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 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 ضاحات حول القوائم الماليةإي

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 عام -1

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

هسـ )الموافسق 1431ربيع الثساني  28بتاريخ  23م( والمرسوم الملكي رقم م/2010أبريل  12هـ )الموافق 1431ربيع الثاني  27بتاريخ  137

م( 2013يوليسو  10هسـ )الموافسق 1434رمضسان  2بتساريخ  4030251980م(. حصلت الشركة على السجل التجاري رقم 2010بريل أ 13

تمسارس الشسركة نشساطها فسي المملكسة م(. 2013يوليسو  3هـ )الموافسق 1434شعبان  24وحصلت على قرار وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 

 المالية: القوائمونتائج عمليات الفروع في هذه  مطالبات ،لفروع التالية وتم إدراج أصوللدى الشركة االعربية السعودية فقط. 
 

 التاريخ رقم السجل الفرع

 1440جمادى األول  24 1010519290 الرياض

 1438ربيع األول  21 4650081845 المدينة

 1440جمادى األول  24 2051224259 الخبر

 كة هو:عنوان المقر الرئيسي المسجل للشر

 (، طريق المدينة3المساعدية بالزا )

 المملكة العربية السعودية  21422جدة  5215ص.ب 
 

التأميني والخدمات ذات الصلة وفقاً لنظامها  واالدخارتتمثل أهداف الشركة فى المشاركة في توفير منتجات تأمين بما في ذلك منتجات الحماية 

( ، قامست الشسركة 2021ينساير  26هسـ )الموافسق  1442جمادى الثانيسة  13في السعودية. العربية  األساسي واألنظمة المعمول بها في المملكة

حصسسسلت الشسسسركة علسسسى تسسسرخيص بسسسالرقم ت م  .بتعسسسديل لوائحهسسسا الداخليسسسة لتشسسسمل هسسسدف ممارسسسسة أعمسسسال التسسسأمين العسسسام والتسسسأمين الصسسسحي

"( لممارسة أعمال التسأمين. ساماالسعودي )" المركزي البنك م( من2013ديسمبر  18هـ )الموافق 1435صفر  15بتاريخ  34/201312ن/

مسن مسساهمين  % 0.67 ةالزكساة، ونسسبالى  ينالخاضع وعامة المساهمينمؤسسين سعوديين  من مساهمين % 99.33الشركة مملوكة بنسبة 

 لضريبة الدخل. خاضعينمؤسسين غير سعوديين 
 

. سساماالتقييم والموافقة من قبل  إتماموبات ذات الصلة من المساهم المؤسس للشركة عند تم الحصول على محفظة التأمين والموجودات والمطل

تحويل محفظة التأمين من خسالل كتساب ل ساماتلقت الشركة وبنك الجزيرة شهادة عدم ممانعة من  ،2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

المسالي  األثسروكسان  ،2020ينساير  1(. تسم تحويسل محفظسة التسأمين اعتبساًرا مسن 2019ديسمبر  23هـ )الموافق  1441ربيع الثاني  26بتاريخ 

 للتحويل على النحو التالي:

للموجودات القيمة الدفترية   

 والمطلوبات

 ألف لاير سعودي  

   الموجودات
 996,927  (6)إيضاح  استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات

 53,552  (19)إيضاح  ن بنك الجزيرة )"المساهم المؤسس"(مستحق م

 4,941  (13)إيضاح حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 
   

 1,055,420  اجمالي الموجودات
   

   المطلوبات

 4,941  (13)إيضاح  مطالبات تحت التسوية

 996,927  (10)إيضاح  احتياطي وحدات

 10,980  (11ح )إيضا حسابياحتياطي 

 14,104  مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 28,468  فائض من عمليات التأمين
 

  

 1,055,420  اجمالي المطلوبات
 

"االتفسساق" بسسين الشسسركة وبنسسك الجزيسسرة )"المسسساهم المؤسسسس"(، فسسإن كسسل المصسسروفات العموميسسة  التفاقيسسة االنتقاليسسةلعسسالوةً علسسى ذلسسك، ووفقسساً 

 .علسسى التسسوالي %83و %17المحفظسسة التأمينيسسة سسسوف تكسسون مشستركة بسسين الشسسركة والمسسساهم المؤسسسس بنسسسبة  تسساريخ تحويسسلحتسسى واإلداريسة 

تسدير المحفظسة التأمينيسة كانست المسساهم المؤسسس. إضسافة لسذلك، ووفقساً لالتفساق فسإن الشسركة  ومعسدات تستخدم الشسركة حاليساً أثساث وتجهيسزات

مسن إجمسالي إيسرادات محفظسة المسساهم المؤسسس )"رسسوم إدارة  %20إلسى  %10رسسوم إدارة بنسسبة  للمساهم المؤسس مقابل الحصسول علسى

أحكام هسذه االتفاقيسة اعتبساًرا مسن لن تنطبق  ذلك،ومع  م وفقاً لالتفاق.2015إبريل  1من بعد  نافذة للفترةالمحفظة"( إن رسوم اإلدارة ال تعتبر 

 .م2020يناير  1
 

شسوال  23لزمة )"مذكرة التفاهم"( مع شركة سوليدرتي السسعودية للتكافسل )"سسوليدرتي"( فسي مذكرة تفاهم غير مُ الشركة عن توقيعها  أعلنت

(، أعلنت 2020أغسطس  23هـ )الموافق  1442محرم  4محتمل بين الشركتين. في الندماج ال( لتقييم ا2019يونيو  26هـ )الموافق  1440

مة مع شركة سوليدرتي )"اتفاقية االندماج"( في محاولة لالستحواذ علسى جميسع األسسهم التسي يملكهسا الشركة عن دخولها في اتفاقية اندماج ملز

المساهمون في سوليدرتي من خالل تقديم عرض لتبادل األسهم دون أي مقابل نقدي، يتم هذا التبادل عن طريسق زيسادة رأس مسال الشسركة مسن 

وهيئسة السسوق الماليسة علسى  وافقة سسامامحصلت الشركة على  .ج"(ادمنسوليدرتي )"اال خالل إصدار أسهم عادية جديدة لجميع المساهمين في

( على 2020ديسمبر  23هـ )الموافق  1442جمادى األول  8( و 2020نوفمبر  30هـ )الموافق  1442ربيع الثاني  15صفقة االندماج في 

 التوالي.



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 عدادس اإلاأس -2

  العرضس اأس (أ

والمعسايير واإلصسدارات األخسرى فسي المملكسة العربيسة السسعودية ،  ةالمعتمسد ر المساليريسوفقًسا للمعسايير الدوليسة للتق ليسةالما القسوائمتم إعداد هسذه 

فسي المملكسة العربيسة ة يسر المسالي المعتمسدرقلتلباسسم "المعسايير الدوليسة مجتمعسة الهيئة السعودية للمحاسبين القسانونيين )يشسار إليهسا  الصادرة عن

 توافق مع أنظمة الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة.وبما ي السعودية"(
 

يستم  لم يتم عرض قائمة المركز المالي بإستخدام تصنيف بنود الموجودات والمطلوبات قصيرة وطويلة األجل، ومع ذلسك فسإن األرصسدة التاليسة

مطالبسات تحست التسسوية الولمسوظفين ا وإلتزامسات منسافعالوديعسة النظاميسة و توالمعسدا األثساث والتجهيسزات ،جلتصنيفها بشكل عام كطويلة األ

إن جميسسع الموجسسودات . واالحتيسساطي الحسسسابي واالحتياطيسسات االخسسرى لسسم يسستم اإلبسسالغ عنهسسا واحتيسساطي الوحسسداتالتسسي متكبسسدة المطالبسسات الو

ً والمطلوبات األخرى هي ذات طبيعة قصيرة األجل ـ إال إذا تم التنويه إلى   .خالف ذلك نصا
 

 "التسأمينعمليسات "حسسابات مسستقلة لسسجالت ، فسإن الشسركة تحستفظ ب)اللسوائح التنفيذيسة( ةالسعوديفي المملكة العربية التأمين نظام  ألحكاموفقاً 

ليسات التسأمين أو وبالتالي، فإنه يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائدة بوضسوح إلسى عم ."عمليات المساهمين"و

شامل الدخل الدخل وقائمة الو قائمة مالي المركز القائمة القوائم المالية  حول 28إيضاح  يعرض .عمليات المساهمين في الحسابات ذات الصلة

 .بشكل منفصل لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهميننقدية التدفقات الوقائمة 
 

المالية التوضسيحية لقطساع التسأمين فسي المملكسة العربيسة  القوائمت إدارة شركات التأمين واعتمدت ، أعدساما، وتحت إشراف 2018الل عام خ

، يستم دمسج المعتمدة في المملكسة العربيسة السسعوديةرير المالي لتقلا للمعايير الدولية المالية على مستوى الشركة وفقً  القوائمالسعودية. عند إعداد 

مسع عمليسات المسساهمين. يستم حسذف األرصسدة والمعسامالت بسين العمليسات بالكامسل، إن وجسدت. السياسسات أرصدة ومعسامالت عمليسات التسأمين 

 المحاسبية المطبقة لعمليات التأمين والمساهمين موحدة للمعامالت واألحداث المتشابهة في ظروف مماثلة.
 

يمسة ، والقياس بالقيمة العادلة للقعادلة لالستثمارات المتاحة للبيعياس بالقيمة الالمالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الق القوائمتم إعداد هذه 

 المحددة بناًء على تقنيات التقييم االكتواري. منافع الموظفينوالتزامات  الدخل قائمةالعادلة من خالل 
 

 عملة التشغيل والعرض (ب

الوظيفسة للشسركة وتسم تقريسب المعلومسات الماليسة، التسي تسم عرضسها بالريسال  تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي والسذي يمثسل العملسة

 ألقرب ألف صحيح ما لم يرد خالف ذلك تحديداً.السعودي، 
 

 السنة المالية ج(  

 ديسمبر.  31تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في 
 

 الهامة المحاسبية واالفتراضاتو التقديرات األحكام د(  

المبالغ المعروضسة للموجسودات والمطلوبسات، على إفتراضات تؤثر أحكام وتقديرات و إستخدام دارةاإلللشركة من المالية القوائم  إعداديتطلب 

خسالل  إليسرادات والمصسروفاتالمعروضسة لالمبسالغ الموجودات والمطلوبسات المحتملسة كمسا فسي تساريخ القسوائم الماليسة، وكسذلك  واالفصاح عن

النتسائج الفعليسة قسد تختلسف عسن تلسك  اليسة اال انلسإلدارة باألوضساع الحل معرفسة مبنية علسى افضسقديرات واالحكام وبالرغم من ان هذه الت .السنة

 .التقديرات
 

بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد  –بناًء على الخبرة التاريخية و العوامل األخرى يتم تقييم التقديرات و األحكام باستمرار،  

المالية ، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة  القوائمعند إعداد هذه ولة في كل الظروف. أنها معق

. ومع ذلك، فإن 2019ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في  القوائموالمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي نفسها المطبقة على 

 .كورونا المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة القوائمالمصادر الرئيسية لتقديرات الشكوك التي تم الكشف عنها في  تراجع الشركة

 ستستمر اإلدارة في تقييم الموقف وإظهار أي تغييرات مطلوبة في فترات إعداد التقارير المستقبلية.
 

 هذه القوائم المالية.فيما يلي األحكام و التقديرات الهامة في إعداد 
 

 مخصص المطالبات تحت التسوية

تسستند  إن اإلدارة مطالبة بممارسة االجتهاد في تقديرها للمبالغ المستحقة لحملة الوثائق الناشئة عسن المطالبسات المقدمسة بموجسب عقسود التسأمين.

من التقدير وعدم التأكسد وقسد تختلسف النتسائج الفعليسة  هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عوامل عديدة تنطوي على درجات متفاوتة

محفظة  عن تقديرات اإلدارة مما ينشأ عنه في المستقبل تغيرات في المطلوبات التقديرية. وتقدر الشركة مطالباتها بناًء على خبرتها السابقة في

  إن وجدت على أساس كل مطالبة على حدة. التأمين. ويتم تقدير المطالبات التي تحتاج إلى قرار من محكمة أو هيئة تحكيم، 
 

التسي إن تقدير االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات بموجب عقود التأمين هو أهم تقدير محاسبي للشركة. هناك العديد من مصادر عدم اليقين 

ل تقديرات في نهاية فترة التقرير لكل من التكلفة يجب أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة مقابل هذه المطالبات. يتم عم

يستم تقسدير التسزام المطالبسات غيسر عنهسا.  النهائية المتوقعة للمطالبة المبلغ عنهسا والتكساليف النهائيسة المتوقعسة للمطالبسات المتكبسدة لسم يستم اإلبسالغ

يتم إعادة تقييم تقديرات  ،إبالغ الشركة بها. في نهاية كل فترة تقريرالمسددة المبلغ عنها باستخدام مدخالت التقييمات للحاالت الفردية التي يتم 

   مطالبات السنة السابقة للتأكد من كفايتها ويتم إجراء تغييرات على المخصص.
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 )تتمة( أساس اإلعداد -2

 )تتمة( ألحكام و التقديرات المحاسبية واالفتراضات الهامةد(  

 )تتمة( مخصص المطالبات تحت التسوية

، المركز المالي قائمةخصص المطالبات المتكبدة لم يتم اإلبالغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ إن م

بلسغ إن األسلوب األساسي الذي تتبعه اإلدارة في تقسدير تكلفسة مطالبسات الم .المركز المالي قائمةوالذي وقع فيه الحدث المؤمن عليه قبل تاريخ 

 تسسوية المطالبسات فسي المسستقبل. بمجسرىتسسوية المطالبسات السسابقة للتنبسؤ  مجسرىعنها والمطالبات المتكبدة لم يتم اإلبالغ عنهسا هسو اسستخدام 

فيرغسسون وطريقسة  -وتستخدم الشركة مجموعة من المنهجيات االكتوارية لتقدير هذه المطالبات مثل أسلوب سلم السلسلة وطريقسة بسورنهيتر 

وتستند هذه األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية  كتواريون لتحديد هذه األحكام.ة الخسارة المتوقعة التي يستخدمها االنسب

 المتعلقة بمبلغ التسوية المتوقع وأنماط تسوية المطالبات.

 

 لم يتم اإلبالغ عنهسا. وأي فسرق بسينالتي بات المتكبدة تقوم اإلدارة على أساس شهري بفحص مخصصاتها مقابل المطالبات المدفوعة، والمطال

للسسنة. كمسا يستم  السدخلالمخصصات في تاريخ قائمة المركز المسالي وأي مبسالغ مسسددة أو مخصصسات فسي السسنة التاليسة يستم إدراجسه فسي قائمسة 

 .   كتواريه من قبل الخبير االديسمبر، والمصادقة علي 31التحقق من مخصص المطالبات القائمة، كما في 
 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

إذا كسان هنساك دليسل موضسوعي علسى أن الشسركة والذمم المدينة لمعيدي التأمين يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة اإلشتراكات المستحقة 

اعب مالية كبيرة لدى المدين أو تعثره أو لن تكون قادرة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة. ويعتبر وجود مص

 تخلفه عن السداد مؤشرات على وجود انخفاض في قيمة اإلشتراكات المستحقة.
 

 تصنيف اإلستثمارات

خالل  بالقيمة العادلةكان ينبغي تصنيفها على أنها أوراق مالية  بتحديد ما إذاتقوم اإلدارة في وقت االستحواذ على األوراق المالية االستثمارية 

أو متاحسة للبيسع. عنسد تقسدير مسا إذا كسان االسستثمار فسي األوراق الماليسة مصسنفًا بالقيمسة العادلسة أو  محتفظ بهسا لتساريخ االسستحقاقأو  قائمة الدخل

للتقريسر  ر الدوليسةالمعايير التفصيلية لتحديد هذا التصنيف على النحو المنصوص عليسه فسي المعسايي بعين االعتبار اإلدارة تأخذالتكلفة المطفأة ، 

 . المالي
 

 القيم العادلة لألدوات المالية

السسوق. عنسد  يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في السوق النشطة بتاريخ قائمة المركز المالي بناءاً على األسسعار المتداولسة فسي

المدرجة ضمن قائمة المركز المالي مسن خسالل السسوق النشسط لهسا، يستم تحديسد  عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

متساح قيمتها بإستخدام تقنيات التقييم ومن ضمنها النماذج الحسابية. يتم الحصول على مدخالت هذه النماذج الحسابية من خالل بيانات السوق ال

 يتم تقدير القيمة العادلة. والذي يمكن مالحظته، عند عدم توافر مثل هذه البيانات، يجب أن
 

 قيمة الموجودات المالية خفاضانخسائر 

كانست الموجسودات فيمسا إذا تحسدد الشسركة تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بممارسة أحكام للنظر في انخفاض قيمة الموجسودات الماليسة. 

في القيمة العادلة إلى ما دون تكلفتها. إن تحديد ما هو مهم أو طويل المالية قد انخفضت قيمتها عندما يكون هناك انخفاض كبير أو طويل االمد 

ركة االجل يتطلب أحكاما. وفي ظل هذا الحكم. تقوم الشركة من بين عوامل أخرى بتقييم التغيرات العادية في سعر السسهم، والبيئسة الماليسة للشس

والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية. قد يكون االنخفاض في القيمة مالئما  المستثمر فيها، وأداء القطاع والصناعة، والتغيرات في التكنولوجيا

عنسسدما يكسسون هنسساك دليسسل علسسى تسسدهور الوضسسع المسسالي للشسسركة المسسستثمر فيهسسا وأداء القطسساع والصسسناعة والتغيسسرات فسسي التكنولوجيسسا والتمويسسل 

 والتدفقات النقدية التشغيلية.
 

، والتسي يستم االعتسراف بهسا فسي بغض النظر عن مدة االنخفاضوتها، معقول النخفاض كبير أقل من تكلف اسكمقيأو أكثر ، ٪30تعتبر الشركة 

انخفاًضسا عسن التكلفسة يسستمر لمسدة عسام واحسد أو أكثسر بغسض النظسر عسن  الممتسدقيمة االستثمارات. يمثل االنخفاض  في نخفاضإالدخل ك قائمة

قيمة االستثمارات. ال يمكن عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقًا فيما يتعلق في نخفاض كإالدخل  قائمةالمبلغ ويتم االعتراف به في 

 .الدخل قائمةباستثمارات األسهم من خالل 
 

 مبدأ االستمرارية

العمسل فسي المسستقبل لديها الموارد لمواصسلة  الشركة لقدرة الشركة على االستمرار في النشاط وهي على قناعة أن أعدت إدارة الشركة تقديراً 

القسدرة فسي االسستمرار فسي العمسل. لسذا فقسد تسم  حسولمن الشسك  شكوك كبيرة قد تلقي ظالالً كبيرةعلم للشركة بأي  الالمنظور. عالوة على ذلك 

 القوائم المالية على أساس مبدأ اإلستمرارية. هذه إعداد
 

 موسمية العملياتهـ(  

 ى عمليات التأمين لدى الشركة.ال يوجد تغيرات موسمية يمكن أن تؤثر عل

 

 

 



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

16 

 الهامة  السياسات المحاسبية   -3

 القسوائمالمالية مبينة أدناه. تتوافسق السياسسات المحاسسبية المسستخدمة فسي إعسداد هسذه  القوائمالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه ان 

. وبنساًء علسى اعتمساد التعسديالت علسى المعسايير الحاليسة 2019ديسسمبر  31المنتهية في المالية للسنة  القوائمالمالية مع تلك المستخدمة في إعداد 

 السسسابقةلتحسل محسل السياسسات المحاسسبية  2020ينسساير  1ومراعساة للبيئسة االقتصسادية الحاليسة، تطبسق السياسسسات المحاسسبية التاليسة اعتبساراً مسن 

 دلها أو تضيفها.أو تع 2019المبينة في البيانات المالية السنوية لعام 
 

 تعديالت المعايير الدولية للتقرير المالي ومعايير المحاسبة الدولية المطبقة من قبل الشركة  (أ
 

والتي لمعيار المحاسبة  الدوليالمجلس على المعايير القائمة الصادرة عن التالية الجديدة  نقيحاتقامت الشركة بتطبيق المعايير والتعديالت والت

 :والتي قامت الشركة بتطبيقها 2020يناير  1فعول كما في أصبحت  سارية الم
 

 البيان المعيار/ التعديالت
  

ومعيار المحاسبة  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 8الدولي 
 النسبية االهميةتعريف 

 المنشأةتعريف  3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير الماليتعديالت على  اإلطار المفاهيمي

ومعيار  9تعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي 

 7والمعيار الدولي للتقارير المالية  39المحاسبة الدولي 
 معيار سعر الفائدة اصالح

 

 كن له أي أثر جوهري على هذه القوائم المالية. المعدلة التي تنطبق على الشركة لم ي تفسيراتإن تطبيق المعايير و ال
 

 : تعريف األهمية النسبية8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

عه بشكل معقول تقدم التعديالت تعريفًا جديدًا لألهمية التي تنص على أن "المعلومات مهمة إذا كان حذفها أو تحريفها أو حجبها أمًرا يمكن توق

 للتسسأثير علسسى القسسرارات التسسي يتخسسذها المسسستخدمون الرئيسسسيون للقسسوائم الماليسسة لألغسسراض العامسسة علسسى أسسساس تلسسك القسسوائم الماليسسة، والتسسي تسسوفر

فرديسة أم  معلومات مالية حول منشأة محددة معدة للتقارير". توضح التعديالت أن األهمية ستعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات، سواء كانت

مقترنة بمعلومات أخرى، مهمة في سياق القوائم المالية. يعتبر أي تحريف في المعلومات هو أمسر مهسم إذا كسان مسن المتوقسع بشسكل معقسول أن 

أثسًرا  يؤثر على القرارات التسي يتخسذها المسستخدمون األساسسيون. لسم يكسن لهسذه التعسديالت أي أثسر علسى القسوائم الماليسة وال يتوقسع أن يكسون لهسا

 .الشركةمستقبلياً على 
 

 : تعريف المنشأة3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

"تجميسسع المنشسسأت" أنسسه لكسسي يسستم اعتبسساره عمسسالً، يجسسب أن يتضسسمن  - 3يوضسسح التعسسديل السسذي أُدخسسل علسسى المعيسسار السسدولي للتقريسسر المسسالي رقسسم 

يسساهمان معًسا بشسكل جسوهري فسي القسدرة علسى إنشساء  موضسوعيةوعمليسة  تأدنسى، مسدخال مجموعة متكاملة من األنشطة والموجسودات، كحسد

المخرجات. عالوة على ذلك، فإنه يوضح أن األعمال يمكن أن توجد دون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشساء المخرجسات. لسم 

في أي عمليسات تجميسع  الشركةد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة دخول ، ولكنها قللشركةأثر على القوائم المالية يكن لهذه التعديالت أي 

 منشأت.
 

 تعديالت على المراجع الخاصة باإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي.
معيسسار. إن الغسسرض مسسن اإلطسسار  ال يعسسد اإلطسسار المفسساهيمي معيسساراً، وال تتجسساوز أي مسسن المفسساهيم السسواردة فيسسه المفسساهيم أو المتطلبسسات فسسي أي

الة المفاهيمي هو مساعدة المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في تطوير المعايير، ومساعدة الُمعدّين على تطوير سياسات محاسبية متوافقة في ح

تسسي أعسسدت سياسسساتها عسسدم وجسسود معيسسار قابسسل للتطبيسسق ومسسساعدة جميسسع األطسسراف علسسى فهسسم المعسسايير وتفسسسيرها. سسسيؤثر ذلسسك علسسى المنشسسأت ال

 المحاسبية بناًء على اإلطسار المفساهيمي. يتضسمن اإلطسار المفساهيمي المعسدل بعسض المفساهيم الجديسدة، ويقسدم تعريفسات محدثسة ومعسايير اإلثبسات

 .لشركةأثر على القوائم المالية ال للموجودات والمطلوبات وتوضيح بعض المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه التعديالت أي

 

: إصالح مؤشر 7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9ت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تعديال

 سعر الربح
 

وتسوفر هسذه التعسديالت بعسض اإلعفساءات فيمسا يتعلسق بإصسالح معسسايير سسعر الفائسدة. وتتصسل اإلعفساءات بمحاسسبة التحسوط ولهسا تسأثير علسسى أن 

أي عسدم فعاليسة  الح نظام المحاسبة الدولية ال ينبغي أن يؤدي عموماً إلى إنهاء محاسسبة التحسوط. ومسع ذلسك، ينبغسي االسستمرار فسي تسسجيلإص

 المالية للشركة. القوائم. ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على قائمة الربح او الخسارةالتحوط في 
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 المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ  (ب

والتي تتوقسع الشسركة بشسكل معقسول أن  ،للشركة السنويةفيما يلي المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم المالية 

اختسارت الشسركة عسدم التطبيسق المبكسر  حيس  نافسذةدما تكسون تكون قابلة للتطبيق فسي تساريخ مسستقبلي. تعتسزم الشسركة اعتمساد هسذه المعسايير عنس

 حالما تصبح نافذة:للشركة  للتطبيقعلى المعايير الدولية للتقرير المالي التي تم نشرها وهي إلزامية  تللتعديالت والتنقيحا
 

 البيان المعيار

 األدوات المالية (9)المعيار الدولي للتقرير المالي 

  عقود التأمين (17)ير المالي المعيار الدولي للتقر

 أو غير متداولة متداولةكـ  االلتزاماتتصنيف  (1)المعيار المحاسبة الدولي 

 19 -كوفيد  عقود إيجار االمتيازات ذات الصلة بإيجار (16)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 : تكلفة تنفيذ العقدد المرهقةالعقو (37)المعيار المحاسبة الدولي 

 الممتلكات والمنشأت والمعدات: العائدات قبل االستخدام  (16)يار المحاسبة الدولي المع

 اإلطار المفاهيمي (3)المعيار الدولي للتقرير المالي 

( 16(، )4(، )7(، )9)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 2المرحلة  -معيار سعر الفائدة اصالح  (39)المعيار المحاسبة الدولي و

 

 األدوات المالية  - (9)الدولي للتقرير المالي  المعيار

 . يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية:39معيار المحاسبة الدولي  ليحل محل 2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 
 

 التصنيف والقياس

ديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل السدخل الشسامل ( منهجاً واحداً لتح9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

 اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال:

 

 ية تعاقدية، واالحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقد (1

ينتج عن الشروط التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر أيضاً فائدة على  (2

 أصل المبلغ القائم.

خسالل السربح أو الخسسارة عنسد  يُقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم تسدوير المكاسسب والخسسائر المحققسة مسن

 البيع في حال تحقق الشرطين التاليين: 

حتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن طريق تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الاا (1

 الموجودات المالية، و

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

 يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئسات بالقيمسة العادلسة مسن خسالل السربح او الخسسارة. إضسافة إلسى ذلسك وعنسد االعتسراف

ي حسال أن القيسام بسذلك سسيعمل علسى األولي، يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة مسن خسالل السربح أو الخسسارة فس

 استبعاد أو تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري. 

 

غيرات بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضاً االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض الت

قائمسة ة لألدوات )بمسا فسي ذلسك المكاسسب والخسسائر المحققسة(، وتوزيعسات األربساح المدرجسة فسي الالحقة بالدخل الشامل اآلخر في القيمة العادل

 . الدخل
 

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

ات فسي مخسساطر االئتمسسان لسسذلك االلتسسزام فسي السسدخل الشسسامل اآلخسسر، إال إذا كسان إدراج تسسأثيرات التغيسسرات فسسي مخسساطر المسالي العائسسد إلسسى التغيسسر

 . قائمة الدخلاالئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي إلى أو زيادة الفروقات المحاسبية في 
 

 االنخفاض في القيمة 

( خسسسائر االئتمسسان المتوقعسسة، كمسسا لسسو تسسم اسسستخدامها وفقسساً لمعيسسار 9ة وفقسساً للمعيسسار السسدولي للتقريسسر المسسالي )يعكسسس نمسسوذج االنخفسساض فسسي القيمسس

(، ليس من الضروري حصول حدث ائتمساني قبسل 9( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقاً لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي )39المحاسبة الدولي )
ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسسائر االئتمانيسة. يستم تحسدي  مبلسغ  إدراج خسائر االئتمان. بدالً من

 خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. 
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 )تتمة(معايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ ال (ب

 )تتمة(األدوات المالية  - (9)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 التحوطمحاسبة 

( متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط كي تتماشى محاسبة التحسوط بشسكل أقسرب مسع إدارة المخساطر. تعمسل 9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

لى تأسيس منهج يقوم بشكل أكبر على مبادئ النموذج العام لمحاسسبة التحسوط. تنطبسق التعسديالت علسى كامسل محاسسبة التحسوط مسع المتطلبات ع

قيمة العادلة، استثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة )التي يشار إليها بـ "التحوطات الكلية للقيمة العادلة"(. فيما يتعلق بتحوطات ال

بسأن (. تسم اسستخدام هسذا االسستثناء بشسكل كبيسر نظسراً 39مر المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حالياً في معيار المحاسسبة السدولي )قد تست

 مجلس معايير المحاسبة الدولي يعالج حالياً محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل. 
 

 السريانتاريخ 

( "عقسسود 4م. إال أن التعسسديالت علسسى المعيسسار السسدولي للتقريسسر المسسالي )2018ينسساير  1( 9مسسالي )كسسان تسساريخ سسسريان المعيسسار السسدولي للتقريسسر ال

( "عقود التأمين" التي صسدرت فسي 4( "األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقرير المالي )9التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

( القائم للسماح للمنشسأت بإصسدار عقسود التسأمين ضسمن نطساق المعيسار 4ر الدولي للتقرير المالي )م، والتعديالت على المعيا2016سبتمبر  12

( قبسل أن يسدخل المعيسار السدولي للتقريسر المسالي 9( للتخفيسف مسن بعسض آثسار تطبيسق المعيسار السدولي للتقريسر المسالي )4الدولي للتقرير المالي )

 معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما:  (" عقود التأمين" الصادر عن مجلس17الجديد )

 ( حتى9تطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي ) .1

 معيار التأمين الجديد، أو تاريخ سريان  (أ
 

معايير مجلس  قرر ، 2020مارس  17في  م او بعد هذا التاريخ.2023يناير  1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  (ب

( 4لمعيار الدولي للتقرير المالي )تمديد االعفاء المؤقت ل( و17المحاسبة الدولي تمديد تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي )

ا . هناك حاجة الفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل. إن هذ2023يناير  1الى  م2021يناير  1إلى 

 أو ( سابقا. 9الخيار متاح فقط للمنشأت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

(، بالنسبة للموجودات المالية المصنفة، لكن استبعاد تأثيرات بعض الفروقات المحاسبية التي 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) .2

 توجد حاجة إلفصاحات إضافية.  ،ق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األوليةتظهر قبل تطبي
 

 والذي تضمن ما يلي: 2020يناير  1أجرت الشركة تقييًما أوليًا مفصالً اعتباًرا من 
 

)بما في ذلك  (4)رقم  التقرير الماليعيار الدولي ( تمت مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق الم1)

 مكونات الودائع أو المشتقات المضمنة غير المجمعة من عقود التأمين( بالمبلغ اإلجمالي المسجل لجميع التزاماتها ؛ و
 

اماتها. بناًء على هذه لجميع التز( تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المتعلقة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية 2)

حتى تاريخ  (9) تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي، قررت الشركة مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي ، قررت الشركة أنهاالتقييمات

 المالية للشركة. القوائمرة التأجيل في نفاذ معيار عقود التأمين الجديد. يتم تضمين اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فت

 تقييم االثر

لاير سسعودي  السف 2,015,265متعلقسة بالتسأمين والتسي تبلسغ  وموجوداتمالية  موجودات، تمتلك الشركة إجمالي 2020ديسمبر  31كما في 

، تتكسون التسوالي. حاليًسا ، علسى(لاير سسعودي السف 50,108: 2019)لاير سسعودي  السف 78,753و (لاير سسعودي الف 731,754: 2019)

لاير سسعودي  السف 614,679التسي تبلسغ خسرى اال بعسض السذمم المدينسةومسا فسي حكمسه األصول المالية المحتفظ بهسا بالتكلفسة المطفسأة مسن النقسد 

سسعودي  ف لايرالس 1,343,823تتكون األصول المالية األخرى من اسستثمارات متاحسة للبيسع بمبلسغ  لاير سعودي(. الف 518,579: 2019)

لهسذه األصسول الماليسة  القيمة العادلة من خالل الدخل الشسامل اآلخسرتتوقع الشركة استخدام تصنيف  .لف لاير سعودي( ا 185,178: 2019)

د ، فسإن الشسركة لسم تقسم بعسلالستثمارات فسي األسسهم. ومسع ذلسك بناًء على نموذج أعمال الشركة فيما يتعلق بأوراق الدين والطبيعة االستراتيجية

كمسا هسو مطلسوب بموجسب المعيسار مسدفوعات ألصسل المبلسغ والفائسدة هسج نبإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت أوراق الدين تستوفي اختبسار 

 بالقيمسة العادلسة مسن خسالل قائمسة السدخل سستقاس المتاحة للبيسع . االستثمار في الصناديق المصنفة تحت االستثمارات(9) الدولي للتقارير المالية

 1,343,823 الماليسة لسألوراق، بلغست القيمسة العادلسة 2020ديسسمبر  31كمسا فسي  .(9)بموجب المعيار الدولي للتقارير الماليسة  الشامل اآلخر

السسف لاير سسسعودي  163,461السسف لاير سسسعودي( وبلغسست التغيسسرات فسسي القيمسسة العادلسسة خسسالل السسسنة  185,178: 2019السسف لاير سسسعودي )

 27,997: 2019) سسعودي لاير السف 56,463 للموجودات الماليسة األخسرى القيمة العادلة بلغتكما لاير سعودي(. الف  21,963: 2019)

ان . لسف لاير سسعودي(ا 735: 2019) لاير سسعودي السف 809 بمبلسغ سسنةالمسع حسدوث تغيسرات فسي القيمسة العادلسة خسالل لف لاير سعودي( ا

 .27في اإليضاح  ذكرها  مته الموجودات المالية وجودة االئتمان لهذها مخاطر االئتمان وتركيز
 

تقيسيم عسالي المسستوى  . يسستند مسا ورد أعساله إلسى2019و 2020ديسسمبر  31المالية للشركة مخاطر ائتمانية منخفضة كما في  ان للموجودات

حاليًا وقد يخضع للتغييسرات الناشسئة عسن التحلسيالت  . ويستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة(9) لتقرير الماليلر الدولي ايلتأثير المع

، تتوقسع الشسركة بعسض التسأثير لتطبيسق سستقبل. بشسكل عسامالتفصيلية اإلضافية أو معلومات إضافية معقولة وداعمة يتم توفيرهسا للشسركة فسي الم

تسأثير ذلسك كبيسًرا. فسي الوقست الحسالي ال يمكسن تقسديم ، ال يتوقسع أن يكسون ومع ذلك (9ي )رير الماليخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقمتطلبات ان

غيسر تعمل اإلدارة علسى بنساء تقسدير كمسي لمخساطر  تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حي  أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية.

الخسسائر االئتمانيسة  (9) معيسار السدولي للتقريسر المساليلسنهج المبسسط للإعسادة التسأمين المحستفظ بهسا علسى أسساس ا اتفاقيساتاألداء لبعض ب متعلقة 

 المتوقعة.



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

19 

 )تتمة( الهامة  السياسات المحاسبية -3

 )تتمة(المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ  (ب

 عقود التأمين - (17)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

عتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين، ويحل محل المعيار يحدد المعيار مبادئ االوم 2017مايو  18صدر هذا المعيار في 

يُطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار  ( "عقود التأمين".4الدولي للتقرير المالي )

ً بإص مع مزايا المشاركة االختيارية ً فصل العناصر التالية عن عقود بشرط أن المنشأة تقوم أيضا دار عقود تأمين.  يتطلب المعيار أيضا

 التأمين: 
 

 المشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض معايير محددة، (1

 االستثمار المميزة، و عناصر  (2

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

( والمعيسار السدولي للتقريسر المسسالي 9ذات الصسسلة )المعيسار السدولي للتقريسر المسالي ) يجسب احتسساب هسذه العناصسر بشسكل منفصسل وفقساً للمعسايير

(15 .)) 
 

 قياسال

( السسذي يسسسمح للمسسؤمن علسسيهم االسسستمرار فسسي اسسستخدام السياسسسات المحاسسسبية 4وعلسسى النقسسيض مسسن متطلبسسات المعيسسار السسدولي للتقريسسر المسسالي )

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

 "الفئات التأسيسية" التالية: يستند النموذج العام إلى 
 

 تحقيق التدفقات التي تتكون من  (أ

  ،احتمالية التقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية 

 الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )أي 

  .تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 
 

هامش الخدمات التعاقدية: يمثل هامش الخدمات التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين، ويتم إدراجه حالما تقوم المنشأة  (ب

لمستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. ويتم تسجيل صافي المبلغ بالسالب بتقديم خدمات في ا

 الستيفاء التدفقات النقدية عند بداية العقد في الربح أو الخسارة مباشرة. في نهاية كل فترة تقرير مالي الحق، يتم إعادة قياس القيمة

 ين من اجل إعادة احتساب المجموع: الدفترية لمجموعة عقود التأم
 

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

 عقود التأمين في ذلك التاريخ، 

 دمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخ.التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخ 
  

بالسالب، يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية الحقاً بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن ان يكون 

كمسا يستم احتسساب الفائسدة خدمات التعاقديسة المتبقسي فسي السربح أو الخسسارة. وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية األكبر من هامش ال

بمعسدالت مثبتسسة عنسد االعتسسراف األولسي بالعقسد )أي معسسدل الخصسم المسسستخدم فسي البدايسة لتحديسسد القيمسة الحاليسسة هسامش الخسسدمات التعاقديسة علسى 

في الربح أو الخسارة بناًء على وحدات التغطية، مما يعكسس ات التعاقدية هامش الخدمللتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك، سيتم تحرير 

 كمية المزايا المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.
 

ة"(. يستم عمسل هي طريقة الزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة )يشار إليها أيضاً بـ "عقسود المشساركة المباشسر طريقة الرسوم المتغيرة

عسديل هسامش هذا التقييم لمعرفسة مسا إذا كسان العقسد يحقسق هسذه المعسايير فسي بدايسة العقسد وال يستم إعسادة تقييمهسا الحقساً. بالنسسبة لهسذه العقسود، يستم ت

 ويتم ايضاً تعديل هامش الخدمات التعاقدية بما يلي:الخدمات التعاقدية إضافة إلى التعديل ضمن النموذج العام. 
 

 غيرات في حصة المنشاة من القيمة العادلة للبنود األساسية. الت (1

 والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية الزمنية للنقودالتغيرات في تأثير القيمة  (2
 

قياسساً ال يختلسف  من أجل قياس التسزام التغطيسة المتبقسي فسي حسال كانست الطريقسة تقسدم توزيع األقساط الُمبسطة بطريقةإضافة إلى ذلك، يُسمح 

 بشكل جوهري عن النموذج العام أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمسدة سسنة واحسدة أو أقسل. وبهسذه الطريقسة يستم موائمسة

مسوذج العسام قسابالً للتطبيسق التزام التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظسل الن

مخساطر الماليسة من أجل قياس المطالبات المتكبدة. إال انه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنيسة للنقسد وتسأثير ال

 مطالبات التي يتم تكبدها. / استالمها خالل سنة واحدة أو أقل من تاريخ ال في حال أن التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها
 

 السريانتاريخ 

علسى المعيسار السدولي  مسسودة تعسديالت صدر مجلس معايير المحاسبة الدولي. أ2023يناير  1في كة تطبيق المعيار في تاريخ نفاذهتعتزم الشر

وتلقسى تعليقسات مسن مختلسف  2019يسو خسالل يون (17) ت معينسة علسى المعيسار السدولي للتقريسر المساليتقتسرح تعسديال (17)رقسم  ير الماليرلتقل

 لتقريسر المساليلعلسى المعيسار السدولي  مناقشسته بشسأن التعسديالت كمل مجلس معايير المحاسبة الدولي، أ 2020مارس  17. في الجهات المعنية

لتي رات إعداد التقارير السنوية ا. وقرر تأجيل تاريخ نفاذ المعايير إلى فت2019العام في يونيو  للنقاش طرحهاعقود التأمين التي تم  (17)رقم 

اإليسرادات مسن العقسود مسع  - (15)رقم  لتقرير الماليلطبيق المعيار الدولي . يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم أيًضا ت2023يناير  1تبدأ في أو بعد 

 .(9) والمعيار الدولي للتقرير المالي ءالالعم



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( الهامة  السياسات المحاسبية -3

 )تتمة(ادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ المعايير الص (ب

 )تتمة( عقود التأمين - (17)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  التحول

، يجسب علسى المنشسأة عندئسذ  يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي. إال انه في حال كان التطبيق بأثر رجعسي لمجموعسة مسن عقسود التسأمين غيسر مجسدع

 لمعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. اختيار إما طريقة التطبيق ا

 

 العرض واالفصاح

 تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين مع التعديالت على العرض واإلفصاح.
 

 تأثيرال

والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة  (17) تصميم تطبيق المعيار الدولي للتقرير الماليالشركة حاليًا في مرحلة ان 

وتقييم مفصل لمتطلبات العمل. فيما يلي  (17) طلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير الماليلألعمال بما في ذلك أي تطويرات للنظام م

  :المجاالت الرئيسية قيد التصميم وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة حتى اآلن

طاق التأثيرن ملخص التأثير  

والذي يتضمن  (17)رقم  لتقرير الماليلوضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي 

إنشاء لجنة توجيهية لإلشراف لرصد التقدم المحرز في التنفيذ وتعيين األدوار والمسؤوليات إلى 

 مختلف أصحاب المصلحة.

 إطار الحوكمة والرقابة

تشغيلية لمرحلة التصميم التي تشمل وضع سياسة شاملة الشركة في طور تصميم الجوانب ال

للبيانات و قاموس البيانات. كما تقوم الشركة بوضع اللمسات األخيرة على التصاميم لمختلف 

األنظمة الفرعية. وقد تقدمت الشركة من خالل تقييم متطلبات األعمال والعمل حاليا على اختيار 

 لعمليات الالزمة لالنتقال وتقييم الموارد الجديدة الالزمة.البائعين في حين االنتهاء من مختلف ا

 منطقة العمليات

أكملت الشركة أوراق سياسات مختلفة تشمل العديد من المسائل الفنية والمالية بعد االنتهاء من 

. يتم اتخاذ (17) رقم موجب المعيار الدولي إلعداد التقرير الماليقرارات السياسة المطلوبة ب

لسياسة بعد المداوالت الالزمة بين مختلف أصحاب المصلحة. حاليًا، تمت الموافقة على قرارات ا

لتقارير المالية رقم لغالبية أوراق السياسات من قبل اللجنة التوجيهية لمشروع المعيار الدولي 

 التابعة للشركة. (17)

 المجال الفني والمالي

مسات األخيرة على خطة الضمان للفترات تعمل الشركة مع أصحاب المصلحة اآلخرين لوضع الل

 االنتقالية وما بعد التنفيذ.
 خطة الضمان

الستيعاب حساب  (17رقم )المالي  للتقرير الدولي للمعيارنظر الشركة في اقتناء نظام حساب ت

 (.17) رقم المالي للتقرير ر الدولياتماشى مع المعيي بماعقود التأمين وإعادة التأمين التي أبرمتها 
 األنظمة

لمعيار مقارنةً با (17رقم ) أثير المالي للمعيار الدولي للتقرير الماليالعمل جارع لحساب التان  

 (.4رقم ) الدولي للتقرير المالي
 األثر المالي

 

 بدأت الشركة عملية التنفيذ وشكلت فريق المشروع تحت إشراف لجنة توجيهية

 

 لى أنها متداولة أو غير متداولة""تصنيف المطلوبات ع - 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  
لتحديد  1من معيار المحاسبة الدولي رقم  76إلى  69، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على الفقرات من 2020في يناير 

 متطلبات تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت:

 صود بحق تأجيل التسويةما هو المق -

 يجب أن يوجد حق التأجيل في نهاية فترة التقرير -

 ال يتأثر هذا التصنيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل -

  أنه فقط إذا كانت المشتقات المضمنة في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها -

 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.ويجب تطبيقها بأثر رجعي 2023 يناير 1الت سارية المفعول لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد التعدي
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(- 3

 )تتمة(المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ  (ب

 19-"عقود اإليجار الخاصة بتخفيضات اإليجار المتعلقة بكوفيد 16ي رقم تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المال

تعديل على المعيار الدولي للتقرير  - 19 - ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تخفيضات اإليجار المتعلقة بكوفيد2020مايو  28في 

بشأن المحاسبة  16بيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم "عقود اإليجار". توفر التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تط 16المالي رقم 

. كوسيلة عملية، يجوز للمستأجر اختيار عدم تقييم 19 -ة كنتيجة مباشرة لجائحة كوفيد عن تعديل عقد اإليجار مقابل تخفيضات اإليجار الناشئ

لعقد اإليجار. يقوم المستأجر الذي يستخدم هذا االختيار بالمحاسبة عن  من المؤجر يعد تعدياًل  19-ما إذا كان تخفيض اإليجار المرتبط بكوفيد

سب بها عن التغيير بموجب بنفس الطريقة التي كان سيحا 19 - أي تغيير في مدفوعات اإليجار نتيجة تخفيضات اإليجار المرتبطة بكوفيد

ينطبق التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  د اإليجار.، إذا لم يكن التغيير تعدياًل لعق16الدولي للتقرير المالي رقم  المعيار

 . يُسمح بالتطبيق المبكر. 2020يونيو  1

 

 العقود المرهقة: تكلفة الوفاء بالعقد - 37عديالت على معيار المحاسبة الدولي ت

الوفاء" بالعقد تشمل "التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد". التعديالت أن "تكلفة  37تحدد التعديالت التي تم إجراؤها على معيار المحاسبة الدولي 

ويجب تطبيقها على العقود التي لم تِف المنشأة بها بعد بجميع  2022يناير  1سارية المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 

التعديالت أوالً. وفقًا لذلك، لن يتم إعادة عرض أرقام المقارنة. يُسمح بالتطبيق  التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة

 المبكر.

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود - 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

دات المبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء قيام الشركة بإعداد تمنع هذه التعديالت الشركة من الخصم من تكلفة الممتلكات واآلالت والمع

األصل لالستخدام المقصود. بدالً من ذلك، سوف تعترف الشركة بعائدات المبيعات هذه والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة. تسري 

 ويجب تطبيقها بأثر رجعي. يُسمح بالتطبيق المبكر. 2022يناير  1التعديالت على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

 اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي - 3 لتقرير الماليلعلى المعيار الدولي  تعديالت

ية لإلطار المفاهيمي للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسب 3لتقارير المالية لقامت هذه التعديالت بتحدي  مرجع في المعيار الدولي 

 . يُسمح بالتطبيق المبكر.2022يناير  1لدمج األعمال. التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

 المالية: القوائم( فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه ج

 النقد وما في حكمه

تمثسل  مسن تسارإ إقتنائهسا. دة إسستحقاقها األصسلية ثالثسة أشسهرودائع المرابحة التي ال تتجساوز مسيتكون النقد وما في حكمه من النقد لدى البنوك و

. يستم إدراجهسا بالتكلفسة المطفسأة ويستم اإلقتنساءودائع المرابحة ودائع لدى بنوك محلية لها تاريخ استحقاق أصسلي أقسل مسن ثالثسة أشسهر فسي تساريخ 

 ساس معدل الربح الفعلي.المحاسبة عن العوائد ذات الصلة باستخدام أ

 

 اإلشتراكات المدينة 

عند االستحقاق و يتم قياسها عند االعتسراف األولسي بالقيمسة العادلسة لسثمن المسستلم أو المسستحق االسستالم. يستم فحسص تسجل اإلشتراكات المدينة 

لسى أن القيمسة الدفتريسة يحتمسل أنهسا لسم تعسد قابلسة فسي القيمسة عنسدما تشسير األحسداث أو الظسروف إ لتحديسد االنخفساضالقيمة الدفترية لالشتراكات 

. يتم الغاء االعتراف با الشتركات عنسد اسستيفاء ضسوابط إلغساء االعتسراف الدخللالسترداد. يتم تسجيل أي خسارة انخفاض في القيمة في قائمة 

 ن على قائمة الدخل.يتم قيد المبالغ المستردة الحقا إلشتراكات تم شطبها سابقا بقيد دائ للموجودات المالية.

 

 إحتياطي أنشطة التأمين

مسن خسالل يتم احتساب مخصص مطلوبات عقود اإلستثمار على أساس طريقة التقيسيم اإلكتسواري مسن قبسل الخبيسر اإلكتسواري المسستقل المعسين 

 الحالي. إستخدام سعر صندوق الوحدات

 وم بسداده الى أصحاب العقود اإلستثمارية.ويشمل التقييم اإلكتواري مخصص المشاركة الذي تتوقع الشركة أن تق

 

 إستثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات

 ً بالقيمسة  الموجودات المالية المتاحة للبيع هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة يتم تصنيفها كـ"متاحة للبيع". تقيد هذه اإلسستثمارات مبسدئيا

 القياس األولي لها تقاس اإلستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة.العادلة. وبعد 
 

 الموجودات المالية المحتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات تمثل موجودات بعقود معينة تقع مخاطر اإلسستثمار فيهسا بشسكل رئيسسي

ي وحدات في صسناديق إسستثمارية، وتعتبسر أوراق ماليسة للتسداول الفسوري على حاملي وثائق التأمين. تمثل هذه الموجودات المالية إستثمارات ف

 خسائر القيمة العادلة كبند مستقل وتدرج ضمن إحتياطي أنشطة التأمين./في السوق. تظهر أرباح
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 اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي عبارة عن موجسودات ماليسة غيسر مشستقة ذات دفعسات ثابتسة أو قابلسة للتحديسد ولهسا تسواريخ 

 تى تاريخ اإلستحقاق.إستحقاق محددة ولدى الشركة النية اإليجابية والمقدرة على اإلحتفاظ بها ح

 تسجل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة وتعدل بإطفاء العالوة أو الخصم باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية.
 

 عندما يتم استبعاد اإلستثمار أو إنخفاض قيمته. الدخليتم اإلعتراف بأي ربح أو خسارة كاإلستثمارات في قائمة 
 

 مارت بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاالستث

تصنف االستثمارات على أنهسا مدرجسة بالقيمسة العادلسة مسن خسالل قائمسة السدخل إذا كسان باإلمكسان قيساس االسستثمار بصسورة يعتمسد عليهسا وكسان 

موثقسسة المعتمسسدة لسسدى الشسسركة. تسسدرج تصسسنيف االسسستثمارات علسسى أنهسسا مدرجسسة بالقيمسسة العادلسسة مسسن خسسالل قائمسسة السسدخل مطابقسساً لإلسسستراتيجية ال

مقسدم. يعساد اإلستثمارات المصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل فسي البدايسة بالتكلفسة، باعتبارهسا القيمسة العادلسة للسثمن ال

 قائمة عمليات المساهمين.الحقاً قياس هذه اإلستثمارات بالقيمة العادلة مع تسجيل جميع التغيرات في القيمة العادلة في 

 تعتمد القيمة العادلة لإلستثمارات على أسعار األوراق المالية المتداولة في السوق.
 

 ومعدات تجهيزاتو أثاث

ً  و المعدات في قائمة المركز المالي تجهيزاتو ال ثاثاأل تسجيليتم   بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض مبدئيا

 في القيمة. 

. وفيمسا يلسي األعمسار اإلنتاجيسة المقسدرة للموجسودات التسي للموجسودات  اإلهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجيسة احتسابيتم 

 سيتم إهالكها:

 السنوات 

 10 أثاث وتجهيزات

آليحاسب  معدات  4 
 

يستم فحسص القيمسة  المتبقيسة و طريقسة االهسالك و مسالي.  تقريسرتاجيسة فسى فسي كسل تساريخ واالعمسار االن للقيمة المتبقيةتقوم الشركة بإجراء تقييم 

زوم في نهاية كل سنة مالية. يتم فحص االهالك عندما تشير األحداث أوالتغيرات في الظروف أن القيمة الدفترية قد ال يكون من لتعديلها عند ال

االنخفساض ي قائمسة السدخل علسى أسساس االسستحقاق. و بالمثسل يمكسن تسسجيل خسسائر المحتمل استردادها. يتم تسجيل مخصص االهالك للسنة ف

 في قائمة الدخل.  –إن وجدت  – بالقيمة

 

االستخدام  تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة لتركيباتها وأثاثها ومعداتها لحساب االستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات بعد النظر في

ل أو االستهالك المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويًا ويتم تعديل تكاليف االسستهالك المسستقبلية المتوقع لألصو

 .عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة
 

 أخرى وموجودات مقدما مدفوعة مبالغ

فات التي لم يتم تكبدها بعد ولكن تم دفعها نقدًا بالفعل. يتم تسجيل المدفوعات المسبقة مبدئيًا كموجودات ويتم تمثل المدفوعات المسبقة المصرو

استهالكها قياسها بمبلغ النقد المدفوع. بعد ذلك، يتم تحميلها على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين حي  يتم 

 ها بمرور الوقت.أو انتهاء صالحيت
 

 ذمم دائنة ومستحقات

رد أو يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل والخاصة بالبضائع أو الخدمات المستلمة، سواء تمت المطالبة بها من قبسل المسو

والمصادقة عليها من قبل خبير اكتواري مستقل  بالمحفظة القديمة والتي تم التحقق منها ةعلقالمتغير االكتوارية  مطلوباتويشمل أيًضا  لم يتم.

 كما في نهاية العام.
 

 المخصصات

من المحتمل ان يستدعي االمسر تكبسد يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون 

 ثوق فيه.موارد لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير قيمة االلتزام بشكل مو
 

 منافع الموظفين

بالقيمة الحاليسة للمسدفوعات المسستقبلية المتوقعسة فيمسا يتعلسق بالخسدمات المقدمسة مسن  المرتبطة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين المستحقات قيد يتم

ات الرواتب المتوقعة ار لألجور ومستوياالعتب االخذ فيالموظفين حتى نهاية فترة إعداد التقارير باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. يتم 

 كمسا السسوق عوائسدوفترات الخدمة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باسستخدام  وما لدى الموظفين المغادرين من خبرات لفي المستقب

التسدفقات النقديسة المسستقبلية  - المكسانقسدر ا –في نهاية فترة إعداد التقارير لسندات الشركات عالية الجودة مع الشروط والعمسالت التسي تطسابق 

للتعسسديالت إعسسادة قيسساس )المكاسسسب / الخسسسائر االكتواريسسة( نتيجسسة  إدراج عنسسد اسسستحقاقها. يستم منسسافعالالمقسدرة. يسستم الوفسساء بالتزامسسات مسسدفوعات 

 الدخل الشامل. قائمةالخبرة في االفتراضات االكتوارية في  والتغيرات القائمة على

 

 

 
 



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

23 

 ات المحاسبية الهامة )تتمة(السياس- 3

 )تتمة( المالية: القوائم( فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه ج

 

 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

ت بعسد خصسم تتضمن الذمم الدائنة لمعيدي التأمين، مبالغ مستحقة الدفع لشركات إعادة التأمين فيما يتعلق بحصة معيدي التسأمين مسن اإلشستراكا

 حصة معيدي التأمين من المطالبات التي تم دفعها.
 

 ودائع إشتراكات

تمسل، يتم أخذ ودائع اإلشتراكات من حملة الوثائق المحتملين كإشتراك أولي. ومع إنتهاء الوثائق اإللزامية والفحص الطبسي لحامسل الوثيقسة المح

 يتم نقل هذه الودائع إلى إجمالي اإلشتراكات المكتتبة.
 

 لزكاة وضريبة الدخل ا

 زكاة

السدخل. ال يستم حسساب الزكساة  قائمسةيتم احتساب مصروفات الزكساة فسي ل. تخضع الشركة للزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخ

 كضريبة دخل وبالتالي ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.
 

 ضريبة الدخل

مان للفتسرة هسي الضسريبة المسستحقة علسى السدخل الخاضسع للضسريبة للفتسرة الحاليسة ، بنساًء علسى معسدل ضسريبة ضريبة الدخل أو االئت مصروف

 الدخل المطبق، والمعدلة بالتغييرات في األصول والخصوم الضريبية المؤجلة التي تعزى إلى فروق مؤقتة وخسائر ضريبية غير مستخدمة.
 

أساس قوانين الضرائب التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري في نهايسة فتسرة إعسداد التقسارير  يتم احتساب مصروف ضريبة الدخل الحالية على

ية فيما في البلدان التي تعمل فيها الشركة وتدر دخالً خاضعاً للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريب

لضسريبية للتفسسير. تقسرم الشسركة بقيسد مخصصسات، متسى تطلسب ذلسك، بنساًء علسى أسساس المبسالغ يتعلق في الحاالت التسي تخضسع فيهسا األنظمسة ا

 .المتوقع دفعها للسلطات الضريبية
 

 ضريبة االستقطاع

تحتفظ الشركة بالضرائب على بعض المعامالت مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وفقًا لما يقتضيه قانون ضريبة الدخل في 

 ملكة العربية السعودية.الم

 

 ضريبة القيمة المضافة

 ضريبة المخرجات المتعلقة باإليرادات مستحقة الدفع للسلطات الضريبية في أي وقت سابق من:
  

 )أ( تحصيل الذمم المدينة من العمالء

 )ب( تقديم الخدمات للعمالء.
  

استالم فساتورة ضسريبة القيمسة المضسافة. تسسمح السسلطات الضسريبية  يمكن استرداد ضريبة المدخالت بشكل عام مقابل ضريبة المخرجات عند

 بتسوية ضريبة القيمة المضافة على أساس صافي. يتم االعتراف بضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالمبيعات / الخسدمات والمشستريات فسي بيسان

 .المركز المالي على أساس إجمالي ويتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل كأصل والتزام
  

 يتم تحميل ضريبة القيمة المضافة غير القابلة لالسترداد في قائمة الدخل كمصروف
 

 ضريبة الدخل المؤجلة

يستم تسسوفير ضسسريبة السسدخل المؤجلسسة باسسستخدام طريقسة االلتسسزام علسسى الفسسروق المؤقتسسة الناشسسئة بسين القسسيم الدفتريسسة لألصسسول والخصسسوم ألغسسراض 

ة ألغراض الضرائب. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المقدمسة علسى الطريقسة المتوقعسة لتحقيسق أو تسسوية القسيم التقارير المالية والمبالغ المستخدم

الدفترية لألصول والخصوم باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري في تاريخ التقرير. يتم التعرف على أصل الضريبة 

المحتمسل تسوفر أربساح ضسريبية مسستقبلية ، ويمكسن اسستخدام االئتمانسات. يستم تخفسيض أصسل الضسريبة  المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من

 المؤجلة إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه تحقيق المزايا الضريبية ذات الصلة.
 

الضسريبية لالسستثمارات فسي العمليسات االعتراف بالخصوم واألصسول الضسريبية المؤجلسة للفسروق المؤقتسة بسين القيمسة الدفتريسة واألسسس  ال يتم

 األجنبية حي  تكون الشركة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال تنعكس الفروق في المستقبل المنظور.
 

الضسريبية الحاليسة األصسول والخصسوم  لتقساصموجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عنسدما يكسون هنساك حسق واجسب النفساذ قانونًسا  تقاصيتم 

وحي  تتعلق أرصدة الضريبة المؤجلة بالسلطة الضريبية نفسها. يتم تعويض األصول الضسريبية الحاليسة والمطلوبسات الضسريبية عنسدما يكسون 
 .وتعتزم إما التسوية على أساس صاف أو تحقيق األصل وتسوية االلتزامات في وقت واحد للتقاصللمنشأة حق قابل للتنفيذ قانونًا 

 

الدخل ، باستثناء ما يتعلق منها بالبنود المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في  قائمةيتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في 

 حقوق الملكية. في هذه الحالة ، يتم التعرف على الضريبة أيًضا.



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

24 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(- 3

 )تتمة( المالية: القوائماسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه ( فيما يلي السياسات المحج
 

  )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل

 عدم التأكد من معالجة ضريبة الدخل 23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

 12قسين يسؤثر علسى تطبيسق معيسار المحاسسبة السدولي يتناول التفسسير محاسسبة ضسرائب السدخل عنسدما تنطسوي المعالجسات الضسريبية علسى عسدم ي

، وال تشمل على وجه التحديد المتطلبات المتعلقة 12ضرائب الدخل. ال تنطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 يد ما يلي:بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعاملة الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير على وجه التحد
 

  مؤكدة بشكل منفصل.الضريبية غير المعالجات ال تنظر فيما إذا كانت المنشأة 

 .االفتراضات التي تتخذها جهة ما حول فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية 

 ة غير المستخدمة، واإلعفساءاتيبي، والخسائر الضر، واألسس الضريبية(لخاضع للضريبة )الخسارة الضريبيةكيف تحدد المنشأة الربح ا 

 ؛ وة غير المستخدمة ومعدالت الضرائبالضريبي

 كيف تنظر المنشأة في التغيرات في الحقائق والظروف. 
 

يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ في االعتبار كسل معاملسة ضسريبية غيسر مؤكسدة علسى حسدة أو مسع واحسدة أو أكثسر مسن المعالجسات 

 عدم اليقين. ةلالمؤكدة. يجب اتباع النهج الذي يتنبأ بشكل أفضل بحالضريبية غير ا
 

  تطبق الشركة أحكاًما هامة في تحديد حاالت عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخل.
 

 لم يكن للتفسير أي تأثير على البيانات المالية للشركة.
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

كل تاريخ قوائم مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إحتمال حدوث إنخفاض في قيمة أصسل مسالي تقوم الشركة بإجراء تقييم في 

أو مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر االصل المالي أو مجموعة مسن الموجسودات الماليسة منخفضسة القيمسة إذا وجسد دليسل موضسوعي علسى 

حسداث التسي وقعست بعسد اإلدراج األولسي لألصسل )حسدث الخسسارة المتكبسدة( وأن هسذا الحسدث )أو حدوث اإلنخفاض نتيجة لواحد أو أكثر من األ

التسي يمكسسن تقسسديرها بشسسكل  األحسداث( لهسسا تسسأثير علسى التسسدفقات النقديسسة المسسستقبلية المقسدرة لألصسسل المسسالي أو مجموعسة مسسن الموجسسودات الماليسسة

 يتم تحديد اإلنخفاض على النحو التالي: .الدخلقائمة نخفاض في القيمة تدرج في في حالة وجود مثل هذا الدليل فإن خسارة اإلموثوق. و 
 

في حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقصا أي خسائر انخفاض في  (أ

 يات التأمين والفائض المتراكم حسب االقتضاء؛ والقيمة المعترف بها سابقا في قائمة عمليات المساهمين أو عمل

قبلية في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن اإلنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المست  (ب

 المخصومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالية مماثلة.

بالتكلفة المطفأة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية في حالة الموجودات المدرجة  (ج

 المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي المطبق.
 

أن االسستثمار أو  بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيسع ، تقسوم الشسركة فسي تساريخ كسل تقريسر بتقيسيم مسا إذا كسان هنساك دليسل موضسوعي علسى

 مجموعة من االستثمارات قد انخفضت قيمتها.
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

للتأكد من ما إذا كان هناك دليل على احتمال حدوث إنخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة  تقرير ماليتقوم الشركة بإجراء تقييم في كل تاريخ 

اً إجراء فحص إنخفاض في القيمة سنوي، تقوم الشركة بتقدير المبلغ الممكن إسترداده من قيمة األصل. وجود مثل هذا الدليل أو إذا كان مطلوب

 -بيسع األصسل وقيمتهسا قيسد االسستعمال النقسد ناقصساً تكساليف  توليدإن المبلغ الممكن إسترداده من قيمة األصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة 

ساس كل أصل على حدة ما لم يكن األصل ال يحقق تدفقات نقدية مستقلة إلسى حسد كبيسر عسن تلسك المحققسة مسن ويتم تحديدها على أ - أيهما أعلى

النقسسد قيمتسسه أو قيمتهسسا الممكسسن  توليسسداألصسسول األخسسرى أو مجموعسسات األصسسول األخسسرى. وفسسي حالسسة تجسساوز القيمسسة الدفتريسسة لألصسسل أو وحسسدة 

ضت قيمته ويتم تخفيض قيمته إلى القيمسة الممكسن اسستردادها. وفسي تقيسيم القيمسة قيسد االسستعمال استردادها عندئذ يعتبر األصل على أنه قد انخف

إلسى قيمتهسا الحاليسة باسستعمال معسدل خصسم مسا قبسل الضسريبة يعكسس التقييمسات الحاليسة فسي  خصمهافإن التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية يتم 

ددة المتعلقة باألصل. وفي تحديد القيمسة العادلسة ناقصساً تكلفسة بيسع األصسل تؤخسذ فسي االعتبسار أحسدث السوق للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المح

 معامالت تمت في السوق، إن وجدت. وفي حالة عدم امكانية تحديد مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. 
 

أو عسن طريسق المؤشسرات  السسوقألسهم المتداولة لشركات تابعسة مدرجسة فسي ويتم إثبات هذه الحسابات عن طريق مضاعفات التقييم وأسعار ا

 األخرى المتوفرة للقيمة العادلة.
 

دة تستند حسابات الشركة لإلنخفاض في القيمة إلى الموازنات التقديرية التفصيلية وحسابات التوقعات والتي يتم إعدادها بشكل مستقل لكسل وحس
ة التي يتم تخصيص موجودات لها وتغطسي هسذه الموازنسات التقديريسة وحسسابات التوقعسات عمومساً فتسرة مسن للنقد في الشرك وحدات التوليدمن 

ثالث إلى خمس سنوات. أما الفترات التي هي أطول من خمسس سسنوات فيستم احتسساب معسدل نمسو طويسل األجسل ويطبسق علسى التسدفقات النقديسة 

  المتوقعة بعد السنة الخامسة.
 

 الدخل.نخفاض في القيمة بالنسبة للعمليات المستمرة في قائمة تسجل الخسائر من اإل

 



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

25 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(- 3

 )تتمة( المالية: القوائم( فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه ج

 )تتمة(انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

مالية لمعرفة ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن الخسائر من االنخفساض فسي القيمسة التسي سسبق تسسجيلها لسم يتم إجراء تقييم في كل تاريخ قوائم 

يسد تعد موجودة أو أنها قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا الدليل تقوم الشركة بتقييم المبلغ الممكن استرداده مسن قيمسة األصسل. ويستم عكسس ق

بق قيدها فقط إذا كان هناك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلسغ الممكسن اسسترداده مسن قيمسة خسارة من االنخفاض في القيمة التي س

األصل منذ تسسجيل آخسر خسسارة مسن االنخفساض فسي القيمسة. ويستم حصسر عكسس القيسد بحيس  ال تتجساوز القيمسة الدفتريسة لألصسل قيمتسه الممكسن 

ممكن تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يكن قد تم تسسجيل خسسارة مسن االنخفساض فسي  استردادها وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان

 الدخل.القيمة لألصل في السنوات السابقة. ويتم إثبات عكس القيد في قائمة 
 

 القيم العادلة

المتداولسة فسي السسوق  العسروضرجوع إلسى أسسعار منتظمة بسالنشطة يتم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية التي يتم تداولها في أسواق مالية 

فسي تساريخ التقريسر المسالي. وفيمسا إذا كانست األسسعار المتداولسة فسي السسوق غيسر  اليسومالمالية للموجودات وأسعار العرض للمطلوبات في نهاية 

 األسعار.  عروض متوافرة، فيكون عندئذع الرجوع إلى الوسيط للحصول على
 

الية التي ال تتوافر لهسا أسسواق نشسطة فسإن القيمسة العادلسة تُحسدد باسستخدام أسساليب تقيسيم. تتضسمن هسذه األسساليب اسستخدام بالنسبة للموجودات الم

، والرجسوع إلسى القيمسة السسوقية ألدوات ماليسة مشسابهة، و/أو تحليسل التسدفقات النقديسة المخصسومة. بالنسسبة ألسساليب اليسةالح التعامالت التجارية

المخصومة، تستند التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية على أفضسل تقسدير لسإلدارة ومعسدل الخصسم المسستخدم لموجسودات ماليسة  التدفقات النقدية

( المسستويات فسي 25مشابهة متداولة في السوق. يجب أن يكسون السسوق الرئيسسية أو السسوق أكثسر منفعسةً متاحسة أمسام الشسركة. يبسين اإليضساح )

 .هرمية القيم العادلة
 

 اإلعتراف والقياس -أالدوات المالية 

    تتكسسون األدوات الماليسسة مسسن لتسسزام مسسالى أو أداة حقسسوق ملكيسسة لمنشسساة أخسسرى.ااألداة الماليسسة هسسي أي عقسسد ينسستج عنسسه أصسسل مسسالى  للمنشسسأة أو 

 الموجودات والمطلوبات المالية.
 

والوديعة النظاميسة واالسستثمارات المتاحسة للبيسع المحستفظ بهسا لتغطيسة  ستحقةالمواإلشتراكات  وما في حكمهتتكون الموجودات المالية من النقد 

المطلوبسسات المرتبطسسة بالوحسسدات واالسسستثمارات المحسستفظ بهسسا حتسسى تسساريخ االسسستحقاق واالسسستثمارات بالقيمسسة العادلسسة مسسن خسسالل قائمسسة السسدخل 

ات المالية من مطالبات تحت التسوية تتضسمن مطالبسات لسم يستم اإلبسالغ والمستحق من عمليات التأمين والذمم المدينة األخرى. وتتكون المطلوب

 خرى.ألعنها و ذمم دائنة لمعيدي التأمين ومطلوبات لعمليات المساهمين وبعض المطلوبات ا
 

 تاريخ االعتراف

 الشسركة فيه تلتزم الذي التاريخ جار )أياإلت تاريخ في تسجيلها يتم العادية بالطريقة تتم التي المالية الموجودات مبيعات أو مشتريات إن جميع

 الموجودات قيمة سداد التي تتطلب المالية الموجودات إن المشتريات أو المبيعات العادية هي مشتريات أو مبيعات بيع الموجودات(. أو بشراء

 السوق. في أو العرف السائد عامة بصفة النظام يحدده الذي الزمني اإلطار ضمن
 

 لألدوات الماليةاإلعتراف والقياس 

جميسع يتم اإلعتراف باألدوات الماليسة فسي القسوائم الماليسة للشسركة عنسدما تصسبح الشسركة طرفسا فسي األحكسام التعاقديسة لسالداة الماليسة. يستم قيساس  

بالقيمة العادلة من خالل قائمة األدوات المالية مبدئيا بقيمتها العادلة مضافا إليها، في حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة 

ضافية مباشرة متعلقة باإلقتناء أو اإلصدار. ويعتمد تصنيف الألدوات المالية عند اإلعتراف المبدئي على الغرض الذي تسم الدخل، أية تكاليف إ

ت المتاحسة من خالله اقتناء األدوات المالية وخصائصها. وبعد القياس المبدئي، يتم إدراج األدوات الماليسة بالتكلفسة المطفسأة باسستثناء اإلسستثمارا

 من خالل قائمة الدخل.تفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات و اإلستثمارات بالقيمة العادلة للبيع المح
 

 اإلعتراف إلغاء-دوات المالية األ

 المالية الموجودات

لماليسة( فسي اإلعتراف باألصل المالي )أو حسب مقتضى الحال جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من الموجودات ا إلغاءيتم 

 حالة:

 .إنتهاء حقوق الحصول على التدفقات النقدية من األصل 

 م أن تكون الشركة قد تنازلت عن حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو أنها تعهدت بإلتزام دفع التدفقات النقدية التي يت

ً عن كافة مخاطر الحصول عليها كاملة ودون تأخير كبير إلى طرف ثال  بموجب ترتيبات  "تحويل" أو )أ( إما أنها قد تنازلت فعليا

 ومنافع األصل، أو )ب( أنها لم تتنازل عن األصل ولم تحتفظ فعلياً بمخاطر ومنافع األصل ولكنها تنازلت عن السيطرة عن األصل.
 

الترتيب. فإنها تقوم بتقييم ما إذا كانت وإلى أي مدى عندما تقوم الشركة بتحول حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من األصل أو أنها دخلت في 

قد إحتفظت بمخاطر ومنافع ملكيسة الموجسودات. وعنسدما لسم تقسم الشسركة بتحويسل أو اإلحتفساظ بكافسة مخساطر ومنسافع الموجسودات، وال بتحويسل 

وفسي هسذه الحالسة فسإن الشسركة تسسجل أيضساً السيطرة على األصل حينئذ يتم اإلعتراف باألصل على مسدة مشساركة الشسركة المسستمرة باألصسل. 

زامات التزاماً مقابل إستمرار مشاركتها. ويتم قياس األصل المنقول الذي تم التنازل عنه واإللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللت

نسه ويقساس بالقيمسة الدفتريسة لألصسل أو التي احتفظت بها الشركة. إن االستمرار في المشاركة الذي يأخذ شكل ضمان علسى األصسل المتنسازل ع

 أكبر ثمن قد تكون الشركة مطالبة بدفعه، أيهما أقل.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(- 3

 )تتمة( المالية: القوائم( فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه ج
 

 المطلوبات المالية

 أو انتهاء مدته.لية عندما يتم الغاء اإللتزام مااإلعتراف بالمطلوبات ال إلغاءيتم 
 

 المقاصة

المبسالغ  لتسسوية نظامي نافسذ في حالة وجود حق قائمة المركز المالي فقط في الصافي المبلغ ويدرج والمطلوبات المالية الموجودات تتم مقاصة

الوقست. ال تستم تسسوية  نفسس في وسداد المطلوبات لموجوداتتحقيق ا أو الصافي أساس على إما للتسوية الشركة لدى نية هناك ويكون المسجلة

مسا لسم يكسن ذلسك مطلوبساً أو مسسموحاً بسه بموجسب معيسار  والفسائض المتسراكم الدخل والمصروفات في قائمة عمليات المسساهمين وقائمسة التسأمين

 محاسبي أو تفسير لمثل ذلك المعيار مبين تحديداً في السياسات المحاسبية للشركة.
 

 بة تاريخ التداولمحاس

فيسه  يتم االعتراف / إلغاء االعتراف بجميع مشتريات ومبيعات األصول المالية بالطريقة المعتادة في تساريخ المتساجرة )أي التساريخ السذي تلتسزم

تسي تتطلسب تسسوية عمليسات الشسراء أو البيسع بالطريقسة المعتسادة هسي عمليسات شسراء أو بيسع األصسول الماليسة ال الشركة بشراء أو بيسع األصسول(.

 األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد بشكل عام بموجب اللوائح أو األعراف في السوق.
 

 المطلوبات كفاية فحص

 تسستخدم هذه الفحوص العقود. وإلجراء كفاية مطلوبات من للتأكد المطلوبات كفاية لمعرفة فحوص إجراء يتم مالي مركز قائمة كل تاريخ في

أي  يستم تحميسل اإلداريسة. المطالبسات والمصسروفات معالجسة ومصسروفات المسستقبلية التعاقديسة للتدفقات النقديسة الحالية اتالتقدير أفضل اإلدارة

 عسن الناتجسة مخصسص مقابسل الخسسائر تكسوين طريسق عسن التأمين والفسائض المتسراكم عمليات قائمة على فور حدوثه الدفترية القيمة في عجز

 .)القائمة لمخاطرا )مخصص المطلوبات كفاية فحوص
 

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

 المطلوبات الحقاً. تلك لقياس إستخدامها يتم
 

 تحقق اإليرادات

أمين التي تتعلق بها على أساس تناسبي. تمثل االشتركات غير المكتسبة ذلك طوال مدة سريان وثائق الت الدخليتم تسجيل االشتركات في قائمة 

الجزء من االشتركات االشتركات المكتسسبة المتعلقسة بسالفترة القائمسة للتغطيسة كمسا فسي تساريخ التقريسر المسالي. يستم تسسجيل التغيسر فسي مخصسص 

 وال فترة سريان المخاطر.من أجل إدراج اإليرادات طالدخل االشتركات غير المكتسبة في قائمة 
 

 يتم إحتساب المستردات المتعلقة باستثمارات مرتبطة بوحدات وفقاً ألحكام االتفاق مع مدير الصندوق و تحتسب على أساس االستحقاق.

 المْوسس وتحتسب على أساس االستحقاق. يتم احتساب اتعاب إداراة المحفظة وفقاً لالتفاق مع المساهم

  يرادات على أساس االستالم.إكالتأمين  إعادة ن صندوق تنمية الموارد البشرية و عموالت الربح من عقوديتم إدراج المعونة م
 

 أقساط إعادة التأمين

 يتم إثبات أقساط إعادة التأمين المسندة كمصروفات عند إستحقاقها.

  

 إعادة التأمين

لمتعلقة بكافة أعمالها. إن عقسود إعسادة التسأمين التسي تبرمهسا الشسركة التسي يستم تقوم الشركة بإسناد مخاطر التأمين في سياق األعمال اإلعتيادية ا

بموجبها تعويض الخسائر الناجمة عن عقود التأمين الصادرة. تتعاقسد الشسركة فقسط مسع شسركات إعسادة تسأمين التسي يستم الموافقسة عليهسا مسن قبسل 

بسل وكساالت تقيسيم عالميسة. ترتيبسات شسركات إعسادة التسأمين ال تخفسف علسى اإلدارة، التي يكون تصنفها على األقسل بسـ"ب ب ب" أو أعلسى مسن ق

 يتم إثبات المزايا التي تستحقها الشركة بموجب عقود إعادة التأمين كموجودات إعادة التأمين. الشركة اإللتزامات نحو حملة وثائق التأمين.
 

ذمم المدينسة األخسرى مثسل العمسوالت علسى األربساح وحصسة معيسدي تتكون هذه الموجودات من حصسة معيسدي التسأمين مسن سسداد المطالبسات والس

ل التسأمين مسن المطالبسات تحست التسسوية التسسي تعتمسد علسى المطالبسات المتوقعسة والمزايسا الناتجسسة بموجسب عقسود إعسادة التسأمين ذات العالقسة. تمثسس

تردة من أو المستحقة لشركات إعادة التأمين بطريقة تتفسق مسع مطلوبات إعادة التأمين أرصدة مستحقة لشركات إعادة التأمين. تقيد المبالغ المس

 المبالغ المتعلقة بعقود التأمين األساسية ووفقا لشروط كل عقد إعادة تأمين.
 

 المطالبات

لسى قائمسة تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة الدفع لحملة العقود واألطراف األخسرى ويستم تحميسل المصسروفات المتعلقسة بتعسديل الخسسارة ع

الغ الشسركة عمليات التأمين والفائض المتراكم عند تكبدها. وتشمل المطالبات المبالغ التقديرية المستحقة الدفع فيما يتعلق بالمطالبات التي تم إب

 بها والتي لم يتم اإلبالغ عنها كما في تاريخ قائمة المركز المالي.
 

اإلحتفساظ بمخصسص بنساءاً علسى تقسدير اإلدارة مقابسل تكلفسة  تتضمن وهي المدخالت اإلكتوارية تقوم الشركة عموماً بتقدير مطالباتها بناءاً على

 قد يختلف مبلغ االلتزام النهائي عن المبلغ المسجل. سداد المطالبات المتكبدة دون أن يتم اإلبالغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي.

حي  أنه من المتوقع أن يتم سداد جميع المطالبات خالل سنة واحسدة مسن تساريخ  ير المسددة.ال تقوم الشركة بخصم إلتزامها مقابل المطالبات غ

 قائمة المركز المالي.
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 رسوم اإلستحواذ

 العقد. ألحكامستحواذ إلى المساهم الموزع ويتم تحميلها على المصاريف عند حلول موعد استحقاقها، وفقا يتم دفع رسوم اإل
 

 التنازالت عن العقود واإلستحقاقات

لهسا علسى يتمثل التنازالت عن العقود اإلنهاء الجزئي أو الكلي لعقود التأمين الفردية. يتم المحاسبة عن التنازل عند إستالم اإلخطارات ويتم تحم

عليه بنهايسة  قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم للسنة التي تم فيها اإلخطار بالتنازل. تشير اإلستحقاقات إلى المبالغ التي يتم دفعها للمؤمن

 فترة اإلستحقاق لعقد التأمين الفردي.
 

 دي.يتم احتساب التنازالت واإلستحقاقات بناءاً على شروط وأحكام عقد التأمين الفر
 

 اتالمنتج تصنيف

اإلستثمار، وبما أن العقد يتكون من جزأين، جزء التسأمين وجسزء اإلسستثمار وكسان  بعقود مرتبطة الحياة على تأمين عقود بإصدار الشركة تقوم

تسأمين فسي قائمسة عمليسات من الممكن تمييز التدفقات النقدية لكل جزء على حده، فال يتم تجميع تلك المبسالغ. يستم إدراج أي إشستراكات متعلقسة بال

 التأمين والفائض المتراكم ويتم إدراج الباقي في قائمة المركز المالي لعمليات التأمين.
 

 التأمين عقود

ض عقود التأمين هي العقود التي بموجبها تقبل الشركة )المؤمن( مخاطر تأمين بالغة من طرف آخر )حامل وثيقة التأمين( بالموافقة على تعوي

و كتوجيهسات عامسة،  التأمين إذا أثر حدث مستقبلي محدد غير مؤكد حدوثه )الحدث المؤمن ضده( سلبياً على حامل وثيقة التسأمين. حامل وثيقة

افية تحدد الشركة إذا كان لديها مخاطر تأمين جوهرية من خالل تقييم إذا ما كان حدث مْومن يمكن أن يكون سبباً لقيام الشركة بدفع مزايسا إضس

  تمد جوهرية مخاطر التأمين على احتمالية وقوع حدث التأمين و حجم التأثير المحتمل للحدث.. تعجوهرية
 

 هسذه خسالل التأمين مخاطر في إنخفاض كبير حدث ولو المتبقية حتى مدته تأمين طوال كعقد تأمين فإنه يبقي عقد أنه على العقد عندما يصنف

 . إال إذا إنتهت جميع الحقوق واإللتزامات.السنة
 

والجزء المرتبط باإلستثمار من اإلشتراكات المحصلة يظهر كإستنزال من إجمسالي  الدخليتم إدراج المبالغ المحصلة بموجب العقود في قائمة 

 اإلشتراكات للسنة من عمليات التأمين وتحول إلى المطلوبات المرتبطة بالوحدات.
 

 .دات حسب فترة التأمينيتم االعتراف باالشتراكات المتعلقة بعقود التأمين كأيرا
 

 عقود االستثمار

كعقسود اسستثمارية. ويستم احتسساب المبسالغ  يسر المساليللتقرين بموجسب المعسايير الدوليسة تعتبسر عقسود تسأم والتسي التم تصنيف العقود مسع العمسالء 

من المسساهمة المحصسلة  لالستثمارقابل عمليات التأمين والفائض المتراكم، ويظهر الجزء القائمة  خاللمن  االستثمارالمحصلة بموجب عقود 

 وحدة العقود المرتبطة(.) االستثماركخصم من إجمالي مساهمات السنة من عمليات التأمين، ويتم تحويلها إلى مطلوبات عقود 
 

 العمالت األجنبية 

بالريسال السسعودي طبقسا ألسسعار الصسرف  تحتفظ الشركة بسجالتها المحاسبية بالريال السعودي. تسجل المعامالت التي تتم بسالعمالت األجنبيسة

ريخ السائدة في تاريخ إجراء المعاملة. يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسسعار الصسرف السسائدة فسي تسا

 قائمة المركز المالي. 
 

 التقارير القطاعية

 القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المنشأة التي:
 

أنشطة تحقق إيرادات وتتكبد مصروفات من خاللها )بما فيها اإليرادات والمصروفات المتلعقة بالمعامالت مع عناصر تمارس  -

 أخرى لنفس المنشأة(. و

تخضع نتائجا التشغيلية بشكل منتظم للمراجعة من قبل الرئيس التنفيذي للمنشأة التخاذ قرارات بشأن المصادر الواجب توزيعها  -

 أدائها. و للقطاعات وتقييم

 تتوافر معلومات مالية منفصلة بشأنها. -
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 وما في حكمهنقد ال -4

 مما يلي: وما في حكمهيتكون النقد 

 

المساهم " بنك الجزيرة ( لدىلاير سعودي الف 500: 2019لاير سعودي ) الف 500 اء مبلغبإستثن - كوالبن فيبنقد يتم االحتفاظ 

  ."المؤسس
 

 صافيبال، اشتراكات مستحقة القبض -5

 :مما يلي اشتراكات مستحقة القبض، بالصافي تتكون

 

متعلق  (ألف لاير سعودي (183): 2019ألف لاير سعودي ) 36 كوك فى تحصيلها بمبلغمخصص ديون مش عكسخالل السنة تم 

  .جمالي اشتراكات مستحقة القبضبا
 

  :ناتج عن عقود التأمينال بالصافي ،مستحقة القبضالشتراكات الا وفيما يلى تحليل اعمار

  

موعد  تتجاوز  

االستحقاق و 

لم تنخفض 

 ض القيمةتجاوز االستحقاق ومنخف  قيمتها

 

تجاوز موعد تلم  

 االستحقاق ولم 

  اتنخفض قيمته

 

 من شهر 

 اشهر 3الى 

  

اشهر  3من ر ثاك

 اشهر 6وحتى  

 

اشهر  6من ر ثاك

 شهر 12  وحتى

 

 12ر من ثاك

 شهر

 

 

 االجمالى

 ألف لاير سعودي 

        

م2020  2 2,354  52 35 60 2,503 

        

094,2 - 615 184  - 1,295 م2019  
 

ء الراغبين في تدخل الشركة في عقود تأمين مع أطرف أخرى ذات موثوقية عالية، إن من سياسة الشركة أن يخضع جميع العمال

جل إلجراءات تحقق ائتماني، كما أن الذمم المدينة يجري مراقبتها بصفة مستمرة لتقليل مخاطر التعرض لديون التعامل معها باآل

 معدومة.

 

 

 

 2020 2019 

عمليات  

 التامين

عمليات 

 اإلجمالى المساهمين

عمليات 

 التامين

عمليات 

 اإلجمالى المساهمين

 ألف لاير سعودي لاير سعودي ألف 
       

 19,687 4,233 15,454 12,552 3,532 9,020 وكالبن فينقد ال

 - - - 93,480 30,000 63,480 ودائع قصيرة االجل

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 72,500 33,532 106,032 15,454 4,233 19,687 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 م 2019 م2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
   

 1,732 2,356 )ج(( 19إيضاح ت عالقة )جهات ذا – إجمالي اشتراكات مستحقة القبض

 600 349 حاملي وثائق التأمين  – إجمالي اشتراكات مستحقة القبض

 (238) (202) مخصص ديون مشكوك في تحصيلهاناقصاً: 

 ─────── ─────── 

 2,094 2,503 اشتراكات مستحقة القبض، بالصافي

 ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 حة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحداتاستثمارات متا -6

يتألف استثمار عمليات التأمين من وحدات الصناديق المشتركة بالريال السعودي والدوالر األمريكي التي تديرها الجزيرة كابيتال 

 ."المساهم المؤسس
 

 م 2019 م2020 العملة

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف  

    عمليات التأمين

 750 153,738 لاير سعودي صندوق الجزيرة  للمرابحة بالريال السعودي 

 140,697 185,453 لاير سعودي صندوق الجزيرة المتنوع الجسور

 37,217 51,320 لاير سعودي صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

 6,514 11,610 لاير سعودي  صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

لألسهم صندوق الجزيرة الدولي  - 222,209 دوالر امريكي  

 - 289,910 لاير سعودي صندوق الجزيرة لألسهم السعودية

 - 175,771 دوالر امريكي  صندوق الجزيرة لألسهم األوروبية

 - 253,812 دوالر امريكي  صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية
  ────── ────── 

 185,178 1,343,823  االجمالي
  ══════ ══════ 
 

 :الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع المحتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات خالل السنة كما يلي

 

 م 2019 م2020 

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
   

 128,230 185,178 الرصيدفي بداية السنة

 - 996,927 (1 ايضاح)المحول من محفظة التأمين 

 34,985 (1,743) ستثمارات خالل العام ، صافي)استرداد( / ا

 21,963 163,461 (10التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة )إيضاح 
 ────── ────── 

 185,178 1,343,823 الرصيد في نهاية السنة
 ══════ ══════ 
 

 

 ات ستثماراالـ  7

 م2019   م2020   

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 عمليات التأمين مالىاالج

عمليات 

 المساهمين

 

 االجمالى

 سعودي ألف لاير  سعودي ألف لاير  
       

استثمارات محتفظ بها 

حتى تاريخ االستحقاق 

 383,417 367,503 15,914 395,348 378,978 16,370 (1-7)إيضاح 

استثمارات محتفظ بها 

بالقيمة العادلة من خالل 

 27,997 - 27,997 56,463 2,984 53,479 (2-7قائمة الدخل )إيضاح 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 411,414 367,503 43,911 451,811 381,962 69,849 االجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة(ـ االستثمارات  7

 يخ االستحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى تار 7-1

الف  185,153: 2019الف لاير سعودي )167,774بمبلغ  في وديعة مرابحة تتمثل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

ألف لاير سعودي  197,360صكوك بقيمة " والمساهم المؤسس" بنك الجزيرة ثالث سنوات لدى سنة الى تستحق بعد لاير سعودي(

الف لاير سعودي  30,214وزارة المالية وصكوك بقيمة مع  سنة 30إلى  12من باستحقاق (  سعوديألف لاير 198,264: 2019)

   مدرجة في تداول.السنوات مع احد البنوك  5: ال شيء( باستحقاق 2019)
 

ً  %3.3إلى  %3هو  م2020ديسمبر  31كما في وديعة المرابحة  إن متوسط نسبة العمولة على  % 3.3الى  %3: 2019)سنويا

 ً  سنوياً(. %4.10الى  %4.01: 2019) سنويا ٪ 4.64إلى  ٪ 4.01على الصكوك هو  فائدة( ومعدل سنويا

 

 على النحو التالي:ديسمبر  31في هية تالسنة المالية المن حركة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق خالل

 االجمالى عمليات المساهمين عمليات التأمين 

         سعودي ألف لاير  ألف لاير سعودي لاير سعوديألف  م2020
    

 383,417 367,503 15,914 الرصيد فى بداية السنة 

 30,000 30,000 - خالل السنة اضافات

 12,236 11,780 456 عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 (23,000) (23,000) - استبعادات خالل السنة

المستلمة من االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ  العموالت

 االستحقاق
- (7,305) (7,305) 

 ─────── ─────── ─────── 

 395,348 378,978 16,370 الرصيد في نهاية السنة

 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

 االجمالى عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي يألف لاير سعود ألف لاير سعودي م2019
    

 322,381 306,923 15,458 الرصيد فى بداية السنة 

 197,800 197,800 - خالل السنة اضافات

 (145,423) (145,423) - خالل السنة استحقاق

 10,076 9,620 456 عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

بها حتى تاريخ  العموالت المستلمة من االستثمارات المحتفظ

 (1,417) (1,417) - االستحقاق

 ─────── ─────── ─────── 

 383,417 367,503 15,914 الرصيد في نهاية السنة

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 7-2

" الذي يُدار بواسطة المساهم المؤسس بمبلغ الجزيرة كابيتالفي " تتضمن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثماراً 

في أسهم شركات مدرجة في سوق األسهم  اً ألف لاير سعودي(، وتتضمن استثمار 27,997: م2019ألف لاير سعودي ) 53,479

 .(الشيء : م2019) ألف لاير سعودي 2,984 والتي تبلغ قيمتها  السعودية "تداول"
 

  على النحو التالي: 2020رديسمب 31 المنتهية فيالسنة المالية  خالل بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ثماراتحركة االستكانت 

 االجمالى عمليات المساهمين عمليات التأمين 

م2020  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
    

 27,997 - 27,997 الرصيد في بداية السنة

 82,820 27,820 55,000 ل السنةخالإضافات 
(25,198) (29,965) خالل السنة اتاستبعاد  (55,163)  

 809 362 447 التغيرات في القيمة العادلة 

 ─────── ─────── ─────── 

 56,463 2,984 53,479 الرصيد في نهاية السنة

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

31 

 )تتمة(ـ االستثمارات  7

 )تتمة( بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات    7-2

 االجمالى عمليات المساهمين عمليات التأمين 

م2019  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
    

 73,448 30,376 43,072 الرصيد في بداية السنة

(35,295) (15,810) خالل السنة اتاستبعاد  (51,105)  

94,91 4,919 - مشتريات  

 735 - 735 التغيرات في القيمة العادلة 

 ─────── ─────── ─────── 

 27,997 - 27,997 الرصيد في نهاية السنة

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 والمعدات تجهيزاتالثاث واأل -8

2019 اإلجمالي 2020 اإلجمالي أثاث وتجهيزات ب آليحاسمعدات    

 ألف لاير سعودي  سعوديألف لاير ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

     التكلفة

 302 992 281 711 الرصيد في بداية السنة 

81,03 162 إضافات  200,1  690 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

ديسمبر  31الرصيد في   873 91,31  22,19  992 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
     

     اإلستهالك المتراكم 

ي بداية السنةالرصيد ف  156 27 183 42 

927 70 209 استهالك السنة   141 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

ديسمبر  31الرصيد في   365 79  246  183 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
     

     صافي القيمة الدفترية:

 - 1,730 1,222 508  م2020ديسمبر 31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 809 - 254 555  م2019ديسمبر  31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 نظاميةالوديعة ال -9

 35.000 مبلغالذي يعادل من رأس المال المدفوع  %10وفقا لنظام التأمين في المملكة العربية السعودية فقد أودعت الشركة ما يعادل 

 بنك الجزيرة  لدىمحتفظ بها . هذه الوديعة ساماال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة  .سامالاير سعودي في بنك حددته  ألف

 ."مؤسسالمساهم ال"
 

 وحدات الاحتياطي  -10

 م 2019 م2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
   

 130,290 187,979 الرصيد في بداية السنة

 57,466 143,767 ، بالصافياشتراكات استثمارية

 - 996,927 (1 ايضاح)المحول من محفظة التأمين 

 (21,740) (112,937) والتصفيات الجزئيةتصفيات 

 - (29,833) اتاالستحقاق

 21,963 163,461 (6التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع )إيضاح 

 ─────── ─────── 

 187,979 1,349,364 الرصيد في نهاية السنة

 ═══════ ═══════ 



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 واحتياطيات أخرى يحسابال حتياطيالا -11

 م 2019 م2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   

 360 9,160 (1-11)إيضاح  احتياطي حسابى

 - 322 (2-11)إيضاح  احتياطيات أخرى

 ─────── ─────── 

 9,482 360 

 ═══════ ═══════ 

 

 احتياطي حسابي 11-1

 الذي تم الحصول عليه من خبير اكتواري مستقل كما هو مفصل أدناه:  يري الحسابي وفقاً للتقرتم تكوين االحتياط

 م 2019 م2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   

 557 360 الرصيد في بداية السنة

 - 10,980 (1 ايضاحتحويل محفظة التأمين )

 (197) (2,180)  تغير في االحتياطي الحسابيال

 ─────── ─────── 

 360 9,160 الرصيد في نهاية السنة

 ═══════ ═══════ 

 

 احتياطيات اخرى 11-2

 م 2019 م2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   

 - - الرصيد في بداية السنة

 - 322 االخرى اتالتغير في االحتياطي

 ─────── ─────── 

 - 322 الرصيد في نهاية السنة

 ═══════ ═══════ 

 

 مكتسبةالشتراكات غير الالحركة في ا -12

 

 

 م2019 م2020 

  

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

 

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

       

 13,768 (9,006) 22,774 22,164 (12,923) 35,087 الرصيد في بداية السنة

/ اشتراكات مكتتبة 

 109,468 (20,815) 130,283 198,520 (35,414) 233,934 )مسندة( خالل السنة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 269,021 (48,337) 220,684 153,057 (29,821) 123,236 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 اشتراكات استثمارية

سبة واشتراكات مكت

 (101,072) 16,898 (117,970) (203,574) 30,914 (234,488) خالل السنة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 22,164 (12,923) 35,087 17,110 (17,423) 34,533 الرصيد في نهاية السنة

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 لم يتم اإلبالغ عنها متكبدة تتضمن مطالبات تسويةمطالبات تحت ال  -13

 

 تر المطالباجدول تطو -14

يعكس الجدول التالي التكلفة النهائية للمطالبات، بما فيها المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها عن كل سنة 

تغير في التزامات التأمين قياسا معالجة متعاقبة في كل تاريخ قائمة مركز مالي، إضافة إلى المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه. ويوفر ال

 لقدرة الشركة على تقدير قيمة المطالبات النهائية.
  

تهدف الشركة إلى اإلحتفاظ باحتياطيات كافية فيما يتعلق بأعمال التكافل بهدف الحماية من التجارب والتطورات السلبية للمطالبات 

للمطالبات أكثر تأكيدا، وسيتم استبعاد تجارب المطالبات السلبية مما يؤدي  المستقبلية. ومع تطور المطالبات قد تصبح التكلفة النهائية

احتياطيات من سنوات الحوادث السابقة. من أجل الحفاظ على اإلحتياطيات الكافية، وستقوم الشركة بتحويل جزء كبير من  تحريرإلى 

ً ن تطوير المطالبة أقل إلى احتياطيات السنة الحالية للحادث عندما يكو هذه االحتياطات المحررة وعندما يوجد قدر أكبر من  استحقاقا

 .عدم اليقين المرتبط بالتكلفة النهائية للمطالبات
 

 وفيما يلي تحليل المطالبات بالحوادث على مدى السنوات المالية:
 

 االجمالى

 سنة الحادث

وما  2015

م2018 م2017 م2016 قبله  االجمالى  م2020 م2019 

 ألف لاير سعودي 
  

  32,521 20,746 6,226 10,248 12,429 22,859 الحادث في نهاية السنة
  - 25,661 22,132 15,366 15,938 38,686 بعد سنة واحدة
  - - 23,490 15,783 16,571 40,141 بعد سنتين

  - - - 19,800 17,182 40,769 بعد ثالث سنوات 

  - - - - 17,913 41,178 بعد اربع سنوات

سنوات سخمبعد   41,220 - - - - -  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
مة التقدير الحالي للمطالبات المتراك

 160,605 32,521 25,661 23,490 19,800 17,913 41,220 المتكبدة
 (111,379) (13,134) (13,894) (16,271) (12,115) (16,334) (39,631) المدفوعات التراكمية حتى تاريخه

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ────── 

 49,226 19,387 11,767 7,219 7,685 1,579 1,589 إجمالي المطالبات المبلغ عنها
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════  

  مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها

(13)إيضاح   

 

    

 

17,835 
       ───── 

تسوية اجمالي المطالبات تحت ال  

(13)إيضاح   

      

67,061 

       ═════ 

 م2019 م2020 

 

 جمالىإلا

حصة معيدي 

 جمالىإلا الصافى  التأمين

حصة معيدي 

 الصافى التأمين

 سعودي ألف لاير ألف لاير سعودي 

       يناير  1في 

 2,097 (7,918) 10,015 4,103 (29,422) 33,525 مطالبات مبلغ عنها

 2,908 (8,089) 10,997 1,354 (5,669) 7,023 يتم اإلبالغ عنهامطالبات لم 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 40,548 (35,091) 5,457 21,012 (16,007) 5,005 

 2,377 (29,004) 31,381 5,796 (44,915) 50,711 مطالبات متكبدة خالل السنة

 - - - - (4,941) 4,941 (1 ايضاحتحويل محفظة التأمين )

 (1,925) 9,920 (11,845) (2,839) 26,300 (29,139) / مستردة خالل السنة )مدفوعه(

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 5,457 (35,091) 40,548 8,414 (58,647) 67,061 ديسمبر  31فى 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

       ديسمبر 31فى 

 4,103 (29,422) 33,525 5,743 (43,483) 49,226 مطالبات مبلغ عنها

 1,354 (5,669) 7,023 2,671 (15,164) 17,835 مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 67,061 (58,647) 8,414 40,548 (35,091) 5,457 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 ت )تتمة(جدول تطور المطالبا -14

 الصافى

 سنة الحادث 

وما  2015

م2018 م2017 م2016 قبله  االجمالى  م2020 م2019 

 ألف لاير سعودي 

        

  3,736 2,142 906 2,023 1,686 998 الحادث في نهاية السنة

  - 2,851 2,718 2,749 2,309 2,289 بعد سنة واحدة

  - - 2,870 2,901 2,474 2,507 بعد سنتين

  - - - 3,141 2,654 2,537 بعد ثالث سنوات 

  - - - - 2,758 2,673 بعد اربع سنوات

سنوات خمسبعد   2,673 - - - - -  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

كمة التقدير الحالي للمطالبات المترا

كبدةالمت  2,673 2,758 3,141 2,870 2,851 3,736 18,029 
 (12,286) (1,175) (1,730) (2,098) (2,367) (2,423) (2,493) المدفوعات التراكمية حتى تاريخه

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 5,743 2,561 1,121 772 774 335 180 إجمالي المطالبات المبلغ عنها

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════  

  مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها

(13)ايضاح   

 

    

 

2,671 

       ───── 

 إجمالي المطالبات تحت التسوية 

(13)ايضاح   

 
     

8,414 

       ═════ 

 

 خرىاألمطلوبات المستحقة والمصروفات ال -15

 

 إلتزامات منافع الموظفين -16

 

. ويتم سداد االلتزام عند استحقاق الدفع المتوقعهبموجب طريقة ائتمان الوحدة  ألحتساب المستحقاتم إجراء التقييمات االكتوارية ت

 خالل السنة والرصيد المبين فى قائمة المركز المالى طبقا للقيمة الحالية: لتزاماإلوفيما يلى حركة للموظف. 

 

 مركز المالي و الحركة في االلتزام خالل السنة بناًء على القيمة الحالية على النحو التالي:المبالغ المدرجة في قائمة ال  16-1
 

 

 

 م2019 م2020 

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 عمليات التأمين ياالجمال المساهمين

عمليات 

 االجمالي المساهمين

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
       

 12,013 2,641 9,372 8,910 2,497 6,413 مصروفات مستحقة الدفع

 1,104 - 1,104 5,136 - 5,136 وديعة إشتراكات

 ً  938 - 938 1,560 - 1,560 اشتراكات مدفوعة مقدما

 لقةمتع غير اكتوارية  مطلوبات

المحفظة القديمة ب   13,777 - 13,777 - - - 

 4,596 55 4,541 22,047 5,055 16,992 مطلوبات أخرى

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 43,878 7,552 51,430 15,955 2,696 18,651 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 م2019 م2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
   

 2,624  3,518 منافع الموظفينالقيمة الحالية اللتزام 

 ═══════ ═══════ 



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر
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 )تتمة( إلتزامات منافع الموظفين -16

 التزام المنافع المحددة في حركةال  16-2

 

 تسوية القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة  16-3

 

 الفرضيات االكتوارية الرئيسية  16-4

 :للموظفينيم التزام المنافع أهم الفرضيات االكتوارية المستخدمة من قبل الشركة في تقي فيما يلي

 

 ي:التغير في حساسية القيمة الحالية لمنافع الموظفين كاآلتتم عرض تأثير قيمة 

 نة(س 2.7: م2019)سنة  7.7هي التقرير  فترةحددة في نهاية مالمنافع ال ان فترة المتوسط المرجح أللتزام

 م2019 م2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
   

 2,050 2,624 الرصيد االفتتاحي 

 706 837 المحمل على قائمة الدخل 

 131 363 الخسارة االكتوارية من تعديالت الخبرة

(306) المنافع المدفوعة خالل السنة  (263)  

 ─────── ─────── 

 2,624 3,518 ية السنةفي نهاالرصيد 

 ═══════ ═══════ 

 م 2019 م2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
   

   

 2,050 2,624 الرصيد في بداية السنة 

 586 47 تكاليف الخدمة الحالية

 44 701 تكاليف الخدمة السابقة 

 76 89 اليةالتكاليف الم

 131 363 الخسارة االكتوارية من تعديالت الخبرة

(306) منافع مدفوعة خالل السنة  (263)  

 ─────── ─────── 

 2,624 3,518 ئينهاالرصيد 

 ═══════ ═══════ 

 م2019  م2020 

   

%2.80 2.85  الخصممعدل   

%5.00 معدل زيادة الرواتب على مستوى فئات األعمار المختلفة  5.00%  

سنة 60 سن التقاعد  سنة 60   

 113 108 عدد الموظفين

 م2019 م2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   الخصممعدل 

(326) %1زيادة بنسبة       (241)  

 268 381 %1نقص بنسبة     

   لمختلف الفئات العمرية المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب

 245 366 %1زيادة بنسبة     

(320) %1نقص بنسبة       (227)  

   

 م2019 م2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي سنوات( 6الدفعات المستقبلية المتوقعة )

 258 180 م2021

 251 200 م2022

 249 167 م2023

 267 176 م2024

 312 189 م2025

 - 223 م2026



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

36 

 رأس المال -17
 

مليون  35: م2019مليون سهم ) 35مليون لاير سعودي موزع على  350رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بلغ 

 لاير سعودي تم االكتتاب فيها كالتالي: 10سهم( قيمة كل سهم 

 

 م2019 م2020 نسبة الملكية 

 

م 2020 م2019   
ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

     

 172,515 156,500 49.29 44.71 المساهمون المؤسسون

 177,485 193,500 50.71 55.29 إكتتاب عام

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 100 100 350,000 350,000 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 اإلحتياطي النظامي -18

 %100يصل مبلغ اإلحتياطي من صافي دخل المساهمين ل %20يجب تجنيب  وفقا لقانون ونظام التأمين في المملكة العربية السعودية،

 ألف لاير سعودي( كاحتياطي قانوني. 7,342: 2019ألف لاير سعودي ) 7,753تم تخصيص  من رأس المال المدفوع.

 

 االحتياطي القانوني غير متاح للتوزيع.

 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -19

، والمدراء وموظفي اإلدارة العليا للشركة والمنشأت وأعضاء مجلس االدارة ة المساهمين المؤسسينتمثل األطراف ذات العالق

تتم جميع المعامالت مع تلك األطراف ذات العالقة وفقا للشروط  المسيطرة سيطرة مشتركة أو تتأثر بشكل كبير من قبل هذه األطراف.

 أعضاء مجلس اإلدارة اذا تطلب ذلك. او من بيعية، والمعتمدة من قبل اإلدارةوالظروف الط

 

فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع األطراف  21و  20، 9، 7، 6، 4، 1باإلضافة إلى اإلفصاحات في اإليضاحات  -أ

 : خالل السنة المنتهية ذات العالقة

 

 مبلغ المعاملة  

 م2019 م2020 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 ألف لاير سعودي  سعوديألف لاير  
    

 بنك الجزيرة

 عمولة مكتسبة من إستثمارات محتفظ 

 8,300 5,620 بها حتى تاريخ االستحقاق 

 56 45 دخل عمولة من ودائع 

 - 5,400 تكاليف اقتناء وثائق تأمين 

 55,523 48,796 إجمالي االشتراكات المكتتبة 

 10,729 25,290 المطالبات المدفوعة 

 - 53,552 (1 ايضاح)المحول من محفظة التأمين  

 1,169 957 توزيع الفائض 

 - 1,692 اسهم حقوق الملكيةاالستثمار في  

 - 567 استعبادات اسهم حقوق الملكية 

 175,447 - شراء صكوك 
    

 1,335 918 أتعاب ومكافأت األعضاء المساهمون المؤسسون
    

 2,597 711 بة من صناديق مشتركةأرباح مكتس الجزيرة كابيتال

 936 9,230 ايرادات اخرى 
    

 1,991 2,785 تكاليف اقتناء وثائق تأمين شركة أمان لوكالة التأمين
    

 55 55 إجمالي االشتراكات المكتتبة مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة
    

 1,102 7,166 منافع موظفين قصيرة األجل اإلدارة العليا موظفي

 91 57 إجمالي االشتراكات المكتتبة 
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 )تتمة( معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -19

 المبلغ المستحق من أطراف ذات عالقة -ب

 

الف لاير  1,732:  2019لاير سعودي ) الف 2,356هر في قائمة المركز المالي مبلغ والتي تظ المستحقةتتضمن اإلشتراكات  -ج

 ."المساهم المؤسس" ( من بنك الجزيرةسعودي
 

ألف لاير  33,268: 2019ودي )ألف لاير سع 41,250المركز المالي على  قائمةالمطالبات تحت التسوية الموضحة في  تتضمن -د

 سعودي( لبنك الجزيرة "المساهم المؤسس".

 

 صافيبالمصروفات عمومية وإدارية،  -20

 م2019 م2020 

 عمليات 

 التأمين 

 عمليات 

 االجمالى المساهمين

 عمليات

 التأمين 

 عمليات 

 االجمالى المساهمين

ألف لاير  

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 عوديس

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

       

 27,583 - 27,583 25,393 - 25,393 موظفين تكاليف

 2,560 1,168 1,392 6,300 3,795 2,505 أتعاب مهنية وقانونية

 1,100 - 1,100 1,777 - 1,777 مصروفات إصالح وصيانة

 792 - 792 1,500 - 1,500 ضريبة القيمة المضافة

 846 846 - 1,153 1,153 - )أ( جانمصروفات الل

 1,932 - 1,932 1,014 - 1,014 مصروفات حاسب آلي

 900 900 - 798 798 - )ب( مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة

 1,325 - 1,325 582 - 582 منافع عامة وبريد وإتصاالت

 409 - 409 466 - 466 إيجار

 141 - 141 279 - 279 اهالك 

 685 - 685 256 63 193 تنقالتمصروفات سفر وفنادق و

 1,026 - 1,026 223 - 223 دعاية وإعالن

أتعاب حضور اجتماعات مجلس 

 435 435 - 120 120 - )ج( اإلدارة

 85 - 85 75 - 75 وطباعة قرطاسية

 544 - 544 - - - تجهيزات ومفروشات إيجار

 541 357 184 5,477 5,179 298  مصروفات اخرى

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 34,305 11,108 45,413 37,198 3,706 40,904 

مصروفات محملة على المساهم 

(30,064) - - - (1المؤسس )إيضاح   (597) (30,661) 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 34,305 11,108 45,413 7,134 3,109 10,243 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 اللجان أتعاب حضور اجتماعات اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة والنفقات األخرى ذات الصلة.مصروفات تشمل  -أ

 يتم دفع مكافأت أعضاء المجلس وفقاً للنظام األساسي للشركة. -ب

 واجتماعات اللجان.اإلدارة مجلس اجتماعات  بدالت حضورتتضمن  -ج

 م 2019 م2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   

 28,176 - (1بنك الجزيرة )إيضاح 

 2,191 26 الجزيرة كابيتال 

 ──────── ──────── 

 26 30,367 

 ════════ ════════ 
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 إيرادات أخرى -21

 م2019 م2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   

 1,000 9,234 دخل الخصم من الجزيرة كابيتال "المساهم المؤسس"

 46 314 اخرى

 ──────── ──────── 

 9,548 1,046 

 ════════ ════════ 

 

 الزكاة وضريبة الدخل -22

 زكاة في المملكة العربية السعودية.تم إحتساب الزكاة وضريبة الدخل المستحقة من قبل الشركة وفقاً ألنظمة ال

 

 الزكاة  -أ

 مخصص الزكاة للسنة والموزع إلى المساهمين السعوديين، يعتمد على: 

 م2019 م 2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   

 392,736 428,968 حقوق الملكية

 2,078 2,825 مخصصات وتسويات أخرى

 (441,456) (1,643,034) لالقيمة الدفترية للموجودات طويلة األج

 ──────── ──────── 

 (46,642) (1,211,241) )أ(الزكوي الوعاء 

 ════════ ════════ 

 38,381 43,709 )ب(  الربح الخاضع للزكاة للسنة

 ──────── ──────── 

 38,381 43,709 و )ب( )أ(األعلى من 

 ════════ ════════ 

 37,884 43,143 العائد الى المساهمين السعوديين

 ════════ ════════ 

 

 .تعود الفروق بين النتائج المالية ونتائج "الزكاة" بشكل رئيسي إلى تعديالت معينة وفقًا للوائح المالية العامة ذات الصلة

 

 ديسمبر: 31فيما يلي الحركة في الزكاة المستحقة خالل السنة المنتهية في 

 

 م2019 م2020 

 ف لاير سعوديأل ألف لاير سعودي 

   

 907 982 الرصيد في بداية السنة 

 947 1,109 الزكاة للسنة 

 (872) (954) الزكاة المدفوعة خالل السنة 

 ──────── ──────── 

 982 1,137 الرصيد في نهاية السنة

 ════════ ════════ 
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( -22

 ضريبة الدخل -ب

فيما يلي الحركة في ضريبة الدخل المستحقة خالل  الدخل بناءاً على الدخل المعدل العائد إلى الشركاء غير السعوديين.تم تقديم ضريبة 

 ديسمبر: 31السنة المنتهية في 

 م2019 م2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   

 132 128 الرصيد في بداية السنة 

 100 116 ضريبة الدخل للسنة 

 (104) (99) دخل المدفوعة خالل السنة ضريبة ال

 ──────── ──────── 

 128 145 الرصيد في نهاية السنة 

 ════════ ════════ 

   

 982 1,137 السنة في نهايةزكاة ال

 128 145 ضريبة الدخل في نهاية السنة

 ──────── ──────── 

 1,110 1,282 في نهاية السنة اجمالي الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

 ════════ ════════ 

  

 الوضع الزكوي والضريبي  -ج

 

إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( وحصلت  م2019 إلىم 2014 وات منقدمت الشركة اقراراتها الزكوية والضريبية للسن

  .على شهادات مقيدة
 

مستبعدة اثراالستثمارات من الوعاء الزكوي وإلتزام  2018الى  2014أصدرت الهيئة ربط مبدئي عن السنوات من  2019 سنةخالل 

ستئناف ضد هذه التقييمات قامت الشركة برفع االف لاير سعودي.  41,166ضافي يبلغ االستقطاع مع فرض إلتزام ضريبة إضريبة 

لجنة  مت الشركة باستئناف ضد قراراق قرارها بتأييد معاملة الهيئة العامة للزكاة والدخل. أصدرت لجنة االستئناف االبتدائية .األولية

أن الشركة في  بشكل كبيرتعتقد اإلدارة ومستشارها المستقل للزكاة وضريبة الدخل .أمام لجنة االستئناف العليا  االستئناف االبتدائية

 وضع قوي فيما يتعلق باالستئناف المذكور أعاله.

 

 ربحية السهم   -23
 

صافي الدخل للسنة العائدة إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة 

 المخفضة للسهم ال تنطبق على الشركة. ان الربحيةالصادرة والقائمة كما في نهاية السنة. 
 

 2020 2019 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
   

 36,708 38,764 إلى المساهمين العائدصافي دخل السنة 

 ──────── ──────── 

 35,000 35,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 ──────── ──────── 

 1.049 1,108 ربحية السهم )بالريال السعودي(

 ════════ ════════ 

 

 واالرتباطاتمحتملة اإللتزامات ال -24

كما بتاريخ قائمة  محتملةى الشركة إرتباطات أو إلتزامات ال يوجد عل، 22باإلضافة إلى االلتزامات المحتملة الموضحة في إيضاح 

 : الشيء(.2019المركز المالي )

 

 

 

 

 



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

40 

 القيم العادلة لألدوات المالية -25

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استالمه مقابل بيع أصل أو سداد التزام بين طرفين في السوق في معاملة نظامية في تاريخ  (أ

 القياس. 
 

واشتراكات مستحقة القبض واستثمارات متاحة للبيع لتغطية مطلوبات  وما في حكمهودات المالية للشركة من نقد تتكون الموج

 ،واستثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق وموجودات اخرىمرتبطة بوحدات واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

وتتكون المطلوبات المالية للشركة من مطلوبات أخرى، وأرصدة ذمم دائنة  ذات عالقة، جهاتوودائع نظامية ومتسحقات من 

لمعيدي التأمين ومطالبات تحت التسوية. إن القيم العادلة لألدوات المالية ال تختلف من الناحية الجوهرية عن قيمها الدفترية. كما 

( لم يكن هناك أي أدوات مالية أخرى 7و 6 إليضاحمحملة بالقيمة العادلة )اعن االستثمارات ال وبعيداً  م2020ديسمبر  31في 

 محتفظ بها من قبل الشركة قد تم قياسها بالقيمة العادلة.

 

 تستخدم الشركة التدرج الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واالفصاح عنها: (ب
 

أو استثمار مطابق والتي يمكن لمنشأة الحصول عليها في اتها المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لألداة المالية ذ

 )أي دون تعديل أو مواربة(،تاريخ القياس 
 

المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى تعتمد فيها جميع المعطيات 

 ها، والهامة على بيانات السوق الممكن مالحظت
 

 هامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها.المعطيات التعتمد فيها ال المستوى الثال : أساليب تقييم 

 

 المالية للشركة التي تم قياسها بالقيمة العادلة: الموجوداتيعرض الجدول التالي 

   2020 

 القيمة العادلة   

 

 القيمة الدفترية

التكلفة 

 االجمالي 2المستوى 1المستوى المطفأة

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة 

 العادلة:

 ألف لاير سعودي

 ات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطيةاستثمار

 1,343,823 1,343,823 - - 1,343,823  بوحدات مطلوبات مرتبطة

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 406,271 238,497 167,774 227,574 395,348 االستحقاق

محتفظ بها بالقيمة العادلة من  استثمارات

 56,463 53,479 2,984 - 56,463 خالل قائمة الدخل

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,806,557 1,635,799 170,758 227,574 1,795,634 اإلجمالي 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

   2019 

 القيمة العادلة   

 االجمالي 2المستوى 1المستوى تكلفة المطفأةال القيمة الدفترية 

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة 

 العادلة:

 ألف لاير سعودي

ها ات متاحة للبيع محتفظ باستثمار

بوحدات مطلوبات مرتبطة لتغطية  185,178 - - 185,178 185,178 

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 383,101 197,948 185,153 198,264 383,417 االستحقاق

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة 

 27,997 27,997 - - 27,997 من خالل قائمة الدخل

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 596,276 411,123 185,153 198,264 596,592 اإلجمالي 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

ما بين المستوى  تغيراتيكن هناك لم  .الثال  المستوى فية للقياس كقيمة عادلة لقيمة العادلة قابلتكون ا حي  مالية موجوداتال توجد 

 األول والثاني والثال  خالل السنة.
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 )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية -25

 ج( قياس القيمة العادلة  

 

 قابلة للرصدغير ال الهامةأساليب التقييم والمدخالت 
 

، إضافة إلى 2019و 2020ديسمبر  31الي أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة للمستوى الثاني كما في يبين الجدول الت

 المدخالت الجوهرية المستخدمة غير المالحظة. 

 أسلوب التقييم النوع

مدخالت جوهرية 

 غير مالحظة

العالقة بين المدخالت 

الجوهرية غير المالحظة 

 وقياس القيمة العادلة

 صكوك 

 وصناديق استثمارية 

تستند التقييمات إلى األسعار التي تم استالمها من قبل مدير 

المحفظة في نهاية كل فترة وعلى أسعار اإلغالق لصافي 

 قيمة الموجودات المعلنة

 ال ينطبق ال ينطبق

 

 

 

 

 معلومات قطاعات التشغيل -26

إعداد التقارير المقررة من المدير األول للتشغيل باعتباره صانع القرار يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع ضوابط 

والمسؤول عن توزيع الموارد وتقييم أداء قطاعات التشغيل كما حددها العضو المنتدب الذي يتخذ القرارات االستراتيجية.  األول

لسعودية رقعة لها يتم إعداد التقارير بشأنها في إطار ألغراض اإلدارة، فإن أنشطة عمليات التأمين والتي تتخذ من المملكة العربية ا

 ثالث وحدات عمل مبينة على النحو التالي:
 

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

 بالوحدات.
 

ً منافع حماية من يقدم برامج تأمين ع -تأمين قطاع المجموعات  لى الحياة إلى أعضاء المؤسسات على أساس جماعي ويقدم أيضا

االئتمان فيما يتعلق بالقروض الشخصية المقدمة من مؤسسات تمويلية. يتضمن هذا القطاع منافع حماية فيما يتعلق بالتسهيالت 

 مالء الشركة.االئتمانية األخرى باستنثاء القروض الشخصية المقدمة من مؤسسات تمويل إلى ع
 

ال يتم رفع تقارير عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة إلى المدير األول للتشغيل صاحب القرار للتشغيل ضمن القطاعات ذات 

 الصلة ويتم مراقبتها على أساس مركزي.
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 معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( -26

 م2020 

أمين المجموعات قطاع ت قطاع تأمين األفراد   اإلجمالي  

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    الموجودات

 2,503 2,503 - صافيبالاشتراكات مستحقة القبض، 

 17,423 17,423 - حصة معيدي التأمين من اشتراكات غير مكتسبة

 43,483 37,271 6,212 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 15,164 15,164 - ة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنهاحص

 1,343,823 - 1,343,823 استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات
 ────── ────── ────── 

 1,350,035 72,361 1,422,396 

    الموجودات غير الموزعة:

 106,032   وما في حكمهالنقد 

 451,811   استثمارات

 26   ذات عالقة اتمبالغ مستحقة من جه

 3,760   أخرى موجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً و

 1,730   ومعدات أثاث وتجهيزات

 35,000   وديعة نظامية

   ────── 

 2,020,755   إجمالي الموجود

   ══════ 
    المطلوبات

 15,300 13,967 1,333 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 34,533 34,533 - اشتراكات غير مكتسبة

 49,226 42,787 6,439 مطالبات تحت التسوية

 17,835 17,835 - مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 1,349,364 - 1,349,364 احتياطي وحدات
 9,160 - 9,160 احتياطى حسابى 
 322 - 322 احتياطيات أخرى

 ────── ────── ────── 
 1,366,618 109,122 1,475,740 

    المطلوبات والفائض غير الموزعة:

 51,430   مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 3,518   إلتزامات منافع الموظفين
 1,282   مستحقة زكاة وضريبة دخل

 15,837   فائض من عمليات التأمين

   ────── 

 1,547,807   إجمالي المطلوبات

   ────── 

    حقوق الملكية

 350,000   رأس المال
 38,348   احتياطي نظامي

 85,012   أرباح مبقاة

   ────── 
 473,360   إجمالي حقوق المساهمين

 (412)   عمليات التأمين - إلتزامات منافع الموظفينإحتياطي إعادة قياس 

   ────── 

 472,948   إجمالي حقوق الملكية

   ────── 
 2,020,755   لي المطلوبات وحقوق الملكيةإجما

   ══════ 
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 معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( -26

 م2019 

 اإلجمالي  قطاع تأمين المجموعات  قطاع تأمين األفراد 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    الموجودات

 2,094 2,094 - صافيبالاشتراكات مستحقة القبض، 

 12,923 12,923 - معيدي التأمين من اشتراكات غير مكتسبة حصة

 29,422 29,345 77 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 5,669 5,669 - حصة معيدي التأمين من مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها

 185,178 - 185,178 استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات

 ────── ────── ────── 
 185,255 50,031 235,286 

    الموجودات غير الموزعة:

 19,687   النقد وما في حكمه

 411,414   استثمارات

 30,367   ذات عالقةات مبالغ مستحقة من جه

 2,473   أخرى موجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً و

 809   ومعدات أثاث وتجهيزات

 35,000   وديعة نظامية

   ────── 

 735,036   إجمالي الموجودات

   ══════ 

    المطلوبات

 10,775 10,615 160 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 35,087 35,087 - اشتراكات غير مكتسبة

 33,525 33,268 257 مطالبات تحت التسوية

 7,023 7,023 - مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 187,979 - 187,979 احتياطي وحدات

 360 - 360 احتياطى حسابى 

 - - - احتياطيات أخرى

 ────── ────── ────── 

 188,756 85,993 274,749 

    المطلوبات والفائض غير الموزعة:

 18,651   مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 2,624   إلتزامات منافع الموظفين

 1,110   مستحقة زكاة وضريبة دخل

 3,355   من عمليات التأمين الفائض

   ────── 

 300,489   إجمالي المطلوبات

    

    حقوق الملكية

 350,000   رأس المال

 30,595   احتياطي نظامي

 54,001   أرباح مبقاة

   ────── 

 434,596   حقوق المساهمينإجمالي 

 (49)   مينعمليات التأ - إلتزامات منافع الموظفينإحتياطي إعادة قياس 

   ────── 

 434,547   إجمالي حقوق الملكية

   ────── 

 735,036   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

   ══════ 
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 معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(  -26
  م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة  

 اإلجمالي  قطاع تأمين المجموعات قطاع تأمين األفراد 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ديألف لاير سعو 

    اإليرادات

    إجمالي اشتراكات مكتتبة: 

 184,787 - 184,787 أفراد 

 103 103 - منشأت صغيرة ومتوسطة الحجم 
 49,044 49,044 - شركات 

 ────── ────── ────── 

 184,787 49,147 233,934 

    اشتراكات مسندة:

 - - - محلي 

 (35,414) (24,752) (10,662) اجنبى 

 ────── ────── ────── 

 198,520 24,395 174,125 مكتتبةصافي اشتراكات 

 5,054 5,054 - صافيبالالتغير في اشتراكات غير مكتسبة، 
 ────── ────── ────── 

 203,574 29,449 174,125 مكتسبةصافي اشتراكات 
 20,176 806 19,370 أخرى إكتتابإيرادات 

 ────── ────── ────── 

 223,750 30,255 193,495 إجمالي اإليرادات

 ────── ────── ────── 

    إكتتابتكاليف ومصاريف 

 (29,139) (25,820) (3,319) إجمالي مطالبات مدفوعة
 26,300 23,123 3,177 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 ────── ────── ────── 

 (2,839) (2,697) (142) صافي مطالبات مدفوعة
 (1,640) (1,593) (47) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي

 (1,317) (1,317) - التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي

 ────── ────── ────── 

 (5,796) (5,607) (189) صافي مطالبات متكبدة
 (143,767) - (143,767) صافيبالاشتراكات استثمارية، 

 2,180 - 2,180 التغير في االحتياطي الحسابي
 (322) - (322) التغييرات في االحتياطيات األخرى

 (10,047) (77) (9,970) تكاليف إقتناء وثائق تأمين
 (1,170) (29) (1,141) رسوم إشراف وتفتيش

 ────── ────── ────── 

 (158,922) (5,713) (153,209) اإلكتتابإجمالي تكاليف ومصاريف 

 ────── ────── ────── 

 64,828 24,542 40,286 اإلكتتاب دخلصافي 

 ────── ────── ────── 

    )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 36   مشكوك في تحصيلها ديونمخصص عكس 
 (45,413)   مصاريف عمومية وإدارية

 12,236   تاريخ االستحقاقمن استثمارات محتفظ بها حتى  تعموال
 45   دخل عموالت من ودائع

 809   من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ةغير محقق مكاسب

 1,809   من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ةمحقق مكاسب
 220   أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلتوزيعات 

 9,548   إيرادات أخرى
   ────── 

 (20,710)   خرى، بالصافياألتشغيلية ال المصاريفإجمالي 

   ────── 

 44,118   قبل الفائض والزكاة والضريبة الدخل 

 (4,129)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين
   ────── 

 39,989   بة الدخلقبل الزكاة وضري صافي الدخل للسنة العائد للمساهمين

 (1,109)   الزكاة 

 (116)   ضريبة الدخل 

   ────── 

 38,764   مساهمينلل  العائدلسنة لدخل الصافي 

   ══════ 
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 معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( -26

 م2019ديسمبر 31السنة المنتهية فى  

 اإلجمالي  قطاع تأمين المجموعات  قطاع تأمين األفراد 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي لاير سعودي ألف 

    اإليرادات
    إجمالي اشتراكات مكتتبة 

 73,680 - 73,680 أفراد 

 445 445 - منشأت صغيرة ومتوسطة الحجم 

 56,158 56,158 - شركات 

 ────── ────── ────── 

 73,680 56,603 130,283 

    اشتراكات مسندة: 

 - - - محلي

 (20,815) (19,933) (882)  اجنبى

 ────── ────── ────── 

 109,468 36,670 72,798  مكتتبةصافي اشتراكات 

 (8,396) (8,396) - صافيبالالتغير في اشتراكات غير مكتسبة، 

 ────── ────── ────── 

 101,072 28,274 72,798 صافي اشتراكات مكتسبة

 1,594 - 1,594 أخرى إكتتابإيرادات 

 ────── ────── ────── 

 102,666 28,274 74,392 إجمالي اإليرادات

 ────── ────── ────── 

    إكتتابتكاليف ومصاريف 

 (11,845) (11,717) (128) إجمالي مطالبات مدفوعة

 9,920 9,882 38 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 ────── ────── ────── 

 (1,925) (1,835) (90) صافي مطالبات مدفوعة

 (2,006) (1,925) (81) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي

 1,554 1,554 - التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي

 ────── ────── ────── 

 (2,377) (2,206) (171) صافي مطالبات متكبدة

 (57,466) - (57,466) صافيبالاشتراكات استثمارية، 

 197 - 197 التغير في االحتياطي الحسابي

 (3,910) (255) (3,655) تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 (651) (283) (368) رسوم إشراف وتفتيش

 ────── ────── ────── 

 (64,207) (2,744) (61,463)  اإلكتتابإجمالي تكاليف ومصاريف 

 ────── ────── ────── 

 38,459 25,530 12,929 تاباإلكت دخلصافي 

 ────── ────── ────── 

    )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (183)   مشكوك في تحصيلها ديونمخصص 

 (10,243)   مصاريف عمومية وإدارية

 10,076   من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقت عموال

 56   دخل عموالت من ودائع

 735   من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ةغير محقق مكاسب

 1,164   من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ةمحقق مكاسب

 1,046   إيرادات أخرى

   ────── 

 2,651   خرى، بالصافي األتشغيلية اليرادات اإلإجمالي 

   ────── 

 41,110   ة قبل الفائض والزكاة والضريبالدخل 

 (3,355)   الدخل العائد لعمليات التأمين

   ────── 

 37,755   قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للسنة العائد للمساهمين

 (947)   الزكاة 

 (100)   ضريبة الدخل

   ────── 

 36,708   لسنة العائد  للمساهمينلدخل الصافي 

   ══════ 
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 إدارة المخاطر -27

طوي أنشطة الشركة على مخاطر ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة للمخاطر تخضع لضوابط تن

ية الشركة وكل فرد في الشركة الحد من المخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه في غاية األهمية لضمان استمرار ربح

مسئولياته أو مسئولياتها. إن سياسة الشركة هي مراقبة مخاطر األعمال من خالل عملية التخطيط ل عن المخاطر فيما يتعلق بؤومس

 اإلستراتيجي.

 

تأخذ عملية التخطيط االستراتيجي بعين االعتبار تأثير ظروف السوق والخبرات المتاحة في المخاطر الكامنة التي تتعرض لها  

 الشركة.

 

 هيكل ادارة المخاطر

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

 

 مجلس االدارة 

 عن إدارة المخاطر ككل وعن إعتماد إستراتيجيات وأسس إدارة المخاطر. ؤوللمسإن مجلس االدارة هو ا

 

 اإلدارة العليا

معايير قبول المخاطر المعتمدة من مجلس راتيجية ضمن إن اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلست

 .إدارة الشركة

 

 لجنة المراجعة

بمساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته فيما يتعلق بتقييم جودة  . تقوم لجنة المراجعةجمعية المساهمينيتم اختيار لجنة المراجعة من قبل 

 أكد من سالمة الضوابط الداخلية للشركة.وسالمة التقارير المالية وإدارة المخاطر ومراجعتها والت

 

 لجنة المخاطر

لجنة المخاطر من قبل مجلس ادارة الشركة. إن لجنة المخاطر مسؤولة عن اعداد إستراتيجية إدارة المخاطر في الشركة  يتم اختيار

 للتأكد من ان عرضة الشركة للمخاطر هو الحد األدنى.

 

 إدارة المراجعة الداخلية

ع عمليات إدارة المخاطر والتشغييل الرئيسية داخل الشركة من قبل إدارة المراجعة الداخلية، والتي تقوم بالتأكد من كفاية يتم تدقيق جمي

 اإلجراءات ومن اإللتزام  بهذه اإلجراءات. تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببح  كافة نتائج عمليات التقويم مع اإلدارة العليا، وتقديم

 لتوصيات مباشرة إلى لجنة المراجعة.تقرير النتائج وا

 

 وفيما يلى المخاطر التي تواجهها الشركة والطرق التي تقوم بها االدارة لتخفيف اثرها:

 مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر نشوء خسائر مباشرة او غير مباشرة من سلسلة عريضة من األسباب المرتبطة بإجراءات التشغيل 

ومات والبنية التحتية المساندة لعمليات الشركة سواًء كانت داخلية في نطاق الشركة او خارجية على مستوى مقدمي وعمليات تقنية المعل

العوامل التي قد تنشأ جراء متطلبات نظامية. تنشأ مخاطر التشغيل  تلكمثل  –والسوق والسيولة  اإلئتمانبمنأى عن مخاطر  -الخدمة 

 من خالل جميع أنشطة الشركة.
 

ف الرئيسي للشركة هو إدارة مخاطر التشغيل من اجل إيجاد توازن بين الحد من الخسائر المالية واالضرار بسمعة الشركة مع الهد

تحقيق أهدافها االستثمارية من خالل تحقيق عوائد للمستثمرين. إن المسؤولية الرئيسية في تطوير وتنفيذ الضوابط على مخاطر التشغيل 

 ة الشركة. وهذه المسؤولية تتضمن الضوابط في المجاالت التالية:تقع على عاتق مجلس إدار
 

 والمسؤوليات. لمهام على مستوى الوظائف واألدوارمتطلبات الفصل المالئم بين ا -

 متطلبات التسوية ومراقبة المعامالت. -

 االلتزام بالمتطلبات النظامية القانونية. -

 توثيق الضوابط واالجراءات. -

 ي لمخاطر التشغيل ومدى كفاية الضوابط واإلجراءات لمواجهة المخاطر.متطلبات التقييم الدور -

 المعايير األخالقية ومعايير االعمال. -

 سياسات وإجراءات التخفيف من مستوى المخاطر. -
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 التأمين مخاطر

الحتياطي أنشطة التأمين. وتتأثر هذه المخاطر  تجاوز المطالبات المستحقة لحملة الوثائق القيمة الدفترية مخاطر هي التأمين مخاطر

بتكرار ومبالغ المطالبات المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. لذا فإن هدف عمليات التأمين هو التأكد من وجود 

غطاء إعادة تأمين كافي للحد  احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات. وتدير عمليات التأمين هذه المخاطر عن طريق التأكد من وجود

 من أقصى خسارة مستحقة مقابل أي مطالبة بمفردها.
 

 تركيز مخاطر التأمين

 .تتركز مخاطر التأمين للشركة المتعلقة بحاملي عقود التأمين في المملكة العربية السعودية
 

 اإلفتراضات الرئيسية

الكوارث الطبيعية، الفيضانات، بيئية وإقتصادية، وإضطرابات في إن تكرار وخطورة المطالبات يمكن أن يتأثر بعدة عوامل مثل 

الغالف الجوي، وتركيز المخاطر، واضطرابات مدنية، وما إلى ذلك. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل استراتيجيات 

 اإلكتتاب المتحفظة واالستخدام الفعال لترتيبات إعادة التأمين.
 

 التكرار ومبلغ المطالبات

يما يتعلق بالتأمين على الحياة الفردي، فإن الخطر الرئيسي هو الوفيات والمرض )العجز الدائم أو المؤقت( للمؤمن عليهم. تدار ف

مخاطر الوفيات والمرض من خالل استراتيجية اكتتاب محددة بوضوح وكذلك تحديد إجراءات تقييم المطالبات. هناك عدة مستويات 

تقارير من المتخصصين واإلستشاريين، والفحص الطبي الكيد الحالة الصحية الجيدة، االستبيان الطبي، مختلفة لإلكتتاب، تتضمن تأ

الشامل. تقوم الشركة بفحص مالي، مهني، وفحص لنمط الحياة للتأكد من درجة المخاطر التي يحملها المؤمن عليه وللتأكد من أن 

 المؤمن عليه يمكن تصنيفه أنه ذو حياة عادية.
 

للمؤمن عليهم. تتكون مخاطر  )عجز دائم أو مؤقت( يتعلق بمحفظة التأمين الجماعي ، فإن الخطر الرئيسي هو الوفيات والمرضفيما 

التأمين الجماعي عن طريق تركزها، مثالً العاملين في نفس المكان. تدار مخاطر الوفيات والمرض من خالل استراتيجية اكتتاب محددة 

ت تقييم المطالبات. هناك عدة مستويات مختلفة لإلكتتاب، تتضمن تأكيد الحالة الصحية الجيدة، االستبيان بوضوح وكذلك تحديد إجراءا

الطبي، التقارير من المتخصصين واإلستشاريين، والفحص الطبي الشامل. تقوم الشركة بالنظر في طبيعة نشاط المجموعة، حجم 

 المجموعة، النطاق الجغرافي، الخلفية الثقافية. 
 

تم حماية محافظ التأمينات الفردية والجماعية من خالل ترتيبات إعادة التأمين فعالة، إن إعادة التأمين تحمي الشركة من المخاطر ت

 السلبية الناتجة عن حاالت الوفاة والمرض. 
 

 حساسية المطالبات

لم يكن باإلمكان تحديد مدى حساسية بعض إن مخصص مطالبات التأمين العام له حساسية لإلفتراضيات األساسية المذكورة أعاله. 

المتغيرات  بقاءفي نسبة المطالبات مع  %5القانونية أوعدم التيقين في عملية التقدير. إن التغير اإلفتراضي بنسبة مثل  االفتراضات

 اإلجمالي.ألف لاير سعودي( في  5,054±: م2019ألف لاير سعودي ) 10,179±ر على دخل السنة بحوالي ثسيؤتة األخرى ثاب
 

 فحص الخبير االكتواري المستقل للمطالبات واحتياطي المطالبات

من أجل تقليل حدة مخاطر التامين، تقوم الشركة بإستخدام خبير اكتواري مستقل للفحص الدوري لنماذج مطالبات الشركة والمطالبات 

 المتوقعة وكذلك التحقق من كفاية االغالق السنوي للمطالبات.
 

 التأمين مخاطر إعادة

 في الشركة تقوم المدفوعة المطالبات عدد في الزيادة الناتجة عن المالية للمخاطر التعرض ولتقليل التأمين شركات لدى الحال هو كما

التأمين. إن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكثر في األعمال وتسمح  إعادة ألغراض أخرى أطراف مع بإبرام عقود نشاطها المعتاد سياق

جميع إعادة التأمين بموجب عقود  انبمراقبة الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية. لإلدارة 

 إختيارية والحصص والفائض.
 

طر تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة اعسار لمعيدي التأمين. فإن الشركة تقوم بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين وتركز مخا ولتقليل

 االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية واألنشطة المماثلة لمعيدي التأمين.
 

 يتم إختيار معيدي التأمين وفقاً للتوجيهات والمعايير التالية المحددة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة إعادة التأمين:
 

)على سبيل المثال ستنادرد أند بورس( تصنيفاً ال  الحد األدنى المقبول للتصنيف االئتماني من قبل وكاالت التصنيف المعترف بها -

 يقل عن "ب ب ب".

 السمعة الجيدة لشركات إعادة التأمين. -

 وجود عالقة عمل حالية أو سابقة من معيدي التأمين. -
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 )تتمة( مخاطر إعادة التأمين

وم بأي تصنيف ائتماني ولكن هذا يقتصر على تلك الشركات المحلية واستثناًء لهذه القاعدة فيما يتعلق بالشركات المحلية التي ال تق

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 لطتومطابقتها مقابل قائمة ميتم مراجعتها بشكل كامل من قبل الشركة  –حيثما ينطبق  –األداء التاريخي 

 تبادل أعمال التأمين. 

 

إن عقود إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين. وبالتالي فإن الشركة تظل مسئولة عن جزء من 

 نده معيدي التأمين في الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.مطالبات إعادة التأمين تحت التسوية إلى الحد الذي يخفق ع

 

 تصنيفات األطراف المقابلة إلعادة التأمين هي كما يلي:

 

 أي.ام بيست فيتش موديز ستاندرد آند بورز معيد التأمين

     

 +أ - 3أا أأ - السويسرية آسيا العادة التأمين المحدودة

 +أ - 1أ أأ - الدولية  ن األمريكيةمجموعة إعادة التأمي

 +أ أأ 3أا أأ - ادة التأمينميونخ الع

 

 

 المخاطر المتعلقة باألنظمة

تخضع عمليات الشركة أيضاً لمتطلبات أنظمة المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تقضي فقط بالحصول على الموافقة على 

رض بعض القيود )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر التعثر في سداد االلتزامات واالعسار األنشطة ومراقبة هذه األنشطة بل إنها تف

 من جانب شركات التأمين لمواجهة أي مطلوبات غير متوقعة حال نشوئها.

 

 (المالءةمخاطر إدارة رأس المال )

ولة كافية. وتحدد الشركة متطلبات أخرى للحفاظ تم وضع أهداف من قبل الشركة ويتم اقرار هذه المتطلبات للتأكد من وجود هوامش سي

 على نسب رأس مال صحيحة لدعم أهداف العمل وزيادة قيمة األسهم إلى أكبر قدر ممكن.

 

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

تعديالت على مستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في أحوال السوق وخصائص مخاطر أنشطة منتظم. ويتم إجراء 

الشركة. ومن أجل المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ، قد تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو 

 إصدار أسهم جديدة.

 

( يتعين على مؤسسة النقد العربي السعوديمن اللوائح التنفيذية الصادرة عن  67السعودي )المادة بموجب متطلبات نظام التأمين 

 الشركة التقيد بالمتطلبات واألنظمة ذات الصلة.

 

 المالية المخاطر

طلوبات المرتبطة واستثمارات متاحة للبيع والمحتفظ بها لتغطية المالنقد وما في حكمه  تتمثل األدوات المالية الرئيسية للشركة في

األخرى واإلستثمارات المحتفظ بها  والموجوداتبالوحدات واإلشتراكات المدينة وحصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

وذمم دائنة  جهات ذات عالقة والوديعة النظاميةحتى تاريخ اإلستحقاق واإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ومستحق من 

أخرى. ال تقوم الشركة بإبرام أية  مطلوباتومعيدي التأمين ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ومستحق إلى عمليات المساهمين ل

 معامالت تتعلق بمشتقات األدوات المالية.

 

الت األجنبية إن المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة في عمليات التامين وعمليات المساهمين هي مخاطر العم

ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر اسعار الصناديق. تقوم اإلدارة بمراجعة السياسات المتعلقة 

 بإدارة كل من هذه المخاطر وإعتمادها. وفيما يلي ملخص بهذه المخاطر:

 

 مخاطر العملة األجنبية

ن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تعتقد اإلدارة بأن تتمثل مخاطر العمالت في المخاطر الناتجة ع

التأمين وعمليات المساهمين  عمليات هي ضئيلة حي  انمخاطر وقوع خسائر جوهرية بسبب التقلبات في أسعار الصرف األجنبي 

 مرتبط بالدوالر األمريكي.  ان الريال السعودي .كيبالريال السعودي والدوالر األمري تتم المعامالت الرئيسية للشركةو
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 مخاطر أسعار العموالت

تنشأ مخاطر أسعار العموالت نتيجة تقلبات أسعار العموالت الخاصة والتي ستؤثر على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات 

 .والصكوك ت الخاصة بشأن ودائع المرابحةالمالية. تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموال

 

تتمثل حساسية الدخل بالتغيرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة، مع اإلبقاء على جميع البنود األخرى القابلة للتغيير ثابتة على 

إن التغير اإلفتراضي بواقع  .م2020ديسمبر  31ربح الشركة لسنة واحدة على أساس الموجودات المالية بعمولة متغيرة مقتناة كما في 

ديسمبر  31مقتناة كما في  أساس في المتوسط المرجح ألسعار العموالت الخاصة على الموجودات المالية بعمولة متغيرة ةنقط 50

 1,917: م2019)  لاير سعودي ألف 1,977بمبلغ وقدره  والصكوك  سيؤثر على دخل العموالت الخاصة لودائع المرابحة م2020

 ( على فترة اإلستحقاق المتبقية. سعوديلاير ألف

 

 اإلئتمان مخاطر

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

فل مخاطر تقوم الشركة بإصدار وثائق إستتثمار مرتبطة بوحدات. وفي حالة األعمال المرتبطة بوحدات، يتحمل حامل وثيقة التكا

إستثمارية بشأن الموجودات المملوكة في الصناديق اإلستثمارية المرتبطة بوحدات الن مزايا وثائق التأمين مرتبطة بقيمة موجودات 

 الصندوق. عليه، التتعرض الشركة لمخاطر إئتمان هامة بشأن الموجودات المالية المرتبطة بوحدات.
 

 ن قبل الشركة للتخفيف من مخاطر االئتمان:فيما يلي اإلجراءات والسياسات المتبعة م
 

للتقليل من التعرض ألي خسائر جوهرية بسبب التعثر في إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لألطراف المتعلقة بإعادة  -

 صنيفهم االئتماني مقبوالً.التأمين. بالتالي، فإن األطراف التي يكون لهم تأثير على إعادة التأمين يجب أن يكون الحد األدنى لت

إن اإلشتراكات المستحقة مطلوبة من العمالء المتمثلين في الشركات. تسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان عن طريق وضع   -

ديسمبر  31باإلشتراكات المدينة يمثل رصيد أحد حملة الوثاق كما في حدود ائتمان ومراقبة الذمم المدينة القائمة. فيما يتعلق 

 (.%74: م2019من الرصيد ) %87 م2020
 

وصناديق االستثمار المشتركة. تحد الشركة من تعرضها لمخاطر االئتمان  وصكوك تشتمل استثمارات الشركة في اوراق مرابحة مالية

 على االستثمار من خالل وضع حد ائتماني أدنى مقبول للتأكد من الوضع المالي لتلك االستثمارات.
 

 كز المالي:ان فيما يتعلق بعناصر قائمة المري أقصى تعرض لمخاطر االئتميبين الجدول التال
 

 م2019 م2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   

 19,687 106,032 النقد وما في حكمه

 411,414 451,811 ت استثمارا

705,2 مستحقة القبضاشتراكات   2,332 

 29,422 43,483 ة حصة إعادة التأمين من المطالبات تحت التسوي

 5,669 15,164 لم يتم اإلبالغ عنهاالتي  حصة إعادة التأمين من المطالبات

 30,367 26 ذات عالقة اتمبالغ مستحقة من جه

 2,291 2,913 أخرى  موجودات

 35,000 35,000 وديعة نظامية

 ─────── ─────── 

 657,134 536,182 

 ═══════ ═══════ 

 

 السيولة مخاطر

 مخاطر تنتج ثل الصعوبات التي قد توجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالمطلوبات المالية. قدتم

وتعمل  مستمر على أساس السيولة العادلة. تتم مراقبة احتياجات قيمته يقارب بمبلغ بسرعة مالي أصل بيع القدرة على عدم من السيولة

 حال نشوئها.  إلتزامات بأي للوفاء كافية أموال وجود من كداإلدارة على التأ
 

واالثاث الوديعة النظامية االستثمارات و إن جميع موجودات عمليات التأمين وعمليات المساهمين هي موجودات متداولة باستثناء

من مطالبات تحت التسوية وأرصدة دائنة  التأمين لعمليات المالية المطلوبات تتكون فهي موجودات غير متداولة.والتجهيزات والمعدات 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات لعمليات المساهمين المالية المطلوبات ومطلوبات أخرى. وتتكون ومصروفات مستحقة لمعيدي التأمين

 ت منافع الموظفين.ماعدا التزاما المالي. المركز قائمة تاريخ من شهًرا 12خالل  المالية المطلوبات أخرى. من المتوقع سداد جميع هذه
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 إدارة المخاطر )تتمة(   -27
 

 السوق أسعارمخاطر 

إن عمليات التأمين وعمليات  إن مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة بسبب تغيرات في أسعار السوق.

إن إستثمارات الصناديق المشتركة  فتوحة.المساهمين عرضة لمخاطر السوق فيما يتعلق بإستثمارات في وحدات صناديق مشتركة م

المتعلقة بها هي إستثمارات في حقوق ملكية وصكوك ومشتريات مرابحة في األسواق المحلية والعالمية ويعتمد سعر الوحدة للصندوق 

ورات بإستمرار على الحركة في أسعار السوق لهذه األدوات. يعمل مدير الصندوق على الحد من مخاطر السوق عن طريق مراقبة التط

الصناديق مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة قد  موجوداتفي صافي قيمة  %5إن تغيراً بنسبة  في األسواق ذات الصلة لهذه األدوات.

 .ألف لاير سعودي( 10,659: م2019ألف لاير سعودي ) 69,865بمبلغ  صافي الموجوداتيؤثرعلى 

 

 السعر مخاطر

على لقيمة العادلة لألدوات المالية بسبب التطورات المتعلقة بأداة مالية محددة او العوامل المؤثرة مخاطر السعر هي مخاطر تقلّب ا

 كامل السوق التي يتم فيها تداول األداة المالية.

 

لف لاير أ 56,463مبلغ ب يبلغ الحجم اإلجمالي لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل والمعرضة لمخاطر أسعار السوق

ألف لاير سعودي(. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل الدراسة المناسبة لكل أداة مالية قبل  2019:27,997سعودي )

االستثمار فيها مع الحفاظ على حدود المخاطر الواردة في التوجيهات لتقليص التأثير المحتمل من تقلبات السوق على المحفظة الكلية 

 للشركة.

 

 زيادة او نقص في أسعار السوق الستثمارات الشركة على ربح الشركة قد يكون على النحو التالي: %10اً افتراضياً بنسبة إن تغير

 

 األثر على ربح الشركة )ألف لاير سعودي( التغير في القيمة العادلة 

2020 ±10% ±5.646 

2019 ±10% ±2.800 

 

تثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والتي تؤثر مباشرةً على ربح يستند تحليل الحساسية المعروض أعاله على االس

 الشركة.
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 معلومات إضافية -28

 قائمة المركز المالي  (أ

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين م2020 المساهمين

عمليات 

 م2019 المساهمين

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ديألف لاير سعو ألف لاير سعودي 

       الموجودات

 19,687 4,233 15,454 106,032 33,532 72,500 النقد وما في حكمه

 2,094 - 2,094 2,503 - 2,503 صافي بالاشتراكات مستحقة القبض، 

حصة معيدي التأمين من اشتراكات  

 12,923 - 12,923 17,423 - 17,423 غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 29,422 - 29,422 43,483 - 43,483 تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 5,669 - 5,669 15,164 - 15,164 متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها 

 185,178 - 185,178 1,343,823 - 1,343,823 لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات

 411,414 367,503 43,911 451,811 381,962 69,849 استثمارات

 30,367 2,191 28,176 26 26 - ذات عالقة اتجه مبالغ مستحقة من

 2,473 68 2,405 3,760 - 3,760 أخرى موجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً و

 809 - 809 1,730 - 1,730 ومعدات اثاث وتجهيزات

 29,407 29,407 - 31,674 31,674 - مبالغ مستحقة من عمليات التأمين

 35,000 35,000 - 35,000 35,000 - وديعة نظامية

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,570,235 482,194 2,052,429 326,041 438,402 764,443 

 (29,407) (29,407) - (31,674) (31,674) - ناقص: استبعادات من عمليات بينية

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 735,036 408,995 326,041 2,020,755 450,520 1,570,235 إجمالي الموجودات

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

       المطلوبات

 18,651 2,696 15,955 51,430 7,552 43,878 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 10,775 - 10,775 15,300 - 15,300 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 35,087 - 35,087 34,533 - 34,533 اشتراكات غير مكتسبة

 33,525 - 33,525 49,226 - 49,226 مطالبات تحت التسوية

 7,023 - 7,023 17,835 - 17,835 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 187,979 - 187,979 1,349,364 - 1,349,364  احتياطي وحدات

 360 - 360 9,160 - 9,160 احتياطي حسابى

 - - - 322 - 322 احتياطات اخرى

 2,624 - 2,624 3,518 - 3,518 إلتزامات منافع الموظفين

 1,110 1,110 - 1,282 1,282 - مستحقة زكاة وضريبة دخل

 29,407 - 29,407 31,674 - 31,674 حقة لعمليات المساهمين ستمبالغ م

 3,355 - 3,355 15,837 - 15,837 فائض من عمليات التأمين

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,570,647 8,834 1,579,481 326,090 3,806 329,896 

(31,674) ناقص: استبعادات من عمليات بينية  - (31,674)  (29,407)  - (29,407)  

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 300,489 3,806 296,683 1,547,807 8,834 1,538,973 إجمالي المطلوبات

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

       حقوق الملكية

 350,000 350,000 - 350,000 350,000 - رأس المال 

595,30 30,595 - 38,348 38,348 - احتياطي نظامي  

 54,001 54,001 - 85,012 85,012 - أرباح مبقاة

إلتزامات منافع إحتياطي إعادة قياس 

 (49) - (49) (412) - (412) عمليات التأمين - الموظفين

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 434,547 434,596 (49) 472,948 473,360 (412) إجمالي حقوق الملكية

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 735,036 438,402 296,634 2,020,755 482,194 1,538,561 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 معلومات إضافية )تتمة( -28

 قائمة الدخل  (ب
 م2019 ات المساهمينعملي عمليات التأمين م2020 عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

       اإليرادات

       إجمالي اشتراكات مكتتبة: 

 73,680 - 73,680 184,787 - 184,787 أفراد 

 445 - 445 - - - منشأت صغيرة ومتوسطة الحجم 

 56,158 - 56,158 49,147 - 49,147 شركات 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 233,934 - 233,934 130,283 - 130,283 

       اشتراكات مسندة:

 - - - - - - محلي

 (20,815) - (20,815) (35,414) - (35,414) اجنبى 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 109,468 - 109,468 198,520 - 198,520 كات مكتتبةصافي اشترا

 (8,396) - (8,396) 5,054 - 5,054 التغير في اشتراكات غير مكتسبة،  بالصافي 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 101,072 - 101,072 203,574 - 203,574 صافي اشتراكات مكتسبة

 1,594 - 1,594 20,176 - 20,176 أخرى إكتتابإيرادات 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 102,666 - 102,666 223,750 - 223,750 إجمالي اإليرادات

       

       إكتتابتكاليف ومصاريف 

 (11,845) - (11,845) (29,139) - (29,139) إجمالي مطالبات مدفوعة

 9,920 - 9,920 26,300 - 26,300 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 (1,925) - (1,925) (2,839) - (2,839) صافي مطالبات مدفوعة

 (2,006) - (2,006) (1,640) - (1,640) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي

التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ 

 1,554 - 1,554 (1,317) - (1,317) الصافيعنها، ب

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 (2,377) - (2,377) (5,796) - (5,796) صافي مطالبات متكبدة

 (57,466) - (57,466) (143,767) - (143,767) اشتراكات استثمارية، بالصافي

 197 - 197 2,180 - 2,180 التغير في االحتياطي الحسابي

 - - - (322) - (322) التغييرات في االحتياطيات األخرى

 (3,910) - (3,910) (10,047) - (10,047) تكاليف اقتناء وثائق تأمين

 (651) - (651) (1,170) - (1,170) رسوم إشراف وتفتيش

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 (64,207) - (64,207) (158,922) - (158,922) اإلكتتابإجمالي تكاليف ومصاريف 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 38,459 - 38,459 64,828 - 64,828 اإلكتتابصافي دخل 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

       إيرادات تشغيلية أخرى )مصاريف( /

مشكوك في  ديون (مخصصعكس / )

 (183) - (183) 36 - 36 تحصيلها

 (10,243) (3,109) (7,134) (45,413) (11,108) (34,305) مصاريف عمومية وإدارية

من استثمارات محتفظ بها حتى  تعموال

 10,076 9,620 456 12,236 11,780 456 تاريخ االستحقاق

 56 7 49 45 - 45 دخل عموالت من ودائع

غير محققة من استثمارات بالقيمة  مكاسب

 735 - 735 809 362 447 لعادلة من خالل قائمة الدخل ا

من استثمارات بالقيمة العادلة  ةمحقق مكاسب

 1,164 975 189 1,809 1,573 236 من خالل قائمة الدخل 

توزيعات أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة 

 - - - 220 220 - من خالل قائمة الدخل

 1,046 65 981 9,548 4 9,544  إيرادات أخرى

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 2,651 7,558 (4,907) (20,710) 2,831 (23,541) إيرادات تشغيلية أخرى إجمالي )مصاريف( /

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
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 ب( قائمة الدخل )تتمة(

 م2019 عمليات المساهمين عمليات التأمين م2020 عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

الدخل قبل الفائض والزكاة 

 41,110 7,558 33,552 44,118 2,831 41,287 وضريبة الدخل

       

(37,158) الفائض المحول إلى المساهمين  37,158 - (30,197)  30,197 - 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

صافي الدخل للسنة قبل الزكاة 

 41,110 37,755 3,355 44,118 39,989 4,129 وضريبة الدخل

       

(1,109) - زكاة  (1,109)  - (947)  (947)  

(116) - ضريبة دخل  (116)  - (100)  (100)  

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 40,063 36,708 3,355 42,893 38,764 4,129 خل للسنةصافي الد

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 - 35,000 - - 35,000 - العادية القائمة )باآلالف( 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

ربحية السهم األساسية للسنة )لاير 

 - - 1.108     - سعودي(

 

1.049 - 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 ج( قائمة الدخل الشامل 

 م2019 عمليات المساهمين عمليات التأمين م2020 عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 سعوديألف لاير  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

       

 40,063 36,708 3,355 42,893 38,764 4,129 صافي الدخل للسنة 

       

احتياطي إعادة قياس التزام منافع 

(363) الموظفين  - (363)  (131)  - (131)  

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

9,9323 36,708 3,224 42,530 38,764 3,766 للسنةإجمالي الدخل الشامل   

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 الدخل. قائمةلتأمين ويتم عرضها بشكل منفصل كمصروف في ابين المساهمين وعمليات  90/10يتم عرض فائض عمليات التأمين بنسبة 
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 ( قائمة التدفقات النقدية د

 

 

 

 

 

 

 م2019   عمليات المساهمين عمليات التأمين م2020 عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

       األنشطة التشغيلية

 41,110 37,755 3,355 44,118 39,989 4,129 قبل الزكاة وضريبة الدخل  صافي الدخل للسنة

       د غير نقديةتعديالت بنو

 (3,917) - (3,917) (4,500) - (4,500) حصة معيدي التأمين من اشتراكات غير مكتسبة

 12,313 - 12,313 (554) - (554) اشتراكات غير مكتسبة

 183 - 183 (36) - (36) مشكوك في تحصيلها ديونمخصص )عكس( / 

 (10,076) (9,620) (456) (12,236) (11,780) (456) االستحقاق ن استثمارات محتفظ بها حتى تاريخعموالت م

 (735) - (735) (809) (362) (447) من استثمارات بالقيمة العادلة  في قائمة الدخل ةغير محقق مكاسب

 (1,164) (975) (189) (1,809) (1,573) (236) من استثمارات بالقيمة العادلة في  قائمة الدخل ةمحقق مكاسب

 - - - (220) (220) - من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلتوزيعات أرباح 

 141 - 141 279 - 279 االستهالك

783 إلتزامات منافع الموظفين  - 783  706 - 706 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 (498)  26,054 7025,0  111,40  6027,1  138,56  

       :المطلوبات التشغيليةالتغيرات في الموجودات و

 (644) - (644) (373) - (373) اشتراكات مستحقة القبض،صافي 
 (21,504) - (21,504) (9,120) - (9,120) حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 

 2,420 - 2,420 (9,495) - (9,495) حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 (56,948) - (56,948) (161,718) - (161,718) بوحدات محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطةستثمارات متاحة للبيع ا

52,16 81,728 ذات عالقة اتمبالغ مستحقة من جه  83,893 (20,732) (2,144)  (22,876) 

 (1,753) (27) (1,726) (1,287) 68 (1,355) أخرى وموجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً 

 2,104 (94) 2,198 30,333 4,856 25,477 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 (5,350) - (5,350) 4,525 - 4,525 ذمم دائنة لمعيدي التأمين 

 23,510 - 23,510 10,760 - 10,760 مطالبات تحت التسوية

 (3,974) - (3,974) 10,812 - 10,812 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 57,689 - 57,689 164,458 - 164,458 وحداتاحتياطي 

 (197) - (197) (2,180) - (2,180) احتياطي حسابي

 - - - (11,336) - (11,336) احتياطيات أخرى

 3,885 - 3,885 2,267 - 2,267 مبالغ مستحقة لعمليات المساهمين

(2,267) - مبالغ مستحقة من عمليات التأمين  (2,267)  - (3,885)  (3,885)  

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 11,038 21,010 (9,972) 134,342 30,876 103,466 العمليات )المستخدم في(  / من  النقد

 (263) - (263) (306) - (306) المدفوعة إلتزامات منافع الموظفين

 (2,827) - (2,827) (20,115) - (20,115) موزع مدفوع الى حملة الوثائق فائض

 (976) (976) - (1,053) (1,053) - زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 6,972 20,034 (13,062) 112,868 29,823 83,045 األنشطة التشغيلية )المستخدم في(   / صافي النقد من 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

       ستثمارةةاألنشطة اال
 (197,800) (197,800) - (30,000) (30,000) - شراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 145,423 145,423 - 23,000 23,000 - متحصالت من إستبعاد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
ة متحصالت من إستبعاد إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائم

 52,269 36,271 15,998 56,972 26,771 30,201 الدخل
 (4,919) (4,919) - (82,820) (27,820) (55,000) شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1,417 1,417 - 7,305 7,305 - عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 - - - 220 220 - قيمة العادلة من خالل قائمة الدخلتوزيعات أرباح من استثمارات بال

 (690) - (690) (1,200) - (1,200) وتجهيزات  ، معداتشراء أثاث

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 (4,300) (19,608) 15,308 (26,523) (524) (25,999) األنشطة االستثمارةة )المستخدم في(  /  من صافي النقد

       

 2,672 426 2,246 86,345 29,299 57,046  وما في حكمهفي النقد  الزيادة   صافي

 17,015 3,807 13,208 19,687 4,233 15,454 في بداية السنةوما في حكمه النقد 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 19,687 4,233 15,454 106,032 33,532 72,500 في نهاية السنةوما في حكمه النقد 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 



 كة الجزيرة تكافل تعاوني شر

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

55 

 19 - تاثير كوفيد -29
 

لصين ثم على مستوى العالم بما في ا، وانتشاره في جميع أنحاء 2020( منذ أوائل عام 19-أدى تفشي فيروس كورونا الجديد )كوفيد 

عالمية عن هذا الوباء، إلى فرض السلطات الحكومية الحجر الصحي وقيود ذلك المملكة العربية السعودية، وإعالن منظمة الصحة ال

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

و االقتصادي المستقبلي وتسبب في تعرض والتجارة العالمية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض النشاط االقتصادي وتقليل تقديرات النم

تقديراً  ةجائحة عالمي19-كوفيد  أن تفشي ، أعلنت منظمة الصحة العالمي2020مارس  11األسواق المالية العالمية لتقلبات كبيرة. في 

 .النتشاره السريع في جميع أنحاء العالم
 

ا في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في جميع وقد أثرت هذه الفاشية أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بم

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

 .إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات إغالق وحظر تجول في جميع أنحاء البالد
 

في المملكة العربية السعودية حي  تعمل الشركة وما يترتب على ذلك من تعطيل لألنشطة  19 -كوفيد تشار فيروس استجابة الن

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

 االستباقية والوقائية لضمان:سلسلة من اإلجراءات والعمليات 
 

 صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع الذي تعمل فيه. و• 

 الحفاظ على استمرار الحفاظ على استمرار المحافظة في جميع أنحاء المملكة والحفاظ عليها.• 
 

 :19 - كوفيدأخذت الشركة في االعتبار ما يلي أثناء تقييم تأثير تفشي 
 

 األصول المالية

لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصاًل ماليًا أو  19 - كوفيدالشركة تقييًما وفقًا لسياستها المحاسبية بسبب جائحة  أجرت

ة الكبيرة للُمصدرين أو ، الصعوبات المالياض في قيمتها. وتشمل هذه العواملالمالية قد تعرضت لالنخف الموجوداتمجموعة من 

، إلخ. فالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، واحتمال دخول الُمصدر أو المدين إلى اإلالسداد أو التأخر في السدادف عن ، والتخلالمدينين

، قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض ا محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقفي حالة الصكوك المصنفة على أنه

لم يكن  19 - كوفيدية إلى ما دون تكلفتها. بناًء على هذه التقييمات ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كبير في القيمة العادلة لألصول المال

 . وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.2020ديسمبر  31له أي آثار مادية على نتائج الشركة للسنة المنتهية في 
 

 إدارة مخاطر االئتمان 

ر االئتمان للتعامل مع المخاطر المتغيرة والمتطورة التي تفرضها الظروف الحالية. وتشمل عززت الشركة سياسات إدارة مخاط

ند االقتضاء. بناًء مراجعة تركيزات االئتمان على مستوى القطاع االقتصادي والمنطقة والمستوى المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة ع

 وانخفاض أسعار النفط: 19 - كوفيدثرت بشكل كبير بجائحة ، حددت الشركة القطاعات التالية التي تأعلى المراجعة

 

 شركات الشحن -

 ناءب -
 ترفيه -

 

 

 مخاطر السيولة

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

ام بمراجعة وتحدي  توقعات السيولة بناًء على رصيد السيولة الفردي باإلضافة إلى باإلضافة إلى الوباء بأكمله. تقوم الشركة بانتظ

 التطور المستمر للعوامل االقتصادية الخارجية.

 

 المطالبات

مما أدى إلى انخفاض  19 - كوفيدالمتعلقة بـ  تايبالوف الخاصة، شهدت الشركة انخفاًضا في المطالبات المبلغ عنها خالل اإلغالق

- كوفيد، تشهد الشركة ارتفاًعا في المطالبات بسبب الوفيات المرتبطة بـ  2020يونيو  21، بعد رفع اإلغالق منذ ات. ومع ذلكالمطالب

وقد نظرت إدارة الشركة على النحو الواجب في تأثير الزيادة في هذه المطالبات في والتي تتماشى مع توقعات إدارة الشركة.  19

كفاية ، الختبار  2020ديسمبر  31لنقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين على الحياة المعمول بها اعتباًرا من التقدير الحالي للتدفقات ا

على الرغم من هذه التحديات ، تعتقد اإلدارة أن االحتياطيات االكتوارية ال تزال غير متأثرة إلى حد كبير حي  أن معدل  االلتزامات .

 .في المملكة العربية السعودية منخفض للغاية 19 - فيدكو الوفيات اإلجمالي بسبب
 

لم يكن له أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المعلنة للسنة المنتهية   19- كوفيد، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة ذه التقييماتبناًء على ه

تستند إلى أحكام هامة وبسرعة تطور الوضع ، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث . كما هو الحال مع أي تقدير2020 ديسمبر 31في 

 ، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. ة الوباء، وبالتاليوالشكوك المحيطة بمدة وشد
 

 ، وسوف تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر المرتبط بها بشكل منتظم.القتصادية غير المؤكدة هو تقديريإن تأثير هذه البيئة ا
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 داث الالحقةاألح -30
 

ادية الشركة وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل )"سوليدرتي"( في اجتماع الجمعية العامة غير الع ن، وافق مساهموبعد نهاية العام

عن طريق االندماج  وسوليدرتي( على االندماج المقترح للشركة 2021يناير  26هـ )الموافق  1442 جمادى الثاني 13المنعقد في 

)الموافق  2015نوفمبر  10بتاريخ  3من قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م  193و 192و 191اد بموجب المو

ع لشروط في الشركة مقابل كل سهم في سوليدرتي خاضسهًما جديدًا  0.482656120هـ(، من خالل إصدار  1437محرم  28

 مستندات القانونية جارية.. اإلجراءات الرسمية لتحدي  الوأحكام اتفاقية االندماج

 

عتراض الدائنين ولم تكن هناك اعتراضات معلقة من قبل دائني (، انتهت فترة ا2021فبراير  26 )الموافق 1442رجب  14في 

في هذا التاريخ.عالوة على ذلك، في هذا التاريخ، أعلنت الشركة عن إنفاذ قرار دمج سوليدرتي في الشركة وتحويل جميع  سوليدرتي

سوليدرتي إلى الشركة بعد استيفاء كل من الشركة وسوليدرتي لشروط االندماج وفقًا التفاقية االندماج المبرمة  ومطلوبات داتموجو

 بين الشركتين على النحو المبين في تعميم المساهمين ووثيقة الطرح الصادرة عن الشركة.

 

 اعتماد القوائم المالية -31
 

 م(.2021مارس  22هـ )الموافق 1442شعبان  9بتاريخ ل مجلس اإلدارة تم اعتماد هذه القوائم المالية من قب
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