
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 شركة الجزیرة تكافل تعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)
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 تقریر مراجعي الحسابات المستقلین 
 (شركة مساھمة سعودیة) شركة الجزیرة تكافل تعاوني  لى المساھمین في  إ

 
 الرأي

تشمل قائمة المركز المالي كما   والتي ،")("الشركة -شركة مساھمة سعودیة  –تعاوني  ة تكافلرلشركة الجزی لقد راجعنا القوائم المالیة 
وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة، وقائمة التدفقات النقدیة للسنة   ،م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

  .للسیاسات المحاسبیة الھامة بما في ذلك ملخص لیةاالمنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المرفقة بالقوائم الم
 

دیسمبر  ۳۱في  الجوھریة، المركز المالي للشركة كما النواحيرأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جمیع  وفي
المالي المعتمدة في المملكة العربیة   للتقریر الدولیة ر المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في نلك التاریخ وفقا للمعایی  ئھاوأدام ۲۰۱۹

القانونیین (یشار إلیھا مجتمعة باسم "المعاییر  السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین
  .الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة")

 
 أساس الرأي 

م توضیحھا ت المعاییر  عة وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلكجلقد قمنا بالمرا
ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً    .سم "مسؤولیات مراجعي الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة" في تقریرنا ھذاقبالتفصیل في 

بمراجعتنا للقوائم المالیة، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا  عتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلةملقواعد سلوك وآداب المھنة ال
  .حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء رأینا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي

 
 أمر آخر 

، تم مراجعتھا وفحصھا من قبل مراجعي حسابات آخرین، واللذین أبدو  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لمنتھیة فياإن القوائم المالیة للشركة للسنة 
 .۲۰۱۹مارس  ۱۷عن رأي واستنتاجات غیر معدلة حولھا بتاریخ 

 
 الرئیسیة  لمراجعةا  أمور

المالیة للفترة  راجعتنا للقوائممتلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا األھمیة البالغة عند  ھيأمور المراجعة الرئیسة 
ً ن ال  الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، ونحن منفصالً في تلك   قدم رأیا

 : دناهأ السیاق  يمن خالل مراجعتنا ف األمور. لكل أمر من أمور المراجعة تم إضافة وصف عن كیفیة معالجة األمور المذكورة
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 تقریر مراجعي الحسابات المستقلین 
(تتمة)  (شركة مساھمة سعودیة) شركة الجزیرة تكافل تعاوني  لى المساھمین في  إ  

 
 المراجعة الرئیسیة (تتمة) أمور

 
 المراجعة الرئیسي رأما مراجعتنكیف عالجت  المراجعة الرئیسي أمر

 
 تقییم االحتیاطیات 

 
 وتشمل ھذه االحتیاطیات ما یلي: 

 احتیاطي وحدات  •
 احتیاطي حسابي  •
 ، التي تتكون من:مطالبات تحت التسویة •

o  مطالبات تحت التسویة 
o مطالبات متكبدة لم یتم اإلبالغ عنھا 
 

إجمالي  تمثل االحتیاطیات بشكل إجمالي أكبر التزام للشركة بمبلغ
 ۲۰۱۹ دیسمبر  ۳۱لایر سعودي كما في  الف ۲۲۸٬۸۸۷ هقدر

 . لایر سعودي) الف ۱٥۱٬۸٥۹: ۲۰۱۸(
 

یمثل االحتیاطي المطلوبات المتعلقة بعقد االستثمار والمبلغ الذي  
تتوقع الشركة أن تدفعھ لحاملي عقود االستثمار وھو أمر تقدیري  

بھا مع ام یجب القی للغایة ألنھ یتطلب عددًا من االفتراضات التي 
درجة عالیة من عدم الیقین في التقدیر. التغییرات البسیطة في  

، ، إلختجاوز مواعید السداداالفتراضات، والتي تشمل الوفیات، 
المستخدمة لتقییم االحتیاطیات یمكن أن تؤدي إلى تأثیر مادي على 

 . تقییم االحتیاطیات
 

ضوعیة  لمووا تدیراالتقالتأكد من األرصدة وعدم  ألھمیةنظًرا 
، فقد اعتبرنا تقییم ھذه علیھا تقییم ھذه االحتیاطیات طويالتي ین 

 بتكلیفالشركة أیًضا  تقوم. أمر مراجعة رئیسياالحتیاطیات 
 خبیر اكتواري مستقل لحساب االحتیاطیات. 

 
(د) للسیاسة المحاسبیة المتبعة من ۳ یرجى الرجوع إلى اإلیضاح

لتقدیرات  ى األحكام واطالع عللال (د) ۲ واإلیضاح قبل الشركة 
واالفتراضات المحاسبیة الھامة المتعلقة باالعتراف المبدئي 

أیًضا   ،تحت التسویةوقیاس احتیاطي أنشطة التأمین والمطالبات 
 . تحت التسویةلمعرفة الحركة في المطالبات  ۱۳ اإلیضاح

 
ھا  لقد أجرینا اختباًرا للضوابط الرئیسیة على المراجعة التي أجرت 

 ایة االحتیاطیات. اإلدارة حول مدى كف
 

اكتمال ودقة البیانات األساسیة المستخدمة في   لقد اختبرنا
الحسابات االكتواریة عن طریق إجراء التسویات على البیانات 
األساسیة إلى دفتر األستاذ المالي والبیانات االكتواریة المستخدمة  

حساب  اء من قبل الخبیر االكتواري المستقل للشركة أثن 
 االحتیاطیات. 

 
 في:  االكتواريالخبیر باإلضافة إلى ذلك ، قمنا بإشراك 

 
تقییم النھج والمنھجیة المستخدمة من قبل اإلدارة في حساب   •

 االحتیاطیات. 
مراجعة االفتراضات واألحكام الرئیسیة المستخدمة من قبل  •

 اإلدارة في حساب االحتیاطیات. 
ات مع  أن االحتیاطی بش االكتواريرتقییم االمتثال للتقری  •

 لتوجیھ المھني المتاح.ا
  خالل  االحتیاطیات عمل منھجیة تطبیق في الثبات ىمد تقییم •

 .الفترات
 

 القوائم  في باالحتیاطیات المتعلقة االفصاحات كفایة بتقییم قمنا لقد
 .المالیة
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 مراجعي الحسابات المستقلین یر تقر

(تتمة)  (شركة مساھمة سعودیة) شركة الجزیرة تكافل تعاوني  في  الى المساھمین    
 

 م ۲۰۱۹  لسنة  السنوي الشركة  تقریر في واردة أخرى معلومات

لسنة   ةسنوي للشرك ال التقریرة في جلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدر ععن الم المسؤولة إن اإلدارة ھي 
ً لنا بعد یریكون التقر نا حولھا. من المتوقع أنرم، ولكن ال یتضمن القوائم المالیة وتقری ۲۰۱۹ تاریخ ھذا التقریر من  السنوي متاحا

 .  الحساباتمراجعي 
 یھا. فدي أكی بدي أي شكل من أشكال االستنتاج الت ن وال یغطي رأینا في القوائم المالیة المعلومات األخرى، ولم ولن  
 
تكون متاحة، واثناء  دمان ومات األخرى المشار الیھا أعاله علعراءة الم ق فيل ث تتم مسؤولیتناالمالیة، فان بمراجعتنا للقوائم  یتعلقیما فو

لنا  حص بشكل جوھري مع القوائم المالیة او مع المعلومات التي قالقیام بذلك نأخذ في االعتبار ان كانت المعلومات األخرى ال تتواف 
 علیھا خالل المراجعة او انھا تبدو محرفة بشكل جوھري. 

 
 . بالحوكمةین فمطالبون باإلبالغ عن األمر للمكل فإنناى، وإذا ما تبین لنا وجود تحریف جوھري فیھا، األخر  عند قراءتنا للمعلومات

 
 مسؤولین عن الحوكمة حول القوائم المالیة مسؤولیات اإلدارة وال

دة في المملكة العربیة مالمعت المالیة وعرضھا بشكل عادل، وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  ة عن اعداد القوائمؤولاإلدارة ھي المس
ً لنظام الشركات، والنظام األساسي للشركة، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا   السعودیة، والمتطلبات المعمول بھا وفقا

 ة خالیة من تحریف جوھري، سواء بسبب غش أو خطا. ی من إعداد قوائم مال اینھلتمكاإلدارة ضروریة، 
 
ً درة الشركة على االستمرار ق تقییم عنم المالیة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة د إعداد القوائ عن و اح،  صاإلف وعن، االستمراریةلمبدأ  وفقا
ة، ما لم تكن ھناك نیة ب في المحاس كأساس أ االستمراریةبدم مواستخدا األمور ذات العالقة باالستمراریة،  عنسب، امن  ھوسب ما حب 

 یذلك.   القیامسوى  يعق ، أو عدم وجود بدیل واعملیاتھا فیقا إلدى اإلدارة لتصفیة الشركة أو 
 

 ي الشركة.  فریر المالي قمة ھم المسؤولون عن االشراف على عملیة الت وكالمكلفون بالحإن 
 

 جعة القوائم المالیة مرامسؤولیات مراجعي الحسابات حول 

، أ طخ او  بسبب غشسواء  يیة ككل خالیة من تحریف جوھر ائم المالوول عما إذا كانت الققا في الوصول إلى تأكید معفن تتمثل أھدا
 من أن المراجعة ضال ی  انھد، إال كمن التأ يلاى عومست  ھوول عقالمان التأكید ا، ن رأی  الذي یتضمن باتاسحلمراجعي اوإصدار تقریر 

ً ھا وفقام ب لقی تي تم اال ھري عند وجوده.  وئما التحریف الجدا ستكشفدیة عوة العربیة السكالممل في المعتمدةة جعراملیة للدوییر الامعلل ا
القرارات   على مجتمعة،  وا منفردةد توثر، قھا ن أ وقعلمت اد جوھریة إذا كان من تعات عن غش او خطأ، وفالتحری  أشن یمكن أن ت و

 .مالیةال القوائمذه ھس اأس علىلمستخدمون تخذھا اي ی الت  االقتصادیة
 

ً فمن المراجعة التي تتم و ءوكجز حافظ  ن ا نمارس الحكم المھني ون ن إالمملكة العربیة السعودیة، ف فياجعة المعتمدة للمعاییر الدولیة للمر قا
 بما یلي:  اً ضي طوال المراجعة. ونقوم أی ن الشك المھ على نزعة

 
ات مراجعة  ءإجرا وتنفیذتصمیم وغش أو خطا،  كانت ناتجة عن ءالقوائم المالیة سوالتحریف الجوھري في ر ادید وتقییم مخاطحت  •

اكتشاف تحریف   مخطر عد ویعدا، ن رأی  ءبداإلس سار أفی سبة لتواافیة ومن كلة مراجعة دأ على، والحصول رالمخاط كتل لمواجھة
و حذف متعمد او إفادات  أد ینطوي على تواطؤ او تزویر غش ق ال نالخطر الناتج عن خطأ، أل على منناتج عن غش أجوھري 

 و تجاوز إجراءات الرقابة الداخلیة. أمضللة 
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۱۳ 

 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ضاحات حول القوائم المالیةإی
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱نتھیة في المللسنة 

 

 عام  -۱
  اء وزرالمجلس بناًء على قرار سعودیة تأسست في المملكة العربیة السعودیة مة مساھ ، ھي شركة ("الشركة") شركة الجزیرة تكافل تعاوني 

ھـ ۱٤۳۱ثاني ال ربیع ۲۸بتاریخ  ۲۳م/م) والمرسوم الملكي رقم ۲۰۱۰أبریل  ۱۲ھـ (الموافق ۱٤۳۱ربیع الثاني  ۲۷بتاریخ  ۱۳۷رقم 
یولیو   ۱۰الموافق (ھـ ۱٤۳٤رمضان  ۲بتاریخ  ٤۰۳۰۲٥۱۹۸۰حصلت الشركة على السجل التجاري رقم ). م۲۰۱۰أبریل  ۱۳فق (الموا

تعمل الشركة فقط في   .م)۲۰۱۳یولیو  ۳ھـ (الموافق ۱٤۳٤شعبان  ۲٤بتاریخ  التجارة والصناعةوزارة قرار ) وحصلت على م۲۰۱۳
  )، ۳المساعدیة بالزا ( :ھو لشركةالمقر الرئیسي المسجل لعنوان  منورة.دیة ولھا فرع واحد فقط مسجل في المدینة السعو المملكة العربیة ال

   .المملكة العربیة السعودیة - ۲۱٤۲۲جدة   ٥۲۱٥ب .ص  - طریق المدینة
 

مات ذات الصلة وفقاً  ر التأمیني والخد دخا الحمایة واإل  بما في ذلك منتجاتتأمین المشاركة في توفیر منتجات  فىأھداف الشركة تتمثل 
بتاریخ  ۳٤/۲۰۱۳۱۲رقم ت م ن/بالحصلت الشركة على ترخیص . لكة العربیة السعودیةلنظامھا األساسي واألنظمة المعمول بھا في المم

الشركة  . تأمینال أعمال لممارسة ("مؤسسة النقد")م) من مؤسسة النقد العربي السعودي ۲۰۱۳دیسمبر  ۱۸ھـ (الموافق ۱٤۳٥صفر  ۱٥
  مؤسسین ال مساھمینال% من ۰٬۹۳نسبة و للزكاة  الشركة  تخضعو سعودیین والجمھور ال مؤسسین ال مساھمینال% من  ۹۹٬۰۷مملوكة بنسبة

 .سعودیین تخضع لضریبة الدخل الغیر 
 

ة عند إنتھاء التقییم والحصول على  شركسیتم اقتناء المحفظة التأمینیة والموجودات والمطلوبات ذات الصلة من المساھم المؤسس بواسطة ال
ً لإلت عالوةً على ذلك، . دموافقة مؤسسة النق فإن كل  وبنك الجزیرة ("المساھم المؤسس")، " بین الشركة االتفاق"المبدئي فاق ووفقا

  ٪ ۱۷المؤسس بنسبة ھم المصروفات العمومیة واإلداریة التي یتم تحویلھا من المحفظة التأمینیة سوف تكون مشتركة بین الشركة والمسا
فإن الشركة تدیر المحفظة التأمینیة  لالتفاقووفقاً إضافة لذلك، . مؤسسیزات المساھم التستخدم الشركة حالیاً أثاث وتجھ. على التوالي ٪۸۳و

ارة  إد ("رسوم من إجمالي إیرادات محفظة المساھم المؤسس ٪۲۰إلى  ٪ ۱۰بنسبة  إدارةللمساھم المؤسس مقابل الحصول على رسوم 
 .لالتفاق م وفقاً ۲۰۱٥إبریل  ۱ بعدمن للفترة  ال تعتبر نافذة  دارةاإلإن رسوم   ، كما ھو موضح باالتفاقیةة")المحفظ

 
  ۲٦بتاریخ  ، حصلت الشركة وبنك الجزیرة من مؤسسة النقد العربي السعودي على خطاب عدم ممانعة لتحویل محفظة التأمینالسنةخالل 
یھا بین  م االتفاق علبقیمة یت  ۲۰۲۰ینایر  ۱م). سیتم تحویل محفظة التأمین اعتباراً من ۲۰۱۹دیسمبر  ۲۳افق لموھـ (ا۱٤٤۱ثاني لاربیع 

 .۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة للشركة للسنة المنتھیة في  علىینعكس األثر المالي للتحویل  سوفو الشركة وبنك الجزیرة 
 

فق  ھـ (الموا ۱٤٤۰شوال  ۲۳ودیة للتكافل في مة ("مذكرة التفاھم") مع شركة سولیدرتي السعلز أعلنت الشركة عن توقیع مذكرة تفاھم غیر مُ 
) لتقییم االندماج المحتمل بین الشركتین. ستقوم الشركتان بإجراء العنایة الفنیة والمالیة والقانونیة واالكتواریة الالزمة  ۲۰۱۹یونیو  ۲٦

حكام االندماج المحتمل. ستنتھي صالحیة مذكرة التفاھم في وقت مبكر من توقیع اتفاقیة  وأ والمشاركة في مناقشات غیر ملزمة بشأن شروط
وافقت الشركة   . وسیظل االندماج في االعتبار مشروًطا بالموافقات التنظیمیة والمساھمین.۲۰۲۰من عام  الثالثاالندماج أو في نھایة الربع 

، بعد اكتمال   حدوث االندماج المقترح ، سیتم تنفیذه عن طریق مبادلة األسھم حیثلة وشركة سولیدرتي السعودیة للتكافل على أنھ في حا
ماج المقترح ، ستقوم الشركة بإصدار أسھم جدیدة لمساھمي شركة سولیدرتي السعودیة للتكافل في تبادل لجمیع األسھم المصدرة لشركة  االند

 سولیدرتي السعودیة للتكافل. 
 

ت متفق علیھا من قبل  ییم ستستند إلى القیمة الدفتریة لألسھم (بعد أي تعدیال ن المنھجیة المستخدمة في التقى أاتفقت الشركتان مبدئیًا عل
سھم  األطراف المعنیة) وأن نسبة المبادلة بین الشركة ومساھمي شركة سولیدرتي السعودیة للتكافل سیتم حسابھا باستخدام القیمة الدفتریة لأل

 المتفق علیھ بشكل متبادل. یخ المعدلة للسھم كما في تار
 

، عینت الشركة استشاریین إلجراء العنایة المالیة والقانونیة نھایة العامل تاریخ الحق فيو . عینت الشركة مستشاًرا مالیًا لعملیة الدمج المقترحة
 . واالكتواریة الالزمة

 
 عداد س اإل ا أس -۲
 والقیاس العرضس اأس )أ
 

صدارات األخرى  والمعاییر واإلفي المملكة العربیة السعودیة ،  ةالمعتمد  ر الماليری لتقاییر الدولیة للمع لیة وفقًا لالما القوائمتم إعداد ھذه 
في المملكة العربیة  ة یر المالي المعتمدرقلت لباسم "المعاییر الدولیة مجتمعة الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (یشار إلیھا  الصادرة عن

المعتمدة في   المالي للتقریر الدولیة معاییر ل وفقًا ل ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة للشركة كما في وللسنة المنتھیة في  ائمالقوالسعودیة"). تم إعداد 
 المملكة العربیة السعودیة. 

 
ة  الزكا للمحاسبة عن، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعلیمات لشركات التأمین في المملكة العربیة السعودیة ۲۰۱۹یولیو  ۱۷في 

معتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر  تقریر المالي كما ھوللخل في قائمة الدخل. یتماشى ھذا مع المعاییر الدولیة ضرائب الدو
  مدة معت واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (یشار إلیھا مجتمعة باسم "المعاییر الدولیة للتقریر المالي ال

 في المملكة العربیة السعودیة"). 
 

من خالل التعدیل بأثر رجعي بما یتماشى  في قائمة الدخل لزكاة وضریبة الدخل سبة عن اللمحا المحاسبیةسیاستھا وفقًا لذلك، غیرت الشركة 
ء المحاسبیة (كما ھو موضح في  خطاوالتغییرات في التقدیرات واأل السیاسات المحاسبیة ،  ۸مع معیار المحاسبة الدولي المحاسبیة الدولیة 

 القوائم المالیة).  حول(ب)   ۳یضاح اال
 

االستثمارات   ما عداأساس مبدأ االستمراریة ومبدأ التكلفة التاریخیة ـ باستثناء قیاس االستثمارات (على ئم المالیة للشركة یتم إعداد القوا
   .إلتزامات منافع الموظفینادة قیاس إع إحتیاطيو االستحقاق) بالقیمة العادلة تاریخالمحتفظ بھا حتى 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱٤ 
 

 ـ أساس اإلعداد (تتمة)  ۲
 تمة)أساس العرض والقیاس (ت ) أ

 
یتم  لم یتم عرض قائمة المركز المالي بإستخدام تصنیف بنود الموجودات والمطلوبات قصیرة وطویلة األجل، ومع ذلك فإن األرصدة التالیة

مطالبات تحت التسویة  الولموظفین ا وإلتزامات منافع الودیعة النظامیة و والمعدات اتھیزاألثاث والتج ،جلتصنیفھا بشكل عام كطویلة األ
إن جمیع الموجودات والمطلوبات األخرى ھي ذات  . لم یتم اإلبالغ عنھا واحتیاطي الوحدات واالحتیاطي الحسابيالتي متكبدة المطالبات لاو

 .صاً ك ن طبیعة قصیرة األجل ـ إال إذا تم التنویھ إلى خالف ذل 
 

 "التـأمینعملیـات "حسـابات مسـتقلة لسـجالت فإن الشركة تحـتفظ ب  ،(اللوائح التنفیذیة) ةالسعودی في المملكة العربیة التأمین نظام  ألحكاموفقاً 
ین أو تـأموبالتالي، فإنھ یتم تسجیل الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات العائدة بوضوح إلى عملیـات ال ."عملیات المساھمین"و

شامل الدخل  الدخل وقائمة  الو قائمة  مالي المركز  القائمة  القوائم المالیة   حول  ۲۹إیضاح   یعرض .عملیات المساھمین في الحسابات ذات الصلة
 .بشكل منفصل لكل من عملیات التأمین وعملیات المساھمیننقدیة التدفقات الوقائمة 

 
و فـي سـیاق  .لقطاع التأمین في المملكة العربیـة السـعودیةعودي قوائم مالیة توضیحیة الس، أصدرت مؤسسة النقد العربي ۲۰۱۸ العامخالل 

لیات التأمین داد الشركة لقوائمھا المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعدلة من مْوسسة النقد. فقد تم جمع األرصدة و المعامالت لعمإع
یاسـات لي إن السبالتـا  - إن وجـدت - ین. وتم استبعاداألرصدة و المعامالت بین مكونات الشركةاھممع األرصدة و المعامالت لعملیات المس

 لكل من عملیات التأمین و عملیات المساھمین متماثلة مع تلك المعامالت و األحداث في ظروف مماثلة. المحاسبیة المطبقة
 
 عملة التشغیل والعرض )ب
 

بالریـال  وتم تقریب المعلومـات المالیـة، التـي تـم عرضـھاعودي والذي یمثل العملة الوظیفة للشركة الستم عرض ھذه القوائم المالیة بالریال 
 السعودي، ألقرب ألف صحیح ما لم یرد خالف ذلك تحدیداً.

 السنة المالیة ج) 
 

 دیسمبر.  ۳۱تتبع الشركة سنة مالیة تنتھي في 

 ةالھام المحاسبیة واالفتراضاتو التقدیرات األحكام د) 
المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، على ثر إفتراضات تؤأحكام وتقدیرات و إستخدام دارةاإلللشركة من القوائم المالیة  إعدادطلب ت ی 

وبـالرغم  .إلیرادات والمصروفاتالمعروضة لالمبالغ واالفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاریخ القوائم المالیة، وكذلك 
یتم تقییم  .تائج الفعلیة قد تختلف عن تلك التقدیراتالن  الیة اال انلإلدارة باألوضاع الحل معرفة مبنیة على افض واالحكام  ھذه التقدیرات ان من

ھـا أن  بمـا فـي ذلـك توقعـات األحـداث المسـتقبلیة التـي یعتقـد –بناًء على الخبرة التاریخیة و العوامل األخرى التقدیرات و األحكام باستمرار، 
 معقولة في كل الظروف. 

 
 ئم المالیة.فیما یلي األحكام و التقدیرات الھامة في إعداد ھذه القوا

 
 مخصص المطالبات تحت التسویة  
 
د تسـتن  إن اإلدارة مطالبة بممارسة االجتھاد في تقدیرھا للمبالغ المستحقة لحملة الوثائق الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التـأمین. 
تقدیر وعدم التأكد وقد تختلف النتـائج الفعلیـة ذه التقدیرات بالضرورة إلى افتراضات حول عوامل عدیدة تنطوي على درجات متفاوتة من الھ

 عن تقدیرات اإلدارة مما ینشأ عنھ في المستقبل تغیرات في المطلوبـات التقدیریـة. وتقـدر الشـركة مطالباتھـا بنـاًء علـى خبرتھـا السـابقة فـي
  ت على أساس كل مطالبة على حدة. التأمین. ویتم تقدیر المطالبات التي تحتاج إلى قرار من محكمة أو ھیئة تحكیم، إن وجدظة محف

 
التي إن تقدیر االلتزام النھائي الناشئ عن المطالبات بموجب عقود التأمین ھو أھم تقدیر محاسبي للشركة. ھناك العدید من مصادر عدم الیقین 

رات فـي نھایـة فتـرة التقریـر لكـل مـن االعتبار عند تقدیر االلتزام الذي ستدفعھ الشركة مقابل ھذه المطالبات. یتم عمـل تقـدی في یجب أخذھا 
ت یـتم تقـدیر التـزام المطالبـاعنھـا.  التكلفة النھائیة المتوقعة للمطالبة المبلغ عنھا والتكالیف النھائیة المتوقعة للمطالبات المتكبدة لم یتم اإلبالغ

یـتم إعـادة تقیـیم  ،الشركة بھا. في نھایة كل فتـرة تقریـردام مدخالت التقییمات للحاالت الفردیة التي یتم إبالغ یر المسددة المبلغ عنھا باستخغ
   تقدیرات مطالبات السنة السابقة للتأكد من كفایتھا ویتم إجراء تغییرات على المخصص.

 
، كز الماليالمر قائمةیتم اإلبالغ عنھا بعد تاریخ  عنھا ھو تقدیر للمطالبات التي من المتوقع أنغ إن مخصص المطالبات المتكبدة لم یتم اإلبال

إن األسلوب األساسي الذي تتبعھ اإلدارة في تقدیر تكلفة مطالبـات المبلـغ  .المركز المالي قائمةوالذي وقع فیھ الحدث المؤمن علیھ قبل تاریخ 
 في المستقبل.تسویة المطالبات  بمجرىتسویة المطالبات السابقة للتنبؤ  مجرىبالغ عنھا ھو استخدام اإل عنھا والمطالبات المتكبدة لم یتم

 
لم یتم اإلبالغ عنھا. وأي فرق بین التي تقوم اإلدارة على أساس شھري بفحص مخصصاتھا مقابل المطالبات المدفوعة، والمطالبات المتكبدة  

ا یـتم للسـنة. كمـ  الـدخلي وأي مبالغ مسددة أو مخصصات في السنة التالیة یـتم إدراجـھ فـي قائمـة مالالمخصصات في تاریخ قائمة المركز ال
 .   ھ من قبل الخبیر االكتواريدیسمبر، والمصادقة علی  ۳۱التحقق من مخصص المطالبات القائمة، كما في 
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۱٥ 
 

 ـ أساس اإلعداد (تتمة)  ۲

 (تتمة) مةلھاد) األحكام و التقدیرات المحاسبیة واالفتراضات ا
 

 مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 

اكات المستحقة إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصیل  یتم تكوین مخصص لالنخفاض في قیمة اإلشتر
ً للشروط األصلیة للذمم المدینة. ویعتبر وجود مصاعب مالیة كبیرة لدى المدین أو ثره أو تخلفھ عن السداد  تع المبالغ المستحقة وفقا

 مؤشرات على وجود انخفاض في قیمة اإلشتراكات المستحقة. 
 

 ف اإلستثمارات تصنی 

بالقیمة العادلة  كان ینبغي تصنیفھا على أنھا أوراق مالیة  بتحدید ما إذاتقوم اإلدارة في وقت االستحواذ على األوراق المالیة االستثماریة 
ة مصنفًا بالقیمة أو متاحة للبیع. عند تقدیر ما إذا كان االستثمار في األوراق المالی  حقاقتاریخ االست ا لمحتفظ بھأو  خالل قائمة الدخل

المعاییر التفصیلیة لتحدید ھذا التصنیف على النحو المنصوص علیھ في المعاییر   بعین االعتبار اإلدارة تأخذالعادلة أو التكلفة المطفأة ، 
 .  للتقریر المالي الدولیة

 
 عادلة لألدوات المالیة م القی لا

السوق النشطة بتاریخ قائمة المركز المالي بناءاً على األسعار المتداولة في السوق.  یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في 
من خالل السوق النشط لھا، یتم   اليعند عدم إمكانیة تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة ضمن قائمة المركز الم

ماذج الحسابیة. یتم الحصول على مدخالت ھذه النماذج الحسابیة من خالل بیانات تحدید قیمتھا بإستخدام تقنیات التقییم ومن ضمنھا الن 
 السوق المتاح والذي یمكن مالحظتھ، عند عدم توافر مثل ھذه البیانات، یجب أن یتم تقدیر القیمة العادلة. 

 
 خفاض قیمة الموجودات المالیة ر انائسخ

كانت  فیما إذا تحدد الشركة للنظر في انخفاض قیمة الموجودات المالیة.  تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر مالي بممارسة أحكام 
فتھا. إن تحدید ما تكلالموجودات المالیة قد انخفضت قیمتھا عندما یكون ھناك انخفاض كبیر أو طویل االمد في القیمة العادلة إلى ما دون 

كة من بین عوامل أخرى بتقییم التغیرات العادیة في سعر السھم،  ھو مھم أو طویل االجل یتطلب أحكاما. وفي ظل ھذا الحكم. تقوم الشر
تمویلیة. قد یكون  والوالبیئة المالیة للشركة المستثمر فیھا، وأداء القطاع والصناعة، والتغیرات في التكنولوجیا والتدفقات النقدیة التشغیلیة 

المالي للشركة المستثمر فیھا وأداء القطاع والصناعة والتغیرات االنخفاض في القیمة مالئما عندما یكون ھناك دلیل على تدھور الوضع 
 في التكنولوجیا والتمویل والتدفقات النقدیة التشغیلیة.

 
، والتي یتم االعتراف بھا بغض النظر عن مدة االنخفاضوتھا ، فتكلمعقول النخفاض كبیر أقل من  كمقیاس٪ أو أكثر ،۳۰تعتبر الشركة 

انخفاًضا عن التكلفة یستمر لمدة عام واحد أو أكثر بغض النظر   الممتدقیمة االستثمارات. یمثل االنخفاض  في نخفاضإالدخل ك قائمةفي 
لقیمة المعترف بھا سابقًا  مكن عكس خسائر انخفاض ا  ی قیمة االستثمارات. الفي نخفاض كإالدخل  قائمةعن المبلغ ویتم االعتراف بھ في 

في تاریخ كل تقریر لتقییم ما إذا كانت قد   الدین ادواتالدخل. تقوم الشركة بمراجعة  قائمةالل فیما یتعلق باستثمارات األسھم من خ 
 انخفضت قیمتھا. 

 
 ثاث و التجھیزات و المعدات لأل   العمر االنتاجي

األخذ  بعین  ات بعد المعدات لحساب االستھالك. یتم تحدید ھذه التقدیر ثاث و التجھیزات ولألنتاجي المقدر اإلتحدد إدارة الشركة العمر 
 مصاریف . تقوم اإلدارة بمراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویًا ویتم تعدیل للموجودات او التآلفاالستخدام المتوقع  األعتبار

 تختلف عن التقدیرات السابقة.  قد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجیة تقدتع عندمااالستھالك المستقبلیة 
 

 ة مبدأ االستمراری

لدیھا الموارد لمواصلة العمل في   الشركة لقدرة الشركة على االستمرار في النشاط وھي على قناعة أن أعدت إدارة الشركة تقدیراً 
القدرة في االستمرار في العمل.   حولمن الشك  قد تلقي ظالالً كبیرة  كبیرة وكشك علم للشركة بأي  ال المستقبل المنظور. عالوة على ذلك 

 القوائم المالیة على أساس مبدأ اإلستمراریة.  ھذه إعداد لذا فقد تم 
 
 موسمیة العملیات  

 ال یوجد تغیرات موسمیة یمكن أن تؤثر على عملیات التأمین لدى الشركة. 
 

 ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة  -۳

تم إعادة تصنیف وتبویب بعض ارقام المقارنة  المالیة.  القوائمفي إعداد ھذه  المتبعة من قبل الشركةلخص السیاسات المحاسبیة یلي م مافی 
 حول القوائم المالیة.  ب  ۳ضاح  رقم لتتوافق مع العرض الحالي للسنة كما ھو مبین في االی 

 
التغییر في المحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل والمعاییر الدولیة للتقریر المالي اء لقد تم تطبیق ھذه السیاسات بثبات عن كل سنة باستثن 

 یدة وتفاسیر لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي وتعدیالتھا والمطبقة من قبل الشركة كما ھو موضح ادناه:الجد
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱٦ 
 

 (تتمة) ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة  -۳
 

 بقة من قبل الشركةجنة تفسیرالمعاییر الدولیة للتقریر المالي وتعدیالتھا المطالمالي الجدیدة وتفاسیر لیر لمعاییر الدولیة للتقرا  )أ
 

والتي لمعیار المحاسبة  الدوليالمجلس على المعاییر القائمة الصادرة عن التالیة الجدیدة  نقیحاتقامت الشركة بتطبیق المعاییر والتعدیالت والت
 :الشركة بتطبیقھاوالتي قامت  ۲۰۱۹ینایر  ۱ا في كم أصبحت  ساریة المفعول

 

 البیان المعیار/ التعدیالت
 االیجارات )۱٦ر الدولي للتقریر المالي (المعیا

 عدم الیقین بشأن معامالت ضریبة الدخل )۲۳تفسیر المعیار الدولي للتقریر المالي (
 لمشتركةت الزمیلة والمشاریع اركاطویلة األجل في الشاستثمارات  )۲۸معیار المحاسبة الدولي (
 ات الخطةتسوی او التقلیص، تعدیالت )۱۹معیار المحاسبة الدولي (

  و  )۱۱(، )۳المعیار الدولي للتقریر المالي (
 ) ۲۰۱۷ - ۲۰۱٥ (دورة ریر الماليلتقل الدولیة معاییرللالتحسینات السنویة   ) ۲۳(, )۱۲معیار المحاسبة الدولي (

 
 المالیة. المعدلة التي تنطبق على الشركة لم یكن لھ أي أثر جوھري على ھذه القوائم  تفسیراتال ر وإن تطبیق المعایی

 

 ) "عقود اإلیجار"۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي (
لجنة تفسیر المعاییر من ) ٤) "عقود اإلیجار"، وتفسیر المعیار الدولي (۱۷) محل معیار المحاسبة الدولي (۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي (

الحوافز"،  -) "عقود اإلیجار التشغیلي ۱٥یر لجنة تفسیر المعاییر للمعیار (بخصوص "تحدید فیما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار"، وتفس
دد المعیار مبادئ االعتراف یح "تقییم جوھر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد إیجار". -) ۲۷وتفسیر لجنة تفسیر المعاییر للمعیار (

تأجرین احتساب معظم عقود اإلیجار بموجب نموذج مفرد في قائمة المركز المالي. والقیاس والعرض واالفصاح عن عقود اإلیجار ویتطلب من المس
). ۱۷ار المحاسبة الدولي (معیلم یتم تغییر مبادئ المحاسبة بالنسبة للمؤجر بموجب المعیار بشكل جوھري من مبادئ المحاسبة السائدة بموجب 

) وبالتالي لیس للمعیار ۱۷ام مبادئ التصنیف ذاتھا كما في معیار المحاسبة الدولي (وبالتالي یستمر المؤجرون بتصنیف جمیع عقود اإلیجار باستخد
 ) تأثیر على عقود اإلیجار التي تكون فیھا الشركة ھي المؤجر.۱٦(
 

لطریقة االعتماد  م. وفقا۲۰۱۹ ینایر ۱اریخ التطبیق ألول مرة في خدام طریقة األثر الرجعي المعدلة في تاست) ب۱٦قررت الشركة اعتماد المعیار (
تأثیر االنتقال في األرباح المبقاة. وفقا لذلك، لم تتم إعادة بیان  ) في التطبیق األول مع قید۱٦بأثر رجعي المعدلة، طبقت الشركة المعیار الدولي (

التي تسمح بتطبیق المعیار فقط على العقود اختارت الشركة استخدام الوسائل العملیة للتحول  ي ھذه القوائم المالیة السنویة. لقدة فالمعلومات المقارن
المعاییر  ) من لجنة تفسیر٤) وتفسیر المعیار الدولي للتقریر المالي (۱۷كعقود إیجار من خالل معیار المحاسبة الدولي ( التي تم تحدیدھا مسبقا

شھرا أو أقل وال  ۱۲فیھا مدة اإلیجار  اإلیجار التي تبلغ خ التطبیق األولي. كما اختارت الشركة استخدام استثناءات االعتراف لعقودولیة في تاریالد
عند  ة)، فیھا األصل األساسي منخفض القیمة (موجودات منخفضة القیم تتضمن خیار شراء (عقود إیجار قصیرة األجل) وعقود اإلیجار التي یكون

إلیجار وأصول حق استخدام التي تمثل الحق في استخدام بمطالبات اإلیجار لتسدید مدفوعات ا )، اعترفت الشركة۱٦اعتماد المعیار الدولي (
ت ثبایتم إیتم تصنیف عقود االیجار التي یحتفظ بھا المؤجر بكافة المخاطر وفوائد ملكیة األصل كعقود ایجار تشغیلیة.   .األصول ذات الصلة

فترة اإلیجار. یتم إثبات أي إیجار مدفوع مسبقًا وإیجار الدخل على أساس القسط الثابت على مدى  قائمة ت اإلیجار التشغیلي كمصروف في مدفوعا
فیما یلي السیاسات المحاسبیة  ومطلوبات أخرى على التوالي. مصاریف مستحقةأخرى و موجوداتضمن مصروفات مدفوعة مقدًما و مستحق

 .۱٦قریر المالي للشركة عند تطبیق المعیار الدولي للت یدةالجد
 

 أصول حق استخدام 
كة بأصول حق استخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (تاریخ توفر األصل األساسي لالستخدام). یتم قیاس أصول حق استخدام بالتكلفة، تعترف الشر

تم تعدیلھا ألي إعادة قیاس اللتزامات اإلیجار. تشتمل تكلفة أصول حق استخدام وی مطروحا منھا أي خسائر متراكمة من انخفاض القیمة واإلھالك، 
نھا غ مطلوبات اإلیجار المعترف بھا، والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ البدء، مطروحا معلى مبل

 معقول من الحصول على ملكیة األصل المؤجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم إھالك أصول قینأي حوافز تأجیر مستلمة ما لم تكن الشركة على ی
ق حق استخدام المعترف بھا على أساس طریقة القسط الثابت على مدى فترة المنفعة من األصل المقدرة ومدة اإلیجار أیھما أقصر. تخضع أصول ح

 استخدام إلى اختبار انخفاض القیمة.
 

 اإلیجار قودالتزامات ع
ة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتعین االلتزام بھا على مدى عقد في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تعترف الشركة بمطالبات اإلیجار المقاسة بالقیم 

القبض ومدفوعات قة اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضمنة) مطروحا منھا حوافز اإلیجار المستح
عھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة تتضمن مدفوعات اإلیجار أیضا سعر اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دف

ن الشركة تمارس س أممارسة خیار الشراء الذي من المؤكد أن تمارسھ الشركة ومدفوعات غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان عقد اإلیجار یعك
مد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي یحدث فیھا الحدث أو الشرط خیار اإلنھاء. یتم التعرف على مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعت

دل االقتراض اإلضافي في كمعالذي یؤكد الدفع. عند حساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم الشركة التكلفة الداخلیة القتراض األموال 
ار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ البدء، یتم زیادة مبلغ مطلوبات اإلیجار لتعكس تاریخ بدء اإلیجار إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیج

اللتزامات اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر  ریةتراكم الفائدة وتخفیض مدفوعات اإلیجار المقدمة. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفت
ت اإلیجار الثابتة المضمونة أو تغییر في التقییم لشراء األصل األساسي. یتم إدراج التزامات اإلیجار ضمن في مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعا

 االلتزامات المستحقة والمطلوبات األخرى. 
 

  الشركة كمستأجر
إیجار تشغیلیة على قائمة   عقود إیجار تشغیلیة. یتم تحمیل المدفوعات التي تتم بموجب عقود تي أبرمتھا الشركة ھيال جمیع عقود اإلیجار

یتم الدخل على أساس طریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. عندما یتم إنھاء عقد اإلیجار التشغیلي قبل انتھاء مدة عقد اإلیجار، 
صروف في الفترة التي  لزم دفعھا للمؤجر عن طریق الغرامة، بعد خصم إیرادات اإلیجار المتوقعة (إن وجدت)، كمت ی االعتراف بأي مدفوعا 

 یتم فیھا إنھاء العقد. 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۷ 
 

 (تتمة) ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة  -۳

 (تتمة) یالتھا المطبقة من قبل الشركةتعدالمعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة وتفاسیر لجنة تفسیرالمعاییر الدولیة للتقریر المالي و )أ
 

 خیار التجدید  حكم جوھري في تحدید مدة عد اإلیجار للعقود مع
إذا كان  تحدد الشركة مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، إلى جانب أي فترات یغطیھا خیار تمدید عقد اإلیجار 

 أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد أال تمارس.  أو من المؤكد أن تتم ممارستھ، 
 

 محاسبة الزكاة وضریبة الدخل التغیر في )ب
نتیجة إلصدار أحدث تعلیمات من مؤسسة النقد   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة، تم تغییر أساس اإلعداد (أ) ۲ كما ذكر في اإلیضاح 

وق الملكیة وفقًا لتعمیم  . في السابق، تم االعتراف بالزكاة وضریبة الدخل في قائمة التغییرات في حق ۲۰۱۹یولیو  ۲۳العربي السعودي بتاریخ 
. مع أحدث التعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد  ۲۰۱۷أبریل  ۱۱المؤرخ في  ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

ریبة الدخل في قائمة الدخل. لقد راجعت الشركة ھذا التغییر في  العتراف بالزكاة وض ب ا، یج۲۰۱۹یولیو  ۲۳العربي السعودي بتاریخ 
  دیسمبر ۳۱حاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل بأثر رجعي. نتج عن ھذا التغییر انخفاض في الدخل المسجل للشركة للسنة المنتھیة في الم

إن السیاسات المحاسبیة   المنتھیة. للسنةر على قائمة التدفقات النقدیة أثی ألف لایر سعودي. لم یكن لھذا التغییر أي ت  ۹۹٦بمبلغ   ۲۰۱۸
 زكاة وضریبة الدخل التي تبنتھا الشركة ھي كما یلي: والمتعلقة بال

 
 ضریبة الدخل

ریبة الدخل  ل ض اًء على معد ، بن یةمصروف ضریبة الدخل أو ائتمانھا للفترة ھي الضریبة المستحقة على الدخل الخاضع للضریبة للفترة الحال
 تعزى إلى فروق مؤقتة وخسائر ضریبیة غیر مستخدمة.  ، والمعدل بالتغیرات في األصول واإللتزامات الضریبیة المؤجلة التيطبقالم

 
یتم احتساب مصروف ضریبة الدخل الحالیة على أساس قوانین الضریبة التي تم سنھا او سنھا بشكل جوھري في نھایة الفترة المشمولة  

 للشركات التي تدر دخالً خاضع للضریبة.یر بالتقر
 

خذة في اإلقرارات الضریبیة فیما یتعلق بالحاالت التي یخضع فیھا النظام الضریبي المطبق تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقییم المواقف المت 
 یة.للتفسیر. وتقوم بتكوین مخصصات حسب ماھو مالئم، على أساس المبالغ المتوقع دفعھا للسلطات الضریب 

 
 إجراء ھذه التقییمات.  تسجل التعدیالت الناشئة عن تقییمات ضریبة الدخل النھائیة في الفترة التي یتم فیھا

 
 "عدم التأكد من عملیات معالجة ضریبة الدخل"   ۲۳تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار 

  ۱۲ق معیار المحاسبة الدولي عالجات الضریبیة على عدم الیقین الذي یؤثر على تطبیالمیتناول التفسیر محاسبة ضرائب الدخل عندما تنطوي 
، وال تشمل على وجھ التحدید المتطلبات   ۱۲ب الدخل. ال تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معیار المحاسبة الدولي ضرائ 

 یر المؤكدة. یتناول التفسیر بالتحدید ما یلي: ة غالمتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعامالت الضریبی 
 

 الضرائب غیر المؤكدة بشكل منفصل  ما إذا كانت المنشأة تنظر في معامالت  •
 االفتراضات التي تضعھا المنشأة حول فحص المعالجات الضریبیة من قبل السلطات الضریبیة ؛ •
سس الضریبیة والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة واالئتمانات  األكیف تحدد المنشأة الربح الخاضع للضریبة (الخسارة الضریبیة) و •

 معدالت الضریبة ؛ وبیة غیر المستخدمة والضری 
 كیف تنظر المنشأة في التغییرات في الحقائق والظروف  •

 
من المعالجات  ثر یتعین على المنشأة تحدید ما إذا كان ینبغي النظر في كل معاملة ضریبیة غیر مؤكدة بشكل منفصل أو مع واحد أو أك

 ل حالة عدم الیقین.الضریبیة غیر المؤكدة األخرى. یجب اتباع النھج الذي یتوقع بشكل أفضل ح
 

 إن ھذا التفسیر لم یكن لدیھ أثر على القوائم المالیة.   تطبق الشركة حكًما ھاًما في تحدید أوجھ عدم الیقین بشأن معامالت ضریبة الدخل.
 

 ضریبة الدخل المؤجلة 
لقیم الدفتریة لألصول والخصوم ألغراض  بة الدخل المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام على الفروق المؤقتة الناشئة بین اساب ضری احت یتم 

لقیم  التقاریر المالیة والمبالغ المستخدمة ألغراض الضرائب. یستند مبلغ الضریبة المؤجلة المقدمة على الطریقة المتوقعة لتحقیق أو تسویة ا
قریر. یتم االعتراف بأصل الضریبة  ألصول والخصوم باستخدام معدالت الضریبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوھري في تاریخ الت ة لالدفتری 

ل  المؤجلة فقط إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل توفر األرباح الخاضعة للضریبة في المستقبل ویمكن استخدام االئتمانات. یتم تخفیض أص 
 لى الحد الذي لم یعد من المحتمل فیھ تحقیق المزایا الضریبیة ذات الصلة. ة إالضریبة المؤجل

 
عتراف بااللتزامات والموجودات الضریبیة المؤجلة للفروق المؤقتة بین القیمة الدفتریة واألسس الضریبیة لالستثمارات في العملیات  ال یتم اال

 الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال یتم عكس الفروق في المستقبل المنظور. كس األجنبیة حیث تكون الشركة قادرة على التحكم في توقیت ع
 

ین موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة عندما یكون ھناك حق واجب النفاذ قانونًا لتقاص األصول والخصوم الضریبیة الحالیة یتم التقاص ب 
قاص األصول الضریبیة الحالیة والمطلوبات الضریبیة عندما یكون لت  وحیث تتعلق أرصدة الضریبة المؤجلة بالسلطة الضریبیة نفسھا. یتم

 . یذ قانونًا للتقاص وتعتزم إما التسویة على أساس صاف أو تحقیق األصل وتسویة االلتزامات في نفس الوقتللمنشأة حق قابل للتنف
 

في   دخل الشامل اآلخر أو مباشرة بالبنود المعترف بھا في الھا ، باستثناء ما یتعلق من قائمة الدخلیة والمؤجلة في یتم االعتراف بالضریبة الحال
 ، یتم اإلعتراف بالضریبة أیًضا.لةحقوق الملكیة. في ھذه الحا
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 ب)    التغیر في محاسبة الزكاة وضریبة الدخل (تتمة)

 
 زكاة 

. ال یتم حساب  قائمة الدخلوالدخل ("الھیئة"). یتم احتساب مصروفات الزكاة على  كاةتخضع الشركة للزكاة وفقًا للوائح الھیئة العامة للز
 ة كضریبة دخل وبالتالي ال یتم احتساب أي ضریبة مؤجلة تتعلق بالزكاة. الزكا

 
 على قائمة الدخل   التأثیر

ھ األثر التالي على البنـود المدرجـة فـي قائمـة ) ل(أ)  ۲إن التغییر في السیاسة المحاسبیة للزكاة وضریبة الدخل (كما ھو موضح في اإلیضاح 
 الدخل والتغیرات في حقوق المساھمین:

 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة كما في ل
 األثر المعدل  أثر التعدیل  قبل التعدیل   األثر على القوائم المالیة  الحساب 

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي   
  

   

) ۹۹٦( - قائمة الدخل  الدخل بة الزكاة وضری   )۹۹٦ (  
) ۹۹٦( ۳۱٬۸٤۰ قائمة الدخل    للسنةصافي الدخل   ٤٤۳۰٬۸  
 للسنة ربحیة السھم 

) ۰٫۰۲٤( ۰٫۹۱ قائمة الدخل  (لایر سعودي للسھم الواحد)   ۰٫۸۸ 
الزكاة وضریبة الدخل  

 (األرباح المبقاة) 
قائمة التغیرات في حقوق  

) ۹۹٦( الملكیة   ۹۹٦ - 

 للسنة شامل ال اجمالي الدخل
قائمة الدخل الشامل وقائمة  

) ۹۹٦( ۳۱٬۹۲۲ الملكیة التغیرات في حقوق   ٦۳۰٬۹۲  
 

 
 ، وبالتالي لم یتم تعدیل مبالغ الفترة السابقة. لیس جوھریًا في القوائم المالیة إن األثر المالي العتماد السیاسة المحاسبیة للضریبة المؤجلة

 
یـتم عـرض  والتغیرات في التقدیرات واألخطاء المحاسـبیة، لـم) السیاسات المحاسبیة ۸اسبة الدولي (لمحوفقًا لما ھو مطلوب بموجب معیار ا

في قائمة المركز المالي حیث أن التغییر في السیاسة المحاسـبیة لـم یـؤد إلـى تعـدیل المبـالغ المتعلقـة بالسـنة  ۲۰۱۸ینایر  ۱األرصدة كما في 
 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 
 ن لم تدخل حیز التنفیذلصادرة ولكر االمعایی )ج

. تنوي الشركة تطبیق المعاییر التالیة للشركة السنویةیذ حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة فیما یلي المعاییر الصادرة التي لم تدخل حیز التنف
 حالما تصبح نافذة: 
 تالیة ال نافذة من الفترات التي تبدأ في أو بعد التواریخ البیان  المعیار/ التفسیر 

 م. ۲۰۲۰یرینا ۱ تعریف النشاط التجاري  )۳(ریر المالیة تعدیالت على المعیار الدولي للتق
 م. ۲۰۲۰ینایر ۱ تعریف األھمیة النسبیة )۸) و(۱( الدولي المحاسبيتعدیالت على المعیار 

 انظر اإلیضاح أدناه  عقود التأمین  ) ۱۷(المعیار الدولي للتقریر المالي 
 انظر اإلیضاح أدناه  األدوات المالیة ) ۹(الي ي للتقریر المدول المعیار ال

 

 عقود التأمین  -  )۱۷(ر المالیة رقم  المعیار الدولي للتقاری
 

 نظرة عامة
یحدد المعیار مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واالفصاح عن عقود التأمین، ویحل محل المعیار  وم ۲۰۱۷مایو  ۱۸صدر ھذا المعیار في 

 ) "عقود التأمین".٤ریر المالي (لتقالدولي ل
 

بشرط أن  لى جمیع عقود إعادة التأمین وعقود االستثمار مع مزایا المشاركة االختیاریةیُطبق المعیار الجدید على عقود التأمین الصادرة وع
 ن: المنشأة تقوم أیضاً بإصدار عقود تأمین.  یتطلب المعیار أیضاً فصل العناصر التالیة عن عقود التأمی 

 

 المشتقات الضمنیة، في حال تحقق بعض معاییر محددة،  )۱
 االستثمار الممیزة، و  عناصر  )۲
 وعد لتحویل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمین.  أي )۳

 
ً للمعاییر ذات الصلة (المعیار الدولي للتقریر المالي ( لي  لما) والمعیار الدولي للتقریر ا۹یجب احتساب ھذه العناصر بشكل منفصل وفقا

)۱٥ .(( 
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 (تتمة)التنفیذ المعاییر الصادرة ولكن لم تدخل حیز  )ج

 (تتمة)   عقود التأمین -  )۱۷(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

 قیاسال

ي استخدام السیاسات المحاسبیة  ر ف ) الذي یسمح للمؤمن علیھم االستمرا٤وعلى النقیض من متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي (
 ) نماذج القیاس المختلفة التالیة: ۱۷عیار الدولي للتقریر المالي (م. یقدم الم۲۰۱٥ألغراض القیاس القائمة قبل شھر ینایر 

 

 "الفئات التأسیسیة" التالیة: یستند النموذج العام إلى 
 

 تحقیق التدفقات التي تتكون من   )أ
 ، للتدفقات النقدیة المستقبلیةحة احتمالیة التقدیرات المرج  •
 والمخاطر المالیة المرتبطة بھذه التدفقات النقدیة المستقبلیة، والتعدیل الذي یعكس القیمة الوقتیة للمال (أي الخصم)  •
 تعدیل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غیر المالیة.   •

 
ق لمجموعة عقود التأمین، ویتم إدراجھ حالما تقوم المنشأة  محقھامش الخدمات التعاقدیة: یمثل ھامش الخدمات التعاقدیة الربح غیر ال )ب 

ال یمكن أن یكون ھامش الخدمات التعاقدیة بالسالب في بدایة العقد. ویتم تسجیل صافي المبلغ بالسالب   في المستقبل. بتقدیم خدمات
فترة تقریر مالي الحق، یتم إعادة قیاس القیمة   كل الستیفاء التدفقات النقدیة عند بدایة العقد في الربح أو الخسارة مباشرة. في نھایة

 ل إعادة احتساب المجموع: الدفتریة لمجموعة عقود التأمین من اج
 

التزام التغطیة المتبقي الذي یتكون من استیفاء التدفقات النقدیة المتعلقة بالخدمات المستقبلیة وھامش الخدمات التعاقدیة لمجموعة   •
 ،  ریخعقود التأمین في ذلك التا

 قة تم توزیعھا على عقود التأمین في ذلك التاریخ.  التزام المطالبات المتكبدة الذي یتم قیاسھ كتدفقات نقدیة محققة تتعلق بخدمات ساب  •

سالب،  بالیتم تعدیل ھامش الخدمات التعاقدیة الحقاً بحسب التغیرات في التدفقات النقدیة التي تتعلق بالخدمات المستقبلیة لكن ال یمكن ان یكون 
یتم االعتراف بأثر التغیر  عاقدیة المتبقي في الربح أو الخسارة. وبالتالي یتم إدراج التغیرات في التدفقات النقدیة األكبر من ھامش الخدمات الت 

 في معدالت الخصم اما في األرباح او الخسائر او الدخل الشامل اآلخر بموجب ما تم تحدیده عند إختیار السیاسة المحاسبیة. 
 

یھا أیضاً بـ "عقود المشاركة المباشرة"). یتم عمل  ھي طریقة الزامیة لقیاس العقود بمزایا مشاركة مباشرة (یشار إل یقة الرسوم المتغیرةرط
ل ھامش  عدی ھذا التقییم لمعرفة ما إذا كان العقد یحقق ھذه المعاییر في بدایة العقد وال یتم إعادة تقییمھا الحقاً. بالنسبة لھذه العقود، یتم ت 

 امش الخدمات التعاقدیة بما یلي:ویتم ایضاً تعدیل ھالخدمات التعاقدیة إضافة إلى التعدیل ضمن النموذج العام. 
 

 التغیرات في حصة المنشاة من القیمة العادلة للبنود األساسیة.   )۱
 سیة ساوالمخاطر المالیة التي ال تتعلق بالبنود األ  الزمنیة للنقودالتغیرات في تأثیر القیمة  )۲

ة المتبقي في حال كانت الطریقة تقدم قیاساً ال یختلف من أجل قیاس التزام التغطی  توزیع األقساط الُمبسطة  بطریقة إضافة إلى ذلك، یُسمح 
  ئمة بشكل جوھري عن النموذج العام أو أن فترة التغطیة لكل عقد في مجموعة عقود التأمین لمدة سنة واحدة أو أقل. وبھذه الطریقة یتم موا

نقدیة المكتسبة من التأمین. یظل النموذج العام قابالً للتطبیق التزام التغطیة المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات ال
وتأثیر المخاطر المالیة قد من أجل قیاس المطالبات المتكبدة. إال انھ ال یتوجب على المنشأة تعدیل التدفقات النقدیة المستقبلیة للقیمة الزمنیة للن 

 خالل سنة واحدة أو أقل من تاریخ المطالبات التي یتم تكبدھا.  في حال أن التدفقات النقدیة المتوقعة سیتم دفعھا/ استالمھا 
 

 السریانتاریخ 

م،  ۲۰۱۹شھر یونیو  الل) خ۱۷أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولي تعدیالت مسودة حول مخاطر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
محاسبة الدولي مع تداول المسائل التي طرحھا العدید من المستفیدین.  واستلم مالحظات من مستفیدین متعددین. یقوم حالیاً مجلس معاییر ال
تھ العادیة لتأسیس  اءا)، سیقوم مجلس معاییر المحاسبة الدولي بإجر۱۷وفیما یتعلق بأي تعدیالت مقترحة على المعیار الدولي للتقریر المالي (

) في  ۹التنفیذ وتأجیل االعفاء المؤقت للمعیار الدولي للتقریر المالي () حیز ۱۷المعیار. إن تاریخ دخول المعیار الدولي للتقریر المالي (
اریخ دخول المعیار  ل ت م. وبموجب المسودة الحالیة للمخاطر، من المقترح تعدی ۲۰۲۱ینایر  ۱) حالیاً ھو ٤المعیار الدولي للتقریر المالي (

م أو بعد ھذا التاریخ. إن ھذا التأجیل لمدة سنة  ۲۰۲۲ینایر  ۱ي التي تبدأ في ) حیز التنفیذ على فترات التقریر المال۱۷الدولي للتقریر المالي (
)  ۱٥تقریر المالي (لل م. یسمح بالتطبیق المبكر في حال تطبیق كل من المعیار الدولي۲۰۲۱ینایر  ۱واحدة مقارنة مع التاریخ السابق 

) "األدوات المالیة". تنوي الشركة تطبیق المعیار في تاریخ دخولھ حیز  ۹ي ("اإلیرادات من العقود مع العمالء" والمعیار الدولي للتقریر المال
 التنفیذ. 

 
 التحول

ن غیر مجٍد، یجب على المنشأة عندئذ  أمی یجب تطبیق المعیار بأثر رجعي. إال انھ في حال كان التطبیق بأثر رجعي لمجموعة من عقود الت 
 طریقة القیمة العادلة.  اختیار إما طریقة التطبیق المعدلة بأثر رجعي أو 
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 (تتمة)المعاییر الصادرة ولكن لم تدخل حیز التنفیذ  )ج
 (تتمة) عقود التأمین - )۱۷(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 

 واالفصاحرض الع
 لعقود التأمین مع التعدیالت على العرض واإلفصاح. تتوقع الشركة أن یؤدي المعیار الجدید إلى تغییر في السیاسات المحاسبیة 

 

 تأثیرال
ً . في تاریخ نشر ھذه القوائم المالیة، لم یكن مج )۱۷تقوم الشركة حالیاً بتقییم تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (  تحید كمیة التأثیر دیا

الشركة بإجراء تحلیالً للثغرات لقیاس التأثیر عند التطبیق وإن من اھم  قامت ). ۱۷لدولي للتقریر المالي (المحتمل جراء تطبیق المعیار ا
   الثغرات الرئیسیة ھي كما یلي: 

 نطاق التأثیر  ملخص التأثیر 
  ساططریقة توزیع األق  حسابات جدید سیتم تطویره لـ دلیل •

 ؛ طریقة الرسوم المتغیرة /طریقة القیاس العامة /الُمبسطة 
على  یة انات االكتواریة والمحاسب ى البی ستكون ھناك حاجة إل •

 .مستوى أكثر دقة
یجب تخزین معدالت الخصم لمجموعة من العقود وتتبعھا لحساب   •

 ؛ طریقة القیاس العامة تراكم الفوائد بموجب 
 ظام االكتواري ؛ الن حساب تعدیل المخاطر المضّمن في  •
وكذلك تحدید   المعقدة تحدید المدخالت الرئیسیة الختبار العقود  •

 ؛ توزیع األقساط المبسطةطریقة  ائق والظروف" لعقود "الحق
 حساب وتتبع ھامش الخدمة التعاقدیة. و  •
 .حساب فترة تغطیة مخاطر إرفاق عقد إعادة التأمین •

 

ت تأثیر البیانات وأنظمة تكنولوجیا المعلوما  

مطلوبات / موجودات عقد التأمین بإجمالي إعادة    إدراج یجب •
 ؛ م منفصل إلعادة التأمینل / التزاأص  وإدراجالتأمین 

أي خسارة ائتمانیة  تحصیلعن التدفقات النقدیة (بعد  التقریریجب  •
 ؛ و (قبل إعادة التأمین) وغیر مخصومة باإلجماليمتوقعة) 

قیاس ذات  ر على نماذج الأثی لتقییم الت  شروط إلغاء سیتم مراجعتھا •
 .الصلة بھذه العقود

 

إعادة التأمین ترتیباتالتأثیر على   

العملیات المالیة واإلكتواریة واالكتتاب وتكنولوجیا  تم بناء سی  •
رقم   یر الماليرلتقل الدوليمعیار الالمعلومات بما یتناسب مع 

 ؛ جدیدة من الضوابط وإطار الحوكمة مع مجموعة   )۱۷(
بیة  ین مصادر البیانات المحاستسویة جدیدة ب ات إجراء عملی  •

 ؛ واالكتواریة ومصادر االكتتاب
لقیاس محاسبیة جدیدة تناسب كل منھا نموذج ا  وضع سیاسات •

 ؛ والقرارات الفنیة لكل مجال
 ؛ قة بعقود التأمین وإعادة التأمینمراقبة الشروط واألحكام الملح •
جدیدة  ال یتم وضع تكالیف اقتناء عملیة تخصیص المصروفات •

لتحدید الربحیة على   وتكالیف تسویة المطالبات وتكالیف االكتتاب
 مستوى العقد. 

بتاریخ  المقدمةمقارنة إیصاالت األقساط   غایات االعتراف، سیتمل •
 استالم العقد؛ 

یجب تتبع اإلیصاالت النقدیة لألقساط على مستوى بولیصة  •
 التأمین؛ و

 المستقبلیة. جاتیجب وضع نظام لتتبع فترة التغطیة للمنت  •
 

 تأثیر العملیة

  المالي یررلتقل ار الدوليی یجب إنشاء لجنة توجیھیة جدیدة للمع •
 )؛۱۷(

 . خطة مشروع للتصمیم والتنفیذ على مستوى األنشطةیتم وضع  •
 

ةالسیاسات وإطار الرقاب التأثیر على   
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)- ۳

 (تتمة)التنفیذ یز المعاییر الصادرة ولكن لم تدخل ح )ج
 

 التأمین)  عقود), ٤(  تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر الماليالاألدوات المالیة (بما في ذلك  - )۹(  المعیار الدولي للتقریر المالي
 

علقة باألدوات لمت . یتناول المعیار الجدید البنود التالیة ا۳۹معیار المحاسبة الدولي  لیحل محل ۲۰۱٤یولیو  ۲٤تم نشر ھذا المعیار في 
 المالیة: 

 
 التصنیف والقیاس

منھجاً واحداً لتحدید قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل   )۹یستخدم المعیار الدولي للتقریر المالي (
 فة المطفأة في حال:تكلاآلخر، أو القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم قیاس األصل المالي بال

 
 لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و  االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منھ ھو االحتفاظ باألصل )۱
ینتج عن الشروط التعاقدیة ألصل مالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر أیضاً فائدة على   )۲

 أصل المبلغ القائم. 

الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند  س األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ویتم تدویر المكاسب وقایُ 
 البیع في حال تحقق الشرطین التالیین: 

عاقدیة وبیع  الت االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي یتحقق الغرض منھ عن طریق تحصیل كل من التدفقات النقدیة  )۱
 الموجودات المالیة، و 

 صل المبلغ وتعتبر أیضاً فائدة على أصل المبلغ القائم. الشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة ھي مدفوعات أل )۲

ف  ترا یتم قیاس الموجودات المالیة التي ال تحقق شروط ھذه الفئات بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة. إضافة إلى ذلك وعند االع
لربح أو الخسارة في حال أن القیام بذلك سیعمل على  األولي، یمكن للمنشأة استخدام خیار تصنیف األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل ا

 استبعاد أو تخفیض الفروقات المحاسبیة بشكل جوھري.  
 

أة أیضاً االختیار بشكل غیر قابل لإللغاء عرض التغیرات  منشبالنسبة ألدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یمكن لل
قائمة  في القیمة العادلة لألدوات (بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة)، وتوزیعات األرباح المدرجة في  خرالالحقة بالدخل الشامل اآل

 .  الدخل
 

لتزام  خالل الربح أو الخسارة، یتم إدراج مبلغ التغیر في القیمة العادلة لال  من إضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالیة المحددة بالقیمة العادلة
العائد إلى التغیرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثیرات التغیرات في مخاطر  المالي 

 .  قائمة الدخللى أو زیادة الفروقات المحاسبیة في ي إاالئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد یؤد
 

 االنخفاض في القیمة  

ً للمعیار الدولي للتقریر المالي ( یعكس نموذج  ً لمعیار  ۹االنخفاض في القیمة وفقا ) خسائر االئتمان المتوقعة، كما لو تم استخدامھا وفقا
)، لیس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل  ۹یار الدولي للتقریر المالي (لمع) كخسائر ائتمان متكبدة. وفقاً لمنھج ا۳۹المحاسبة الدولي (

الئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغیرات في تلك الخسائر االئتمانیة. یتم تحدیث مبلغ  إدراج خسائر ا
 س التغیرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.  تعك خسائر االئتمان المتوقعة في تاریخ كل فترة تقریر مالي ل

 
 التحوطمحاسبة 

) متطلبات جدیدة لمحاسبة التحوط كي تتماشى محاسبة التحوط بشكل أقرب مع إدارة المخاطر. تعمل  ۹لدولي للتقریر المالي ( یقدم المعیار ا
محاسبة التحوط. تنطبق التعدیالت على كامل محاسبة التحوط مع  م لالمتطلبات على تأسیس منھج یقوم بشكل أكبر على مبادئ النموذج العا 

لعادلة لمخاطر سعر الفائدة (التي یشار إلیھا بـ "التحوطات الكلیة للقیمة العادلة"). فیما یتعلق بتحوطات القیمة العادلة،  استثناء تحوطات القیمة ا
ً في م  بأن  ). تم استخدام ھذا االستثناء بشكل كبیر نظراً ۳۹ر المحاسبة الدولي (عیاقد تستمر المنشأة بتطبیق متطلبات محاسبة التحوط حالیا

 المحاسبة الدولي یعالج حالیاً محاسبة التحوط الكلیة كمشروع منفصل.   مجلس معاییر
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)- ۳

 (تتمة)المعاییر الصادرة ولكن لم تدخل حیز التنفیذ  )ج

 (تتمة)  التأمین) عقود), ٤(  اليتعدیالت على المعیار الدولي للتقریر الم األدوات المالیة (بما في ذلك ال - )۹( لمالير ا المعیار الدولي للتقری
 

 السریانتاریخ 

) "عقود ٤م. إال أن التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (۲۰۱۸ینایر  ۱) ۹كان تاریخ سریان المعیار الدولي للتقریر المالي (
) "عقود التأمین" التي صدرت في  ٤للتقریر المالي ( ) "األدوات المالیة" مع المعیار الدولي۹ین": تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (تأمال

) القائم للسماح للمنشآت بإصدار عقود التأمین ضمن نطاق المعیار ٤م، والتعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (۲۰۱٦سبتمبر  ۱۲
) قبل أن یدخل المعیار الدولي للتقریر المالي  ۹) للتخفیف من بعض آثار تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (٤ولي للتقریر المالي (الد

 )" عقود التأمین" الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولي حیز التنفیذ. تقدم التعدیالت خیارین بدیلین وھما:  ۱۷الجدید (

 ) حتى ۹تقریر المالي (للمعیار الدولي للقت تطبیق اعفاء مؤ .۱
 معیار التأمین الجدید، أو تاریخ سریان  )أ

م او بعد ھذا التاریخ. یقترح مجلس المعاییر المحاسبة الدولي تمدید  ۲۰۲۰ینایر  ۱ت التقریر المالي السنوي التي تبدأ في فترا )ب 
) في المعیار الدولي للتقریر  ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي () ۱۷االعفاء المؤقت لتاریخ سریان المعیار الدولي للتقریر المالي (

م. ھناك حاجة الفصاحات إضافیة تتعلق بالموجودات المالیة خالل فترة التأجیل. إن ھذا الخیار متاح  ۲۰۲۲ایر ین  ۱) إلى ٤المالي (
 أو  ) سابقا. ۹تقریر المالي (لل فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتھا بشكل دائم بالتأمین ولم تطبق المعیار الدولي

وجودات المالیة المصنفة، لكن استبعاد تأثیرات بعض الفروقات المحاسبیة التي )، بالنسبة للم۹تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ( .۲
 افیة.  إض  توجد حاجة إلفصاحات ،تظھر قبل تطبیق معیار عقود التأمین الجدید من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولیة

یمة الدفتریة لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن  ) مقارنة الق۱م على: (۲۰۱۷ینایر  ۱قامت الشركة بتنفیذ تقییم مفصل في بدایة  
قیمة  ال ) (بما في ذلك عناصر الودائع أو المشتقات الضمنیة التي ال ترتبط بعقود التأمین) مع مجموع٤نطاق المعیار الدولي للتقریر المالي (

التي ترتبط بالتأمین مع مجموع القیمة الدفتریة لجمیع  ) مقارنة مجموع مطلوبات القیمة الدفتریة للشركة ۲الدفتریة لجمیع مطلوباتھا، و(
ار  معی مطلوباتھا. استناداً إلى ھذه التقییمات استطاعت الشركة تحدید أنھا مؤھلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجیل تطبیق ال

ذ. إن اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات المالیة  ) حتى تاریخ دخول معیار عقود التأمین الجدید حیز التنفی ۹الدولي للتقریر المالي (
 خالل فترة التأجیل مدرجة ضمن القوائم المالیة للشركة.  

 
 تقییم االثر

لایر سعودي و   الف ۷۳۱٬۷٥٤متعلقة بالتأمین والتي تبلغ  وموجوداتة لی ما موجودات، تمتلك الشركة إجمالي  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
وبعض الذمم   في البنوك سعودي ، على التوالي. حالیًا ، تتكون األصول المالیة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة من النقد  لایر  الف ٥۰٬۱۰۸

تتكون األصول المالیة األخرى من   لایر سعودي). فلا ٤۰۸٬٥۳۳: ۲۰۱۸لایر سعودي ( الف ٥۱۸٬٥۷۹المدینة األخرى التي تبلغ 
القیمة تتوقع الشركة استخدام تصنیف  . لف لایر سعودي)ا ۱۲۸٬۲۳۰: ۲۰۱۸ف لایر سعودي (ال ۱۸٥٬۱۷۸استثمارات متاحة للبیع بمبلغ 

لق بأوراق الدین والطبیعة االستراتیجیة  یتعلھذه األصول المالیة بناًء على نموذج أعمال الشركة فیما  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مدفوعات  ھج ن ة لم تقم بعد بإجراء تقییم مفصل لتحدید ما إذا كانت أوراق الدین تستوفي اختبار م. ومع ذلك ، فإن الشركلالستثمارات في األسھ
مصنفة تحت االستثمارات  ي الصنادیق الر ف. االستثما)۹( كما ھو مطلوب بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیةألصل المبلغ والفائدة 

یتم قیاس  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱. كما في )۹(بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ائمة الدخلالقیمة العادلة من خالل قب  ستقاسالمتاحة للبیع 
لایر   الف ۲۱٬۹٦۳ بمبلغ خالل سنة دلةلایر سعودي مع حدوث تغیرات في القیمة العا  الف ۱۸٥٬۱۷۸سندات الدین بالقیمة العادلة البالغة 

القیمة العادلة  ب مع تغییر  ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱كما في  ألف لایر سعودي ۲۷٬۹۹۷ مبلغب  الموجودات المالیة األخرى لھا قیمة عادلة. سعودي
لھذه األصول المالیة في  ان تم ذكر التعرض لمخاطر االئتمان وتركیز مخاطر االئتمان وجودة االئتم ف لایر سعودي.ال ۷۳٥بمبلغ خالل سنة 

. یستند ما سبق إلى تقییم ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱یة منخفضة كما في الموجودات المالیة للشركة لدیھا مخاطر ائتمان  .)۲۸( االیضاح
خضع للتغییرات الناشئة  د ی . یستند ھذا التقییم األولي إلى المعلومات المتاحة حالیًا وق)۹( للتقریر المالي ر الدوليیاالمستوى للمع عالياألثر 

ضافیة متاحة للشركة في المستقبل. بشكل عام ، تتوقع الشركة بعض التأثیر مات معقولة وداعمة إعن التحلیالت التفصیلیة اإلضافیة أو معلو 
یًرا. في الوقت الحالي ،  كب  : ومع ذلك ، ال یتوقع أن یكون تأثیر ذلك)۹( ي المعیار الدولي للتقریر الماليفي تطبیق متطلبات انخفاض القیمة ف 

 ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة مفصلة.   یر معقول آلثار تطبیق ھذا المعیار الجدیدال یمكن تقدیم تقد
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)- ۳

 المالیة: القوائمد) فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة في إعداد ھذه 
 

 مھ حك النقد وما في
من تارخ  دة إستحقاقھا األصلیة ثالثة أشھرتتجاوز میتكون النقد وما في حكمھ من النقد واألرصدة لدى البنوك وودائع المرابحة التي ال 

 إقتنائھا.
 

 اإلشتراكات المدینة  
لم أو المستحق االستالم. یتم مست عند االستحقاق و یتم قیاسھا عند االعتراف األولي بالقیمة العادلة لثمن التسجل اإلشتراكات المدینة 

قیمة عندما تشیر األحداث أو الظروف إلى أن القیمة الدفتریة یحتمل أنھا لم  في ال لتحدید االنخفاضفحص القیمة الدفتریة لالشتراكات 
ند استیفاء ضوابط  ت ع. یتم الغاء االعتراف با الشتركاالدخل تعد قابلة لالسترداد. یتم تسجیل أي خسارة انخفاض في القیمة في قائمة 

 ا إلشتراكات تم شطبھا سابقا بقید دائن على قائمة الدخل. یتم قید المبالغ المستردة الحق  موجودات المالیة.إلغاء االعتراف لل
 

 إحتیاطي أنشطة التأمین 
من  ستقل المعین الم یتم احتساب مخصص مطلوبات عقود اإلستثمار على أساس طریقة التقییم اإلكتواري من قبل الخبیر اإلكتواري 

 الحالي.  خالل إستخدام سعر صندوق الوحدات
 صص المشاركة الذي تتوقع الشركة أن تقوم بسداده الى أصحاب العقود اإلستثماریة. ویشمل التقییم اإلكتواري مخ

 
 إستثمارات متاحة للبیع محتفظ بھا لتغطیة المطلوبات المرتبطة بالوحدات

ارات مبدئیاً ة یتم تصنیفھا كـ"متاحة للبیع". تقید ھذه اإلستثمي عبارة عن موجودات مالیة غیر مشتقع ھالموجودات المالیة المتاحة للبی 
 بالقیمة العادلة. وبعد القیاس األولي لھا تقاس اإلستثمارات المتاحة للبیع بالقیمة العادلة. 

 

دات بعقود معینة تقع مخاطر اإلستثمار فیھا بشكل  وجوالموجودات المالیة المحتفظ بھا لتغطیة المطلوبات المرتبطة بالوحدات تمثل م
ل ھذه الموجودات المالیة إستثمارات في وحدات في صنادیق إستثماریة، وتعتبر أوراق مالیة  ن. تمث رئیسي على حاملي وثائق التأمی 

 لتأمین.ة اخسائر القیمة العادلة كبند مستقل وتدرج ضمن إحتیاطي أنشط /للتداول الفوري في السوق. تظھر أرباح
 

 اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق  
ى تاریخ اإلستحقاق ھي عبارة عن موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید ولھا اإلستثمارات المحتفظ بھا حت 

 اإلستحقاق.  ریختواریخ إستحقاق محددة ولدى الشركة النیة اإلیجابیة والمقدرة على اإلحتفاظ بھا حتى تا
 اء العالوة أو الخصم باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلیة. تسجل اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق بالتكلفة وتعدل بإطف

 

 عندما یتم استبعاد اإلستثمار أو إنخفاض قیمتھ. الدخلیتم اإلعتراف بأي ربح أو خسارة كاإلستثمارات في قائمة 
 

 ن خالل قائمة الدخل قیمة العادلة مبال االستثمارت 
من خالل قائمة الدخل إذا كان باإلمكان قیاس االستثمار بصورة یعتمد علیھا وكان  تصنف االستثمارات على أنھا مدرجة بالقیمة العادلة

معتمدة لدى الشركة. تدرج  ال  تصنیف االستثمارات على أنھا مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل مطابقاً لإلستراتیجیة الموثقة
ل قائمة الدخل في البدایة بالتكلفة، باعتبارھا القیمة العادلة للثمن المقدم.  اإلستثمارات المصنفة على أنھا مدرجة بالقیمة العادلة من خال 

 لیات المساھمین.عم یعاد الحقاً قیاس ھذه اإلستثمارات بالقیمة العادلة مع تسجیل جمیع التغیرات في القیمة العادلة في قائمة
 اولة في السوق. تعتمد القیمة العادلة لإلستثمارات على أسعار األوراق المالیة المتد
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)- ۳

 (تتمة) المالیة: القوائمد) فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة في إعداد ھذه 
 

 ومعدات  تجھیزاتو  أثاث
ً  و المعدات في قائمة المركز المالي تجھیزاتو ال ثاثاأل تسجیلیتم  ك المتراكم والخسارة المتراكمة  بالتكلفة بعد خصم اإلھال مبدئیا

 لالنخفاض في القیمة.  
 

ات  . وفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودللموجودات  اإلھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة  احتسابیتم 
 التي سیتم إھالكھا:

 

 السنوات  
 ۱۰ أثاث وتجھیزات 

آلي حاسب  معدات  ٤ 
 

یتم فحص القیمة  المتبقیة و طریقة االھالك و  مالي.  تقریرواالعمار االنتاجیة فى في كل تاریخ  للقیمة المتبقیةإجراء تقییم تقوم الشركة ب 
قیمة الدفتریة قد ال  ندما تشیر األحداث أوالتغیرات في الظروف أن الك عزوم في نھایة كل سنة مالیة. یتم فحص االھاللتعدیلھا عند ال

استردادھا. یتم تسجیل مخصص االھالك للسنة في قائمة الدخل على أساس االستحقاق. و بالمثل یمكن تسجیل خسائر یكون من المحتمل 
 في قائمة الدخل.    –إن وجدت  – االنخفاض بالقیمة

 
المنافع  عودأن ت یكون من المتوقع ویتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما  الدخلقائمة لصیانة على وا یتم تحمیل مصروفات اإلصالح

 . یتم االعتراف باالرباح / الخسائر من بیع اثاث وتجھیزات ومعدات ضمن قائمة الدخل. على الشركةاالقتصادیة المستقبلیة 
 

 أخرى وموجودات مقدما مدفوعة مبالغ
وعات المسـبقة مبـدئیًا لـم یـتم تكبـدھا بعـد ولكـن تـم دفعھـا نقـدًا بالفعـل. یـتم تسـجیل المـدفبقة المصـروفات التـي لمسـ تمثل المدفوعات ا

كموجودات ویتم قیاسھا بمبلغ النقد المدفوع. بعد ذلـك، یـتم تحمیلھـا علـى قائمـة عملیـات التـأمین والفـائض المتـراكم أو قائمـة عملیـات 
 ھاء صالحیتھا بمرور الوقت.انت المساھمین حیث یتم استھالكھا أو 

 
 ذمم دائنة ومستحقات 

السداد في المستقبل والخاصة بالبضائع أو الخدمات المستلمة، سواء تمت المطالبة بھا من قبل   یتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة
 المورد أو لم یتم. 

 
 المخصصات 

من المحتمل ان یستدعي ي) ناشئ عن حدث سابق ویكون ضمن یتم إثبات المخصصات عندما یكون لدى الشركة إلتزام (نظامي أو 
 ویكون باإلمكان تقدیر قیمة االلتزام بشكل موثوق فیھ. االمر تكبد موارد لتسویة االلتزام 

 

 منافع الموظفین 
تعلق بالخدمات المقدمة  ا ی بالقیمة الحالیة للمدفوعات المستقبلیة المتوقعة فیم المرتبطة بمكافأة نھایة الخدمة للموظفین المستحقات قید یتم

ات  االعتبار لألجور ومستوی  االخذ فيئتمان الوحدة المتوقعة. یتم د التقاریر باستخدام طریقة امن الموظفین حتى نھایة فترة إعدا
عة  توقوفترات الخدمة. یتم خصم المدفوعات المستقبلیة الم وما لدى الموظفین المغادرین من خبرات لالرواتب المتوقعة في المستقب 

قدر   –جودة مع الشروط والعمالت التي تطابق في نھایة فترة إعداد التقاریر لسندات الشركات عالیة ال  كما السوق  عوائدباستخدام 
إعادة قیاس (المكاسب /   إدراج عند استحقاقھا. یتم منافعالالتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة. یتم الوفاء بالتزامات مدفوعات  - االمكان

 الدخل الشامل.  قائمةواریة في الخبرة في االفتراضات االكت  للتعدیالت والتغیرات القائمة علىائر االكتواریة) نتیجة لخسا
 

 ذمم دائنة لمعیدي التأمین 
عد ت ب تتضمن الذمم الدائنة لمعیدي التأمین، مبالغ مستحقة الدفع لشركات إعادة التأمین فیما یتعلق بحصة معیدي التأمین من اإلشتراكا

 خصم حصة معیدي التأمین من المطالبات التي تم دفعھا.
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 مة (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھا- ۳

 (تتمة) المالیة: القوائمد) فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة في إعداد ھذه 
 

 ودائع إشتراكات 
 

ومع إنتھاء الوثائق اإللزامیة والفحص الطبي لحامل الوثیقة   لي.یتم أخذ ودائع اإلشتراكات من حملة الوثائق المحتملین كإشتراك أو
 ودائع إلى إجمالي اإلشتراكات المكتتبة.، یتم نقل ھذه الالمحتمل

 
   الزكاة وضریبة الدخل 

 

 زكاة
ب   یتم حسا . الالدخل قائمةیتم احتساب مصروفات الزكاة في ل. امة للزكاة وضریبة الدختخضع الشركة للزكاة وفقًا للوائح الھیئة الع

 .الزكاة كضریبة دخل وبالتالي ال یتم احتساب أي ضریبة مؤجلة تتعلق بالزكاة
 

 ضریبة الدخل 
اًء على معدل ضریبة  ضریبة الدخل أو االئتمان للفترة ھي الضریبة المستحقة على الدخل الخاضع للضریبة للفترة الحالیة ، بن  مصروف

لتي تعزى إلى فروق مؤقتة وخسائر ضریبیة غیر ول والخصوم الضریبیة المؤجلة األص ، والمعدلة بالتغییرات في االدخل المطبق
 مستخدمة. 

 
یتم احتساب مصروف ضریبة الدخل الحالیة على أساس قوانین الضرائب التي تم سنھا أو سنھا بشكل جوھري في نھایة فترة إعداد 

 ً ضریبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقییم المواقف المتخذة في اإلقرارات  لل التقاریر في البلدان التي تعمل فیھا الشركة وتدر دخالً خاضعا
یتعلق في الحاالت التي تخضع فیھا األنظمة الضریبیة للتفسیر. تقرم الشركة بقید مخصصات، متى تطلب ذلك، بناًء على  الضریبیة فیما 

 . أساس المبالغ المتوقع دفعھا للسلطات الضریبیة
 

 ضریبة االستقطاع 
وفقًا لما یقتضیھ قانون ضریبة الضرائب على بعض المعامالت مع أطراف غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة لشركة ب ظ اتحتف

 الدخل في المملكة العربیة السعودیة. 
 

 ضریبة الدخل المؤجلة 
الدفتریة لألصول والخصوم ألغراض  یم یتم توفیر ضریبة الدخل المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام على الفروق المؤقتة الناشئة بین الق

ب. یستند مبلغ الضریبة المؤجلة المقدمة على الطریقة المتوقعة لتحقیق أو تسویة  التقاریر المالیة والمبالغ المستخدمة ألغراض الضرائ 
یتم التعرف على  یر.القیم الدفتریة لألصول والخصوم باستخدام معدالت الضریبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوھري في تاریخ التقر

رباح ضریبیة مستقبلیة ، ویمكن استخدام االئتمانات. یتم أصل الضریبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل توفر أ
 تخفیض أصل الضریبة المؤجلة إلى الحد الذي لم یعد من المحتمل فیھ تحقیق المزایا الضریبیة ذات الصلة. 

 
مارات في جلة للفروق المؤقتة بین القیمة الدفتریة واألسس الضریبیة لالستث ألصول الضریبیة المؤوا االعتراف بالخصوم ال یتم

العملیات األجنبیة حیث تكون الشركة قادرة على التحكم في توقیت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال تنعكس الفروق في المستقبل 
 المنظور. 

 
األصول والخصوم الضریبیة   لتقاصالنفاذ قانونًا ؤجلة عندما یكون ھناك حق واجب المموجودات ومطلوبات الضریبة  تقاصیتم 

ة وحیث تتعلق أرصدة الضریبة المؤجلة بالسلطة الضریبیة نفسھا. یتم تعویض األصول الضریبیة الحالیة والمطلوبات الضریبیة الحالی 
صاف أو تحقیق األصل وتسویة االلتزامات في وقت   تسویة على أساسال وتعتزم إما للتقاصعندما یكون للمنشأة حق قابل للتنفیذ قانونًا 

 واحد. 
 

الدخل ، باستثناء ما یتعلق منھا بالبنود المعترف بھا في الدخل الشامل اآلخر أو   قائمةالضریبة الحالیة والمؤجلة في یتم االعتراف ب 
 ا.أیضً مباشرة في حقوق الملكیة. في ھذه الحالة ، یتم التعرف على الضریبة 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)- ۳

 (تتمة) المالیة: القوائملمستخدمة في إعداد ھذه د) فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة ا
 

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة  
ث إنخفاض في قیمة أصل  حدوتقوم الشركة بإجراء تقییم في كل تاریخ قوائم مالیة لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على إحتمال 

مجموعة من الموجودات المالیة منخفضة القیمة إذا وجد دلیل  مالي أو مجموعة من الموجودات المالیة. یعتبر االصل المالي أو 
موضوعي على حدوث اإلنخفاض نتیجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد اإلدراج األولي لألصل (حدث الخسارة المتكبدة)  

التي   لي أو مجموعة من الموجودات المالیةالحدث (أو األحداث) لھا تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل الما ھذاوأن 
یتم تحدید  . الدخلقائمة في حالة وجود مثل ھذا الدلیل فإن خسارة اإلنخفاض في القیمة تدرج في یمكن تقدیرھا بشكل موثوق. و 

 الي: الت اإلنخفاض على النحو 
لتكلفة والقیمة العادلة ناقصا أي خسائر انخفاض  في حالة الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة، فإن انخفاض القیمة ھو الفرق بین ا )أ

 في القیمة المعترف بھا سابقا في قائمة عملیات المساھمین أو عملیات التأمین والفائض المتراكم حسب االقتضاء؛ و 
تدفقات النقدیة  القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للبالتكلفة فإن اإلنخفاض في  رجة في حالة الموجودات المد  )ب

 المستقبلیة المخصومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالیة مماثلة.
لقیمة الحالیة للتدفقات  وا في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن االنخفاض في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة )ج

 النقدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي المطبق. 
 

بة للموجودات المالیة المتاحة للبیع ، تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن االستثمار أو  بالنس
 مجموعة من االستثمارات قد انخفضت قیمتھا.

 
 المالیة لموجودات غیر ة ا انخفاض قیم

ما إذا كان ھناك دلیل على احتمال حدوث إنخفاض في قیمة أصل ما.  للتأكد من  تقریر ماليتقوم الشركة بإجراء تقییم في كل تاریخ 
ترداده إس وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل أو إذا كان مطلوباً إجراء فحص إنخفاض في القیمة سنوي، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ الممكن

بیع األصل  النقد ناقصاً تكالیف  تولیدلألصل أو وحدة من قیمة األصل. إن المبلغ الممكن إسترداده من قیمة األصل ھو القیمة العادلة 
ویتم تحدیدھا على أساس كل أصل على حدة ما لم یكن األصل ال یحقق تدفقات نقدیة مستقلة إلى   - أیھما أعلى -وقیمتھا قید االستعمال 

 تولید یة لألصل أو وحدة الدفترحد كبیر عن تلك المحققة من األصول األخرى أو مجموعات األصول األخرى. وفي حالة تجاوز القیمة 
صل على أنھ قد انخفضت قیمتھ ویتم تخفیض قیمتھ إلى القیمة الممكن استردادھا. النقد قیمتھ أو قیمتھا الممكن استردادھا عندئذ یعتبر األ

إلى قیمتھا الحالیة باستعمال معدل خصم ما قبل   خصمھاوفي تقییم القیمة قید االستعمال فإن التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة یتم 
للنقد والمخاطر المحددة المتعلقة باألصل. وفي تحدید القیمة العادلة ناقصاً الضریبة یعكس التقییمات الحالیة في السوق للقیمة الزمنیة 

تكلفة بیع األصل تؤخذ في االعتبار أحدث معامالت تمت في السوق، إن وجدت. وفي حالة عدم امكانیة تحدید مثل ھذه المعامالت یتم 
التقییم وأسعار األسھم المتداولة لشركات تابعة مدرجة في   استخدام نموذج تقییم مناسب. ویتم إثبات ھذه الحسابات عن طریق مضاعفات

 أو عن طریق المؤشرات األخرى المتوفرة للقیمة العادلة.  السوق 
 

تستند حسابات الشركة لإلنخفاض في القیمة إلى الموازنات التقدیریة التفصیلیة وحسابات التوقعات والتي یتم إعدادھا بشكل مستقل لكل  
للنقد في الشركة التي یتم تخصیص موجودات لھا وتغطي ھذه الموازنات التقدیریة وحسابات التوقعات عموماً   یدوحدات التولوحدة من 

فترة من ثالث إلى خمس سنوات. أما الفترات التي ھي أطول من خمس سنوات فیتم احتساب معدل نمو طویل األجل ویطبق على  
 الدخل. ل الخسائر من اإلنخفاض في القیمة بالنسبة للعملیات المستمرة في قائمة تسج التدفقات النقدیة المتوقعة بعد السنة الخامسة.

 
یتم إجراء تقییم في كل تاریخ قوائم مالیة لمعرفة ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن الخسائر من االنخفاض في القیمة التي سبق  

دلیل تقوم الشركة بتقییم المبلغ الممكن استرداده من قیمة األصل.  تسجیلھا لم تعد موجودة أو أنھا قد انخفضت. في حالة وجود مثل ھذا ال
ویتم عكس قید خسارة من االنخفاض في القیمة التي سبق قیدھا فقط إذا كان ھناك تغیر في االفتراضات المستخدمة لتحدید المبلغ 

حصر عكس القید بحیث ال تتجاوز القیمة الممكن استرداده من قیمة األصل منذ تسجیل آخر خسارة من االنخفاض في القیمة. ویتم 
تم الدفتریة لألصل قیمتھ الممكن استردادھا وال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان ممكن تحدیدھا، بعد خصم االستھالك، فیما لو لم یكن قد 

 دخل. ال تسجیل خسارة من االنخفاض في القیمة لألصل في السنوات السابقة. ویتم إثبات عكس القید في قائمة 
 
 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)- ۳

 (تتمة) المالیة: القوائمد) فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة في إعداد ھذه 
 

 القیم العادلة 
لمتداولة في  ا العروضمنتظمة بالرجوع إلى أسعار نشطة یتم تحدید القیم العادلة للموجودات المالیة التي یتم تداولھا في أسواق مالیة 

في تاریخ التقریر المالي. وفیما إذا كانت األسعار المتداولة في   الیومالسوق المالیة للموجودات وأسعار العرض للمطلوبات في نھایة 
 األسعار.   عروض السوق غیر متوافرة، فیكون عندئٍذ الرجوع إلى الوسیط للحصول على

 
أسواق نشطة فإن القیمة العادلة تُحدد باستخدام أسالیب تقییم. تتضمن ھذه األسالیب استخدام   بالنسبة للموجودات المالیة التي ال تتوافر لھا

، والرجوع إلى القیمة السوقیة ألدوات مالیة مشابھة، و/أو تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة. بالنسبة  الیةالح التعامالت التجاریة
ات النقدیة المستقبلیة التقدیریة على أفضل تقدیر لإلدارة ومعدل الخصم المستخدم  ألسالیب التدفقات النقدیة المخصومة، تستند التدفق

لموجودات مالیة مشابھة متداولة في السوق. یجب أن یكون السوق الرئیسیة أو السوق أكثر منفعةً متاحة أمام الشركة. یبین اإلیضاح 
 ) المستویات في ھرمیة القیم العادلة. ۲٦(
 

 عتراف والقیاس اإل  -أالدوات المالیة  
تتكون األدوات المالیة من  لتزام مالى أو أداة حقوق ملكیة لمنشاة أخرى. ااألداة المالیة ھي أي عقد ینتج عنھ أصل مالى  للمنشأة أو  

 الموجودات والمطلوبات المالیة. 
 

ستثمارات المتاحة للبیع المحتفظ بھا لتغطیة والودیعة النظامیة واال  المستحقةواإلشتراكات  في البنوكتتكون الموجودات المالیة من النقد 
  بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل المطلوبات المرتبطة بالوحدات واالستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق واالستثمارات 

لتسویة تتضمن مطالبات لم یتم مطالبات تحت اوالمستحق من عملیات التأمین والذمم المدینة األخرى. وتتكون المطلوبات المالیة من 
 . خرىألومطلوبات لعملیات المساھمین وبعض المطلوبات ا ذمم دائنة لمعیدي التأمین و اإلبالغ عنھا

 
 تاریخ االعتراف 

 فیھ  تلتزم  الذي التاریخ اإلتجار (أي  تاریخ في تسجیلھا یتم العادیة بالطریقة  تتم التي المالیة  الموجودات مبیعات أو مشتریات إن جمیع
 سداد التي تتطلب المالیة الموجودات إن المشتریات أو المبیعات العادیة ھي مشتریات أو مبیعات بیع الموجودات).  أو بشراء الشركة

 السوق.  في أو العرف السائد عامة بصفة النظام یحدده الذي الزمني اإلطار ضمن الموجودات  قیمة
 

 اإلعتراف والقیاس لألدوات المالیة 
اف باألدوات المالیة في القوائم المالیة للشركة عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدیة لالداة المالیة. یتم قیاس جمیع یتم اإلعتر 

من  األدوات المالیة مبدئیا بقیمتھا العادلة مضافا إلیھا، في حالة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة 
مة الدخل، أیة تكالیف إضافیة مباشرة متعلقة باإلقتناء أو اإلصدار. ویعتمد تصنیف الألدوات المالیة عند اإلعتراف المبدئي خالل قائ 

على الغرض الذي تم من خاللھ اقتناء األدوات المالیة وخصائصھا. وبعد القیاس المبدئي، یتم إدراج األدوات المالیة بالتكلفة المطفأة  
من خالل قائمة  رات المتاحة للبیع المحتفظ بھا لتغطیة المطلوبات المرتبطة بالوحدات و اإلستثمارات بالقیمة العادلة باستثناء اإلستثما

 الدخل. 
 

 اإلعتراف  إلغاء-دوات المالیة  األ
 المالیة  الموجودات

مماثلة من الموجودات   اإلعتراف باألصل المالي (أو حسب مقتضى الحال جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة إلغاءیتم 
 المالیة) في حالة: 

 إنتھاء حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل.  •
أن تكون الشركة قد تنازلت عن حقوقھا في الحصول على التدفقات النقدیة من األصل أو أنھا تعھدت بإلتزام دفع التدفقات النقدیة   •

ً عن  التي یتم الحصول علیھا كاملة ودون تأخیر كبیر إلى ط رف ثالث بموجب ترتیبات "تحویل" أو (أ) إما أنھا قد تنازلت فعلیا
ً بمخاطر ومنافع األصل ولكنھا تنازلت عن   كافة مخاطر ومنافع األصل، أو (ب) أنھا لم تتنازل عن األصل ولم تحتفظ فعلیا

 السیطرة عن األصل. 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)- ۳

 (تتمة) المالیة: القوائمسبیة الھامة المستخدمة في إعداد ھذه د) فیما یلي السیاسات المحا
 

 (تتمة) إلغاء اإلعتراف-األدوات المالیة  
 

ى عندما تقوم الشركة بتحول حقوقھا في إستالم التدفقات النقدیة من األصل أو أنھا دخلت في الترتیب. فإنھا تقوم بتقییم ما إذا كانت وإل
ع ملكیة الموجودات. وعندما لم تقم الشركة بتحویل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الموجودات،  أي مدى قد إحتفظت بمخاطر ومناف 

وال بتحویل السیطرة على األصل حینئذ یتم اإلعتراف باألصل على مدة مشاركة الشركة المستمرة باألصل. وفي ھذه الحالة فإن  
م قیاس األصل المنقول الذي تم التنازل عنھ واإللتزام المرتبط بھ على أساس الشركة تسجل أیضاً التزاماً مقابل إستمرار مشاركتھا. ویت 

یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بھا الشركة. إن االستمرار في المشاركة الذي یأخذ شكل ضمان على األصل المتنازل عنھ  
 أیھما أقل. ویقاس بالقیمة الدفتریة لألصل أو أكبر ثمن قد تكون الشركة مطالبة بدفعھ، 

 
 المطلوبات المالیة

 أو انتھاء مدتھ.لیة عندما یتم الغاء اإللتزام اإلعتراف بالمطلوبات الما إلغاءیتم 
 

 المقاصة 
 لتسویة نظامي نافذ في حالة وجود حق قائمة المركز المالي فقط في الصافي  المبلغ ویدرج  والمطلوبات المالیة الموجودات تتم مقاصة

الوقت.   نفس في  وسداد المطلوبات  تحقیق الموجودات أو الصافي أساس  على إما للتسویة  الشركة لدى نیة ھناك كونوی  المبالغ المسجلة
ما لم یكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً بھ   والفائض المتراكم ال تتم تسویة الدخل والمصروفات في قائمة عملیات المساھمین وقائمة التأمین

 ل ذلك المعیار مبین تحدیداً في السیاسات المحاسبیة للشركة. بموجب معیار محاسبي أو تفسیر لمث 
 

 المطلوبات  كفایة فحص
 ھذه الفحوص العقود. وإلجراء كفایة مطلوبات من للتأكد المطلوبات كفایة لمعرفة فحوص إجراء یتم مالي مركز قائمة كل تاریخ في

یتم  اإلداریة. المطالبات والمصروفات معالجة ومصروفات المستقبلیة دیةالتعاق للتدفقات النقدیة الحالیة التقدیرات أفضل اإلدارة تستخدم
 مخصص مقابل الخسائر تكوین طریق عن التأمین والفائض المتراكم عملیات قائمة على فور حدوثھ الدفتریة القیمة في أي عجز تحمیل
 .  )القائمة المخاطر (مخصص المطلوبات  كفایة فحوص عن الناتجة

 
 ھوامش لإلنحراف اإلفتراضات (بدون ھذه مثل فإن افتراضات جدیدة ألفضل التقدیرات إتباع المطلوبات كفایة فحص یتطلب عندما

 المطلوبات الحقاً.  تلك لقیاس إستخدامھا یتم السالب) 
 

 تحقق اإلیرادات 
بي. تمثل االشتركات غیر  طوال مدة سریان وثائق التأمین التي تتعلق بھا على أساس تناس الدخل یتم تسجیل االشتركات في قائمة 

تغیر المكتسبة ذلك الجزء من االشتركات االشتركات المكتسبة المتعلقة بالفترة القائمة للتغطیة كما في تاریخ التقریر المالي. یتم تسجیل ال
 من أجل إدراج اإلیرادات طوال فترة سریان المخاطر.الدخل في مخصص االشتركات غیر المكتسبة في قائمة 

 
 اب المستردات المتعلقة باستثمارات مرتبطة بوحدات وفقاً ألحكام االتفاق مع مدیر الصندوق و تحتسب على أساس االستحقاق. یتم إحتس

 
 المْوسس وتحتسب على أساس االستحقاق.  یتم احتساب اتعاب إداراة المحفظة وفقاً لالتفاق مع المساھم

 
   یرادات على أساس االستالم.إكالتأمین  إعادة عموالت الربح من عقود یتم إدراج المعونة من صندوق تنمیة الموارد البشریة و
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)- ۳

 (تتمة) المالیة: القوائمد) فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة في إعداد ھذه 

 أقساط إعادة التأمین 
 ت عند إستحقاقھا. یتم إثبات أقساط إعادة التأمین المسندة كمصروفا 

             
 إعادة التأمین

التي  تقوم الشركة بإسناد مخاطر التأمین في سیاق األعمال اإلعتیادیة المتعلقة بكافة أعمالھا. إن عقود إعادة التأمین التي تبرمھا الشركة 
ات إعادة تأمین التي یتم الموافقة علیھا من یتم بموجبھا تعویض الخسائر الناجمة عن عقود التأمین الصادرة. تتعاقد الشركة فقط مع شرك

قبل اإلدارة، التي یكون تصنفھا على األقل بـ"ب ب ب" أو أعلى من قبل وكاالت تقییم عالمیة. ترتیبات شركات إعادة التأمین ال تخفف 
ود إعادة التأمین كموجودات إعادة یتم إثبات المزایا التي تستحقھا الشركة بموجب عق على الشركة اإللتزامات نحو حملة وثائق التأمین.

 التأمین.
 

تتكون ھذه الموجودات من حصة معیدي التأمین من سداد المطالبات والذمم المدینة األخرى مثل العموالت على األرباح وحصة معیدي  
ادة التأمین ذات العالقة. تمثل التأمین من المطالبات تحت التسویة التي تعتمد على المطالبات المتوقعة والمزایا الناتجة بموجب عقود إع

 مطلوبات إعادة التأمین أرصدة مستحقة لشركات إعادة التأمین. 
 

كل  تقید المبالغ المستردة من أو المستحقة لشركات إعادة التأمین بطریقة تتفق مع المبالغ المتعلقة بعقود التأمین األساسیة ووفقا لشروط 
 عقد إعادة تأمین.

 
 المطالبات 

لبات من المبالغ المستحقة الدفع لحملة العقود واألطراف األخرى ویتم تحمیل المصروفات المتعلقة بتعدیل الخسارة على تتكون المطا
تم  قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم عند تكبدھا. وتشمل المطالبات المبالغ التقدیریة المستحقة الدفع فیما یتعلق بالمطالبات التي

 التي لم یتم اإلبالغ عنھا كما في تاریخ قائمة المركز المالي.إبالغ الشركة بھا و
 

اإلحتفاظ بمخصص بناءاً على تقدیر اإلدارة مقابل   تتضمن وھي تقوم الشركة عموماً بتقدیر مطالباتھا بناءاً على المدخالت اإلكتواریة
قد یختلف مبلغ االلتزام النھائي عن المبلغ  كز المالي.تكلفة سداد المطالبات المتكبدة دون أن یتم اإلبالغ عنھا في تاریخ قائمة المر

 المسجل. 
 

حیث أنھ من المتوقع أن یتم سداد جمیع المطالبات خالل سنة واحدة من   ال تقوم الشركة بخصم إلتزامھا مقابل المطالبات غیر المسددة.
 تاریخ قائمة المركز المالي.

 
 رسوم اإلستحواذ 

 العقد.  ألحكامساھم الموزع ویتم تحمیلھا على المصاریف عند حلول موعد استحقاقھا، وفقا یتم دفع رسوم اإلستحواذ إلى الم
 

 التنازالت عن العقود واإلستحقاقات 
یلھا تمثل التنازالت عن العقود اإلنھاء الجزئي أو الكلي لعقود التأمین الفردیة. یتم المحاسبة عن التنازل عند إستالم اإلخطارات ویتم تحم

عملیات التأمین والفائض المتراكم للسنة التي تم فیھا اإلخطار بالتنازل. تشیر اإلستحقاقات إلى المبالغ التي یتم دفعھا للمؤمن على قائمة 
 علیھ بنھایة فترة اإلستحقاق لعقد التأمین الفردي.

 
 یتم احتساب التنازالت واإلستحقاقات بناءاً على شروط وأحكام عقد التأمین الفردي. 

 
 ات نتج الم تصنیف

اإلستثمار، وبما أن العقد یتكون من جزأین، جزء التأمین وجزء اإلستثمار   بعقود مرتبطة الحیاة على تأمین عقود بإصدار  الشركة  تقوم
 ئمةوكان من الممكن تمییز التدفقات النقدیة لكل جزء على حده، فال یتم تجمیع تلك المبالغ. یتم إدراج أي إشتراكات متعلقة بالتأمین في قا

 عملیات التأمین والفائض المتراكم ویتم إدراج الباقي في قائمة المركز المالي لعملیات التأمین.
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)- ۳

 (تتمة) المالیة: القوائمد) فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة في إعداد ھذه 
 

 التأمین  عقود
بموجبھا تقبل الشركة (المؤمن) مخاطر تأمین بالغة من طرف آخر (حامل وثیقة التأمین) بالموافقة على عقود التأمین ھي العقود التي 

ً على حامل وثیقة التأمین. و   تعویض حامل وثیقة التأمین إذا أثر حدث مستقبلي محدد غیر مؤكد حدوثھ (الحدث المؤمن ضده) سلبیا
تأمین جوھریة من خالل تقییم إذا ما كان حدث مْومن یمكن أن یكون سبباً لقیام  كتوجیھات عامة، تحدد الشركة إذا كان لدیھا مخاطر

   . تعتمد جوھریة مخاطر التأمین على احتمالیة وقوع حدث التأمین و حجم التأثیر المحتمل للحدث.الشركة بدفع مزایا إضافیة جوھریة
 

 خالل  التأمین مخاطر في إنخفاض كبیر حدث ولو  المتبقیة حتى مدتھ تأمین طوال  كعقد تأمین فإنھ یبقي عقد أنھ  على العقد عندما یصنف
 . إال إذا إنتھت جمیع الحقوق واإللتزامات. السنة ھذه

 
والجزء المرتبط باإلستثمار من اإلشتراكات المحصلة یظھر كإستنزال من   الدخل یتم إدراج المبالغ المحصلة بموجب العقود في قائمة 

 عملیات التأمین وتحول إلى المطلوبات المرتبطة بالوحدات.  إجمالي اإلشتراكات للسنة من
 

 یتم االعتراف باالشتراكات المتعلقة بعقود التأمین كأیرادات حسب فترة التأمین
 

 عقود االستثمار 
تم احتساب المبالغ كعقود استثماریة. وی  یر الماليللتقرین بموجب المعاییر الدولیة تعتبر عقود تأم والتي التم تصنیف العقود مع العمالء 

من المساھمة   لالستثمارعملیات التأمین والفائض المتراكم، ویظھر الجزء القابل قائمة  خاللمن  االستثمارالمحصلة بموجب عقود 
 وحدة العقود المرتبطة). ( االستثمارالمحصلة كخصم من إجمالي مساھمات السنة من عملیات التأمین، ویتم تحویلھا إلى مطلوبات عقود 

 
 العمالت األجنبیة  

تحتفظ الشركة بسجالتھا المحاسبیة بالریال السعودي. تسجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة بالریال السعودي طبقا ألسعار  
الصرف السائدة في تاریخ إجراء المعاملة. یعاد تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف  

 لسائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. ا
 

 التقاریر القطاعیة 
 القطاع التشغیلي ھو أحد مكونات المنشأة التي:

 
تمارس أنشطة تحقق إیرادات وتتكبد مصروفات من خاللھا (بما فیھا اإلیرادات والمصروفات المتلعقة بالمعامالت مع  -

 عناصر أخرى لنفس المنشأة). و 
 

بشكل منتظم للمراجعة من قبل الرئیس التنفیذي للمنشأة التخاذ قرارات بشأن المصادر الواجب   تخضع نتائجا التشغیلیة -
 توزیعھا للقطاعات وتقییم أدائھا. و

 
 تتوافر معلومات مالیة منفصلة بشأنھا. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۳۱ 
 

 البنوك نقد في ال -٤

 :النقد في البنوك مما یليیتكون 

 
المساھم  " بنك الجزیرة ) لدىلایر سعودي الف ٥۰۰: ۲۰۱۸ي ( لایر سعود الف ٥۰۰ بإستثناء مبلغ - كوالبن  فيبنقد یتم االحتفاظ 

   ."المؤسس 
 

 صافيبال، اشتراكات مستحقة القبض -٥

 : مما یلي اشتراكات مستحقة القبض، بالصافي تتكون

 
)  ألف لایر سعودي  ٥٥: ۲۰۱۸ألف لایر سعودي ( ۱۸۳مخصص دیون مشكوك فى تحصیلھا بمبلغ  تكوینخالل السنة تم 

  .جمالي اشتراكات مستحقة القبضبامتعلق 
 

  :ناتج عن عقود التأمینال بالصافي ،مستحقة القبضالشتراكات  الا روفیما یلى تحلیل اعما

 م ۲۰۱۹ 
موعد   تتجاوز  

االستحقاق و  
لم تنخفض  

 تجاوز االستحقاق ومنخفض القیمة   قیمتھا 

 

تجاوز موعد  تلم  
 االستحقاق ولم  
   اتنخفض قیمتھ 

 
 من شھر  

 اشھر  ۳الى 

  
اشھر   ۳من  ر ثاك

 اشھر  ٦وحتى   

 
اشھر   ٦من  ر ثاك

 شھر  ۱۲   وحتى

 
  ۱۲ر من  ثاك

 شھر 

 
 

 االجمالى 
ألف لایر   

 سعودي 
ألف لایر  
  سعودي 

ألف لایر   ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

        
م ۲۰۱۹  ۱٬۲۹٥ -  ۱۸٦ ٤۱٥ - ۲٬۰۹٤ 

        
 ۱٬٦۳۳ ۱ ۱٤ ۲۷۷  ۱ ۱٬۳٤۰ م۲۰۱۸

 
رى ذات موثوقیة عالیة، إن من سیاسة الشركة أن یخضع جمیع العمالء الراغبین في  تدخل الشركة فقط في عقود تأمین مع أطرف أخ

التعامل معھا باألجل إلجراءات تحقق ائتماني، كما أن الذمم المدینة یجري مراقبتھا بصفة مستمرة لتقلیل مخاطر التعرض لدیون  
 معدومة. 

 اإلجمالى  عملیات المساھمین  عملیات التامین  
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

م ۹۲۰۱     
 ۱۹٬٦۸۷ ٤٬۲۳۳ ۱٥٬٤٥٤ وكالبن  فينقد ال
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    م۲۰۱۸
 ۱۷٬۰۱٥ ۳٬۸۰۷ ۱۳٬۲۰۸ وكالبن  فينقد ال
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 م۲۰۱۸ م  ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
   

 ۱٬٦۸۸ ۲٬۳۳۲ إجمالي اشتراكات مستحقة القبض 
 ) ٥٥( ) ۲۳۸( صیلھامخصص دیون مشكوك في تح 

 ─────── ─────── 
 ۱٬٦۳۳ ۲٬۰۹٤ اشتراكات مستحقة القبض، بالصافي 

 ═══════ ═══════ 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۳۲ 
 

 ات استثمارات متاحة للبیع محتفظ بھا لتغطیة مطلوبات مرتبطة بوحد  -٦

 قیمة التكلفة   
 المبدئیة   

 التغیر في  
 م ۲۰۱۹ دیسمبر   ۳۱ القیمة العادلة 

 ألف لایر   
 سعودي  

 ألف لایر  
 سعودي  

 ألف لایر  
 سعودي  

    

لریال السعودي  با مرابحةلل الجزیرة  صندوق  ۷۳۲ ۱۸ ۷٥۰ 
 ۱٤۰٬٦۹۷ ۱۸٬٥٤٤ ۱۲۲٬۱٥۳ صندوق الجزیرة المتنوع الجسور 

 ۳۷٬۲۱۷ ۳٬۱٥۹ ۳٤٬۰٥۸ ع المتوازن صندوق الجزیرة المتنو
 ٦٬٥۱٤ ۲٤۲ ٦٬۲۷۲  صندوق الجزیرة المتنوع المتحفظ 

 ─────── ─────── ─────── 
 ۱٦۳٬۲۱٥ ۲۱٬۹٦۳ ۱۸٥٬۱۷۸ 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    

 
 

قیمة التكلفة  
 المبدئیة

 التغیر في
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ القیمة العادلة 

 ألف لایر   
 سعودي  

 ألف لایر  
 سعودي  

 ألف لایر  
 سعودي  

    

 ٦٦٥ ۱۳ ٦٥۲ صندوق الجزیرة  للمرابحة بالریال السعودي 
 ۹۸٬۸٦٥ (٥٬۷۹٤) ۱۰٤٬٦٥۹ صندوق الجزیرة المتنوع الجسور 

 ۲٥٬۰٦٤ (۷۸٦) ۲٥٬۸٥۰ صندوق الجزیرة المتنوع المتوازن 
 ۳٬٦۳٦ (۳) ۳٬٦۳۹ صندوق الجزیرة المتنوع المتحفظ 

 ─────── ─────── ─────── 
 ۱۳٤٬۸۰۰ )٦٬٥۷۰( ۱۲۸٬۲۳۰ 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

الجزیرة كابیتال  یتألف االستثمار في عملیات التأمین من وحدات في صنادیق استثمار مقومة بالریال السعودي یتم إدارتھا من قبل
 . "مؤسس المساھم ال"
 

 ات  ستثماراالـ  ۷

 م۲۰۱۸   م ۲۰۱۹   
عملیات   

 التأمین 
عملیات  

 ھمین المسا
 

 عملیات التأمین االجمالى 
عملیات 

 المساھمین
 

 االجمالى 
 ألف لایر   

 سعودي 
 ألف لایر  

 سعودي  
 ألف لایر  

 سعودي  
 ألف لایر  

 سعودي  
 ألف لایر  

 سعودي  
 ألف لایر  

 سعودي  
       

استثمارات محتفظ بھا حتى  
تاریخ االستحقاق (إیضاح  

۷-۱( ۱٥٬۹۱٤ ۳٦۷٬٥۰۳ ۳۸۳٬٤۱۷ ۱٥٬٤٥۸ ۳۰٦٬۹۲۳ ۳۲۲٬۳۸۱ 
استثمارات محتفظ بھا 

بالقیمة العادلة من خالل  
 ۷۳٬٤٤۸ ۳۰٬۳۷٦ ٤۳٬۰۷۲ ۲۷٬۹۹۷ - ۲۷٬۹۹۷ )۲-۷قائمة الدخل (إیضاح 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ۳۹٥٬۸۲۹ ۳۳۷٬۲۹۹ ٥۸٬٥۳۰ ٤۱۱٬٤۱٤ ۳٦۷٬٥۰۳ ٤۳٬۹۱۱ االجمالي 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق  ۷-۱

الف  ۳۲۲٬۳۸۱: ۲۰۱۸الف لایر سعودي ( ۱۸٥٬۱٥۳بمبلغ  في ودیعة مرابحة  تتمثل االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
ألف لایر سعودي   ۱۹۸٬۲٦٤ك بقیمة صكو" والمساھم المؤسس" بنك الجزیرة  ثالث سنوات لدى سنة الى  تستحق بعد لایر سعودي)

إن متوسط نسبة   مع بنك الجزیرة والجزیرة كابیتال "المساھمین المؤسسین".  سنة  ۳۰إلى  ۱۲من باستحقاق : ال شيء) ۲۰۱۸(
ً  ٪۳٫۲الى  ٪۳: ۲۰۱۸(سنویاً  ٪۳٫۲ إلى ٪۳ ھو م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱كما في المرابحة  ودیعة العمولة على على  فائدةومعدل ) سنویا

   : ال شيء).۲۰۱۸٪ سنویا ( ٤٫۱۰٪ إلى  ٤٫۰۱الصكوك ھو 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۳۳ 
 

 (تتمة) ـ االستثمارات  ۷
 (تتمة)  استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق ۷-۱

 على النحو التالي: دیسمبر  ۳۱في ھیة ت السنة المالیة المن  االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق خاللھذه كانت الحركة في 

 االجمالى  عملیات المساھمین  لتأمین عملیات ا  
          سعودي  ألف لایر  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  م ۲۰۱۹

    
 ۳۲۲٬۳۸۱ ۳۰٦٬۹۲۳ ۱٥٬٤٥۸ الرصید فى بدایة السنة  

 ۱۹۷٬۸۰۰ ۱۹۷٬۸۰۰ - خالل السنة  مشتریات
 ) ۱٤٥٬٤۲۳( ) ۱٤٥٬٤۲۳( - خالل السنة  استحقاق

 ۱۰٬۰۷٦ ۹٬٦۲۰ ٤٥٦ حتى تاریخ االستحقاق عمولة من استثمارات محتفظ بھا 
العموالت المستلمة من االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ 

 ) ۱٬٤۱۷( ) ۱٬٤۱۷( - االستحقاق 

 ─────── ─────── ─────── 
 ۳۸۳٬٤۱۷ ۳٦۷٬٥۰۳ ۱٥٬۹۱٤ الرصید في نھایة السنة 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
    
 االجمالى  نعملیات المساھمی  عملیات التأمین 

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  م۲۰۱۸
    

 ۳۱۲٬٥۸٦ ۲۹۷٬٥۸٥ ۱٥٬۰۰۱ الرصید فى بدایة السنة  
 ۹٬۷۹٥ ۹٬۳۳۸ ٤٥۷ عمولة من استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 

 ─────── ─────── ─────── 
 ۳۲۲٬۳۸۱ ۳۰٦٬۹۲۳ ۱٥٬٤٥۸ السنة  الرصید في نھایة

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل    ۷-۲

" الذي یُدار بواسطة المساھم المؤسس بمبلغ الجزیرة كابیتالتتضمن االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثماراً في "
في أسھم شركات مدرجة في سوق األسھم   اً تتضمن استثمارألف لایر سعودي)، و ۷۳٫۰۷۳: م۲۰۱۸ألف لایر سعودي ( ۲۷٬۹۹۷

 . ألف لایر سعودي) ۳۷٥: م۲۰۱۸( والتي تبلغ قیمتھا الشيء السعودیة "تداول"
 

علـى النحـو  ۲۰۱۹ردیسـمب  ۳۱ المنتھیـة فـيالسـنة المالیـة  خـالل بالقیمة العادلة من خالل قائمة الـدخل كانت الحركة في االستثمارات
  التالي:

 االجمالى  عملیات المساھمین  التأمین عملیات  
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ۲۰۱۹م

    
 ۷۳٬٤٤۸ ۳۰٬۳۷٦ ٤۳٬۰۷۲ الرصید في بدایة السنة 

) ۳٥٬۲۹٥( ) ۱٥٬۸۱۰( خالل السنة  اتاستبعاد  )٥۱٬۱۰٥ (  
 ٤٬۹۱۹ ٤٬۹۱۹ - مشتریات

 ۷۳٥ - ۷۳٥ التغیرات في القیمة العادلة  
 ─────── ─────── ─────── 

 ۲۷٬۹۹۷ - ۲۷٬۹۹۷ الرصید في نھایة السنة 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

 االجمالى  عملیات المساھمین عملیات التأمین 
م۲۰۱۸  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

    
 ۳۱٬۷۰۰ ۳۱٬۷۰۰ - الرصید في بدایة السنة 

 (۲٤٬٤۷۲) (۲٤٬٤۷۲) - خالل السنة  اتاستبعاد
 ٦٦٬۰۰۰ ۲۳٬۰۰۰ ٤۳٬۰۰۰ مشتریات

 ۲۲۰ ۱٤۸ ۷۲ التغیرات في القیمة العادلة  
 ─────── ─────── ─────── 

 ۷۳٬٤٤۸ ۳۰٬۳۷٦ ٤۳٬۰۷۲ الرصید في نھایة السنة 
 ═══════ ═══════ ═══════ 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۳٤ 
 

 والمعدات   تجھیزاتالثاث واأل -۸

۲۰۱۸ ياإلجمال ۲۰۱۹ اإلجمالي أثاث وتجھیزات  ب آلي حاسمعدات    
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

     التكلفة
 - ۳۰۲ ۱٦۱ ۱٤۱ الرصید في بدایة السنة  

 ۳۰۲ ٦۹۰ ۱۲۰ ٥۷۰ إضافات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

دیسمبر    ۳۱الرصید في    ۷۱۱ ۲۸۱ ۹۹۲ ۳۰۲ 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
     

     اإلستھالك المتراكم  
 - ٤۲ ۱۲ ۳۰ الرصید في بدایة السنة 

 ٤۲ ۱٤۱ ۱٥ ۱۲٦ استھالك السنة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

دیسمبر    ۳۱الرصید في    ۱٥٦ ۲۷ ۱۸۳ ٤۲ 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
     

     صافي القیمة الدفتریة: 
م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   ٥٥٥ ۲٥٤ ۰۹۸  - 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في   ۱۱۱ ۱٤۹ - ۲٦۰ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 نظامیة الودیعة ال -۹

 ۳٥٫۰۰۰ مبلغالذي یعادل من رأس المال المدفوع  ٪۱۰وفقا لنظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة فقد أودعت الشركة ما یعادل 
ال یمكن سحب ھذه الودیعة النظامیة بدون موافقة مؤسسة النقد العربي  .سعودي في بنك حددتھ مؤسسة النقد السعودي لایر ألف

 . "مؤسس المساھم ال" بنك الجزیرة  لدىمحتفظ بھا السعودي. ھذه الودیعة 
 

 وحدات  الاحتیاطي  -۱۰

 م۲۰۱۸ م  ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
   

 ۱۰۷٬۱۷۷ ۱۳۰٬۲۹۰ السنة الرصید في بدایة 
 ٤۸٬٥۱۳ ٥۷٬٤٦٦ اشتراكات استثماریة 

 (۱۸٬۸۳۰) ) ۲۱٬۷٤۰( تصفیات 
 )٦٬٥۷۰( ۲۱٬۹٦۳ ) ٦إیضاح عادلة الستثمارات متاحة للبیع (التغیر في القیمة ال

 ─────── ─────── 
 ۱۳۰٬۲۹۰ ۱۸۷٬۹۷۹ السنة الرصید في نھایة 

 ═══════ ═══════ 
 

 ي حسابال  حتیاطيالا -۱۱

 الذي تم الحصول علیھ من خبیر اكتواري مستقل كما ھو مفصل أدناه:  یركوین االحتیاطي الحسابي وفقاً للتقرتم ت 

 م۲۰۱۸ م  ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
   

 ۹٥۸ ٥٥۷ الرصید في بدایة السنة 
 )٤۰۱( ) ۱۹۷( التغیر في االحتیاطي الحسابي، صافي  

 ─────── ─────── 
 ٥٥۷ ۳٦۰ ي نھایة السنة الرصید ف

 ═══════ ═══════ 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۳٥ 
 

 مكتسبةالشتراكات غیر الالحركة في ا  -۱۲

 
 

 لم یتم اإلبالغ عنھا  متكبدة  تتضمن مطالبات مطالبات تحت التسویة -۱۳
 

 
 ر المطالبات جدول تطو -۱٤

 
یعكس الجدول التالي التكلفة النھائیة للمطالبات، بما فیھا المطالبات المبلغ عنھا والمطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا عن كل سنة  

جة متعاقبة في كل تاریخ قائمة مركز مالي، إضافة إلى المدفوعات المتراكمة حتى تاریخھ. ویوفر التغیر في التزامات التأمین قیاسا  معال
 لقدرة الشركة على تقدیر قیمة المطالبات النھائیة.

 
 
 

 م۲۰۱۸ م ۲۰۱۹ 
  

 اإلجمالي 
حصة معیدي  

 التأمین 
 

 الصافي 
 

 اإلجمالي 
حصة معیدي  

 التأمین
 

 الصافي 
ألف لایر   

 سعودي 
ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

       
 ۱۱٬۰۸۱ )۷٬۲٦۱( ۱۸٬۳٤۲ ۱۳٬۷٦۸ ) ۹٬۰۰٦( ۲۲٬۷۷٤ السنة الرصید في بدایة 

اشتراكات مكتتبة /  
 ۸۲٬٥۲۰ )۱۸٬٦۲٥( ۱۰۱٬۱٤٥ ۱۰۹٬٤٦۸ ) ۲۰٬۸۱٥( ۱۳۰٬۲۸۳ السنة  (مسندة) خالل

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ۱٥۳٬۰٥۷ )۲۹٬۸۲۱ ( ۱۲۳٬۲۳٦ ۱۱۹٬٤۸۷ )۲٥٬۸۸٦( ۹۳٬٦۰۱ 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  اشتراكات استثماریة
واشتراكات مكتسبة  

 )۷۹٬۸۳۳( ۱٦٬۸۸۰ )۹٦٬۷۱۳( ) ۱۰۱٬۰۷۲( ۱٦٬۸۹۸ ) ۱۱۷٬۹۷۰( السنة  خالل
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ۱۳٬۷٦۸ )۹٬۰۰٦( ۲۲٬۷۷٤ ۲۲٬۱٦٤ ) ۱۲٬۹۲۳( ۳٥٬۰۸۷ السنة الرصید في نھایة 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 م۲۰۱۸ م ۲۰۱۹ 
 

 جمالى إلا
حصة معیدي  

 جمالى إلا الصافى   التأمین 
حصة معیدي  

 الصافى  التأمین
ألف لایر   

 سعودي 
ألف لایر  
 سعودي 

  ألف لایر
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

 ألف لایر 
 سعودي  

       ینایر  ۱في 
 ۲٬۲۱٦ (۱۰٬٦۸٥) ۱۲٬۹۰۱ ۲٬۰۹۷ ) ۷٬۹۱۸( ۱۰٬۰۱٥ مطالبات مبلغ عنھا

 ۳٬٤۳۷ (٤٬۹۰۱) ۸٬۳۳۸ ۲٬۹۰۸ ) ۸٬۰۸۹( ۱۰٬۹۹۷ مطالبات لم یتم اإلبالغ عنھا
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ۲۱٬۰۱۲ )۱٦٬۰۰۷ ( ٥٬۰۰٥ ۲۱٬۲۳۹ )۱٥٬٥۸٥٬٦٥ )٦۳ 

 ۱٬۳۹۸ (۹٬٥٦٦) ۱۰٬۹٦٤ ۲٬۳۷۷ ) ۲۹٬۰۰٤( ۳۱٬۳۸۱ السنة مطالبات متكبدة خالل 
 )۲٬۰٤٦( ۹٬۱٤٥ )۱۱٬۱۹۱( ) ۱٬۹۲٥( ۹٬۹۲۰ ) ۱۱٬۸٤٥( لسنة خالل ا  )/ مستردةمدفوعھ(
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ٥٬۰۰٥ )۱٦٬۰۰۷( ۲۱٬۰۱۲ ٥٬٤٥۷ (۳٥٬۰۹۱) ٤۰٬٥٤۸ دیسمبر  ۳۱فى 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

       دیسمبر ۳۱فى 
 ۲٬۰۹۷ (۷,۹۱۸) ۱۰٬۰۱٥ ٤٬۱۰۳ ) ۲۹٬٤۲۲( ۳۳٬٥۲٥ مطالبات مبلغ عنھا

 ۲٬۹۰۸ (۸٬۰۸۹) ۱۰٬۹۹۷ ۱٬۳٥٤ ) ٥٬٦٦۹( ۷٬۰۲۳ مطالبات لم یتم اإلبالغ عنھا
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ٤۰٬٥٤۸ )۳٥٬۰۹۱ ( ٥٬٤٥۷ ۲۱٬۰۱۲ )۱٦٬۰۰۷( ٥٬۰۰٥ 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۳٦ 
 

 جدول تطور المطالبات (تتمة)  -۱٤
 

بأعمال التكافل بھدف الحمایة من التجارب والتطورات السلبیة للمطالبات   تھدف الشركة إلى اإلحتفاظ باحتیاطیات كافیة فیما یتعلق
  المستقبلیة. ومع تطور المطالبات قد تصبح التكلفة النھائیة للمطالبات أكثر تأكیدا، وسیتم استبعاد تجارب المطالبات السلبیة مما یؤدي 

ى اإلحتیاطیات الكافیة، وستقوم الشركة بتحویل جزء كبیر من  احتیاطیات من سنوات الحوادث السابقة. من أجل الحفاظ عل  تحریرإلى 
ً إلى احتیاطیات السنة الحالیة للحادث عندما یكون تطویر المطالبة أقل  ھذه االحتیاطات المحررة وعندما یوجد قدر أكبر من  استحقاقا

 .عدم الیقین المرتبط بالتكلفة النھائیة للمطالبات
 

 حوادث على مدى السنوات المالیة: وفیما یلي تحلیل المطالبات بال
 االجمالى

م ۲۰۱۸ م ۲۰۱۷ م ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ م ۲۰۱٤ سنة الحادث   االجمالى  م ۲۰۱۹ 
ألف لایر  

 سعودي
ألف لایر 

 سعودي
ألف لایر 

 سعودي
ألف لایر 

 سعودي
ألف لایر 

 سعودي
ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

        
  ۱۹٬۱۱٥ ۳٬۳۸۸ ٤٬۱٦۱ ٤٬۲۷۱ ٤٬۲۳۲ ۷۱٦ الحادث في نھایة السنة

  - ۲۲٬٤۱۰ ۱۰٬۲٦۹ ۱۳٬۲٤٥ ۸٬۸۱۷ ۳٬۷۳٦ بعد سنة واحدة
  - - ۱۳٬۳٦٦ ۱۳٬۸۹۲ ۹٬٥۲۹ ٤٬۱۹٥ بعد سنتین

  - - - ۱٥٬۷۰٤ ۹٬۹۷۰ ٤٬۱۹٥ بعد ثالث سنوات 
  - - - - ۱۱٬۰۳٦ ٤٬٤۰۲ بعد اربع سنوات

سنوات خمسبعد   ٥٬۲۷۳ - - - - -  
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

التقدیر الحالي للمطالبات المتراكمة 
 ۸٦٬۹۰٤ ۱۹٬۱۱٥ ۲۲٬٤۱۰ ۱۳٬۳٦٦ ۱٥٬۷۰٤ ۱۱٬۰۳٦ ٥٬۲۷۳ المتكبدة

 ) ٥۳٬۳۷۹( ) ٦٬٤۱٤( ) ۷٬۲٥۲( ) ۱۰٬٤۹۷( ) ۱۳٬۸۹۲( ) ۱۰٬۱٦٥( ) ٥٬۱٥۹( المدفوعات التراكمیة حتى تاریخھ
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

المبلغ عنھا إجمالي المطالبات  ۱۱٤ ۸۷۱ ۱٬۸۱۲ ۲٬۸٦۹ ۱٥٬۱٥۸ ۱۲٬۷۰۱ ۳۳٬٥۲٥ 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════  

(إیضاح  مطالبات لم یتم اإلبالغ عنھا
۱۳ (  

 
    

 
۷٬۰۲۳ 

       ───── 
 اجمالي المطالبات تحت التسویة 

)۱۳(إیضاح   
      

٤۰٬٥٤۸ 
       ═════ 

 الصافى
 االجمالى  م ۲۰۱۹ م ۲۰۱۸ م ۲۰۱۷ م ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ م ۲۰۱٤ سنة الحادث 

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

        
  ۲٬۰۹۲ ٥٤۸ ۱٬۱۸۸ ۱٬۰۲۸ ۷٤۹ ۱۲۰ الحادث في نھایة السنة

  - ۲٬۷٤۲ ۲٬۲۱۰ ۱٬۹۸٤ ۱٬٤۳٥ ٤۸۰ بعد سنة واحدة
د سنتینبع  ٥۷۰ ۱٬٦۳۷ ۲٬۱۰۳ ۲٬۹٦۱ - -  

  - - - ۲٬٥۱٤ ۱٬۷۲۷ ٥۷۰ بعد ثالث سنوات 
  - - - - ۱٬۹٥۳ ٦۳۰ بعد اربع سنوات

سنوات خمسبعد   ۷۲۰ - - - - -  
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

التقدیر الحالي للمطالبات المتراكمة 
 المتكبدة

۷۲۰ ۱٬۹٥۳ ۲٬٥۱٤ ۲٬۹٦۱ ۲٬۷٤۲ ۲٬۰۹۲ ۱۲٬۹۸۲ 

 ) ۸٬۸۷۹( ) ٤٥۲( ) ۱٬٥۲٤( ) ۲٬۳۰۷( ) ۲٬۱۰۳( ) ۱٬۸۰۳( ) ٦۹۰( المدفوعات التراكمیة حتى تاریخھ
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 ٤٬۱۰۳ ۱٬٦٤۰ ۱٬۲۱۸ ٦٥٤ ٤۱۱ ۱٥۰ ۳۰ إجمالي المطالبات المبلغ عنھا
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════  

(ایضاح  یتم اإلبالغ عنھامطالبات لم 
۱۳ (  

 
    

 
۱٬۳٥٤ 

       ───── 
 إجمالي المطالبات تحت التسویة 

)۱۳(ایضاح   
      ٥٬٤٥۷ 

       ═════ 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۳۷ 
 

 خرى األمطلوبات  المستحقة والمصروفات ال -۱٥
 

 
 إلتزامات منافع الموظفین  -۱٦

 
. ویتم سداد االلتزام عند استحقاق الدفع  المتوقعھائتمان الوحدة  بموجب طریقة ألحتساب المستحقاتتم إجراء التقییمات االكتواریة 

 خالل السنة والرصید المبین فى قائمة المركز المالى طبقا للقیمة الحالیة:   لتزاماإلوفیما یلى حركة للموظف. 
 

 مة الحالیة على النحو التالي: المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي و الحركة في االلتزام خالل السنة بناًء على القی  ۱-۱٦
 

 
 في التزام المنافع المحددة  حركةال  ۲-۱٦

 
 ع المحددة تسویة القیمة الحالیة اللتزام المناف  ۳-۱٦

 م۲۰۱۸ م ۲۰۱۹ 
عملیات   

 التأمین 
عملیات  

 االجمالي  المساھمین 
عملیات 
 التأمین

عملیات 
 لي االجما المساھمین

ألف لایر   
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

 ألف لایر 
 سعودي  

       
 ۱۲٬٦۰۳ ۲,۷۳٤ ۹,۸٦۹ ۱۲٬۰۱۳ ۲٬٦٤۱ ۹٬۳۷۲ مصروفات مستحقة الدفع 

 ۲,۰٦۸ - ۲,۰٦۸ ۱٬۱۰٤ - ۱٬۱۰٤ ودیعة إشتراكات 
 ً  ٦۳۱ - ٦۳۱ ۹۳۸ - ۹۳۸ اشتراكات مدفوعة مقدما

 ۱٬۲٤٥ ٥٥ ۱٬۱۹۰ ٤٬٥۹٦ ٥٥ ٤٬٥٤۱ وبات أخرى مطل
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ۱٥٬۹٥٥ ۲٬٦۹٦ ۱۸٬٦٥۱ ۱۳٬۷٥۸ ۲٬۷۸۹ ۱٦٬٥٤۷ 

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

 م۲۰۱۸ م  ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
   

 ۲٬۰٥۰ ۲٬٦۲٤  منافع الموظفیناللتزام القیمة الحالیة 
 ═══════ ═══════ 

 م۲۰۱۸ م  ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
   

 ۱٬۹٦۰ ۲٬۰٥۰ حي  الرصید االفتتا
 ۹٥۱ ۷۰٦ المحمل على قائمة الدخل  

 (۸۲) ۱۳۱ االكتواریة من تعدیالت الخبرة (األرباح)الخسارة / 
) ۲٦۳( المنافع المدفوعة خالل السنة   (۷۷۹) 

 ─────── ─────── 
 ۲٬۰٥۰ ۲٬٦۲٤ الرصید الختامي

 ═══════ ═══════ 

 م۲۰۱۸ م  ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
   

 ۱٬۹٦۰ ۲٬۰٥۰ الرصید في بدایة السنة  
 ۸۷۳ ٥۸٦ تكالیف الخدمة الحالیة 

 - ٤٤ تكالیف الخدمة السابقة  
 ۷۸ ۷٦ التكالیف المالیة

 (۸۲) ۱۳۱ االكتواریة من تعدیالت الخبرة (األرباح)الخسارة / 
) ۲٦۳( ل السنة منافع مدفوعة خال   (۷۷۹) 

 ─────── ─────── 
 ۲٬٦۲٤ ۲٬۰٥۰ 
 ═══════ ═══════ 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۳۸ 
 

 (تتمة)   فع الموظفینإلتزامات منا -۱٦

 الفرضیات االكتواریة الرئیسیة  ٤-۱٦
 

 : للموظفینأھم الفرضیات االكتواریة المستخدمة من قبل الشركة في تقییم التزام المنافع  فیما یلي
 

 
 التغیر في حساسیة القیمة الحالیة لمنافع الموظفین كاآلتي:تم عرض تأثیر قیمة 

 

 
 سنة)  ۱٫۹: م۲۰۱۸(سنة  ۲٫۷ھي التقریر  فترةحددة في نھایة  ممتوسط مدة التزام برنامج المنافع ال

 
 رأس المال  -۱۷

 
ملیون   ۳٥: م۲۰۱۸ملیون سھم ( ۳٥ملیون لایر سعودي موزع على  ۳٥۰والمدفوع  بلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمصدر

 لایر سعودي تم االكتتاب فیھا كالتالي: ۱۰سھم) قیمة كل سھم 
 

 م۲۰۱۸ م  ۲۰۱۹ نسبة الملكیة  
 

م ۲۰۱۹ م۲۰۱۸   
ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

     
 ۱۹۱٬٤۸٥ ۱۷۲٬٥۱٥ ٥٤٫۷۱ ٤۹٫۲۹ المساھمون المؤسسون 

تتاب عامإك  ۷۱٫٥۰  ٤٥٫۲۹ ۱۷۷٬٤۸٥ ۱٥۸٬٥۱٥ 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ۱۰۰ ۱۰۰ ۳٥۰٬۰۰۰ ۳٥۰٬۰۰۰ 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 

 م۲۰۱۸ م  ۲۰۱۹ 
   

٪ ۲٫۸۰   خصمالمعدل    %۳٫۸۰  
٪ ٥٫۰۰ معدل زیادة الرواتب على مستوى فئات األعمار المختلفة    %٤٫۰۰  

سنة  ٦۰ سن التقاعد  سنة ٦۰   
 ۱۳۸ ۱۱۳ عدد الموظفین

 م۲۰۱۸ م  ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

   الخصم معدل 
 ۱۸۸ ۲٤۱ ٪۱زیادة بنسبة     
 ۲۳۱ ۲٦۸ ٪۱نقص بنسبة     

   لمختلف الفئات العمریة  المعدل المتوقع للزیادة في مستوى الرواتب
 ۲۱٥ ۲٤٥ ٪۱زیادة بنسبة     
 ۱۸۸ ۲۲۷ ٪۱نقص بنسبة     

   
   
 م۲۰۱۸ م  ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

   سنوات)   ٦تقبلیة المتوقعة (الدفعات المس
 ۱٥٤ ۲۰۳ م۲۰۲۰
 ۱۷۰ ۲٥۸ م۲۰۲۱
 ۱۸۸ ۲٥۱ م۲۰۲۲
 ۲۰۸ ۲٤۹ م۲۰۲۳
 ۲۷۲ ۲٦۷ م۲۰۲٤
 - ۳۱۲ م۲۰۲٥



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۳۹ 
 

 اإلحتیاطي النظامي  -۱۸

غ اإلحتیاطي من صافي دخل المساھمین لیبلغ یصل مبل ٪۲۰وفقا لقانون ونظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، یجب تجنیب 
 ألف لایر سعودي) كاحتیاطي قانوني.  ٦٬۳٦۸: ۲۰۱۸ألف لایر سعودي ( ۷٬۳٤۲تم تخصیص  من رأس المال المدفوع. ۱۰۰٪

 
 االحتیاطي القانوني غیر متاح للتوزیع.

 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -۱۹

مدراء وموظفي اإلدارة العلیا للشركة والمنشآت  ، والوأعضاء مجلس االدارة تمثل األطراف ذات العالقة المساھمین المؤسسین
تتم جمیع المعامالت مع تلك األطراف ذات العالقة وفقا للشروط   المسیطرة سیطرة مشتركة أو تتأثر بشكل كبیر من قبل ھذه األطراف.

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

فیما یلي تفاصیل المعامالت الرئیسیة التي تمت مع  ۲۱و  ۲۰، ۹، ۷، ٦، ٤، ۱لى اإلفصاحات في اإلیضاحات باإلضافة إ -أ
 : خالل السنة المنتھیة األطراف ذات العالقة

 مبلغ المعاملة   
 م۲۰۱۸ م ۲۰۱۹ طبیعة المعاملة  الطرف ذو العالقة 

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي   
    

 بنك الجزیرة
 مكتسبة من إستثمارات محتفظ  عمولة 

 ۹٬۷۹٥ ۸٬۳۰۰ بھا حتى تاریخ االستحقاق 
 ٦۷۳ ٥٦ دخل عمولة من ودائع  
 ٤۱٬٤٥۳ ٥٥٬٥۲۳ إجمالي االشتراكات المكتتبة  
 ۱۰٬٤۸٦ ۱۰٬۷۲۹ المطالبات المدفوعة  
 ۱٬٤٥۰ ۱٬۱٦۹ توزیع الفائض 
 - ۱۷٥٫٤٤۷ شراء صكوك 
    

 ۱۷٬۱٥۰ - ح مدفوعة توزیعات أربا المساھمون المؤسسون 
 ۱٬۲۸۰ ۱٬۳۳٥ أتعاب ومكافآت األعضاء  
    

 ٤۲۹ ۲٬٥۹۷ أرباح مكتسبة من صنادیق مشتركة  الجزیرة كابیتال
    

 ۱۳۰ ۱٬۹۹۱ عموالت مدفوعة  شركة أمان لوكالة التأمین
    

 ٥٥ ٥٥ إجمالي االشتراكات المكتتبة  وأعضاء اللجنة  مجلس اإلدارة
    

 ۹۹۷ ۱٬۱۰۲ منافع موظفین قصیرة األجل  العلیا اإلدارة موظفي
 ۳٤ ۹۱ إجمالي االشتراكات المكتتبة  

 
 المبلغ المستحق من أطراف ذات عالقة   -ب

 

 
الف  ۱٬۱۲٦:  ۲۰۱۸لایر سعودي ( الف ۱٬۷۳۲والتي تظھر في قائمة المركز المالي مبلغ  المستحقةتتضمن اإلشتراكات  -ج

 . "المساھم المؤسس " ) من بنك الجزیرةلایر سعودي 
 
 

 م۲۰۱۸ م  ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
   

 ۷٬٤٤٤ ۲۸٬۱۷٦ ) ۱إیضاح بنك الجزیرة (
 ٤۷ ۲٬۱۹۱ الجزیرة كابیتال 

 ──────── ──────── 
 ۳۰٬۳٦۷ ۷٬٤۹۱ 
 ════════ ════════ 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۰ 
 

 صافيبال مصروفات عمومیة وإداریة،  -۲۰

 م۲۰۱۸ م ۲۰۱۹ 
 عملیات  

 التأمین  
 عملیات  

 االجمالى  اھمین المس
 عملیات

 التأمین 
 عملیات 

 االجمالى  المساھمین
ألف لایر   

 سعودي 
ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

       
 ۲٦٬۹۱۰ - ۲٦٬۹۱۰ ۲۷٬٥۸۳ - ۲۷٬٥۸۳ موظفین تكالیف

 ۲٬۸۰۰ ۱٬۳۱۹ ۱٬٤۸۱ ۲٬٥٦۰ ۱٬۱٦۸ ۱٬۳۹۲ أتعاب مھنیة وقانونیة 
 ٦۳۸ - ٦۳۸ ۱٬۹۳۲ - ۱٬۹۳۲ مصروفات حاسب آلي 

 ۱٬۳۱۷ - ۱٬۳۱۷ ۱٬۳۲٥ - ۱٬۳۲٥ منافع عامة وبرید وإتصاالت 
 ۳۱۲ - ۳۱۲ ۱٬۱۰۰ - ۱٬۱۰۰ مصروفات إصالح وصیانة

 ۲۲۷ - ۲۲۷ ۱٬۰۲٦ - ۱٬۰۲٦ دعایة وإعالن
 ۹۲۰ - ۹۲۰ ٦۸٥ - ٦۸٥ مصروفات سفر وفنادق وتنقالت 

 ۷۰۱ - ۷۰۱ ٥٤٤ - ٥٤٤ شات تجھیزات ومفرو إیجار
 ۷۷۹ - ۷۷۹ ٤۰۹ - ٤۰۹ إیجار

 ٤۲ - ٤۲ ۱٤۱ - ۱٤۱ اھالك 
 ۳۱ - ۳۱ ۸٥ - ۸٥ قرطاسیة 

 ۷٦۷ ٤۳۹ ۳۲۸ ۱٬۳۳۳ ۳٥۷ ۹۷٦  مصروفات اخرى
 ۹۰۰ ۹۰۰ - ۹۰۰ ۹۰۰ - مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة 

 ۸٦۳ ۸٦۳ - ۸٤٦ ۸٤٦ - مصروفات اللجان 
أتعاب حضور اجتماعات مجلس  

 ٤۳٥ ٤۳٥ - ارة اإلد
 

- 
 

۳۸۰ 
 

۳۸۰ 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ۳۷٬۱۹۸ ۳٬۷۰٤ ٦۰٬۹۰٤ ۳۳,٦۸٦ ۳٬۹۰۱ ۳۷٬٥۸۷ 

مصروفات محملة على المساھم  
) ۳۰٬۰٦٤( ) ۱المؤسس (إیضاح   )٥۹۷ ( )۳۰٬٦٦۱ ( (۲۷٬۹۲٦) (۷۰۸) (۲۸٬٦۳٤) 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ۷٬۱۳٤ ۳٬۱۰۹ ۱۰٬۲٤۳ ٥٬۷٦۰ ۳٬۱۹۳ ۸٬۹٥۳ 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 یتم دفع مكافأت أعضاء المجلس وفقاً للنظام األساسي للشركة.  -أ

 تتمثل أتعاب حضور أعضاء المجلس في البدالت المدفوعة لحضور إجتماعات المجلس واللجان.  -ب
 المجلس لحضورھم اجتماعات اللجنة والمصروفات األخرى المتعلقة بھا. تتضمن مصروفات اللجان، األتعاب لغیر أعضاء -ج

 
 إیرادات أخرى  -۲۱

 م۲۰۱۸ م ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ۳۲ ۱٬۰۰۰ "المساھم المؤسس" دخل الخصم من الجزیرة كابیتال 
 ۷۹ ٤٦ اخرى 

 ──────── ──────── 
 ۱٬۰٤٦ ۱۱۱ 
 ════════ ════════ 
 
 
 
 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۱ 
 

 كاة وضریبة الدخل الز -۲۲

 تم إحتساب الزكاة وضریبة الدخل المستحقة من قبل الشركة وفقاً ألنظمة الزكاة في المملكة العربیة السعودیة.
 

 الزكاة   )أ (

 مخصص الزكاة للسنة والموزع إلى المساھمین السعودیین، یعتمد على: 
 

 م۲۰۱۸ م ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ۳۹۱٬٥٤٤           ۳۹۲٬۷۳٦ حقوق الملكیة 
 (۲٤٬٥۰۰) - توزیعات أرباح مدفوعة 

 ۱٬۹٦۰ ۲٬۰۷۸ مخصصات وتسویات أخرى 
 (۳۷۲٬۲۹۹) ) ٤٤۱٬٤٥٦( القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل 

 ──────── ──────── 
 )۳٬۲۹٥( ) ٤٦٬٦٤۲( (أ)الزكوي الوعاء 

 ════════ ════════ 
 ۳٤٬۸٤٤ ۳۸٬۳۸۱ )(ب  الربح الخاضع للزكاة للسنة

 ──────── ──────── 
 ۳٤٬۸٤٤ ۳۸٬۳۸۱ و (ب) (أ)األعلى من 

 ════════ ════════ 
 ۳٤٬۱٤۷ ۳۷٬۸۸٤ العائد الى المساھمین السعودیین

 ════════ ════════ 
 

 تعود الفروقات بین النتائج بصورة رئیسیة إلى بعض التعدیل طبقاً لألنظمة المالیة ذات الصلة. 
 
 دیسمبر:  ۳۱الحركة في الزكاة المستحقة خالل السنة المنتھیة في  فیما یلي
 

 م۲۰۱۸ م ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ۸۹٥ ۹۰۷ الرصید في بدایة السنة  
 ۸٥٤ ۹٤۷ الزكاة للسنة  

 )۸٤۲( ) ۸۷۲( الزكاة المدفوعة خالل السنة  
 ──────── ──────── 

 ۹۰۷ ۹۸۲ الرصید في نھایة السنة
 ════════ ════════ 

 
 ضریبة الدخل  )ب (

 تم تقدیم ضریبة الدخل بناءاً على الدخل المعدل العائد إلى الشركاء غیر السعودیین.
 

 دیسمبر: ۳۱فیما یلي الحركة في ضریبة الدخل المستحقة خالل السنة المنتھیة في 
 

 م۲۰۱۸ م ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ۱۲۸ ۱۳۲ السنة   الرصید في بدایة
 ۱٤۲ ۱۰۰ ضریبة الدخل للسنة  

 )۱۳۸( ) ۱۰٤( ضریبة الدخل المدفوعة خالل السنة 
 ──────── ──────── 

 ۱۳۲ ۱۲۸ الرصید في نھایة السنة 
 ════════ ════════ 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۲ 
 

 الزكاة وضریبة الدخل (تتمة)  -۲۲

 ) الوضع الزكوي والضریبي ج(    

إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") وحصلت  م ۲۰۱۸ إلىم ۲۰۱٤ وات منلضریبیة للسن قدمت الشركة اقراراتھا الزكویة وا
   .على شھادات مقیدة

 
مستبعدة اثراالستثمارات من الوعاء الزكوي وإلتزام   ۲۰۱۸الى  ۲۰۱٤خالل السنة أصدرت الھیئة ربط مبدئي عن السنوات من 

عتراض على الربط المبدئي الف لایر سعودي. قامت الشركة باال ٤۱٬۱٦٦یبلغ ضافي االستقطاع مع فرض إلتزام ضریبة إضریبة 
   ھي في صالح الشركة. االعتراضنتیجة وتعتقد بأن 

 
 ربحیة السھم    -۲۳

 
یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة صافي الدخل للسنة العائدة إلى المساھمین على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  

 المخفضة للسھم ال تنطبق على الشركة.  ان الربحیةلقائمة كما في نھایة السنة. الصادرة وا
 

 لة) معد( ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ۳۰٬۸٤٤ ۳٦٬۷۰۸ إلى المساھمین العائدصافي دخل السنة 
 ──────── ──────── 

 ۳٥٬۰۰۰ ۳٥٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
 ──────── ──────── 

 ۰٫۸۸ ۱٫۰٥ ربحیة السھم (بالریال السعودي) 
 ════════ ════════ 

 
 توزیعات األرباح  -۲٤

 ۰٬۷م)، إقترح مجلس إدارة الشركة في اجتماعھ توزیع أرباح للمساھمین بقیمة ۲۰۱۸ابریل  ۱۱ھـ (الموافق ۱٤۳۹رجب  ۲٥ بتاریخ
لایر سعودي. وقد وافق المساھمون على اقتراح توزیع االرباح في  الف ۲٤٬٥۰۰لایر سعودي للسھم الواحد بقیمة إجمالیة بلغت 

م). بناًء على ذلك، تم دفع توزیعات ۲۰۱۸مایو  ۲۰ھـ (الموافق ۱٤۳۹رمضان   ٥إجتماع الجمعیة العمومیة العادیة المنعقدة بتاریخ 
 م).۲۰۱۸یونیو  ۷ھـ (الموافق ۱٤۳۹رمضان  ۲۳األرباح بتاریخ 

 
 واالرتباطات تملة  محاإللتزامات ال -۲٥

كما بتاریخ قائمة   محتملةال یوجد على الشركة إرتباطات أو إلتزامات ، ۲۲باإلضافة إلى االلتزامات المحتملة الموضحة في إیضاح 
 : الشيء). ۲۰۱۸المركز المالي (

 
 القیم العادلة لألدوات المالیة  -۲٦

 
سداد التزام بین طرفین في السوق في معاملة نظامیة في تاریخ القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن استالمھ مقابل بیع أصل أو  )أ

 القیاس. 
 

تتكون الموجودات المالیة للشركة من نقد لدى البنوك واشتراكات مستحقة القبض واستثمارات متاحة للبیع لتغطیة مطلوبات  
  ، ھا لتاریخ االستحقاق وموجودات اخرىواستثمارات محتفظ ب مرتبطة بوحدات واستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

وتتكون المطلوبات المالیة للشركة من مطلوبات أخرى، وأرصدة ذمم دائنة  ذات عالقة، جھاتوودائع نظامیة ومتسحقات من 
ریة. كما  لمعیدي التأمین ومطالبات تحت التسویة. إن القیم العادلة لألدوات المالیة ال تختلف من الناحیة الجوھریة عن قیمھا الدفت 

) لم یكن ھناك أي أدوات مالیة أخرى  ۷و ٦ محملة بالقیمة العادلة (اإلیضاحعن االستثمارات ال وبعیداً  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 محتفظ بھا من قبل الشركة قد تم قیاسھا بالقیمة العادلة. 

 
 اح عنھا: تستخدم الشركة التدرج الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واالفص )ب 

 
أو استثمار مطابق والتي یمكن لمنشأة الحصول علیھا في المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لألداة المالیة ذاتھا 

 (أي دون تعدیل أو مواربة)، تاریخ القیاس 
یب تقییم أخرى تعتمد فیھا جمیع المعطیات المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مماثلة أو أسال

 الھامة على بیانات السوق الممكن مالحظتھا، و 
 ھامة على بیانات السوق الممكن مالحظتھا. المعطیات التعتمد فیھا ال المستوى الثالث: أسالیب تقییم 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۳ 
 

 (تتمة)  القیم العادلة لألدوات المالیة -۲٦
 ألف لایر سعودي  ۲۰۱۹   
 القیمة العادلة    
 االجمالي  ۲المستوى ۱المستوى التكلفة المطفأة  القیمة الدفتریة  

      الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة: 
  ات متاحة للبیع محتفظ بھا لتغطیة استثمار

 ۱۸٥٬۱۷۸ ۱۸٥٬۱۷۸ - - ۱۸٥٬۱۷۸   بوحدات مطلوبات مرتبطة
 ٤۱۱٫۰۹۸ ۲۲٥٫۹٤٥ ۱۸٥٬۱٥۳ ۱۹۸٬۲٦٤ ٤۱۱٬٤۱٤ االستثمارات

 ────── ────── ────── ────── ────── 
 ٥۹٦٫۲۷٦ ٤۱۱٫۱۲۳ ۱۸٥٬۱٥۳ ۱۹۸٬۲٦٤ ٥۹٦٬٥۹۲ اإلجمالي  

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

 ألف لایر سعودي  ۲۰۱۸   
 القیمة العادلة    
 االجمالي  ۲المستوى ۱المستوى التكلفة المطفأة  القیمة الدفتریة  

      الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة: 
  ات متاحة للبیع محتفظ بھا لتغطیةاستثمار

بوحدات  مطلوبات مرتبطة  ۱۲۸٬۲۳۰ - - ۱۲۸٬۲۳۰ ۱۲۸٬۲۳۰ 
 ۳۹٥٬۸۲۹ ۷۳٬٤٤۸ ۳۲۲٬۳۸۱ - ۳۹٥٬۸۲۹ االستثمارات

 ────── ────── ────── ────── ────── 
 ٥۲٤٬۰٥۹ ۲۰۱٬٦۷۸ ۳۲۲٬۳۸۱ - ٥۲٤٬۰٥۹ اإلجمالي  

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

ما بین المستوى  تغیراتیكن ھناك لم  .الثالث المستوى فية للقیاس كقیمة عادلة تكون القیمة العادلة قابل حیث مالیة موجوداتال توجد 
 األول والثاني والثالث خالل السنة. 

 
 ج) قیاس القیمة العادلة   
 

 أسالیب التقییم والمدخالت الجوھریة غیر المالحظة 
 

، إضافة إلى  ۲۰۱۸و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ین الجدول التالي أسالیب التقییم المستخدمة في قیاس القیم العادلة للمستوى الثاني كما في یب  
 المدخالت الجوھریة المستخدمة غیر المالحظة.  

 أسلوب التقییم النوع
مدخالت جوھریة  

 غیر مالحظة 

العالقة بین المدخالت  
الجوھریة غیر المالحظة  

 لقیمة العادلة وقیاس ا
 صكوك  

 وصنادیق استثماریة  
تستند التقییمات إلى األسعار التي تم استالمھا من قبل مدیر 
المحفظة في نھایة كل فترة وعلى أسعار اإلغالق لصافي  

 قیمة الموجودات المعلنة 

 ال ینطبق ال ینطبق

 
 

 معلومات قطاعات التشغیل  -۲۷
ق مع ضوابط إعداد التقاریر المقررة من المدیر األول للتشغیل باعتباره صانع القرار  یتم التقریر عن قطاعات التشغیل بطریقة تتواف

والمسؤول عن توزیع الموارد وتقییم أداء قطاعات التشغیل كما حددھا العضو المنتدب الذي یتخذ القرارات االستراتیجیة.   األول
ة العربیة السعودیة رقعة لھا یتم إعداد التقاریر بشأنھا في إطار ألغراض اإلدارة، فإن أنشطة عملیات التأمین والتي تتخذ من المملك

 ثالث وحدات عمل مبینة على النحو التالي:
 

یقدم منتجات تأمین على الحیاة على أساس فردي بما في ذلك المنتجات الموجھة لالستثمارات المرتبطة   -تأمین قطاع األفراد 
 بالوحدات. 

 
ً منافع حمایة من یقدم بر -تأمین قطاع المجموعات  امج تأمین على الحیاة إلى أعضاء المؤسسات على أساس جماعي ویقدم أیضا

االئتمان فیما یتعلق بالقروض الشخصیة المقدمة من مؤسسات تمویلیة. یتضمن ھذا القطاع منافع حمایة فیما یتعلق بالتسھیالت 
 تمویل إلى عمالء الشركة. االئتمانیة األخرى باستنثاء القروض الشخصیة المقدمة من مؤسسات 

 
ال یتم رفع تقاریر عن الموجودات والمطلوبات غیر الموزعة إلى المدیر األول للتشغیل صاحب القرار للتشغیل ضمن القطاعات ذات  

 الصلة ویتم مراقبتھا على أساس مركزي.  



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤٤ 
 

 معلومات قطاعات التشغیل (تتمة)   -۲۷
 م ۲۰۱۹ 
ت قطاع تأمین المجموعا قطاع تأمین األفراد   اإلجمالي  
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

    الموجودات
 ۲٬۰۹٤ ۲٬۰۹٤ - صافيبالاشتراكات مستحقة القبض، 

 ۱۲٬۹۲۳ ۱۲٬۹۲۳ - حصة معیدي التأمین من اشتراكات غیر مكتسبة
 ۲۹٬٤۲۲ ۲۹٬۳٤٥ ۷۷ حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة

 ٥٬٦٦۹ ٥٬٦٦۹ - من مطالبات متكبدة لم یتم اإلبالغ عنھاحصة معیدي التأمین 
 ۱۸٥٬۱۷۸ - ۱۸٥٬۱۷۸ استثمارات متاحة للبیع محتفظ بھا لتغطیة مطلوبات مرتبطة بوحدات

 ────── ────── ────── 
 ۱۸٥٬۲٥ ٥٥۰٬۰۳۱ ۲۳٥٬۲۸٦ 

    الموجودات غیر الموزعة:
 ۱۹٬٦۸۷   نقد في البنوكال

 ٤۱۱٬٤۱٤   استثمارات
 ۳۰٬۳٦۷   ذات عالقة اتبالغ مستحقة من جھم

 ۲٬٤۷۳   أخرى موجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً و
 ۸۰۹   ومعدات أثاث وتجھیزات

 ۳٥٬۰۰۰   ودیعة نظامیة
   ────── 

 ۷۳٥٬۰۳٦   إجمالي الموجودات
   ══════ 

    المطلوبات
 ۱۰٬۷۷٥ ۱۰٬٦۱٥ ۱٦۰ ذمم دائنة لمعیدي التأمین

 ۳٥٬۰۸۷ ۳٥٬۰۸۷ - كتسبةاشتراكات غیر م
 ۳۳٬٥۲٥ ۳۳٬۲٦۸ ۲٥۷ مطالبات تحت التسویة

 ۷٬۰۲۳ ۷٬۰۲۳ - مطالبات متكبدة لم یتم اإلبالغ عنھا
 ۱۸۷٬۹۷۹ - ۱۸۷٬۹۷۹ احتیاطي وحدات
 ۳٦۰ - ۳٦۰ احتیاطى حسابى 

 ────── ────── ────── 
 ۱۸۸٬۷٥٦ ۸٥٬۹۹۳ ۲۷٤٬۷٤۹ 

    المطلوبات والفائض غیر الموزعة:
 ۱۸٬٦٥۱   اریف مستحقة ومطلوبات اخرىمص

 ۲٬٦۲٤   إلتزامات منافع الموظفین
 ۱٬۱۱۰   مستحقة زكاة وضریبة دخل

 ۳٬۳٥٥   فائض من عملیات التأمین
   ────── 

 ۳۰۰٬٤۸۹   إجمالي المطلوبات
   ────── 

    حقوق الملكیة
 ۳٥۰٬۰۰۰   رأس المال

 ۳۰٬٥۹٥   احتیاطي نظامي
 ٥٤٬۰۰۱   أرباح مبقاة

   ────── 
 ٤۳٤٬٥۹٦   إجمالي حقوق المساھمین

 ) ٤۹(   عملیات التأمین - إلتزامات منافع الموظفینإحتیاطي إعادة قیاس 
   ────── 

 ٤۳٤٬٥٤۷   إجمالي حقوق الملكیة
   ────── 

 ۷۳٥٬۰۳٦   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
   ══════ 

 
 
 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤٥ 
 

 (تتمة) معلومات قطاعات التشغیل  -۲۷
 م ۲۰۱۸ 
 اإلجمالي  قطاع تأمین المجموعات  قطاع تأمین األفراد 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

    الموجودات
 ۱٬٦۳۳ ۱٬٦۳۳ ـ صافيبالاشتراكات مستحقة القبض، 

 ۹٬۰۰٦ ۹٬۰۰٦ ـ حصة معیدي التأمین من اشتراكات غیر مكتسبة
 ۷٬۹۱۸ ۷٬۸۷٦ ٤۲ بات تحت التسویةحصة معیدي التأمین من مطال

 ۸٬۰۸۹ ۸٬۰۸۹ ـ حصة معیدي التأمین من مطالبات لم یتم اإلبالغ عنھا
 ۱۲۸٬۲۳۰ ـ        ۱۲۸٬۲۳۰ استثمارات متاحة للبیع محتفظ بھا لتغطیة مطلوبات مرتبطة بوحدات

 ────── ────── ────── 
 ۱۲۸٬۲۷۲ ۲٦٬٦۰٤ ۱٥٤٬۸۷٦ 

    الموجودات غیر الموزعة:
 ۱۷٬۰۱٥   نقد في البنوكال

 ۳۹٥٬۸۲۹   استثمارات
 ۷٬٤۹۱   ذات عالقةات مبالغ مستحقة من جھ
 ۷۲۰   أخرى موجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً و

 ۲٦۰   ومعدات أثاث وتجھیزات
 ۳٥٬۰۰۰   ودیعة نظامیة

   ────── 
 ٦۱۱٬۱۹۱   إجمالي الموجودات

   ══════ 
    المطلوبات

 ۱٦٬۱۲٥ ۱٥٬٦۷٦ ٤٤۹ عیدي التأمینذمم دائنة لم
 ۲۲٬۷۷٤ ۲۲٬۷۷٤ ـ اشتراكات غیر مكتسبة
 ۱۰٬۰۱٥ ۹٬۸۷٤ ۱٤۱ مطالبات تحت التسویة

 ۱۰٬۹۹۷ ۱۰٬۹۹۷ ـ مطالبات متكبدة لم یتم اإلبالغ عنھا
 ۱۳۰٬۲۹۰ ـ ۱۳۰٬۲۹۰ احتیاطي وحدات
 ٥٥۷ ـ ٥٥۷ احتیاطى حسابى 

 ────── ────── ────── 
 ۱۳۱٬٤۳۷ ٥۹٬۳۲۱ ۱۹۰٬۷٥۸ 

    المطلوبات والفائض غیر الموزعة:
 ۱٦٬٥٤۷   مصاریف مستحقة ومطلوبات اخرى

 ۲٬۰٥۰   إلتزامات منافع الموظفین
 ۱٬۰۳۹   مستحقة زكاة وضریبة دخل

 ۲٬۸۲۷   الفائض من عملیات التأمین
   ────── 

 ۲۱۳٬۲۲۱   إجمالي المطلوبات
    

    حقوق الملكیة
 ۳٥۰٬۰۰۰   رأس المال

 ۲۳٬۲٥۳   احتیاطي نظامي
 ۲٤٬٦۳٥   أرباح مبقاة

   ────── 
 ۳۹۷٬۸۸۸   حقوق المساھمینإجمالي 

 ۸۲   عملیات التأمین - إلتزامات منافع الموظفینإحتیاطي إعادة قیاس 
   ────── 

 ۳۹۷٬۹۷۰   إجمالي حقوق الملكیة
   ────── 

 ٦۱۱٬۱۹۱   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
   ══════ 
 
 
 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤٦ 
 

 معلومات قطاعات التشغیل (تتمة)   -۲۷
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في للسنة  
 اإلجمالي  قطاع تأمین المجموعات  قطاع تأمین األفراد 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

    اإلیرادات
    إجمالي اشتراكات مكتتبة: 

 ۷۳٬٦۸۰ - ۷۳٬٦۸۰ أفراد 
 ٤٤٥ ٤٤٥ - ت صغیرة ومتوسطة الحجم منشآ

 ٥٦٫۱٥۸ ٥٦٫۱٥۸ - شركات 
 ────── ────── ────── 

 ۷۳٬٦۸۰ ٥٦٬٦۰۳ ۱۳۰٬۲۸۳ 
    اشتراكات مسندة:

 - - - محلي 
 )۲۰٬۸۱٥( )۱۹٬۹۳۳( )۸۸۲( اجنبى 

 ────── ────── ────── 
 ۱۰۹٬٤٦۸ ۳٦٬٦۷۰ ۷۲٬۷۹۸ مكتتبةصافي اشتراكات 

 )۸٬۳۹٦( )۸٬۳۹٦( - صافيبالغیر مكتسبة، التغیر في اشتراكات 
 ────── ────── ────── 

 ۱۰۱٬۰۷۲ ۲۸٬۲۷٤ ۷۲٬۷۹۸ مكتسبةصافي اشتراكات 
 ۱٬٥۹٤ - ۱٬٥۹٤ أخرى إكتتابإیرادات 

 ────── ────── ────── 
 ۱۰۲٬٦٦٦ ۲۸٬۲۷٤ ۷٤٬۳۹۲ إجمالي اإلیرادات

 ────── ────── ────── 
    إكتتابتكالیف ومصاریف 

 )۱۱٬۸٤٥( )۱۱٬۷۱۷( )۱۲۸( الي مطالبات مدفوعةإجم
 ۹٬۹۲۰ ۹٬۸۸۲ ۳۸ حصة معیدي التأمین من مطالبات مدفوعة

 ────── ────── ────── 
 )۱٬۹۲٥( )۱٬۸۳٥( )۹۰( صافي مطالبات مدفوعة

 )۲٬۰۰٦( )۱٬۹۲٥( )۸۱( التغیرات في مطالبات تحت التسویة، بالصافي
 ۱٬٥٥٤ ۱٬٥٥٤ - م اإلبالغ عنھا، بالصافيالتغیرات في مطالبات متكبدة لم یت

 ────── ────── ────── 
 )۲٬۳۷۷( )۲٬۲۰٦( )۱۷۱( صافي مطالبات متكبدة
 )٥۷٬٤٦٦( - )٥۷٬٤٦٦( صافيبالاشتراكات استثماریة، 

 ۱۹۷ - ۱۹۷ التغیر في االحتیاطي الحسابي
 )۳٬۹۱۰( )۲٥٥( )۳٫٦٥٥( تكالیف إقتناء وثائق تأمین

 )٦٥۱( )۲۸۳( )۳٦۸( تیشرسوم إشراف وتف
 ────── ────── ────── 

 )٦٤٬۲۰۷( )۲٫۷٤٤( )٦۱٫٤٦۳( اإلكتتابإجمالي تكالیف ومصاریف 
 ────── ────── ────── 

 ۳۸٬٤٥۹ ۲٥٫٥۳۰ ۱۲٫۹۲۹ اإلكتتاب دخلصافي 
 ────── ────── ────── 

    (مصاریف) / إیرادات تشغیلیة أخرى
 )۱۸۳(   مشكوك في تحصیلھا دیونمخصص 

 )۱۰٬۲٤۳(   مصاریف عمومیة وإداریة
 ۱۰٬۰۷٦   من استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق تعموال

 ٥٦   دخل عموالت من ودائع
 ۷۳٥   من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ةغیر محقق مكاسب
 ۱٫۱٦٤   خلمن استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الد ةمحقق مكاسب

 ۱٬۰٤٦   إیرادات أخرى
   ────── 

 ۲٬٦٥۱   خرى، بالصافي األتشغیلیة الیرادات اإلإجمالي 
   ────── 

 ٤۱٬۱۱۰   الزكاة والضریبة الفائض و قبلالدخل 
 )۳٬۳٥٥(   صافي الدخل العائد لعملیات التأمین

   ────── 
 ۳۷٬۷٥٥   ریبة الدخلقبل الزكاة وض صافي الدخل للسنة العائد للمساھمین

 )۹٤۷(   الزكاة 
 )۱۰۰(   ضریبة الدخل 

   ────── 
 ۳٦٬۷۰۸   مساھمینلل   العائدلسنة ل دخل الصافي 

   ══════ 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۷ 
 

 معلومات قطاعات التشغیل (تتمة)  -۲۷
  م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱السنة المنتھیة فى  
 اإلجمالي  قطاع تأمین المجموعات  قطاع تأمین األفراد 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي سعوديألف لایر  

    اإلیرادات
    إجمالي اشتراكات مكتتبة 

 ٥۸٬۱۲٦ - ٥۸٬۱۲٦ أفراد 
 ۷٦٦ ۷٦٦ - منشآت صغیرة ومتوسطة الحجم 

 ٤۲٬۲٥۳ ٤۲٬۲٥۳ - شركات 
 ────── ────── ────── 

 ٥۸٬۱۲٤ ٦۳٬۰۱۹ ۱۰۱٬۱٤٥ 
    اشتراكات مسندة: 

 - - - محلي
 ) ۱۸٬٦۲٥( ) ۱۷٬۸۲۱( ) ۸۰٤( اجنبى 

 ────── ────── ────── 
 ۸۲٬٥۲۰ ۲٥٬۱۹۸ ٥۷٬۳۲۲  مكتتبةصافي اشتراكات 

 ) ۲٬٦۸۷( ) ۲٬٦۸۷( - صافيبالالتغیر في اشتراكات غیر مكتسبة، 
 ────── ────── ────── 

 ۷۹٬۸۳۳ ۲۲٬٥۱۱ ٥۷٬۳۲۲ صافي اشتراكات مكتسبة
 ٤٬٥٤٥ - ٤٬٥٤٥ أخرى إكتتابإیرادات 

 ────── ────── ────── 
 ۸٤٬۳۷۸ ۲۲٬٥۱۱ ٦۱٬۸٦۷ إجمالي اإلیرادات

 ────── ────── ────── 
    إكتتابتكالیف ومصاریف 

 ) ۱۱٬۱۹۱( ) ۱۰٬۹٤۱( ) ۲٥۰( إجمالي مطالبات مدفوعة
 ۹٬۱٤٥ ۸٬۹۹٥ ۱٥۰ حصة معیدي التأمین من مطالبات مدفوعة

 ────── ────── ────── 
 ) ۲٬۰٤٦( ) ۱٬۹٤٦( ) ۱۰۰( صافي مطالبات مدفوعة

 ۱۱۹ ۲۱۸ ) ۹۹( التغیرات في مطالبات تحت التسویة، بالصافي
 ٥۲۹ ٥۲۹ - التغیرات في مطالبات متكبدة لم یتم اإلبالغ عنھا، بالصافي

 ────── ────── ────── 
 ) ۱٬۳۹۸( ) ۱٬۱۹۹( ) ۱۹۹( صافي مطالبات متكبدة
 ) ٤۸٬٥۱۳( - ) ٤۸٬٥۱۳( صافيبالاشتراكات استثماریة، 

 ٤۰۱ - ٤۰۱ في االحتیاطي الحسابيالتغیر 
 ) ۱٬٥۲۲( ) ۱۳٥( ) ۱٬۳۸۷( تكالیف إقتناء وثائق تأمین

 ) ٥۰٦( ) ۲۱٥( ) ۲۹۱( رسوم إشراف وتفتیش
 ────── ────── ────── 

 ) ٥۱٬٥۳۸( ) ۱٬٥٤۹( ) ٤۹٬۹۸۹(  اإلكتتابإجمالي تكالیف ومصاریف 
 ────── ────── ────── 

 ۳۲٬۸٤۰ ۲۰٬۹٦۲ ۱۱٬۸۷۸ اإلكتتاب دخلصافي 
 ────── ────── ────── 

    (مصاریف) / إیرادات تشغیلیة أخرى
 ) ٥٥(   مشكوك في تحصیلھا دیونمخصص 

 ) ۸٬۹٥۳(   مصاریف عمومیة وإداریة
 ۹٬۷۹٥   من استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقت عموال

 ٦۷۳   دخل عموالت من ودائع
العادلة من خالل قائمة  من استثمارات بالقیمة ةغیر محقق مكاسب
 ۲۲۰   الدخل

 ۲۸   من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ةمحقق مكاسب
 ۸   توزیعات ارباح
 ۱۱۱   إیرادات أخرى

   ────── 
 ۱٬۸۲۷   خرى، بالصافي األتشغیلیة الیرادات اإلإجمالي 

   ────── 
 ۳٤٬٦٦۷   الزكاة والضریبة الفائض وقبل الدخل 

 ) ۲٬۸۲۷(   الدخل العائد لعملیات التأمین
   ────── 

 ۳۱٬۸٤۰   قبل الزكاة وضریبة الدخل صافي الدخل للسنة العائد للمساھمین
 ) ۸٥٤(   الزكاة 

 ) ۱٤۲(   ضریبة الدخل
   ────── 

 ۳۰٬۸٤٤   لسنة العائد  للمساھمینلدخل الصافي 
   ══════ 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۸ 
 

 إدارة المخاطر  -۲۸

الشركة على مخاطر ولكن ھذه المخاطر تدار من خالل عملیة تحدید وقیاس ومراقبة مستمرة للمخاطر تخضع لضوابط الحد  تنطوي أنشطة 
ل  ؤو یة الشركة وكل فرد في الشركة مسمن المخاطر وضوابط أخرى. إن عملیة إدارة المخاطر ھذه في غایة األھمیة لضمان استمرار ربح

 أو مسئولیاتھا. إن سیاسة الشركة ھي مراقبة مخاطر األعمال من خالل عملیة التخطیط اإلستراتیجي. عن المخاطر فیما یتعلق بمسئولیاتھ 
 
 تأخذ عملیة التخطیط االستراتیجي بعین االعتبار تأثیر ظروف السوق والخبرات المتاحة في المخاطر الكامنة التي تتعرض لھا الشركة.  
 

 ھیكل ادارة المخاطر 
 كم داخل الشركة لتحدید وتقییم وتخفیف ومراقبة المخاطر. تم تأسیس ھیكل تنظیمي مح 

 
 مجلس االدارة  

 عن إدارة المخاطر ككل وعن إعتماد إستراتیجیات وأسس إدارة المخاطر.  ؤول لمس إن مجلس االدارة ھو ا
 

 اإلدارة العلیا
ن سیاسة محددة مسبقاً من قبل الشركة بشأن قبول  إن اإلدارة العلیا مسؤولة عن العملیات الیومیة من أجل تحقیق األھداف اإلستراتیجیة ضم

 المخاطر. 
 

 لجنة المراجعة 
بمساعدة المجلس في تنفیذ مسؤولیاتھ فیما یتعلق بتقییم جودة وسالمة   . تقوم لجنة المراجعةجمعیة المساھمینیتم اختیار لجنة المراجعة من قبل  

 مة الضوابط الداخلیة للشركة. التقاریر المالیة وإدارة المخاطر ومراجعتھا والتأكد من سال
 

 لجنة المخاطر 
لجنة المخاطر من قبل مجلس ادارة الشركة. إن لجنة المخاطر مسؤولة عن اعداد إستراتیجیة إدارة المخاطر في الشركة للتأكد من   یتم اختیار

 ان عرضة الشركة للمخاطر ھو الحد األدنى. 
 

 إدارة المراجعة الداخلیة
إدارة المخاطر والتشغییل الرئیسیة داخل الشركة سنویاً من قبل إدارة المراجعة الداخلیة، والتي تقوم بالتأكد من كفایة  یتم تدقیق جمیع عملیات 

تقریر  اإلجراءات ومن اإللتزام  بھذه اإلجراءات. تقوم إدارة المراجعة الداخلیة ببحث كافة نتائج عملیات التقویم مع اإلدارة العلیا، وتقدیم
 وصیات مباشرة إلى لجنة المراجعة. النتائج والت 

 
 وفیما یلى المخاطر التي تواجھھا الشركة والطرق التي تقوم بھا االدارة لتخفیف اثرھا:

 
 مخاطر التشغیل 

مخاطر التشغیل ھي مخاطر نشوء خسائر مباشرة او غیر مباشرة من سلسلة عریضة من األسباب المرتبطة بإجراءات التشغیل وعملیات  
بمنأى   -مات والبنیة التحتیة المساندة لعملیات الشركة سواًء كانت داخلیة في نطاق الشركة او خارجیة على مستوى مقدمي الخدمة تقنیة المعلو

العوامل التي قد تنشأ جراء متطلبات نظامیة. تنشأ مخاطر التشغیل من خالل جمیع أنشطة   تلكمثل  –والسوق والسیولة  اإلئتمانعن مخاطر 
 الشركة. 

 
الرئیسي للشركة ھو إدارة مخاطر التشغیل من اجل إیجاد توازن بین الحد من الخسائر المالیة واالضرار بسمعة الشركة مع تحقیق   الھدف

أھدافھا االستثماریة من خالل تحقیق عوائد للمستثمرین. إن المسؤولیة الرئیسیة في تطویر وتنفیذ الضوابط على مخاطر التشغیل تقع على  
 الشركة. وھذه المسؤولیة تتضمن الضوابط في المجاالت التالیة: عاتق مجلس إدارة

 والمسؤولیات. لمھام على مستوى الوظائف واألدوارمتطلبات الفصل المالئم بین ا -
 متطلبات التسویة ومراقبة المعامالت.  -
 االلتزام بالمتطلبات النظامیة القانونیة. -
 توثیق الضوابط واالجراءات.  -
 لمخاطر التشغیل ومدى كفایة الضوابط واإلجراءات لمواجھة المخاطر. متطلبات التقییم الدوري  -
 المعاییر األخالقیة ومعاییر االعمال.  -
 سیاسات وإجراءات التخفیف من مستوى المخاطر.  -

 
 التأمین مخاطر 
وتتأثر ھذه المخاطر بتكرار   تجاوز المطالبات المستحقة لحملة الوثائق القیمة الدفتریة الحتیاطي أنشطة التأمین.  مخاطر ھي التأمین مخاطر

یة  ومبالغ المطالبات المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طویلة األجل. لذا فإن ھدف عملیات التأمین ھو التأكد من وجود احتیاطیات كاف
لحد من أقصى خسارة  لتغطیة ھذه المطلوبات. وتدیر عملیات التأمین ھذه المخاطر عن طریق التأكد من وجود غطاء إعادة تأمین كافي ل

 مستحقة مقابل أي مطالبة بمفردھا. 
 

 تركیز مخاطر التأمین
 تتركز مخاطر التأمین للشركة المتعلقة بحاملي عقود التأمین في المملكة العربیة السعودیة. 
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 إدارة المخاطر (تتمة)  -۲۸

 اإلفتراضات الرئیسیة 
ارث الطبیعیة، الفیضانات، بیئیة وإقتصادیة، وإضطرابات في  إن تكرار وخطورة المطالبات یمكن أن یتأثر بعدة عوامل مثل الكو

الغالف الجوي، وتركیز المخاطر، واضطرابات مدنیة، وما إلى ذلك. تقوم الشركة بإدارة ھذه المخاطر من خالل استراتیجیات  
 اإلكتتاب المتحفظة واالستخدام الفعال لترتیبات إعادة التأمین.

 
 التكرار ومبلغ المطالبات 

یتعلق بالتأمین على الحیاة الفردي، فإن الخطر الرئیسي ھو الوفیات والمرض (العجز الدائم أو المؤقت) للمؤمن علیھم. تدار  فیما 
مخاطر الوفیات والمرض من خالل استراتیجیة اكتتاب محددة بوضوح وكذلك تحدید إجراءات تقییم المطالبات. ھناك عدة مستویات  

تقاریر من المتخصصین واإلستشاریین، والفحص الطبي  الالحالة الصحیة الجیدة، االستبیان الطبي، مختلفة لإلكتتاب، تتضمن تأكید 
الشامل. تقوم الشركة بفحص مالي، مھني، وفحص لنمط الحیاة للتأكد من درجة المخاطر التي یحملھا المؤمن علیھ وللتأكد من أن 

 المؤمن علیھ یمكن تصنیفھ أنھ ذو حیاة عادیة.
 

للمؤمن علیھم. تتكون مخاطر   (عجز دائم أو مؤقت) ق بمحفظة التأمین الجماعي ، فإن الخطر الرئیسي ھو الوفیات والمرضفیما یتعل
التأمین الجماعي عن طریق تركزھا، مثالً العاملین في نفس المكان. تدار مخاطر الوفیات والمرض من خالل استراتیجیة اكتتاب محددة  

ییم المطالبات. ھناك عدة مستویات مختلفة لإلكتتاب، تتضمن تأكید الحالة الصحیة الجیدة، االستبیان بوضوح وكذلك تحدید إجراءات تق
الطبي، التقاریر من المتخصصین واإلستشاریین، والفحص الطبي الشامل. تقوم الشركة بالنظر في طبیعة نشاط المجموعة، حجم  

 المجموعة، النطاق الجغرافي، الخلفیة الثقافیة.  
 

مایة محافظ التأمینات الفردیة والجماعیة من خالل ترتیبات إعادة التأمین فعالة، إن إعادة التأمین تحمي الشركة من المخاطر  تتم ح
 السلبیة الناتجة عن حاالت الوفاة والمرض.  

 
 حساسیة المطالبات 

كن باإلمكان تحدید مدى حساسیة بعض إن مخصص مطالبات التأمین العام لھ حساسیة لإلفتراضیات األساسیة المذكورة أعاله. لم ی 
المتغیرات   بقاء في نسبة المطالبات مع  ٪٥القانونیة أوعدم التیقین في عملیة التقدیر. إن التغیر اإلفتراضي بنسبة مثل  االفتراضات 
 الي. ألف لایر سعودي) في اإلجم ۳٬۹۹۲: م۲۰۱۸ألف لایر سعودي ( ۱٥٬۰٥٤ ر على دخل السنة بحوالي ث سیؤتة األخرى ثاب 

 
 فحص الخبیر االكتواري المستقل للمطالبات واحتیاطي المطالبات 

من أجل تقلیل حدة مخاطر التامین، تقوم الشركة بإستخدام خبیر اكتواري مستقل للفحص الدوري لنماذج مطالبات الشركة والمطالبات  
 المتوقعة وكذلك التحقق من كفایة االغالق السنوي للمطالبات. 

 
 مینمخاطر إعادة التأ

 في الشركة تقوم المدفوعة  المطالبات  عدد في الزیادة الناتجة عن المالیة للمخاطر التعرض ولتقلیل التأمین شركات لدى الحال ھو كما
التأمین. إن ھذه الترتیبات تؤمن تنوع أكثر في األعمال وتسمح  إعادة ألغراض أخرى أطراف مع بإبرام عقود نشاطھا المعتاد سیاق

جمیع إعادة التأمین بموجب عقود   ان بة الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن المخاطر الكبیرة وتؤمن قدرات نمو إضافیة. لإلدارة بمراق
 إختیاریة والحصص والفائض. 

 
تعرضھا لخسائر كبیرة نتیجة اعسار لمعیدي التأمین. فإن الشركة تقوم بتقییم الوضع المالي لمعیدي التأمین وتركز مخاطر  ولتقلیل

 ئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافیة واألنشطة المماثلة لمعیدي التأمین.اال
 

 یتم إختیار معیدي التأمین وفقاً للتوجیھات والمعاییر التالیة المحددة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة إعادة التأمین:
 

سبیل المثال ستنادرد أند بورس) تصنیفاً ال   الحد األدنى المقبول للتصنیف االئتماني من قبل وكاالت التصنیف المعترف بھا (على -
 یقل عن "ب ب ب". 

 السمعة الجیدة لشركات إعادة التأمین. -
 وجود عالقة عمل حالیة أو سابقة من معیدي التأمین. -
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 (تتمة)  مخاطر إعادة التأمین
قوم بأي تصنیف ائتماني ولكن ھذا یقتصر على تلك الشركات المحلیة  واستثناًء لھذه القاعدة فیما یتعلق بالشركات المحلیة التي ال ت 

ى  والمعتمدة من قبل الجھات المحلیة المنظمة ألعمال التأمین وعالوة على ذلك فإن القوة المالیة واإلداریة والخبرة التقنیة باإلضافة ال 
بات الشركة قبل الموافقة على  لطت ومطابقتھا مقابل قائمة م یتم مراجعتھا بشكل كامل من قبل الشركة –حیثما ینطبق  –األداء التاریخي 

 تبادل أعمال التأمین. 
 

إن عقود إعادة التأمین المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتھا تجاه حملة وثائق التأمین. وبالتالي فإن الشركة تظل مسئولة عن جزء من 
 عنده معیدي التأمین في الوفاء بالتزاماتھم بموجب اتفاقیات إعادة التأمین.مطالبات إعادة التأمین تحت التسویة إلى الحد الذي یخفق 

 
 المخاطر المتعلقة باألنظمة 

تخضع عملیات الشركة أیضاً لمتطلبات أنظمة المملكة العربیة السعودیة. إن ھذه األنظمة ال تقضي فقط بالحصول على الموافقة على  
بعض القیود (مثل كفایة رأس المال) لتقلیل مخاطر التعثر في سداد االلتزامات واالعسار   األنشطة ومراقبة ھذه األنشطة بل إنھا تفرض

 من جانب شركات التأمین لمواجھة أي مطلوبات غیر متوقعة حال نشوئھا.
 

 ) المالءةمخاطر إدارة رأس المال (
ة كافیة. وتحدد الشركة متطلبات أخرى للحفاظ  تم وضع أھداف من قبل الشركة ویتم اقرار ھذه المتطلبات للتأكد من وجود ھوامش سیول 
 على نسب رأس مال صحیحة لدعم أھداف العمل وزیادة قیمة األسھم إلى أكبر قدر ممكن.

 
وتدیر الشركة احتیاجاتھا من رأس المال عن طریق تقییم النقص بین مستویات رأس المال المسجلة والمستویات المطلوبة على أساس  

دیالت على مستویات رأس المال الحالیة على ضوء التغیرات في أحوال السوق وخصائص مخاطر أنشطة  منتظم. ویتم إجراء تع
الشركة. ومن أجل المحافظة على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ ، قد تقوم الشركة بتعدیل مبلغ توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین أو  

 إصدار أسھم جدیدة. 
 

) یتعین على مؤسسة النقد العربي السعودي من اللوائح التنفیذیة الصادرة عن  ٦۷سعودي (المادة بموجب متطلبات نظام التأمین ال
 الشركة التقید بالمتطلبات واألنظمة ذات الصلة. 

 
 المخاطر المالیة 

ات المرتبطة بالوحدات  واستثمارات متاحة للبیع والمحتفظ بھا لتغطیة المطلوب  البنوك النقد في تتمثل األدوات المالیة الرئیسیة للشركة في
األخرى واإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ  والموجوداتواإلشتراكات المدینة وحصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة 

ي وذمم دائنة لمعید جھات ذات عالقة والودیعة النظامیةاإلستحقاق واإلستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ومستحق من 
أخرى. ال تقوم الشركة بإبرام أیة معامالت   مطلوبات والتأمین ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ومستحق إلى عملیات المساھمین 

 تتعلق بمشتقات األدوات المالیة. 
 

األجنبیة إن المخاطر الرئیسیة الناشئة عن األدوات المالیة للشركة في عملیات التامین وعملیات المساھمین ھي مخاطر العمالت 
ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر اسعار الصنادیق. تقوم اإلدارة بمراجعة السیاسات المتعلقة  

 بإدارة كل من ھذه المخاطر وإعتمادھا. وفیما یلي ملخص بھذه المخاطر: 
 

 مخاطر العملة األجنبیة 
بذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار الصرف األجنبي. تعتقد اإلدارة بأن تتمثل مخاطر العمالت في المخاطر الناتجة عن تذ

التأمین وعملیات المساھمین  عملیات ھي ضئیلة حیث انمخاطر وقوع خسائر جوھریة بسبب التقلبات في أسعار الصرف األجنبي 
 مرتبط بالدوالر األمریكي.  ان الریال السعودي  .بالریال السعودي والدوالر األمریكي تتم المعامالت الرئیسیة للشركةو
 

 مخاطر أسعار العموالت 
تنشأ مخاطر أسعار العموالت نتیجة تقلبات أسعار العموالت الخاصة والتي ستؤثر على الربحیة المستقبلیة أو القیمة العادلة لألدوات  

 حة. المالیة. تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة بشأن ودائع المراب 
 

تتمثل حساسیة الدخل بالتغیرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة، مع اإلبقاء على جمیع البنود األخرى القابلة للتغییر ثابتة على 
إن التغیر اإلفتراضي بواقع  م. ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ربح الشركة لسنة واحدة على أساس الموجودات المالیة بعمولة متغیرة مقتناة كما في 

دیسمبر  ۳۱مقتناة كما في  أساس في المتوسط المرجح ألسعار العموالت الخاصة على الموجودات المالیة بعمولة متغیرة ةطنق ٥۰
لایر   ألف  ۱٬٦۱۲: م۲۰۱۸(  لایر سعودي  ألف  ۱٬۹۱۷م سیؤثر على دخل العموالت الخاصة لودائع المرابحة بمبلغ وقدره ۲۰۱۹
 ) على فترة اإلستحقاق المتبقیة.سعودي 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۱ 
 

 
 ة المخاطر (تتمة) ر إدا -۲۸

 

 اإلئتمان مخاطر
 مالیة. خسارة تكبد الطرف اآلخر  الوفاء ما والتسبب في على ما طرف قدرة عدم ھي مخاطر اإلئتمان مخاطر

 
تقوم الشركة بإصدار وثائق إستتثمار مرتبطة بوحدات. وفي حالة األعمال المرتبطة بوحدات، یتحمل حامل وثیقة التكافل مخاطر  

ن الموجودات المملوكة في الصنادیق اإلستثماریة المرتبطة بوحدات الن مزایا وثائق التأمین مرتبطة بقیمة موجودات  أإستثماریة بش
 الصندوق. علیھ، التتعرض الشركة لمخاطر إئتمان ھامة بشأن الموجودات المالیة المرتبطة بوحدات. 

 
 ن مخاطر االئتمان: مفیما یلي اإلجراءات والسیاسات المتبعة من قبل الشركة للتخفیف 

 
للتقلیل من التعرض ألي خسائر جوھریة بسبب التعثر في إعادة التأمین، تقوم الشركة بتقییم الوضع المالي لألطراف المتعلقة بإعادة  -

 .الً التأمین. بالتالي، فإن األطراف التي یكون لھم تأثیر على إعادة التأمین یجب أن یكون الحد األدنى لتصنیفھم االئتماني مقبو
إن اإلشتراكات المستحقة مطلوبة من العمالء المتمثلین في الشركات. تسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان عن طریق وضع   -

دیسمبر  ۳۱حدود ائتمان ومراقبة الذمم المدینة القائمة. فیما یتعلق باإلشتراكات المدینة یمثل رصید أحد حملة الوثاق كما في 
 ). ٪٦۷م: ۲۰۱۸من الرصید ( ٪۷٤م ۲۰۱۹

 

وصنادیق االستثمار المشتركة. تحد الشركة من تعرضھا لمخاطر االئتمان  وصكوك تشتمل استثمارات الشركة في اوراق مرابحة مالیة
 على االستثمار من خالل وضع حد ائتماني أدنى مقبول للتأكد من الوضع المالي لتلك االستثمارات.

 
 كز المالي: ان فیما یتعلق بعناصر قائمة المرئتمیبین الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر اال

 

 م۲۰۱۸ م ۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ۱۷٬۰۱٥ ۱۹٬٦۸۷ النقد في البنوك
 ۳۹٥٬۸۲۹ ٤۱۱٬٤۱٤ ت استثمارا

 ۱٬٦۸۸ ۲٬۳۳۲ مستحقة القبضاشتراكات 
 ۷٬۹۱۸ ۲۹٬٤۲۲ حصة إعادة التأمین من المطالبات تحت التسویة 

 ۸٬۰۸۹ ٥٬٦٦۹ لم یتم اإلبالغ عنھاالتي  ة التأمین من المطالباتدحصة إعا
 ۷٬٤۹۱ ۳۰٬۳٦۷ ذات عالقة  اتمبالغ مستحقة من جھ

 ٦۳۹ ۲٬۲۹۱ أخرى  موجودات
 ۳٥٬۰۰۰ ۳٥٬۰۰۰ ودیعة نظامیة 

 ─────── ─────── 
 ٥۳٦٬۱۸۲ ٤۷۳٬٦٦۹ 
 ═══════ ═══════ 

 
 السیولة  مخاطر

 مخاطر تنتج الشركة في توفیر األموال الالزمة للوفاء بالتعھدات المتعلقة بالمطلوبات المالیة. قد  اتمثل الصعوبات التي قد توجھھ
 مستمر على أساس  السیولة  العادلة. تتم مراقبة احتیاجات  قیمتھ  یقارب بمبلغ بسرعة  مالي  أصل بیع القدرة على  عدم من السیولة 

 حال نشوئھا.   إلتزامات بأي فاءولل كافیة أموال وجود من وتعمل اإلدارة على التأكد
 

واالثاث  الودیعة النظامیة االستثمارات و إن جمیع موجودات عملیات التأمین وعملیات المساھمین ھي موجودات متداولة باستثناء
من مطالبات تحت التسویة   التأمین لعملیات المالیة  المطلوبات تتكون فھي موجودات غیر متداولة.والتجھیزات والمعدات 

مصروفات   لعملیات المساھمین المالیة المطلوبات ومطلوبات أخرى. وتتكون ومصروفات مستحقة رصدة دائنة لمعیدي التأمینأو
ماعدا  المالي. المركز قائمة تاریخ من شھًرا ۱۲خالل  المالیة المطلوبات أخرى. من المتوقع سداد جمیع ھذه مستحقة ومطلوبات

 التزامات منافع الموظفین. 
 

 سعار السوق أ مخاطر 
إن عملیات التأمین  إن مخاطر أسعار السوق ھي المخاطر المتعلقة بتقلبات القیمة العادلة بسبب تغیرات في أسعار السوق. 

إن إستثمارات  وعملیات المساھمین عرضة لمخاطر السوق فیما یتعلق بإستثمارات في وحدات صنادیق مشتركة مفتوحة.
إستثمارات في حقوق ملكیة وصكوك ومشتریات مرابحة في األسواق المحلیة والعالمیة   يالصنادیق المشتركة المتعلقة بھا ھ

ویعتمد سعر الوحدة للصندوق على الحركة في أسعار السوق لھذه األدوات. یعمل مدیر الصندوق على الحد من مخاطر السوق  
  موجودات في صافي قیمة  ٪٥غیراً بنسبة ت إن  عن طریق مراقبة التطورات بإستمرار في األسواق ذات الصلة لھذه األدوات.
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٥۲ 
 

م:  ۲۰۱۸ألف لایر سعودي ( ۱۰٬٦٥۹بمبلغ  صافي الموجوداتالصنادیق مع بقاء المتغیرات األخرى ثابتة قد یؤثرعلى 
   . ألف لایر سعودي) ۱۰٬۰٦٥

 إدارة المخاطر (تتمة)    -۲۸
 

 مخاطر السعر 
الیة بسبب التطورات المتعلقة بأداة مالیة محددة او العوامل المؤثرة  ممخاطر السعر ھي مخاطر تقلّب القیمة العادلة لألدوات ال

 على كامل السوق التي یتم فیھا تداول األداة المالیة. 
 

ألف  ۳۹٥٬۸۲۹: ۲۰۱۸ألف لایر سعودي ( ٤۱۱٬٤۱٤مبلغ ب بلغ إجمالي استثمارات الشركة المعرضة لمخاطر أسعار السوق 
المخاطر من خالل الدراسة المناسبة لكل أداة مالیة قبل االستثمار فیھا مع الحفاظ على   لایر سعودي). تقوم الشركة بإدارة ھذه

 حدود المخاطر الواردة في التوجیھات لتقلیص التأثیر المحتمل من تقلبات السوق على المحفظة الكلیة للشركة. 
 

ً بنسبة  ة على ربح الشركة قد یكون على النحو كزیادة او نقص في أسعار السوق الستثمارات الشر ٪۱۰إن تغیراً افتراضیا
 التالي:

 
 األثر على ربح الشركة (ألف لایر سعودي)  التغیر في القیمة العادلة  

۲۰۱۹  ±۱۰ ٪  ±۲٫۸۰۰ 
۲۰۱۸  ±۱۰٪  ±۷٫۳٤٥ 

 
رةً على شیستند تحلیل الحساسیة المعروض أعاله على االستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل والتي تؤثر مبا

 ربح الشركة. 
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٥۳ 
 

 
 

 معلومات إضافیة  -۲۹

 قائمة المركز المالي   ) أ

 عملیات التأمین  
عملیات 

 عملیات التأمین م۲۰۱۹ المساھمین
عملیات 

 م ۲۰۱۸ المساھمین
 ودي عألف لایر س ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

       الموجودات
 ۱۷٬۰۱٥ ۳٬۸۰۷ ۱۳٬۲۰۸ ۱۹٬٦۸۷ ٤٬۲۳۳ ۱٥٬٤٥٤ في البنوكنقد 

 ۱٬٦۳۳ - ۱٬٦۳۳ ۲٬۰۹٤ - ۲٬۰۹٤ صافي بالاشتراكات مستحقة القبض، 
حصة معیدي التأمین من اشتراكات  

 ۹٬۰۰٦ - ۹٬۰۰٦ ۱۲٬۹۲۳ - ۱۲٬۹۲۳ غیر مكتسبة
حصة معیدي التأمین من مطالبات 

 ۷٬۹۱۸ - ۷٬۹۱۸ ۲۹٬٤۲۲ - ۲۹٬٤۲۲ تحت التسویة
حصة معیدي التأمین من مطالبات 

 ۸٬۰۸۹ - ۸٬۰۸۹ ٥٬٦٦۹ - ٥٬٦٦۹ متكبدة لم یتم اإلبالغ عنھا
استثمارات متاحة للبیع محتفظ بھا 

 ۱۲۸٬۲۳۰ - ۱۲۸٬۲۳۰ ۱۸٥٬۱۷۸ - ۱۸٥٬۱۷۸ لتغطیة مطلوبات مرتبطة بوحدات
 ۳۹٥٬۸۲۹ ۳۳۷٬۲۹۹ ٥۸٬٥۳۰ ٤۱۱٬٤۱٤ ۳٦۷٬٥۰۳ ٤۳٬۹۱۱ استثمارات

 ۷٬٤۹۱ ٤۷ ۷٬٤٤٤ ۳۰٬۳٦۷ ۲٬۱۹۱ ۲۸٬۱۷٦ ذات عالقة اتجھ مبالغ مستحقة من
 ۷۲۰ ٤۱ ٦۷۹ ۲٬٤۷۳ ٦۸ ۲٬٤۰٥ أخرى موجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً و

 ۲٦۰ - ۲٦۰ ۸۰۹ - ۸۰۹ ومعدات اثاث وتجھیزات
 ۲٥٬٥۲۲ ۲٥٬٥۲۲ - ۲۹٬٤۰۷ ۲۹٬٤۰۷ - مبالغ مستحقة من عملیات التأمین

 ۳٥٬۰۰۰  ۳٥٬۰۰۰  - ۳٥٬۰۰۰ ۳٥٬۰۰۰ - ةیودیعة نظام
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ۳۲٦٬۰٤۱ ٤۳۸٬٤۰۲ ۷٦٤٬٤٤۳ ۲۳٤٬۹۹۷ ٤۰۱٬۷۱٦ ٦۳٦٬۷۱۳ 

 ) ۲٥٬٥۲۲( ) ۲٥٬٥۲۲( - )۲۹٬٤۰۷( )۲۹٬٤۰۷( - ناقص: استبعادات من عملیات بینیة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ٦۱۱٬۱۹۱ ۳۷٦٬۱۹٤ ۲۳٤٬۹۹۷ ۷۳٥٬۰۳٦ ٤۰۸٬۹۹٥ ۳۲٦٬۰٤۱ لموجوداتاإجمالي 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

       المطلوبات
 ۱٦٬٥٤۷ ۲٬۷۸۹ ۱۳٬۷٥۸ ۱۸٬٦٥۱ ۲٬٦۹٦ ۱٥٬۹٥٥ مصاریف مستحقة ومطلوبات اخرى 

 ۱٦٬۱۲٥ - ۱٦٬۱۲٥ ۱۰٬۷۷٥ - ۱۰٬۷۷٥ ذمم دائنة لمعیدي التأمین
 ۲۲٬۷۷٤ - ۲۲٬۷۷٤ ۳٥٬۰۸۷ - ۳٥٬۰۸۷ یر مكتسبةغاشتراكات 

 ۱۰٬۰۱٥ - ۱۰٬۰۱٥ ۳۳٬٥۲٥ - ۳۳٬٥۲٥ مطالبات تحت التسویة
 ۱۰٬۹۹۷ - ۱۰٬۹۹۷ ۷٬۰۲۳ - ۷٬۰۲۳ مطالبات متكبدة لم یتم اإلبالغ عنھا

 ۱۳۰٬۲۹۰ - ۱۳۰٬۲۹۰ ۱۸۷٬۹۷۹ - ۱۸۷٬۹۷۹ احتیاطي وحدات 
 ٥٥۷ - ٥٥۷ ۳٦۰ - ۳٦۰ احتیاطي حسابى

 ۲٬۰٥۰ - ۲٬۰٥۰ ۲٬٦۲٤ - ۲٬٦۲٤ ت منافع الموظفیناإلتزام
 ۱٬۰۳۹ ۱٬۰۳۹ - ۱٬۱۱۰ ۱٬۱۱۰ - مستحقة زكاة وضریبة دخل

 ۲٥٬٥۲۲ - ۲٥٬٥۲۲ ۲۹٬٤۰۷ - ۲۹٬٤۰۷ حقة لعملیات المساھمین ستمبالغ م
 ۲٬۸۲۷ - ۲٬۸۲۷ ۳٬۳٥٥ - ۳٬۳٥٥ فائض من عملیات التأمین

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ۳۲٦٬۰۹۰ ۳٬۸۰٦ ۳۲۹٬۸۹٦ ۲۳٤٬۹۱٥ ۳٬۸۲۸ ۲۳۸٬۷٤۳ 

)۲۹٬٤۰۷( ناقص: استبعادات من عملیات بینیة  - )۲۹٬٤۰۷(  )۲٥٬٥۲۲ ( - )۲٥٬٥۲۲ ( 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ۲۱۳٬۲۲۱ ۳٬۸۲۸ ۲۰۹٬۳۹۳ ۳۰۰٬٤۸۹ ۳٬۸۰٦ ۲۹٦٬٦۸۳ إجمالي المطلوبات
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

       حقوق الملكیة
 ۳٥۰٬۰۰۰  ۳٥۰٬۰۰۰  - ۳٥۰٬۰۰۰ ۳٥۰٬۰۰۰ - رأس المال 

 ۲۳٬۲٥۳ ۲۳٬۲٥۳ - ۳۰٬٥۹٥ ۳۰٬٥۹٥ - احتیاطي نظامي
 ۲٤٬٦۳٥ ۲٤٬٦۳٥ - ٥٤٬۰۰۱ ٥٤٬۰۰۱ - أرباح مبقاة

إلتزامات منافع إحتیاطي إعادة قیاس 
 ۸۲ - ۸۲ )٤۹( - )٤۹( عملیات التأمین - الموظفین

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ۳۹۷٬۹۷۰ ۳۹۷٬۸۸۸ ۸۲ ٤۳٤٬٥٤۷ ٤۳٤٬٥۹٦ )٤۹( إجمالي حقوق الملكیة

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ٦۱۱٬۱۹۱ ٤۰۱٬۷۱٦ ۲۰۹٬٤۷٥ ۷۳٥٬۰۳٦ ٤۳۸٬٤۰۲ ۲۹٦٬٦۳٤ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 

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



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥٤ 
 

 
 

 معلومات إضافیة (تتمة)  -۲۹
 قائمة الدخل   ) ب
 م۲۰۱۸ عملیات المساھمین عملیات التأمین م۲۰۱۹ عملیات المساھمین  عملیات التأمین 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

 (معدلة)       اإلیرادات
       ي اشتراكات مكتتبة: لإجما

 ٥۸٬۱۲٦ - ٥۸٬۱۲٦ ۷۳٬٦۸۰ - ۷۳٬٦۸۰ أفراد  
 ۷٦٦ - ۷٦٦ ٤٤٥ - ٤٤٥ منشآت صغیرة ومتوسطة الحجم  

 ٤۲٬۲٥۳ - ٤۲٬۲٥۳ ٥٦٬۱٥۸ - ٥٦٬۱٥۸ شركات  
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ۱۳۰٬۲۸۳ - ۱۳۰٬۲۸۳ ۱۰۱٬۱٤٥ - ۱۰۱٬۱٤٥ 
       اشتراكات مسندة:

 - - - - - - محلي 
 )۱۸٬٦۲٥( - )۱۸٬٦۲٥( )۲۰٬۸۱٥( - )۲۰٬۸۱٥( اجنبى 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ۸۲٬٥۲۰ - ۸۲٬٥۲۰ ۱۰۹٬٤٦۸ - ۱۰۹٬٤٦۸ صافي اشتراكات مكتتبة

 )۲٬٦۸۷( - )۲٬٦۸۷( )۸٬۳۹٦( - )۸٬۳۹٦( التغیر في اشتراكات غیر مكتسبة،  بالصافي 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ۷۹٬۸۳۳ - ۷۹٬۸۳۳ ۱۰۱٬۰۷۲ - ۱۰۱٬۰۷۲ صافي اشتراكات مكتسبة
 ٤٬٥٤٥ - ٤٬٥٤٥ ۱٬٥۹٤ - ۱٬٥۹٤ أخرى  إكتتابإیرادات 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ۸٤٬۳۷۸ - ۸٤٬۳۷۸ ۱۰۲٬٦٦٦ - ۱۰۲٬٦٦٦ إجمالي اإلیرادات

       
       إكتتابریف اتكالیف ومص

 )۱۱٬۱۹۱( - )۱۱٬۱۹۱( )۱۱٬۸٤٥( - )۱۱٬۸٤٥( إجمالي مطالبات مدفوعة
 ۹٬۱٤٥ - ۹٬۱٤٥ ۹٬۹۲۰ - ۹٬۹۲۰ حصة معیدي التأمین من مطالبات مدفوعة

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 )۲٬۰٤٦( - )۲٬۰٤٦( )۱٬۹۲٥( - )۱٬۹۲٥( صافي مطالبات مدفوعة

 ۱۱۹ - ۱۱۹ )۲٬۰۰٦( - )۲٬۰۰٦( في مطالبات تحت التسویة، بالصافي التغیرات
التغیرات في مطالبات متكبدة لم یتم اإلبالغ  

 ٥۲۹ - ٥۲۹ ۱٬٥٥٤ - ۱٬٥٥٤ عنھا، بالصافي
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 )۱٬۳۹۸( - )۱٬۳۹۸( )۲٬۳۷۷( - )۲٬۳۷۷( صافي مطالبات متكبدة
 )٤۸٬٥۱۳( - )٤۸٬٥۱۳( )٥۷٬٤٦٦( - )٥۷٬٤٦٦( ماریة، بالصافيثاشتراكات است

 ٤۰۱ - ٤۰۱ ۱۹۷ - ۱۹۷ التغیر في االحتیاطي الحسابي 
 )۱٬٥۲۲( - )۱٬٥۲۲( )۳٬۹۱۰( - )۳٬۹۱۰( تكالیف اقتناء وثائق تأمین

 )٥۰٦( - )٥۰٦( )٦٥۱( - )٦٥۱( رسوم إشراف وتفتیش
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 )٥۱٬٥۳۸( - )٥۱٬٥۳۸( )٦٤٬۲۰۷( - )٦٤٬۲۰۷( اإلكتتابإجمالي تكالیف ومصاریف 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ۳۲٬۸٤۰ - ۳۲٬۸٤۰ ۳۸٬٤٥۹ - ۳۸٬٤٥۹ اإلكتتابصافي دخل 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

       (مصاریف) / إیرادات تشغیلیة أخرى
 )٥٥( - )٥٥( )۱۸۳( - )۱۸۳( مشكوك في تحصیلھا دیونص ص مخ

 )۸٬۹٥۳( )۳٬۱۹۳( )٥٬۷٦۰( )۱۰٬۲٤۳( )۳٬۱۰۹( )۷٬۱۳٤( مصاریف عمومیة وإداریة
من استثمارات محتفظ بھا حتى   تعموال

 ۹٬۷۹٥ ۹٬۳۳۹ ٤٥٦ ۱۰٬۰۷٦ ۹٬٦۲۰ ٤٥٦ تاریخ االستحقاق 
 ٦۷۳ ۳٦ ٦۳۷ ٥٦ ۷ ٤۹ دخل عموالت من ودائع 

محققة من استثمارات بالقیمة   رغی مكاسب 
 ۲۲۰ ۱٤۸ ۷۲ ۷۳٥ - ۷۳٥ العادلة من خالل قائمة الدخل  

من استثمارات بالقیمة العادلة  ةمحقق مكاسب 
 ۲۸ ۲۸ - ۱٬۱٦٤ ۹۷٥ ۱۸۹ من خالل قائمة الدخل  

 ۸ ۸ - - - - توزیعات ارباح
 ۱۱۱ ۳۲ ۷۹ ۱٬۰٤٦ ٦٥ ۹۸۱   إیرادات أخرى

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

 ۱٬۸۲۷ ٦٬۳۹۸ )٤٬٥۷۱( ۲٬٦٥۱ ۷٬٥٥۸ )٤٬۹۰۷( إجمالي (مصاریف) / إیرادات تشغیلیة أخرى

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



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥٥ 
 

 
 

  معلومات إضافیة (تتمة)   -۲۹

 ب) قائمة الدخل (تتمة) 
 م۲۰۱۸ اھمینسعملیات الم عملیات التأمین م۲۰۱۹ عملیات المساھمین  عملیات التأمین 

 
 ألف لایر سعودي 

 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 

الدخل قبل الفائض والزكاة  
 ۳٤٬٦٦۷ ٦٬۳۹۸ ۲۸٬۲٦۹ ٤۱٬۱۱۰ ۷٬٥٥۸ ۳۳٬٥٥۲ وضریبة الدخل

       
)۳۰٬۱۹۷( الفائض المحول إلى المساھمین  ۳۰٬۱۹۷ - )۲٥٬٤٤۲( ۲٥٬٤٤۲ - 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
صافي الدخل للسنة قبل الزكاة  

 ۳٤٬٦٦۷ ۳۱٬۸٤۰ ۲٬۸۲۷ ٤۱٬۱۱۰ ۳۷٬۷٥٥ ۳٬۳٥٥ وضریبة الدخل
       

)۹٤۷( - زكاة  )۹٤۷(  - )۸٥٤( )۸٥٤( 
)۱۰۰( - ضریبة دخل  )۱۰۰(  - )۱٤۲( )۱٤۲( 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ۳۳٬٦۷۱ ۳۰٬۸٤٤ ۲٬۸۲۷ ٤۰٬۰٦۳ ۳٦٬۷۰۸ ۳٬۳٥٥ ي الدخل للسنة فصا

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
المتوسط المرجح لعدد األسھم  

 ۳٥٬۰۰۰ ۳٥٬۰۰۰ - ۳٥٬۰۰۰ ۳٥٬۰۰۰ - العادیة القائمة (باآلالف)  
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

(لایر   ةربحیة السھم األساسیة للسن
 سعودي)

- 
      

 
۱٫۰٥ - - ۰٫۸۸ - 

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

 ج) قائمة الدخل الشامل  
 

 م۲۰۱۸     عملیات المساھمین عملیات التأمین م۲۰۱۹ عملیات المساھمین  عملیات التأمین 
 ألف لایر سعودي   سعودي لایرألف   ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
       

 ۳۳٬٦۷۱ ۳۰٬۸٤٤ ۲٬۸۲۷ ٤۰٬۰٦۳ ۳٦٬۷۰۸ ۳٬۳٥٥ صافي الدخل للسنة  
       

احتیاطي إعادة قیاس التزام منافع  
)۱۳۱( الموظفین  - )۱۳۱(  

 
۸۲ - 

 
۸۲ 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
۲۳۹٬۹۳ ۳٦٬۷۰۸ ۳٬۲۲٤ للسنة إجمالي الدخل الشامل   ۲٬۹۰۹ ۳۰٬۸٤٤ ۳۳٬۷٥۳ 

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

 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥٦ 
 

 
 

 معلومات إضافیة (تتمة)   -۲۹

 ) قائمة التدفقات النقدیة  د

 
 
 
 

 م ۲۰۱۸   عملیات المساھمین عملیات التأمین م ۲۰۱۹ عملیات المساھمین  عملیات التأمین  
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  سعودي   ألف لایر ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

       األنشطة التشغیلیة 
 ۳٤٬٦٦۷ ۳۱٬۸٤۰ ۲٬۸۲۷ ٤۱٬۱۱۰ ۳۷٬۷٥٥ ۳٬۳٥٥ صافي الدخل للسنة

       تعدیالت بنود غیر نقدیة 
 )۱٬۷٤٥( - )۱٬۷٤٥( )۳٬۹۱۷( - )۳٬۹۱۷( حصة معیدي التأمین من اشتراكات غیر مكتسبة 

 ٤٬٤۳۲ - ٤٬٤۳۲ ۱۲٬۳۱۳ - ۱۲٬۳۱۳ اشتراكات غیر مكتسبة
 ٥٥ - ٥٥ ۱۸۳ - ۱۸۳ مشكوك في تحصیلھا دیونمخصص  
 )۹٬۷۹٥( )۹٬۳۳۸( )٤٥۷( )۱۰٬۰۷٦( )۹٬٦۲۰( )٤٥٦( االستحقاق ن استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخعموالت م

 )۲۲۰( )۱٤۸( )۷۲( )۷۳٥( - )۷۳٥( من استثمارات بالقیمة العادلة  في قائمة الدخل  ة غیر محقق مكاسب
 )۲۸( )۲۸( - )۱٬۱٦٥( )۹۷٦( )۱۸۹( من استثمارات بالقیمة العادلة في  قائمة الدخل ةمحقق مكاسب

 ٤۲  - ٤۲ ۱٤۱ - ۱٤۱ االستھالك
 ۹٥۱ - ۹٥۱ ۷۰٦ - ۷۰٦ إلتزامات منافع الموظفین

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ۱۱۱٬٤۰  ۲۷٬۱٥۹ ۰۳۸٬٥٦  ٦٬۰۳۳ ۲۲٬۳۲٦ ۲۸٬۳٥۹ 

       :تغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیةلا
 )۱٬٤۸٥( - )۱٬٤۸٥( )٦٤٤( - )٦٤٤( اشتراكات مستحقة القبض،صافي  

 ۲٬۷٦۷ - ۲٬۷٦۷ )۲۱٬٥۰٤( - )۲۱٬٥۰٤( حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة  
 )۳٬۱۸۸( - )۳٬۱۸۸( ۲٬٤۲۰ - ۲٬٤۲۰ حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة لم یتم اإلبالغ عنھا

 )۲۱٬٦۰٤( - )۲۱٬٦۰٤( )٥٦٬۹٤۸( - )٥٦٬۹٤۸( بوحدات  محتفظ بھا لتغطیة مطلوبات مرتبطةاستثمارات متاحة للبیع 
)۲٬۱٤٤( )۲۰٬۷۳۲( ذات عالقة  اتمبالغ مستحقة من جھ  )۲۲٬۸۷٦( )۲٬۰۱۲( )٤۷(  )۲٬۰٥۹( 
 ۳٤ ٥ ۲۹ )۱٬۷٥۳( )۲۷( )۱٬۷۲٦( أخرى   موجوداتومبالغ مدفوعة مقدماً 

 ۱٬۰٥۸ ۸۹ ۹٦۹ ۲٬۱۰٥ )۹۳( ۲٬۱۹۸ مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 
 ۸٬۱٦۰ - ۸٬۱٦۰ )٥٬۳٥۰( - )٥٬۳٥۰( ذمم دائنة لمعیدي التأمین 

 )۲٬۸۸٦( - )۲٬۸۸٦( ۲۳٬٥۱۰ - ۲۳٬٥۱۰ مطالبات تحت التسویة 
 ۲٬٦٥۹ - ۲٬٦٥۹ )۳٬۹۷٤( - )۳٬۹۷٤( مطالبات متكبدة لم یتم اإلبالغ عنھا

 ۲۳٬۱۱۳ - ۲۳٬۱۱۳ ٥۷٬٦۸۹ - ٥۷٬٦۸۹ ي وحداتطاحتیا
 )٤۰۱( - )٤۰۱( )۱۹۷( - )۱۹۷( احتیاطي حسابي

 ۱٬۰۳٤ - ۱٬۰۳٤ ۳٬۸۸٥ - ۳٬۸۸٥ مبالغ مستحقة لعملیات المساھمین
)۳٬۸۸٥( - مبالغ مستحقة من عملیات التأمین  )۳٬۸۸٥(  - (۱,۰۳٤) (۱,۰۳٤) 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ۳٤٬٥۲۷ ۲۱٬۳۳۹ ۱۳٬۱۸۸ ۱۱٬۰۳۸ ۲۱٬۰۱۰ )۹٬۹۷۲( من العملیات /  (المستخدم في) النقد

 )۷۷۹( - )۷۷۹( )۲٦۳( - )۲٦۳( المدفوعة إلتزامات منافع الموظفین
 )۲٬۷۱۳( - )۲٬۷۱۳( )۲٬۸۲۷( - )۲٬۸۲۷( مدفوع الى حملة الوثائق  فائض

 )۹۸۰( )۹۸۰( - )۹۷٦( )۹۷٦( - زكاة وضریبة دخل مدفوعة 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ۳۰٬۰٥٥ ۲۰٬۳٥۹ ۹٬٦۹٦ ٦٬۹۷۲ ۲۰٬۰۳٤ )۱۳٬۰٦۲( من األنشطة التشغیلیة    (المستخدم في) / صافي النقد
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

       األنشطة االستثمارىة 
 - - - )۱۹۷٬۸۰۰( )۱۹۷٬۸۰۰( - شراء استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

 - - - ۱٤٥٬٤۲۳ ۱٤٥٬٤۲۳ - متحصالت من إستبعاد استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
متحصالت من إستبعاد إستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة 

 ۲٤٬٥۰۰ ۲٤٬٥۰۰ - ٥۲٬۲٦۹ ۳٦٬۲۷۱ ۱٥٬۹۹۸ الدخل 
 )٦٦٬۰۰۰( )۲۳٬۰۰۰( )٤۳٬۰۰۰( )٤٬۹۱۹( )٤٬۹۱۹( - ة الدخلمشراء إستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائ

 )۳۰۲( - )۳۰۲( )٦۹۰( - )٦۹۰( وتجھیزات   ، معداتشراء أثاث
 - - - ۱٬٤۱۷ ۱٬٤۱۷ - عمولة من استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 )٤۱٬۸۰۲( ۱٬٥۰۰ )٤۳٬۳۰۲( )٤٬۳۰۰( )۱۹٬٦۰۸( ۱٥٬۳۰۸ ألنشطة االستثمارىة ا  (المستخدم في)  /  من  صافي النقد

       
       ة التمویلى  ةطنش اال

 )۲٤٬٥۰۰( )۲٤٬٥۰۰( - - - - توزیعات أرباح مدفوعة  
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
       

 )۳٦٬۲٤۷( )۲٬٦٤۱( )۳۳٬٦۰٦( ۲٬٦۷۲ ٤۲٦ ۲٬۲٤٦  في البنوكفي النقد  )النقص( الزیادة /   صافي
 ٥۳٬۲٦۲  ٦٬٤٤۸  ٤٦٬۸۱٤  ۱۷٬۰۱٥ ۳٬۸۰۷ ۱۳٬۲۰۸ في بدایة السنة في البنوكالنقد  

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ۱۷٬۰۱٥ ۳٬۸۰۷ ۱۳٬۲۰۸ ۱۹٬٦۸۷ ٤٬۲۳۳ ۱٥٬٤٥٤ في نھایة السنة  في البنوكالنقد 

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



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۷ 
 

 األحداث الالحقة -۳۰
 

) وانتشر عبر مناطق جغرافیة متعددة، مما تسبب في  ۱۹ -كوفید م، تأكَّد ظھور فیروس كورونا المستجد (۲۰۲۰في مطلع سنة 
تعدیل.  لأن ھذا التفشي حدث الحق للمیزانیة العمومیة غیر قابل ل الشركة اضطراب في األنشطة التجاریة والنشاط االقتصادي. وتعتبر 

وستواصل اإلدارة والمكلفون بالحوكمة مراقبة الوضع وإحاطة جمیع  الشركة بتقییم أي تأثیر محتمل.  وفي ھذه المرحلة المبكرة، تقوم
أصحاب المصلحة علًما بمجرد توافر المزید من المعلومات. وقد تتطلب التغییرات في الظروف إفصاحات محسنة أو إثبات تعدیالت في  

 م. ۲۰۲۰لیة األولیة المختصرة للشركة للفترات الالحقة في السنة المالیة االقوائم الم
 

 اعتماد القوائم المالیة -۳۱
 

 . )م۲۰۲۰مارس  ۱۷ (الموافقھـ ۱٤٤۱رجب  ۲۲تم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 




