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 عام -3

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

 13هـ )الموافق 1431ربيع الثاني  28بتاريخ  23م/م( والمرسوم الملكي رقم 2212أبريل  12هـ )الموافق 1431ربيع الثاني  27بتاريخ  137

( وحصلت م2213يوليو  12الموافق )هـ 1434رمضان  2بتاريخ  4232251982حصلت الشركة على السجل التجاري رقم (. م2212أبريل 

تمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية . م(2213يوليو  3هـ )الموافق 1434شعبان  24بتاريخ  التجارة والصناعةوزارة قرار على 

 الموجزة: االوليةالمالية  القوائملدى الشركة الفروع التالية وتم إدراج أصول وخصوم ونتائج عمليات الفروع في هذه السعودية فقط. 
 

 التاريخ رقم السجل الفرع

 1442جمادى األول  24 1212519292 الرياض

 1438ربيع األول  21 4652281845 المدينة

 1442جمادى األول  24 2251224259 الخبر

 :هولشركة المقر الرئيسي المسجل لعنوان 

 (، طريق المدينة3المساعدية بالزا )

 المملكة العربية السعودية  21442جدة  6277ب .ص
 

التأميني والخدمات ذات الصلة وفقاً لنظامها  واالدخارالحماية  بما في ذلك منتجاتتأمين المشاركة في توفير منتجات  ىفأهداف الشركة تتمثل 

صفر  15بتاريخ  34/221312رقم ت م ن/بالحصلت الشركة على ترخيص . األساسي واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

الشركة مملوكة بنسبة . أعمال التأمين لممارسة )"مؤسسة النقد"(م( من مؤسسة النقد العربي السعودي 2213ديسمبر  18هـ )الموافق 1435

 والخاضعينغير سعوديين  مؤسسين من مساهمين %1128 ةالزكاة، ونسبالى  الخاضعوسعوديين والجمهور مؤسسين  من مساهمين 98192%

 .لضريبة الدخل
 

التقييم والموافقة من قبل مؤسسة  إتمامودات والمطلوبات ذات الصلة من المساهم المؤسس للشركة عند تم الحصول على محفظة التأمين والموج

مؤسسة النقد العربي تلقت الشركة وبنك الجزيرة شهادة عدم ممانعة من  ،2219ديسمبر  31النقد العربي السعودي. خالل السنة المنتهية في 

(. تم تحويل محفظة التأمين 2219ديسمبر  23هـ )الموافق  1441ربيع الثاني  26اب بتاريخ تحويل محفظة التأمين من خالل كتلالسعودي 

 وكان التأثير المالي للتحويل على النحو التالي: ،2222يناير  1اعتباًرا من 

للموجودات القيمة الدفترية   

 والمطلوبات

 ألف ريال سعودي  

   الموجودات

 9966927  لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها

 536552  (12بنك الجزيرة )"المساهم المؤسس"( )إيضاح 

 56441  حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 
   

 162556922  اجمالي الموجودات
   

   المطلوبات

 56441  مطالبات تحت التسوية

 9966927  احتياطي وحدات 

 126982  يحساباحتياطي 

 116658  احتياطيات أخرى

 286468  فائض من عمليات التأمين

 26446  مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى
 

  

 162556922  اجمالي المطلوبات
 

ومية واإلدارية "االتفاق" بين الشركة وبنك الجزيرة )"المساهم المؤسس"(، فإن كل المصروفات العم االتفاقية االنتقاليةعالوةً على ذلك، ووفقاً 

على التوالي. تستخدم الشركة  %83و %17التي يتم تحويلها من المحفظة التأمينية سوف تكون مشتركة بين الشركة والمساهم المؤسس بنسبة 

الحصول على  حالياً أثاث وتجهيزات المساهم المؤسس. إضافة لذلك، ووفقاً لالتفاق فإن الشركة تدير المحفظة التأمينية للمساهم المؤسس مقابل

نافذة من إجمالي إيرادات محفظة المساهم المؤسس )"رسوم إدارة المحفظة"( إن رسوم اإلدارة ال تعتبر  %22إلى  %12رسوم إدارة بنسبة 

 .2222يناير  1أحكام هذه االتفاقية اعتباًرا من لن تنطبق  ذلك،ومع  م وفقاً لالتفاق.2215إبريل  1من بعد  للفترة
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 )تتمة(عام ـ  3

هـ  1442شوال  23أعلنت الشركة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ُملزمة )"مذكرة التفاهم"( مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في 

( لتقييم االندماج المحتمل بين الشركتين. ستقوم الشركتان بإجراء العناية الفنية والمالية والقانونية واالكتوارية 2219يونيو  26)الموافق 

والمشاركة في مناقشات غير ملزمة بشأن شروط وأحكام االندماج المحتمل. ستنتهي صالحية مذكرة التفاهم في وقت مبكر من الالزمة 

 . وسيظل االندماج في االعتبار مشروًطا بالموافقات التنظيمية والمساهمين.2222من عام  الثالثتوقيع اتفاقية االندماج أو في نهاية الربع 

 حيث،سيتم تنفيذه عن طريق مبادلة األسهم  المقترح،سوليدرتي السعودية للتكافل على أنه في حالة حدوث االندماج  وافقت الشركة وشركة

ستقوم الشركة بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في تبادل لجميع األسهم  المقترح،بعد اكتمال االندماج 

 ة للتكافل.المصدرة لشركة سوليدرتي السعودي

 

بل اتفقت الشركتان مبدئيًا على أن المنهجية المستخدمة في التقييم ستستند إلى القيمة الدفترية لألسهم )بعد أي تعديالت متفق عليها من ق

فترية األطراف المعنية( وأن نسبة المبادلة بين الشركة ومساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل سيتم حسابها باستخدام القيمة الد

ا ماليًا لعملية الدمج عينت الشركة شركة فالكم للخدمات المالية مستشارً  .من قبل الطرفينلألسهم المعدلة للسهم كما في تاريخ المتفق عليه 

 .عينت الشركة استشاريين إلجراء العناية المالية والقانونية واالكتوارية الالزمة العام،نهاية ل في تاريخ الحق .المقترحة

 

 عداداإل ساأس -0

 العرضس اأس (أ

التقارير المالية  34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  2222مارس  31المنتهية في  فترةولل كما في للشركةالقوائم المالية األولية الموجزة  إعدادتم 

 .للمحاسبين القانونيينالهيئة السعودية  الصادرة عنواإلصدارات األخرى معتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير ال االولية

 

ا عدا تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة بموجب أساس االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية ـ باستثناء قياس االستثمارات )م

 ريخ االستحقاق( بالقيمة العادلة.االستثمارات المحتفظ بها حتى تا

 

منافع  التزاماتوحسب ترتيب السيولة. باستثناء األثاث والتجهيزات والوديعة النظامية موجزة اليتم عرض قائمة المركز المالي األولية  

ومطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها واحتياطي الوحدات واالحتياطي الحسابي، فإن جميع الموجودات والمطلوبات  قائمةومطالبات  الموظفين

 م التنويه إلى خالف ذلك نصاً.األخرى هي ذات طبيعة قصيرة األجل ـ إال إذا ت

 

 ً  "التأمينعمليات "حسابات مستقلة لسجالت ، فإن الشركة تحتفظ ب)اللوائح التنفيذية( ةالسعوديفي المملكة العربية التأمين نظام  ألحكاموفقا

ة بوضوح إلى عمليات التأمين أو وبالتالي، فإنه يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائد ."عمليات المساهمين"و

  .عمليات المساهمين في الحسابات ذات الصلة

 

ً الى جنب  القوائم ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموجزة جميع المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنوية بالكامل ويجب أن تقرأ جنبا

ال يمكن اعتبار القوائم المالية األولية الموجزة مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة  .م2219ر ديسمب 31المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في 

  .ككل

 

 . تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي وتم تقريب األرقام ألقرب ألف صحيح
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 )تتمة( ـ أساس اإلعداد 0

 فتراضاتاألحكام الهامة والسياسات المحاسبية واال (ب

على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ إفتراضات تؤثر أحكام وتقديرات و تنفيذ دارةاإلللشركة من القوائم المالية األولية الموجزة  إعداديتطلب 

  .إن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات .اإليرادات والمصروفاتفيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات و عنهاالمصرح 

 
شركة وفي سياق إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، فإن التقديرات الجوهرية التي نفذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية لل

كما في  هي ذات السياسات المطبقة في القوائم المالية السنوية ،سياسات إدارة المخاطر متضمنةوالمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات 

 عنها الكشف تم التي التقديرات بشأن اليقين لعدم المصادر الرئيسية بمراجعة الشركة قامت ذلك، ومع .م2219ديسمبر  31وللسنة المنتهية في 

ية في تحديد المبالغ قامت الشركة بدراسة اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحال  .كورونا جائحة خلفية على األخيرة السنوية المالية القوائم في

ال تزال  ذلك،يمكن مالحظتها. ومع  التي معلوماتالأفضل تقييم لإلدارة بناًء على  اعتبر هذيبلغ عنها لألصول المالية وغير المالية للشركة. المُ 

المالية للشركة للفترات  للقوائم وتبقى المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق. قد تتطلب التغيرات في الظروف إفصاحات إضافية متقلبة،األسواق 

 الالحقة.

 

  ( موسمية العمليات

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

 الهامة السياسات المحاسبية  - 1

في  ةالمعتمد المعايير الدولية للتقرير الماليالموجزة تتوافق مع  األوليةالمالية  القوائمإن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة إلعداد هذه 

تم تعديل بعض  م2219ديسمبر  31سنة المنتهية في للالمالية السنوية  القوائمالمملكة العربية السعودية وتتوافق مع تلك المستخدمة إلعداد 

 األوليةالمالية  القوائمهذه ل 18إيضاح  ح فيموضالمقارنات أيًضا بسبب التغير في السياسة المحاسبية لعرض الزكاة وضريبة الدخل كما هو 

 الموجزة.

 

 مدن المطبقدة المالية الجديددة وتعدديالتها للتقارير الدولية المعايير تفسير لجنة وتفسيرات الجديدة للتقارير المالية الدولية المعايير (أ

 الشركة قبل
 

 البيان المعيار/ التعديالت

 تعريف الجوهري (8( و )1) معيار المحاسبة الدوليالتعديالت على 

 تعريف العمل التجاري (3) المالية للتقارير الدولي المعيار على التعديالت

 المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير في المفاهيم إطار مراجع على تعديالت إطار مفاهيم
 

 .المالية الموجزة القوائم هذه على جوهري أثيرت أي لها ليس الشركة على تنطبق التي والتفسيرات المعدلة المعايير اعتماد إن

 

 المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ (ب

المعايير  وفي مايليالموجزة للشركة.  االوليةالمالية  القوائملم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار  التيفيما يلي المعايير الصادرة 

ل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في تاريخ الحق. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تكون والتي تتوقع الشركة بشك الصادرةوالتفسيرات 

 فعالة.
 

 البيان المعيار/ التفسير

نافذة من الفترات التي تبدأ في 

 أو بعد التواريخ التالية

 انظر اإليضاح أدناه عقود التأمين  (17)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 انظر اإليضاح أدناه األدوات المالية )االيضاح أدناه( (9)لي للتقرير المالي المعيار الدو
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 )تتمة(ب( المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ 

 عقود التأمين - (31)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 نظرة عامة

عتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين، ويحل محل المعيار يحدد المعيار مبادئ االوم 2217مايو  18صدر هذا المعيار في 

 ( "عقود التأمين".4الدولي للتقرير المالي )
 

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

 إصدار عقود تأمين.  يتطلب المعيار أيضاً فصل العناصر التالية عن عقود التأمين: المنشأة تقوم أيضاً ب
 

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

 االستثمار المميزة، و عناصر  (2

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

 ((. 15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9ر ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي )يجب احتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقاً للمعايي

 

 قياسال

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

 ( نماذج القياس المختلفة التالية: 17يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ) م.2215القياس القائمة قبل شهر يناير 

 

 "الفئات التأسيسية" التالية: يستند النموذج العام إلى 

 

 تحقيق التدفقات التي تتكون من  (أ

  ،احتمالية التقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية 

 ي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، والتعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )أ 

  .تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 

 

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

المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. ويتم تسجيل صافي المبلغ بالسالب الستيفاء خدمات في 

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

 مين من اجل إعادة احتساب المجموع: عقود التأ

 

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

 التأمين في ذلك التاريخ، 

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

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

يتم االعتراف بأثر التغير في خدمات التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسارة. وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية األكبر من هامش ال

 معدالت الخصم اما في األرباح او الخسائر او الدخل الشامل اآلخر بموجب ما تم تحديده عند اختيار السياسة المحاسبية.

 

)يشار إليها أيضاً بـ "عقود المشاركة المباشرة"(. يتم عمل هذا  هي طريقة الزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة طريقة الرسوم المتغيرة

هامش الخدمات  التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقاً. بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل

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

 التغيرات في حصة المنشاة من القيمة العادلة للبنود األساسية.  (0

 والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية الزمنية للنقودالتغيرات في تأثير القيمة  (1

ام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياساً ال يختلف بشكل من أجل قياس التز توزيع األقساط الُمبسطة بطريقةإضافة إلى ذلك، يُسمح 

ام جوهري عن النموذج العام أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. وبهذه الطريقة يتم موائمة التز

تدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج العام قابالً للتطبيق من أجل التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً ال

لمالية في حال أن قياس المطالبات المتكبدة. إال انه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر ا

 استالمها خالل سنة واحدة أو أقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها. التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها/ 
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 )تتمة(ب( المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ 

 )تتمة( عقود التأمين - (31)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 السيرانتاريخ 

م، 2219( خالل شهر يونيو 17طر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت مسودة حول مخا

وفيما  واستلم مالحظات من مستفيدين متعددين. يقوم حالياً مجلس معايير المحاسبة الدولي مع تداول المسائل التي طرحها العديد من المستفيدين.

(، سيقوم مجلس معايير المحاسبة الدولي بإجراءاته العادية لتأسيس المعيار. 17) يتعلق بأي تعديالت مقترحة على المعيار الدولي للتقرير المالي

( في المعيار الدولي 9( حيز التنفيذ وتأجيل االعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي )17إن تاريخ دخول المعيار الدولي للتقرير المالي )

موجب المسودة الحالية للمخاطر، من المقترح تعديل تاريخ دخول المعيار الدولي للتقرير المالي م. وب2221يناير  1( حالياً هو 4للتقرير المالي )

أو بعد هذا التاريخ. إن هذا التأجيل لمدة سنة واحدة مقارنة مع التاريخ  م2223يناير  1( حيز التنفيذ على فترات التقرير المالي التي تبدأ في 17)

( "اإليرادات من العقود مع العمالء" 15طبيق المبكر في حال تطبيق كل من المعيار الدولي للتقرير المالي )م. يسمح بالت2221يناير  1السابق 

 ( "األدوات المالية". تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ دخوله حيز التنفيذ. 9والمعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 التحول

حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجٍد، يجب على المنشأة عندئذ اختيار يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي. إال انه في 

 إما طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. 

 

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

 

 تأثيرال

ً بتقييم تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) ً تحيد كمية التأثير (17تقوم الشركة حاليا . في تاريخ نشر هذه القوائم المالية، لم يكن مجديا

للثغرات لقياس التأثير عند التطبيق وإن من اهم الثغرات  قامت الشركة بإجراء تحليالً (. 17المحتمل جراء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 الرئيسية هي كما يلي:

 

 نطاق التأثير ملخص التأثير

 طريقة القياس العامة /طريقة توزيع األقساط الُمبسطة  حسابات جديد سيتم تطويره لـ دليل/ 

 طريقة الرسوم المتغيرة؛

 على مستوى أكثر دقةية سبستكون هناك حاجة إلى البيانات االكتوارية والمحا. 

 يجب تخزين معدالت الخصم لمجموعة من العقود وتتبعها لحساب تراكم الفوائد بموجب 

 طريقة القياس العامة؛

  االكتواري؛حساب تعديل المخاطر المضّمن في النظام 

  وكذلك تحديد "الحقائق والظروف" لعقود المعقدةتحديد المدخالت الرئيسية الختبار العقود 

 ؛توزيع األقساط المبسطةة طريق

  حساب وتتبع هامش الخدمة التعاقدية. و 

 حساب فترة تغطية مخاطر إرفاق عقد إعادة التأمين. 

تأثير البيانات وأنظمة تكنولوجيا 

 المعلومات

 أصل / التزام  وإدراجمطلوبات / موجودات عقد التأمين بإجمالي إعادة التأمين  إدراج يجب

 منفصل إلعادة التأمين؛

  قبل  باإلجماليأي خسارة ائتمانية متوقعة(  تحصيلعن التدفقات النقدية )بعد  التقريريجب(

 إعادة التأمين( وغير مخصومة؛ و

 لتقييم التأثير على نماذج القياس ذات الصلة بهذه العقود شروط إلغاء سيتم مراجعتها. 

نإعادة التأمي ترتيباتالتأثير على   

  واإلكتوارية واالكتتاب وتكنولوجيا المعلومات بما يتناسب مع العمليات المالية سيتم بناء

 ؛مع مجموعة جديدة من الضوابط وإطار الحوكمة (17)ير المالي رقم رلتقل الدوليمعيار ال

 إجراء عمليات تسوية جديدة بين مصادر البيانات المحاسبية واالكتوارية ومصادر االكتتاب؛ 

 نها نموذج القياس والقرارات الفنية لكل مجال؛وضع سياسات محاسبية جديدة تناسب كل م 

 مراقبة الشروط واألحكام الملحقة بعقود التأمين وإعادة التأمين؛ 

  يتم وضع تكاليف اقتناء عملية تخصيص المصروفات الجديدة وتكاليف تسوية المطالبات

 وتكاليف االكتتاب لتحديد الربحية على مستوى العقد.

 بتاريخ استالم العقد؛ المقدمةرنة إيصاالت األقساط مقا لغايات االعتراف، سيتمل 

 يجب تتبع اإليصاالت النقدية لألقساط على مستوى بوليصة التأمين؛ و 

 .يجب وضع نظام لتتبع فترة التغطية للمنتجات المستقبلية 

 تأثير العملية

 (؛17) ير الماليرلتقلار الدولي ييجب إنشاء لجنة توجيهية جديدة للمع 

  مشروع للتصميم والتنفيذ على مستوى األنشطة خطةيتم وضع 

بةالسياسات وإطار المراقالتأثير على   
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة )-1

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

  (8) المعيار الدولي للتقرير المالي
 

. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات 39لمحاسبة الدولي معيار ا ليحل محل 2214يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 

 المالية:
 

 التصنيف والقياس

ً واحداً لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي ) ( منهجا

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

 

 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و (0

ً فائدة على ينتج عن الشروط التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفو (1 عات ألصل المبلغ وتعتبر أيضا

 أصل المبلغ القائم.

د البيع يُقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم تدوير المكاسب والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عن

 في حال تحقق الشرطين التاليين: 

لذي يتحقق الغرض منه عن طريق تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال وا (1

 الموجودات المالية، و

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

العادلة من خالل الربح او الخسارة. إضافة إلى ذلك وعند االعتراف األولي، يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة 

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

 تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري. 
 

ً االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات بالنسبة ألدوات حقو ق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا

ح او الالحقة بالدخل الشامل اآلخر في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، وتوزيعات األرباح المدرجة في الرب

 الخسارة. 
 

دلة لاللتزام افة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إدراج مبلغ التغير في القيمة العاإض

ي مخاطر االئتمان المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات ف

 الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي إلى أو زيادة الفروقات المحاسبية في الربح او الخسارة. 

 

 االنخفاض في القيمة 

قاً لمعيار المحاسبة ( خسائر االئتمان المتوقعة، كما لو تم استخدامها وف9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )

(، ليس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل إدراج خسائر 9( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقاً لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي )39الدولي )

تم تحديث مبلغ خسائر االئتمان االئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية. ي

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

 

 التحوطمحاسبة 

تعمل ( متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط كي تتماشى محاسبة التحوط بشكل أقرب مع إدارة المخاطر. 9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

ثناء المتطلبات على تأسيس منهج يقوم بشكل أكبر على مبادئ النموذج العام لمحاسبة التحوط. تنطبق التعديالت على كامل محاسبة التحوط مع است

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

مجلس معايير بأن (. تم استخدام هذا االستثناء بشكل كبير نظراً 39المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حالياً في معيار المحاسبة الدولي )

 المحاسبة الدولي يعالج حالياً محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل. 
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة )-1

 )تتمة(لمعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ ب( ا
 

 )تتمة( (8) المعيار الدولي للتقرير المالي
 

 السريانتاريخ 

( "عقود التأمين": 4م. إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )2218يناير  1( 9كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي )

سبتمبر  12( "عقود التأمين" التي صدرت في 4( "األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقرير المالي )9لدولي للتقرير المالي )تطبيق المعيار ا

( القائم للسماح للمنشآت بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير 4م، والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )2216

(" عقود 17( قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقرير المالي الجديد )9( للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )4المالي )

 التأمين" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما: 

 ( حتى9ير المالي )تطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقر .1

 تاريخ سريان المعيار التأمين الجديد، أو  (أ

او بعد هذا التاريخ. يقترح مجلس المعايير المحاسبة الدولي تمديد االعفاء  م2221يناير  1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  (ب

( 4( في المعيار الدولي للتقرير المالي )9تقرير المالي )( والمعيار الدولي لل17المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي )

. هناك حاجة الفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت م2223يناير  1إلى 

 أو ابقا. ( س9التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

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

 توجد حاجة إلفصاحات إضافية.  ،قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية

( مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق 1م على: )2217يناير  1كة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية قامت الشر 

( )بما في ذلك عناصر الودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع مجموع القيمة الدفترية 4المعيار الدولي للتقرير المالي )

( مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. استناداً 2يع مطلوباتها، و)لجم

( 9المالي ) إلى هذه التقييمات استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير

مدرجة حتى تاريخ دخول معيار عقود التأمين الجديد حيز التنفيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل 

 ضمن القوائم المالية للشركة. 

 

 تقييم االثر

ريال سعودي و  الف 7316754ة بالتأمين والتي تبلغ متعلق وموجوداتمالية  موجوداتتمتلك الشركة إجمالي  ،2219ديسمبر  31كما في 

تتكون األصول المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة من النقد وما في حكمه وبعض الذمم المدينة  حاليًا،على التوالي.  سعودي،ريال  الف 526128

ون األصول المالية األخرى من استثمارات متاحة تتك ريال سعودي(. لفا 4286533: 2218ريال سعودي ) الف 5186579األخرى التي تبلغ 

القيمة العادلة من خالل تتوقع الشركة استخدام تصنيف  (.لف ريال سعوديا 1286232: 2218ف ريال سعودي )ال 1856178للبيع بمبلغ 

طبيعة االستراتيجية لالستثمارات في لهذه األصول المالية بناًء على نموذج أعمال الشركة فيما يتعلق بأوراق الدين وال الدخل الشامل اآلخر

مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة هج نفإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت أوراق الدين تستوفي اختبار  ذلك،األسهم. ومع 

القيمة  ستقاسحت االستثمارات المتاحة للبيع . االستثمار في الصناديق المصنفة ت(9) كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية

يتم قياس سندات الدين بالقيمة العادلة  2219ديسمبر  31. كما في (9)بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  العادلة من خالل قائمة الدخل

الموجودات المالية . ريال سعودي الف 216963 بمبلغ ريال سعودي مع حدوث تغيرات في القيمة العادلة خالل سنة الف 1856178البالغة 

ف ريال ال 735بمبلغ القيمة العادلة خالل سنة بمع تغيير  2219 ديسمبر 31كما في  ألف ريال سعودي 276997 بمبلغ األخرى لها قيمة عادلة

 عاليما سبق إلى تقييم األثر . يستند 2218و 2219ديسمبر  31الموجودات المالية للشركة لديها مخاطر ائتمانية منخفضة كما في  سعودي.

. يستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن التحليالت (9) ر الدولية للتقرير الماليياالمستوى للمع

قع الشركة بعض التأثير في تطبيق متطلبات تتو عام،التفصيلية اإلضافية أو معلومات معقولة وداعمة إضافية متاحة للشركة في المستقبل. بشكل 

ال يمكن تقديم تقدير  الحالي،ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك كبيًرا. في الوقت  ذلك،: ومع (9) ي المعيار الدولي للتقرير الماليانخفاض القيمة ف

 معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة مفصلة.

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2222مارس  31كما في 

06 
 

 

 

 لدى البنكنقد ال -0

 المساهم" بنك الجزيرة لدى( ريال سعودي ألف 522: م2219ديسمبر  31ريال سعودي ) ألف 522 بإستثناء مبلغ -لدى البنك بنقد يتم االحتفاظ 

 ."المؤسس
 

 ، صافياشتراكات مستحقة القبض -3

 

 متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات استثمارات -1

 قيمة التكلفة 

 المبدئية

 في اتالتغير

 القيمة العادلة

 م0202مارس  13

 )غير مراجعة(

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف 
    عمليات التأمين

 3331110 21, 3321831 صندوق الجزيرة  للمرابحة بالريال السعودي 
 3311810 ),081,3( 3011180 صندوق الجزيرة المتنوع الجسور

 ,10183 )01108( 1811,1 صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

 11331 )013( 11003  صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ
 33,1183 )1110,1( 3801010 صندوق الجزيرة الدولي لألسهم

 0001331 )031301( 0111120 صندوق الجزيرة لألسهم السعودية

 3101031 )121322( 3101131 صندوق الجزيرة لألسهم األوروبية

 ,318118 )081013( 0281008 صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية
 ────── ────── ────── 

 313101,30 )3181221( 312231,2, 
 ══════ ══════ ══════ 

    

 

 قيمة التكلفة المبدئية 

 في اتالتغير

 لعادلةالقيمة ا

 م2219ديسمبر  31

 )مراجعة(

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف 

    عمليات التأمين

 752 18 732 صندوق الجزيرة  للمرابحة بالريال السعودي 

 1426697 186544 1226153 صندوق الجزيرة المتنوع الجسور

 376217 36159 346258 صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

 66514 242 66272  صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ
 ────── ────── ────── 

 1636215 216963 1856178 
 ══════ ══════ ══════ 

مساهم " الجزيرة كابيتال يتألف االستثمار في عمليات التأمين من وحدات في صناديق استثمار مقومة بالريال السعودي يتم إدارتها من قبل

 ."مؤسس

 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

م )غير مراجعة(0202مارس  13  ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف 
    

 331311 31801 311381 نقد لدى البنك
 ══════ ══════ ══════ 

    

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف )مراجعة( 2219ديسمبر  31
    

 196687 46233 156454 نقد لدى البنك 
 ══════ ══════ ══════ 

 م0202مارس  13 

 غير مراجعة()

 م2219ديسمبر  31

 )مراجعة(

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف 

   عمليات التأمين

 26332 ,1108 إجمالي اشتراكات مستحقة القبض

 )238( )110( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ────── ────── 

 26294 11311 صافيبالاشتراكات مستحقة القبض، 
 ══════ ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2222مارس  31كما في 

07 
 

 

 

 ات ستثماراالـ  1
 

 م )مراجعة(2219ديسمبر 31 م )غير مراجعة(0202مارس  13 

 
 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين
 عمليات التأمين إجمالي

عمليات 

 المساهمين
 إجمالي

ريال  ألف 

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

ريال سعودي ألف سعودي  

       

رات محتفظ بها حتى استثما

 3836417 3676523 156914 1131331 1381308 ,31120 (1-7تاريخ االستحقاق )
استثمارات محتفظ بها بالقيمة 

 العادلة من خالل قائمة الدخل

(7-2) 0,1300 81038 111021 276997 - 276997 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

3121030 ,,11,11 001310 إجمالي  436911 3676523 4116414 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 1-3

ألف  1856153: 2219ألف ريال سعودي ) 1786522بمبلغ  في وديعة مرابحة تتمثل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

ألف ريال سعودي  1966635صكوك بقيمة " والمساهم المؤسس" بنك الجزيرة سنوات لدى الى ثالث سنة تستحق بعد ريال سعودي(

مع بنك الجزيرة والجزيرة كابيتال "المساهمين المؤسسين".  إن متوسط نسبة  سنة 32إلى  12من باستحقاق ( 1986264: 2219)

ً  %312الى  %3: 2219)سنوياً  %312إلى  %3هو  م2222 مارس 31كما في المرابحة  ئعودا العمولة على على  فائدة( ومعدل سنويا

ً  ٪ 4112إلى  ٪ 4121الصكوك هو  ً  %4112الى  %4121 :2219) سنويا   (.سنويا

 
 

 31م والسنة المنتهية في 2222مارس  31في خالل الفترة المنتهية االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هذه كانت الحركة في 

 على النحو التالي: م2219ديسمبر 
 

 )غير مراجعة(  م0202مارس  13 

 االجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف 
    

 1,11031 1111321 331830 الفترةرصيد بداية 

(1222,) - استبعادات خالل الفترة  (,1222)  

 01811 01,08 330 حتى تاريخ االستحقاق عمولة من اسثمارات محتفظ بها
موون االسووتثمارات المحووتفظ بهووا حتووى توواريخ  المسووتلمة عموووالتال

(11001) - االستحقاق  (11001)  
 ────── ────── ────── 

 1131331 1381308 ,31120  الفترةرصيد نهاية 
 ══════ ══════ ══════ 
 

 )مراجعة(  م2219ديسمبر  31 

 االجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف 
    

 3226381 3266923 156458 بداية السنة  فيالرصيد 

 1976822 1976822 - خالل السنة مشتريات

 (1456423) (1456423) - خالل السنة استحقاق

 126276 96622 456 عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
موون االسووتثمارات المحووتفظ بهووا حتووى توواريخ  المسووتلمة عموووالتال

 (16417) (16417) - االستحقاق

 ────── ────── ────── 

 3836417 3676523 156914  السنةرصيد نهاية 
 ══════ ══════ ══════ 
 
 
 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2222مارس  31كما في 

08 
 

 

 
 
 
 
 ـ االستثمارات )تتمة( 1

 لة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العاداستثمارات محتفظ بها  1-0

 286144 بمبلغ مؤسس،في االستثمار في "الجزيرة كابيتال" يديره مساهم من خالل قائمة الدخل بها بالقيمة العادلة تتمثل االستثمارات المحتفظ 

ألف  96259يمة واستثمار في أسهم الشركات المدرجة في تداول بق (،ألف ريال سعودي 276997م: 2219ديسمبر  31) ألف ريال سعودي

 (.شيء ال م:2219ديسمبر  31) ريال سعودي

 

م والسنة المنتهية 2222مارس  31 في المنتهيةالفترة  خاللمن خالل قائمة الدخل  بالقيمة العادلةاالستثمارات المحتفظ بها  هذه كانت الحركة في

 م على النحو التالي:2219ديسمبر  31في 

 

 
 احتياطي وحدات   -,

 م0202مارس  13 

 )غير مراجعة(

 م2219ديسمبر  31

 )مراجعة(

 ريال سعودي لفأ ريال سعودي ألف 
   

 1326292 3,11818 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 576466 101032 ، بالصافياشتراكات استثمارية

 - 8811801 (1محفظة التأمين )إيضاح  المحول من
(11001) االستحقاقات اآلجلة  - 

(,10113) تصفيات   (216742) 

(3181221) (6بيع )إيضاح التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة لل  216963 
 ────── ────── 

 1876979 312321,23 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 ══════ ══════ 

 
 
 
 
 

 م )غير مراجعة(0202مارس  13 

 االجمالي عمليات المساهمين يات التأمينعمل 

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف 
    

 011881 - 011881 الفترةرصيد بداية 
 81210 81210 - خالل الفترة إضافات

 - - - إستبعادات خالل الفترة
 110 001 301 التغير في القيمة العادلة

 ────── ────── ────── 
 111021 81038 0,1300 الفترةهاية رصيد ن

 ══════ ══════ ══════ 

    

 مراجعة() م2219ديسمبر  31 

 االجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف 
    

 736448 326376 436272 رصيد بداية السنة

(629535) (156812) السنةاستبعادات خالل   (516125)  

 46919 46919 - إضافات خالل السنة

 735 - 735 التغير في القيمة العادلة
 ────── ────── ────── 

 276997 - 276997 رصيد نهاية السنة
 ══════ ══════ ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2222مارس  31كما في 

09 
 

 

 
 

 األخرى االحتياطيات -8

 م0202مارس  13 

 )غير مراجعة(

 م2219ديسمبر  31

 )مراجعة(

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف 
   

 362 1,22, (911حسابي )إيضاح احتياطي 

 - ,30103 (912)إيضاح  ىأخر اتاحتياطي
 ────── ────── 

 03103, 362 
 ══════ ══════ 

 .للتقرير الذي تم الحصول عليه من خبير اكتواري مستقلوفقًا  األخرىواالحتياطيات  الحسابيةيتم إنشاء االحتياطيات 
 

 حسابياحتياطي  -873

 م0202مارس  13 

 )غير مراجعة(

 م2219مبر ديس 31

 )مراجعة(

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف 

 557 112 السنة / الرصيد في بداية الفترة

 - 3218,2 (1محفظة التأمين )إيضاح  المحول من

(01302) التغير في االحتياطي الحسابي، صافي    (197) 
 ────── ────── 

 362 1,22, السنة / الرصيد في نهاية الفترة
 ══════ ══════ 

 

 ىأخر اتاحتياطي -870

 م0202مارس  13 

 )غير مراجعة(

 م2219ديسمبر  31

 )مراجعة(

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف 

 - ,33113 (1محفظة التأمين )إيضاح  المحول من

 - 22, ، صافي   ىأخر اتالتغير في احتياطي
 ────── ────── 

3,3010 السنة / الرصيد في نهاية الفترة  - 
 ══════ ══════ 

 

 الحركة في اشتراكات غير مكتسبة -32

 م0202مارس  13 أشهر المنتهية في الثالثةفترة  

 )غير مراجعة(

 م2219ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 )مراجعة(

  

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

 

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

ريال  ألف 

 سعودي

ريال  ألف سعوديريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي
       

الرصيد في بداية الفترة / 

(301801) 1312,1 السنة  001310 226774 (96226) 136768 

اشتراكات مكتتبة / )مسندة( 

(11181) 011333 خالل الفترة / السنة  021338 1326283 (226815) 1296468 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,1100 (311138)  101101 1536257 (296821)  1236236 

اشتراكات استثمارية 

واشتراكات مكتسبة خالل 

(301111) الفترة / السنة  11012 (011001)  (1176972) 166898 (1216272) 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

(8,,1,) 011813 رة/السنةالرصيد في نهاية الفت  331211 356287 (126923)  226164 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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11 
 

 

 

 مطالبات تحت التسوية -33

 

 عالقةالجهات ذات الت مع معامالالـ  30

وموظفي اإلدارة العليا للشركة والمنشآت الواقعة تحت سيطرة مشتركة  أعضاء مجلس اإلدارةوالرئيسيين تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين 

ً  .أو تتأثر بشكل كبير من قبل هذه الجهات االعتيادية والمعتمدة من قبل للشروط واألحكام  تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا

 .اإلدارة
 

 فترة ، فيما يلي تفاصيل معامالت رئيسية تمت مع جهات ذات عالقة خالل7و 6، 4، 1باإلضافة إلى اإلفصاحات الواردة في اإليضاحات  (أ

 أشهر المنتهية:  الثالثة

 مبلغ المعاملة  

 طبيعة المعاملة العالقة اتف ذاطراال

 م0202مارس  13

 عة()غير مراج

 م2219مارس 31

 )مراجعة(

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي  
    

 بنك الجزيرة

عمولة مكتسبة من إستثمارات محتفظ بها حتى 

 26415 31118 تاريخ االستحقاق

 12 1 دخل عمولة من ودائع 

 962 310,1 إجمالي االشتراكات المكتتبة 

 16575 11323 المطالبات المدفوعة 

 - 311330 (1حفظة التأمين )إيضاح م المحول من 

 - ,3102 االستثمار في أسهم حقوق الملكية 

    

 487 301 أرباح مكتسبة من صناديق مشتركة الجزيرة كابيتال

    

 - 01213 عموالت مدفوعة شركة أمان لوكالة التأمين

    

 13 31 إجمالي االشتراكات المكتتبة مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة

    

 442 11201 والمزايا والبدالت ، الصافيالرواتب  اإلدارة العليا موظفي

 13 3 إجمالي االشتراكات المكتتبة 

 م0202مارس  13 أشهر المنتهية في الثالثةفترة  

 )غير مراجعة( 

 م2219ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 )مراجعة(

  

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 افيالص

 

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

ريال  ألف 

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي
       

       السنة / في بداية الفترة

(081000) 111303 مطالبات مبلغ عنها  01321 126215 (76918) 26297 
(31118) 11201 غ عنهامطالبات متكبدة غير مبل  31130 126997 (86289) 26928 

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

 02130, (131283)  31031 216212 (166227) 56225 

(301303) 311011 السنة / المحمل خالل الفترة  31300 316381 (296224) 26377 
المسترد خالل  / (المدفوع)

(81131) لسنة /ا الفترة  11228 (312)  (116845) 96922 (16925) 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

(001021) 321000  السنة / نهاية الفترة في  11218 426548 (356291)  56457 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

        السنة / نهاية الفترة في

(31,,31) 0213,1 مطالبات مبلغ عنها  46321 336525 (296422) 46123 
(,113,) 321231 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  16738 76223 (56669) 16354 

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

 321000 (001021)  11218 426548 (356291)  56457 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة( ـ المعامالت مع الجهات ذات العالقة 30

 

 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة (ب

 

 ديسمبر 31) ريال سعودي ألف 36225 مبلغالموجزة األولية  في قائمة المركز المالي الواردةتتضمن االشتراكات المستحقة القبض  (ج

 .( من بنك الجزيرة )المساهم المؤسس(ألف ريال سعودي 73261 :م2219
 

 ـ الزكاة وضريبة الدخل 31

فيما يلي الحركة في الزكاة  .من قبل الشركة وفقاً ألنظمة الزكاة في المملكة العربية السعودية المستحقة الدفعتم احتساب الزكاة وضريبة الدخل 

على النحو  م2219ديسمبر  31م والسنة المنتهية في 2222مارس  31في  المنتهية أشهر تسعةال فترة خالل وضريبة الدخل المستحقة الدفع

 :التالي

 

 الزكاة  (أ

 

 ضريبة الدخل (ب

 

 وضع الربوط

( وقد حصلت "الهيئة"العامة للزكاة والدخل )إلى الهيئة  م2218إلى  م2214 للسنوات من اة وضريبة الدخلقامت الشركة بتقديم إقرارات الزك

  .مقيدة زكاة الشركة على شهادات

 

 وعاءمن  االستثماراتوهي تحظر  ،2218حتى  2214أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تقييمات أولية للسنوات من  ،2219عام  خالل

ألف ريال سعودي. قامت الشركة بتقديم استئناف ضد هذه التقييمات  416166بمبلغ  اضافيمع التزام الزكاة  ةالمقتطع ةالضريب لتزامواالزكاة 

 .مواتية ولية وهي واثقة من نتيجةاأل

 م0202مارس  13 

 )غير مراجعة(

 م2219ديسمبر  31

 )مراجعة(

 يال سعودير ألف ريال سعودي ألف 
   

 286176 11012, (1)انظر اإليضاح بنك الجزيرة 

 26191 01382 الجزيرة كابيتال
 ─────── ─────── 

 821132 326367 
 ═══════ ═══════ 

 م0202مارس  13 

 )غير مراجعة(

 م2219ديسمبر  31

 )مراجعة(

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف 
   

 927 8,0 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 947 118 ة الزكاة للفترة / للسن

 (872) - الزكاة المدفوعة خالل الفترة / السنة 
 ─────── ─────── 

11313 الرصيد في نهاية الفترة / السنة  982 
 ═══════ ═══════ 

   

 132 ,30 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 122 03 ضريبة الدخل للفترة / للسنة 

 (124) - الفترة / السنة ضريبة الدخل المدفوعة خالل 
 ─────── ─────── 

 128 311 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 ═══════ ═══════ 

31013 الزكاة وضريبة الدخل إجمالي  16112 

 ═══════ ═══════ 
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 ربحية السهم ـ  30
 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية إلى المساهمين  للفترة العائدةبقسمة صافي الدخل األساسية والمخفضة تم احتساب ربحية السهم ي

بسبب التغيير في  المخفضةعلى الشركة. تم تعديل ربحية السهم األساسية العائد المخفض للسهم نطبق يال  .كما في نهاية الفترةقائمة الصادرة وال

 الموجزة. األوليةالمالية  القوائمعلى هذه  18 االيضاحالسياسة المحاسبية لعرض الزكاة وضريبة الدخل كما هو موضح في 
 

 

 دوات المالية العادلة لأل ةـ القيم 33
 

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

  .نظامية في تاريخ القياس
 

 مطلوبات مرتبطة بوحداتللبيع لتغطية تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد لدى البنوك واشتراكات مستحقة القبض واستثمارات متاحة 

والمطلوب من عمليات  وذمم مدينة أخرىوإستثمارات محتفظ بها من تاريخ اإلستحقاق واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

إن القيم العادلة  .تحت التسويةالتأمين ومطالبات  لمعيديأرصدة ذمم دائنة و مطلوبات أخرى، ، وتتكون المطلوبات المالية للشركة منالتأمين

م وبمنأى عن االستثمارات المحملة بالقيمة العادلة 2222مارس  31كما في  .الدفتريةقيمها لألدوات المالية ال تختلف من الناحية الجوهرية عن 

 .لعادلة( لم يكن هناك أي أدوات مالية أخرى محتفظ بها من قبل الشركة قد تم قياسها بالقيمة ا7و 6)اإليضاحان 
 

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

 المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لألداة المالية ذاتها )أي دون تعديل أو مواربة(،
 

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

 بيانات السوق الممكن مالحظتها، و
 

 .على بيانات السوق الممكن مالحظتهاالتعتمد أي معطيات هامة يكون فيها المستوى الثالث: أساليب تقييم 

 

 ياسها بالقيمة العادلة:يعرض الجدول التالي األصول المالية للشركة التي يتم ق
 

 م )غير مراجعة(0202مارس  13كما في 

ريال سعودي ألف   

  القيمة الدفترية التكلفة المطفأة المستوى 3 المستوى 0 المجموع
 األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة:     

      

312231,2, 312231,2, - - 312231,2, 

غطية ا لتاستثمارات متاحة للبيع محتفظ به

 مطلوبات مرتبطة بوحدات

0011311 0131181 3,111,3 3811113 3121030  استثمارات 

 إجمالي ,3103,111 3811113 3,111,3 310031120 3100811,3
 

 )مراجعة( م2219 ديسمبر 31كما في 

ريال سعودي ألف   

  القيمة الدفترية التكلفة المطفأة المستوى 1 المستوى 2 المجموع

 األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة:     

      

1856178 1856178 - - 1856178 

غطية استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لت

 مطلوبات مرتبطة بوحدات

 استثمارات 4116414 1986264 1856153 2256945 4116298

 إجمالي 5966592 1986264 1856153 4116123 5966276

 

 قيمتها العادلة خالل المستوى الثالث للقيمة العادلة. سالية تقالم يكن هناك أصول م

 خالل هذه الفترة. الثالث والمستوىالثاني والمستوى  االولبين المستوى  م يكن هناك تنقالتل
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 ـ معلومات قطاعات التشغيل 31
 

الموارد  عن توزيعوالمسؤول ررة من المدير األول للتشغيل يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع ضوابط إعداد التقارير المق

 فيألغراض اإلدارة، فإن أنشطة عمليات التأمين  .يتخذ القرارات االستراتيجية الذيالعضو المنتدب حددها كما  وتقييم أداء قطاعات التشغيل

 مبينة على النحو التالي:يتم إعداد التقارير بشأنها في إطار ثالث وحدات عمل المملكة العربية السعودية 

 

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

من االئتمان فيما  ى أعضاء المؤسسات على أساس جماعي ويقدم أيضاً منافع حمايةيقدم برامج تأمين على الحياة إل -تأمين قطاع المجموعات 

يتضمن هذا القطاع منافع حماية فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية األخرى باستنثاء  .يتعلق بالقروض الشخصية المقدمة من مؤسسات تمويلية

 .ئهاتمويل إلى عمالالالقروض الشخصية المقدمة من مؤسسات 

 

للتشغيل ضمن القطاعات ذات الصلة ويتم صاحب القرار ى المدير األول طلوبات غير الموزعة إلمال يتم رفع تقارير عن الموجودات وال

 مراقبتها على أساس مركزي. 

 

ال تشمل قطاعات التشغيل عمليات المساهمين في الشركة.



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2222مارس  31كما في 

14 
 

 

 
 ـ معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( 31
 م )غير مراجعة(0202مارس  13كما في  

قطاع تأمين  

 اداألفر

قطاع تأمين 

 جمالياال المجموعات

ريال سعودي ألف  ريال سعودي ألف  ريال سعودي ألف   

    موجوداتال

 11311 11311 - اشتراكات مستحقة القبض، صافي
 8,,1, 8,,1, - حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير مكتسبة

 3,,131 081,11 11228 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية
 ,113, ,113, - مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها حصة معيدي التأمين من

 ,312231,2 - ,312231,2 استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات

 ────── ────── ────── 

 312331,31 321038 312101211 

    الموجودات غير الموزعة:

 331311   لدى البنكنقد 

2030131   استثمارات  

 821132   مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

 ,0121   مبالغ مدفوعة مقدماُ وذمم مدينة أخرى

 31238   أثاث وتجهيزات

 131222   وديعة نظامية

   ────── 

 3113,1018   إجمالي الموجودات

   ══════ 

    المطلوبات

 301381 81130 01,01 ذمم دائنة لمعيدي التأمين
 011813 011813 - ر مكتسبةاشتراكات غي

 0213,1 ,10123 ,1131 مطالبات تحت التسوية
 321231 321231 - مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 312321,23 - 312321,23 احتياطي وحدات
 1,22, - 1,22,  حسابي احتياطي

 ,30103 - ,30103 احتياطيات اخرى
 ────── ────── ────── 

 312031210 811111  3133,1011 

    المطلوبات والفائض غير الموزعة:

 3312,1   مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 01111   إلتزامات منافع الموظفين

 31310   زكاة وضريبة دخل

 111213   الفائض من عمليات التأمين

   ────── 

 313121811   إجمالي المطلوبات

   ────── 

    حقوق المساهمين

 1321222   رأس المال

 121383   احتياطي نظامي

 1118,1   مبقاهأرباح 

   ────── 

 00113,0   إجمالي حقوق المساهمين

    

(08)   المتعلقة بعمليات التأمين –إعادة قياس التزامات المنافع المحددة    

   ────── 

 0011311   إجمالي حقوق المساهمين

   ────── 

 3113,1018   وبات وحقوق المساهمينإجمالي المطل

   ══════ 
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 ـ معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( 31

 )مراجعة( م2219ديسمبر  31 

 اإلجمالي  قطاع تأمين المجموعات  قطاع تأمين األفراد 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

    الموجودات

 26294 26294 - صافيبالاشتراكات مستحقة القبض، 

 126923 126923 - حصة معيدي التأمين من اشتراكات غير مكتسبة

 296422 296345 77 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 56669 56669 - حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 1856178 - 1856178 بوحدات استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة

 ────── ────── ────── 
 1856255 526231 2356286 

    الموجودات غير الموزعة:

 196687   كلدى البنالنقد 

 4116414   استثمارات

 326367   ذات عالقة اتمبالغ مستحقة من جه

 26473   أخرى موجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً و

 829   ومعدات أثاث وتجهيزات

 356222   وديعة نظامية

   ────── 

 7356236   إجمالي الموجودات

   ══════ 

    المطلوبات

 126775 126615 162 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 356287 356287 - اشتراكات غير مكتسبة

 336525 336268 257 مطالبات تحت التسوية

 76223 76223 - مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 1876979 - 1876979 احتياطي وحدات

 362 - 362 احتياطى حسابى 

 ────── ────── ────── 
 1886756 856993 2746749 

    المطلوبات والفائض غير الموزعة:

 186651   مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 26624   إلتزامات منافع الموظفين

 16112   مستحقة زكاة وضريبة دخل

 36355   من عمليات التأمينفائض 

   ────── 
 3226489   إجمالي المطلوبات

   ────── 

    حقوق الملكية

 3526222   رأس المال

 326595   احتياطي نظامي

 546221   مبقاهأرباح 

   ────── 
 4346596   إجمالي حقوق المساهمين

 (49)   التأمين عمليات - إلتزامات منافع الموظفينإحتياطي إعادة قياس 

   ────── 
 4346547   إجمالي حقوق الملكية

   ────── 
 7356236   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

   ══════ 
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 ـ معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( 31
 (مراجعة)غير  0202مارس  13أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 اإلجمالي المجموعاتتأمين اع قط قطاع تأمين األفراد 

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف 

    اإليرادات

    إجمالي اشتراكات مكتتبة

 001300 - 001300 أفراد 

 - - - صغيرة منشآت

 1 1 -  متوسطةمنشآت 

 ,3102 ,3102 - شركات

 ────── ────── ────── 

10333 001300 إجمالي اشتراكات مكتتبة  011333 
    اشتراكات مسندة:

 - - - محلي

(01110)  اجنبي  (110)  (11181)  
 ────── ────── ────── 

 021338 108 181032 صافي اشتراكات تأمين
 ,,112 ,,112 - التغير في اشتراكات غير مكتسبة، صافي

 ────── ────── ────── 

 011001 11,11 181032 صافي اشتراكات مكتسبة
 ,1118 - ,1118 ادات تأمين أخرىإير

 ────── ────── ────── 

 331203 11,11 ,01102 إجمالي اإليرادات
 ────── ────── ────── 

    إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين

(12) إجمالي مطالبات مدفوعة  (11088)  (11318)  
 11228 ,,018 03 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 ────── ────── ────── 

(08) صافي مطالبات مدفوعة  (333)  (312)  
(038) 03 التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي  (38,)  

(1,0) - التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي  (1,0)  

 ────── ────── ────── 

(,0) صافي مطالبات متكبدة  (33013)  (31300)  
(101032) صافيبالمارية، اشتراكات استث  - (101032)  

 01302 - 01302 التغير في االحتياطي الحسابي
(22,) االخرى اتالتغير في االحتياطي  - (,22)  

(,0132) تكاليف إقتناء وثائق تأمين  (11)  (01303)  

(033) رسوم إشراف وتفتيش  (1)  (03,)  

 ────── ────── ────── 

(131031) ين إجمالي تكاليف ومصاريف التأم  (3133,)  (111133)  

 ────── ────── ────── 

 3,1012 11118 331133 صافي إيرادات التأمين

 ────── ────── ────── 

    تشغيلية أخرى / )مصاريف(إيرادات

(300)   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   

(81321)   مصاريف عمومية وإدارية  

 01811   تاريخ االستحقاق عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى

 1   دخل عموالت من ودائع

 110   ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 01302   إيرادات أخرى

   ────── 

 ),1111(   إجمالي إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي

   ────── 

103011   الزكاة وضريبة الدخل، الدخل قبل الفائض  
(31030)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين  

   ────── 

 311032   قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

(118)   الزكاة  

(03)   ضريبة الدخل  

   ────── 

 3018,1   صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

   ══════ 
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 تشغيل )تتمة(ـ معلومات قطاعات ال 31
 (مراجعة)غير  م2219 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 اإلجمالي قطاع تأمين المجموعات قطاع تأمين األفراد 

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف 

    اإليرادات

 166193 - 166193 إجمالي اشتراكات مكتتبة

 - - - أفراد 

 61 61 - منشآت صغيرة الحجم

 - - - منشآت متوسطة الحجم

 16123 16123 - شركات 

 ────── ────── ────── 

 166193 16184 176377 

    إجمالي اشتراكات مكتتبة

    اشتراكات مسندة:

 - - - محلي

(222)  اجنبي  (832)  (25261)  

 ────── ────── ────── 
 166327 354 156973 صافي اشتراكات تأمين

 56889 56889 - ير في اشتراكات غير مكتسبة، صافيالتغ

 ────── ────── ────── 

 226216 66243 156973 صافي اشتراكات مكتسبة

 172 - 172 إيرادات تأمين أخرى

 ────── ────── ────── 

 226388 66243 166145 إجمالي اإليرادات

 ────── ────── ────── 

    إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين

(26158) - إجمالي مطالبات مدفوعة  (26158)  

 16686 16686 - حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 ────── ────── ────── 

(472) - صافي مطالبات مدفوعة  (472)  

(21) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي  (915)  (936)  

 776 776 - نها، بالصافيالتغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ ع

 ────── ────── ────── 

(21) صافي مطالبات متكبدة  (611)  (632)  

(136291) اشتراكات استثمارية، صافي  - (136291)  

 35 - 35 التغير في االحتياطي الحسابي

(856) تكاليف إقتناء وثائق تأمين  (162)  (21661)  

(81) رسوم إشراف وتفتيش  (6)  (87)  

 ────── ────── ────── 

(146214) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين   (777)  (146791)  

 ────── ────── ────── 

 76597 56466 26131 صافي إيرادات التأمين

 ────── ────── ────── 

    تشغيلية أخرى / )مصاريف(إيرادات

(117)   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

(13265)   مصاريف عمومية وإدارية  

 26415   عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 12   دخل عموالت من ودائع

 541   ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 22   ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 97   إيرادات أخرى

   ────── 

 455   لي إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافيإجما

   ────── 

 86252   الزكاة وضريبة الدخل، الدخل قبل الفائض

(622)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين  

   ────── 

 76452   قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

(214)   الزكاة   

(36)   ضريبة الدخل  

   ────── 

 76222   صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

   ══════ 
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 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
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 معلومات إضافيةـ  31

 الموجزة األولية قائمة المركز المالي (أ

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين

 مارس 13

)غير  م0238

 عمليات التأمين (مراجعة

عمليات 

 المساهمين

ديسمبر  31

 م2219

 )مراجعة(

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي يألف ريال سعود 

       الموجودات

 196687 46233 156454 331311 31801 311381 كلدى البننقد 

 26294 - 26294 11311 - 11311 صافي بالاشتراكات مستحقة القبض، 

حصة معيدي التأمين من اشتراكات  

 126923 - 126923 8,,1, - 8,,1, غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 296422 - 296422 3,,131 - 3,,131 تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 56669 - 56669 ,113, - ,113, متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها 

 1856178 - 1856178 ,312231,2 - ,312231,2 لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات

 4116414 3676523 436911 0301312 ,,11,11 001310 استثمارات

 326367 26191 286176 821132 01382 11012, ذات عالقة اتجه مبالغ مستحقة من

 26473 68 26425 ,0121 33 01231 أخرى موجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً و

 296427 296427 - 021303 021303 - نمبالغ مستحقة من عمليات التأمي

 829 - 829 31238 - 31238 ومعدات اثاث وتجهيزات

 356222 356222 - 131222 131222 - وديعة نظامية

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

 3102,1,81 0321281 3113,1882 3266241 4386422 7646443 

 (296427) (296427) - (021303) (021303) - ناقص: استبعادات من عمليات بينية

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

 7356236 4286995 3266241 166186469 4296572 3102,1,81 إجمالي الموجودات

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

       المطلوبات

 186651 26696 156955 3312,1 811 301321 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 126775 - 126775 301381 - 301381 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 356287 - 356287 011813 - 011813 اشتراكات غير مكتسبة

 336525 - 336525 0213,1 - 0213,1 مطالبات تحت التسوية

 76223 - 76223 321231 - 321231 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 1876979 - 1876979 312321,23 - 312321,23 احتياطي وحدات 

 362 - 362 1,22, - 1,22, احتياطي حسابى

 - - - ,30103 - ,30103 احتياطيات اخرى

 26624 - 26624 01111 - 01111 التزامات منافع الموظفين

 16112 16112 - 31310 31310 - مستحقة زكاة وضريبة دخل

 296427 - 296427 021303 - 021303 ليات المساهمين حقة لعمستمبالغ م

 36355 - 36355 111213 - 111213 فائض من عمليات التأمين

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

 3102,1801 01333 310331031 3266292 36826 3296896 

(296427) (021303)  (021303) ناقص: استبعادات من عمليات بينية  - (296427)  

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

 3226489 36826 2966683 161726936 01333 161686425 إجمالي المطلوبات

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

       حقوق الملكية

 3526222 3526222 - 1321222 1321222 - رأس المال 

312138 - احتياطي نظامي  121383 - 326595 326595 

 546221 546221 - 1118,1 1118,1 - مبقاهأرباح 

إلتزامات منافع إحتياطي إعادة قياس 

 (49) - (49) (08) - (08) عمليات التأمين - الموظفين

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

 4346547 4346596 (49) 0011311 00113,0 (08) إجمالي حقوق الملكية

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

 7356236 4386422 2966634 3113,1018 0321281 3131,1111 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2222مارس  31كما في 
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 )تتمة( معلومات إضافيةـ  31

 الموجزة األولية قائمة الدخل (ب

 

 

 

 )غير مراجعة( مارس 13هية في فترة الثالثة أشهر المنت 

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين  م0202   المساهمين

عمليات 

 م2219 المساهمين

 
ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

 )معدلة(      

       اإليرادات

 176377  176377 011333 - 011333 :إجمالي اشتراكات مكتتبة

       اشتراكات مسندة:

 - - - - - - محلي

(11181) اجنبي  - (11181)  (25261)  - (25261)  

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

 166327 - 166327 021338 - 021338 صافي اشتراكات مكتتبة

1,,12 التغير في اشتراكات غير مكتسبة، بالصافي  - 112,, 56889 - 56889 

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

 226216 - 226216 011001 - 011001 صافي اشتراكات مكتسبة

 172 - 172 ,1118 - ,1118 إيرادات تأمين أخرى

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

 226388 - 226388 331203 - 331203 إجمالي اإليرادات

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

       تكاليف ومصاريف تأمين

(11318) إجمالي مطالبات مدفوعة  - (11318)  (26158)  - (26158)  

 16686 - 16686 11228 - 11228 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

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

لبات مدفوعةصافي مطا  (312)  - (312)  (472)   (472)  

 التغيرات في مطالبات تحت التسوية،

(,38) بالصافي  - (38,)  (936)  - (936)  

التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ 

(1,0) عنها، بالصافي  - (1,0)  776 - 776 

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

(30013) صافي مطالبات متكبدة  - (30013)  (632)  - (632)  

(101032) اشتراكات استثمارية، بالصافي  - (101032)  (136291)  - (136291)  

 35 - 35 01302 - 01302 التغير في االحتياطي الحسابي

(22,) التغير في االحتياطيات األخرى  - (,22)  - - - 

(01303) تكاليف اقتناء وثائق تأمين  - (01303)  (21661)  - (21661)  

(,03) رسوم إشراف وتفتيش  - (03,)  (87)  - (87)  

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

(111133) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين  - (111133)  (146791)  - (146791)  

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

59767 - 76597 3,1012 - 3,1012 صافي دخل التأمين  

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

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

(300) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  - (300)  (117)  - (117)  

(1318,) مصاريف عمومية وإدارية  (81,)  (81321)  (16952)  (563)  (26513)  

عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 26415 26322 113 01811 01,08 330 قاقاالستح

 12 1 11 1 - 1 دخل عموالت من ودائع

ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة 

 541 279 262 110 001 301 من خالل قائمة الدخل

ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من 

 22 - 22 - - - خالل قائمة الدخل

02013 3 01338 إيرادات أخرى  77 22 97 

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

(31821) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى  01318 (1111,)  (16584)  26239 455 

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2222مارس  31كما في 

31 
 

 

 

 )تتمة( معلومات إضافيةـ 31

 )تتمة(الموجزة  األولية قائمة الدخل (ب
 

 )غير مراجعة( مارس 13الثة أشهر المنتهية في فترة الث 

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين  م0202 المساهمين

عمليات 

 م2219 المساهمين

 

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

 )معدلة(      
       

 86252 26239 66213 301110 01318 301301 مليات صافي الفائض من الع

       

الفائض المحول إلى 

(331013) المساهمين  331013 - (56411)  56411 - 

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

قبل  صافي الدخل للفترة

 86252 76452 622 301110 311032 31030 الزكاة وضريبة الدخل

       
(118) - الزكاة   (118)  - (214)  (214)  

(03) - ضريبة الدخل  (03)  - (36)  (36)  

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

 76822 76222 622 ,30101 3018,1 31030 صافي الدخل للفترة

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
المتوسط المرجح لعدد 

األسهم العادية القائمة 

 356222 356222 - 131222 131222 - الف( )باآل

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

ربحية السهم األساسية 

والمخفضة للفترة )ريال 

 - 21226 - - 27113 - سعودي(
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 الموجزة األولية قائمة الدخل الشامل ( 
 

 )غير مراجعة( مارس 13لمنتهية في فترة الثالثة أشهر ا 

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين م0238 المساهمين

عمليات 

 م2219 المساهمين

 

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

 )معدلة(      
       

,13018 31030 صافي الدخل للفترة   30101, 622 76222 76822 

       

 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

رةإجمالي الدخل الشامل للفت  31030 3018,1 30101, 622 76222 76822 

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

 

  منفصل تم عرضها بين المساهمين وعمليات التأمين والمعروضة بشكل  92/12حصة فائض عمليات التأمين المقسومة في نسبة

 ((.د)ب( و ) 17راجع المالحظة )الموجزة  االوليةالدخل  قائمةمصروف في ك

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2222مارس  31كما في 

30 
 

 

 

 معلومات إضافية )تتمة(ـ 31

 ية الموجزةقائمة التدفقات النقدية األول (د

 

 )غير مراجعة( مارس 13أشهر المنتهية في  الثالثة فترة 

 

ليات عم

 التأمين

عمليات 

 م0202 المساهمين

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 م2219 المساهمين

 

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

ريال  ألف

 سعودي

       األنشطة التشغيلية

262 301110 311032 31030 قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة  76452 86252 

       تعديالت للفترة:

 36334 - 36334 01210 - 01210 حصة معيدي التأمين من اشتراكات غير مكتسبة

(331300) اشتراكات غير مكتسبة  - (331300)  (96223)  - (96223)  

 117 - 117 300 - 300 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

(330) الستحقاقعموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ ا  (01,08)  (01811)  (113)  (26322)  (26415)  

 في قائمةربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة 

(301) الدخل  (001)  (110)  (262)  (279)  (541)  

(22) - - - الدخل في قائمةربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة   - (22)  

 21 - 21 10 - 10 االستهالك

 166 - 166 313 - 313 منافع الموظفينإلتزامات 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 (31101)  321110 013,, (56378)  46869 (529)  

       :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

(31311)  القبض صافياشتراكات مستحقة   - (31311)  (169)  - (169)  

(31200) ت تحت التسوية حصة معيدي التأمين من مطالبا  - (31200)  (76638)  - (76638)  

(01108) عنها ن مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغحصة معيدي التأمين م  - (01108)  342 - 342 

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة  

(216111) 3111081 - 3111081 بوحدات، صافي  - (216111)  

(01110) من جهة ذات عالقة مبالغ مستحقة  (31888)  (11113)  (56176)  - (56176)  

(195) 72 023 31 ,,1 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  (123)  

(01083) مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  (31138)  (11230)  (496)  (16755)  (26251)  

(878) 31000 - 31000 ذمم دائنة لمعيدي التأمين   - (887)  

 86574 - 86574 31002 - 31002 مطالبات تحت التسوية

(16116) 11211 - 11211 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها  - (16116)  

(3101323) احتياطي وحدات  - (3101323)  226319 - 226319 

(01302) احتياطي حسابي  - (01302)  (35)  - (35)  

 - - - 22, - 22, احتياطيات اخرى

 56581 - 56581 331330 - 331330 مستحقة لعمليات المساهمين مبالغ

(331330)  مبالغ مستحقة من عمليات التأمين  (331330)  - (56581)  (56581)  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

(31811)  النقد المستخدم في العمليات  (010,3)  (1103,)  (76111)  (26662)  (96773)  

 - - -    مدفوعة زكاة وضريبة دخل

(30) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  - (30)  (6)  - (6)  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

(318,8) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية   (010,3)  (11012)  (76117)  (26662)  (96779)  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

       ستثماريةاالاألنشطة 

ل قائمة بها بالقيمة العادلة من خال استثمارات محتفظ شراء

(81210) - الدخل  (81210)  56222 - 56222 

االستثمارات المحتفظ بها حتى  لمحصل من بيعا

 - - - 1222, 1222, - االستحقاق

قعمولة من االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقا   11001 11001 - - - 

(010) ومعداتتجهيزات ، أثاثشراء   - (010)  (232)  - (232)  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 األنشطة من/ المتوفر في( صافي النقد )المستخدم 

(010) االستثمارية  01383 31838 46772 - 46772 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

(01013) نكلدى البفي النقد  (النقص) الزيادة / صافي  (01082)  (01333)  (26347)  (26662)  (56229)  

 176262 36854 136228 3811,1 01011 331030 في بداية الفترة  لدى البنكالنقد 
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 126253 16192 126861 331311 31801 311381 في نهاية الفترة  النقد لدى البنك

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2222مارس  31كما في 

31 
 

 

 

 والتعديالت أرقام المقارنة -,3

 قائمةأصدرت مؤسسة النقد تعليمات إلى شركات التأمين في المملكة العربية السعودية لحساب الزكاة وضرائب الدخل في  ،2219يوليو  17في 

ا هو معتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير يتماشى مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كموهذا . الموجزة االوليةالدخل 

 .سعودية للمحاسبين القانونيينوالتصريحات األخرى الصادرة عن الهيئة ال

 

من خالل تعديل  الموجزةاألولية الدخل  قائمةقامت الشركة بمراجعة سياساتها المحاسبية الحتساب الزكاة وضريبة الدخل في  ذلك،وبناًء على 

 السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء. 8رجعي بما يتماشى مع المعيار المحاسبي الدولي األثر بأثر 

 

 هي كما يلي: 2219مارس  31الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  االوليةالمالية  القوائمإن آثار هذا التغيير على 

 

 األثر على القوائم المالية الحساب

لفترة ل التعديل قب

الثالثة أشهر المنتهية 

 أثر التعديل 0238مارس  13في 

لفترة  األثر المعدل

الثالثة أشهر المنتهية 

 0238مارس  13في 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي  

     

(252) - قائمة الدخل الزكاة وضريبة الدخل  (252)  

64527 قائمة الدخل صافي الدخل للسنة   (252)  76222 

 ربحية السهم للسنة

(21227) 21213 قائمة الدخل )ريال سعودي للسهم الواحد(  21226 

الزكاة وضريبة الدخل )األرباح 

 (المبقاه

قائمة التغيرات في حقوق 

(252) الملكية  252 - 

 اجمالي الدخل الشامل للسنة

قائمة الدخل الشامل وقائمة 

45267 التغيرات في حقوق الملكية  (252)  76222 

 
 "(38 -تأثير فيروس كورونا المستجد )"كوفيد  -38

 في االقتصادية والتجارية األنشطة على المدى بعيدة عواقب ذات جائحة، 19 -كوفيد أن م2222 مارس 11 في العالمية الصحة منظمة أعلنت

 المستجد، التاجي الفيروس لمكافحة انتشار السعودية العربية المملكة حكومة فرضتها التي السفر وقيود التجول لحظر نتيجة .العالم أنحاء جميع

 في .موظفيها وصحة سالمة ضمان مع المقبولة واألنشطة التشغيلية الخدمة مستويات على للحفاظ أعمالها استمرارية خطط بتفعيل الشركة قامت

 من والعديد للوضع السريع التطور مع خاصة معقول بشكل 19 -لكوفيد  التأثير المالي تقييم على الحالي الوقت في قادرة غير الشركة أن حين

 المواطنين من لكل للمرض الطبي العالج تكاليف بتحمل األخير الحكومة قرار أن اإلدارة تعتقد وشدة الجائحة، بمدة والمتعلقة المحيطة الشكوك

المالية  القوائم هذه إصدار تاريخ حتى قوية للشركة المالية ءةوالمال السيولة مراكز تزال ال .سلبي تأثير أي من الحد سيساعد على والمقيمين

 .الموجزة األولية

 
 القوائم المالية األولية الموجزة  اعتماد -02

 .م2222 يونيو 15الموافق هـ 1441 شوال 23 بتاريخ دارةاإلمجلس  من قبلالقوائم المالية األولية الموجزة هذه  اعتمادتم 

 


