام  م2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  و  م2021  يونيو  30

إن تأثير هذه البيئة  المتوقعة.  عة تطور الوضع والشكوك المحيطة بمدة وشدة الوباء ، وبالتالي ، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك  ي هامة وسر
 .االقتصادية غير المؤكدة هو تقديري، وسوف تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر المرتبط بها بشكل منتظم

 ( موسمية العمليات د
 ييرات موسمية يمكن أن تؤثر على عمليات التأمين في الشركة.ال توجد تغ
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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    ، "عرض القوائم المالية" ،حيث يتم تصنيف االلتزامات على 1توضح هذه التعديالت النطاق الضيق لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
على )بعد تاريخ التقرير  التقرير.ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداثأو غير متداولة، اعتمادًا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة  

 .عندما يشير إلي"تسوية" التزام ما  1. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم  (سبيل المثال ،استالم تنازل أو خرق لشرط 
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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  13ي  من خالل تعديل المثال التوضيح  .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   الممتلكات واآلالت والمعدات، "الممتلكات واآلالت والمعدات" الشركة من خصم تكلفة    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   وااللتزامات واألصول المحتملة" بتحديد أي التكاليف التي تقوم بتضمينها  ، "المخصصات  37يقوم 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 ) (4ر المالي )للتقري

االنتقال إلى معدالت مرجعية بديلة ودعم المعدّين في   تأثيرفي توفير معلومات مفيدة حول    المنشآتالهدف من المرحلة الثانية هو مساعدة  إن  
  جة للتحول تطبيق متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عند إجراء تغييرات على التدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوط كنتي 

 إلى سعر فائدة مرجعي بديل.
 تنفيذ ( معايير وتفسيرات صادرة ولكن لم تدخل حيز الب

للشركة. وتضم القائمة المعايير    األولية الموجزة  فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ولم يبدأ سريانها حتى تاريخ إصدار القوائم المالية
 فذة.والتفسيرات الصادرة والتي تتوقع الشركة أن تطبق بشكل معقول في تاريخ الحق. وتعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نا

 التنفيذ تاريخ  الـبـيـان  المعيار 
 أدناه  اإليضاح أنظر عقود التأمين  ( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )
 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  المعيار فيصدر هذا  
 عقود التأمين.  -  4الدولي للتقارير المالية 

مشاركة االختيارية بشرط أن  يُطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع مزايا ال
 تقوم المنشأة ايضاً باصدار عقود تأمين. يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين: 

 المشتقات المضمنة ، في حال تحقق بعض المعايير المحددة ، .1
 عناصر االستثمار المميزة ، و .2
 أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.  .3

المالي ) للتقرير  الدولي  الصلة )المعيار  ذات  للمعايير  وفقًا  بشكل منفصل  العناصر  احتساب هذه  المالي 9يجب  للتقرير  الدولي  ( والمعيار 
(15 .)) 

 القياس 
ية ألغراض  ( الذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسب 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:

 النقدية المستقبلية، التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات •
 )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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 معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(( 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(  
المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد ؛ يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية  بتقديم الخدمات في  

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

ود  التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية لمجموعة عق •
 . التأمين في ذك التاريخ

 قود التأمين في ذلك التاريخ. فقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عدكت  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  
ات التغطية،  التعاقدية في الربح أو الخسارة بناًء على وحد  . عالوة على ذلك ، سيتم تحرير هامش الخدمة (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 لعقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقًا. بالنسبة لهذه العقود ، يتم تعديل عمل هذا التقييم لمعرفة ما إذا كان ا
 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.  لزمنيةالتغيرات في تأثير القيمة ا •

إلى ذلك ، يُسمح بطريقة توزيع األقساط المبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياساً ال يختلف    إضافة
ود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. وبهذه الطريقة يتم موائمة بشكل جوهري عن النموذج العام أو ان فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عق

ابالً للتطبيق  التزام التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج العام ق
أة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية من اجل قياس المطالبات المتكبدة. اال انه ال يتوجب على المنش

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

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

، واستلم مالحظات  (17يقترح فيه تعديالت معينة على المعيار الدولي للتقارير المالية )  م2019( خالل شهر يونيو  17الدولي للتقارير المالية )
مل مجلس معايير المحاسبة الدولي مناقشته على تعديالت المعيار الدولي  م، اك2020مارس    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 
جموعة من عقود التأمين غير مجد عملياً ، يجب على  يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي. اال انه في حال كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لم
 المنشأة عندئذ اختيار إما طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. 

 العرض واالفصاح 
ار مع ميزات المشاركة  تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد الى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين ، وعقود االستثم

 التقديرية ، مع التعديالت على العرض واإلفصاحات. 

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

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( السياسات المحاسبية الهامة. 3
 معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(( 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(  
المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد ؛ يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية  بتقديم الخدمات في  

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

ود  التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية لمجموعة عق •
 . التأمين في ذك التاريخ

 قود التأمين في ذلك التاريخ. فقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عدكت  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  
ات التغطية،  التعاقدية في الربح أو الخسارة بناًء على وحد  . عالوة على ذلك ، سيتم تحرير هامش الخدمة (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 لعقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقًا. بالنسبة لهذه العقود ، يتم تعديل عمل هذا التقييم لمعرفة ما إذا كان ا
 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.  لزمنيةالتغيرات في تأثير القيمة ا •

إلى ذلك ، يُسمح بطريقة توزيع األقساط المبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياساً ال يختلف    إضافة
ود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. وبهذه الطريقة يتم موائمة بشكل جوهري عن النموذج العام أو ان فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عق

ابالً للتطبيق  التزام التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج العام ق
أة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية من اجل قياس المطالبات المتكبدة. اال انه ال يتوجب على المنش

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

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

، واستلم مالحظات  (17يقترح فيه تعديالت معينة على المعيار الدولي للتقارير المالية )  م2019( خالل شهر يونيو  17الدولي للتقارير المالية )
مل مجلس معايير المحاسبة الدولي مناقشته على تعديالت المعيار الدولي  م، اك2020مارس    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 
جموعة من عقود التأمين غير مجد عملياً ، يجب على  يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي. اال انه في حال كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لم
 المنشأة عندئذ اختيار إما طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. 

 العرض واالفصاح 
ار مع ميزات المشاركة  تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد الى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين ، وعقود االستثم

 التقديرية ، مع التعديالت على العرض واإلفصاحات. 

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

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  ، وبدأت في تنفيذ  التجريبينحو تنفيذ المرحلة الرابعة ، أي التنفيذ والتشغيل    مسيرتهابعد مرحلة التصميم ، بدأت الشركة  
من خالل إجراء العمليات التجريبية ، على على  (  17المعيار الدولي رقم )  أرقام، للتوصل إلى  (17رقم )للتقارير المالية  المعيار الدولي  

 . محدد اساس زمني
 

 األدوات المالية  –(  9المعيار الدولي للتقارير المالية ) 
ي تتعلق باألدوات  (. يعالج المعيار الجديد البنود التالية الت 39ليحل محل معيار المحاسبة الدولي )  م2014يوليو    24نُشر هذا المعيار في  

 المالية: 

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

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

 لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و  ل باألصاالحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ  .1
أصل المبلغ  ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ فائدة على   .2

 القائم.

عند  يُقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، ويتم تدوير المكاسب والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة 
 البيع ، في حالة تحقق الشرطين التاليين:

 ة التعاقدية وبيع الموجودات المالية ، و االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدي  .1
 الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر أيضاً فائدة على أصل المبلغ القائم. .2

وعند االعتراف  يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة إلى ذلك  
ى  األولي ، يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال ان القيام بذلك سيعمل عل

 استبعاد أو تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري. 

المتاجرة ، يمكن للمنشأة أيًضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها لغرض  
باح  الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة( ، بينما يتم عرض توزيعات األر

 الربح أو الخسارة.  قائمة في
مطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، يتم ادراج مبلغ التغير في القيمة العادلة إضافة إلى ذلك ، بالنسبة لل

في مخاطر  لاللتزام المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخر ، اال اذا كان ادراج تأثير التغيرات  
 الربح أو الخسارة.  قائمة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر يؤدي الى حالة عدم تطابق محاسبي في االئتمان الخاصة
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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 

( خسائر االئتمان المتوقعة ، كما لو تم استخدامها وفقاً لمعيار 9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
الضروري حصول حدث ائتماني   (، ليس من9( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقًا لمنهج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )39المحاسبة الدولي )

توقعة.  قبل ادراج خسائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة بإحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية الم
 ن منذ االعتراف األولي. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتما

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

 تأسيس منهج قائم على أساس مبادئ للنموذج العام لمحاسبة التحوط. 
محاسبة التحوط مع استثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة )يشار إليها بـ "التحوطات الكلية للقيمة  تنطبق التعديالت على كامل 

ولي  العادلة"(. فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة ، قد تستمر المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليًا كما في معيار المحاسبة الد
 يعالج حالياً محاسبة التحوط كمشروع منفصل.  الستثناء بشكل كبير نظراً لكون مجلس معايير المحاسبة الدولي(. تم استخدام هذا ا39)

 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  4( "األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقارير المالية )9التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )
ن ( للتخفيف م4م ، تسمح للمنشآت التي تقوم باصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )2016سبتمبر  12في 

( "عقود التأمين" الصادر عن 17( قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد )9بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )
 مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما:

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

مجلس معايير المحاسبة    م، قرر2020مارس    17في  أو بعد هذا التاريخ.    م2023يناير    1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في   .ب 
( في المعيار  9دولي للتقارير المالية )( والمعيار ال17الدولي 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 )
2. ( المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  التطابق  9تطبيق  تأثيرات بعض حاالت عدم  استبعاد  يتم   ، لموجودات مالية محددة  بالنسبة  ( ، ولكن 

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

 : متضمنة ما يليم 2020يناير  1قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية 
( )بما في ذلك عناصر  4عقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية )مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن ال .1

 ، ومطلوباتهاالودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع مجموعة القيمة الدفترية لجميع 
. استناداً الى هذه مطلوباتهاية لجميع  القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفتر  مطلوباتمقارنة مجموع   .2

التقييمات ، استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير  
المالية خالل فترة    داتلموجو ( حتى دخول معيار عقود التأمين الجديد حيز التنفيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق با9المالية )
 ضمن القوائم المالية للشركة.  إدراجهايتم التأجيل 

 تقييم التأثير 
كما في مليون لاير سعودي )  57تتعلق بعقود التأمين بمبلغ    وموجوداتمالية    موجوداتم ، لدى الشركة إجمالي  2021  يونيو  30كما في  

مليون لاير سعودي(، على   34:  م2020ديسمبر    31كما في  مليون لاير سعودي )  47مليون لاير سعودي( ومبلغ    55:  2020مديسمبر    31
ه وبعض  التوالي. حالياً ، تمثل الموجودات المالية بصفة أساسية االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة والتي تتكون من النقد وما في حكم

مليون لاير سعودي(. مبلغ القيمة العادلة لالستثمارات   55:  م2020ديسمبر    31كما في  مليون لاير سعودي )  57  الذمم المدينة األخرى البالغة
  31كما في  مليون لاير سعودي )  688م،  2021  يونيو  30المرتبطة بالوحدات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما في  

بمبلغ بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  ستثمارات  االمليون 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 )  292

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

 . (9كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية ) مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ األصلي 
يستند ما ورد أعاله إلى تقييم   .م2020ديسمبر    31م و  2021  يونيو  30ان الموجودات المالية للشركة ذات مخاطر إئتمانية منخفضة كما في  

المالية   التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  لتأثير  المستوى  المعلومات)9(عالي  إلى  األولي  التقييم  هذا  ويستند  يخضع   المتوفرة   .  وقد  حالياً 
. بشكل  للتغييرات الناشئة عن التحليالت التفصيلية اإلضافية أو المعلومات اإلضافية المعقولة والداعمة التي يتم توفيرها للشركة في المستقبل

تأثير ال  ذلك  توقع أن يكون: ومع ذلك ، ال ي (9)تطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية   من  عام، تتوقع الشركة التأثر
 ً   . في الوقت الحالي ليس من الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية جوهريا

 .بعد
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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 

( خسائر االئتمان المتوقعة ، كما لو تم استخدامها وفقاً لمعيار 9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
الضروري حصول حدث ائتماني   (، ليس من9( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقًا لمنهج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )39المحاسبة الدولي )

توقعة.  قبل ادراج خسائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة بإحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية الم
 ن منذ االعتراف األولي. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتما

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

 تأسيس منهج قائم على أساس مبادئ للنموذج العام لمحاسبة التحوط. 
محاسبة التحوط مع استثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة )يشار إليها بـ "التحوطات الكلية للقيمة  تنطبق التعديالت على كامل 

ولي  العادلة"(. فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة ، قد تستمر المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليًا كما في معيار المحاسبة الد
 يعالج حالياً محاسبة التحوط كمشروع منفصل.  الستثناء بشكل كبير نظراً لكون مجلس معايير المحاسبة الدولي(. تم استخدام هذا ا39)

 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  4( "األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقارير المالية )9التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )
ن ( للتخفيف م4م ، تسمح للمنشآت التي تقوم باصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )2016سبتمبر  12في 

( "عقود التأمين" الصادر عن 17( قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد )9بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )
 مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما:

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

مجلس معايير المحاسبة    م، قرر2020مارس    17في  أو بعد هذا التاريخ.    م2023يناير    1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في   .ب 
( في المعيار  9دولي للتقارير المالية )( والمعيار ال17الدولي 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 )
2. ( المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  التطابق  9تطبيق  تأثيرات بعض حاالت عدم  استبعاد  يتم   ، لموجودات مالية محددة  بالنسبة  ( ، ولكن 

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

 : متضمنة ما يليم 2020يناير  1قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية 
( )بما في ذلك عناصر  4عقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية )مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن ال .1

 ، ومطلوباتهاالودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع مجموعة القيمة الدفترية لجميع 
. استناداً الى هذه مطلوباتهاية لجميع  القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفتر  مطلوباتمقارنة مجموع   .2

التقييمات ، استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير  
المالية خالل فترة    داتلموجو ( حتى دخول معيار عقود التأمين الجديد حيز التنفيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق با9المالية )
 ضمن القوائم المالية للشركة.  إدراجهايتم التأجيل 

 تقييم التأثير 
كما في مليون لاير سعودي )  57تتعلق بعقود التأمين بمبلغ    وموجوداتمالية    موجوداتم ، لدى الشركة إجمالي  2021  يونيو  30كما في  

مليون لاير سعودي(، على   34:  م2020ديسمبر    31كما في  مليون لاير سعودي )  47مليون لاير سعودي( ومبلغ    55:  2020مديسمبر    31
ه وبعض  التوالي. حالياً ، تمثل الموجودات المالية بصفة أساسية االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة والتي تتكون من النقد وما في حكم

مليون لاير سعودي(. مبلغ القيمة العادلة لالستثمارات   55:  م2020ديسمبر    31كما في  مليون لاير سعودي )  57  الذمم المدينة األخرى البالغة
  31كما في  مليون لاير سعودي )  688م،  2021  يونيو  30المرتبطة بالوحدات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما في  

بمبلغ بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  ستثمارات  االمليون 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 )  292

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

 . (9كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية ) مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ األصلي 
يستند ما ورد أعاله إلى تقييم   .م2020ديسمبر    31م و  2021  يونيو  30ان الموجودات المالية للشركة ذات مخاطر إئتمانية منخفضة كما في  

المالية   التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  لتأثير  المستوى  المعلومات)9(عالي  إلى  األولي  التقييم  هذا  ويستند  يخضع   المتوفرة   .  وقد  حالياً 
. بشكل  للتغييرات الناشئة عن التحليالت التفصيلية اإلضافية أو المعلومات اإلضافية المعقولة والداعمة التي يتم توفيرها للشركة في المستقبل

تأثير ال  ذلك  توقع أن يكون: ومع ذلك ، ال ي (9)تطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية   من  عام، تتوقع الشركة التأثر
 ً   . في الوقت الحالي ليس من الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية جوهريا

 .بعد
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 . النقد وما في حكمه 4
 )غير مراجعة(   م2021يونيو  30 
 االجمالي   عمليات المساهمين  التأمينعمليات  
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
      

 16  -  16 نقد في الصندوق
       36,904  13  36,891 (1-4اإليضاح انظر نقد لدى البنك )

 36,920  13  36,907 اإلجمالي 
 

 )مراجعة(  م2020 ديسمبر 31 
 االجمالي   عمليات المساهمين  التأمينعمليات  
       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
 
 معيدي التأمين، بالصافي لوذمم مدينة تامين مستحقة  اشتراكات  .5
 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 يونيو 30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 إجمالي 
   

 5,094  991 التأمينحاملي وثائق 
 16,942  1,060 جهات ذات عالقة

 -  18,577 ذمم مدينة من معيدي التأمين
 (553)  ( 394) (1- 5اإليضاح انظر ) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 20,234  21,483 
 
 م 2020ديسمبر  31  م 2021 يونيو 30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 سعودي ألف لاير   ألف لاير سعودي  

 صافي 
   

 4,682  677 بالصافي  - حاملي وثائق التأمين
 16,801  980 (11اإليضاح أنظر ) بالصافي - جهات ذات عالقة

 -  18,577 ذمم مدينة من معيدي التأمين، بالصافي
 20,234  21,483 
 

  م2020ديسمبر    31م والسنة المنتهية قي  2021يونيو    30أشهر المنتهية    الستةحركة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  خالل    إن  1- 5
 هي كما يلي:

   
 م 2021يونيو  30

  )غير مراجعة( 
م  2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
 256  553   الرصيد في بداية الفترة / السنة       

 297  ( 159)   المحمل على قائمة الدخل )المسترد( / 
 553  394   الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 
  بلغ   م2021  يونيو  30ي  فكما  إن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من اشتراكات تأمين مستحقة والخاصة بحاملي وثائق التأمين    - 

 30في    كما  ذات عالقة    باألطرافتأمين مستحقة    اشتراكات  وعلى  الف لاير سعودي(  412:  م2020ديسمبر  31)  الف لاير سعودي  314
. (الف لاير سعودي  141: م2020ديسمبر  31الف لاير سعودي ) 80بلغ  م2021يونيو 
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 غير مكتسبة   تأمين اشتراكات. 6
 )غير مراجعة(    م2021 يونيو 30 
 الصافي   إعادة التامين   اإلجمالي  

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

 99,745  ( 67,488)  167,233 اشتراكات مكتتبة / )مسندة( خالل الفترة 
مدفوعة أو معدلة خالل   / اشتراكات )مكتسبة(

 ( 99,714)  67,173  ( 166,887) الفترة
 1,462  ( 2,553)  4,015 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  
 . السعوديةالمملكة العربية ومقرها في  في الشركة

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 يونيو 30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

    المرتبطة بالوحدات:  االلتزاماتاستثمارات محتفظ بها لتغطية 
 337,660  344,655 صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ

 177,670  188,043 المتوازنصندوق األهلي متعدد األصول 
 143,391  155,439 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 688,137  658,721 
 

ديسمبر   31لسنة المنتهية في  لم و2021  يونيو  30المنتهية في    ستة أشهرخالل فترة ال  تتألف الحركة في االستثمارات المرتبطة بالوحدات
 مما يلي:    م2020

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 يونيو 30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 671,674  658,721 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 -   20,000 مشتريات خالل الفترة / السنة 
 (60,000)  ( 25,000) استرداد خالل الفترة / السنة 

 47,047  34,416 )ب((  9السنة )اإليضاح أرباح غير محققة خالل الفترة / 
 658,721  688,137 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
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 الصافي   إعادة التامين   اإلجمالي  

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

 99,745  ( 67,488)  167,233 اشتراكات مكتتبة / )مسندة( خالل الفترة 
مدفوعة أو معدلة خالل   / اشتراكات )مكتسبة(

 ( 99,714)  67,173  ( 166,887) الفترة
 1,462  ( 2,553)  4,015 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  
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    المرتبطة بالوحدات:  االلتزاماتاستثمارات محتفظ بها لتغطية 
 337,660  344,655 صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ
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 (60,000)  ( 25,000) استرداد خالل الفترة / السنة 
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 استثمارات . 8
 م 2020ديسمبر  31  م 2021 يونيو 30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

    العادلة من خالل قائمة الدخلاالستثمارات بالقيمة 
 36,749  41,790 ( 1- 8 اإليضاحعمليات التأمين )

 251,637  250,191 ( 2- 8 اإليضاحعمليات المساهمين )
 291,981  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 يونيو 30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    

 36,749  41,790 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي

  31وللسنة المنتهية في    م2021  يونيو  30المنتهية في    أشهر   ستةال  لفترة إن الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  
  هي كما يلي:   م2020ديسمبر 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 يونيو 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)  ( 25,000) إستردادات 

 699  41 أرباح غير محققة 
 36,749  41,790 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -عمليات المساهمين  2-  8
 م 2020ديسمبر  31  م 2021 يونيو 30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 238,471  244,039  محفظة األهلي تكافل الخاصة
 5,435  3,413 إستثمار في صندوق عقاري

 7,731  2,739 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي
 250,191  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
 )تتمة(  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -عمليات المساهمين  2-  8

  31وللسنة المنتهية في    م2021  يونيو  30المنتهية في    الستة أشهر   إن الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل لفترة 
  هي كما يلي:   م2020ديسمبر 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 يونيو 30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
    

 245,478  251,637 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 6,159  3,554 أرباح غير محققة  

 -   ( 5,000) استردادات 
 251,637  250,191 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 يونيو 30  
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

احتياطي فني متعلق باستراتيجيات االستثمار للمشاركين )التزام مرتبط 
 679,978  693,322 بالوحدات( 

 1,562  3,082 مخصص مقابل المخاطر المبقاة 
 696,404  681,540 

 كاالتي:  ت التأمينيااالحتياطي الفني لعملفي حركة الب( 
 م 2020ديسمبر  31  م 2021 يونيو 30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
    

 684,546  681,540 الرصيد كما في بداية الفترة / السنة 
 290  1,520 التغير في المخصص مقابل المخاطر المبقاة

 47,047  34,416 (  7أرباح غير محققة من استثمارات مرتبطة بالوحدات )اإليضاح 
 129,772  64,955 اشتراكات قابلة لالستثمار

 ( 180,115)  ( 86,027) والمتنازل عنها   وثائق التكافل  اتإستحقاق
 681,540  696,404 الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة 

 
 ومطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها   قائمةمطالبات . 10

 م )مراجعة( 2020ديسمبر  31  م )غير مراجعة( 2021 يونيو 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 عنها  اإلبالغمطالبات تم 

 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  11,275 ( 55,904) 67,179 المتكبد خالل الفترة / السنة  
 (16,682) 61,095 (77,777)  ( 9,860) 37,577 ( 47,437) المسترد خالل الفترة / السنة    /)المسدد( 

 28,061 (48,758) 76,819  29,476 ( 67,085) 96,561 كما في نهاية الفترة / السنة 
 23,323 (31,779) 55,102  23,430 ( 44,755) 68,185 عنها  اإلبالغمطالبات تم 

 4,738 (16,979) 21,717  6,046 ( 22,330) 28,376 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 96,561 (67,085 ) 29,476  76,819 (48,758) 28,061 
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حصة معيدي  
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 (16,682) 61,095 (77,777)  ( 9,860) 37,577 ( 47,437) المسترد خالل الفترة / السنة    /)المسدد( 
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 ذات عالقة   اطراف معامالت وارصدة. 11
  اعليهالتي تسيطر  والمنشآت  دارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة  اإل ساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس  ذات العالقة في الم   الجهاتتتمثل  

ً عليها    تمارسو  أمشتركة  سيطرة    الشركة  تسيطر عليها  وأ   الشركة ً   تأثيرا تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا    .جوهريا
 دارة.  قبل اإلوتتم الموافقة عليها من العادية الشروط لألحكام و

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

 أشهر المنتهية في  الستةمبالغ المعامالت لفترة     

 طبيعة المعامالت   العالقة  االسم  
 م 2021يونيو  30

  )غير مراجعة( 
 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
      

 مساهم  البنك األهلي السعودي  
إجمالي اشتراكات تأمين 

 36,201  84,537 جماعي
 12,151  44,110 المطالبات المدفوعة  إجمالي

      
الشركة السعودية للخدمات  

 األرضية 
مرتبطة بعضو  شركة 

 مجلس اإلدارة 
إجمالي اشتراكات تأمين 

 -   662 جماعي
 -   590 المطالبات المدفوعة  إجمالي  
      

شركة األهلي لتسويق  
 -   143 عمولة وكالة وأخرى  شركة تابعة لمساهم  خدمات التأمين المحدودة 

      
 2,436  2,558 استثمارأتعاب صندوق  شركة تابعة لمساهم   األهلي كابيتال  

      
 1,931  2,027 منافع قصيرة االجل   موظفي االدارة العليا 

 150  111 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 

 ( مستحق من / )إلى( جهات ذات عالقة أ
 م 2020ديسمبر  31  م 2021يونيو  30 
 مراجعة( غير )  )غير مراجعة(  
 سعودي ألف لاير   ألف لاير سعودي  
    

 16,801  642 (5مساهم )اإليضاح  – سعوديمستحق القبض من البنك األهلي الصافي 
للخدمات األرضية  القبض من  مستحق  صافي   شركة مرتبطة    –الشركة السعودية 

 -   338 ( 5)اإليضاح   بعضو مجلس اإلدارة
 980  16,801 
    

 345  421 أتعاب صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة لمساهم 

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

    
 (45,942)  ( 58,228) باإلجمالي - مساهم  – سعوديمطالبات قائمة مستحقة الدفع للبنك األهلي ال

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 عالقة11
 مكافأت وبدالت اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة ب(
 أشهر المنتهية في  ستةلغ المعامالت لفترة الامب 
 م 2020 يونيو 30  م 2021 يونيو 30 
 مراجعة(  غير(  غير مراجعة( ( 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    

 974  1,078 مجلس اإلدارة واللجان األخرى مكافأت
 272  295 أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان األخرى

 23  - 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 يونيو 30 
 مراجعة(  (  غير مراجعة( ( 
 ألف لاير سعودي   لاير سعودي ألف  

 (2,833)  ( 1,683) 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 

 :م2020ديسمبر    31و السنة المنتهية    م 2021  يونيو  30اشهر المنتهية في    ستةوضريبة الدخل المستحقة لفترة الفيما يلي الحركة في الزكاة  
 الزكاة  

 م 2021 
 الضريبة 

 م 2021 
يونيو                                                                     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 3,251 - 3,251 محمل للفترة / للسنة
 (16,668) ( 15,699) - ( 15,699) الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

 18,623 6,175 52 6,123 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
     

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

والجمارك والضريبة  الزكاة  هيئة  من أصدرت  لألعوام  إلى    2013   ربطا  فيها  2018م  طالبت  الشركة    إضافيةزكاة  بمبالغ  م  وقدمت 
 م. 2020ديسمبر  31ة للشركة للسنة المنتهية في اعتراضات على هذه الربوطات وكما هو موضح بالتفصيل في القوائم المالية المدقق

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

م إلى 2010سنوات المنتهية من  عن اللحسابات الشركة    الً معدم، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربطاً  2018أكتوبر    10في  
 أنب ألف لاير سعودي. تم تحويل اعتراض الشركة إلى لجنة االعتراض االبتدائية. علماً    400  قدرة  ةزكاة إضافي   طالبت فيها بمبالغم،  2012
كلة حديثًا من خالل األمانة العامة للجان الضريبية ستقوم الشركة بتحويل اعتراضها إلى اللجان المشو  بعد  االعتراض لم تصدر  هذانتيجة  

 ستماع.إ لتحديد جلسة 

ً 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،489زكوي وضريبي إضافي ، باإلضافة إلى غرامات تأخير ، بمبلغ    بالتزام

 م.2018أكتوبر  10الذي صدر في 
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 )تتمة(  . الزكاة وضريبة الدخل12
 )تتمة(  وضع الربوط

أنهت الشركة وضع ضريبة االستقطاع  م،  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. 

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  2021  م ولم يتم االنتهاء منها بعد. خالل الربع األول من عام2020ديسمبر    31المدققة للشركة للسنة المنتهية في  
ألف لاير سعودي للحصول على مزايا المرحلة األولى    2،905المبلغ األساسي لربط ضريبة القيمة المضافة المذكورة أعاله والذي يبلغ  

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

م في الوقت المحدد ولم تكن هناك ربوطاً نهائية صادرة عن هيئة الزكاة  2020ات ضريبة القيمة المضافة للعام  قدمت الشركة جميع إقرار
 والضريبة والجمارك بخصوص هذا األمر.

لى الدفاع إلى األمانة العامة للجان الضريبية ضد طعون ضريبة القيمة المضافة المقدمة إ  ذكراتقدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك م
سة  األمانة العامة للجان الضريبية. قدمت الشركة خطابات الرد على مذكرات دفاع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. حاليًا، تنتظر الشركة جل 

 االستماع التي ستحددها األمانة العامة للجان الضريبية. لدى الشركة فرصة جيدة لكسب القضايا.

 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 

إن أنشطة عمليات التأمين الموارد وتقييم أداء قطاعات التشغيل وهو المدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية. ألغراض اإلدارة، ف
 والتي تجري بالكامل في المملكة العربية السعودية يتم إعداد التقارير بشأنها في وحدتي عمل مبينة على النحو التالي: 

 يقدم منتجات تأمين على الحياة على أساس فردي بما في ذلك المنتجات الموجهة لالستثمارات المرتبطة بالوحدات.   - تأمين قطاع األفراد   •
يقدم برامج تأمين على الحياة إلى أعضاء المؤسسات والشركات على أساس جماعي ويقدم أيضاً منافع حماية    - تأمين قطاع المجموعات   •

من االئتمان فيما يتعلق بالقروض الشخصية المقدمة من مؤسسات تمويلية كما يتضمن هذا القطاع منافع حماية فيما يتعلق بالتسهيالت  
 عة األخرى عدا القروض الشخصية المقدمة من مؤسسات تمويل إلى عمالئها.االئتمانية المتنو

في القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على أساس  المدير األول للتشغيل غير المصنفة ال يتم اإلبالغ عنها إلى    المطلوباتو الموجوداتإن  
 اإلفصاح عنها ألغراض العرض فقط في عمود منفصل. تم فصل عمليات المساهمين عن قطاعات التشغيل ويتم  مركزي.
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 )تتمة(. معلومات قطاعات التشغيل  13
 

 )غير مراجعة(  م2021 يونيو 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 
 36,920 13 36,907 28,090 8,817 النقد وما في حكمه 

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين،  
 20,234 - 20,234 20,223 11 بالصافي 

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير  
 2,553 - 2,553 2,553 - مكتسبة 

 44,755 - 44,755 43,280 1,475 القائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات 
حصة معيدي التأمين من احتياطي مطالبات متكبدة لم  

 22,330 - 22,330 22,022 308 عنها  اإلبالغيتم 
 688,137 - 688,137 - 688,137 استثمارات مرتبطة بالوحدات  

 291,981 250,191 41,790 27,634 14,156 استثمارات 
 421 - 421 - 421 إيرادات مستحقة 

 713,325 143,802  857,127   250,204  1,107,331 
      أرصدة غير مصنفة: 

 15,236 5,353 9,883   أخرىمبالغ مدفوعة مقدما وموجودات  -
 3,802 - 3,802   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية  -
 818 - 818   موجودات غير ملموسة  -
 16,667 16,667 -   وديعة نظامية  -
 2,231 2,231 -   عائد مستحق من وديعة نظامية  -

 1,146,085 274,455 871,630   الموجودات مجموع 
      

      المطلوبات 
 12,489 2,400 10,089 2,060 8,029 مستحقة ومطلوبات اخرى  مصاريف

 45,902 - 45,902 42,322 3,580 لمعيدي التأمين  دائنةذمم 
 4,015 - 4,015 4,014 1 اشتراكات تامين غير مكتسبة 
 696,404 - 696,404 1,952 694,452 احتياطي فني لعمليات التامين 

 68,185 - 68,185 65,926 2,259 قائمة مطالبات 
 28,376 - 28,376 27,527 849 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

 143 - 143 - 143 مستحق لطرف ذو عالقة 
 709,313 143,801 853,114 2,400 855,514 

      أرصدة غير مصنفة: 
 2,771 - 2,771   أخرى  مطلوباتمستحقة و مصاريف -
 3,032 - 3,032    التزامات منافع الموظفين -
 22,542 - 22,542   الفائض من عمليات التأمين  -
 6,175 6,175 -   المستحقة زكاة وضريبة الدخل  -
 8 8 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع   -
 2,231 2,231 -    للبنك المركزي السعوديعائد مستحق الدفع  -

 892,273 10,814 881,459    المطلوباتمجموع 
      

      حقوق الملكية 
 166,667 166,667 -   رأس المال 

 32,267 32,267 -   احتياطي نظامي 
 54,978 54,978 -   أرباح مبقاة 

 (100) - (100)   التزامات منافع الموظفين تقييم احتياطي إعادة  
 253,812 253,912 (100)   مجموع حقوق الملكية 

 1,146,085 264,726 881,359   وحقوق الملكية  المطلوباتمجموع 
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 )تتمة(. معلومات قطاعات التشغيل  13
 

 )غير مراجعة(  م2021 يونيو 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 
 36,920 13 36,907 28,090 8,817 النقد وما في حكمه 

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين،  
 20,234 - 20,234 20,223 11 بالصافي 

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير  
 2,553 - 2,553 2,553 - مكتسبة 

 44,755 - 44,755 43,280 1,475 القائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات 
حصة معيدي التأمين من احتياطي مطالبات متكبدة لم  

 22,330 - 22,330 22,022 308 عنها  اإلبالغيتم 
 688,137 - 688,137 - 688,137 استثمارات مرتبطة بالوحدات  

 291,981 250,191 41,790 27,634 14,156 استثمارات 
 421 - 421 - 421 إيرادات مستحقة 

 713,325 143,802  857,127   250,204  1,107,331 
      أرصدة غير مصنفة: 

 15,236 5,353 9,883   أخرىمبالغ مدفوعة مقدما وموجودات  -
 3,802 - 3,802   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية  -
 818 - 818   موجودات غير ملموسة  -
 16,667 16,667 -   وديعة نظامية  -
 2,231 2,231 -   عائد مستحق من وديعة نظامية  -

 1,146,085 274,455 871,630   الموجودات مجموع 
      

      المطلوبات 
 12,489 2,400 10,089 2,060 8,029 مستحقة ومطلوبات اخرى  مصاريف

 45,902 - 45,902 42,322 3,580 لمعيدي التأمين  دائنةذمم 
 4,015 - 4,015 4,014 1 اشتراكات تامين غير مكتسبة 
 696,404 - 696,404 1,952 694,452 احتياطي فني لعمليات التامين 

 68,185 - 68,185 65,926 2,259 قائمة مطالبات 
 28,376 - 28,376 27,527 849 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

 143 - 143 - 143 مستحق لطرف ذو عالقة 
 709,313 143,801 853,114 2,400 855,514 

      أرصدة غير مصنفة: 
 2,771 - 2,771   أخرى  مطلوباتمستحقة و مصاريف -
 3,032 - 3,032    التزامات منافع الموظفين -
 22,542 - 22,542   الفائض من عمليات التأمين  -
 6,175 6,175 -   المستحقة زكاة وضريبة الدخل  -
 8 8 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع   -
 2,231 2,231 -    للبنك المركزي السعوديعائد مستحق الدفع  -

 892,273 10,814 881,459    المطلوباتمجموع 
      

      حقوق الملكية 
 166,667 166,667 -   رأس المال 

 32,267 32,267 -   احتياطي نظامي 
 54,978 54,978 -   أرباح مبقاة 

 (100) - (100)   التزامات منافع الموظفين تقييم احتياطي إعادة  
 253,812 253,912 (100)   مجموع حقوق الملكية 

 1,146,085 264,726 881,359   وحقوق الملكية  المطلوباتمجموع 
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 )تتمة(. معلومات قطاعات التشغيل  13
 )مراجعة(  م2020ديسمبر  31كما  في  

 أفراد   – تأمين   
  – تأمين  

 مجموعات 
إجمالي عمليات  

 التأمين 
عمليات  
 مجموع  المساهمين 

ـال    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س  
      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 متكبدة لم يتم االبالغ عنها 

 658,721 - 658,721 - 658,721 استثمارات مرتبطة بالوحدات  
 288,386 251,637 36,749 19,187 17,562 استثمارات

 345 - 345 - 345 مستحق   إيراد
 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 -   عائد مستحق من وديعة نظامية  - 

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

      المطلوبات 
 14,991 4,317 10,674 3,350 7,324 مستحقة ومطلوبات اخرى مصاريف

 12,216  - 12,216 8,115 4,101 لمعيدي التأمين  دائنةذمم 
 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 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها 

 273  - 273 - 273 ذو عالقة طرف مستحق ل 
 696,452 88,739 785,191 4,317 789,508 

      أرصدة غير مصنفة: 
 3,874 - 3,874   مستحقة ومطلوبات أخرى مصاريف - 
 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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 )تتمة(. معلومات قطاعات التشغيل  13

 
 
 

 
   م2021 يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة( 
 مجموع   مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين   

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

   38,105    -    38,105  أفراد- -
   60    60    -  الشركات الصغيرة - -
   196    196    -  الشركات المتوسطة - -
   45,609    45,609    -  الشركات الكبيرة- -

   83,970    45,865    38,105  إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة: ينزل: 

 ( 20,131)  ( 20,131)    -  محلية  -
 ( 14,345)  ( 13,683)  ( 662)  خارجية  -

   49,494    12,051    37,443  صافي اإلشتراكات المكتتبة 
   661    658    3  التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

   50,155    12,709    37,446  المكتسبة صافي اإلشتراكات  
   1,348    -    1,348  أتعاب صندوق االستثمار

   51,503    12,709    38,794  مجموع االيرادات  
    تكاليف ومصروفات االكتتاب 
 ( 29,620)  ( 29,331)  ( 289)  اجمالي المطالبات المدفوعة 

   23,569    23,390    179  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  
 ( 6,051)  ( 5,941)  ( 110)  صافي المطالبات المدفوعة  

 ( 119)  ( 518)    399  ، بالصافي  القائمةالتغيرات في المطالبات 
 ( 1,614)  ( 1,736)    122  التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 ( 7,784)  ( 8,195)    411  صافي المطالبات المتكبدة  
 ( 32,157)    -  ( 32,157)  اشتراكات قابلة لالستثمار، بالصافي

   146    294  ( 148)  التغيرات في االحتياطيات الفنية، الصافي 
 ( 1,000)  ( 201)  ( 799)  وثائق التأمين  اقتناءتكاليف 

 ( 319)  ( 129)  ( 190)  اكتتاب أخرى مصروفات 
 ( 41,114)  ( 8,231)  ( 32,883)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب  

   10,389    4,478    5,911  صافي دخل االكتتاب 
    إيرادات العمليات االخرى /)مصروفات(      

    أرصدة مصنفة: 
   258  258 - ديون مشكوك في تحصيلها مخصص عكس -

    غير مصنفة: أرصدة 
 ( 9,286)    مصروفات عمومية وإدارية  -
أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة   -

   267    الدخل 
   4    أرباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -

 ( 8,757)    ، بالصافي مجموع مصروفات العمليات األخرى

   1,632    الدخل للفترة صافي 
 ( 270)    صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

   1,362    صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين قبل الزكاة و ضريبة الدخل 
 ( 1,557)    الزكاة

   -    ضريبة الدخل 

 ( 195)    للمساهمين بعد الزكاة و ضريبة الدخل   ةللفترة العائد  الخسارةصافي 
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 )تتمة(. معلومات قطاعات التشغيل  13

 
 
 

 
   م2021 يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة( 
 مجموع   مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين   

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

   38,105    -    38,105  أفراد- -
   60    60    -  الشركات الصغيرة - -
   196    196    -  الشركات المتوسطة - -
   45,609    45,609    -  الشركات الكبيرة- -

   83,970    45,865    38,105  إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة: ينزل: 

 ( 20,131)  ( 20,131)    -  محلية  -
 ( 14,345)  ( 13,683)  ( 662)  خارجية  -

   49,494    12,051    37,443  صافي اإلشتراكات المكتتبة 
   661    658    3  التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

   50,155    12,709    37,446  المكتسبة صافي اإلشتراكات  
   1,348    -    1,348  أتعاب صندوق االستثمار

   51,503    12,709    38,794  مجموع االيرادات  
    تكاليف ومصروفات االكتتاب 
 ( 29,620)  ( 29,331)  ( 289)  اجمالي المطالبات المدفوعة 

   23,569    23,390    179  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  
 ( 6,051)  ( 5,941)  ( 110)  صافي المطالبات المدفوعة  

 ( 119)  ( 518)    399  ، بالصافي  القائمةالتغيرات في المطالبات 
 ( 1,614)  ( 1,736)    122  التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 ( 7,784)  ( 8,195)    411  صافي المطالبات المتكبدة  
 ( 32,157)    -  ( 32,157)  اشتراكات قابلة لالستثمار، بالصافي

   146    294  ( 148)  التغيرات في االحتياطيات الفنية، الصافي 
 ( 1,000)  ( 201)  ( 799)  وثائق التأمين  اقتناءتكاليف 

 ( 319)  ( 129)  ( 190)  اكتتاب أخرى مصروفات 
 ( 41,114)  ( 8,231)  ( 32,883)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب  

   10,389    4,478    5,911  صافي دخل االكتتاب 
    إيرادات العمليات االخرى /)مصروفات(      

    أرصدة مصنفة: 
   258  258 - ديون مشكوك في تحصيلها مخصص عكس -

    غير مصنفة: أرصدة 
 ( 9,286)    مصروفات عمومية وإدارية  -
أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة   -

   267    الدخل 
   4    أرباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -

 ( 8,757)    ، بالصافي مجموع مصروفات العمليات األخرى

   1,632    الدخل للفترة صافي 
 ( 270)    صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

   1,362    صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين قبل الزكاة و ضريبة الدخل 
 ( 1,557)    الزكاة

   -    ضريبة الدخل 

 ( 195)    للمساهمين بعد الزكاة و ضريبة الدخل   ةللفترة العائد  الخسارةصافي 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(13  

 

 
   م2020 يونيو 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 

 46,899 - 46,899 أفراد  -
 31 31 - الشركات الصغيرة -
 126 126 - الشركات المتوسطة  -
 19,628 19,628 - الشركات الكبيرة  -

 66,684 19,785 46,899 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة: ينزل: 

 - - - محلية  -
 (13,384) (12,853) (531) خارجية  -

 53,300 6,932 46,368 صافي اإلشتراكات المكتتبة 
 717 717 - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 54,017 7,649 46,368 صافي اإلشتراكات المكتسبة 
 1,206 - 1,206 أتعاب صندوق االستثمار

 55,223 7,649 47,574 مجموع االيرادات  

    تكاليف ومصروفات االكتتاب 
 (9,428) (8,996) (432) اجمالي المطالبات المدفوعة 

 7,265 6,983 282 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  

 (2,163) (2,013) (150) صافي المطالبات المدفوعة  
 (455) (491) 36 ، بالصافي  القائمةالتغيرات في المطالبات 

 (126) (195) 69 التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (2,744) (2,699) (45) المتكبدة   صافي المطالبات
 (39,785) - (39,785) لالستثمار، بالصافياشتراكات قابلة  

 (271) (299) 28 التغيرات في االحتياطيات الفنية، الصافي 
 (792) (275) (517) وثائق التأمين  اقتناءتكاليف 

 (333) (99) (234) مصروفات اكتتاب أخرى 

 (43,925) (3,372) (40,553) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب  

 11,298 4,277 7,021 االكتتاب صافي دخل  
    إيرادات العمليات االخرى /)مصروفات(  

    أرصدة مصنفة: 
 (145) ديون مشكوك في تحصيلها مخصصالمحمل ل -
 600 أخرى  إيرادات -

  أرصدة غير مصنفة: 
 (8,440) مصروفات عمومية وإدارية  -
 1,094 قائمة الدخل أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  -
 10 محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  أرباح -

 (6,881) ، بالصافي مجموع مصروفات العمليات األخرى
 4,417 صافي الدخل للفترة 

 (517) العائدة لعمليات التأمين  للفترة صافي الدخل

 3,900 الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة العائدة للمساهمين قبل  
 (1,573) الزكاة

 -  ضريبة الدخل 
 2,327 صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد الزكاة و ضريبة الدخل 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(13  

 
 

 
   م2021يونيو  30فترة الستة 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 

   77,915    -    77,915  أفراد- -
   196    196    -  الشركات الصغيرة - -
   238    238    -  الشركات المتوسطة - -
   88,884    88,884    -  الشركات الكبيرة- -

   167,233    89,318    77,915  إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة: ينزل: 

 ( 39,813)  ( 39,813)    -  محلية  -
 ( 27,675)  ( 26,352)  ( 1,323)  خارجية  -

   99,745    23,153    76,592  صافي اإلشتراكات المكتتبة 
 ( 31)  ( 41)    10  االشتراكات غير المكتسبة، بالصافيالتغير في 

   99,714    23,112    76,602  صافي اإلشتراكات المكتسبة 
   2,558    -    2,558  أتعاب صندوق االستثمار

   102,272    23,112    79,160  مجموع االيرادات  
    تكاليف ومصروفات االكتتاب 
 ( 47,437)  ( 46,943)  ( 494)  اجمالي المطالبات المدفوعة 

   37,577    37,323    254  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  
 ( 9,860)  ( 9,620)  ( 240)  صافي المطالبات المدفوعة  

 ( 107)  ( 324)    217  ، بالصافي  القائمةالتغيرات في المطالبات 
 ( 1,308)  ( 1,359)    51  صافيالتغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها، 

 ( 11,275)  ( 11,303)    28  صافي المطالبات المتكبدة  
 ( 64,955)    -  ( 64,955)  اشتراكات قابلة لالستثمار، بالصافي

 ( 1,520)  ( 1,304)  ( 216)  التغيرات في االحتياطيات الفنية، الصافي 
 ( 2,015)  ( 453)  ( 1,562)  وثائق التأمين  اقتناءتكاليف 

 ( 637)  ( 248)  ( 389)  مصروفات اكتتاب أخرى 
 ( 80,402)  ( 13,308)  ( 67,094)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب  

   21,870    9,804    12,066  صافي دخل االكتتاب 
    إيرادات العمليات االخرى/   )مصروفات(

    أرصدة مصنفة: 
   159  159 - ديون مشكوك في تحصيلها عكس مخصص -
   1,309  9 1,300 أخرى  إيرادات -

    أرصدة غير مصنفة: 
 ( 19,169)    مصروفات عمومية وإدارية  -
أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة   -

   3,595    الدخل 
   12    قائمة الدخل أرباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل  -

 ( 14,094)    ، بالصافي مجموع  مصروفات العمليات األخرى

   7,776    صافي الدخل للفترة 
 ( 683)    العائد لعمليات التأمين للفترة صافي الدخل 

   7,093    صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 ( 3,251)    الزكاة

   -    الدخل ضريبة 

   3,842    صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(13  

 
 

 
   م2021يونيو  30فترة الستة 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 

   77,915    -    77,915  أفراد- -
   196    196    -  الشركات الصغيرة - -
   238    238    -  الشركات المتوسطة - -
   88,884    88,884    -  الشركات الكبيرة- -

   167,233    89,318    77,915  إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة: ينزل: 

 ( 39,813)  ( 39,813)    -  محلية  -
 ( 27,675)  ( 26,352)  ( 1,323)  خارجية  -

   99,745    23,153    76,592  صافي اإلشتراكات المكتتبة 
 ( 31)  ( 41)    10  االشتراكات غير المكتسبة، بالصافيالتغير في 

   99,714    23,112    76,602  صافي اإلشتراكات المكتسبة 
   2,558    -    2,558  أتعاب صندوق االستثمار

   102,272    23,112    79,160  مجموع االيرادات  
    تكاليف ومصروفات االكتتاب 
 ( 47,437)  ( 46,943)  ( 494)  اجمالي المطالبات المدفوعة 

   37,577    37,323    254  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  
 ( 9,860)  ( 9,620)  ( 240)  صافي المطالبات المدفوعة  

 ( 107)  ( 324)    217  ، بالصافي  القائمةالتغيرات في المطالبات 
 ( 1,308)  ( 1,359)    51  صافيالتغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها، 

 ( 11,275)  ( 11,303)    28  صافي المطالبات المتكبدة  
 ( 64,955)    -  ( 64,955)  اشتراكات قابلة لالستثمار، بالصافي

 ( 1,520)  ( 1,304)  ( 216)  التغيرات في االحتياطيات الفنية، الصافي 
 ( 2,015)  ( 453)  ( 1,562)  وثائق التأمين  اقتناءتكاليف 

 ( 637)  ( 248)  ( 389)  مصروفات اكتتاب أخرى 
 ( 80,402)  ( 13,308)  ( 67,094)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب  

   21,870    9,804    12,066  صافي دخل االكتتاب 
    إيرادات العمليات االخرى/   )مصروفات(

    أرصدة مصنفة: 
   159  159 - ديون مشكوك في تحصيلها عكس مخصص -
   1,309  9 1,300 أخرى  إيرادات -

    أرصدة غير مصنفة: 
 ( 19,169)    مصروفات عمومية وإدارية  -
أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة   -

   3,595    الدخل 
   12    قائمة الدخل أرباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل  -

 ( 14,094)    ، بالصافي مجموع  مصروفات العمليات األخرى

   7,776    صافي الدخل للفترة 
 ( 683)    العائد لعمليات التأمين للفترة صافي الدخل 

   7,093    صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 ( 3,251)    الزكاة

   -    الدخل ضريبة 

   3,842    صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(13  

 
   م2020يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 

 )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 

 83,685 - 83,685 أفراد -
 47 47 - الشركات الصغيرة -
 842 842 - الشركات المتوسطة -
 40,557 40,557 - الشركات الكبيرة -

 125,131 41,446 83,685 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
    

    اشتراكات إعادة التأمين المسندة: ينزل: 
 - - - محلية - 
 (27,279) (26,174) (1,105) خارجية - 

 97,852 15,272 82,580 صافي اإلشتراكات المكتتبة
 (1,001) (1,001) - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 96,851 14,271 82,580 صافي اإلشتراكات المكتسبة
 2,436 - 2,436 أتعاب صندوق االستثمار

 99,287 14,271 85,016 مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب
 (14,816) (14,211) (605) اجمالي المطالبات المدفوعة

 11,153 10,765 388 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (3,663) (3,446) (217) صافي المطالبات المدفوعة 
 (102) (169) 67 ، بالصافي القائمةالتغيرات في المطالبات 

 (251) (435) 184 التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها، صافي

 (4,016) (4,050) 34 صافي المطالبات المتكبدة 
 (69,963) - (69,963) اشتراكات قابلة لالستثمار، بالصافي

 (1,515) (892) (623) التغيرات في االحتياطيات الفنية، الصافي
 (1,504) (495) (1,009) وثائق التأمين اقتناءتكاليف 

 (671) (207) (464) مصروفات اكتتاب أخرى

 (77,669) (5,644) (72,025) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 21,618 8,627 12,991 صافي دخل االكتتاب 
    إيرادات العمليات االخرى /)مصروفات( 

    أرصدة مصنفة:
 (313) مخصص ديون مشكوك في تحصيلهاالمحمل ل -
 3,716 أخرى  إيرادات -

  أرصدة غير مصنفة: 
 (17,049) وإدارية مصروفات عمومية   -
 (75) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  خسائر -
 28 محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  أرباح -

 (13,693) ، بالصافي مجموع مصروفات العمليات األخرى
 7,925 صافي الدخل للفترة 

 (1,165) العائدة لعمليات التأمين  للفترة صافي الدخل
 6,760 صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (3,190) الزكاة
 - ضريبة الدخل 

 3,570 صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل 
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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. 
 

ت بالقيمة العادلة من المالية للشركة من نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات مرتبطة بالوحدات واستثمارا  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  
( لم  8و  7 تا وبخالف االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة )اإليضاح، م2021 يونيو 30 كما فياختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية.  

 بأي أدوات مالية أخرى تقاس بالقيمة العادلة.  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 

 
في   إم2020ديسمبر    31و    م2021يونيو  30كما  المستوى  ،  تعد من  العادلة  بالقيمة  المسجلة  المالية  األدوات  كافة  األول، عدا ن 

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

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

( 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 العادية الصادرة والقائمة في تاريخ قائمة المركز الماليالمتوسط المرجح لألسهم 
 على الشركة.  
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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. 
 

ت بالقيمة العادلة من المالية للشركة من نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات مرتبطة بالوحدات واستثمارا  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  
( لم  8و  7 تا وبخالف االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة )اإليضاح، م2021 يونيو 30 كما فياختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية.  

 بأي أدوات مالية أخرى تقاس بالقيمة العادلة.  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 

 
في   إم2020ديسمبر    31و    م2021يونيو  30كما  المستوى  ،  تعد من  العادلة  بالقيمة  المسجلة  المالية  األدوات  كافة  األول، عدا ن 

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

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

( 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 العادية الصادرة والقائمة في تاريخ قائمة المركز الماليالمتوسط المرجح لألسهم 
 على الشركة.  

  
  



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

 م 2021يونيو  30كما في 

- 29 - 

   إضافية. معلومات 16

 األولية   أ( قائمة المركز المالي

 
عمليات  
  التأمين  

عمليات  
  المساهمين  

  يونيو   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    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف رـي

              الموجودات
 33,713  13  33,700  36,920  13  36,907 النقـد وما في حكمه 

وذمم  مستحقة  تامين  اشتراكات 
  21,483  20,234  -  20,234 مدينة لمعيدي التأمين، بالصافي 

 
-  21,483 

من  التأمين  معيدي  حصة 
  2,238  2,553  -  2,553 اشتراكات تأمين غير مكتسبة 

 
-  2,238 

من  التأمين  معيدي  حصة 
  31,779  44,755  -  44,755 القائمة المطالبات 

 
-  31,779 

حصة معيدي التأمين من احتياطي  
اإلبالغ   يتم  ولم  متكبدة  مطالبات 

 16,979  -  16,979  22,330  -  22,330 عنها
 658,721  -  658,721  688,137  -  688,137 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 288,386  251,637  36,749  291,981  250,191  41,790 استثمارات 
 -  -  -  9,729  -  9,729 عمليات المساهمين مستحق من 

 416  416  -  -  -  - مستحق من عمليات التأمين  
 345  -  345  421  -  421 ايرادات مستحقة 

وموجودات   مقدما  مدفوعة  مبالغ 
 11,898  4,285  7,613  15,236  5,353  9,883 أخرى

 3,487  -  3,487  3,802  -  3,802 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 
 924  -  924  818  -  818 موجودات غير ملموسة 

 16,667  16,667  -  16,667  16,667  - وديعة نظامية 
 2,187  2,187  -  2,231  2,231  - عائد مستحق من وديعة نظامية 

 881,359  274,455   1,155,814   814,018  275,205  1,089,223 
 ( 416)  ( 416)  -  (9,729)   -  (9,729)  : استبعاد عمليات مشتركة ينزل

 1,088,807  274,789  814,018   1,146,085   274,455  871,630 الموجودات مجموع 

            
  

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

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

 )تتمة(  األولية  أ( قائمة المركز المالي

 
عمليات  
  التأمين  

عمليات  
  المساهمين  

  يونيو   30
 م 2021

  عمليات التأمين    )غير مراجعة( 
عمليات  
  المساهمين 

ديسمبر    31
 م 2020

 )مراجعة( 
ــــ               ــــ ألف 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   15,260   2,400  12,860 اخرى 
 12,216  -  12,216   45,902    -    45,902  لمعيدي التأمين  ذمم دائنة

 3,669  -  3,669   4,015    -    4,015  اشتراكات تامين غير مكتسبة 
 681,540  -  681,540   696,404    -    696,404  االحتياطي الفني لعمليات التأمين 

 55,102  -  55,102   68,185    -    68,185  قائمة مطالبات 
مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 

 21,717  -  21,717   28,376    -    28,376  عنها 
 273  -  273   143    -    143  مستحق لطرف ذو عالقة 

 -  -  -  9,729  9,729   -  لعمليات التأمينمستحق 
 416  -  416   -    -    -  مستحق لعمليات المساهمين 

 2,802  -  2,802   3,032    -    3,032    التزامات منافع الموظفين
 21,859  -  21,859   22,542    -    22,542  الفائض من عمليات التأمين  

 18,623  18,623  -   6,175    6,175    -  مستحقة زكاة وضريبة دخل 
 8  8  -   8    8    -  توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

عائد مستحق الدفع للبنك 
 2,187  2,187  -   2,231    2,231    -  المركزي السعودي 

 881,459  20,543   902,002   814,142  25,135  839,277 
 ( 416)  -  ( 416)  (9,729)   (9,729)    -  ينزل: استبعاد عمليات مشتركة  

 838,861  25,135  813,726   892,273    10,814    881,459  مجموع المطلوبات 
            حقوق الملكية  

 166,667  166,667  -   166,667    166,667    -  راس المال 
 31,499  31,499  -   32,267    32,267    -  احتياطي نظامي  

 51,904  51,904  -   54,978    54,978    -  همبقا أرباح
التزامات   قياسإعادة  احتياطي

 (124)  -  (124)  (100)    -   (100)  منافع الموظفين
 249,946  250,070  ( 124)   253,812    253,912   (100)  مجموع حقوق الملكية  

مجموع المطلوبات وحقوق 
 1,088,807  275,205  813,602   1,146,085   264,726  881,359 الملكية  

  



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

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

 )تتمة(  األولية  أ( قائمة المركز المالي

 
عمليات  
  التأمين  

عمليات  
  المساهمين  

  يونيو   30
 م 2021

  عمليات التأمين    )غير مراجعة( 
عمليات  
  المساهمين 

ديسمبر    31
 م 2020

 )مراجعة( 
ــــ               ــــ ألف 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   15,260   2,400  12,860 اخرى 
 12,216  -  12,216   45,902    -    45,902  لمعيدي التأمين  ذمم دائنة

 3,669  -  3,669   4,015    -    4,015  اشتراكات تامين غير مكتسبة 
 681,540  -  681,540   696,404    -    696,404  االحتياطي الفني لعمليات التأمين 

 55,102  -  55,102   68,185    -    68,185  قائمة مطالبات 
مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 

 21,717  -  21,717   28,376    -    28,376  عنها 
 273  -  273   143    -    143  مستحق لطرف ذو عالقة 

 -  -  -  9,729  9,729   -  لعمليات التأمينمستحق 
 416  -  416   -    -    -  مستحق لعمليات المساهمين 

 2,802  -  2,802   3,032    -    3,032    التزامات منافع الموظفين
 21,859  -  21,859   22,542    -    22,542  الفائض من عمليات التأمين  

 18,623  18,623  -   6,175    6,175    -  مستحقة زكاة وضريبة دخل 
 8  8  -   8    8    -  توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

عائد مستحق الدفع للبنك 
 2,187  2,187  -   2,231    2,231    -  المركزي السعودي 

 881,459  20,543   902,002   814,142  25,135  839,277 
 ( 416)  -  ( 416)  (9,729)   (9,729)    -  ينزل: استبعاد عمليات مشتركة  

 838,861  25,135  813,726   892,273    10,814    881,459  مجموع المطلوبات 
            حقوق الملكية  

 166,667  166,667  -   166,667    166,667    -  راس المال 
 31,499  31,499  -   32,267    32,267    -  احتياطي نظامي  

 51,904  51,904  -   54,978    54,978    -  همبقا أرباح
التزامات   قياسإعادة  احتياطي

 (124)  -  (124)  (100)    -   (100)  منافع الموظفين
 249,946  250,070  ( 124)   253,812    253,912   (100)  مجموع حقوق الملكية  

مجموع المطلوبات وحقوق 
 1,088,807  275,205  813,602   1,146,085   264,726  881,359 الملكية  

  



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

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

 األولية ب( قائمة الدخل 

 )غير مراجعة(   يونيو   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 
 66,684  -  66,684  83,970  -  83,970 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

اشتراكات إعادة التأمين ينزل: 
            المسندة: 

 -  -  -  ( 20,131)  -  ( 20,131) محلية -
 (13,384)  -  (13,384)  ( 14,345)  -  ( 14,345) خارجية -

 53,300   -   53,300  49,494  -  49,494 صافي اإلشتراكات المكتتبة
التغير في االشتراكات غير  

 717   -   717  661  -  661 المكتسبة، بالصافي 
 54,017   -   54,017  50,155  -  50,155 صافي اإلشتراكات المكتسبة 

 1,206   -   1,206  1,348  -  1,348 أتعاب صندوق االستثمار
 55,223   -   55,223  51,503  -  51,503 مجموع االيرادات  

            تكاليف ومصروفات االكتتاب             
 (9,428)  -  (9,428)  ( 29,620)  -  ( 29,620) اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من 
 7,265  -  7,265  23,569  -  23,569 المطالبات المدفوعة  

 (2,163)  -  (2,163)  ( 6,051)  -  ( 6,051) صافي المطالبات المدفوعة 
،  القائمة التغيرات في المطالبات 

 (455)  -  (455)  ( 119)  -  ( 119) بالصافي  
التغيرات في المـطالـبات المتكـبدة  

 (126)  -  (126)  ( 1,614)  -  ( 1,614) ولم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي
 (2,744)  -  (2,744)  ( 7,784)  -  ( 7,784) صافي المطالبات المتكبدة  
اشتراكات قابلة لالستثمار،  

 ( 39,785)  -  ( 39,785)  ( 32,157)  -  ( 32,157) بالصافي
التغيرات في اإلحتياطيات  

 (271)  -  (271)  146  -  146 الفنية، بالصافي 
 (792)  -  (792)  ( 1,000)  -  ( 1,000) وثائق التأمين  اقتناءتكاليف 

 (333)  -  (333)  ( 319)  -  ( 319) مصروفات اكتتاب أخرى 
مجموع تكاليف ومصروفات  

 ( 43,925)  -  ( 43,925)  ( 41,114)  -  ( 41,114) االكتتاب 

 11,298  -  11,298  10,389  -  10,389 صافي دخل االكتتاب 
 

  

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

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

 )تتمة(   األولية قائمة الدخلب( 
 )غير مراجعة( يونيو    30  الثالثة أشهر المنتهية في  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 ـال    ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س  
            

  ايرادات/  )مصروفات(
            العمليات األخرى

  مخصصل )المحمل( / عكس
 (145)  -  (145)  258  -  258 ديون مشكوك في تحصيلها  

 (8,440)  (1,654)  (6,786)  ( 9,286)  ( 1,315)  ( 7,971)   وإداريةمصروفات عمومية 
غير   من  أرباح  محققة 

من   العادلة  بالقيمة  استثمارات 
 1,094  898  196  267  246  21 خالل قائمة الدخل 

أرباح  محققة من استثمارات  
بالقيمة العادلة من خالل قائمة  

 10  10  -  4  4  - الدخل 
 600  -  600  -  -  - أخرى   إيرادات

مجموع مصروفات العمليات  
 (6,881)  (746)  (6,135)  ( 8,757)  ( 1,065)  (  7,692) األخرى، بالصافي 

من   / )العجز( الفائض صافي
 4,417  (746)  5,163  1,632  ( 1,065)   2,697 العمليات  

 -  4,646  (4,646)  -  2,427  (  2,427) الفائض المحول الى المساهمين 
صافي الدخل للفترة قبل الزكاة  

 4,417  3,900  517  1,632  1,362    270 وضريبة الدخل 
 (1,573)  (1,573)  -  ( 1,557)  ( 1,557)  - الزكاة 

 -  -  -  -  -  - ضريبة الدخل 
الدخل   )الخسارة( / صافي
 2,844  2,327  517  75  ( 195)  270 للفترة  

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

السهم للفترة  ربحية )خسارة( / 
   0.14      ( 0,01)   )لاير سعودي( 

            
 

  



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

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

 )تتمة(   األولية قائمة الدخلب( 
 )غير مراجعة( يونيو    30  الثالثة أشهر المنتهية في  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 ـال    ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س  
            

  ايرادات/  )مصروفات(
            العمليات األخرى

  مخصصل )المحمل( / عكس
 (145)  -  (145)  258  -  258 ديون مشكوك في تحصيلها  

 (8,440)  (1,654)  (6,786)  ( 9,286)  ( 1,315)  ( 7,971)   وإداريةمصروفات عمومية 
غير   من  أرباح  محققة 

من   العادلة  بالقيمة  استثمارات 
 1,094  898  196  267  246  21 خالل قائمة الدخل 

أرباح  محققة من استثمارات  
بالقيمة العادلة من خالل قائمة  

 10  10  -  4  4  - الدخل 
 600  -  600  -  -  - أخرى   إيرادات

مجموع مصروفات العمليات  
 (6,881)  (746)  (6,135)  ( 8,757)  ( 1,065)  (  7,692) األخرى، بالصافي 

من   / )العجز( الفائض صافي
 4,417  (746)  5,163  1,632  ( 1,065)   2,697 العمليات  

 -  4,646  (4,646)  -  2,427  (  2,427) الفائض المحول الى المساهمين 
صافي الدخل للفترة قبل الزكاة  

 4,417  3,900  517  1,632  1,362    270 وضريبة الدخل 
 (1,573)  (1,573)  -  ( 1,557)  ( 1,557)  - الزكاة 

 -  -  -  -  -  - ضريبة الدخل 
الدخل   )الخسارة( / صافي
 2,844  2,327  517  75  ( 195)  270 للفترة  

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

السهم للفترة  ربحية )خسارة( / 
   0.14      ( 0,01)   )لاير سعودي( 

            
 

  



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

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

 )تتمة(   األوليةب( قائمة الدخل 

 يونيو )غير مراجعة(   30أشهر المنتهية في    ستة ال 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 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 
 125,131  -  125,131  167,233  -  167,233 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

ينزل: اشتراكات إعادة التأمين 
            المسندة: 

 -  -  -  ( 39,813)  -  ( 39,813) محلية -
 (27,279)  -  (27,279)  ( 27,675)  -  ( 27,675) خارجية -

 97,852  -  97,852  99,745  -  99,745 صافي اإلشتراكات المكتتبة
التغير في االشتراكات غير  

 (1,001)  -  (1,001)  ( 31)  -  ( 31) المكتسبة، بالصافي 
 96,851  -  96,851  99,714  -  99,714 صافي اإلشتراكات المكتسبة 

 2,436  -  2,436  2,558  -  2,558 االستثمارأتعاب صندوق 
 99,287  -  99,287  102,272  -  102,272 مجموع االيرادات  

            تكاليف ومصروفات االكتتاب             
 (14,816)  -  (14,816)  ( 47,437)  -  ( 47,437) اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من 
 11,153  -  11,153  37,577  -  37,577 المطالبات المدفوعة  

 (3,663)  -  (3,663)  ( 9,860)  -  ( 9,860) صافي المطالبات المدفوعة 
،  القائمة التغيرات في المطالبات 

 (102)  -  (102)  ( 107)  -  ( 107) بالصافي  
التغيرات في المـطالـبات المتكـبدة  

 (251)  -  (251)  ( 1,308)  -  ( 1,308) لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافيو
 (4,016)  -  (4,016)  ( 11,275)  -  ( 11,275) صافي المطالبات المتكبدة  

اشتراكات قابلة لالستشمار، 
 ( 69,963)  -  ( 69,963)  ( 64,955)  -  ( 64,955) بالصافي 

التغيرات في اإلحتياطيات  
 (1,515)  -  (1,515)  ( 1,520)  -  ( 1,520) الفنية، بالصافي 

 (1,504)  -  (1,504)  ( 2,015)  -  ( 2,015) وثائق التأمين  اقتناءتكاليف 
 (671)  -  (671)  ( 637)  -  ( 637) مصروفات اكتتاب أخرى 

مجموع تكاليف ومصروفات  
 ( 77,669)  -  ( 77,669)  ( 80,402)  -  ( 80,402) االكتتاب 

 21,618  -  21,618  21,870  -  21,870 صافي دخل االكتتاب 
 

  

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

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

 )تتمة(   األوليةقائمة الدخل ب( 
 يونيو )غير مراجعة(   30أشهر المنتهية في     ستة ال 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 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/  )مصروفات(
            العمليات األخرى

ل)  /  عكس   مخصص المحمل( 
 (313)  -  (313)   159    -    159  ديون مشكوك في تحصيلها  

 (17,049)  (3,175)  (13,874)  (19,169)  (2,615)  (16,554) وإدارية مصروفات عمومية 
أرباح / )خسائر( غير محققة من 
من   العادلة  بالقيمة  استثمارات 

 (75)  (565)  490   3,595    3,554    41  خالل قائمة الدخل 
استثمارات   من  محققة  أرباح  
قائمة   خالل  من  العادلة  بالقيمة 

 28  17  11   12    12    -  الدخل 
 3,716  -  3,716   1,309    -    1,309  أخرى   إيرادات
  )مصروفات(إيرادات / مجموع 

 ، بالصافي األخرى العمليات 
 

(15,045)   951   
 

(14,094)  (9,970)  (3,723)  (13,693) 
)العجز( من  /الفائض  صافي

 7,925  (3,723)  11,648   7,776    951    6,825  العمليات  
 -  10,483  (10,483)   -    6,142   (6,142)  الفائض المحول الى المساهمين 
صافي الدخل للفترة قبل الزكاة  

 7,925  6,760  1,165   7,776    7,093    683  وضريبة الدخل 
 (3,190)  (3,190)  -  (3,251)   (3,251)    -  الزكاة 

 -  -  -   -    -    -  ضريبة الدخل 
 4,735  3,570  1,165   4,525    3,842    683  صافي الدخل للفترة  

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

السهم للفترة )لاير ربحية 
   0,21      0,23   سعودي(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 )تتمة(   األوليةقائمة الدخل ب( 
 يونيو )غير مراجعة(   30أشهر المنتهية في     ستة ال 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 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/  )مصروفات(
            العمليات األخرى

ل)  /  عكس   مخصص المحمل( 
 (313)  -  (313)   159    -    159  ديون مشكوك في تحصيلها  

 (17,049)  (3,175)  (13,874)  (19,169)  (2,615)  (16,554) وإدارية مصروفات عمومية 
أرباح / )خسائر( غير محققة من 
من   العادلة  بالقيمة  استثمارات 

 (75)  (565)  490   3,595    3,554    41  خالل قائمة الدخل 
استثمارات   من  محققة  أرباح  
قائمة   خالل  من  العادلة  بالقيمة 

 28  17  11   12    12    -  الدخل 
 3,716  -  3,716   1,309    -    1,309  أخرى   إيرادات
  )مصروفات(إيرادات / مجموع 

 ، بالصافي األخرى العمليات 
 

(15,045)   951   
 

(14,094)  (9,970)  (3,723)  (13,693) 
)العجز( من  /الفائض  صافي

 7,925  (3,723)  11,648   7,776    951    6,825  العمليات  
 -  10,483  (10,483)   -    6,142   (6,142)  الفائض المحول الى المساهمين 
صافي الدخل للفترة قبل الزكاة  

 7,925  6,760  1,165   7,776    7,093    683  وضريبة الدخل 
 (3,190)  (3,190)  -  (3,251)   (3,251)    -  الزكاة 

 -  -  -   -    -    -  ضريبة الدخل 
 4,735  3,570  1,165   4,525    3,842    683  صافي الدخل للفترة  

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

السهم للفترة )لاير ربحية 
   0,21      0,23   سعودي(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مساهمة سـعودية -شركة األهلي للتكافل  
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  

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

 األولية قائمة الدخل الشامل ج( 

 )غير مراجعة(    يونيو   30الثالثة أشهر المنتهية في  فترة   

 
عمليات  
  التأمين  

عمليات  
  م 2021  المساهمين  

عمليات  
  التأمين  

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
            

   الدخل )الخسارة( /  صافي
 2,844  2,327  517  75  ( 195)  270 للفترة  

            خر: آلا  الدخل الشامل
بنود ال يمكن إعادة تصنيفها  
إلى قائمة الدخل األولية في  

            الفترات الالحقة: 
التزامات  خسائر إعادة قياس 

 (180)  -  (180)  ( 5)  -  ( 5)  منافع الموظفين
 الدخل)الخسارة( / مجموع  

 2,664  2,327  337  70  ( 195)  265 الشامل للفترة 

            تسوية: 
يطرح : صافي دخل السنة  

 (517)      ( 270)     العائد لعمليات التأمين 
(  الشاملة )الخسارةمجموع  

 2,147      ( 200)     الشامل للفترة  الدخل  /

 

 )غير مراجعة(    يونيو   30أشهر المنتهية في    ستة ال فترة   

 
عمليات  
  التأمين  

عمليات  
  م 2021  المساهمين  

عمليات  
  التأمين  

عمليات  
 م 2020  المساهمين  

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

 4,735  3,570  1,165  4,525  3,842  683 صافي الدخل للفترة  

            خر: آلالشامل ا  الدخل
بنود ال يمكن إعادة تصنيفها  

األولية في  إلى قائمة الدخل 
            الفترات الالحقة: 

إعادة   (خسائرأرباح / ) 
التزامات منافع  قياس 

 (160)  -  (160)  24  -  24  الموظفين
الشامل   مجموع الدخل

 4,575  3,570  1,005  4,549  3,842  707 للفترة 

            تسوية: 
يطرح : صافي دخل السنة  

 (1,165)      ( 683)     العائد لعمليات التأمين 
الشامل   مجموع الدخل

 3,410      3,866     للفترة 
 
 

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

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

 األولية  قائمة التدفقات النقديةد( 
 )غير مراجعة( يونيو    30المنتهية في    أشهر ستة  ال 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  
 7,925  6,760  1,165   7,776    7,093    683  الدخل 

   -         تعديالت للفترة: 
 385  -  385   532    -    532  استهالك 

 281  -  281   198    -    198  اطفاء موجودات غير ملموسة  
، التزامات منافع الموظفين 

 378  -  378   307    -    307  بالصافي 
مخصص  المحمل ل( / عكس)

 313  -  313  (159)    -   (159)  ديون مشكوك في تحصيلها 
)أرباح( / خسائر غير محققة من  

إعادة قياس استثمارات بالقيمة  
 75  565  (490)  (3,595)   (3,554)   (41)  العادلة من خالل قائمة الدخل 

الدخل قبل التغيرات في  
الموجودات والمطلوبات  

  1,520  التشغيلية 
 

  3,539  
 

  5,059   2,032  7,325  9,357 
  الموجوداتالتغيرات في 

            التشغيلية:  المطلوباتو
اشتراكات مستحقة وذمم مدينة  

 (5,432)    -   (5,432)    1,408    -    1,408  لمعيدي التأمين
حصة معيدي التأمين من 

 (840)    -   (840)   (315)    -   (315)  اشتراكات تأمين غير مكتسبة 
حصة معيدي التأمين من 

 (5,277)    -   (5,277)   (12,976)    -   (12,976)  القائمة المطالبات 
حصة معيدي التأمين من 

احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم  
 (1,634)    -   (1,634)   (5,351)    -   (5,351)  اإلبالغ عنها 

  13,153    -    13,153   (29,416)    -   (29,416)   استثمارات مرتبطة بالوحدات
 (197)    -   (197)   (76)    -   (76)  ايرادات مستحقة 

مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات 
 (1,490)   (91)   (1,399)   (3,338)   (1,068)   (2,270)   اخرى

  )168(  (168)    -   (44)   (44)    -  عائد مستحق من وديعة نظامية 
مستحقة ومطلوبات   مصاريف

  )1,941(  (217)   (1,724)   (3,605)   (1,917)   (1,688)  أخرى
  8,909    -    8,909    33,686    -    33,686  لمعيدي التأمين  ذمم دائنة

  1,841    -    1,841    346    -    346  إشتراكات تأمين غير مكتسبة 
 (10,017)    -   (10,017)    14,864    -    14,864  التأمين احتياطي فني لعمليات 

  5,379    -    5,379    13,083    -    13,083  قائمة مطالبات 
احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم  

 1,885   -   1,885   6,659    -    6,659  اإلبالغ عنها 
 (121)    -   (121)   (130)    -   (130)  مستحق لطرف ذو عالقة 
عائد مستحق الدفع للبنك  

  168    168    -    44    44    -  المركزي السعودي 
  3,686    3,686    -    10,145    10,145    -  مستحق من عمليات التأمين 
 (3,686)    -   (3,686)   (10,145)    -   (10,145)  مستحق لعمليات المساهمين 

 13,575  10,703  2,872  19,898  10,699  9,199 النقد من التشغيل 
 (10,703)  (10,703)  -  ( 15,699)  ( 15,699)  - الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

التزامات منافع الموظفين  
 (18)  -  (18)  ( 53)  -  ( 53) المدفوعة 
  )المستخدم في( / النقد من

 2,854  -  2,854  4,146  ( 5,000)  9,146 االنشطة التشغيلية 



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

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

 األولية  قائمة التدفقات النقديةد( 
 )غير مراجعة( يونيو    30المنتهية في    أشهر ستة  ال 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  
 7,925  6,760  1,165   7,776    7,093    683  الدخل 

   -         تعديالت للفترة: 
 385  -  385   532    -    532  استهالك 

 281  -  281   198    -    198  اطفاء موجودات غير ملموسة  
، التزامات منافع الموظفين 

 378  -  378   307    -    307  بالصافي 
مخصص  المحمل ل( / عكس)

 313  -  313  (159)    -   (159)  ديون مشكوك في تحصيلها 
)أرباح( / خسائر غير محققة من  

إعادة قياس استثمارات بالقيمة  
 75  565  (490)  (3,595)   (3,554)   (41)  العادلة من خالل قائمة الدخل 

الدخل قبل التغيرات في  
الموجودات والمطلوبات  

  1,520  التشغيلية 
 

  3,539  
 

  5,059   2,032  7,325  9,357 
  الموجوداتالتغيرات في 

            التشغيلية:  المطلوباتو
اشتراكات مستحقة وذمم مدينة  

 (5,432)    -   (5,432)    1,408    -    1,408  لمعيدي التأمين
حصة معيدي التأمين من 

 (840)    -   (840)   (315)    -   (315)  اشتراكات تأمين غير مكتسبة 
حصة معيدي التأمين من 

 (5,277)    -   (5,277)   (12,976)    -   (12,976)  القائمة المطالبات 
حصة معيدي التأمين من 

احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم  
 (1,634)    -   (1,634)   (5,351)    -   (5,351)  اإلبالغ عنها 

  13,153    -    13,153   (29,416)    -   (29,416)   استثمارات مرتبطة بالوحدات
 (197)    -   (197)   (76)    -   (76)  ايرادات مستحقة 

مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات 
 (1,490)   (91)   (1,399)   (3,338)   (1,068)   (2,270)   اخرى

  )168(  (168)    -   (44)   (44)    -  عائد مستحق من وديعة نظامية 
مستحقة ومطلوبات   مصاريف

  )1,941(  (217)   (1,724)   (3,605)   (1,917)   (1,688)  أخرى
  8,909    -    8,909    33,686    -    33,686  لمعيدي التأمين  ذمم دائنة

  1,841    -    1,841    346    -    346  إشتراكات تأمين غير مكتسبة 
 (10,017)    -   (10,017)    14,864    -    14,864  التأمين احتياطي فني لعمليات 

  5,379    -    5,379    13,083    -    13,083  قائمة مطالبات 
احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم  

 1,885   -   1,885   6,659    -    6,659  اإلبالغ عنها 
 (121)    -   (121)   (130)    -   (130)  مستحق لطرف ذو عالقة 
عائد مستحق الدفع للبنك  

  168    168    -    44    44    -  المركزي السعودي 
  3,686    3,686    -    10,145    10,145    -  مستحق من عمليات التأمين 
 (3,686)    -   (3,686)   (10,145)    -   (10,145)  مستحق لعمليات المساهمين 

 13,575  10,703  2,872  19,898  10,699  9,199 النقد من التشغيل 
 (10,703)  (10,703)  -  ( 15,699)  ( 15,699)  - الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

التزامات منافع الموظفين  
 (18)  -  (18)  ( 53)  -  ( 53) المدفوعة 
  )المستخدم في( / النقد من

 2,854  -  2,854  4,146  ( 5,000)  9,146 االنشطة التشغيلية 
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 )تتمة(   إضافيةمعلومات  .16

 )تتمة(  األولية د( قائمة التدفقات النقدية
 

 )غير مراجعة(   يونيو   30المنتهية في    أشهر   ستة ال 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)  ( 847)  -  ( 847) مكتبية 

غير    إضافات الموجودات  على 
 (57)  -  (57)  ( 92)  -  ( 92) الملموسة 

بالقيمة   استثمارات  استرداد 
 35,000  -  35,000  30,000  5,000  25,000 العادلة من خالل قائمة الدخل 

شراء استثمارات بالقيمة العادلة  
 (25,000)  -  (25,000)  ( 30,000)  -  ( 30,000) من خالل قائمة الدخل 

صافي النقد من / )المستخدم في(  
 9,687  -  9,687  ( 939)  5,000  ( 5,939) األنشطة االستثمارية 

            
صافي الزيادة في النقد وما في  

 12,541  -  12,541  3,207  -  3,207 حكمه  
بداية   في  حكمه  في  وما  النقد 

  33,713  13  33,700 الفترة  
 

19,606  13  
 

19,619 
نهاية   في  حكمه  في  وما  النقد 

 32,160  13  32,147  36,920  13  36,907 الفترة  

 . احداث الحقة 17
( عن توقيع مذكرة تفاهم  م2021أبريل    11هـ )الموافق  1442شعبان    29باإلشارة إلى إعالن شركة األهلي للتكافل على موقع تداول بتاريخ  

شركة عن ال  أعلنتغير ملزمة مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني )"شركة الدرع العربي"(، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين،  
م( )"اتفاقية االندماج"( حيث  2021يوليو  12)الموافق  هـ1442ذو الحجة  2توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الدرع العربي بتاريخ 

الشركة في شركة الدرع العربي وسيتم تحويل  سيتم دمج  إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها الشركتينتوصل كل من مجلس إدارة 
 جميع موجودات ومطلوبات الشركة إلى شركة الدرع العربي )"الدامج"(.

ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )"هيئة السوق المالية"(، بما في ذلك    وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة
ودية  الئحة اإلندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمّرة، وقواعد اإلدراج الصادرة من شركة السوق المالية السع

 ي )"البنك المركزي"( ذات الصلة. )"تداول"(، ولوائح البنك المركزي السعود

تها إلى شركة الدرع العربي، وقد تم إعالم شركة الدرع العربي من قبل  مطلوباشركة وال  موجوداتعند اكتمال صفقة االندماج؛ ستنتقل  
الن، فإن مجلس  شركة بأنه في حال توافق شروط اتفاقية االندماج ومستند العرض مع شروط الصفقة الموضحة في هذا اإلعالمجلس إدارة  

شركة لصالح القرارات المقترحة إلقرار الصفقة خالل اجتماع الجمعية العامة غير الشركة يعتزم التقدم بتوصية بأن يصوت مساهمو  الإدارة  
شركة  الشركة حول الصفقة ضمن إعالن الدعوة للجمعية العامة غير العادية لمساهمي  الشركة، وسوف يتم تضمين رأي مجلس إدارة  لالعادية ل

من الئحة االندماج    17المتعلقة بالصفقة، علما بأن شركة الدرع العربي قد أعلنت عن نيتها المؤكدة في االستمرار في هذه الصفقة وفقا للمادة  
 واالستحواذ . 
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 )تتمة(   الحقة. احداث 17

وفي حال تمت الموافقة على صفقة االندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العالقة ومن قبل الجمعية العامة   ،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 )
في   المساهمين  لصالح  الجديدة"(  في  ال)"األسهم  يملكونها  التي  المصدرة  األسهم  مقابل شراء كامل  وذلك  اإلسمية  الشركة،  بالقيمة  شركة 

( سهم في شركة الدرع العربي 1.43114769137705( لاير سعودي، أي أنه سيتم إصدار )166,666,670البالغة )اإلجمالية لها و
 شركة )"معامل المبادلة"(. ال ( في 1مقابل كل سهم واحد )

نسبة ستبلغ  سبق،  لما  وفقاً  المال  رأس  لزيادة  للتكافل   تبعاً  األهلي  مساهمي شركة  سيملكه  مال    %37.36ما  رأس  الدامجة، من  الشركة 
 . %62.64لتصبح  %100وستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة الدامجة من 

( والمتعلق بتوقيع  م2021يوليو    12  )الموافق   هـ1443ذو الحجة    2  باالضافة الى االعالن الصادر من قبل الشركة على موقع تداول بتاريخ
شركة للمساهمين عن صدور ال أعلنت الدرع العربي للتأمين التعاوني )"الدرع العربي"(. شركة عم الشركة التفاقية اندماج ملزمة لالندماج

ذو الحجة    29وتاريخ    11وذلك بموجب شهادة الهيئة العامة للمنافسة الصادرة برقم    االندماجعدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام  
تجدر اإلشارة إلى أن االتفاقية تخضع لعدد من الشروط واألحكام ومنها الحصول على الموافقات    م(.2021أغسطس    8الموافق  )  هـ1442

وشركة السوق المالية السعودية، باإلضافة إلى الحصول على موافقة  النظامية الالزمة من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية  
العادية   غير  العامة  وستقوم  المن    لكلالجمعية  العربي،  والدرع  باالتفاقية  الشركة  يتعلق  فيما  جوهرية  تطورات  أي  باإلعالن عن  شركة 

 المذكورة أعاله في حينه. 

 إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة . 18
 (.م2021 أغسطس 15)الموافق  هـ1443محرم  7 اد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريختم اعتم
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 )تتمة(   الحقة. احداث 17

وفي حال تمت الموافقة على صفقة االندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العالقة ومن قبل الجمعية العامة   ،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 )
في   المساهمين  لصالح  الجديدة"(  في  ال)"األسهم  يملكونها  التي  المصدرة  األسهم  مقابل شراء كامل  وذلك  اإلسمية  الشركة،  بالقيمة  شركة 

( سهم في شركة الدرع العربي 1.43114769137705( لاير سعودي، أي أنه سيتم إصدار )166,666,670البالغة )اإلجمالية لها و
 شركة )"معامل المبادلة"(. ال ( في 1مقابل كل سهم واحد )

نسبة ستبلغ  سبق،  لما  وفقاً  المال  رأس  لزيادة  للتكافل   تبعاً  األهلي  مساهمي شركة  سيملكه  مال    %37.36ما  رأس  الدامجة، من  الشركة 
 . %62.64لتصبح  %100وستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة الدامجة من 

( والمتعلق بتوقيع  م2021يوليو    12  )الموافق   هـ1443ذو الحجة    2  باالضافة الى االعالن الصادر من قبل الشركة على موقع تداول بتاريخ
شركة للمساهمين عن صدور ال أعلنت الدرع العربي للتأمين التعاوني )"الدرع العربي"(. شركة عم الشركة التفاقية اندماج ملزمة لالندماج

ذو الحجة    29وتاريخ    11وذلك بموجب شهادة الهيئة العامة للمنافسة الصادرة برقم    االندماجعدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام  
تجدر اإلشارة إلى أن االتفاقية تخضع لعدد من الشروط واألحكام ومنها الحصول على الموافقات    م(.2021أغسطس    8الموافق  )  هـ1442

وشركة السوق المالية السعودية، باإلضافة إلى الحصول على موافقة  النظامية الالزمة من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية  
العادية   غير  العامة  وستقوم  المن    لكلالجمعية  العربي،  والدرع  باالتفاقية  الشركة  يتعلق  فيما  جوهرية  تطورات  أي  باإلعالن عن  شركة 

 المذكورة أعاله في حينه. 

 إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة . 18
 (.م2021 أغسطس 15)الموافق  هـ1443محرم  7 اد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريختم اعتم
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 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

   تصوريةالمعلومات المالية ال 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 وتقرير تأكيد المحاسب القانوني المستقل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 للتأمين التعاوني شركة الدرع العربي  

 مة سعودية( مساه  )شركة 
 تصورية المعلومات المالية ال 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 صفحة  المحتويات  

  
 2 - 1 المضمنة في نشرة االكتتاب تصوريةالمحاسب القانوني المستقل عن تجميع المعلومات المالية ال تأكيد تقرير

  
 4 - 3 تصورية المالي القائمة المركز 

  

 6 - 5 يةتصور لدخل القائمة ا
  

 7 تصوريةال الدخل الشامل  قائمة
  

 15 - 8  تصوريةإيضاحات حول المعلومات المالية ال
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 للتأمين التعاوني شركة الدرع العربي  

 مة سعودية( مساه  )شركة 
 تصورية المعلومات المالية ال 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 صفحة  المحتويات  

  
 2 - 1 المضمنة في نشرة االكتتاب تصوريةالمحاسب القانوني المستقل عن تجميع المعلومات المالية ال تأكيد تقرير

  
 4 - 3 تصورية المالي القائمة المركز 

  

 6 - 5 يةتصور لدخل القائمة ا
  

 7 تصوريةال الدخل الشامل  قائمة
  

 15 - 8  تصوريةإيضاحات حول المعلومات المالية ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 )غير المراجعة(  تصوريةقائمة المركز المالي ال

 2020ديسمبر  31كما في 
   
 ( ألف ريال سعودي)  
 ( 3)إيضاح   

   الموجودات 
  551,458                 نقد وما في حكمه 

  91,621                  بالصافي  -أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين 
  73,770                  حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة 

  128,619                 بات تحت التسوية من إجمالي المطال حصة معيدي التأمين
  71,610                  عنها مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من  

  1,193,662              استثمارات 
  63,997                  وموجودات أخرى  مصاريف مدفوعة مقدماً 

  229,591                 شهرة 
  6,536                    ومعدات  متلكاتم

  6,522                    بالصافي  -مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
  10,927                  موجودات غير ملموسة 

  46,667                  ودائع نظامية 
  5,189                    ودائع نظامية دخل مستحق من  

  2,480,169              موجودات ال مجموع
   

   مطلوبات ال
  117,324                 مستحقة ومطلوبات أخرى  مصاريف ذمم دائنة و 

  31,042                  أرصدة معيدي تأمين مستحقة الدفع  
  194,122                 إجمالي األقساط غير المكتسبة 

  14,148                  مين غير مكتسبةعموالت إعادة التأ
  182,036                 إجمالي المطالبات تحت التسوية
  192,601                 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

  15,500                  احتياطي عجز األقساط  
  694,540                 احتياطيات فنية أخرى 

  32,509                  ذات عالقة  ة إلى أطرافمبالغ مستحق
  9,561                    ضريبة االستقطاع مخصص 

  2,944                    مخصص رسوم الجهة الرقابية 
  10,719                  مكافآت نهاية الخدمة 

  26,429                  توزيع فائض مستحق الدفع إلى حاملي الوثائق   
  56,858                  الزكاة وضريبة الدخل 

  5,189                    إيرادات عموالت مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي  
  1,585,522              مطلوبات مجموع ال
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 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 )تتمة(  )غير المراجعة( تصوريةالمالي ال قائمة المركز

 2020ديسمبر  31كما في 
   
 ( ألف ريال سعودي)  
 ( 3)إيضاح   

   الملكية  حقوق 
  638,525  رأس المال 

  194,218  إصدار عالوة 
  20,866                  نظامي احتياطي 

  43,464                  مبقاة أرباح 
 (2,426)   ادلة لالستثمارات احتياطي القيمة الع

  894,647  مجموع حقوق المساهمين 
  2,480,169  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين  
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 )شركة مساهمة سعودية( 
 )تتمة(  )غير المراجعة( تصوريةالمالي ال قائمة المركز

 2020ديسمبر  31كما في 
   
 ( ألف ريال سعودي)  
 ( 3)إيضاح   

   الملكية  حقوق 
  638,525  رأس المال 

  194,218  إصدار عالوة 
  20,866                  نظامي احتياطي 

  43,464                  مبقاة أرباح 
 (2,426)   ادلة لالستثمارات احتياطي القيمة الع

  894,647  مجموع حقوق المساهمين 
  2,480,169  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصوريةتشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية ال
 

-4- 



 
 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 سعودية(   مساهمة)شركة 
 )غير المراجعة(   تصوريةال الدخل قائمة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  

 ( ألف ريال سعودي)
 ( 3)إيضاح 

   
   يرادات اإل

  800,942                 إجمالي األقساط المكتتبة
 (274,871)               المسندة التأمين  إعادة أقساط  

 (2,794)                   رة الخسا مصاريف فائض 
  523,277                 صافي األقساط المكتتبة 

 (23,163)                 التغيرات في إجمالي األقساط غير المكتسبة 
  35,092                  التغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة

  535,206                 صافي األقساط المكتسبة 
  32,170                  عموالت إعادة التأمين

  4,896                    رسوم صندوق االستثمار 
  6,806                    دخل اكتتاب آخر 
  579,078                 مجموع اإليرادات 

   

   تكاليف ومصاريف اكتتاب 
 (385,347)               إجمالي المطالبات المدفوعة 

  120,410                 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 (264,937)               صافي المطالبات المدفوعة 

  27,857                  التغيرات في المطالبات تحت التسوية، بالصافي 
 (18,304)                 لبات المتكبدة وغير المبلغ عنها التغيرات في  حصة معيدي التأمين من إجمالي المطا

 (255,384)               صافي المطالبات المتكبدة 
   

 (13,500)                 احتياطي عجز األقساط 
 (4,290)                   احتياطيات فنية أخرى 
 (18,590)                 تكاليف اقتناء الوثيقة 

 (7,181)                   لجهة أخرى  إدارايةف مصاري 
 (7,418)                   ضريبة االستقطاع 

 (5,392)                   رسوم الجهة الرقابية 
 (11,541)                 مصاريف اكتتاب أخر 

 (129,772)               مساهمات قابلة لالستثمار، صافي 
 (453,068)               بالصافي اكتتاب،  مجموع تكاليف ومصاريف

  126,010                 اإلكتتاب صافي دخل 
   

 
 
 
 

 
-5- 

 
 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 )تتمة(  )غير المراجعة(التصورية   الدخل قائمة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  

 )ألف ريال سعودي( 
 ( 3)إيضاح 

   
   )مصاريف( إيرادات عمليات أخرى 

 (1,537)                   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
 (95,621)                 مصاريف عمومية وإدارية 

  5,522                    إيرادات عموالت على الودائع 
  4,023                    صكوك إيرادات عموالت على ال

  4,092                    دخل توزيعات أرباح 
  7,818                    ة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ثمارات بالقيممحققة من است  أرباح

 (63,539)                 مجموع )مصاريف( إيرادات العمليات األخرى، بالصافي 
   

  62,471                  مجموع الدخل للسنة قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل  
 (4,813)                   الفائض العائد إلى عمليات التأمين  

  57,658                  مجموع الدخل العائد إلى المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 (17,358)                 الزكاة

 (624)                     مصروف ضريبة الدخل 
  39,676                  مجموع الدخل العائد إلى المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل 

   

  63,853                  ( ألف سهمالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )
   

   السهم )بالريال السعودي لكل سهم(  ربح
  0,62                      األساسي  ربح السهم

  0,62                      المخفض السهم  ربح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زأ من هذه المعلومات المالية التصوريةقة جزءًا ال يتجاإليضاحات المرفتشكل 
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 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 )تتمة(  )غير المراجعة(التصورية   الدخل قائمة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  

 )ألف ريال سعودي( 
 ( 3)إيضاح 

   
   )مصاريف( إيرادات عمليات أخرى 

 (1,537)                   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
 (95,621)                 مصاريف عمومية وإدارية 

  5,522                    إيرادات عموالت على الودائع 
  4,023                    صكوك إيرادات عموالت على ال

  4,092                    دخل توزيعات أرباح 
  7,818                    ة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ثمارات بالقيممحققة من است  أرباح

 (63,539)                 مجموع )مصاريف( إيرادات العمليات األخرى، بالصافي 
   

  62,471                  مجموع الدخل للسنة قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل  
 (4,813)                   الفائض العائد إلى عمليات التأمين  

  57,658                  مجموع الدخل العائد إلى المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 (17,358)                 الزكاة

 (624)                     مصروف ضريبة الدخل 
  39,676                  مجموع الدخل العائد إلى المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل 

   

  63,853                  ( ألف سهمالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )
   

   السهم )بالريال السعودي لكل سهم(  ربح
  0,62                      األساسي  ربح السهم

  0,62                      المخفض السهم  ربح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زأ من هذه المعلومات المالية التصوريةقة جزءًا ال يتجاإليضاحات المرفتشكل 
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 التعاوني شركة الدرع العربي للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية( 
   )غير المراجعة(التصورية الشامل  الدخل قائمة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
     

 )ألف ريال سعودي(     

( 3)إيضاح       
  39,676               عد الزكاة وضريبة الدخل د إلى المساهمين ب مجموع الدخل العائ 

     

     خرى(: الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األ 
     البنود المعاد تصنيفها في قائمة الدخل في السنوات الالحقة: 

  358                   صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 (7,770)               ل ة إلى قائمة الدخ أرباح محققة محول

               (7,412) 
     

     البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل في السنوات الالحقة: 
  164                   إعادة القياس االكتواراية على منافع نهاية الخدمة  ربح

     

  32,428               الشامل للسنة  الدخل  مجموع
     

  63,853               ( ألف سهمالمرجح لعدد األسهم القائمة )المتوسط 
     

     لسهم )بالريال السعودي لكل سهم( ل  الدخل الشاملإجمالي 
  0,51                  األساسي  ربح السهم

  0,51                  المخفض السهم  ربح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصوريةاإليضاحات تشكل 
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 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
   تصورية إيضاحات حول المعلومات المالية ال

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 معلومات عن الشركات  -1

 التعاوني للتأمين   شركة الدرع العربي
شركة مساهمة سعودية تأسست في الرياض، المملكة  هي  " أو "المستحوذ"(  الدرع العربي)"الشركة" أو "  شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 2007يونيو    13الصادر في    1010234323التجاري رقم    السجلو   2007مايو    19العربية السعودية بموجب القرار الوزاري الصادر في  
  2018يوليو    24  كما في . تم تعديل السجل التجاري  2006أكتوبر    11الموافق    ه 1427رمضان    18بتاريخ    60لمرسوم الملكي رقم م  ل  الحقاً 

  فيما يلي. 2007يونيو  26ودية )تداول( في . تم إدراج الشركة في السوق المالية السعأسهم المنحةإصدار  بعدلتعكس الزيادة في رأس المال 
، المملكة  11565، الرياض  61352، شارع العليا، صندوق بريد  15سيركون رقم  لاالخامس، مبنى    دورال  :لمكتب الرئيسيل  المسجل  نعنواال

 العربية السعودية. 
الطبي   التأمين وإعادة التأمين في فروع التأمين العام والتأمينتتمثل األنشطة الرئيسية التي حصلت الشركة على ترخيص لها في القيام بأعمال 

والذي تم تجديده   2007سبتمبر  11في تاريخ   20079/  6در عن ساما رقم ت م ن / في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص الصا
وافقت    2018أبريل    26. في تاريخ  2020يناير    28و    2016يونيو    3و  2013يوليو    7و  2010أغسطس    10لثالث سنوات في كل من  

  2013سبتمبر    30بناًء على طلب الشركة، وافقت ساما على تعديل الترخيص إعتبارًا من   أمين الحماية و االدخار.ساما للشركة بممارسة ت 
 ليستثنى منه أعمال إعادة التأمين. 

صلة واستثمار  الزمة لممارسة عمليات التأمين التعاوني واألنشطة ذات الوفقًا للنظام األساسي )"النظام"(، يجوز للشركة القيام بجميع األنشطة ال
دمات تأمين السيارات والتأمين الطبي والتأمين البحري والتأمين على الممتلكات والتأمين الهندسي  أموالها. وتشمل مجاالت أعمالها الرئيسية خ

 والتأمين ضد الحوادث وتأمين الحماية واالدخار. 
 

 لتكافل شركة األهلي ل 
هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل  "(  عليها  تحوذ" أو "المساألهلي للتكافل )" شركة األهلي للتكافل

  8746الشركة المسجل هو    وفيما يلي عنوان مكتب . 2007أغسطس    4هـ، الموافق   1428رجب    21بتاريخ    4030171573التجاري رقم  
 ودية. العربية السع ، المملكة 3791 -  23423، جدة 4الخالدية، رقم الوحدة  -األمير سلطان 

 

التأمين التعاوني واألنشطة ذات الصلة في المملكة العربية السعودية. بدأت    في مزاولة أعمال عليها  المستحوذ   لشركةاألنشطة الرئيسية لتتمثل  
ة مملوكة لمساهمين  . الشرك2007أغسطس    18. وأدرجت الشركة في السوق المالية السعودية في  2008فبراير    4الشركة عملياتها التجارية في  

 . من ضريبة الدخل  ئهمتم اعفالمساهمين مؤسسين غير سعوديين    ٪8,23٪ وتخضع للزكاة و91,77مؤسسين سعوديين وعامة الجمهور بنسبة  
 

ي  شركات التأمين التعاوني )"قانون التأمين"( بالمرسوم الملك   مراقبة، صدر قانون  2003يوليو    31هـ، الموافق    1424  خرجمادى اآل   2في  
السعودي )ساما(، بصفته السلطة الرئيسية المسؤولة  ، منح البنك المركزي  2007سبتمبر    11هـ، الموافق    1428شعبان    29(. في  32رقم )م /  

 عن تطبيق وإدارة نظام التأمين ولوائحه التنفيذية، الشركة ترخيص لممارسة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية. 
 

 األهلي للتكافل و  الدرع العربي بين الندماج المحتمل 
اندماج    جدوى   لتقييموذلك    األهلي للتكافل  مذكرة تفاهم غير ملزمة مع  الدرع العربيوقعت  ،    2021أبريل    11هـ الموافق    1442شعبان    29في  

 الشركتين.
، وقع الطرفان اتفاقية اندماج ملزمة )"اتفاقية  )هـ  1442ذو الحجة    10الموافق  (،  2021يوليو    12لمذكرة التفاهم المذكورة أعاله، في  الحقًا  

ربي،  االندماج"( والتي بموجبها سيتم دمج األهلي للتكافل مع الدرع العربي وسيتم تحويل جميع أصول والتزامات األهلي للتكافل إلى الدرع الع
المالية  ًا لقانون الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق المالية، بما في ذلك الئحة االندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق وفق

لبنك  وااللتزامات المستمرة، وكذلك قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية )"تداول"(، واألنظمة ذات الصلة الصادرة عن ا
 المركزي السعودي )"ساما"(. 
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 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
   تصورية إيضاحات حول المعلومات المالية ال

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 معلومات عن الشركات  -1

 التعاوني للتأمين   شركة الدرع العربي
شركة مساهمة سعودية تأسست في الرياض، المملكة  هي  " أو "المستحوذ"(  الدرع العربي)"الشركة" أو "  شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 2007يونيو    13الصادر في    1010234323التجاري رقم    السجلو   2007مايو    19العربية السعودية بموجب القرار الوزاري الصادر في  
  2018يوليو    24  كما في . تم تعديل السجل التجاري  2006أكتوبر    11الموافق    ه 1427رمضان    18بتاريخ    60لمرسوم الملكي رقم م  ل  الحقاً 

  فيما يلي. 2007يونيو  26ودية )تداول( في . تم إدراج الشركة في السوق المالية السعأسهم المنحةإصدار  بعدلتعكس الزيادة في رأس المال 
، المملكة  11565، الرياض  61352، شارع العليا، صندوق بريد  15سيركون رقم  لاالخامس، مبنى    دورال  :لمكتب الرئيسيل  المسجل  نعنواال

 العربية السعودية. 
الطبي   التأمين وإعادة التأمين في فروع التأمين العام والتأمينتتمثل األنشطة الرئيسية التي حصلت الشركة على ترخيص لها في القيام بأعمال 

والذي تم تجديده   2007سبتمبر  11في تاريخ   20079/  6در عن ساما رقم ت م ن / في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص الصا
وافقت    2018أبريل    26. في تاريخ  2020يناير    28و    2016يونيو    3و  2013يوليو    7و  2010أغسطس    10لثالث سنوات في كل من  

  2013سبتمبر    30بناًء على طلب الشركة، وافقت ساما على تعديل الترخيص إعتبارًا من   أمين الحماية و االدخار.ساما للشركة بممارسة ت 
 ليستثنى منه أعمال إعادة التأمين. 

صلة واستثمار  الزمة لممارسة عمليات التأمين التعاوني واألنشطة ذات الوفقًا للنظام األساسي )"النظام"(، يجوز للشركة القيام بجميع األنشطة ال
دمات تأمين السيارات والتأمين الطبي والتأمين البحري والتأمين على الممتلكات والتأمين الهندسي  أموالها. وتشمل مجاالت أعمالها الرئيسية خ

 والتأمين ضد الحوادث وتأمين الحماية واالدخار. 
 

 لتكافل شركة األهلي ل 
هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل  "(  عليها  تحوذ" أو "المساألهلي للتكافل )" شركة األهلي للتكافل

  8746الشركة المسجل هو    وفيما يلي عنوان مكتب . 2007أغسطس    4هـ، الموافق   1428رجب    21بتاريخ    4030171573التجاري رقم  
 ودية. العربية السع ، المملكة 3791 -  23423، جدة 4الخالدية، رقم الوحدة  -األمير سلطان 

 

التأمين التعاوني واألنشطة ذات الصلة في المملكة العربية السعودية. بدأت    في مزاولة أعمال عليها  المستحوذ   لشركةاألنشطة الرئيسية لتتمثل  
ة مملوكة لمساهمين  . الشرك2007أغسطس    18. وأدرجت الشركة في السوق المالية السعودية في  2008فبراير    4الشركة عملياتها التجارية في  

 . من ضريبة الدخل  ئهمتم اعفالمساهمين مؤسسين غير سعوديين    ٪8,23٪ وتخضع للزكاة و91,77مؤسسين سعوديين وعامة الجمهور بنسبة  
 

ي  شركات التأمين التعاوني )"قانون التأمين"( بالمرسوم الملك   مراقبة، صدر قانون  2003يوليو    31هـ، الموافق    1424  خرجمادى اآل   2في  
السعودي )ساما(، بصفته السلطة الرئيسية المسؤولة  ، منح البنك المركزي  2007سبتمبر    11هـ، الموافق    1428شعبان    29(. في  32رقم )م /  

 عن تطبيق وإدارة نظام التأمين ولوائحه التنفيذية، الشركة ترخيص لممارسة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية. 
 

 األهلي للتكافل و  الدرع العربي بين الندماج المحتمل 
اندماج    جدوى   لتقييموذلك    األهلي للتكافل  مذكرة تفاهم غير ملزمة مع  الدرع العربيوقعت  ،    2021أبريل    11هـ الموافق    1442شعبان    29في  

 الشركتين.
، وقع الطرفان اتفاقية اندماج ملزمة )"اتفاقية  )هـ  1442ذو الحجة    10الموافق  (،  2021يوليو    12لمذكرة التفاهم المذكورة أعاله، في  الحقًا  

ربي،  االندماج"( والتي بموجبها سيتم دمج األهلي للتكافل مع الدرع العربي وسيتم تحويل جميع أصول والتزامات األهلي للتكافل إلى الدرع الع
المالية  ًا لقانون الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق المالية، بما في ذلك الئحة االندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق وفق

لبنك  وااللتزامات المستمرة، وكذلك قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية )"تداول"(، واألنظمة ذات الصلة الصادرة عن ا
 المركزي السعودي )"ساما"(. 
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 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 اهمة سعودية( )شركة مس
 )تتمة(  تصورية إيضاحات حول المعلومات المالية ال

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 تصورية أساس إعداد وعرض المعلومات المالية ال -2

  لالندماج  وقائمة الدخل الشـــامل  الدخل  وقائمة الماليالمركز    قائمةعلى  التأثيرات  المرفقة  يضـــاحاتواال تصـــوريةالتوضـــح هذه المعلومات المالية 
 .2020يناير  1في  تحدث  أنها كما لو األهلي للتكافلو  الدرع العربيبين "( ندماجمل )"االالمحت 
إلى ـبدعوة الجمعـية العـامـة   2021يـناير    12عن توصـــــــــــــــية مجلس اإلدارة في اجتمـاعـه المنعقـد في    اـلدرع العربي، أعلـنت 2021يـناير   31في 

اســــهم  إصــــدار  ٪ عن طريق 33,33أي زيادة بنســــبة  مليون ســــهم،   40مليون ســــهم إلى  30رأس مال الشــــركة من   لزيادة  عاديالغير   هااجتماع
ريال  20,000,000لشــركة و ل  المبقاة رباحاألال ســعودي من  ري  80,000,000رســملة   عن طريق  لكل ثالثة أســهم يمنحســهم واحد  منحة بواقع  
السعودي بالموافقة على الزيادة المقترحة في  خطاب البنك المركزي    الدرع العربي  استلمت، 2021أبريل   8. في  نظاميحتياطي الاالسعودي من  

يونيو  9 المنعـقد في  غير الـعادي اجتـماعـها  فيالجمعـية الـعامـة من قـبل  رأس ـمال الشــــــــــــــركـة. تـمت الموافـقة على الزـيادة المقترحـة في رأس الـمال 
 الزيادة المذكورة أعاله في رأس المال.ليعكس  الدرع العربي ، تم تعديل رأس مالتصورية. ولغرض إعداد هذه المعلومات المالية ال2021

مســــاهمي كل من المســــتحوذ   عائدة إلىالمقترح من الجهة المســــتحوذة على أســــاس صــــافي القيمة الدفترية ل ســــهم ال المبادلةتم احتســــاب معدل  
ــتحوذ عليهوالم ــافة إلىورة أعاله في رأس المبعد عكس التعديالت الناتجة عن الزيادة المذك 2021مارس   31كما في   ســــــــ التعديالت   ال باإلضــــــــ

 شركتين.كال العلى  فحص النافي للجهالةال الناتجة عن
)يشــار إليها  2020ديســمبر   31كما في    األهلي للتكافلو  العربي  للدرع  مراجعةالمالية التاريخية ال  قوائمإلى ال يةتصــور التســتند المعلومات المالية 

 .الدرع العربيأعاله في رأس مال  هالمذكور  والزيادة االندماج أثر عملية بيانلكما تم تعديلها "( ةالمندمج الشركةمًعا باسم "
  ،األهلي للتكافل لمســــاهمي    الدرع العربي  من قبلريال ســــعودي   10ســــهم بقيمة  23,852,462  بواقع  إصــــدار رأس مالعن طريق يتم االندماج  

 .األهلي للتكافل سهم واحد عادي فيكل مقابل  لعربيالدرع ا من األسهم العادية في 1.43114769137705بمعدل مبادلة أسهم 
توضــيح فقط، وبســبب الألغراض    اوقد تم إعداده يةتصــور إلى بعض االفتراضــات ال  ةالمندمج  شــركةلل يةتصــور اليســتند عرض المعلومات المالية 

، ال تمثل وال تعطي صــــورة حقيقية للمركز  التاليب و   ةافتراضــــي   حالةعالج ت   يةتصــــور ال  الدخل  قائمةو  يةتصــــور ال  لمركز الماليا  قائمة، فإن  طبيعتها
ــركةالمالي واألداء المالي لل ــور ذلك، فإن المعلومات المالية ال. عالوة على  ةالمندمج  شــــــــــ  قوائم قتران مع الباال فقط اال  عنىتكون ذات م  ية التصــــــــــ

في االعتبار  يةتصــور . ال تأخذ المعلومات المالية ال2020ر  ديســمب   31للســنة المالية المنتهية في    األهلي للتكافلو  العربي  للدرعالمالية التاريخية 
 االندماج. أو تعديالت اعادة التقييم التي ستنتج عن هذا توفيرها أو التكاليف المتوقع تضافرآثار ال

  راجعةالمالية الم  قوائمهاكما تم اإلفصاح عنها في    العربي للدرعوعرضها على أساس السياسات المحاسبية   يةتصور التم إعداد المعلومات المالية 
للسنة   راجعةالمالية الم  قوائمهاكما هو موضح في    الدرع العربي  السياسات المحاسبية التي تستخدمها إن  .2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 .األهلي للتكافل ال تختلف جوهرًيا عن تلك المستخدمة من قبل 2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

 تصورية تعديالت  -3
 قابلة للتغيير. أولية مبنية على تقديرات وافتراضات يةتصور التعديالت ال

 :األهلي للتكافللمساهمي  الدرع العربي أ( تسجيل إصدار أسهم
عدد أســــهم   1,43114769137705  ، تم احتســــاب مقابل االســــتحواذ على أســــاس معدل مبادلة أســــهميةتصــــور المعلومات المالية الألغراض  
 كما هو موضح أدناه: األهلي للتكافل مقابل سهم واحد عادي في يالدرع العرب عادية في 

 16,666,667 األهلي للتكافل في القائمةعدد األسهم 
 1.43114769137705 (د3 إيضاح)معدل مبادلة 

 23,852,462 الدرع العربي عدد األسهم التي ستصدرها
  

 ( ألف ريال سعودي)
 238,525 سهم(للريال /  10) األهلي للتكافل إلى الدرع العربي القيمة االسمية ل سهم المصدرة من

 400,000 (2المعدل )إيضاح  العربي للدرع قائمرأس المال ال
 638,525 بعد الندماج الدرع العربيرأس مال  مجموع
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 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
)تتمة(  تصورية ة الإيضاحات حول المعلومات المالي  

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة(  تصوريةتعديالت  -3
 التي سيتم إصدارها عند االندماج: الدرع العربيتسجيل عالوة إصدار أسهم ب( 

 31دية بتاريخ ريال ســعودي للســهم في تداول المملكة العربية الســعو  18,14  الدرع العربي  تم احتســاب مقابل الشــراء على أســاس ســعر إغالق
وسـيتم تعديله   رشـاديسـت اعلى سـعر السـهم. يعتبر مقابل الشـراء   الدرع العربيفي رأس مال   الزيادةكما تم تعديله ليعكس تأثير   2020ديسـمبر  

  في تاريخ االندماج. الدرع العربيليعكس سعر السوق ألسهم 
 ( سعودي ريال  )

  

 24,19 ب(1) 2020ديسمبر  31سعر السوق في 
 %33,33 ب(2) رأس المال زيادة عامل

  18.14 ب((2+1ب / )1) 2020ديسمبر  31سعر السوق المعدل في 
 

 السعودية )"تداول"(. الماليةسوق القبل وبعد زيادة رأس المال في  الدرع العربيتم نشر سعر إغالق 
  

 ( سعوديألف ريال  )
  432,743 سهم(للريال سعودي /  18.14سهم بسعر  23,852,462إجمالي المقابل )

 (238,525)  األهلي للتكافلمساهمي ل الدرع العربيسيتم إصدارها من ناقصًا: القيمة االسمية ل سهم التي 
  194,218 عالوة اإلصدار

 

  .2020ديسمبر  31كما في  األهلي للتكافلعلى صافي أصول  قيمة األسهم الممنوحةالزيادة في إجمالي  والتي تمثلتسجيل الشهرة ج( 
 ( ألف ريال سعودي)

  432,743 ج(1) األهلي للتكافل حقوق ملكيةقيمة األسهم الممنوحة مقابل إجمالي 
 (249,946)  ج(2) 2020ديسمبر  31كما في  األهلي للتكافلأصول  قيمة إجمالي صافي

  182,797 ج(2 –ج 1)ة الشهر 
 

 تفاقية االندماج:ال وفقاً المبادلة  معاملد( 
 األهلي للتكافل   ي الدرع العرب   
     

)ألف  2021مارس   31لمســــــــاهمين كما في  ا  المنســــــــوبة إلىإجمالي حقوق الملكية  
 (راجعةغير م - سعودي ريال

 
480,821  254,012 

 45,256  21,044   المتفق عليهاالنافي للجهالة  الفحصتعديالت 
غير  -  ســــــعودي رياللمســــــاهمين )ألف ا المنســــــوبة إلىإجمالي حقوق الملكية المعدلة  

 د(1) (راجعةم
 

501,865  299,268 
 16,667  40,000   (2)د ( 2ح )إيضا( سهم عدد األسهم القائمة )ألف

 17,96  12,55  د(2د / 1) القيمة الدفترية المعدلة لكل سهم )ريال سعودي(
  عادي في  واحد  إلى ســــــــــــهم  الدرع العربيالعادية في    األســــــــــــهمالمبادلة )عدد    معامل

 (األهلي للتكافل
 

  1,43114769137705 
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 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
)تتمة(  تصورية ة الإيضاحات حول المعلومات المالي  

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة(  تصوريةتعديالت  -3
 التي سيتم إصدارها عند االندماج: الدرع العربيتسجيل عالوة إصدار أسهم ب( 

 31دية بتاريخ ريال ســعودي للســهم في تداول المملكة العربية الســعو  18,14  الدرع العربي  تم احتســاب مقابل الشــراء على أســاس ســعر إغالق
وسـيتم تعديله   رشـاديسـت اعلى سـعر السـهم. يعتبر مقابل الشـراء   الدرع العربيفي رأس مال   الزيادةكما تم تعديله ليعكس تأثير   2020ديسـمبر  

  في تاريخ االندماج. الدرع العربيليعكس سعر السوق ألسهم 
 ( سعودي ريال  )

  

 24,19 ب(1) 2020ديسمبر  31سعر السوق في 
 %33,33 ب(2) رأس المال زيادة عامل

  18.14 ب((2+1ب / )1) 2020ديسمبر  31سعر السوق المعدل في 
 

 السعودية )"تداول"(. الماليةسوق القبل وبعد زيادة رأس المال في  الدرع العربيتم نشر سعر إغالق 
  

 ( سعوديألف ريال  )
  432,743 سهم(للريال سعودي /  18.14سهم بسعر  23,852,462إجمالي المقابل )

 (238,525)  األهلي للتكافلمساهمي ل الدرع العربيسيتم إصدارها من ناقصًا: القيمة االسمية ل سهم التي 
  194,218 عالوة اإلصدار

 

  .2020ديسمبر  31كما في  األهلي للتكافلعلى صافي أصول  قيمة األسهم الممنوحةالزيادة في إجمالي  والتي تمثلتسجيل الشهرة ج( 
 ( ألف ريال سعودي)

  432,743 ج(1) األهلي للتكافل حقوق ملكيةقيمة األسهم الممنوحة مقابل إجمالي 
 (249,946)  ج(2) 2020ديسمبر  31كما في  األهلي للتكافلأصول  قيمة إجمالي صافي

  182,797 ج(2 –ج 1)ة الشهر 
 

 تفاقية االندماج:ال وفقاً المبادلة  معاملد( 
 األهلي للتكافل   ي الدرع العرب   
     

)ألف  2021مارس   31لمســــــــاهمين كما في  ا  المنســــــــوبة إلىإجمالي حقوق الملكية  
 (راجعةغير م - سعودي ريال

 
480,821  254,012 

 45,256  21,044   المتفق عليهاالنافي للجهالة  الفحصتعديالت 
غير  -  ســــــعودي رياللمســــــاهمين )ألف ا المنســــــوبة إلىإجمالي حقوق الملكية المعدلة  

 د(1) (راجعةم
 

501,865  299,268 
 16,667  40,000   (2)د ( 2ح )إيضا( سهم عدد األسهم القائمة )ألف

 17,96  12,55  د(2د / 1) القيمة الدفترية المعدلة لكل سهم )ريال سعودي(
  عادي في  واحد  إلى ســــــــــــهم  الدرع العربيالعادية في    األســــــــــــهمالمبادلة )عدد    معامل

 (األهلي للتكافل
 

  1,43114769137705 
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 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 ركة مساهمة سعودية()ش
 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة(

  2020ديسمبر  31في  كما 
 

تصورية )تتمة( تعديالت -3  
( قائمة المركز المالي التصورية )غير مراجعة(ه  

   

  الدرع العربي
  ("المستحوذ") 

  األهلي للتكافل
المستحوذ  ") 

 تعديالت  (" عليها

 

 تصورية 

 (غير مراجعة)  تصورية   ) تاريخية  ة مراجع  (  إيضاح  
 )ألف ريال سعودي(   

          الموجودات 
 551,458  -  33,713  517,745   حكمه نقد وما في 

 91,621  -  21,483  70,138   بالصافي  -أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين 
 73,770  -  2,238  71,532   حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة 

 128,619  -  31,779  96,840   حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية 
 71,610  -  16,979  54,631   عنها  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من 

 1,193,662  -  947,107  246,555   استثمارات 
 63,997  -  12,243  51,754   وموجودات أخرى   مصاريف مدفوعة مقدماً 

 229,591  182,797  -  46,794  ج3 شهرة 
 6,536  -  3,487  3,049   ومعدات  متلكاتم

 6,522  -  -  6,522   بالصافي  -مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 10,927  -  924  10,003   موجودات غير ملموسة 

 46,667  -  16,667  30,000   ودائع نظامية 
 5,189  -  2,187  3,002   ودائع نظامية دخل مستحق من 

 2,480,169  182,797  1,088,807  1,208,565   الموجودات  مجموع 
          

          مطلوبات ال
 117,324  -  16,032  101,292   مستحقة ومطلوبات أخرى  مصاريفذمم دائنة و 

 31,042  -  12,216  18,826   لدفع  أرصدة معيدي تأمين مستحقة ا
 194,122  -  3,669  190,453   إجمالي األقساط غير المكتسبة 

 14,148  -  -  14,148   عموالت إعادة التأمين غير مكتسبة 
 182,036  -  55,102  126,934   إجمالي المطالبات تحت التسوية 
 192,601  -  21,717  170,884   مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

 15,500  -  -  15,500   احتياطي عجز األقساط  
 694,540  -  681,540  13,000   احتياطيات فنية أخرى 

 32,509  -  3,114  29,395   مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
 9,561  -  -  9,561   ضريبة االستقطاع مخصص  

 2,944  -  -  2,944   مخصص رسوم الجهة الرقابية 
 10,719  -  2,802  7,917   مكافآت نهاية الخدمة 

 26,429  -  21,859  4,570   توزيع فائض مستحق الدفع إلى حاملي الوثائق   
 56,858  -  18,623  38,235   الزكاة وضريبة الدخل 

 5,189  -  2,187  3,002   إيرادات عموالت مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي  
 1,585,522  -  838,861  746,661   مطلوبات وع ال مجم
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 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
)تتمة(  تصورية إيضاحات حول المعلومات المالية ال  

  2020ديسمبر  31في  كما
 

)تتمة(  تصورية تعديالت -3  
 

)تتمة(  ()غير مراجعة  تصورية( قائمة المركز المالي اله  

   
  الدرع العربي

  ("المستحوذ") 

 األهلي للتكافل
المستحوذ  ") 

 تعديالت   (" عليها

 

 تصورية 

 (غير مراجعة )  تصورية   ) تاريخية ة مراجع (  إيضاح 
 )ألف ريال سعودي(   

          الملكية  حقوق 
 638,525  171,858  166,667  300,000  أ3 رأس المال 

 194,218  194,218  -  -  ب 3 عالوة إصدار 
 20,866  (51,499)  31,499  40,866  2 نظامي احتياطي 

 43,464  (131,780)  51,780  123,464  2 مبقاة أرباح 
 (2,426)  -  -  (2,426)   احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

 894,647  182,797  249,946  461,904   مجموع حقوق المساهمين 
 2,480,169  182,797  1,088,807  1,208,565   المساهمين حقوق و  تمطلوباال مجموع
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 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
)تتمة(  تصورية إيضاحات حول المعلومات المالية ال  

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

تمة( )ت تصورية تعديالت -3  
 

)غير مراجعة(  تصوريةال الدخل( قائمة و  

   

  الدرع العربي
  ("المستحوذ") 

  األهلي للتكافل
المستحوذ  ") 

 تعديالت  (" عليها

 

 تصورية 

 (غير مراجعة)  تصورية   ) تاريخية  ة مراجع  (   
 )ألف ريال سعودي(   
          يرادات اإل

 800,942  -  248,234  552,708   إجمالي األقساط المكتتبة
 (274,871)  -  (61,950)  (212,921)   المسندة التأمين  إعادة أقساط  

 (2,794)  -  -  (2,794)   الخسارة مصاريف فائض 
 523,277  -  186,284  336,993   صافي األقساط المكتتبة 

 (23,163)  -  (89)  (23,074)   التغيرات في إجمالي األقساط غير المكتسبة 
ات في حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط  التغير 

 -  -  35,092   غير المكتسبة 
 

35,092 
 535,206  -  186,195  349,011   صافي األقساط المكتسبة 

 32,170  -  -  32,170   عموالت إعادة التأمين
 4,896  -  4,896  -   رسوم صندوق االستثمار 

 6,806  -  -  6,806   دخل اكتتاب آخر 
 579,078  -  191,091  387,987   مجموع اإليرادات 

          

          تكاليف ومصاريف اكتتاب 
 (385,347)  -  (77,777)  (307,570)   إجمالي المطالبات المدفوعة 

 120,410  -  61,095  59,315   حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 (264,937)  -  (16,682)  (248,255)   المدفوعة  صافي المطالبات 

 27,857  -  (1,240)  29,097   التغيرات في المطالبات تحت التسوية، بالصافي 
التغيرات في  حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات  

 (18,304)  -  315  (18,619)   المبلغ عنها المتكبدة وغير 
 (255,384)  -  (17,607)  (237,777)   صافي المطالبات المتكبدة 

          

 (13,500)  -  -  (13,500)   احتياطي عجز األقساط 
 (4,290)  -  (290)  (4,000)   احتياطيات فنية أخرى 
 (18,590)  -  (3,763)  (14,827)   تكاليف اقتناء الوثيقة 

 (7,181)  -  -  (7,181)   لجهة أخرى  إدارايةمصاريف 
 (7,418)  -  -  (7,418)   ستقطاع االضريبة 

 (5,392)  -  -  (5,392)   رسوم الجهة الرقابية 
 (11,541)  -  (1,241)  (10,300)   مصاريف اكتتاب أخر 

 (129,772)  -  (129,772)  -   مساهمات قابلة لالستثمار، صافي 
 (453,068)  -  (152,673)  (300,395)   مجموع تكاليف ومصاريف اكتتاب، بالصافي 

 126,010  -  38,418  87,592   اإلكتتاب دخل  صافي
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 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
)تتمة(  تصورية إيضاحات حول المعلومات المالية ال  

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

)تتمة(  تصورية تعديالت -3  
 

)تتمة(  )غير مراجعة( يةتصور ال الدخل( قائمة و  

   

  الدرع العربي
  ("المستحوذ") 

  األهلي للتكافل
المستحوذ  ") 

 تعديالت  (" عليها

 

 تصورية 

 (غير مراجعة)  تصورية   ) تاريخية  ة مراجع  (  ايضاح 
 )ألف ريال سعودي(   

          عمليات أخرى )مصاريف(  إيرادات 
 (1,537)  -  (297)  (1,240)   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (95,621)  -  (34,602)  (61,019)   مصاريف عمومية وإدارية 
 5,522  -  -  5,522   إيرادات عموالت على الودائع 

 4,023  -  -  4,023   على الصكوك  عموالتدخل 
 4,092  -  -  4,092   دخل توزيعات أرباح 

محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل   أرباح
 -  48  7,770   لخسارة الربح أو ا

 
7,818 

محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من   أرباح غير
 -  6,858  -   خالل الربح أو الخسارة 

 
6,858 

 5,306  -  5,306  -   إيرادات أخرى 
العمليات األخرى،  )مصاريف( إيرادات مجموع 
 -  (22,687)  (40,852)   بالصافي 

 
(63,539) 

          

سنة قبل الفائض والزكاة وضريبة  مجموع الدخل لل
 -  15,731  46,740   الدخل  

 
62,471 

 (4,813)  -  (1,675)  (3,138)   الفائض العائد إلى عمليات التأمين  
مجموع الدخل العائد إلى المساهمين قبل الزكاة  

 -  14,056  43,602   وضريبة الدخل 
 

57,658 
 (17,358)  -  (6,037)  (11,321)   اةالزك

 (624)  -  -  (624)   ف ضريبة الدخل مصرو 
ع الدخل العائد إلى المساهمين بعد الزكاة  مجمو 

 -  8,019  31,657   وضريبة الدخل 
 

39,676 
          

 63,853  17,186  16,667  30,000  أ3 ( ألف سهموسط المرجح لعدد األسهم القائمة )المت
          

          هم( السهم )بالريال السعودي لكل س  ربح
 0,62  (0,91)  0,48  1,06   األساسي  ربح السهم

 0,62  (0,91)  0,48  1,06   المخفض السهم  ربح
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 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
)تتمة(  تصورية إيضاحات حول المعلومات المالية ال  

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

)تتمة(  تصورية تعديالت -3  
 

)غير مراجعة(  تصوريةال الشامل الدخل( قائمة ز  
     األهلي للتكافل      

   

  الدرع العربي
  ("المستحوذ") 

المستحوذ  ") 
 تعديالت  (" عليها

 
 تصورية 

 (غير مراجعة)  تصورية   ) تاريخية  ة مراجع  (  ايضاح 
 )ألف ريال سعودي(   

ئد إلى المساهمين بعد الزكاة  مجموع الدخل العا
 -  8,019  31,657   وضريبة الدخل 

 
39,676 

          

          :(الشاملة األخرى  )الخسارة  الشامل اآلخرالدخل 
البنود المعاد تصنيفها في قائمة الدخل في السنوات  

        الالحقة: 
 

 
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة  

 -  -  358   عللبي 
 

358 
 (7,770)  -  -  (7,770)   الدخل أرباح محققة محولة إلى قائمة 

صافي التغير في القيمة العادلة غير المحققة  
 (7,412)  -  -  (7,412)   لالستثمارات 

          

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل  
        في السنوات الالحقة: 

 
 

عادة القياس االكتواراية على منافع نهاية  إ  ربح
 -  164  -   الخدمة 

 
164 

 32,428  -  8,183  24,245   الشامل للسنة   الدخل  مجموع
          

 63,853  17,186  16,667  30,000  أ3 ( ألف سهمالمرجح لعدد األسهم القائمة ) المتوسط
          

السعودي لكل  لسهم )بالريال ل  الدخل الشامل مجموع
        سهم( 

 
 

 0,51  (0,79)  0,49  0,81   األساسي  ربح السهم
 0,51  (0,79)  0,49  0,81   المخفض السهم  ربح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-15- 



444

17-3  ملحق 3: الرأي المقدم من المستشار المالي
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17-4  ملحق 4: النظام األساسي لشركة األهلي للتكافل وعقد التأسيس شاماًل جميع 
التعديالت.
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ــدرع للتأميــن المرتبطــة بصفقــة  ــالت علــى النظــام األســاس لشــركة ال 17-5  ملحــق 5: التعدي
االندمــاج

المادة بعد التعديلالمادة قبل التعديل

المادة الثامنة: رأس المال:
ــال  رأس مــال الشــركة هــو )400.000.000( أربعمائــة مليــون ري
ســهم  مليــون  أربعيــن   )40.000.000( الــى  مقســم  ســعودي، 
متســاوية القيمــة بقيمــة إســمية )10( عشــرة ريــاالت ســعودية 

للســهم الواحــد وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة.

المادة الثامنة: رأس المال:
رأس مــال الشــركة هــو )638.524.620( ســتمائة وثمانيــة وثاثــون 
مليــون وخمســمائة وأربعــة وعشــرون ألــف وســتمائة وعشــرون ريــال 
ســعودي، مقســم الــى )63.852.462( ثاثــة وســتون مليــون وثمانمائــة 
وإثنيــن وخمســون ألــف وأربعمائــة وإثنيــن وســتون ســهم بقيمــة إســمية 

ــال ســعودي للســهم الواحــد. قدرهــا )10( ري

المادة الخامسة عشر: إدارة الشركة:
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة عــدده )6( أعضــاء تنتخبهــم 
الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة ال تزيــد علــى ثــاث ســنوات ويجــب 
أن تعكــس تركيبــة مجلــس اإلدارة تمثيــًا مناســباً مــن األعضــاء 
المســتقلّين. وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز أن يقــل عــدد أعضــاء 
المجلــس المســتقلّين عــن عضويــن أو ثلــث أعضــاء المجلــس إيهمــا 
أكثــر. واســتثناء مــن ذلــك تعيــن الجمعيــة التأسيســية أعضــاء أول 
مجلــس إدارة لمــدة ال تتجــاوز )3( ثــاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 

شــهر قــرار وزارة التجــارة واالســتثمار بتأســيس الشــركة.

المادة الخامسة عشر: إدارة الشركة:
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة عــدده ثمانيــة )8( أعضــاء تنتخبهــم 
الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة ال تزيــد علــى ثــاث ســنوات ويجــب 
األعضــاء  مــن  مناســباً  تمثيــًا  اإلدارة  مجلــس  تركيبــة  تعكــس  أن 
أعضــاء  عــدد  يقــل  أن  يجــوز  األحــوال ال  وفــي جميــع  المســتقلّين. 
المجلــس المســتقلّين عــن ثاثــة )3( أعضــاء أو ثلــث أعضــاء المجلــس 
إيهمــا أكثــر. واســتثناء مــن ذلــك تعيــن الجمعيــة التأسيســية أعضــاء أول 
مجلــس إدارة لمــدة ال تتجــاوز ثــاث )3( ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ شــهر 

قــرار وزارة التجــارة واالســتثمار بتأســيس الشــركة.

المادة الثانية والعشرون: نصاب اجتماع المجلس:
ال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحــاً إال إذا حضــره )ســتة( أعضــاء 
يكــون عــدد األعضــاء  أو بطريــق اإلنابــة بشــرط أن  بأنفســهم 
الحاضريــن بأنفســهم )أربعــة( أعضــاء علــى األقــل مــن بينهــم 
عضــو مســتقل، وللعضــو أن ينيــب عنــه عضــواً آخــر فــي حضــور 
قــرارات  تصــدر  فيهــا.  التصويــت  وفــي  المجلــس  اجتماعــات 
المجلــس بأغلبيــة آراء األعضــاء الحاضريــن أو الممثليــن فيــه، 
وعنــد تســاوي اآلراء يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس 
األمــور  فــي  القــرارات  يصــدر  أن  اإلدارة  ولمجلــس  الجلســة. 
العاجلــة بعرضهــا علــى األعضــاء متفرقيــن مــا لــم يطلــب أحــد 
األعضــاء كتابــًة اجتمــاع المجلــس للمداولــة فيهــا، وفــي هــذه 
أول  فــي  اإلدارة  علــى مجلــس  القــرارات  هــذه  تعــرض  الحالــة 

اجتمــاع لــه.

المادة الثانية والعشرون: نصاب اجتماع المجلس:
ال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحــاً إال إذا حضــره أربعــة )4( أعضــاء 
بأنفســهم أو بطريــق اإلنابــة بشــرط أن يكــون عــدد األعضــاء الحاضرين 
بأنفســهم ثاثــة )3( أعضــاء علــى األقــل مــن بينهــم عضــو مســتقل، 
وللعضــو أن ينيــب عنــه عضــواً آخــر فــي حضــور اجتماعــات المجلــس 
وفــي التصويــت فيهــا. تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة آراء األعضــاء 
الحاضريــن أو الممثليــن فيــه، وعنــد تســاوي اآلراء يرجــح الجانــب الذي 
صــوت معــه رئيــس الجلســة. ولمجلــس اإلدارة أن يصــدر القــرارات فــي 
األمــور العاجلــة بعرضهــا علــى األعضــاء متفرقيــن مــا لــم يطلــب أحــد 
األعضــاء كتابــًة اجتمــاع المجلــس للمداولــة، وفــي هــذه الحالــة تعــرض 

هــذه القــرارات علــى مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع لــه.
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