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 الرئيسية األنشطةوالتنظيم  -1

سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية وفقاً لقرار مساهمة ، هي شركة )"الشركة"( شركة الجزيرة تكافل تعاوني

 23م/م( والمرسوم الملكي رقم 2010أبريل  12هـ )الموافق 1431ربيع الثاني  27خ بتاري 137رقم  اءوزرالمجلس 

م(. حصلت الشركة على السجل التجاري رقم 2010أبريل  13هـ )الموافق 1431ربيع الثاني  28بتاريخ 

التجارة  ريقرار وز( وحصلت على م2013يوليو  10الموافق )هـ 1434رمضان  2بتاريخ  4030251980

 :هولشركة ل المسجلالمقر الرئيسي عنوان  .م(2013يوليو  3هـ )الموافق 1434شعبان  24بتاريخ  ةوالصناع
 

 (، طريق المدينة3المساعدية بالزا )

 21442جدة  6277ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية 
 

ر التأميني والخدمات الحماية واإلدخا بما في ذلك منتجاتتأمين المشاركة في توفير منتجات  فىأهداف الشركة تتمثل 

ً لنظامها األساسي واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. حصلت الشركة على ترخيص  ذات الصلة وفقا

م( من مؤسسة النقد العربي 2013ديسمبر  18هـ )الموافق 1435صفر  15بتاريخ  34/201312رقم ت م ن/بال

 تأمين.أعمال ال لممارسة )"مؤسسة النقد"(السعودي 
 

سيتم اقتناء المحفظة التأمينية والموجودات والمطلوبات ذات الصلة من المساهم المؤسس بواسطة الشركة عند إنتهاء 

وبنك الجزيرة " بين الشركة االتفاقووفقاً لإلتفاق المبدئي "، د. عالوةً على ذلكالتقييم والحصول على موافقة مؤسسة النق

صروفات العمومية واإلدارية التي يتم تحويلها من المحفظة التأمينية سوف تكون فإن كل الم، )"المساهم المؤسس"(

ً أثاث وتجه %83و %17مشتركة بين الشركة والمساهم المؤسس بنسبة  يزات على التوالي. تستخدم الشركة حاليا

لمؤسس مقابل الحصول على فإن الشركة تدير المحفظة التأمينية للمساهم ا لالتفاقووفقاً ، المساهم المؤسس. إضافة لذلك

ال تعتبر نافذة بعد   دارةاإلمن إجمالي إيرادات محفظة المساهم المؤسس. إن رسوم  %20إلى  %10بمعدل  إدارةرسوم 

 .لالتفاقم وفقاً 2015إبريل  1

 

 عدادس اإلاأس -2

 س القياساأس -أ

ً القوائم المالية وفق إعدادتم  بالقيمرة العادلرة  اتسرتثمارات المتاحرة للبيرع واالسرتثمارباسرتثناء االلمبدأ التكلفرة التاريخيرة  ا

  .التي يتم قياسها بالقيمة العادلةو من خالل قائمة الدخل

 االلتزامبيان  -ب
 

الزكاة من مؤسسة النقد للمحاسبة عن  معدلةالمالية لالدولية للتقارير ا ريركة وفقا للمعايشللالقوائم المالية  إعدادتم 

ة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة بيق جميع المعايير الدولية للتقارير الماليوالتي تتطلب تط ريبة الدخلضو

ً الدولية.  ، فإنه بدالً من المعيار الدولي م2017إبريل  11اريخ ت 381000074519رقم مؤسسة النقد لتعميم  ووفقا

( 21)رقم المالي للمعيار المعايير الدولية للتقارير  تفسيرات( "ضريبة الدخل" وتفسير لجنة 12للمحاسبة رقم )

)"تعميم "الرسوم" والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل 

حقوق المساهمين  مستحقات الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من خالل احتساب، يتم مؤسسة النقد"(

 تحت بند األرباح المبقاة.
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 )تتمه( عدادس اإلاأسـ 2

 )تتمه( االلتزامبيان  -ب

ً دائمآ معدة  عن الزكاة وضريبة الدخل كانت للمحاسبةحيث أن سياسة الشركة و سسة مؤ الجديدة من للتعليماتطبقا

المعالجات المحاسبية أو المبالغ أو السياسيات المحاسبية أي تغيرات في تؤثر على لم  التعليماتتطبيق ن ، فإالنقد

 عنها في فترات أو سنوات سابقة أو راهنة. اإلفصاح تمالتي 
 

حسرابات مسرتقلة لسرجالت ، فرإن الشرركة تحرتفظ بةالسرعوديفري المملكرة العربيرة الترأمين متطلبرات نظرام و ألحكراموفقاً 

وعمليرات الترأمين بجميرع الموجرودات المتعلقرة بعمليرات االحتفاظ تتولى الشركة وعمليات المساهمين. التأمين عمليات 

يتم تسجيل اإليرادات والمصروفات العائدة بشكل واضح ألي من هذين النشراطين فري الحسرابات الخاصرة ين. المساهم

 .دارةاإلمجلس و دارةاإلبكل نشاط. يتم تحديد أسس توزيع المصروفات من العمليات المشتركة بواسطة 
 

 تالي:يتم توزيعه كالالتأمين فإن الفائض من عمليات للنظام األساسي للشركة، وفقا 
 

%90 لعمليات المساهمين محّول  

%10 التأمينلعمليات  محّول  

 100%  

  

 عمليات المساهمين.   حميله علىفإن العجز بالكامل يتم تالتأمين نشوء عجز عن عمليات  وفي حال
 

 ً قبل قد النمؤسسة على الشركة الحصول على موافقة  يجب، ذية لمؤسسة النقدمن الالئحة التنفي (70)للمادة  وفقا

شريطة أن  دارةاإلمن قبل مجلس  المحددةلى حملة الوثائق طبقاً للمعايير إمباشرة التأمين فائض حملة وثائق توزيع 

يكون عقد العميل ساري المفعول وأن العميل قام بدفع ما عليه من أقساط حتى تاريخ تسوية حساب التوزيع 

 .التعاوني
 

من المتوقع فحسب ترتيب السيولة. وباستثناء الوديعة النظامية،  المركز الماليعناصر تقوم الشركة بعرض و

اثني عشر شهرا بعد تاريخ  لالخ وتسويتها على التوالي األخرىالمطلوبات المالية استرداد جميع الموجودات و

 .لتقرير الماليا

 عملة التشغيل والعرض -ج
 

قرب ألف صحيح ما أل األرقامة للشركة وتم تقريب العملة الوظيف وهوتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي 

 .لم يرد خالف ذلك تحديداً 

 

 واألحكامالتقديرات  استخدام -د

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية القوائم المالية للشركة  إعداديتطلب  األحكام والتقديرات  استخدام دارةاإلمن طبقا

إن مصروفات والموجودات والمطلوبات واالفصاحات المرفقة. واإلفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات وال

يتم فحص التقديرات واألحكام واالفتراضات بصفة مستمرة. يتم النتائأ الفعلية النهائية قد تختلف عن تلك التقديرات. 

تي لها إجراء تعديالت على التقديرات بمنظور مستقبلي. فيما يلي المعلومات حول هذه التقديرات واالفتراضات ال

 تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية:
 

المالية  القوائم إعدادالمالية تتفق مع تلك المتبعة في  القوائم إعدادفي  دارةاإلالتقديرات واألحكام التي تستخدمها إن 

 .م2016ديسمبر  31السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
  م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

16 
 

 تمة()ت عدادس اإلاأسـ 2

 )تتمة(الحكم والتقديرات  ستخداما -د

 مخصص المطالبات تحت التسوية

المستحقة لحملة الوثائق الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين. تستند  تقدير المبالغ دارةاإل يجب على

م التأكد هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عوامل عديدة تنطوي على درجات متفاوتة من التقدير وعد

مما ينشأ عنه في المستقبل تغيرات في المطلوبات التقديرية. وتقدر  دارةاإلوقد تختلف النتائأ الفعلية عن تقديرات 

لى قرار من على خبرتها السابقة في محفظة التأمين. ويتم تقدير المطالبات التي تحتاج إبناًء الشركة مطالباتها 

 أساس كل مطالبة على حدة. على ـ إن وجدت ـ  محكمة أو هيئة تحكيم
 

على أساس شهري بفحص مخصصاتها مقابل المطالبات المدفوعة، والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ  دارةاإلتقوم 

عنها. وأي فرق بين المخصصات في تاريخ قائمة المركز المالي وأي مبالغ مسددة أو مخصصات في السنة التالية 

والفائض المتراكم للسنة. كما يتم التحقق من مخصص المطالبات القائمة، كما لتأمين ايتم إدراجه في قائمة عمليات 

 .   مستقلاكتواري ديسمبر، والمصادقة عليه من قبل خبير  31في 

 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

لى أن الشركة ع اً موضوعي إذا كان هناك دليالً القبض المستحقة  شتراكاتفي قيمة اال نخفاضيتم تكوين مخصص لال

بر وجود مصاعب مالية كبيرة األصلية للذمم المدينة. ويعت لآلجاللن تكون قادرة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً 

 .المستحقة شتراكاتاالفي قيمة  انخفاضمدين أو تعثره أو تخلفه عن السداد مؤشرات على وجود لدى 

 

 اتستثمارتصنيف اال

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو  استثمارإذا كان سيتم تصنيفة ك استثمار ما اقتناءالشركة عند  إدارةتحدد 

تفاصيل تصنيف  االعتبار في دارةاإلتأخذ متاح للبيع.  استثماركأو  االستحقاقمحتفظ به حتى تاريخ  استثمار

ما إذا كان سيتم تصنيف  تحديدند ، عالمعايير الدولية للتقارير الماليةكما وردت في  في األوراق المالية ستثماراال

 ى القيمة العادلة أو التكلفة المطفأة.لعبناًء في األوراق المالية  ستثماراال

 

 القيم العادلة لألدوات المالية

على األسعار بناًء ائمة المركز المالي قالنشطة بتاريخ  األسواقيتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في 

عند عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة ضمن قائمة ولة في السوق. المتدا

التقييم  مجموعة من أساليب استخداميتم تحديد قيمتها بة المتداولة لها، فإنه المركز المالي من خالل السوق النشط

ة المتاحه النماذج الحسابية من خالل بيانات السوق مدخالت هذ الحصول علىيتم  ومن ضمنها النماذج الحسابية.

 .عند عدم توافر مثل هذه البيانات يجب تقدير القيمة العادلة ا.يمكن مالحظتهوالتي 

 

 قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع انخفاضخسائر 

ً انخفاضهناك  يكونالموجودات المالية المتاحة للبيع قد انخفضت قيمتها عندما  ما كانتتحدد الشركة  ً  ا أو  جوهريا

ً يتطلب  األمدأو طويل  جوهريإن تحديد ما هو  في القيمة العادلة إلى ما دون تكلفتها. األمدطويل  ظل في و. حكما

المالية للشركة البيئة العادية في سعر السهم، و التقلباتمن بين عوامل أخرى بتقييم  تقوم الشركة ،هذا الحكم

في  نخفاضااللتشغيلية والتمويلية. قد يكون والتدفقات النقدية ا، التقنية، والتغيرات في طاعالمستثمر فيها، وأداء الق

على تدهور الوضع المالي للشركة المستثمر فيها وأداء القطاع والتغيرات في  ئما عندما يكون هناك دليالً الالقيمة م

 .والتمويلية والتدفقات النقدية التشغيلية ةالتقني
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 تمة()ت عداداإلس اأس  - 2

 تمة()تالحكم والتقديرات  استخدام -د

 

 االستمراريةمبدأ 

ً لقدرة الشركة على االستمرار في  إدارةأعدت  وهي على قناعة أن لديها الموارد لمواصلة  نشاطهاالشركة تقييما

االستمرار.  في على قدرتهالشركة بأي شكوك كبيرة دى اال علم ل، عالوةً على ذلكالعمل في المستقبل المنظور. 

 .االستمراريةالقوائم المالية على أساس مبدأ  إعدادفقد تم  وبالتالي

 الهامة ملخص السياسات المحاسبية  - 3
 

القوائم المالية  إعدادتتفق مع تلك المتبعة في  هذه القوائم المالية إعدادالمتبعة في الهامة وان السياسات المحاسبية 

يناير  1 اعتباراً منالتى تسرى التالية تطبيق التعديالت الجديدة مع م 2016ديسمبر  31لسنة المنتهية في للشركة عن ا

 للشركة. القوائم المالية والتي ليس لها تاثير مالي على أو بعد هذا التاريخ م2017
 

ى قائمة أي تأثير عل ولم يكن لذلك الحالية لسنةلعرض التجميع بعض أرقام المقارنة لتتفق إعادة تم إعادة تصنيف / 

 .للسنة التغيرات في حقوق المساهمين

 الجدياادة وتعاادي تها المعااايير الدوليااة للتقااارير الماليااةاسااير لجنااة تفساايرات تفو المعااايير الدوليااة للتقااارير الماليااة

 :والمطبقة من قبل الشركة
 

 لمحاسبة:لالدولية معايير ال قامت الشركة بتطبيق التعديالت ومراجعة المعايير الحالية التالية، والتي صدرت عن مجلس

 

 البيان التعدي تالمعيار/ 

رقم  المعيار الدولي للمحاسبة

(7) 

"قائمة التدفقات النقدية:  –( 7)رقم  المعيار الدولي للمحاسبةتعديالت على 

في  اتفصاح عن التغيرمن المنشآت اإلتتطلب التعديالت مبادرة االفصاح: 

ويل، بما في ذلك التغيرات الناشئة عن التفقات مطلوباتها الناشئة عن أنشطة التم

: مكاسب أو خسائر صرف العمالت النقدية والتدفقات غير النقدية )مثل

ال يتطلب من المنشآت تقديم معلومات ي للتعديل، في التطبيق األولاألجنبية(. 

 لفترات السابقة.مقارنة عن ا

 

المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (12) رقم

"اإلفصاح عن  (12)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت على توضح ال

 16ب – 10بة في الفقرات بخالف تلك المبينالمصالح في المنشآت األخرى" 

التي تطبق على حصة الشركة في شركة تابعة أو مشروع مشترك او شركة 

 ( يتم تصنيفهزميلةترك أو شركة زميلة )أو جزء من حصتها في مشروع مش

 . للبيعاستبعاد( كمحتفظ بها مجموعة ضمن  إدراجهأو )

 

والمعايير أعاله ليس لها أي تأثير على اإلفصاحات حول القوائم المالية 

 للشركة.

 

 فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:

 

 النقد وما في حكمه

ثالثة عن ا األصلية استحقاقهمدة  تزيدوودائع المرابحة التي ال  البنكيةألرصدة يتكون النقد وما في حكمه من النقد وا

 أشهر.
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   - 3
 

  االستحقاقات المحتفظ بها حتى تاريخ ستثماراال

دفعات ثابتة أو قابلة هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة ذات  االستحقاقات المحتفظ بها حتى تاريخ ستثماراال

 .االستحقاقبها حتى تاريخ االحتفاظ للتحديد ولها تواريخ إستحقاق محددة ولدى الشركة النية اإليجابية والمقدرة على 
 

طريقة معدل  استخدامبالتكلفة وتعدل بإطفاء العالوة أو الخصم ب االستحقاقات المحتفظ بها حتى تاريخ ستثمارتسجل اال

 .الفعّالالعمولة 
 

أو قائمة عمليات  والفائض المتراكمالتأمين عمليات قائمة ات في ستثماراالعلى هذه  أو خسارة مكسبأي ب االعترافيتم 

 .قيمته انخفاضأو  ستثماراستبعاد اال عندالمساهمين 

 

 ات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحداتاستثمار

ع هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة يتم تصنيفها كـ"متاحة للبيع". تقيد هذه الموجودات المالية المتاحة للبي

 ات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة.ستثماراال ، يتم قياسات مبدئياً بالقيمة العادلة. وبعد القياس األوليستثماراال
 

 ستثمارمعينة تقع مخاطر االمرتبطة بعقود الموجودات المالية المحتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات تمثل 

ات في وحدات في صناديق استثمارفيها بشكل رئيسي على حاملي وثائق التأمين. تمثل هذه الموجودات المالية 

خسائر القيمة العادلة كبند مستقل وتدرج مكاسب / ية، وتعتبر أوراق مالية للتداول الفوري في السوق. تظهر استثمار

 شطة التأمين.أن احتياطيضمن 

 

 ت بالقيمة العادلة من خ ل قائمة الدخلستثماراال

القيمة العادلة ات على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان باإلمكان قياس ستثمارتصنف اال

ً  ستثماروكان تصنيف اال يعتد بهابصورة  لالستثمار لإلستراتيجية الموثقة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مطابقا

ات المصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في البداية ستثمارالمعتمدة لدى الشركة. تدرج اال

ً قياس هذه اال ات بالقيمة العادلة مع تسجيل جميع ستثماربالتكلفة، باعتبارها القيمة العادلة للثمن المقدم. يعاد الحقا

ات على أسعار األوراق المالية ستثمارتعتمد القيمة العادلة لال يمة العادلة في قائمة عمليات المساهمين.التغيرات في الق

 المتداولة في السوق.

 

  االشتراكات المستحقة القبض

ة يتم االعتراف باالشتراكات المستحقة القبض عند حلول موعد استحقاقها وتُقاس ـ عند االعتراف المبدئي ـ بالقيمة العادل

لألقساط المستلمة أو المستحقة القبض. يتم فحص القيمة الدفترية لالشتراكات المستحقة القبض للتحقق من االنخفاض في 

قيمتها عندما تشير األحداث أو الظروف إلى احتمالية عدم استرداد القيمة الدفترية لهذه االشتراكات. يتم تسجيل أي 

التأمين والفائض المتراكم. يتم إلغاء االعتراف باالشتراكات المستحقة خسارة من انخفاض القيمة في قائمة عمليات 

 القبض عند استيفاء متطلبات استبعاد مثل هذه الموجودات المالية.
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 تأمينال أنشطة احتياطي

مستقل تواري ككتواري من قبل خبير االتقييم اإلة طريقعلى أساس  ستثمارمخصص مطلوبات عقود اال احتسابيتم 

 صندوق.الوحدة في السعر  استخدامب
 

 ية.ستثمارأصحاب العقود اال تقوم بسداده الىالذي تتوقع الشركة أن  مخصص المشاركةكتواري تقييم اإلالويشمل 

 

 مقدما اتمدفوع

ً سلمقدما مصروفات لم يتم تكبدها بعد ولكنها دفعت  اتالمدفوعتمثل  فوعة دمالمبالغ ل. تسجل ابشكل نقدي بالفعلفا

أو المتراكم  التأمين والفائضحقا على قائمة عمليات تحميلها الدفوع. ويتم ماللغ النقد بمببدئيا كموجودات وتقاس مقدما م

 .كها أو انتهاء مدتها مع مرور الوقتالعند استه المساهمينعمليات  قائمة

 

 قيمة الموجودات المالية  انخفاض

على إحتمال حدوث  اً موضوعي لتحديد ما إذا كان هناك دليالً في كل تاريخ تقرير مالي تقوم الشركة بإجراء تقييم 

في قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر االصل المالي أو مجموعة من الموجودات  انخفاض

نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت  نخفاضالمالية منخفضة القيمة إذا وجد دليل موضوعي على حدوث اال

قات النقدية الحدث )أو األحداث( تأثير على التدف لذلكبعد اإلدراج األولي لألصل )حدث الخسارة المتكبدة( وأن 

في حال وجود ووق. ألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثمن االمستقبلية المقدرة 

يتم تحديد  التأمين والفائض المتراكم.تدرج في قائمة عمليات  في القيمة نخفاضفإن خسارة اال، مثل هذا الدليل

 على النحو التالي: نخفاضاال
 

ة العادلة ناقصا أي القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيم انخفاضالمدرجة بالقيمة العادلة، فإن الموجودات  في حال (أ

عمليات قائمة أو  التأمين والفائض المتراكمعمليات مة المعترف بها سابقا في قائمة القيفي  انخفاضخسائر 

 المساهمين.
 

 القيمة الدفترية والقيمة الحاليةفي القيمة هو الفرق بين  نخفاضفإن اال، في حال الموجودات المدرجة بالتكلفة  (ب

 .مالي مماثل ألصلللتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة حسب سعر السوق الحالي 
 

 فرق بين القيمة الدفترية والقيمةفي القيمة هو ال نخفاضفإن اال، وجودات المدرجة بالتكلفة المطفأةالم في حال (ج

 .الفعّالاألصلي  العمولةالحالية للتدفقات النقدية المخصومة طبقاً لسعر 
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 قيمة الموجودات غير المالية ضانخفا
 

في قيمة  انخفاضعلى احتمال حدوث  كان هناك دليالً  إنللتأكد في كل تاريخ تقرير مالي تقوم الشركة بإجراء تقييم 

في القيمة سنوي، تقوم الشركة  انخفاضأصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو إذا كان مطلوباً إجراء فحص 

إسترداده من قيمة األصل. إن المبلغ الممكن إسترداده من قيمة األصل هو القيمة العادلة لألصل أو  بتقدير المبلغ الممكن

ً تكاليف بيع األصل وقيمتها قيد االستعمال الوحدة المحققة للنقد  على  القيمة العادلة ويتم تحديدـ أيهما أعلى ـ ناقصا

قدية مستقلة إلى حد كبير عن تلك المحققة من األصول أساس كل أصل على حدة ما لم يكن األصل ال يحقق تدفقات ن

قيمته أو الوحدة المحققة للنقد القيمة الدفترية لألصل أو  تتجاوز . وفي حالاألخرىأو مجموعات األصول  األخرى

قيمتها الممكن استردادها عندئذ يعتبر األصل على أنه قد انخفضت قيمته ويتم تخفيض قيمته إلى القيمة الممكن 

فإن التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية يتم تخفيضها إلى قيمتها الحالية ، وفي تقييم القيمة قيد االستعمال ردادها.است

عكس التقييمات الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة التي تستعمال معدل خصم ما قبل الضريبة با

ـ  ت في السوقأحدث معامالت تم االعتبارلعادلة ناقصاً تكلفة بيع األصل تؤخذ في المتعلقة باألصل. وفي تحديد القيمة ا

نموذج تقييم مناسب. ويتم إثبات هذه الحسابات  استخدامعدم امكانية تحديد مثل هذه المعامالت يتم  إن وجدت. وفي حال

داول أو عن طريق المؤشرات عن طريق مضاعفات التقييم وأسعار األسهم المتداولة لشركات تابعة مدرجة في الت

 المتوفرة للقيمة العادلة. األخرى

 

ها إعدادفي القيمة إلى الموازنات التقديرية التفصيلية وحسابات التوقعات والتي يتم  نخفاضتستند حسابات الشركة لال

ه الموازنات بشكل مستقل لكل وحدة من الوحدات المحققة للنقد في الشركة التي يتم تخصيص موجودات لها وتغطي هذ

ً فترة من ثالث إلى خمس سنوات. أما الفترات التي هي أطول من خمس سنوات  التقديرية وحسابات التوقعات عموما

 معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المتوقعة بعد السنة الخامسة. احتسابفيتم 

 

أو قائمة عمليات تمرة في قائمة عمليات المساهمين في القيمة بالنسبة للعمليات المس نخفاضتسجل الخسائر من اال

 مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته. بما يتوافق اتفي فئات المصروالتأمين والفائض المتراكم 

 

في القيمة  نخفاضما إذا كان هناك أي مؤشر على أن الخسائر من اال للتحققتقرير مالي  في كل تاريخيتم إجراء تقييم 

المبلغ  بتقديروجود مثل هذا الدليل تقوم الشركة  في حالوها لم تعد موجودة أو أنها قد انخفضت. التي سبق تسجيل

في القيمة التي سبق قيدها فقط إذا كان هناك  نخفاضالممكن استرداده من قيمة األصل. ويتم عكس قيد خسارة من اال

ن قيمة األصل منذ تسجيل آخر خسارة من في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده م اً تغير

في القيمة. ويتم حصر عكس القيد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته الممكن استردادها وال  نخفاضاال

تتجاوز القيمة الدفترية التي كان ممكن تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يكن قد تم تسجيل خسارة من 

أو قائمة عمليات سابقة. ويتم إثبات عكس القيد في قائمة عمليات المساهمين مة لألصل في سنوات في القي نخفاضاال

وفي مثل هذه الحالة فإن عكس القيد  تقديرهاإال إذا كان األصل قد تم تسجيله بالقيمة المعاد  التأمين والفائض المتراكم

 .التقديريعتبر زيادة في إعادة 
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 القيم العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتداولة بنشاط في أسواق مالية منتظمة بالرجوع إلى أسعار الطلب المتداولة 

اريخ في السوق بالنسبة للموجودات المالية وأسعار العرض بالنسبة للمطلوبات المالية كما في نهاية دوام يوم عمل ت

 التقرير المالي. وفيما إذا لم تتوافر أسعار متداولة في السوق فإن السعر الذي يقدمه الوسيط يعتبر هو القيمة العادلة.
 

تتضمن هذه و. التقديرأساليب  استخدام، يتم تحديد القيمة العادلة بةسوق نشطلها  ليسالمالية التي  للموجوداتبالنسبة 

/ أو ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير ورية حديثة، مع اإلشارة إلى القيمة السوقية الحالية معامالت تجا استخداماألساليب 

، تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة. بالنسبة لتقنيات التدفقات النقدية المخصومةتحليل التدفقات النقدية 

 مماثلة. لموجوداتالسوق  هو سعروومعدل الخصم المستخدم  دارةاإلعلى أفضل تقديرات 
 

العادلة في  يد مستويات التسلسل الهرمي للقيمتم تحد. متاحة للشركة كونتيجب أن  منفعةاألكثر الرئيسية أو السوق إن 

  (.6) اإليضاح

 

 المطلوبات كفاية فحص

 تستخدم الفحوص هذه العقود. وإلجراء مطلوبات كفاية للتحقق من فحوص إجراء يتم لي،ما مركز قائمة كل تاريخ في

 المطالبات والمصروفات معالجة ومصروفات المستقبلية التعاقدية للتدفقات النقدية الحالية التقديرات أفضل دارةاإل

 طريق عن والفائض المتراكمالتأمين  عمليات قائمة على فور حدوثه الدفترية القيمة في أي عجز يتم تحميل .اإلدارية

 القائمة(. المخاطر )مخصص المطلوبات كفاية فحوص عن تجةالنا مخصص مقابل الخسائر تكوين
 

هوامش  اإلفتراضات )بدون هذه مثل فإن افتراضات جديدة ألفضل التقديرات إتباع المطلوبات كفاية فحص يتطلب عندما

 المطلوبات الحقاً. تلك لقياس هااستخدام يتم السالب( نحرافلال

 

 تأمينإعادة ال

التي التأمين إن عقود إعادة  المتعلقة بكافة أعمالها. في سياق األعمال اإلعتياديةالتأمين تقوم الشركة بإسناد مخاطر 

الشركة فقط مع شركات تتعاقد الصادرة. التأمين تبرمها الشركة التي يتم بموجبها تعويض الخسائر الناجمة عن عقود 

" أو أعلى من قبل ب ب بعلى األقل بـ" هافتصن يكون بحيث ،دارةاإلإعادة تأمين التي يتم الموافقة عليها من قبل 

 .وثائق التأمين حملة ها تجاهاتلتزامامن الشركة  تعفيال التأمين ترتيبات شركات إعادة إن  عالمية.ال التصنيفوكاالت 
 

ن . تتكون هذه الموجودات متأمينكموجودات إعادة التأمين التي تستحقها الشركة بموجب عقود إعادة  المنافعيتم إثبات 

من التأمين وحصة معيدي  رباحمثل العموالت على األ األخرىمن سداد المطالبات والذمم المدينة التأمين حصة معيدي 

عالقة. الذات التأمين الناتجة بموجب عقود إعادة  نافععلى المطالبات المتوقعة والم المطالبات تحت التسوية التي تعتمد

 . التأمين إعادة ة لشركاتأرصدة مستحقالتأمين إعادة  تمثل مطلوبات
 

األساسية التأمين بعقود  المرتبطةبطريقة تتفق مع المبالغ التأمين لشركات إعادة  ستحقةأو الم القابلة لالستردادتقيد المبالغ 

 تأمين.الإعادة من عقود ووفقا لشروط كل عقد 

 

 شتراكاال وديعة

الوثائق اإللزامية والفحص  من تقديم نتهاءاإلك أولي. ومع شتراالين كمن حملة الوثائق المحتم اشتراك وديعةيتم أخذ 

 المكتتبة. شتراكاتإلى إجمالي اال الوديعةيتم نقل هذه فإنه الطبي لحامل الوثيقة المحتمل، 
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 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

من التأمين فيما يتعلق بحصة معيدي التأمين ستحقة الدفع لشركات إعادة تتضمن الذمم الدائنة لمعيدي التأمين، مبالغ م

 من المطالبات التي تم دفعها.التأمين  يبعد خصم حصة معيد شتراكاتاال

 

 ومطلوبات أخرى مستحقات

ديم بها تق ع أو الخدمات المستلمة، سواء تميتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل والخاصة بالبضائ

 من قبل المورد أو لم يتم.فواتير 
 

 المخصصات

نشوء أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك  قانونييتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام )

 .بصورة يُعتد عليهايمكن قياسها  االلتزامتكاليف لسداد 

 

 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة

أة نهاية خدمة. ويستند استحقاق هرذه المكافرأة عرادة إلرى طرول مردة خدمرة الموظرف واتمرام فتررة تدفع الشركة لموظفيها مكاف

فرري الحرد األدنررى مررن الخدمررة. يررتم تكرروين مخصررص مقابررل مكافررأة نهايررة الخدمررة المسررتحقة للمرروظفين بموجررب نظررام العمررل 

المركرز المرالي ويحمرل مصرروف الفتررة علرى في تاريخ قائمرة كما عن فترات خدمتهم المتراكمة  ةالسعودي المملكة العربية

 والفائض المتراكم.التأمين قائمة عمليات 

 

 الزكاة وضريبة الدخل 

ً  احتسابيتم  على وضريبة الدخل لألنظمة المالية للمملكة العربية السعودية. تقيد الزكاة  الزكاة وضريبة الدخل وفقا

 في حقوق المساهمين. التغيرات تحت بندالمبقاة  رباحاألمن خالل المساهمين 
 

المالية القوائم تعديالت في اى ال يتم إجراء ف، ستردادها من المساهمينإالزكاة وضريبة الدخل سيتم  اجمالىبما أن و

معامالت معينة مع أطراف غير مقيمة في المملكة  وتفرض الشركة ضرائب علىلمراعاة آثار ضرائب الدخل المؤجلة. 

 .ةالسعودي في المملكة العربيةضريبة الدخل  اموفقاً لنظالعربية السعودية 
 

 والقياس االعتراف -المالية  األدوات

 أخرى.لمنشاة أداة حقوق ملكية أو لى لتزام مااأو للمنشأة الي ل مأصأي عقد ينتأ عنه  لية هياملاألداة ا
 
ات المتاحة ستثماراالالنظامية و يعةوالود االشتراكات المستحقة القبضكون الموجودات المالية من النقد وما في حكمه وتت

ات ستثماراالو االستحقاقى تاريخ ات المحتفظ بها حتستثماراالالمطلوبات المرتبطة بالوحدات وللبيع المحتفظ بها لتغطية 

تتكون المطلوبات المالية و. األخرىوالذمم المدينة التأمين مليات والمستحق من ع بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 .األخرى لعمليات المساهمين وبعض المطلوبات مستحقاتوالتأمين  لمعيدي دائنة ذممو التسوية تحت مطالباتمن 

 

 االعترافتاريخ 

 الذي التاريخ )أي المتاجرة تاريخ في إدراجها يتم العادية بالطريقة تتم التي المالية األدوات مبيعات أو مشتريات إن جميع

 ألدوات مالية إن المشتريات أو المبيعات العادية هي مشتريات أو مبيعات (.أداة ماليةبيع  أو بشراء الشركة فيه تلتزم

 السوق. في أو العرف السائد عامة بصفة النظام يحدده الذي الزمني اإلطار ضمن األداة المالية قيمة سداد تتطلب
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 تمة()ت والقياس عترافاال -المالية  األدوات

 دوات الماليةلألقياس الو االعتراف
. داة الماليةلأل حكام التعاقديةاألكة عندما تصبح الشركة طرفا في للشر القوائم الماليةالمالية في  األدواتب االعترافيتم 

 مالية والمطلوبات المالية غيرالمالية مبدئيا بقيمتها العادلة مضافا إليها، في حالة الموجودات ال األدواتيتم قياس جميع 
يعتمد تصنيف وصدار. اإلقتناء أو إلتكاليف إضافية مباشرة متعلقة باالدخل، أية  قائمة اللالمدرجة بالقيمة العادلة من خ

بعد القياس والمالية وخصائصها.  األدواتاقتناء  اللهمبدئي على الغرض الذي تم من خال االعترافالمالية عند  األدوات

ات المتاحة للبيع المحتفظ بها لتغطية المطلوبات ستثماراالية بالتكلفة المطفأة باستثناء المال األدواتي، يتم إدراج المبدئ
 .ات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلستثماراالالمرتبطة بالوحدات و

 

 إلغاء االعتراف باألدوات المالية

 الموجودات المالية
لمالي )أو حسب مقتضى الحال جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من باألصل ا االعتراف إلغاءيتم 

 الموجودات المالية( في حالة:
 

 .إنتهاء حقوق الحصول على التدفقات النقدية من األصل 
 

  أن تكون الشركة قد تنازلت عن حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو أنها تعهدت بإلتزام دفع
"تحويل" أو )أ( إما  اتفاقيةتدفقات النقدية التي يتم الحصول عليها كاملة ودون تأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب ال

ً بمخاطر  أنها قد تنازلت فعلياً عن كافة مخاطر ومنافع األصل، أو )ب( أنها لم تتنازل عن األصل ولم تحتفظ فعليا

 .ومنافع األصل ولكنها تنازلت عن السيطرة عن األصل
 

ييم فإنها تقوم بتق اتفاقية تحويل،عندما تقوم الشركة بتحول حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من األصل أو أنها دخلت في 
بكافة االحتفاظ الشركة بتحويل أو  ال تقوم. وعندما األصلحتفظت بمخاطر ومنافع ملكية اما إذا كانت وإلى أي مدى قد 

في مشاركة الشركة  بمقدارباألصل  االعترافل السيطرة على األصل حينئذ يتم ، وال بتحوياألصلمخاطر ومنافع 

ً مقابل إستمرار مشاركتها. ويتم قياس األصل المنقول الذي تم  ً التزاما األصل. وفي هذه الحالة فإن الشركة تسجل أيضا
بها الشركة. إن االستمرار في  ات التي احتفظتااللتزامالمرتبط به على أساس يعكس الحقوق و االلتزامالتنازل عنه و

األصلة لألصل أو القيمة القصوى بالقيمة الدفترية  يتم قياسهكل ضمان على األصل المتنازل عنه المشاركة الذي يأخذ ش

 للثمن الذي يتعين على الشركة دفعها مقابل األصل ـ أيهما أقل.
 

 المطلوبات المالية
 .و إلغاؤه أو انتهاء صالحيتهعند سداده أالمالي  االلتزاميتم إلغاء قيد 

 
 إثبات اإليرادات 

وعلرى أسراس نسربة  التري تخصرهاالترأمين وثائق  وفقاً آلجالوالفائض المتراكم التأمين في قائمة عمليات  شتراكاتتسجل اال
التغطيرة  المكتتبرة المتعقلرة برالفترة السرارية المفعرول مرن شرتراكاتغير المكتسبة الحصرة فري اال شتراكات. تمثل االوتناسب

التررأمين فرري قائمررة عمليررات  غيررر المكتسرربة شررتراكاتاال . يرردرج التغيررر فرري مخصررصالتقريررر المرراليالتأمينيررة فرري ترراريخ 

 والفائض المتراكم وذلك إلثبات اإليرادات على مدى فترة الخطر.
 

ر الصررندوق ويررتم ات المرتبطررة بالوحرردات وفقررا لشررروط اإلتفاقيررة مررع مررديسررتثماراال المسررتردات بخصرروص احتسررابيررتم 
 .االستحقاقها على أساس احتساب

 
  .االستحقاقها على أساس احتسابمع المساهم المؤسس ويتم  يةالمحفظة وفقاً لشروط االتفاق إدارةأتعاب  احتسابيتم 

 
كردخل  ية الموارد البشرية عند إسرتالمها، ويرتم إدراج عمولرة األربراح مرن عقرود إعرادة الترأمينيتم إثبات إعانة صندوق تنم

 حال االستالم.
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 االشتراكات المسندة

 يتم إدراج االشتراكات المسندة كمصروف عندما تصبح مستحقة الدفع.
 

 التشغيلي عقود اإليجار

عقود دفعات ل فإن األصل يصنف كإيجار تشغيلي. تسج، بجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل كبيرإذا احتفظ المؤجر 

على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد  والفائض المتراكمالتأمين اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة عمليات 

 اإليجار.
 

 المقاصة

في حالة وجود  قائمة المركز المالي فقط في الصافي المبلغ ويدرج والمطلوبات الماليةالمالية  الموجودات تتم مقاصة

ً نظام نافذ حق تحقيق  أو الصافي أساس على إما للتسوية الشركة لدى نية هناك ويكون المبالغ المسجلة لتسوية ا

والمصروفات في قائمة عمليات المساهمين  اإليراداتالوقت. ال تتم تسوية  نفس في وسداد المطلوبات الموجودات

 السياسات المحاسبية للشركة. جببموتحديداً ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به التأمين عمليات وقائمة 
 

 العم ت األجنبية 

تحتفظ الشركة بسجالتها المحاسبية باللاير السعودي. تسجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية باللاير السعودي طبقا 

العمالت ألسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة. يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة ب

 األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. 

 

 اتالمنتج تصنيف

تأمين جزء  ، وبما أن العقد يتكون من جزئين:ستثمارا بعقود مرتبطة الحياة على تأمين عقود بإصدار الشركة تقوم

ال يتم تجميع تلك المبالغ. يتم إدراج أي و ،، فإنه يتم التمييز بين التدفقات النقدية لكل جزء على حدةستثماروجزء ا

والفائض المتراكم ويتم إدراج الباقي في قائمة المركز المالي لعمليات التأمين في قائمة عمليات التأمين متعلقة ب اشتراكات

 التأمين.
 

 التأمين عقود

طرف آخر )حامل وثيقة ة من العقود التي بموجبها تقبل الشركة )المؤمن( مخاطر تأمين بالغتلك هي التأمين عقود 

إذا أثر حدث مستقبلي محدد غير مؤكد حدوثه )الحدث المؤمن ضده( التأمين تأمين( بالموافقة على تعويض حامل وثيقة 

وفي إطار المنظور العام، تحدد الشركة ما إذا كان لديها مخاطر تأمين جوهرية من  سلبياً على حامل وثيقة التأمين.

غطى بالتأمين وفيما قد يتسبب في تكبد الشركة مبالغ إضافية كبيرة. إن مقدار مخاطر التأمين يعتمد خالل تقييم الحدث الم

 على احتمالية وقوع الحدث المغطى بالتأمين وضخامة أثره المحتمل.
 

 في كبير انخفاض حدث ولو حتى المتبقية مدته تأمين طوال كعقد تأمين فإنه يبقي عقد أنه على العقد صنفما يعند

 ات.االلتزامإال إذا إنتهت جميع الحقوق و المدة هذه خاللالتأمين  مخاطر
 

من  ستثماروالفائض المتراكم والجزء المرتبط باالالتأمين يتم إدراج المبالغ المحصلة بموجب العقود في قائمة عمليات 

وتحول إلى المطلوبات التأمين للسنة من عمليات  شتراكاتالمحصلة يظهر كإستنزال من إجمالي اال شتراكاتاال

 المرتبطة بالوحدات.

 

 ذات الصلة. لوثيقة التأمين شتراكاتكإيرادات على فترة دفع االالتأمين فيما يتعلق بعقود  االشتراكاتيتم إثبات 
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 ستثمارعقود اال

يتم وية. استثمارمعايير الدولية التقارير المالية كعقود المين بموجب تعتبر عقود تأ تىالو الءعقود مع العمالتم تصنيف 

والفائض المتراكم، ويظهر الجزء التأمين عمليات  قائمة خاللمن  االستثمارالمبالغ المحصلة بموجب عقود  احتساب

يتم تحويلها إلى ن، والسنة من عمليات التأمي اشتراكاتالمحصلة كخصم من إجمالي  االشتراكاتمن  الستثماربا المتعلق

 .(عقود مرتبطة بوحدات) ستثمارامطلوبات عقود 
 

 المطالبات

ويتم تحميل المصروفات المتعلقة بتعديل  األخرىتتكون المطالبات من المبالغ المستحقة الدفع لحملة العقود واألطراف 

بات المبالغ التقديرية المستحقة الدفع والفائض المتراكم عند تكبدها. وتشمل المطالالتأمين الخسارة على قائمة عمليات 

 فيما يتعلق بالمطالبات التي تم إبالغ الشركة بها والتي لم يتم اإلبالغ عنها كما في تاريخ قائمة المركز المالي.
 

على بناًء بمخصص االحتفاظ على المدخالت اإلكتوارية. إضافة إلى ذلك، يتم بناًء تقوم الشركة عموماً بتقدير مطالباتها 

 مقابل تكلفة سداد المطالبات المتكبدة دون أن يتم اإلبالغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي. دارةاإلتقدير 
 

 ال تقوم الشركة بخصم إلتزامها مقابل المطالبات غير المسددة.
 

 رسوم االقتناء

ا، وفقا لما هو وارد استحقاقه د حلول موعدنوزع ويتم تحميلها على المصاريف عإلى المساهم الم اقتناءرسوم يتم دفع 

 العقد. شروط في
 

 اتاالستحقاقو التصفية الجزئية أو الكلية لعقد التأمين

 التصفيةتم المحاسبة عن يالفردية. التأمين اإلنهاء الجزئي أو الكلي لعقود  التصفية الجزئية أو الكلية لعقد التأمين تمثل

 اإلشعارتم فيها يلسنة التي في اوالفائض المتراكم التأمين عمليات ويتم تحميلها على قائمة  اإلشعارات د إستالمعن

 الفردي.التأمين لعقد  االستحقاقللمؤمن عليه بنهاية فترة  دفعه ي يتمتات إلى المبلغ الاالستحقاقتشير . بالتصفية
 

 الفردي.التأمين على شروط وأحكام عقد بناًء ات االستحقاقوالجزئية أو الكلية  التصفيات احتسابيتم 
  

 التقارير القطاعية

( ويخضع لمخاطر ومنافع أعمالمنتجات أو خدمات )قطاع  مشارك في تقديمالقطاع هو قسم مميز من محفظة الشركة 

  .أخرىقطاعات المتعلقة بمخاطر المنافع والعن  تختلف
 

 النقد وما في حكمه -4

 م2016 م2017 

 سعوديألف لاير  سعوديألف لاير  

   عمليات التأمين

 11,424 6,814 نقد لدى البنك

 47,560 40,000 ودائع مرابحة

 46,814 58,984 

   عمليات المساهمين

 22,893 4,648  نقد لدى البنك

 - 1,800 ودائع مرابحة

 6,448 22,893 
 

لدى  (مليون لاير سعودي 3م: 2016) مليون لاير سعودي 0.5بإستثناء مبلغ  تحتفظ الشركة بنقد وودائع مرابحة

 المساهم المؤسس. 
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 عمليات التأمين

المساهم لدى  لمدة ثالث سنوات مربوطة مرابحة وديعةفي  االستحقاقات المحتفظ بها حتى تاريخ ستثمارتتمثل اال

وتستحق في  سنوياً  %2.85هو  م2017 ديسمبر 31في هذه الوديعة كما لة على متوسط نسبة العموإن  .المؤسس

 م.2021
 

 عمليات المساهمين

مربوطة لمدة ثالث سنوات لدى المساهم  في ودائع مرابحة االستحقاقات المحتفظ بها حتى تاريخ ستثمارتتمثل اال

 31) سنوياً  %3.2إلى  %2.85 هو م2017 ديسمبر 31في  هذه الودائع كمالة على متوسط نسبة العموإن المؤسس. 

 م.2021و 2020فيهذه الودائع وتستحق  (سنوياً  %3.5إلى  %1.85: 2016ديسمبر 

 

 طية المطلوبات المرتبطة بالوحداتات متاحة للبيع محتفظ بها لتغاستثمار -6

  

 قيمة التكلفة

 المبدئية

التغير في 

 م2017 القيمة العادلة

ألف لاير  

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

    عمليات التأمين

لقوافلصندوق ا  525 10 535 

 84,760 10,414 74,346 صندوق الجزيرة المتنوع الجسور

 18,725 1,378 17,347 صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

 2,606 94 2,512 صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

 94,730 11,896 106,626 

 

 

 

 

التكلفة قيمة 

 المبدئية

التغير في 

 م2016 القيمة العادلة

 ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

    عمليات التأمين

 431 6 425 صندوق القوافل

 55,942 1,558 54,384 صندوق الجزيرة المتنوع الجسور

 12,005 246 11,759 صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

 1,575 26 1,549 صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

 68,117 1,836 69,953 

 

من قبل مساهم يتم إدارتها باللاير السعودي  استثمار مقومةصناديق في من وحدات التأمين في عمليات  ستثماراالألف يت

  مؤسس.
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 )تتمة( ات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحداتاستثمار -6
 

 ات المتاحة للبيع:ستثمارة لالوعرض القيمة العادل احتسابتستخدم الشركة طرق التسلسل الهرمي عند 

الموجودات أو األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس أدوات القيمة العادلة باستعمال  :األولمستوى ال

 ( يمكن للمنشأة الوصول لها في تاريخ القياس.)دون تعديل المطلوبات المماثلة

ضمن المستوى األول والتي يمكن عار المتداولة األسقياس القيمة العادلة باستعمال مدخالت غير : الثانيمستوى ال

مالحظتها بالنسبة لألصل أو االلتزام بصورة مباشرة )من خالل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )المشتقة من 

 األسعار(.

عن األصل أو االلتزام تعتمد على بيانات السوق القابلة مدخالت  قياس القيمة العادلة باستعمال: الثالثمستوى ال

 لمالحظة )أي المعطيات غير القابلة للمالحظة(.ل

وال يوجد تناقالت بين المستويات  ( من التسلسل الهرمي1ات الشركة المتاحة للبيع ضمن المستوى )استثمارتصنف 

 خالل السنة الحالية أو السابقة.

 

 ، صافياشتراكات مستحقة القبض -7

 

 م2016 م2017 

 سعوديألف لاير  سعوديألف لاير  

   ات التأمينعملي

 250 203 االشتراكات المستحقة القبضإجمالي 

 (28) - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 222 203 ، صافياشتراكات مستحقة القبض

 
ألف لاير  28: 2016) االشتراكات المستحقة القبضفيما يتعلق بإجمالي ال شيء مخصص بمبلغ  تكوينتم خالل السنة، 

 (.سعودي
 

 مة العادلة من خ ل قائمة الدخلات بالقياستثمار -8

 ات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:ستثمارفيما يلي الحركة في اال

 م2016 م2017 

 سعوديألف لاير  سعوديألف لاير  

   

 41,149 31,206 السنة  الرصيد في بداية

 7,101 - السنة شراء خالل 

 (17,535) - السنة استبعادات خالل 

 491 494 السنة لتغيرات في القيمة العادلة خالل ا

 31,700 31,206 

 

ديسمبر  31سعودي )ألف لاير  31,145 بمبلغ اً استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ستثماراالتتضمن 

م مساهم مؤسس، وتتضمن استثمار في أسه إدارةسعودي( في صندوق القوافل تحت ألف لاير  30,555: 2016

ألف  651م: 2016ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 555شركات مدرجة في سوق األسهم السعودية )"تداول"( بمبلغ 

 .لاير سعودي(
 

األول : المستوى م2016ى األول والثاني )ات الشركة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ضمن المستواستثمار تصنف

 بين المستويات خالل السنة الحالية أو السابقة. تناقالتواليوجد أي  من التسلسل الهرميالثاني( و

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 
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 وديعة نظامية -9

 35المدفوع البالغ  مالهامن رأس  %10فقد أودعت الشركة ما يعادل ، سعوديةفي المملكة العربية الالتأمين وفقا لنظام 

ن سحب هذه الوديعة ال يمكو ("مؤسسة النقد") السعوديالعربي مليون لاير سعودي في بنك حددته مؤسسة النقد 

 لدى مساهم مؤسس.محتفظ بها هذه الوديعة إن  .النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد
 

  وحدات احتياطي -10

 الخبير اإلكتواري كما هو مفصل أدناه: تقريرحسب التأمين ألنشطة  احتياطيتم تكوين 
 

 م2016 م2017 

 سعوديألف لاير  سعوديألف لاير  

   

سنة الالرصيد في بداية   70,282 37,455 

 37,480 38,531  صافي، اشتراكات استثمارية

 (6,489) (13,532) تصفيات جزئية أو كلية لعقود التأمين

 1,836 11,896 (6 اإليضاحالستثمارات متاحة للبيع )التغير في القيمة العادلة 

 السنة الرصيد في نهاية 
107,177 70,282 

 

 حسابى احتياطي -11

 تقرير الخبير اإلكتواري كما هو مفصل أدناه: حسب الحسابي ياطيحتاالتم تكوين 
 

 م2016 م2017 

 سعوديألف لاير  سعوديألف لاير  

   

السنة الرصيد في بداية   871 245 

 626 87   صافي، الحسابيحتياطي االالتغير في 

 871 958 السنة الرصيد في نهاية 

 

 اشتراكات غير مكتسبة -12

 م2016 م2017 

 

 

 إلجماليا

معيدي  حصة

 الصافي التأمين

 

 اإلجمالي

حصة 

معيدي 

 الصافي التأمين

ألف لاير  

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

       يناير  1في 

اشتراكات مكتتبة / )مسندة( خالل 

 8,729       (8,486) 17,215 10,981 (6,912) 17,893        السنة

 67,368     (15,287)  82,655 68,021 (17,599)  85,620 مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها

 103,513 (24,511) 79,002     99,870 (23,773)     76,097 

 اشتراكاتواشتراكات استثمارية 

 (65,116) 16,861      (81,977) (67,921)  17,250        (85,171) مكتسبة خالل السنة

 10,981 (6,912) 17,893     11,081    (7,261) 18,342 ديسمبر 31في 
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 مطالبات تحت التسوية تتضمن مطالبات لم يتم اإلب غ عنها -13
 

 م2016 م2017 

 

 

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 الصافي التأمين

 

 اإلجمالي

حصة 

معيدي 

 الصافي التأمين

ألف لاير  

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

 ألف لاير

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

       يناير  1في 

 309 (1,108) 1,417 1,062 (9,021) 10,083 مطالبات مبلغ عنها

 3,894       (4,858) 8,752 4,328        (2,988) 7,316 مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها

 17,399 (12,009) 5,390 10,169 (5,966) 4,203 

 2,950 (13,658) 16,608 2,722        (15,013) 17,735      مبالغ متكبدة خالل السنة

مبالغ )مدفوعة( / مستردة خالل 

 السنة

   

(13,895) 

     
  11,436 

 

(2,459) 

 

(9,378) 

 

7,615 
 

(1,763) 

 5,390       (12,009) 17,399     5,653 (15,586) 21,239     ديسمبر  31في 

       

       ديسمبر 31في 

 1,062        (9,021) 10,083 2,216 (10,685) 12,901 مطالبات مبلغ عنها

 4,328 (2,988) 7,316       3,437 (4,901) 8,338 مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها

 21,239 (15,586) 5,653     17,399 (12,009) 5,390 

 

 ر المطالباتجدول تطو   -14

ات كافية فيما يتعلق بأعمال التكافل بهدف الحماية من التجارب والتطورات السلبية احتياطيباالحتفاظ  تهدف الشركة إلى

سيتم استبعاد تجارب وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تأكيدا، قد . ومع تطور المطالبات للمطالبات المستقبلية

كافية، ات حتياطياث السابقة. من أجل الحفاظ على وات الحوادات من سناحتياطيالمطالبات السلبية مما يؤدي إلى إصدار 

عندما يكون تطوير المطالبة  للحوادثات السنة الحالية احتياطيصدار إلى اإللشركة بتحويل جزء كبير من هذا ستقوم ا

 .يوجد قدر أكبر من عدم اليقين المرتبط بالتكلفة النهائية للمطالباتعندما أقل نضجا و

 

 :الماليةالسنوات مدى على الحوادث يل مطالبات تحلفيما يلي 

 2017م ـ إجمالي

م2014 سنة الحادث  م2015  م2016  م2017   االجمالى 

ألف لاير  

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

حادث في نهاية السنةال  716  4,232  4,271  11,905  

  -  16,704  8,817  3,736 بعد سنة واحدة

تينبعد سن  4,195  10,939  - -  

ثالث سنوات بعد   4,483 - - -  

بدةالتقدير الحالي للمطالبات المتراكمة المتك  4,483 10,939 16,704 11,905 44,031 

تاريخهالمدفوعات التراكمية حتى   (4,195) (9,529) (13,245)  (4,161)  (31,130)  

ها إجمالي المطالبات المبلغ عن  288 1,410 3,459 7,744 12,901 

 8.338     مطالبات لم يتم اإلب غ عنها

 21.239     (13 اإليضاحإجمالي المطالبات تحت التسوية )

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 تتمة() ر المطالباتجدول تطو   -14

 
 2017م ـ صافي

م2014 سنة الحادث  م2015  م2016  م2017   االجمالى 

ألف لاير  

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

  2,560  1,027  748  120 الحادث في نهاية السنة

  -  2,530  1,462  479 بعد سنة واحدة

  - -  1,930  587 بعد سنتين

  - - - 647 بعد ثالث سنوات 

بدةالتقدير الحالي للمطالبات المتراكمة المتك  647 1,930 2,530 2,560 7,667 

عات التراكمية حتى تاريخهالمدفو  (587) (1,660) (2,016) (1,188) (5,451) 

 2,216 1,372 514 270 60   اجمالى المطالبات المبلغ عنها 

 3.437     مطالبات لم يتم اإلب غ عنها

 5.653     (13 اإليضاحإجمالي المطالبات تحت التسوية )

 

 س المالأر -15

ً مليون سهم 35 موزع على لاير سعودي مليون 350 المدفوعودر المصرح به والمص مال الشركةسأربلغ  : م2016) ا

ً مليون سهم 35  :فيها كالتالي كتتاباالتم للسهم الواحد  لاير سعودي 10قيمة ب( ا

   نسبة الملكية 

م7201  م6201  م7201  م6201   

ألف لاير    
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

%70 المساهمون المؤسسون  70%  245,000 245,000 

عام اكتتاب  30%  30%  105,000 105,000 

 100%  100%  350,000 350,000 
 
 

 

 نظاميال حتياطياال -16

حتى يصل مبلغ  من صافي دخل المساهمين %20يتم تجنيب  ،في المملكة العربية السعوديةالتأمين نظام حكام وفقا أل

 من رأس المال المدفوع. %100إلى  حتياطياال

 

 ع قةالات جهات ذالمع معام ت ال -17

سيطرة  الواقعة تحتالعليا للشركة والمنشآت  دارةاإلوالمدراء وموظفي  الجهات ذات العالقة المساهمين المؤسسينتمثل 

 للشروطوفقا الجهات ذات العالقة تتم جميع المعامالت مع تلك  .الجهاتمشتركة أو تتأثر بشكل كبير من قبل هذه 

 .دارةاإلل والمعتمدة من قبواألحكام االعتيادية 
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 (ة)تتم ع قةالجهات ذات المعام ت مع ـ  ال 17
 
تفاصيل المعامالت الرئيسية  فيما يلي، 18و 9، 8، 6، 5، 4، 1ات اإليضاحفي الواردة باإلضافة إلى اإلفصاحات  (أ

  :الجهات ذات العالقةمع التي تمت 
 

 مبلغ المعاملة  
 م2016 م2017 طبيعة المعاملة الع قة الجهة ذات

 سعوديألف لاير  سعوديألف لاير   
    عمليات المساهمين

ات محتفظ بها حتى استثمارمكتسبة من  عمولة بنك الجزيرة
 8,056 8,851 االستحقاقتاريخ 

 - 110 استثماردخل  
 906 590 االستثمارمكتسبة من صناديق  أرباح الجزيرة كابيتال

 12,250 12,250 مدفوعة أرباحتوزيعات  المساهمون المؤسسون
 1,013 1,295 وأتعاب دارةاإلمكافآت مجلس  دارةاإلمجلس 

    
    عمليات التأمين

 35,821 37,828 مكتتبة اشتراكاتإجمالي  بنك الجزيرة
 8,502 12,977 مدفوعةمطالبات  
 1,203 842 استثماردخل  
 - 1,524 أتعاب ومكافآت األعضاء 

    
 35 56 المكتتبة شتراكاتإجمالي اال لجانوأعضاء ال دارةاإلمجلس 

    
 947 1,070 (1 )اإليضاح صافي – بدالترواتب ومكافأت و الرئيسين دارةاإل موظفي

 28 21 المكتتبة شتراكاتإجمالي اال 
 

 (.1 اإليضاح)انظر  بنك الجزيرة )المساهم المؤسس( ـ جهة ذات عالقةالمبلغ المستحق من  يمثل (ب
 43: م2016ديسمبر  31) ال شىءوالتي تظهر في قائمة المركز المالي  المستحقة القبض االشتراكاتتتضمن  (ج

 من بنك الجزيرة )المساهم المؤسس(. (لاير سعودي ألف
 

 مصروفات عمومية وإدارية، صافيـ  18

 م2016 م2017 
 سعوديألف لاير  سعوديألف لاير  

   التأمين عمليات 

 20,582 21,197                 موظفين تكاليف

 517 370                      دعاية وإعالن

 1,154 868                      مصروفات إصالح وصيانة

 905 808                      تجهيزات ومفروشات استعمالمقابل  إيجار

 1,298 1,478                   وإتصاالت منافع عامة وبريد

 959 754                      إيجار

 1,584 1,504                   أتعاب مهنية وقانونية

 721 457                      وتنقالتوفنادق مصروفات سفر 

 1,254 1,689                   حاسب آلي

 28 2 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها شطب / 

 9 59                        قرطاسية

 454 182 اخرى

 29,465  29,368  إجمالي المصروفات

 (24,433) (24,374) (1يضاح اإل) مؤسسمصروفات محملة على مساهم 

  4,994  5,032 
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 )تتمه( مصروفات عمومية وإدارية، صافي -18
 م2016 م2017 

 سعوديألف لاير  سعوديألف لاير  

   عمليات المساهمين 

 840  900  دارةاإلمكافأت أعضاء مجلس 

 173  395  دارةاإلاب حضور اجتماعات مجلس أتع

 614  764  مصروفات اللجان

 854  1,286  أتعاب مهنية وقانونية

 493  274  مصروفات أخرى

 2,974  3,619  إجمالي المصروفات

 (657) (730) (1يضاح اإل) مؤسسمصروفات محملة على مساهم 

  2,889  2,317 
 

 وفقاً للنظام األساسي للشركة.يتم دفع مكافأت أعضاء المجلس  -أ
 تتمثل أتعاب حضور أعضاء المجلس في البدالت المدفوعة لحضور إجتماعات المجلس واللجان. -ب
 األخرىوالمصروفات  اللجانتتضمن مصروفات اللجان، األتعاب لغير أعضاء المجلس لحضورهم اجتماعات  -ج

 المتعلقة بها.
 

 إيرادات أخرى -19
 

 م2016 م2017 
 سعوديألف لاير  ديسعوألف لاير  

 1,610 500 صندوق تنمية الموارد البشرية إعانة من
  800 828 مقابل التصفية الجزئية أو الكلية لعقود التأمينرسوم 

 1,081 5.352 دخل توزيع فائض إعادة التكافل
 239 - المسترداتدخل 
 40 - متنوعة أخرى

 6,680 3,770 

 

 وضريبة الدخلالزكاة  -20

 الزكاة في المملكة العربية السعودية. وفقاً ألنظمةمن قبل الشركة المستحقة  وضريبة الدخلزكاة ال احتسابتم 
 

 الزكاة  (أ)

  :بالمساهمين السعوديين إلى ما يلي المتعلقمخصص الزكاة للسنة يستند 

 م2016 م2017 

 سعوديألف لاير  سعوديألف لاير  

   

 371,717 378,864              حقوق الملكية

 (17,500) (17,500)            مدفوعة أرباحتوزيعات 

 1,572 1,924 مخصصات وتسويات أخرى

 (339,106) (364,285) القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

 (997) 16,683 

 29,541 31,096 الربح الخاضع للزكاة عن السنة

 46,224 31,096 الزكوى الوعاء

 45,282 30,472  مين السعوديينالزكاة المتعلقة بالمساه

 
 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 
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 تتمه() الزكاة وضريبة الدخل -20
 

 ضريبة الدخل (ب)

 لمساهمين غير السعوديين.ضريبة الدخل بناًء على الدخل المعدل والعائد ل احتسابتم 
 

لمالية قد تكون بصفة رئيسية بسبب تعديالت معينة وفقا لألنظمة ا / الضريبية ات بين النتائأ المالية والزكويةإن الفروق

   ذات الصلة.

 )ج( الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة كالتالي:

 زكاة  
 م2017

 ضريبة
 م2017

 المجموع
 م2017

 المجموع
 م2016

 سعوديألف لاير  سعوديألف لاير  سعوديألف لاير  سعوديألف لاير  

 779 1,330 113 1,217 الرصيد في بداية السنة 
 1,272 889 127 762 ة الزكاة وضريبة الدخل للسن

 (721) (1,196) (112) (1,084) الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة 

 1,330 1,023 128 895 الرصيد في نهاية السنة
 

 )د( وضع الربوط     

هية في المنتم والسنوات 2014ديسمبر  31نتهية في عن الفترة الم ةوالضريبي ةها الزكوياتقامت الشركة بتقديم إقرار 

 على شهاداتالشركة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( وقد حصلت م 2016ديسمبر  31وم 2015ديسمبر  31

 .م تقم بعد الهيئة بإصدار الربوطل الزكاة النهائية.
 
 لسهم ا ربحية -21

بقسمة صافي  م2016 ديسمبر 31والسنة المنتهية في  م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  لسهما ربحية احتسابتم 

 تنطبقال . تاريخ قائمة المركز الماليالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة والقائمة في  علىللسنة  الدخل

 .على الشركةالمخفضة للسهم  رباحاأل
 

 رباحتوزيعات األ  -22

 أرباحفي اجتماعه توزيع  الشركة إدارةم(، إقترح مجلس 2017 فبراير 28هـ )الموافق 1438 اآلخرةجمادى  1بتاريخ 

م: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 17.5لاير سعودي للسهم بقيمة إجمالية بلغت  0.5لمساهمين بقيمة على ا

المساهمون على اقتراح توزيع وقد وافق (. مليون لاير سعودي 17.5لاير سعودي للسهم بقيمة إجمالية بلغت  0.5

بناًء وم(. 2017مايو  17هـ )الموافق 1438شعبان  21ية العادية المنعقدة بتاريخ في إجتماع الجمعية العموم رباحاأل

 م(.2017مايو  31هـ )الموافق 1438رمضان  5بتاريخ  رباحعلى ذلك، تم دفع توزيعات األ
 

 ات المحتملةااللتزاماإلرتباطات و -23

 .: الشيء(م2016) ركز الماليتاريخ قائمة المفي كما  محتملة ال يوجد على الشركة إرتباطات أو إلتزامات
 

 المعلومات القطاعية -24
 قطاعات األعمال بشأن نشاطات الشركة دارةاإل، اعتمدت للشركة التقارير الداخلية إعدادتماشيا مع طريقة 

 والموجودات والمطلوبات كما هي مبينة أدناه.

وااليرادات  ستثمارالمحفظة وإيرادات اال ةإدار، وأتعاب اإلداريةو العمومية القطاعية ال تتضمن المصروفات النتائأإن 
 . إن الموجودات القطاعية ال تتضمن المستحق من جهة ذات عالقة ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى.األخرى

القطاعية ال تتضمن مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى، ومبالغ مستحقة لعمليات المساهمين، ومكافأة مطلوبات إن ال
 للموظفين والفائض من عمليات التأمين. نهاية الخدمة
  ضمن قطاعين، كما هو مفصل أدناه: دة في المملكة العربية السعوديةالموجوالتأمين أنشطة عمليات يتم عرض 

 اتستثمارلالتأمين على الحياة على أساس فردي بما في ذلك المنتجات الموجهة يقدم منتجات  -اع األفراد تأمين قط 
 .بالوحدات المرتبطة

  الحياة إلى أعضاء المؤسسات على أساس جماعي.على يقدم برامأ تأمين  -تأمين قطاع المجموعات 

 القطاعات التشغيلية ال تشمل عمليات المساهمين في الشركة.
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 (تتمة)المعلومات القطاعية  -24

 
  

تأمين قطاع  م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 األفراد

تأمين قطاع 

 المجموعات 

 

 جمالي اإل

سعوديألف لاير   سعوديألف لاير   سعوديألف لاير    

    إيرادات التأمين

 85,620 39,313 46,307 المكتتبة  شتراكاتإجمالي اال

 (38,531) -          (38,531) ية، صافيستثمارا شتراكاتا

 47,089 39,313 7,776 التأمين  اشتراكاتصافي 

 (17,599) (16,901) (698) مسندة  شتراكاتا

 29,490 22,412 7,078 المكتتبةالتأمين  اشتراكاتصافي 

 (100) (100) - صافي، مكتسبةالغير  شتراكاتالتغير في اال

 (87) - (87) الحسابي حتياطيالتغير في اال

 29,303 22,312 6,991 صافي إيرادات التأمين

    

    مصاريف المطالبات وال

 (13,895) (13,797) (98) إجمالي المطالبات المدفوعة

 11,436 11,407 29 من المطالبات المدفوعةالتأمين حصة معيدي 

 (2,459) (2,390) (69) صافي المطالبات المدفوعة

اإلبالغ  تتضمن مطالبات لم يتموالتغير في المطالبات تحت التسوية 

  (263) (263) - عنها، صافي

 (2,722) (2,653) (69) صافي المطالبات المتكبدة

 (1,555) - (1,555) وثائق تأمينإقتناء تكاليف 

 (428) (197) (231) تفتيششراف وإرسوم 

 (4,705) (2,850) (1,855) إجمالي المطالبات والمصاريف 

 24,598 19,462 5,136 للسنة اكتتابفائض 

 (4,994)   مصروفات عمومية وإدارية

 842   يةاستثمارإيرادات 

 6,680   إيرادات أخرى

 27,126   من عمليات التأمين لسنةلفائض ال
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 (تتمة)المعلومات القطاعية  -24

 

  
تأمين قطاع  م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 األفراد

تأمين قطاع 

 المجموعات 

 

 اإلجمالي 

سعوديألف لاير   سعوديألف لاير   سعوديألف لاير    
    إيرادات التأمين

 82,655 37,164 45,491 الشتراكات المكتتبةإجمالي ا

 (37,480) -           (37,480) ية، صافيستثمارا شتراكاتا

 45,175 37,164 8,011 التأمين اشتراكاتصافي 

 (15,287) (14,199) (1,088) مسندة  شتراكاتا

 29,888 22,965 6,923 مكتتبة اشتراكاتصافي 

 (2,252) (2,252) - صافي، بةمكتسالغير  شتراكاتالتغير في اال

 (626) - (626) الحسابي حتياطياالالتغير في 

 27,010 20,713 6,297 صافي إيرادات التأمين

    

    مصاريف المطالبات وال

 (9,378) (9,378) - إجمالي المطالبات المدفوعة

 7,615 7,615 - من المطالبات المدفوعةالتأمين حصة معيدي 

 (1,763) (1,763) - ت المدفوعةصافي المطالبا

اإلبالغ  تتضمن مطالبات لم يتموالتغير في المطالبات تحت التسوية 
 (1,187) (1,117) (70) عنها، صافي

 (2,950) (2,880) (70) صافي المطالبات المتكبدة

 (2,095) - (2,095) وثائق تأمينإقتناء تكاليف 

 (381) (187) (194) تفتيشرسوم إشراف و

 (5,426) (3,067) (2,359) الي المطالبات والمصاريف إجم

 21,584 17,646 3,938 السنة اكتتابفائض 

 (5,032)   مصروفات عمومية وإدارية

 1,203   إيرادات استثمارية

 3,770   إيرادات أخرى

 21,525   من عمليات التأمين لسنةلفائض ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
  م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

36 
 

 (تتمة)المعلومات القطاعية  -24

 

  

 م2017ديسمبر  31

تأمين قطاع 

 األفراد

تأمين قطاع 

 المجموعات 

 

 اإلجمالي 

سعوديألف لاير  التأمين موجودات عمليات  سعوديألف لاير   سعوديألف لاير    

المرتبطة  ات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية المطلوباتاستثمار

 106,626 - 106,626 بالوحدات

 203 203 - في، صااشتراكات مستحقة القبض

 7,261 7,261 - غير مكتسبة تأمين  اشتراكاتمن التأمين ي حصة معيد

مطالبات لم  وتتضمن مطالبات تحت التسويةمن التأمين حصة معيدي 

 15,586 15,586 - يتم اإلبالغ عنها 

 106,626 23,050 129,676 

    :موجودات غير موزعة

 46,814   نقد وما فى حكمه

 15,001    االستحقاقحتفظ بها حتى تاريخ ات ماستثمار

 5,432   عالقة جهة ذاتمن مبالغ مستحقة 

 708   أخرى وذمم مدينة مدفوعات مقدمة

 197,631   إجمالي موجودات عمليات التأمين

    

    عمليات التأمين وفائض مطلوبات

 107,177 - 107,177 وحدات احتياطي

 958  - 958 حسابى  احتياطى

 18,342 18,342 - غير مكتسبة شتراكاتا

تتضمن مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها مطالبات تحت التسوية  - 21,239 21,239 

ً  اشتراكات  421 مدفوعة مقدما
- 

421 

 765 وديعة اشتراك
- 

765 

 7,965 7,780 185 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 109,506 47,361 156,867 

    ة:غير موزعوفائض مطلوبات 

 11,603   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 24,488   مستحق لعمليات المساهمين

 1,960   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 2,713   الفائض من عمليات التأمين

 197,631   عمليات التأمين وفائض إجمالي مطلوبات
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 م2016ديسمبر  31

تأمين قطاع 

 األفراد

تأمين قطاع 

 المجموعات 

 

 اإلجمالي 

سعوديألف لاير  التأمين موجودات عمليات  سعوديألف لاير   سعوديألف لاير    

    

ات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة استثمار

 69,953 -               69,953 بالوحدات

 222 222 -                ، صافي اشتراكات مستحقة القبض

 6,912 6,912 -                غير مكتسبة تأمين  اشتراكاتمن التأمين ي حصة معيد

مطالبات لم  تتضمنومطالبات تحت التسوية من التأمين حصة معيدي 

 12,009 11,979 30     يتم اإلبالغ عنها

 69,983 19,113 89,096 

    :موجودات غير موزعة

 58,984   هنقد وما في حكم

 3,665   مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

 288   مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 152,033   إجمالي موجودات عمليات التأمين

 

 مطلوبات وفائض عمليات التأمين

 
 

 

 70,282 -               70,282 وحدات احتياطي

 871 -               871    حسابى  احتياطي

 17,893 17,893 -                 غير مكتسبة اشتراكات

 17,399 17,369 30      وتتضمن مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها مطالبات تحت التسوية

ً  اشتراكات  386 -               386 مدفوعة مقدما

 459 -               459 وديعة اشتراك

16911, 10,892 277 ذمم دائنة لمعيدي التأمين  

 72,305 46,154 118,459 

    مطلوبات وفائض غير موزعة:

 9,673   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 19,825   لعمليات المساهمين ةمستحقمبالغ 

 1,924   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 2,152   الفائض من عمليات التأمين

 152,033   إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين
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 المخاطر إدارة -25
تنطوي أنشطة الشركة على مخاطر ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة للمخاطر 

المخاطر هذه في غاية األهمية لضمان استمرار  إدارةتخضع لضوابط الحد من المخاطر وضوابط أخرى. إن عملية 
ن سياسة الشركة هي إلمخاطر فيما يتعلق بمسئولياته أو مسئولياتها. ال عن ربحية الشركة وكل فرد في الشركة مسئو

 ستراتيجي.إلتخطيط االمراقبة مخاطر األعمال من خالل عملية 
 
المخاطر الكامنة التي  فيتأثير ظروف السوق والخبرات المتاحة  االعتبارتأخذ عملية التخطيط االستراتيجي بعين  

 تتعرض لها الشركة.
 

 المخاطر ارةإدهيكل 
 

 وتقويم ومراقبة المخاطر.وتخفيف تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة 
 

  دارةاإلمجلس 
 .المخاطر إدارةإستراتيجيات وأسس  اعتمادالمخاطر ككل وعن  إدارةالمسئول عن  هو دارةاإلإن مجلس 

 

 العليا دارةاإل
ً العليا مسؤولة عن العمليات  دارةاإلإن  من قبل  اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقا

 الشركة بشأن قبول المخاطر.
 

 لجنة المراجعة
بمساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته فيما يتعلق  . تقوم لجنة المراجعةدارةاإليتم تعيين لجنة المراجعة من قبل مجلس 

 من سالمة الضوابط الداخلية للشركة. المخاطر ومراجعتها والتأكد إدارةة وبتقييم جودة وسالمة التقارير المالي

 
 لجنة المخاطر

المخاطر  إدارةإستراتيجية  إعداد. إن لجنة المخاطر مسؤولة عن الشركة إدارةلجنة المخاطر من قبل مجلس تعيين تم ي

 .دنىاألالشركة للمخاطر هو الحد  ةعرضان في الشركة للتأكد من 

 

 لتدقيق الداخليا إدارة
ً من قبل إدارةيتم تدقيق عمليات  ن كفاية ، والتي تقوم بالتأكد مالتدقيق الداخلي إدارة المخاطر داخل الشركة سنويا

دارة العليا، اإلببحث كافة نتائأ عمليات التقويم مع  التدقيق الداخلي إدارةبهذه اإلجراءات. تقوم اإلجراءات ومن االلتزام 

 .مباشرة إلى لجنة المراجعة ئأ والتوصياتالنتاعن تقرير وال
 

 :من آثارهالتخفيف  دارةاإلتقوم بها التي والطرق المخاطر التي تواجهها الشركة  وفيما يلي
 

 مخاطر التشغيل / العمليات

قد  ، الغش واألخطاء البشرية والتيالرقابةوإخفاقات نظام التشغيل مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن 
تدير الشركة مخاطر التشغيل نظامية. ة، أو ينتأ عنها تبعات قانونية وخسارة مالية أو تأثير على سمعة الشركفي  تسببت

 الضوابط الداخلية.المهام و الفصل بينالرقابة الداخلية ومقاييس الحد من المخاطر يما في ذلك من خالل 
 

 التأمين مخاطر

أنشطة التأمين. وتتأثر  حتياطيت المستحقة لحملة الوثائق القيمة الدفترية التجاوز المطالبا مخاطر هيالتأمين  مخاطر
هو التأمين هذه المخاطر بعدد المطالبات المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. لذا فإن هدف عمليات 

المخاطر عن طريق التأكد من  هذهالتأمين ات كافية لتغطية هذه المطلوبات. وتدير عمليات احتياطيالتأكد من وجود 

 وجود غطاء إعادة تأمين كافي للحد من أقصى خسارة مستحقة مقابل أي مطالبة بمفردها.
 

 تركيز مخاطر التأمين
 في المملكة العربية السعودية.التأمين للشركة المتعلقة حاملي عقود التأمين تتركز مخاطر 

 
 اإلفتراضات الرئيسية

قتصادية، إبيئية و، الفيضانات، بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعيةيمكن أن يتأثر  المطالباتتكرار وخطورة  إن
 هذه إدارةتقوم الشركة ب .الجوي، وتركيز المخاطر، واضطرابات مدنية، وما إلى ذلك في الغالف ضطراباتإو

 ين.لترتيبات إعادة التأمالفعال  ستخدامواال المتحفظة كتتاباالالمخاطر من خالل استراتيجيات 
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 (تتمةالمخاطر ) إدارة -25

 التكرار ومبلغ المطالبات

للمؤمن  )العجز الكلي أو المؤقت( ، فإن الخطر الرئيسي هو الوفيات والمرضالفردي على الحياةالتأمين فيما يتعلق ب

كذلك تحديد إجراءات تقييم محددة بوضوح و اكتتاباستراتيجية من خالل والمرض تدار مخاطر الوفيات . عليهم

قرير من تاالستبيان الطبي، الو، تتضمن تأكيد الحالة الصحية الجيدة، كتتابهناك عدة مستويات مختلفة لالالمطالبات. 

لنمط الحياة للتأكد وفحص مهني، وتقوم الشركة بفحص مالي، ، والفحص الطبي الشامل. واإلستشاريينالمتخصصين 

 .أنه ذو حياة عاديةالمؤمن عليه يمكن تصنيفه  ن أنحملها المؤمن عليه وللتأكد ممن درجة المخاطر التي ي
 

التأمين الجماعي، فإن الخطر الرئيسي هو الوفيات والمرض للمؤمن عليهم. تتكون مخاطر التأمين بمحفظة فيما يتعلق 

استراتيجية من خالل  والمرضتدار مخاطر الوفيات لعاملين في نفس المكان. ا مثالً ، الجماعي عن طريق تركزها

 التأكد من، تتضمن كتتابكذلك تحديد إجراءات تقييم المطالبات. هناك عدة مستويات مختلفة لالمحددة بوضوح و تاباكت

تقوم ، والفحص الطبي الشامل. واإلستشاريينقرير من المتخصصين تالواالستبيان الطبي، والحالة الصحية الجيدة، 

 الخلفية الثقافيةو، لعمل المجموعة النطاق الجغرافيو، حجم المجموعةوالشركة بالنظر في طبيعة نشاط المجموعة، 

 . للمجموعة، والفصل بين العاملين في الميدان اليدوي وغير اليدوي
 

تحمي الشركة من التأمين إن إعادة  .فعالةتأمين من خالل ترتيبات إعادة  والجماعيةالتأمينات الفردية  محافظ تتم حماية

 المرض. ت الوفاة والناتجة عن حاالالسلبية مخاطر ال

 

 حساسية المطالبات

لم يكن من المحتمل  .المذكورة أعاله األساسية اتيفتراضالعام له حساسية بالنسبة لالالتأمين إن مخصص مطالبات 

التحديد الكمي لمقدار الحساسية تجاه بعض االفتراضات مثل التغيرات التشريعية أو عدم التيقن بخصوص عملية 

ً  اً تغيرالتقدير. إن  لى دخل يؤئر عـ مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة ـ المطالبات صافي في نسبة  %5 بنسبة افتراضيا

 ( في اإلجمالي.سعوديألف لاير  1.351: م2016سعودي )ألف لاير  1,465السنة بحوالي 
 

 المطالبات احتياطيفحص الخبير االكتواري المستقل للمطالبات و

خبير اكتواري مستقل للفحص الدوري لنماذج مطالبات  استخدامتقوم الشركة بين، مخاطر التاممن أجل تقليل حدة 

 السنوي للمطالبات.غالق االالشركة والمطالبات المتوقعة وكذلك التحقق من كفاية 

 

 مخاطر إعادة التأمين      

 المدفوعة المطالبات عدد يف الزيادة الناتجة عن المالية للمخاطر التعرض ولتقليلالتأمين  شركات لدى الحال هو كما

هذه الترتيبات تؤمن إن  التأمين. إعادة ألغراض أخرى أطراف مع بإبرام عقود نشاطها المعتاد سياق في الشركة تقوم

بمراقبة الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو  دارةتنوع أكثر في األعمال وتسمح لإل

 فائض.الحصص والبموجب عقود إختيارية والتأمين ادة إضافية. تم جميع إع
 

التأمين لمعيدي تقوم بتقييم الوضع المالي  الشركة التأمين. فإن يرة نتيجة اعسار لمعيديتعرضها لخسائر كب ولتقليل

 التأمين. لمعيدي المماثلة األنشطةواالئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية  وتركز مخاطر
 

 :التأمين ولجنة إعادة دارةاإلالمحددة من قبل مجلس  للتوجيهات والمعايير التاليةوفقاً التأمين ي يتم إختيار معيد

 ستنادرد أند  على سبيل المثال) الحد األدنى المقبول للتصنيف االئتماني من قبل وكاالت التصنيف المعترف بها

 تصنيفاً ال يقل عن "ب ب ب". بورس(

 أمين.السمعة الجيدة لشركة إعادة الت 

 .وجود عالقة عمل حالية أو سابقة من معيدي التأمين 

  ألحكام الشريعةاإلمتثال. 
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 )تتمة(التأمين مخاطر إعادة 

ومع ذلك، يقتصر صنيف ائتماني من هذا القبيل. واالستثناء من هذه القاعدة يتعلق بالشركات المحلية التي ال تحمل أي ت

القوة المالية والخبرة الفنية  فحص، يتم عالوةً على ذلك. الجهات المعنية والمعتمدة منت المسجلة على تلك الشركا

من اً ئمة من المتطلبات المحددة مسبقمن قبل الشركة ومطابقتها مع قا السابق ـ إن وجد ـباإلضافة إلى األداء  واإلدارية

 .التأمينالشركة قبل الموافقة على تبادل أعمال إعادة  إدارةقبل 
 

الشركة تظل مسئولة  وبالتالي فإن .المسندة ال تعفي الشركة من التزامتها تجاه حملة وثائق التأمينالتأمين إن عقود إعادة 

بموجب اتفاقيات  همبالتزاماتفي الوفاء التأمين معيدي  بمقدار إخفاقتحت التسوية التأمين جزء من مطالبات إعادة العن 

 إعادة التأمين.

 

 التنظيميةر المخاط

الحصول على ضي فقط تتخضع عمليات الشركة أيضاً لمتطلبات أنظمة المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تق

بل إنها تفرض بعض القيود )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر التعثر  األنشطةومراقبة هذه  األنشطةالموافقة على 

 لمواجهة أي مطلوبات غير متوقعة حال نشوئها.التأمين انب شركات ات واالعسار من جااللتزامفي سداد 

 

 (الم ءةرأس المال ) إدارةمخاطر 

قيمة التم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال السليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة ي

 لمساهمين.لعائدة لا

 

طريق تقييم النقص بين مستويات رأس المال المسجلة والمستويات  وتدير الشركة احتياجاتها من رأس المال عن

المطلوبة على أساس منتظم. ويتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في أحوال 

عديل تقوم الشركة بتقد ، همن أجل المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديلو .السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة

 المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. رباحمبلغ توزيعات األ
 

، التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي الالئحةمن  (67)المادة السعودي ـ التأمين ب متطلبات نظام بموج

 .المطلوب هامشبالتحتفظ الشركة على هامش المالءة ويتعين على الشركة الحفاظ 
 

 المالية المخاطر

المحتفظ بها لتغطية المطلوبات و متاحة للبيع اتاستثمارالمالية الرئيسية للشركة في النقد وما في حكمه و األدواتتتمثل 

واألرصدة  تحت التسويةالمطالبات  منالتأمين حصة معيدي و االشتراكات المستحقة القبضوالمرتبطة بالوحدات 

ات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ستثمارواال االستحقاقها حتى تاريخ ات المحتفظ بستثمارواال األخرىالمدينة 

 ومستحقات وأرصدة دائنة أخرىالتأمين وذمم دائنة لمعيدي التأمين ومستحق من عمليات ات المتاحة للبيع ستثمارواال

 األدواتت تتعلق بمشتقات ال تقوم الشركة بإبرام أية معامال .ومستحق إلى عمليات المساهمين وأرصدة دائنة أخرى

 المالية.
 

العمالت  مخاطر وعمليات المساهمين هيالتأمين المالية للشركة في عمليات  األدواتإن المخاطر الرئيسية الناشئة عن 

بمراجعة  دارةاإل. تقوم صناديقمخاطر اسعار الو اإلئتمان ومخاطر السيولةاألجنبية ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر 

 :ها. وفيما يلي ملخص بهذه المخاطراعتمادكل من هذه المخاطر و إدارةالمتعلقة بالسياسات 
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 )تتمة( المخاطر المالية
 

 األجنبية مخاطر العم ت

  لتغيرات في أسعار الصرف األجنبي.نتيجة ل ما تتمثل مخاطر العمالت في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية
 

ات عملي في حدها األدنى حيث أن بأن مخاطر وقوع خسائر بسبب التقلبات في أسعار الصرف األجنبي دارةاإلتعتقد 

الدوالر ب. واللاير السعودي مربوط والدوالر األمريكي باللاير السعودي بشكل رئيسيتتم وعمليات المساهمين التأمين 

 . األمريكي

 

 مخاطر أسعار العمولة

تؤثر على الربحية المستقبلية أو القيمة قد  نتيجة تقلبات أسعار العموالت الخاصة والتي ار العمولةتنشأ مخاطر أسع

 ائع المرابحة.دوب فيما يتعلقالخاصة  عرض الشركة لمخاطر أسعار العموالتالعادلة لألدوات المالية. تت
 

 األخرىاصة، مع اإلبقاء على جميع البنود إن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت الخ

 31القابلة للتغيير ثابتة على ربح الشركة لسنة واحدة على أساس الموجودات المالية بعمولة عائمة مقتناة كما في 

أساس في المتوسط المرجح ألسعار العموالت الخاصة على  نقطة 50. إن التغير اإلفتراضي بواقع م2017ديسمبر 

سيؤثر على دخل العموالت الخاصة لودائع  م2017ديسمبر  31لية بعمولة عائمة مقتناة كما في الموجودات الما

 االستحقاق( على فترة لاير سعودي ألف 1,558: م2016ديسمبر  31)لاير سعودي ألف  1,709المرابحة بمبلغ 

 المتبقية.

  

 اإلئتمان مخاطر

 مالية. خسارة تكبد الطرف اآلخر ما والتسبب فيبالتزام  الوفاء على ما طرف قدرة عدم هي مخاطر اإلئتمان مخاطر
 

مرتبطة بوحدات. وفي حالة األعمال المرتبطة بوحدات، يتحمل حامل وثيقة التكافل  استثمارتقوم الشركة بإصدار وثائق 

التأمين  ية المرتبطة بوحدات الن مزايا وثائقستثمارية بشأن الموجودات المملوكة في الصناديق االاستثمارمخاطر 

تتعرض الشركة لمخاطر إئتمان هامة بشأن الموجودات المالية  عليه، الوبناًء مرتبطة بقيمة موجودات الصندوق. 

 المرتبطة بوحدات.
 

 من قبل الشركة للتخفيف من مخاطر االئتمان: والسياسات المتبعةفيما يلي اإلجراءات 
 

 تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي حيث التأمين إعادة  لتعرض ألي خسائر جوهرية بسبب التعثر فيلتقليل من اا

يجب أن يكون التأمين يكون لهم تأثير على إعادة بالتالي، فإن األطراف التي و. لألطراف المتعلقة بإعادة التأمين

 مقبوالً.من حيث القوة المالية الحد األدنى لتصنيفهم االئتماني 

 تسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان عن ء المتمثلين في الشركات. المستحقة مطلوبة من العمال شتراكاتإن اال

يمثل رصيد أحد  االشتراكات المستحقة القبضبفيما يتعلق  الذمم المدينة القائمة.ومراقبة طريق وضع حدود ائتمان 

 (.%34: م2016) %59 بنسبة م2017ديسمبر  31ق كما في ئحملة الوثا

  تحد الشركة من تعرضها لمخاطر  ق مالية في مرابحات وصناديق استثمار.أورافي الشركة  اتاستثمارتشتمل

 .اتستثماراالمن خالل وضع حد ائتماني أدنى مقبول للتأكد من الوضع المالي لتلك  ستثماراالئتمان على اال
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 )تتمة( اإلئتمان مخاطر

 مان فيما يتعلق بعناصر قائمة المراكز المالي:يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئت
 

 م2016 م2017 

 سعوديألف لاير  سعوديألف لاير  

   التأمينعمليات موجودات 

 58,984 46,814 نقد وما في حكمه

 - 15,001  االستحقاقات محتفظ بها حتى تاريخ استثمار

 222 203 اشتراكات مستحقة القبض

 لبات تحت التسوية من المطاالتأمين حصة إعادة 

 9,021 10,685 لم يتم اإلبالغ عنها التي تتضمن مطالبات    

 3,665 5,432 عالقة ذات جهةمن  ةمستحقمبالغ 

 288 674 أخرى  ذمم مدينة

 78,809 72,180 

 

   عمليات المساهمينموجودات 

 22,893 6,448 نقد وما في حكمه

 - 6        أخرى ذمم مدينة

 272,900 297,585 االستحقاقحتفظ بها حتى تاريخ ات ماستثمار

 35,000 35,000 وديعة نظامية

 339,039 330,793 

 

 السيولة مخاطر

 تنتأ قدالمالية.  اء بالتعهدات المتعلقة بالمطلوباتجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاتمثل الصعوبات التي قد تو

على  السيولة العادلة. تتم مراقبة احتياجات قيمته يقارب بمبلغ بسرعة مالي أصل يعب القدرة على عدم من السيولة مخاطر

 حال نشوئها.  إلتزامات بأي للوفاء كافية أموال وجود من على التأكد دارةاإلوتعمل  شهري أساس
 

لمحتفظ بها حتى ات استثماراالوعمليات المساهمين هي موجودات متداولة باستثناء التأمين إن جميع موجودات عمليات 

 والوديعة النظامية فهي موجودات غير متداولة. االستحقاقتاريخ 
 

التأمين لمعيدي  دائنةوأرصدة  اشتراكاتوودائع  تحت التسوية من مطالباتالتأمين  لعمليات المالية المطلوبات تتكون

أخرى. من المتوقع  دائنة حقات وأرصدةمست لعمليات المساهمين المالية المطلوبات دائنة أخرى. وتتكونومستحقات وأرصدة 

 المالي. المركز قائمة تاريخ من شهراً  12خالل  فوائد ال تدفع عليها التي المالية المطلوبات سداد جميع
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 السوقمخاطر أسعار 

 .أسعار السوقهي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة بسبب تغيرات في  السوقمخاطر أسعار إن 
 

ات المتاجرة العائدة لها في وحدات استثماروعمليات المساهمين عرضة لمخاطر السوق فيما يتعلق بالتأمين إن عمليات 

ات في حقوق ملكية وصكوك استثمارات الصناديق المشتركة المتعلقة بها هي استثمارإن  صناديق مشتركة مفتوحة.

لعالمية ويعتمد سعر الوحدة للصندوق على الحركة في أسعار السوق لهذه ومشتريات مرابحة في األسواق المحلية وا

ذات سواق األ. يعمل مدير الصندوق على الحد من مخاطر السوق عن طريق مراقبة التطورات بإستمرار في األدوات

 .األدواتالصلة لهذه 
 

التأمين عمليات على يؤثر  قدـ  ثابتة ىاألخرمع بقاء المتغيرات ـ في صافي قيمة أصول الصناديق  %5إن تغيراً بنسبة 

لاير سعودي ألف  1,557( ولاير سعودي ألف 3,498: م2016)لاير سعودي ألف  5,331المساهمين بمبلغ  وعمليات

 ( على التوالي.ألف لاير سعودي 1,528: م2016)

 

لم تدخل والصادرة دولية الجديدة والمعدلة لجنة تفسيرات التقارير المالية ال وتفاسيرالمعايير الدولية للتقارير المالية ـ 26

 حيز التنفيذ بعد

فيما يلي المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها حتى تاريخ صدور القوائم المالية للشركة. تبين القائمة التالية المعايير 

تزم الشركة تطبيق هذه في المستقبل. تع تدخل حيز التنفيذوالتفاسير الصادرة والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن 

 المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

 البيان المعيار/ التفسير

تدخل حيز التنفيذ 

الفترات  اعتباراً من

التي تبدأ في أو بعد 

 التالية التواريخ

 2018يناير  1 من عقود العمالء اتاإليراد (15)رقم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 2019يناير  1 عقود اإليجار (16)رقم رير المالية المعيار الدولي للتقا

 2021يناير  1 عقود التأمين (17)رقم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 موضح ادناة* المالية  األدوات (9)رقم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

للشرکات  (9)رقم  ةيالمال ريالدولي للتقار اريلمعا ذيمؤقتا لتنف إعفاءً  (17)رقم  ةيالمال ريالدولي للتقار اريالمع قدمي *

ً نيبالتأم سييترتبط أنشطتها بشکل رئوالتي  تقارير مالية إعدادالتي تقوم ب بتقييم اآلثار وتاريخ  . تقوم الشركة حاليا

 عدادإلإرجاء تطبيق المعيار الدولي  دارةاإلهذا اإلعفاء المؤقت. إذا قررت التطبيق وتتوقع أنها ستكون مؤهلة ل

 .م2021يناير  1، فإنه سوف يكون في موعد أقصاه الحقتاريخ  إلى (9)التقارير المالية رقم 

 

على المذكورة أعاله تفسيرات والتعديالت والالمعايير  اعتمادحاليا بتقييم اآلثار المترتبة على  الشركة إدارةتقوم 

  .المالية للشركة القوائم

 

  القوائم المالية اعتمادـ 27

ـ هـ1439 رجب 10بتاريخ  دارةاإلمجلس بالنيابة عن  دارةاإلرئيس مجلس  من قبل هذه القوائم المالية اعتمادتم 
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