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الجزيرة تكافل تعاوني  كةشر

 )شركة مساهمة سعودية(

)تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

م2022 يونيو 30كما في 

1

الموجزة المرحليةالية القوائم الم فحص حول المستقلين تقرير مراجعي الحسابات

 المساهمينالسادة / 

شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

)شركة مساهمة سعودية(

المملكة العربية السعودية

 مقدمة

 30)"الشركة"( كما في  -شركة مساهمة سعودية  -المرفقة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني  الموجزة المرحليةلقد فحصنا قائمة المركز المالي 

والقوائم المرحلية  في ذلك التاريخ ةالمنتهيلفترتي الثالثة اشهر والستة اشهر  للدخل والدخل الشاملالموجزة  المرحلية، والقوائم م2022 يونيو

 لمرحليةاهذه القوائم المالية  حول اإليضاحاتوفي ذلك التاريخ،  المنتهية الستة أشهرلفترة والتدفقات النقدية  الملكيةتغيرات في حقوق الموجزة لل

التقارير ( "34الدولي رقم ) ةالموجزة وفقاً لمعيار المحاسب المرحليةالمالية  قوائمهذه ال وعرض عدادإعن  المسؤولة هي إن اإلدارة الموجزة.

 استناداً الىالموجزة  ةالمرحليالمالية  قوائمإن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه ال المعتمد في المملكة العربية السعودية، "المالية المرحلية 

 فحصنا.

 نطاق الفحص

المستقل للمنشأة" الحسابات مراجع من قبل المنفذ  المرحليةالمالية  المعلومات(، "فحص 2410الفحص ) لعمليات الدوليتم فحصنا وفقاً للمعيار 

على توجيه استفسارات إلى المسؤولين بشكل  بصورة أساسية المرحليةالمعتمد في المملكة العربية السعودية. يشتمل فحص القوائم المالية 

ً بشكل كبير هذا إن أخرى،اساسي عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص  من عملية  الفحص أقل نطاقا

 ً فهو ال يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا  للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي ةللمعايير الدوليالمراجعة التي تتم وفقا

 وبناًء عليه، فإننا ال نبدي رأي مراجعة. المراجعة،سنكون على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال 

 ستنتا اال

النواحي  كافةمن  لم يتم إعدادها،المرفقة  الموجزة لمرحليةاالمالية  قوائمبأن ال يجعلنا نعتقد أمرإلى علمنا أي  يصلفحصنا، فإنه لم  استناداً الى

ً  الجوهرية،  المعتمد في المملكة العربية السعودية.( 34الدولي رقم ) ةمعيار المحاسبل وفقا

وآل الشيخ وشركاؤهم العظم والسديري لالستشارات المهنيةبي ام جي  يك  

 لالستشارات المهنية 

_______________________ _______________________ 
 ناصر احمد الشطيري  عبدهللا محمد العظم 

335قم ر صيرخت 454 رقم صيرخت   

 هـ1444 محرم 27

م2022 غسطسأ 25الموافق 

10504صندوق بريد   

11443اض الري  
المملكة العربية السعودية

 كي بي إم جي لالستشارات المهنية

 مركز زهران لألعمال

 شارع األمير سلطان
 55078ص.ب 

 21534جـده 

 المملكة العربية السعودية 
 المركز الرئيسي الرياض

4030290792رقم السجل التجاري   
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شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموجزة قائمة المركز المالي
م٢٠٢٢ یونیو ٣٠كما في 

 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠
(غیر مراجعة)

 م٢٠٢١ دیسمبر ٣١
(مراجعة)

ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي إیضاح
الموجودات

١٠٦٬٦٧٢٨٣٬٠٢٣ ٥وما في حكمھالنقد 
٢٧٬١٥٤٢٠٬٢٨٦ ٦بالصافي ،أقساط تأمین مدینة

١٬٨٠١١٬٣٨٥الصافي ب، من معیدي التأمین مبالغ مستحقة
١٨٬٩٩٦٢٥٬٧١٦ ١١غیر مكتسبةین اقساط تأمحصة معیدي التأمین من 

٤٨٬٤٢١٥٢٬٤٧١ ١٢حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة
 ٢٦٬٩٢٤ ١٧٬٩٠٢ ١٢ وغیر المبلغ عنھا حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة 

 ٢٬٦٨٦ ٢٬٣٠٧  مؤجلةتكالیف اقتناء وثائق 
١٬٥٢٤٬٨٨٢ ١٬٢٨٥٬٥٥٢ ٧ بوحدات استثمارات متاحة للبیع محتفظ بھا لتغطیة مطلوبات مرتبطة

٧١٧٬٨٩٤٦٢٢٬٦٩٠ ٨ استثمارات
١٣٫٢ ذات عالقة ةجھ من مستحق  ٦٠٬٧٨٨ ١٬٠٦٩ 
 ١٤٬٧٣٠٧٩٬٢٦١أخرىموجودات مقدماً و اتمدفوع

 ٣٬١٤٥٣٬٨١٨ ومعدات ممتلكات
 ٢٬٨٥٧٣٬٥٦٢ موجودات غیر ملموسة
 ٣٬٥٣٩١٬٢١٢ حق استخدام موجودات

٢٣٢٬٩٤٨٢٣٢٬٩٤٨ ٤ شھرة
 ٥٥٬٠٠٠٤٧٬٠٦٦ ١٦ ودیعة نظامیة

─────── ───────
 ٢٬٧٨٨٬٧١٨ ٢٬٥٣٩٬٩٨٧إجمالي الموجودات

═══════ ═══════

العضو المنتدبرئیس مجلس اإلدارة

المدیر المالي 

الموجزة.  األولیة تجزأ من ھذه القوائم المالیةجزءاً ال ی ٢١إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
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شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة) الموجزة قائمة المركز المالي
م٢٠٢٢ یونیو ٣٠كما في 

 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠
 (غیر مراجعة) 

م ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
(مراجعة) 

ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي إیضاح
 اتالمطلوب

١٢٩٬٦٧٤١١٤٬٠١١ مصاریف مستحقة ومطلوبات اخرى
 ١٬١٩٠  ٢٬٩٥٩ االیجار التزامات

٢٧٬٨٩١٣٦٬١٩٤الباتوكالء و حملة وثائق التأمین و اصحاب المط ذمم
  ٦٣٢  ١٬٥٠٨ لمعیدي التأمین غیر مكتسبةعموالت 

  ٣٦٬٠٩٦٣٤٬٣٨٩ أرصدة معیدي تأمین دائنة 
  ٧٦٬٥٦٧ ٦٣٬٧٥٣ ١١ یر المكتسبھالتأمین غ اقساط

  ٨١٬٧٤٠ ٧٣٬٢٦٥ ١٢ مطالبات تحت التسویة
  ٦٢٬١٢٣ ٤٧٬٥٦٩ ١٢ وغیر المبلغ عنھا مطالبات متكبدة 

  ٩٬٦١٧  ٦٬٩٠٢ ٢٫١٠ احتیاطي عجز أقساط التأمین
 ١٬٥٢٦٬٩٢٧ ١٬٢٩١٬٢١٠ ٩ احتیاطي وحدات 
  ٥٬٤٦٨ ٥٬٥٤٨ ١٫١٠ ياحتیاطي حساب

  ٢٥٩ ١٩١ ٣٫١٠ أخرى نیةف احتیاطیات
  ٥٬٢٤٨ ٥٬٠١٦ التزامات منافع الموظفین

  ٢٬١٨٢ ٢٬٣٠٦ ١٤  دخلالزكاة وضریبة 
١٣٫٣ عالقة ذات الى جھة مستحق  -  ٩٨٤  

  ١٧٬٢١٥ ١٧٬٦٢١ فائض من عملیات التأمین
─────── ───────

 ١٬٩٧٤٬٧٤٦ ١٬٧١١٬٥٠٩إجمالي المطلوبات
─────── ───────

حقوق  الملكیة 
٥٥٠٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠رأس المال 

١٩٧٬٢٨٦١٩٧٬٢٨٦عالوة اصدار
٤٢٬٦٣٢٤٢٬٦٣٢احتیاطي نظامي

٣٧٬٣١٨٢٢٬٨١٢أرباح مبقاة
─────── ───────

٨٢٧٬٢٣٦٨١٢٬٧٣٠ إجمالي حقوق المساھمین
١٬٢٤٢١٬٢٤٢عملیات التأمین - التزامات منافع الموظفینإعادة قیاس  احتیاطي

─────── ───────
 ٨١٣٬٩٧٢ ٨٢٨٬٤٧٨إجمالي حقوق الملكیة

─────── ───────
 ٢٬٧٨٨٬٧١٨ ٢٬٥٣٩٬٩٨٧إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

═══════ ═══════

العضو المنتدبرئیس مجلس اإلدارة

المدیر المالي 

. الموجزة األولیة ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیةجزءاً  ٢١إلى  ١ات المرفقة من حاإلیضاتعتبر 
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ركة الجزیرة تكافل تعاوني ش
(شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) الموجزةقائمة الدخل 
م٢٠٢٢یونیو  ٣٠في  المنتھیةستة أشھر اللفترتي الثالثة أشھر و

العضو المنتدبرئیس مجلس اإلدارة

المدیر المالي 

الموجزة األولیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ٢١إلى  ١المرفقة من  تعتبر اإلیضاحات

 ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 یونیو 

 ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 یونیو 

 إیضاح
م٢٠٢٢

ألف لایر سعودي 
م٢٠٢١

ألف لایر سعودي 
م٢٠٢٢

ألف لایر سعودي 
م٢٠٢١

ألف لایر سعودي
 اإلیرادات
 ١١٨٬٨٤٧ ١٣٩٬٠٨٦ ٦٩٬٤٧١ ٧٤٬٩٩٩مكتتبة التأمین  اقساطإجمالي 
)٦٢٬٩١١( (٦٠٬٤٨١) (٣٠٬٥١٥) (٣٠٬٤٩٦) استثماریةالتأمین  اقساط  
)٢١٢( (١٣٬٨٦٧) (١٨٩) (٧٬٧٥٢) محلي  - إعادة تأمین المسندة اقساط  

)١٤٬٥٥٤( (٩٬١٦٤) (١١٬٠٧٩) (٤٬٢٢٣)اجنبي  - إعادة تأمین المسندة  قساطا  
)٣٬٠٣٠( (٣٦٣) (٢٬١٨٢) (١٨١) فائض الخسارة  مصاریف  

────── ────── ────── ────── 
 ٣٨٬١٤٠ ٥٥٬٢١١ ٢٥٬٥٠٦ ٣٢٬٣٤٧اط تأمین مكتتبةصافي اقس

صافيالتغیر في اقساط تأمین غیر مكتسبة، بال   (٣٬١٢١) ٥٨٬٣٤٨ ٦٬٠٩٢ ٣٧٬٦٣٩ 
────── ────── ────── ────── 

 ٩٦٬٤٨٨ ٦١٬٣٠٣ ٦٣٬١٤٥ ٢٩٬٢٢٦صافي اقساط تأمین مكتسبة
 ٨٧٣ ١٬٦٢٨ ٥٩٤ ٨٥٠عموالت معیدي تأمین مكتسبة

 ٩٬٥٤٩ ١٬١٣٤ ٢٬٧٧٥ ٥٠٧ أخرى إكتتاب إیرادات
────── ────── ────── ────── 

 ١٠٦٬٩١٠ ٦٤٬٠٦٥ ٦٦٬٥١٤ ٣٠٬٥٨٣إجمالي اإلیرادات
────── ────── ────── ────── 

اإلكتتابتكالیف ومصاریف 
)٨٩٬٠٦٠( (٤٦٬٨٥٠) (٦٣٬٥٩٨) (١٦٬٤٤٤)  إجمالي مطالبات مدفوعة  
ن مطالبات مدفوعةحصة معیدي التأمین م   ٢١٬٥٨٣ ١٧٬٢١١ ١٥٬٩٩٥ ٤٬٦٨٢ 

────── ────── ────── ────── 
)١١٬٧٦٢(  مدفوعةالمطالبات الصافي   )٤٧٬٦٠٣(  )٢٩٬٦٣٩(  )٦٧٬٤٧٧(  

)٢٬٨٣٠(  التغیرات في مطالبات تحت التسویة، بالصافي  )٢٬٦٧١(  ١٬٥٨٥( ٤٬٤٢٥(  
 ،مبلغ عنھاوغیر الفي مطالبات متكبدة  التغیرات

)٤٬٧٩٤( ٥٬٥٣٢ ١٬٩٤٨ ٢٬١١٨بالصافي  
────── ────── ────── ────── 

)١٢٬٤٧٤(  صافي مطالبات متكبدة  )٤٨٬٣٢٦(  )١٩٬٦٨٢(  )٧٣٬٨٥٦(  
 ٣٬١٩٩ (٨٠) ٣٬٢٥٤ (٦٣٧) ١٬١٠ التغیر في االحتیاطي الحسابي

 ٨٬٦٥٢ ٢٬٧١٥ ٩٬٥٠٣ ٤٬١٠٨ ٢٬١٠ التغیر في احتیاطي عجز أقساط التأمین
)٢٥٠( (٢١) ٣٬١٠ األخرىالفنیة في االحتیاطیات التغیر   ١٦٬٧٣٩ ٦٨ 

)٤٬٨٨٢( (١٬٢٠١)تكالیف اقتناء وثائق تأمین  (٤٬٢٩٣) )٦٬٩٤٣(  
)٣٤٢( - - - رسوم إشراف وتفتیش  

)١٠٬٩٠٤( (٢٬٨١٩)اخرىمباشرة مصاریف اكتتاب   (٦٬٤٥٠) )١٥٬٨٨٨(  
────── ────── ────── ────── 

)١٣٬٠٤٤(االكتتابمصاریف إجمالي تكالیف و  )٥١٬٦٠٥(  )٢٧٬٧٢٢(  )٦٨٬٤٣٩(  
────── ────── ────── ────── 

 ٣٨٬٤٧١ ٣٦٬٣٤٣ ١٤٬٩٠٩ ١٧٬٥٣٩ االكتتابصافي دخل 
────── ────── ────── ────── 
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 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 

 (شركة مساھمة سعودیة)
 (غیر مراجعة) (تتمة) الموجزةقائمة الدخل 

 م٢٠٢٢یونیو  ٣٠في  المنتھیةأشھر ستة لفترتي الثالثة أشھر وال
 

 

 

 

 

 
 العضو المنتدب    رئیس مجلس اإلدارة

     
   المدیر المالي   
     

 الموجزة األولیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ٢١إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 
 

 ٣٠ لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
 یونیو 

 ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 یونیو 

 
 إیضاح

 م٢٠٢٢
 ألف لایر سعودي

 م٢٠٢١
ألف لایر سعودي 

 م٢٠٢٢
 ألف لایر سعودي

 م٢٠٢١
ألف لایر سعودي

      

 ٣٨٬٤٧١ ٣٦٬٣٤٣ ١٤٬٩٠٩ ١٧٬٥٣٩  كتتاب اال دخلصافي 
      

      إیرادات تشغیلیة أخرى/ (مصاریف) 
 (٦٥٦) (٧١) (٥١٨) (٧٧٩) ٦ مدینةتأمین اقساط  اضانخفخسارة 

 (٣٤٬٠٢٢) (٣٣٬٥٤٨) (١٩٬٥٥١) (١٦٬٧٧٢)  مصاریف عمومیة وإداریة
عموالت من استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ 

 ٥٬٢٣٩ ٦٬٨٠٤ ٢٬٨٥٤ ٣٬٢٨٩ ١٬٨ االستحقاق
 ٣٧٧ ١ ٣٧٠ -  عموالت من ودائع ألجل ایراد 

لقیمة العادلة من ربح غیر محقق من استثمارات با
 ١٬٩٤٨ ١٬٨٩٤ ٨٣٤ ٧٣١ ٢٬٨ خالل قائمة الدخل

ربح محقق من استثمارات بالقیمة العادلة (خسارة) / 
 ١ ٢٢ (٢٥) -  من خالل قائمة الدخل

من استثمارات بالقیمة العادلة من توزیعات أرباح 
 ٦١ ١٥٨ ٣٠ ١٢٠  خالل قائمة الدخل
 ٥٬٦١٥ ٥٬٤٣٩ ٢٬٧٩٧ ٢٬٧٢٧  إیرادات أخرى

  ────── ────── ────── ────── 
)١٠٬٦٨٤(  ، بالصافيأخرى تشغیلیة مصاریفإجمالي   )١٣٬٢٠٩(  )١٩٬٣٠١(  )٢١٬٤٣٧(  

  ────── ────── ────── ────── 
 ١٧٬٠٣٤ ١٧٬٠٤٢ ١٬٧٠٠ ٦٬٨٥٥  الزكاة وضریبة الدخل، الدخل قبل الفائض

 (١٬٢٧٣) (١٬١٥٧) ٧٤ (٤١٥)  التأمینلعملیات  ةالعائدالخسارة   / )الدخل( صافي
  ────── ────── ────── ────── 

قبل الزكاة  صافي الدخل للفترة العائد للمساھمین
 ١٥٬٧٦١ ١٥٬٨٨٥ ١٬٧٧٤ ٦٬٤٤٠  وضریبة الدخل

 (٤٢٤) (٦٨٢) ٢٧ (٤٤٧) ١٬١٤ الزكاة 
 (٤١) (٦٩٧) ٦ (٥٥٢) ٢٬١٤ ضریبة الدخل

  ────── ────── ────── ────── 
 ١٥٬٢٩٦ ١٤٬٥٠٦ ١٬٨٠٧ ٥٬٤٤١  للفترة العائد للمساھمینصافي الدخل 

  ══════ ══════ ══════ ══════ 
 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة (باآلالف

 ٥٥٬٠٠٠  ) االسھم 
 

٤٣٬٠٤٤ ٥٥٬٠٠٠ ٤٧٬٠٦٦ 
  ══════ ══════ ══════ ══════ 

سھم ربحیة الللفترة (لایر سعودي/ ربحیة السھم 
 ٠٫٠٩٩ ١٥   )سیة والمخفضة األسا

 
٠٫٣٥٥ ٠٫٢٦٤ ٠٫٠٣٨ 

  ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  زیرة تكافل تعاوني شركة الج

 (شركة مساھمة سعودیة)
 (غیر مراجعة) الموجزة الشامل الدخل قائمة

 م٢٠٢٢یونیو  ٣٠في  المنتھیةستة أشھر لفترتي الثالثة أشھر وال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العضو المنتدب    رئیس مجلس اإلدارة
     
   المدیر المالي   
     

 الموجزة األولیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ٢١إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 یونیو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في یونیو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 م٢٠٢٢ 

 ألف لایر سعودي
 م٢٠٢١

  سعودي ألف لایر
 م٢٠٢٢

 ألف لایر سعودي
 م٢٠٢١

ألف لایر سعودي
     

 ١٥٬٢٩٦ ١٤٬٥٠٦ ١٬٨٠٧ ٥٬٤٤١ صافي دخل الفترة العائد للمساھمین
     

   - - الدخل الشامل اآلخر
 ────── ────── ────── ────── 

 ١٥٬٢٩٦ ١٤٬٥٠٦ ١٬٨٠٧ ٥٬٤٤١ إجمالي الدخل الشامل للفترة
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)
  الموجزة الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 

 م٢٠٢٢یونیو  ٣٠في  المنتھیةالستة أشھر لفترة 
 

 العضو المنتدب    رئیس مجلس اإلدارة
     
   المدیر المالي   

 

زةالموجاألولیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة  ٢١إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

   المساھمین حقوق 
 

 لرأس الما
 لایر سعودي ألف

 عالوة اصدار
 لایر سعودي ألف

 احتیاطي نظامي
 سعودي الف لایر

 مبقاةأرباح 
 لایر سعودي ألف

إجمالي حقوق 
 المساھمین

 لایر سعودي ألف

احتیاطي إعادة قیاس التزامات 
المتعلقة  –  منافع الموظفین

 بعملیات التأمین
 لایر سعودي ألف

 الملكیةإجمالي حقوق 
 لایر سعودي ألف

        

 ٨١٣٬٩٧٢ ١٬٢٤٢ ٨١٢٬٧٣٠ ٢٢,٨١٢ ٤٢٬٦٣٢ ١٩٧٬٢٨٦ ٥٥٠٬٠٠٠  م٢٠٢٢ینایر  ١الرصید كما في 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ١٤٬٥٠٦ - ١٤٬٥٠٦ ١٤٬٥٠٦ - - - صافي الدخل للفترة  
 - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ١٤٬٥٠٦ - ١٤٬٥٠٦ ١٤٬٥٠٦ - - - إجمالي الدخل الشامل 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
م  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠الرصید كما في 
 ٨٢٨٬٤٧٨ ١٬٢٤٢ ٨٢٧٬٢٣٦ ٣٧٬٣١٨ ٤٢٬٦٣٢ ١٩٧٬٢٨٦ ٥٥٠٬٠٠٠  (غیر مراجعة )

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

)٤١٢( ٤٧٣٬٣٦٠ ٨٥٬٠١٢ ٣٨٬٣٤٨ - ٣٥٠٬٠٠٠  م٢٠٢١ینایر  ١الرصید كما في   ٤٧٢٬٩٤٨ 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ١٥٬٢٩٦ - ١٥٬٢٩٦ ١٥٬٢٩٦ - - - صافي الدخل للفترة  
 - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ١٥٬٢٩٦ - ١٥٬٢٩٦ ١٥٬٢٩٦ - - - إجمالي الدخل الشامل 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 إصدار حصص راس مال 

 ٣١٧٬٩٥٠ - ٣١٧٬٩٥٠ - - ١٩٧٬٢٨٦ ١٢٠٬٦٦٤ )٤(ایضاح 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

م ٢٠٢١ یونیو ٣٠الرصید كما في 
)٤١٢( ٨٠٦٬٦٠٦ ١٠٠٬٣٠٨ ٣٨٬٣٤٨ ١٩٧٬٢٨٦ ٤٧٠٬٦٦٤  (غیر مراجعة )  ٨٠٦٬١٩٤ 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 كة الجزیرة تكافل تعاوني شر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) الموجزةقائمة التدفقات النقدیة 
 م٢٠٢٢یونیو  ٣٠في  المنتھیةالستة أشھر  ةلفتر

 

 العضو المنتدب    رئیس مجلس اإلدارة
     
   المدیر المالي   
 

 الموجزة.األولیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة  ٢١إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠ إیضاح 
 ألف لایر سعودي

 م٢٠٢١ یونیو ٣٠
 ألف لایر سعودي 

    األنشطة التشغیلیة
قبل الزكاة وضریبة الدخل ھمینالعائد للمسا للفترة صافي الدخل   ١٥٬٧٦١ ١٥٬٨٨٥ 

    :للفترةتعدیالت 
 ١٬٢٧٣  ١٬١٥٧   صافي الدخل العائد لعملیات التأمین

 ٦٥٦  ٧١  ٦ اقساط تأمین  انخفاضخسارة 
 ٢٣٩ -  استبعاد ممتلكات ومعدات خسائر

 (٥٬٢٣٩) (٦٬٨٠٤)  ١٬٨ عمولة من استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
 (١٬٩٤٨) (١٬٨٩٤)  ٢٬٨ ربح غیر محقق من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل  قائمة الدخل

 (١) (٢٢)   ربح محقق من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 (٦١) (١٥٨)   من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلتوزیعات أرباح 

 ٢٬٠٩٨  ٢,٢٧٧   ستھالك واطفاءا
 ٩٦  ٢٣   االیجار إلتزاماتل یتكالیف تمو

 ٦٦٠  ٧٨٥   منافع الموظفین
 ────── ────── 

  ١٣٬٥٣٤ ١١٬٣٢٠ 
    :التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

 ٣٠٠ (٦٬٨٦٨)   ، بالصافيمدینة اقساط تأمین
 ٣٬٠٢٢ (٤١٦)   ، بالصافيمعیدي التأمین مبالغ مستحقة من

 ١١٬٠٨٨ ٦٬٧٢٠  غیر مكتسبة اقساط تأمین حصة معیدي التأمین من 
غیر مكتسبةاقساط تأمین     (١٢٬٨١٤) (٦٩٬٤٣٦) 

لمعیدي التأمین غیر مكتسبةعموالت     (٣٧٨)  ٨٧٦ 
 ٤٬١٧١ ٣٧٩  تكالیف اقتناء وثائق مؤجلة

 ١٬٥٢٦  ٤٬٠٥٠   حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة 
غیر المبلغ عنھا وي التأمین من مطالبات متكبدة حصة معید    ١٬٤٤٩  ٩٬٠٢٢ 

 (١٤١٬٥٢٦)  ٢٣٩٬٣٣٠   وحداتالاستثمارات متاحة للبیع محتفظ بھا لتغطیة مطلوبات مرتبطة ب
ذات عالقة جھةمن  مستحق    (٧٬١٢٢)  ٥٩٬٧١٩ 
ذات عالقة جھةالى   مستحق    (٩٨٤) - 

أخرى وموجوداتمقدماً  اتعودفم    ١٠٬٤٧٦  ٦٤,٥٣١ 
 (١٣٬٣٣٦)  ١٥٬٦٦٣   مصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

اصحاب مطالبات  و التأمین حملة وثائقوكالء وذمم     (٨٬٣٠٣) ٢٣٬٨٠٧ 
 (١٬١٥٩)   ١٬٧٠٧   معیدي تأمین دائنة ارصدة

 (٢٬٦٨٥) (٨٬٤٧٥)   مطالبات تحت التسویة
وغیر المبلغ عنھا البات متكبدة مط    (١٤,٥٥٤) ٦٬٠٨٩ 

 ١٣٩٬٨٨٩ (٢٣٥٬٧١٧)   احتیاطي وحدات
 (٣٬١٩٩)  ٨٠   احتیاطي حسابي

 (٨٬٦٥٢) (٢٬٧١٥)   احتیاطي عجز أقساط التأمین
أخرى ات فنیةاحتیاطی    (٦٨) (١٦٬٧٣٩) 

  ────── ────── 
)٤٨٬٨٨١( ١٢٢٬٤٨٣  ) العملیات  المستخدم في(/ المتولد من النقد   

ة االجل المكتسبة نتجیة االندماج استرداد ودائع قصیر  ٣٧٬٥٠٠ - ١٫٤ 
 (١٢٬٠٦٦) (٧٬٩٣٤) ١٦ الزیادة في الودیعة النظامیة 

 (٣٬٠٢٧) (١٬٢٥٥) ١٤ الزكاة وضریبة الدخل المدفوعة 
المدفوعة  منافع الموظفین   (٧٥١) (٦٣٦) 

 (٢٦٠) (١٬٠١٧)   موزع لحملة الوثائقفائض 
  ────── ────── 

األنشطة التشغیلیة ) في المستخدم(/ لمتولد من ا النقد صافي   ٢٧٬٣٧٠( ١١١٬٥٢٦(  
  ────── ────── 
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  كافل تعاونيشركة الجزیرة ت
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) (غیر مراجعة) الموجزةقائمة التدفقات النقدیة 
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العضو المنتدب    رئیس مجلس اإلدارة
     
   المدیر المالي   
     

 

   

 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠ إیضاح 
 ألف لایر سعودي

 م٢٠٢١ یونیو ٣٠
 ألف لایر سعودي 

    
    األنشطة االستثماریة

االستحقاقتاریخ ارات المحتفظ بھا حتى استثمالمحصل من استحقاق   ١٥٢٬٦٦٥ ١٢٬٠٤٩ ١٫٨ 
بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل المحصل من بیع استثمارات محتفظ   ٥٨٬٤٨٥ ٤٤٬٩٩١ 

االستحقاق تاریخ تثمارات محتفظ بھا حتىساشراء   (٥٠٬٠٠٠) (٢٠٬٠٠٠) ١٫٨ 
الل قائمة الدخلبھا بالقیمة العادلة من خ استثمارات محتفظ شراء  (٢٢٨٬٠٠٠) (١٣١٬٠٠٠)  ٢٫٨ 

االستحقاق تاریخ عمولة من االستثمارات المحتفظ بھا حتى  ٢٣٬٢٤١  ٧٬٤٦٦  ١٫٨ 
من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلتوزیعات أرباح     ٦١  ١٥٨ 

األعمال  اندماجمن خالل  المكتسبالنقد وما في حكمھ   ١٤٠٬٨٥٠ - ٤ 
 (٢٣٢) (٤٧٠)   ومعدات ممتلكات شراء

  ────── ────── 
األنشطة االستثماریةمن المتولد  / (المستخدم في ) صافي النقد   )٨٦٬٨٠٦(  ٩٧٬٠٧٠ 

  ────── ────── 
    األنشطة التمویلیة

التزامات التأجیر  سداد    (١٬٠٧١)  (١٬٢٧٦) 
  ────── ────── 

لتمویلیةااألنشطة المستخدم في صافي النقد     (١٬٠٧١)  (١٬٢٧٦) 
  ────── ────── 
    

وما في حكمھالنقد الزیادة في  صافي   ٦٨٬٤٢٤ ٢٣٬٦٤٩ 
في بدایة الفترة  وما في حكمھالنقد   ١٠٦٬٠٣٢ ٨٣٬٠٢٣ ٥ 

  ────── ────── 
في نھایة الفترة  وما في حكمھالنقد   ١٧٤٬٤٥٦ ١٠٦٬٦٧٢ ٥ 

  ══════ ══════ 

ةالموجزاألولیة القوائم المالیة  جزءاً ال یتجزأ من ھذه ٢١إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
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 الجزيرة تكافل تعاوني  كةشر

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022 يونيو 30كما في 
 

10 

 عام -1

ً لقرار سعودية تأسست في المملكة العربية المساهمة ، هي شركة )"الشركة"( شركة الجزيرة تكافل تعاوني رقم  اءوزرالمجلس سعودية وفقا

 13هـ )الموافق 1431ربيع الثاني  28بتاريخ  23م/م( والمرسوم الملكي رقم 2010أبريل  12هـ )الموافق 1431ربيع الثاني  27بتاريخ  137

( وحصلت م2013يو يول 10الموافق )هـ 1434رمضان  2بتاريخ  4030251980حصلت الشركة على السجل التجاري رقم (. م2010أبريل 

تمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية . م(2013يوليو  3هـ )الموافق 1434شعبان  24بتاريخ  التجارة والصناعةوزارة قرار على 

 وجزة:الم المرحليةالمالية  القوائمونتائج عمليات الفروع في هذه  مطلوبات لدى الشركة الفروع التالية وتم إدراج أصول والسعودية فقط. 
 

 التاريخ رقم السجل الفرع

 هـ1440جمادى األول  24 1010519290 الرياض

 هـ1433رجب  1 1010339648 الرياض

 هـ1438ربيع األول  21 4650081845 المدينة

 هـ1440جمادى األول  24 2051224259 الخبر

 :هولشركة المقر الرئيسي المسجل لعنوان 
 

 نة(، طريق المدي3المساعدية بالزا )

  21442جدة  5215ب .ص

 المملكة العربية السعودية 
 

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

م(، قامت الشركة 2021يناير  26هـ )الموافق 1442 جمادى الثاني 13في . األساسي واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

 15بتاريخ  34/201312رقم ت م ن/بالحصلت الشركة على ترخيص بتعديل نظامها األساسي ليشمل اعمال التأمين العام والتأمين الصحي. 

من  ٪97.98مملوكة بنسبة  الشركة. أعمال التأمين لممارسةالسعودي البنك المركزي م( من 2013ديسمبر  18هـ )الموافق 1435صفر 

 .لضريبة الدخل والخاضعينغير سعوديين  من مساهمين ٪2.02 ةلزكاة، ونسبل الخاضعو والمجتمعسعوديين  مساهمين
 

الشركة وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل )"سوليدرتي"( في اجتماع الجمعية العامة غير  يوافق مساهم التنظيمية،بعد استالم الموافقات 

-191بموجب المواد  سوليدرتي( على االندماج المقترح للشركة و 2021يناير  26هـ )الموافق  1442جمادى الثانية  13ة المنعقد في العادي

( من الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن هيئة أسواق المال بالمملكة العربية السعودية )"هيئة 1)أ( ) 49من قانون الشركات والمادة  193

( ، أعلنت الشركة عن تنفيذ قرار دمج سوليدرتي في الشركة وتحويل جميع 2021فبراير  28)الموافق  1442رجب  16في مال"(. أسواق ال

كتين أصول والتزامات سوليدرتي إلى الشركة بعد استيفاء كل من الشركة وسوليدرتي لشروط االندماج وفقًا التفاقية االندماج المبرمة بين الشر

 .للتفاصيل اخرى (4) االيضاح رقميرجى الرجوع إلى الصادرة عن الشركة.  العرضتعميم المساهمين ووثيقة كما هو موضح في 
 

 عدادس اإلاأس -2
 

 العرضس اأس (أ

الية التقارير الم 34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  م2022 يونيو 30المنتهية في  فترةولل كما في للشركةالموجزة  المرحليةالقوائم المالية  إعدادتم 

المشار ( لمحاسبينوا للمراجعينالسعودية الهيئة  الصادرة عنواإلصدارات األخرى معتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير ال المرحلية

 .)اليها بالمعايير الدولية للتقاريرالمالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية
 

، باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع المحتفظ بها لتغطية المطلوبات على أساس مبدأ التكلفة التاريخية الموجزة المرحليةالمالية  إعداد القوائمتم  

، والتي يتم دةبالقيمة العادلة والتزامات المنافع المحد قياسهمالدخل والتي يتم  قائمةالمرتبطة بالوحدات واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

المالية  القوائم، تم إعداد ئتمانية المتوقعة. عالوة على ذلكالقيمة الحالية لاللتزام المستقبلي باستخدام طريقة الوحدة اال االعتراف بها على أساس

 باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي وافتراض االستمرارية.
 

حق استخدام والمعدات واالصول غيرالملموسة و لممتلكاتاحسب ترتيب السيولة. باستثناء الموجزة  المرحليةيتم عرض قائمة المركز المالي  

 غير المبلغوومطالبات متكبدة  قائمةومطالبات و التزامات عقود االيجار  منافع الموظفين التزاماتو والوديعة النظامية الموجودات و الشهرة 

، فإن جميع الموجودات والمطلوبات خرىواالحتياطات الفنية اال احتياطي الوحدات واالحتياطي الحسابياحتياطي عجز االقساط وعنها و

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

عمليات "و "التأمينعمليات "حسابات مستقلة لسجالت ، فإن الشركة تحتفظ ب)اللوائح التنفيذية( ةالسعوديفي المملكة العربية التأمين ألنظمة وفقاً 

بالتالي، فإنه يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائدة بوضوح إلى عمليات التأمين أو عمليات و ."المساهمين

  .المساهمين في الحسابات ذات الصلة
 

 للشركةالسنوية المالية  القوائم معهاالموجزة المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنوية بالكامل ويجب أن تقرأ  المرحليةالمالية  القوائمال تتضمن 

مؤشرا على النتائج المتوقعة للسنة بأكملها. تم الموجزة  المرحليةالمالية  القوائمقد ال تعتبر  . م2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

 بالريال السعودي وتم تقريبها ألقرب ألف. الموجزة المرحليةالمالية  القوائمعرض هذه 

 

 

 

 

 
 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(موجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية ال

 م2022 يونيو 30كما في 
 

11 
 

 

 )تتمة( االعدادأساس  -2
 

 االحكام المحاسبة الهامة والتقديرات واالفتراضات  (ب
 

على تطبيق السياسات المحاسبية إفتراضات تؤثر أحكام وتقديرات و تنفيذ دارةاإلللشركة من الموجزة  المرحليةالقوائم المالية  إعداديتطلب 

  .إن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات .ت والمصروفاتاإليرادافيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات و عنهاوالمبالغ المصرح 
 

بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها  أخرى،يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر وعلى أساس الخبرة التاريخية وعوامل 

الموجزة، فإن التقديرات الجوهرية التي نفذتها اإلدارة في تطبيق  ليةالمرحوفي سياق إعداد هذه القوائم المالية  معقولة في ظل الظروف.

هي ذات السياسات المطبقة في  ،سياسات إدارة المخاطر متضمنةالسياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات 

ستستمر اإلدارة في تقييم الموقف وإظهار أي تغييرات مطلوبة في فترات  .م2021ديسمبر  31القوائم المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في 

 إعداد التقارير المستقبلية.
 

  ( موسمية العمليات
 

 لعدى بخالف الموسمية العادية في أعمال التأمين الطبي في المملكة العربية السععودية ، ال توجعد تغييعرات موسعمية قعد تعؤثر علعى عمليعات التعأمين

 الشركة.

 الهامة السياسات المحاسبية  - 3
 

سنة للالمالية السنوية  القوائم اعداد في المستخدمةتلك الموجزة تتوافق مع  المرحليةالمالية  القوائمهذه  في اعدادإن السياسات المحاسبية المتبعة 

السياسات المحاسبية  ان ،الراهنةة االقتصادية ي ضوء البيئوف ةر الحالياييعلى تطبيق التعديالت على المع بناءً  .م2021ديسمبر  31المنتهية في 

المالية السنوية  القوائمأو تعديل أو إضافة السياسات المحاسبية المقابلة المحددة في  لتحل محل م2022يناير  1التالية قابلة للتطبيق اعتباًرا من 

 .م2021لعام 
 

 ة المطبقة يالمحاسبالمعاييرعلى تعديالت   (أ
 

الصعادرة ععن المجلعس العدولي لمعيعار والقائمعة  و التفسعيرات  علعى المععاييرالتاليعة لمعايير والتعديالت والتنقيحات الجديدة قامت الشركة بتطبيق ا

كنتيجعة لعم تقعم الشعركة بتغييعر سياسعاتها المحاسعبية او التععديل بعأثر رجععي   م2022ينعاير  1والتعي أصعبحت  سعارية المفععول كمعا فعي المحاسبة 

 :ت على المعايير الموضحة ادناهالتعديال االعتماد
 

 الوصف ات / التعديالت ر/التفسيرييالمعا

 (.37تكلفة اتمام العقود)تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -العقود المرهقة 37المعيار  المحاسبي الدولي رقم 

 .م2020 -م 2018التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية  التحسينات السنوية

الممتلكات واالت والمعدات:العائدات قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة   16الدولي رقم  المحاسبي المعيار

 (.16الدولي رقم 

 (.3ة رقم الرجوع الى االيطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي العداد تقارير المالي  3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ (ب

المعوجزة للشعركة مدرجعة أدنعاه. القائمعة هعي المععايير  المرحليعةالماليعة  القعوائمالمعايير الصادرة ولكنها غير سعارية المفععول حتعى تعاريخ إصعدار 

ق فعي تعاريخ مسعتقبلي. تعتعزم الشعركة اعتمعاد هعذه المععايير عنعدما والتفسيرات الصادرة ، والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبي

  تكون فعالة.

السريان من الفترات التي تبدا في او  الوصف ات ر/التفسيرييالمعا
 بعد تاريخ التالي 

  1 رقم  معيار المحاسبة الدولي

عرض القوائم المالية، عند تصنيف المطلوبات على انها 

م2023يناير  1 متداولة اوغير متداولة   

النطاق على معيار  محددةتعديالت 

، وبيان ممارسة  1 رقم المحاسبة الدولي

رقم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 8رقم ، ومعيار المحاسبة الدولي 2

هدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية 

 المالية على التمييز بين القوائمومساعدة مستخدمي 

التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغييرات في السياسات 

م2023يناير  1 المحاسبية.  

  12معيار المحاسبة الدولي رقم 

الضريبة المؤجلة المتعلقة باالصول وااللتزامات الناتجة  

م2023يناير  1 من كل معاملة.  

 10رقم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 28رقم  ومعيار المحاسبة الدولي

لمستثمر وشركته الزميلة بيع أو المساهمة في األصول بين ا

المشترك )تعديالت على المعيار الدولي  أو مشروع

 (28 رقم ومعيار المحاسبة الدولي 10 رقم للتقارير المالية

متاح للتبني االختياري / تاريخ 

سريان مؤجل إلى أجل غير 

 مسمى

لية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير الما
 انظر االيضاح ادناه عقود التأمين 17

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 انظر االيضاح ادناه  األدوات المالية 9



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022 يونيو 30كما في 
 

12 

 

 )تتمة( الهامة المحاسبيةالسياسات  -3

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

 التأمينعقود  - (17)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 نظرة عامة
 

يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين، ويحل محل المعيار و ،م2017مايو  18صدر هذا المعيار في 

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

 بشرط أن المنشأة تقوم أيضاً بإصدار عقود تأمين.  يتطلب المعيار أيضاً فصل العناصر التالية عن عقود التأمين:  مزايا المشاركة االختيارية
 

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

 االستثمار المميزة، و عناصر  (2

 أو خدمات ال تتعلق بالتأمين. لتحويل بضائع محددة  تعهدأي  (3
 

( والمعيعار العدولي للتقريعر المعالي 9) رقعم يجب احتساب هذه العناصعر بشعكل منفصعل وفقعاً للمععايير ذات الصعلة )المعيعار العدولي للتقريعر المعالي

 (. 15)رقم
 

 قياسال

 

علععيهم االسععتمرار فععي اسععتخدام السياسععات المحاسععبية ( الععذي يسععمح للمععؤمن 4) رقععم وعلععى النقععيض مععن متطلبععات المعيععار الععدولي للتقريععر المععالي

 ( نماذج القياس المختلفة التالية: 17) رقم م. يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي2015ألغراض القياس القائمة قبل شهر يناير 
 

 "الفئات التأسيسية" التالية: يستند النموذج العام إلى 
 

 ي تتكون عند:والتتحقيقها، الواجبالتدفقات النقدية  (أ

  ،احتمالية التقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية 

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

  .تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 
 

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

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

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

 التأمين من اجل إعادة احتساب المجموع: 
 

 دية لمجموعة عقود التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاق

 التأمين في ذلك التاريخ، 

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

خعدمات المسعتقبلية لكعن ال يمكعن ان يكعون بالسعالب، يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية الحقاً بحسب التغيرات في التدفقات النقديعة التعي تتعلعق بال

سعيتم االفصعاح ععن اثعر كمعا وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية األكبر من هامش الخدمات التعاقدية المتبقعي فعي العربح أو الخسعارة. 

 المحاسبية. الدخل الشامل حسب ما تحدده السياسةدالت الفائدة في قائمة الدخل او التغير في مع
 

هي طريقة الزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة )يشار إليها أيضاً بـ "عقود المشاركة المباشعرة"(. يعتم عمعل هعذا  طريقة الرسوم المتغيرة

عقعود، يعتم تععديل هعامش الخعدمات التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هعذه المععايير فعي بدايعة العقعد وال يعتم إععادة تقييمهعا الحقعاً. بالنسعبة لهعذه ال

 التعاقدية إضافة إلى التعديل ضمن النموذج العام. 
 

 التغيرات في حصة المنشاة من القيمة العادلة للبنود األساسية.  (1

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

من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقعدم قياسعاً ال يختلعف بشعكل  وزيع األقساط الُمبسطةت بطريقةإضافة إلى ذلك، يُسمح 

ام جوهري عن النموذج العام أو أن فتعرة التغطيعة لكعل عقعد فعي مجموععة عقعود التعأمين لمعدة سعنة واحعدة أو أقعل. وبهعذه الطريقعة يعتم موائمعة التعز

الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات النقدية المكتسبة من التعأمين. يظعل النمعوذج الععام قعابالً للتطبيعق معن أجعل التغطية المتبقي مع القسط 

لماليعة فعي حعال أن قياس المطالبات المتكبدة. إال انه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقعد وتعأثير المخعاطر ا

 / استالمها خالل سنة واحدة أو أقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها.  التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها
 

 السريانتاريخ 

تقتعرح تععديالت معينعة علعى المعيعار  17أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقعارير الماليعة رقعم 

يعيد المجلعس العدولي لمععايير المحاسعبة حاليعا وتلقعى تعليقعات معن مختلعف أصعحاب المصعلحة. م2019فعي يونيعو  17 رقعم لي للتقارير الماليعةالدو

. فعإن المجلعس 17مناقشة القضاية التي اثاراها أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي تعديالت مقترحة على المعيار الدولي العداد التقعارير الماليعة رقعم 

وتأجيعل االعفعاء  17يير المحاسبة الدولية سوف يتبع اجراءاتعه المعتعادة لوضعع المععايير. التعاريخ الفعلعي للمعيعار العدولي للتقعارير الماليعة رقعم معا

المبكعر إذا تعم يُسعمح بعالتطبيق  م.2023ينعاير  1، حاليعا فعي 4والمعيار الدولي للتقعارير الماليعة رقعم  9المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تنعوي  .9 رقعم اإليعرادات معن العقعود معع العميعل والمعيعار العدولي للتقعارير الماليعة - 15أيًضا تطبيق المعيار العدولي إلععداد التقعارير الماليعة رقعم 

 الشركة تطبيق المعيار في تاريخ سريانه.
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 )تتمة( عقود التأمين - (17)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  التحول

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

 قيمة العادلة. طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة ال

 العرض واالفصاح

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

 تأثيرال

 المالية التجريبية األولى  قوائمالوتم تقديم  م2021في مايو  17تصميم متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم من الشركة انتهت 

، الموجزةالمالية المرحلية  القوائم. اعتباًرا من تاريخ نشر هذه م2022يونيو  4م و2021ديسمبر  15في  البنك المركزي السعوديإلى والثانية 

قيد التصميم وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة األثر المالي العتماد المعيار لم يتم تقييمها بالكامل من قبل الشركة. فيما يلي المجاالت الرئيسية 

 حتى اآلن:

 ملخص التأثير  التأثير نطاق

إلعى البنعك  للمرحلعة الثالثعةاألثعر المعالي الكامعل إلعى جانعب التشعغيل التجريبعي  تعمل على تقيعيمال تزال الشركة   األثر المالي

 .م2022أكتوبر  30المركزي السعودي، والذي من المقرر تقديمه في 

أثعععععععر البيانعععععععات / أنظمعععععععة 

 تكنولوجيا المعلومات

  / إن التصميم المفاهيمي لجدول الحسابات الجديدة تم تطويره من أجل طريقة توزيع األقساط المبسطة

 نموذج القياس العام

 تم تطوير متطلبات البيانات االكتوارية والمحاسبية على مستوى أكثر دقة 

 ين مجموعة من العقود ومراقبتها لحساب معدل الفائدة إن معدالت الخصومات سيكون بحاجة لتخز

 المتزايد تحت نموذج القياس العام

  حساب تعديالت المخاطر المضمنة في البرنامج االكتواري. على أن يتم تحديد مصدر أرقام فواصل

 الثقة لتعديل المخاطر

 قود الباهظة ومن اجل تحديد تم تطوير التصميم المفاهيمي لتحديد مصادر االدخال الرئيسية إلختبار الع

 "الحقائق و التبعات" لعقود توزيع األقساط المبسطة 

 تصميم مفاهيمي لحساب وتتبع هامش الخدمة التعاقدية 

  17اختارت الشركة مزود النظام لتحيث ماورد اعاله من خالل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . 

ي لسير العمليات المالية، االكتوارية، االكتتاب وتكنولوجيا المعلومات بشكل تم بناء التصميم المفاهيم  األثر التشغيلي

ً مع مجموعة من إطار عمل الحوكمة. سيتم تطوير 17مالئم للمعيار الدولي للتقرير المالي ) ( تماشيا

 ( خالل مرحلة التنفيذ17ضوابط جديدة للتعامل مع المعيار الدولي للتقرير المالي )

 جديدة بين مصادر البيانات المحاسبية, و االكتوارية واالكتتاب وضع عمليات تسوية 

  تم تحديد تصميم مفاهيمي للسياسات المحاسبية الجديدة المتامشية مع كل من نموذج القياس والقرارات

 الفنية لكل مجال

 مراقبة األحكام والشروط المرتبطة بعقود التأمين 

 تكاليف االقتناء, تكاليف تسوية المطالبات و تم وضع تصميم مفاهيمي لعملية توزيع المصاريف ,

 تكاليف االكتتاب الجديدة لتحديد الربحية على مستوى العقود

 تم وضع برنامج لمراقبة فترة التغطية للمنتجات المستقبلية 

التعععععأثير علعععععى السياسعععععات 

 الرقابة طاروإ

 .17تم تشكيل لجنة توجيهية جديدة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .تم وضع خطة المشروع للتصميم والتنفيذ على مستوى األنشطة
 

ر المالية رقم بدأت الشركة في عملية التنفيذ وشكلت لجنة للتنفيذ. قدمت الشركة تقرير خطة تنفيذ المرحلة الثالثة من المعيار الدولي إلعداد التقاري

لبات التنظيمية لمرحلة التصميم. عالوة على ذلك ، تستعد الشركة لتقديم لالمتثال للمتط م2021إلى البنك المركزي السعودي في مايو  17

 .م2022أكتوبر  30البيانات والنتائج المالية التجريبية الثالثة إلى البنك المركزي السعودي بحلول 
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 األدوات المالية  - (9)يار الدولي للتقرير المالي المع

 المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية: يعالج. 39 رقم معيار المحاسبة الدولي ليحل محل م2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 
 

 التصنيف والقياس

ً 9)رقعم  يستخدم المعيار الدولي للتقريعر المعالي  واحعداً لتحديعد قيعاس األصعل المعالي بالتكلفعة المطفعأة، أو القيمعة العادلعة معن خعالل العدخل  ( منهجعا

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

 

 ل تدفقات نقدية تعاقدية، واالحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصي (1

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

 أصل المبلغ القائم.

 

ئر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع في والخسا االرباحيُقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم تدوير 

 حال تحقق الشرطين التاليين: 

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

 المالية، و

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

 

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

أو الخسعارة فعي حعال أن القيعام بعذلك سعيعمل علعى اسعتبعاد أو  يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمعة العادلعة معن خعالل العربح

تخفععيض الفروقععات المحاسععبية بشععكل جععوهري. بالنسععبة ألدوات حقععوق الملكيععة التععي ال يععتم االحتفععاظ بهععا بغععرض المتععاجرة، يمكععن للمنشععأة أيضععاً 

والخسعائر  االربعاحقيمعة العادلعة لعألدوات )بمعا فعي ذلعك االختيار بشعكل غيعر قابعل لالغعاء ععرض التغيعرات الالحقعة بالعدخل الشعامل اآلخعر فعي ال

. إضافة إلى ذلك، بالنسعبة للمطلوبعات الماليعة المحعددة بالقيمعة العادلعة معن خعالل بينما يتم عرض توزيعات االرباح في الربح او الخسارةالمحققة(،

العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشعامل  الربح أو الخسارة، يتم إدراج مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي

قعات اآلخر، إال إذا كعان إدراج تعأثيرات التغيعرات فعي مخعاطر االئتمعان الخاصعة بعااللتزام فعي العدخل الشعامل اآلخعر قعد يعؤدي إلعى أو زيعادة الفرو

 . الربح او الخسارةقائمة المحاسبية في 
 

 االنخفاض في القيمة 

( خسعائر االئتمعان المتوقععة، كمعا لعو تعم اسعتخدامها وفقعاً لمعيعار 9) رقعم يعكس نموذج االنخفعاض فعي القيمعة وفقعاً للمعيعار العدولي للتقريعر المعالي

ئتماني (، ليس من الضروري حصول حدث ا9) رقم ( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقاً لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي39)رقم المحاسبة الدولي 

خسائر االئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيعرات فعي تلعك الخسعائر االئتمانيعة. يعتم تحعديث  االعترافقبل 

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

 التحوطحاسبة م

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

تحوط مع استثناء المتطلبات على تأسيس منهج يقوم بشكل أكبر على مبادئ النموذج العام لمحاسبة التحوط. تنطبق التعديالت على كامل محاسبة ال

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

ً في معيار المحاسبة الدولي  مجلس بأن ناء بشكل كبير نظراً (. تم استخدام هذا االستث39)رقم المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليا

 معايير المحاسبة الدولي يعالج حالياً محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل. 
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 )تتمة(المالية األدوات  - (9)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 السريانتاريخ 

( "عقود 4) ي رقملى المعيار الدولي للتقرير المالم. إال أن التعديالت ع2018يناير  1( 9) رقم كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي

( "عقود التأمين" التي 4)رقم  قرير المالي ( "األدوات المالية" مع المعيار الدولي للت9)رقم التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

( القائم للسماح للمنشآت بإصدار عقود التأمين ضمن 4)رقم  م، والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2016سبتمبر  12صدرت في 

( قبل أن يدخل المعيار الدولي 9)رقم ر المالي ( للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقري4)رقم نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 (" عقود التأمين" حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما: 17)رقم للتقرير المالي الجديد 

 ماقبله ( حتى9)رقم تطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي  .1

 معيار التأمين الجديد، أو تاريخ سريان  (أ

م، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية تمديد 2020مارس  17م. في 2023يناير  1داد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد فترات إع   ب(

م إلى 2021يناير  1من  4واإلعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17تاريخ نفاذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

م. مطلوب إفصاحات إضافية تتعلق باألصول المالية خالل فترة التأجيل. هذا الخيار متاح فقط للشركات التي ترتبط أنشطتها 2023يناير  01

 سابقًا ؛ أو، 9في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

استبعاد تأثيرات بعض الفروقات المحاسبية تم بة للموجودات المالية المصنفة، بالنسولكن (، 9)رقم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  .2

 . هناك حاجة الى افصاحات اضافية ،المرحليةالتي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة 
 

 ذي تضمن ما يلي:وال م2021يناير  1أجرت الشركة تقييًما أوليًا مفصالً اعتباًرا من 
 

 عناصر)بما في ذلك  (4)رقم  التقرير المالي( تمت مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي 1)

 و؛مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتهاالتأمين( الضمنية التي الترتبط بعقود الودائع أو المشتقات 
 

 اماتها.نة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المتعلقة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التز( مقار2)

 

 (9) رقم تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي، قررت الشركة مؤهلة لاعفاء المؤقت. وبالتالي ، قررت الشركة أنهابناًء على هذه التقييمات

المالية  القوائممعيار عقود التأمين الجديد. يتم تضمين اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في  حتى تاريخ نفاذ

 للشركة.

 تقييم االثر

 
 31) لاير سعودي  الف 2,111,187، تمتلك الشركة إجمالي موجودات مالية وموجودات متعلقة بالتأمين بمبلغ م2022 يونيو 30كما في 

لاير سعودي( على  الف 129,468: م2021ديسمبر  31لاير سعودي ) الف 116,580لاير سعودي( و  الف 1,937,676: م2021ديسمبر 

 580,776غ التوالي. تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة حاليًا من النقد وما في حكم النقد وبعض الذمم المدينة األخرى بمبل

لاير سعودي(. تتكون الموجودات المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ الف  784,474: م2021ديسمبر  31 سعودي )لاير الف

لاير سعودي(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف الدخل الشامل اآلخر  الف 1,524,882: م2021ديسمبر  31لاير سعودي ) الف 1,529,342

اًء على نموذج أعمال الشركة لسندات الدين والطبيعة اإلستراتيجية الستثمارات حقوق الملكية. ومع ذلك ، لم تقم الشركة لهذه الموجودات المالية بن

ما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير ك أصل المبلغ القائم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تفي باختبار

. سيكون االستثمار في الصناديق المصنفة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بموجب 9 رقم المالية

لاير  الف 1,285,552، يتم قياس هذه األوراق المالية بالقيمة العادلة بمبلغ  م2022 يونيو 30. كما في 9 رقم المعيار الدولي للتقارير المالية

لاير سعودي  الف 204,143لاير سعودي( مع التغيرات في القيمة العادلة خالل الفترة بمبلغ  الف 1,524,882: م2021ديسمبر  31) سعودي

   الف 243,790تبلغ  2022 يونيو 30لاير سعودي(. األصول المالية األخرى لها قيمة عادلة كما في  الف 216,905: م2021ديسمبر  31)

 31) لاير سعودي الف 1,894لاير سعودي( مع تغير القيمة العادلة خالل السنة بمبلغ   الف 155,875: م2021ر ديسمب 31لاير سعودي )

. يعتمد هذا التقييم األولي على المعلومات المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن التحليالت الف لاير سعودي( 1,340م:2021ديسمبر 

شركة في وضع اللمسات األخيرة ومات اإلضافية المعقولة والداعمة التي يتم توفيرها للشركة في المستقبل. ال تزال الالتفصيلية اإلضافية أو المعل

مع ذلك ، ال تتوقع الشركة أن يكون للمعيار الدولي للتقارير . 9 رقم ةتقييمها لقياس تأثير تطبيق وتنفيذ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي على

تأثير مادي على تصنيف وقياس الموجودات المالية. إن اإلدارة بصدد بناء تقدير كمي لمخاطر عدم األداء لبعض ترتيبات إعادة  9رقم  المالية

 الخسائر االئتمانية المتوقعة. 9 رقم التأمين المحتفظ بها بناًء على النهج المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية

 

، حيث طُلب من الشركة تقديم تقييم الفجوة التشغيلية بحلول  م2022فبراير  8السعودي تعليمات بتاريخ  نك المركزيالب عالوة على ذلك ، أصدر

 البنك المركزيذلك ، بموجب نفس التعليمات ، وجه . عالوة على م2022أبريل  4، والذي قدمته الشركة حسب األصول في  م2022 مارس 31

، 17رقم مع المعيار الدولي للتقارير المالية  9 رقم ائج التشغيل التجريبي األول للمعيار الدولي للتقارير الماليةالسعودي شركات التأمين لتقديم نت

 .م2022 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في الشركة  قدمتهوالذي 
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 االعمال اندما  -4
 

قد أكملت اندماًجا قانونيًا مع سوليدرتي خعالل السعنة المنتهيعة  ، كانت الشركة م2021فبراير  28بتاريخ  1كما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح رقم 

. بعد االندماج ، تم نقل األصول وااللتزامات وجميع األنشطة التجارية الخاصة بشركة سوليدرتي إلى الشعركة فعي مقابعل م2021ديسمبر  31في 

 12,066,403لاير سعودي، والذي يتألف من إصدار  ألف  317,950تم تحديد مقابل الشراء بمبلغ  األسهم التي تم إصدارها حديثًا في الشركة.

البالغعة  أسهم جديدة لمساهمي سوليدرتي. تم تحديد القيمة العادلة لألسهم الُمصدرة حعديثًا للشعركة بنعاًء علعى سععر السعوق الختعامي لألسعهم العاديعة

. نتيجعة لعذلك، كانعت م2021فبرايعر  28قبعل تعاريخ االسعتحواذ فعي لاير سعودي للسهم الواحد في السوق السعودي في تاريخ آخر تداول  26.35

السعنة  خعالللاير سععودي علعى التعوالي  ألعف 197,286لاير سععودي و  ألعف 120,664وة إصدار أسهم بمبلغ الهناك زيادة في رأس المال وع

 .م2021ديسمبر  31المنتهية في 
 

األعمعال )"المعيعار"( معع كعون  انعدماج - 3 رقعم بموجب المعيعار العدولي للتقعارير الماليعةتمت المحاسبة عن االندماج باستخدام طريقة االستحواذ 

الشعركة ععن عمليعة االسعتحواذ علعى أسعاس القعيم العادلعة للموجعودات  تحاسعب. المسعتحوذ عليهعا الشركة هي المستحوذ و سوليدرتي هي الشعركة 

، أكملعت  م2021ديسمبر  31)"تاريخ االستحواذ"(. خالل السنة المنتهية في  م2021فبراير  28والمطلوبات المفترضة كما في المستحوذ عليها 

. وبنعاًء عليعه ، يعتم 3 رقعم الشركة عملية تخصيص مقابل الشراء للموجودات والمطلوبات المحددة وفقًا لمتطلبعات المعيعار العدولي للتقعارير الماليعة

 317,950المركز المالي على أنها صافي نتيجة مدفوععة مقابعل الشعراء بمبلعغ قائمة لاير سعودي في  الف 232,948االعتراف بالشهرة البالغة 

 لاير سعودي )انظر أدناه(. الف 85,002بمبلغ المستحوذ عليها لاير سعودي والقيمة العادلة لصافي األصول  الف
 

 والمطلوبات المفترضةالموجودات المقتناة المحددة 
 

 .م2021فبراير  28ة للموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة كما في يلخص الجدول التالي القيمة العادل

 

 عمليات التأمين

 الف لاير سعودي

 عمليات المساهمين

 الف لاير سعودي

 االجمالي

 الف لاير سعودي

    الموجودات

 140,850 92,635 48,215 وما في حكمهالنقد 

 37,500 37,500 - (  1,4) ايضاح رقم  ودائع قصير االجل

 29,081 - 29,081 الصافي ب، مدينة اقساط تأمين

 10,962 - 10,962 الصافيبمعيدي التأمين،  مستحقة من

 98,479 98,479 - استثمارات

 10,231 - 10,231 حصة معيدي التأمين من اقساط تأمين غير مكتسبة

 22,968 - 22,968 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 8,281 - 8,281 وغير مبلغ عنها التأمين من مطالبات متكبدة حصة معيدي 

 8,818 - 8,818 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 29,749 1,413 28,336 أخرىموجودات مقدماً و اتمدفوع

 7,743 - 7,743 ، بالصافيحق استخدام اصول

 4,447 - 4,447 ومعدات ممتلكات

 56,291 56,291 - ذات عالقةجهة  من مستحق

 147,218 - 147,218 المساهمين  من عمليات حقستم

 4,760 - 4,760 موجودات غير ملموسة

 617,378 286,318 331,060 إجمالي الموجودات
    

    المطلوبات

 31,447 - 31,447 ذمم وكالء وحملة وثائق التأمين وأصحاب المطالبات 

 91,028 49,887 41,141 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 8,173 - 8,173 معيدي تأمين دائنة ذمم 

 106,795 - 106,795 اقساط تأمين غير مكتسبة

 1,356 - 1,356  غير مكتسبة تأمينإعادة  عموالت

 53,513 - 53,513 مطالبات تحت التسوية

 40,491 - 40,491 وغير مبلغ عنها مطالبات متكبدة 

 19,244 - 19,244 احتياطي عجز أقساط التأمين

 18,544 - 18,544 أخرى فنية احتياطيات

 7,407 - 7,407 االيجار مطلوبات

 147,218 147,218 -  التأمينلعمليات  حقستم

 984 838 146 لجهة ذات عالقة مستحق

 2,738 - 2,738 التزامات منافع الموظفين

 3,398 3,398 - مستحقة زكاة وضريبة دخل

 40 - 40 فائض من عمليات التأمين

 532,376 201,341 331,035 الي المطلوباتإجم
    

 317,950   مقابل الشراء

 (85,002)   اإلستحواذالقيمة العادلة لصافي موجودات سوليدريتي كما في تاريخ 

 232,948   شهرة ناتجة عن االستحواذ

الحصول عليها من خالل اندماج األعمال. خالل السنة لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل التي تم  النظاميةيمثل هذا المبلغ الوديعة  - 1.4

 السعودي. البنك المركزيبالكامل عند استالم موافقة ، تم سحب المبلغ  م2021ديسمبر  31المنتهية في 
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 وما في حكمهانقد ال -5

 

 

بنك  عودي( محتفظ بها لدىالف لاير س 39,169: م 2021ديسمبر  31الف لاير سعودي ) 65,189 يتضمن النقد وما في حكمة مبلغ 1,5

 . م2022 يونيو 30كما في  ساهم المؤسس".الجزيرة "الم

 

 ، صافيمدينةاقساط تأمين  -6

 

 يلي: كانت كما خالل الفترة / السنة  نخفاض القيمةا ةخساركانت الحركة في مخصص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م )مراجعة(2021ديسمبر 31 م )غير مراجعة(2022 يونيو 30 

 عمليات التامين 

 ألف لاير سعودي

  مساهمينعمليات ال

 ألف لاير سعودي

  اإلجمالي

 ألف لاير سعودي

  عمليات التامين

 ألف لاير سعودي

   عمليات المساهمين

 ألف لاير سعودي

   اإلجمالي

 ألف لاير سعودي

       
 35 - 35 30 30 - النقد في الصندوق

 82,988 5,395 77,593 106,642 4,121 102,521 وكالبن لدىنقد ال

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

 83,023 5,395 77,628 106,672 4,151 102,521 االجمالي 

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

 م2022 يونيو 30 

     )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 م2021ديسمبر  31

  )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

   عمليات التأمين

   

 27,050 26,008 وثائق التأمين ملةح

 5,886 6,276 الوسطاء والوكالء

 9,233 16,824 (4,13يضاح جهات ذات عالقة )إ

 ─────── ─────── 

 42,169 49,108 مدينةاقساط تأمين ذمم اجمالي 

 (21,883) (21,954) مخصص خسارة انخفاض القيمة

 ─────── ─────── 

 20,286 27,154 ذمم اقساط تأمين مدينة ، بالصافي

 ═══════ ═══════ 

أشهر المنتهية  للستة 

 م2022 يونيو 30في 

 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 31للسنة المنتهية في 

 م2021ديسمبر 

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

   

بداية الفترة / السنة يالرصيد ف  21,883 202 

 15,505 - (4المكتسب من خالل تجميع االعمال )إيضاح 

 6,176 71 مخصص خالل الفترة / السنة 

 ─────── ─────── 

نهاية الفترة / السنة يالرصيد ف  21,954 21,883 

 ═══════ ═══════ 
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 استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات -7

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

 ."المؤسس

 

 العملة

 م2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي ألف

 م2021ديسمبر  31

  )مراجعة(

 لاير سعودي ألف

    عمليات التأمين
 151,981  148,203  لاير سعودي صندوق الجزيرة  للمرابحة بالريال السعودي 

ندوق الجزيرة المتنوع الجسورص  225,949  205,248  لاير سعودي 

 65,262  62,130  لاير سعودي صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

 17,227  18,783  لاير سعودي  صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

 364,509  359,723  لاير سعودي صندوق الجزيرة لألسهم السعودية

لألسهم صندوق الجزيرة الدولي  258,520  185,967  دوالر امريكي  

 199,517  145,319  دوالر امريكي  صندوق الجزيرة لألسهم األوروبية

 241,917  160,179  دوالر امريكي  صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية

  ────── ────── 

 1,524,882 1,285,552  االجمالي

  ══════ ══════ 

 

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

 

 
 

أشهر المنتهية  للستة

 م2022 يونيو 30في 

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي ألف

للسنة المنتهية في 

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف

   
بداية الفترة / السنة يالرصيد ف  1,524,882 1,343,823 

 (35,846) (35,187) صافيبال،  الفترة / السنةخالل  استرداد

 216,905 (204,143) (9 السنة )إيضاحالفترة / التغيرات في القيمة العادلة خالل 

 ────── ────── 

 1,524,882 1,285,552 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 ══════ ══════ 

 

 ات ستثماراال -8

 م )مراجعة( 2021 ديسمبر 31 م )غير مراجعة(2022 نيويو 30 

 عمليات التأمين 

 لاير سعودي ألف

                    عمليات المساهمين

 لاير سعودي ألف

 إجمالي

 لاير سعودي ألف

 عمليات التأمين

 لاير سعودي ألف

 عمليات المساهمين

 لاير سعودي ألف

 إجمالي

 لاير سعودي ألف

       

محتفظ بها  استثمارات

حتى تاريخ االستحقاق 

(8-1) - 474,104 474,104 - 
 

466,815 
 

466,815 

استثمارات محتفظ بها 

بالقيمة العادلة من 

 خالل قائمة الدخل

(8-2) 100,160 143,630 

                            

243,790  119,459 36,416 155,875 

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

 622,690 503,231 119,459 717,894 617,734 100,160 إجمالي

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة(االستثمارات   -8
 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 8-1

ألف لاير  466,815: م2021ديسمبر  31 سعودي )ألف لاير 474,104تمثل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق صكوًكا بقيمة 

: م2021ديسمبر  31سنويًا ) ٪5.65إلى  ٪1.83متوسط سعر الكوبون على الصكوك هو . عاًما 30إلى  12استحقاق من  بفترةسعودي( 

  (٪5.65إلى  1.83٪
 

ديسمبر  31والسنة المنتهية في  م2022 يونيو 30في المنتهية  خالل الفترةكانت الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 :كما يلي م 2021

 )غير مراجعة(  م2022 يونيو 30 

 

 عمليات التأمين

 لاير سعودي ألف

 عمليات المساهمين

 لاير سعودي ألف

 االجمالي

 لاير سعودي ألف

 466,815 466,815 -  الفترةبداية  فيالرصيد 
 20,000 20,000 - اضافات خالل الفترة

 (12,049) (12,049) - من استثمارات محتفظ بها من تاريخ االستحقاق المحصل 
 6,804 6,804 - عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

العموالت المستلمة من االستثمارات المحعتفظ بهعا حتعى تعاريخ 

 (7,466) (7,466) - االستحقاق 

 ────── ────── ────── 

 474,104 474,104 -  الفترةية رصيد نها

 ══════ ══════ ══════ 
 

 )مراجعة(  م 2021ديسمبر  31 

 عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي

 عمليات المساهمين

 ألف لاير سعودي

 االجمالي

 ألف لاير سعودي

 395,348 378,978 16,370 بداية السنة  فيالرصيد 

 93,500 93,500 -- ( 4ايضاح  المستحوذ عليه من خالل اندماج االعمال )

 149,202 149,202 -- اضافات خالل السنة

 12,071 12,060 11 عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

معععن اسعععتثمارات محعععتفظ بهعععا حتعععى تعععاريخ محصعععلة   عمولعععة 

 االستحقاق

(1,381) (30,061) (31,442) 

 (151,864) (136,864) (15,000) خ االستحقاق المحصل من استثمارات محتفظ بها من تاري 

 ────── ────── ────── 

 466,815 466,815 -  السنةرصيد نهاية 

 ══════ ══════ ══════ 

 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات محتفظ بها  8-2

 237,633 دار بواسطة المساهم المؤسس بمبلغالجزيرة كابيتال" الذي يُ تتضمن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثماراً في "

ألف لاير سعودي(، وتتضمن استثماراً في أسهم شركات مدرجة في سوق األسهم  150,388:  م2021ديسمبر  31ألف لاير سعودي )

استثمار في نجم بمبلغ و (لاير سعودي لفأ 3,564:  م2021ديسمبر  31) ألف لاير سعودي 4,235والتي تبلغ قيمتها  السعودية "تداول"

 (.لاير سعودي ألف 1,923: م 2021ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 1,923
 

 31والسنة المنتهية في  م2022 يونيو 30 في المنتهية الفترة خاللمن خالل قائمة الدخل  بالقيمة العادلةحركة االستثمارات المحتفظ بها كانت 

 لتالي:على النحو ا م2021ديسمبر 

 

 )غير مراجعة( م2022 يونيو 30 

 عمليات التأمين 

 لاير سعودي ألف

 عمليات المساهمين

 لاير سعودي ألف

 االجمالي

 لاير سعودي ألف
 

   

 155,875 36,416 119,459 الفترةالرصيد في بداية 

 131,000 131,000 - الفترةخالل إضافات 
 (44,979) (24,988) (19,991) الفترةخالل  اتاستبعاد

 1,894 1,202 692 ربح غير محقق
 ────── ────── ────── 

 243,790 143,630 100,160 الفترةرصيد نهاية 
 ══════ ══════ ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
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20 

 

 

 )تتمة(االستثمارات   -8

 )تتمة( يمة العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات محتفظ بها بالق 8-2

 
 احتياطي وحدات  -9

أشهر المنتهية في  للستة 

 م2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي ألف

 31للسنة المنتهية في 

 م2021ديسمبر 

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف

   

 1,349,364 1,526,927 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 125,493 60,481 ، بالصافياقساط تأمين استثمارية

 (132,884) (75,386) تصفيات

 (31,951) (16,669) االستحقاقات

 216,905 (204,143) (7التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع )إيضاح 

 ────── ────── 

 1,526,927 1,291,210 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 ══════ ══════ 

 

 أخرى فنية واحتياطيات احتياطي عجز أقساط التأمين، ياالحتياطي الحساب -10

للستة أشهر المنتهية في  

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي ألف

 31للسنة المنتهية في 

 م2021ر ديسمب

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف

   

 5,468 5,548 (1,10حسابي )إيضاح احتياطي 

 9,617 6,902 (2,10 )إيضاحاحتياطي عجز أقساط التأمين 

 259 191 (3,10)إيضاحى أخر ات فنيةاحتياطي

 ────── ────── 

 12,641 15,344 

 ══════ ══════ 

للتقرير الذي تم الحصول عليه من خبير وفقًا  األخرى الفنية واالحتياطياتطي عجز أقساط التأمين ، واحتياالحسابيةاالحتياطيات  تكوينيتم 

 . اكتواري مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعة() م2021ديسمبر  31 

 لتأمينعمليات ا 

 لاير سعودي ألف

 عمليات المساهمين

 لاير سعودي ألف

 االجمالي

 لاير سعودي ألف

    

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

 4,979 4,979 - (  4المستحوذ عليه من خالل اندماج االعمال ) ايضاح 

 264,950 175,000 89,950 خالل السنةإضافات 

 (171,857) (147,076) (24,781) خالل السنة اتاستبعاد

 1,340 529 811 ربح غير محقق

 ────── ────── ────── 
 155,875 36,416 119,459 رصيد نهاية السنة

 ══════ ══════ ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(موجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية ال

 م2022 يونيو 30كما في 
 

21 
 

 

 

 ) تتمة(أخرى فنية واحتياطيات احتياطي عجز أقساط التأمين، ياالحتياطي الحساب -10

 حسابياحتياطي  10-1

للستة أشهر المنتهية في  

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي ألف

 للسنة المنتهية في

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف
   

 9,160 5,468 السنة / الرصيد في بداية الفترة

 (3,692) 80 بالصافي  ،تغير في االحتياطي الحسابيال
 ────── ────── 

 5,468 5,548 السنة / الرصيد في نهاية الفترة
 ══════ ══════ 
 

  عجز أقساط التأمين احتياطي 10-2

للستة أشهر المنتهية في  

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي ألف

 للسنة المنتهية في

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف

   

 - 9,617 السنة / الرصيد في بداية الفترة

 19,244 -  ( 4المستحوذ عليه من خالل اندماج االعمال ) ايضاح 

 (9,627) (2,715) عجز أقساط التأمين التغير في احتياطي

 ────── ────── 

 9,617 6,902 السنة / الرصيد في نهاية الفترة

 ══════ ══════ 

 ىأخر فنية اتاحتياطي 10-3

للستة أشهر المنتهية في  

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي ألف

 للسنة المنتهية في

 م2021سمبر دي 31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف

   

 322 259 السنة / الرصيد في بداية الفترة

 18,544 - (  4المستحوذ عليه من خالل اندماج االعمال ) ايضاح 

 (18,607) (68) ، صافي  ىأخر ات فنيةالتغير في احتياطي

 ────── ────── 

 259 191 السنة / الرصيد في نهاية الفترة

 ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022 يونيو 30كما في 
 

22 

 

 غير مكتسبةاقساط تأمين الحركة في  -11

 

 م2022 يونيو 30 أشهر المنتهية في الستةفترة  

 )غير مراجعة(

 م 2021ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 )مراجعة(

  

 اإلجمالي

لاير  ألف

 سعودي

حصة معيدي 

 التأمين

لاير  ألف

 سعودي

 

 الصافي

لاير  ألف

 سعودي

 

 اإلجمالي

لاير  ألف

 سعودي

حصة معيدي 

 التأمين

لاير  ألف

 سعودي

 

 الصافي

لاير  ألف

 سعودي

       

 17,110 (17,423) 34,533 50,851 (25,716) 76,567 الرصيد في بداية الفترة / السنة

المستحوذ عليه من خالل 

 (  4اندماج االعمال ) ايضاح 
 

- 

 

- 

 

- 106,795 (10,231) 96,564 

/ )مسندة(  اقساط تأمين مكتتبة

 خالل الفترة / السنة
 

139,086 

 

(23,394) 

 

115,692 299,031 (82,812) 216,219 

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

 215,653 (49,110) 166,543 440,359 (110,466) 329,893 

اقساط تأمين استثمارية واقساط 

تأمين مكتسبة خالل الفترة / 

(121,786) 30,114 (151,900) السنة  (363,792) 84,750 (279,042) 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
(18,996) 63,753 السنة / الفترةة الرصيد في نهاي  44,757 76,567 (25,716) 50,851 

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

 مبلغ عنهاالمتضمنة مطالبات متكبدة غير  مطالبات تحت التسوية -12
 

 

 

 

 

 

 م2022يونيو  30 أشهر المنتهية في الستةفترة  

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 )مراجعة(

  

 اإلجمالي

لاير  ألف

 سعودي

حصة معيدي 

 التأمين

لاير  ألف

 سعودي

 

 الصافي

لاير  ألف

 سعودي

 

 اإلجمالي

لاير  ألف

 سعودي

حصة معيدي 

 التأمين

لاير  ألف

 سعودي

 

 الصافي

لاير  ألف

 سعودي

       

       السنة / في بداية الفترة

 5,743 (43,483) 49,226 29,269 (52,471) 81,740 مطالبات مبلغ عنها

 2,671 (15,164) 17,835 35,199 (26,924) 62,123 مبلغ عنهاالمطالبات متكبدة غير 

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

 143,863 (79,395) 64,468 67,061 (58,647) 8,414 

الفترة / مطالبات متكبدة خالل 

 19,682 (4,139) 23,821 السنة
160,539 (43,285) 117,254 

المستحوذ عليه من خالل اندماج 

 62,755 (31,249) 94,004 - - - (  4االعمال ) ايضاح 

 خالل الفترة المسترد /( المدفوع)

 (123,955) 53,786 (177,741) (29,639) 17,211 (46,850) /السنة

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

 64,468 (79,395) 143,863 54,511 (66,323) 120,834  نهاية الفترة / السنة في

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

        نهاية الفترة / السنة في

 29,269 (52,471) 81,740 24,844 (48,421)  73,265 مطالبات مبلغ عنها

 35,199 (26,924) 62,123 29,667 (17,902) 47,569 مبلغ عنهاالمطالبات متكبدة غير 

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

 120,834 (66,323) 54,511 143,863 (79,395) 64,468 

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(موجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية ال

 م2022 يونيو 30كما في 
 

23 
 

 

 عالقةالجهات ذات ال -13
 

الوارد في معيار المحاسبة في معامالت مع كيانات أخرى تندرج ضمن تعريف الطرف ذي الصلة  الطبيعيةتدخل الشركة في سياق األعمال 

منشآت تسيطر عليها أو وتمثل األطراف ذات الصلة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين في الشركة وال . 24 رقملي الدو

 تسيطر عليها بشكل مشترك أو متأثرة بشكل جوهري بهذه األطراف. تتم جميع المعامالت مع هذه األطراف ذات العالقة وفقًا للشروط واألحكام

 المعتمدة من قبل اإلدارة. الطبيعية
 

 تفاصيل معامالت رئيسية تمت مع جهات ذات عالقة خالل ، فيما يلي 16و 8، 7، 6، 5 باإلضافة إلى اإلفصاحات الواردة في اإليضاحات 1،13

 أشهر المنتهية:  الستة فترة

 مبلغ المعاملة  

 طبيعة المعاملة العالقة اتف ذاطراال

 م2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي ألف

 م2021يونيو  30

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف

    

 41 - حتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقعمولة مكتسبة من إستثمارات م بنك الجزيرة

 11 1 ألجل عمولة من ودائع 
 5,247 10,536 المكتتبةقساط تأمين إجمالي اال 

 9,200 15,594 المطالبات المدفوعة 

 373 - االستثمارات في اسهم حقوق الملكية 

 1,510 - استبعادات في اسهم حقوق الملكية 

    

 1,171 1,245 من صناديق مشتركة أرباح مكتسبة الجزيرة كابيتال

 - 5,175 ايرادات اخرى  

 - 195 رسوم احتفاظ  

    

 - 2,756 المكتتبةتأمين القساط إجمالي ا شركة الدرة للتنمية المتطورة

    

 - 33 المكتتبةتأمين القساط إجمالي ا شركة األخوة الموحدة

 - 3 عموالت 

    
 26 179 المكتتبةتأمين القساط مالي اإج مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة

    

 3,248 2,656 والمزايا والبدالت ، الصافيالرواتب  اإلدارة العليا موظفي

 41 5 المكتتبةقساط تأمين إجمالي اال 
 

 ذات عالقة مبالغ مستحقة من جهة 2،13

 مبالغ مستحقة الى جهة ذات عالقة 3،13

ديسمبر  31)لاير سعودي  الف16,824 مبلغب الموجزة والتي تظهر في قائمة المركز المالي ، بالصافي المدينة قساط تأمينذمم اتتضمن  4،13

 ."المساهم المؤسس" ( من بنك الجزيرةالف لاير سعودي 9,233: م 2021
 

م 2021ديسمبر  31)ألف لاير سعودي  28,878 مبلغب الموجزة كز الماليالمر قائمةالمطالبات تحت التسوية الموضحة في  تتضمن 5،13

 ألف لاير سعودي( لبنك الجزيرة "المساهم المؤسس". 41,974: 

 م2022 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي ألف

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف

   

 60,788 1,069 الجزيرة كابيتال

 ────── ────── 

 1,069 60,788 
 ═══════ ═══════ 

 م2022 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي ألف

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف

   

 984 - مجموعة سوليدرتي القابضة
 ═══════ ═══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022 يونيو 30كما في 
 

24 

 

 الزكاة وضريبة الدخل -14

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

 :م 2021ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2022يونيو  30المنتهية في والستة أشهر فترتي الثالثة أشهر  خالل مستحقة الدفعوضريبة الدخل 
 

 الزكاة  1،14

 ضريبة الدخل 2،14

 الوضع الزكوي والضريبي 3،14

)المعروفة سابقاً )"الهيئة"(  والضريبة والجماركلزكاة اإلى الهيئة  م2021 م إلى2014 من واتقدمت الشركة اقراراتها الزكوية والضريبية للسن

  .وحصلت على شهادات مقيدة"الهيئة العامة للزكاة والدخل"( ) بـ
 

 لتزاموامن الوعاء الزكوي  تاثر االستثمارامستبعدة  م2018الى  م2014أصدرت الهيئة ربط مبدئي عن السنوات من  م2019 خالل سنة

. األوليةقامت الشركة برفع استئناف ضد هذه التقييمات الف لاير سعودي.  41,166ضريبة االستقطاع مع فرض إلتزام ضريبة إضافي يبلغ 

ستئناف أمام لجنة اال لجنة االستئناف االبتدائية مت الشركة باستئناف ضد قراراق قرارها بتأييد معاملة الهيئة. أصدرت لجنة االستئناف االبتدائية

 أن الشركة في وضع قوي فيما يتعلق باالستئناف المذكور أعاله. بشكل كبيراإلدارة ومستشارها المستقل للزكاة وضريبة الدخل  العليا. تعتقد
 

ادات إلى الهيئة وحصلت على شه م2020إلى  م2014قامت سوليدرتي بتقديم إقراراتها الزكوية وضريبة الدخل لألعوام من  ذلك،باإلضافة إلى 

 سوليدرتي:بالتالية فيما يتعلق  المرحليةأصدرت الهيئة التقييمات  الماضية،مقيدة. خالل السنوات 
 

  مليون لاير. 18.5ضريبة الدخل والزكاة وضريبة االستقطاع للسنوات بمبلغ 

  مليون لاير سعودي. 22.1بمبلغ  م2016إلى  م2013ربط الزكاة وضريبة الدخل للسنوات من 

  مليون لاير سعودي. 1.9 بمبلغ م2018و م2017لعامي  الستقطاعاضريبة ربط 

  مليون لاير سعودي. 2.8بمبلغ  م2019وشهري نوفمبر وديسمبر  م2018ربط ضريبة القيمة المضافة لعام 

 مليون لاير. 4.2بمبلغ  م2017 لسنة ربط الزكاة 
 

يجة إيجابية. تعتقد إدارة الشركة ومستشارها المستقل للزكاة وضريبة وهي واثقة من نت األوليةتقدمت سوليدرتي باستئناف ضد هذه التقييمات 

 الدخل أن سوليدرتي في وضع قوي فيما يتعلق باالستئناف المذكور أعاله.
 

 ربحية السهم  -15

كما في والقائمة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة للفترة بقسمة صافي الدخل األساسية والمخفضة تم احتساب ربحية السهم ي
 على الشركة.العائد المخفض للسهم نطبق يال  ./ السنة نهاية الفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2022 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي ألف

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف
   

 1,137 2,838 داية الفترة / السنة الرصيد في ب

 4,119 - (  4المستحوذ عليه من خالل اندماج االعمال ) ايضاح 

 490 682 الزكاة للفترة / للسنة 

 (2,908) (753) الزكاة المدفوعة خالل الفترة / السنة 
 ─────── ─────── 

 2,838 2,767 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 ═══════ ═══════ 

 

 م2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي ألف

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف
   

 145 (656) الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 (721) - (  4المستحوذ عليه من خالل اندماج االعمال ) ايضاح 

 51 697 ضريبة الدخل للفترة / للسنة 

 (131) (502) المدفوعة خالل الفترة / السنة  ضريبة الدخل
 ─────── ─────── 

 (656) (461) الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 ═══════ ═══════ 

 2,182 2,306 الزكاة وضريبة الدخل إجمالي
 ═══════ ═══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(موجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية ال

 م2022 يونيو 30كما في 
 

25 
 

 

 ةنظامي ودائع -16

 والبالغالبنك المركزي السعودي من رأس مالها المدفوع في بنك معين من قبل  ٪10يتعين على الشركة إيداع  التنفيذية،الالئحة  تطلباتوفقًا لم

نتيجة إلصدار أسهم منحة . م ( 2021ديسمبر  31ألف لاير سعودي كما في  47,066م ) 2022 يونيو 30ا في ألف لاير سعودي كم 55,000

. ال يمكن م2022 يونيو 30الفترة المنتهية في ألف لاير سعودي خالل  7،934قدره  مبلغ إضافيبإيداع الشركة  قامت  ،م2021نوفمبر  30في 

 . هذه الوديعة محتفظ بها لدى بنك الجزيرة "المساهم المؤسس".البنك المركزي السعوديدون موافقة  الوديعة النظاميةسحب مبلغ 
 

 العادلة لألدوات المالية  ةالقيم -17

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

  .ياسنظامية في تاريخ الق
 

 واستثمارات متاحة للبيع  ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين مستحقة القبضاقساط تأمين و وما في حكمهتتكون الموجودات المالية للشركة من نقد 

اإلستحقاق  تاريخ حتىوإستثمارات محتفظ بها واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  مطلوبات مرتبطة بوحداتلتغطية المتحفظ بها 

والتزامات االيجار ومستحق التأمين  لمعيديأرصدة ذمم دائنة و مطلوبات أخرى، وذمم مدينة أخرى، وتتكون المطلوبات المالية للشركة من

تختلف  إن القيم العادلة لألدوات المالية ال .لطرف ذو عالقة ومطلوب لوكالء وحملة وثائق التامين واصحاب المطالبات ومطالبات تحت التسوية

( لم 8و 7 رقم محملة بالقيمة العادلة )اإليضاحوبمنأى عن االستثمارات ال م 2022 يونيو 30كما في  .الدفتريةقيمها من الناحية الجوهرية عن 

 .يكن هناك أي أدوات مالية أخرى محتفظ بها من قبل الشركة قد تم قياسها بالقيمة العادلة
 

 :لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي (ب
 

 .لنفس األداة )أي بدون تعديل أو إعادة تغليف( في األسواق النشطة  المدرجة: األسعار 1المستوى 

د في جميع مدخالتها : األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة أو أساليب التقييم األخرى التي تستن2المستوى 

 الهامة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة ، و

 .: اساليب التقييم التي لم تستند أي من مدخالتها الهامة لمعلومات السوق القابلة للمالحظة3المستوى 

 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية  يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية، بما في ذلك مستوياتها في

قيمة الدفترية المقيمة بالقيمة العادلة. وال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية الغير مقيمة بالقيمة العادلة إذا كانت ال

 تعتبر تقريبًا معقوالً للقيمة العادلة.
 

 )غير مراجعة( العادلةبالقمية  م2022  يونيو 30كما في 

لاير سعودي ألف   

  القيمة الدفترية التكلفة المطفأة المستوى 1 المستوى 2 المستوى 3 المجموع

 

 

    

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة 

 العادلة:

       

1,285,552 - 1,285,552 - - 1,285,552 

ا لتغطية استثمارات متاحة للبيع محتفظ به

بطة بوحداتمطلوبات مرت  

474,104 - - - 474,104 474,104 

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق

243,790 1,923 237,632 4,235 - 243,790 
دلة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العا

 خالل قائمة الدخل

 إجمالي 2,003,446 474,104 4,235 1,523,184 1,923 2,003,446
 

 )مراجعة(  م بالقيمة العادلة2021 ديسمبر 31كما في 

لاير سعودي ألف   

  القيمة الدفترية التكلفة المطفأة المستوى 1 المستوى 2 المستوى 3 المجموع

 

 

    

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة 

 العادلة:

       

1,524,882 - 1,524,882 - - 1,524,882 

ا لتغطية استثمارات متاحة للبيع محتفظ به

لوبات مرتبطة بوحداتمط  

466,815 - - - 466,815 466,815 

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق

155,875 1,923 150,388 3,564 - 155,875 
دلة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العا

 خالل قائمة الدخل

 إجمالي 2,147,572 466,815 3,564 1,675,270 1,923 2,147,572
 

 ./ السنة خالل الفترة الثالث والمستوىالثاني والمستوى  االولبين المستوى  تحويالتك م يكن هنال



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022 يونيو 30كما في 
 

26 

 

 معلومات قطاعات التشغيل -18

 عن توزيعالمسؤول هو والمقررة من المدير األول للتشغيل  الداخلية يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع ضوابط إعداد التقارير

ألغراض اإلدارة، فإن أنشطة عمليات التأمين  .يتخذ القرارات االستراتيجية الذيالعضو المنتدب حددها كما  اعات التشغيلالموارد وتقييم أداء قط

 عمل مبينة على النحو التالي: اربع وحداتاد التقارير بشأنها في إطار يتم إعدالمملكة العربية السعودية  في
 

لمنظمات وعائالتهم بشكل جماعي وكذلك لألفراد في شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز يقدم القطاع الطبي رعاية طبية شاملة ألعضاء ا

 الطبية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
 

الشامل والذي يغطي فقط المبالغ المستحقة للغير من قبل المؤمن عليه ومنتج التأمين  الغير،منتج التأمين ضد المسؤولية تجاه  المركباتيقدم قطاع 

 بما في ذلك مسؤولية الطرف الثالث. المركبةوالذي يغطي جميع الخسائر أو األضرار التي تتكبدها  للمركبة،
 

وعقود التأمين ضد المسؤولية  الهندسي،ومنتجات التأمين  البحري،ومنتجات التأمين  والممتلكات،يقدم القطاع العام منتجات التأمين ضد الحريق 

 وغيرها. األخرى،
 

قدم دم قطاع الحياة منتجات التأمين على الحياة على أساس فردي بما في ذلك المنتجات الموجهة نحو االستثمار المرتبطة بالوحدات لألفراد وييق

ومزايا حماية االئتمان فيما يتعلق بالقرض الشخصي الذي تقدمه مؤسسة التمويل.  جماعي،برامج حماية الحياة ألعضاء المنظمات على أساس 

ية من هذا القطاع أيًضا مزايا الحماية فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية المختلفة بخالف القروض الشخصية التي تقدمها المؤسسات التمويليتض

 لعمالئها.
 

أساس ضمن القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على المدير األول للتشغيل ال يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير المخصصة إلى 

 مركزي.
 

 . ال تشمل قطاعات التشغيل عمليات المساهمين في الشركة



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(موجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية ال

 م2022 يونيو 30كما في 
 

27 
 

 

 معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( -18
 )غير مراجعة( م2022 يونيو 30كما في  

 

 طبي تأمين

لاير  ألف

 سعودي

 مركبات تأمين

لاير  ألف

 سعودي

 عام تأمين

لاير  ألف

 سعودي

تأمين حياة 

 فردي

لاير  ألف

 سعودي

ة تأمين حيا

 جماعي

لاير  ألف

 سعودي

 االجمالي

لاير  ألف

 سعودي

       الموجودات

 18,995 8,645 - 10,350 - - مكتسبةالغير  األقساطحصة معيدي التأمين من 

 48,421 33,772 - 11,606 2,524 519 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 وغير المبلغدة حصة معيدي التأمين من مطالبات متكب

 17,902 9,577 - 8,325 - - عنها 

307,2 - - 497 870 940 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة  

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات 

 1,285,552 - 1,285,552 - - - مرتبطة بوحدات

459,1 اجمالي موجودات القطاعات  3,394 30,778 1,285,552 51,994 1,373,177 
       

       ودات غير الموزعة:الموج

 106,672      وما في حكمهالنقد 

 27,154      الصافي ب، مدينةاقساط تأمين 

 1,801      الصافيبمعيدي التأمين،  من مستحق

 717,894      استثمارات

 1,069      ذات عالقة ةجه من مستحق

 14,731      أخرىموجودات مقدماً و عاتمدفو

 3,145      تومعدا ممتلكات

 2,857      موجودات غير ملموسة

 3,539      موجوداتحق استخدام 

 232,948      شهرة

 55,000      وديعة نظامية

 2,539,987      إجمالي الموجودات
       

       المطلوبات

 63,753 14,160    -  12,862 22,720 14,011 مكتسبةالتأمين غير الأقساط 

 1,508    -     -  1,508 - - لمعيدي التأمين ير مكتسبةغعموالت 

 73,265 39,272 - 18,721 13,060 2,212 مطالبات تحت التسوية

 47,569 11,655    -  10,910 15,772 9,232 وغير المبلغ عنها مطالبات متكبدة 

 6,902 -    -  1,200 5,255 447 احتياطي عجز أقساط التأمين

 1,291,210    -  1,291,210 - - - احتياطي وحدات 

 5,548    -  5,548 - - - ياحتياطي حساب

 191 191 - - - - أخرى فنية احتياطيات

 1,489,946 65,278 1,296,758 45,201 56,807 25,902 القطاعات اجمالي مطلوبات
 

    
 

 

       المطلوبات والفائض غير الموزعة:

 36,096      دائنة معيدي التأمين ذمم

 129,674      مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 2,959      االيجار مطلوبات

 27,891      التامين و اصحاب مطالبات  و حملة وثائق  وكالءذمم 

 5,016      التزامات منافع الموظفين

 2,306      مستحقة زكاة وضريبة دخل

 17,621      فائض من عمليات التأمين

 1,711,509      المطلوباتإجمالي 
 

  
  

 
 

       الملكيةحقوق 

 550,000      رأس المال

 197,286      عالوة اصدار

 42,632      احتياطي نظامي

 37,318      مبقاهأرباح 

 827,236      إجمالي حقوق المساهمين
       

 –  منافع الموظفينإعادة قياس التزامات احتياطي 

 مليات التأمينبع متعلقال

  

  

 

1,242 

 828,478      الملكيةإجمالي حقوق 

 2,539,987      الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022 يونيو 30كما في 
 

28 

 

 معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( -18
 

 

 )مراجعة( م  2021 ديسمبر 31كما في  

 

 طبي تأمين

لاير  ألف

 سعودي

 مركبات تأمين

لاير  ألف

 سعودي

 عام تأمين

لاير  ألف

 يسعود

 حياة فردي تأمين

لاير  ألف

 سعودي

تأمين حياة 

 جماعي

لاير  ألف

 سعودي

 االجمالي

لاير  ألف

 سعودي

لاير سعودي ألف   

       الموجودات

 25,716 20,464 - 5,252 - - مكتسبةالغير  األقساطحصة معيدي التأمين من 

 52,471 32,756 3,373 12,710 1,749 1,883 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

غير وحصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة 

 6,767 - - المبلغ عنها

- 
20,157 26,924 

 2,686 - - 523 426 1,737 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات 

   1,524,882 - 1,524,882 - - - مرتبطة بوحدات

 1,632,679 73,377 1,528,255 25,252 2,175 3,620 القطاعاتاجمالي موجودات 
       

       الموجودات غير الموزعة:

 83,023      وما في حكمهالنقد 

 20,286      الصافي ب، مدينةاقساط تأمين 

 1,385      الصافيبمعيدي التأمين،  من مستحق

 622,690      استثمارات

 60,788      ذات عالقة ةجه من مستحق

 79,261      أخرىموجودات مقدماً و اتمدفوع

 3,818      ومعدات ممتلكات

 3,562      موجودات غير ملموسة

 1,212      موجوداتحق استخدام 

 232,948      شهرة

 47,066      وديعة نظامية

 2,788,718      إجمالي الموجودات
 

   
 

 
 

       المطلوبات

 632 - - 632 - - لمعيدي التأمين ير مكتسبةغعموالت 

 76,567 40,081 - 7,404 8,138 20,944 مكتسبةالغير تأمين الاقساط 

 81,740 38,687 3,837 20,100 13,030 6,086 مطالبات تحت التسوية

 62,123 23,598 - 9,146 14,628 14,751 وغيرالمبلغ عنها مطالبات متكبدة 

 9,617 - - 1,589 1,048 6,980 أميناحتياطي عجز أقساط الت

 1,526,927 - 1,526,927 - - - احتياطي وحدات 

 5,468 - 5,468 - - - ياحتياطي حساب

   259 259 - - - - أخرى فنية احتياطيات

 1,763,333 102,625 1,536,232 38,871 36,844 48,761 القطاعات اجمالي مطلوبات
 

    
 

 

       الموزعة:المطلوبات والفائض غير 

 34,389      دائنة معيدي التأمين ذمم

 114,011      مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 1,190      االيجار مطلوبات

و اصحاب  تأمين و حملة وثائق وكالءذمم 

 مطالبات  ال
  

  

 
36,194 

 5,248      التزامات منافع الموظفين

 2,182      مستحقة زكاة وضريبة دخل

 984      ذات عالقة  جهة الى مستحق

 17,215      فائض من عمليات التأمين

   1,974,746      إجمالي المطلوبات
 

  
  

 
 

       الملكيةحقوق 

 550,000      رأس المال

 197,286      عالوة اصدار

 42,632      احتياطي نظامي

   22,812      مبقاهأرباح 

 812,730      مينإجمالي حقوق المساه
 

  

  

 

 

 –  منافع الموظفينإعادة قياس التزامات احتياطي  

 بعمليات التأمين المتعلق

  

  

 

 1,242   

   813,972      الملكيةإجمالي حقوق 

   2,788,718      الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(موجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية ال

 م2022 يونيو 30كما في 
 

29 
 

 

 علومات قطاعات التشغيل )تتمة(م -18
 (مراجعة)غير  2022يونيو  30في  هيةالمنتالثالثة أشهر  ةلفتر 

 

 طبي تأمين

لاير  ألف

 سعودي

 مركبات تأمين

لاير  ألف

 سعودي

 عام تأمين

لاير  ألف

 سعودي

تأمين حياة 

 فردي

لاير  ألف

 سعودي

تأمين حياة 

 جماعي

 لاير سعودي ألف

 االجمالي

لاير  ألف

 سعودي

       اإليرادات

       :مكتتبةالتأمين القساط أإجمالي 

 55,246 - 39,800 - 15,446 - أفراد 

 2,771 - - - 14 2,757 متناهية الصغر منشآت

 2,106 - - - - 2,106 صغيرة منشآت

 13,248 35 - 9,449 1,594 2,170 منشآت متوسطة

 1,628 1,421 -  - 46 161  كبيرةمنشآت 

 74,999 1,456 39,800 9,449 17,100 7,194 مكتتبةالتأمين القساط أإجمالي 

 (30,496) - (30,496) - - - اقساط تأمين استثمارية

       مسندة:التأمين اعادة اقساط 

 (7,752) - - (7,752) -     -  محلي

 (4,223) (432) (2,879) (500) (68) (344)  اجنبي

 (181)    -     -  (8) (112) (61) فائض الخسارة  مصاريف

 32,347 1,024 6,425 1,189 16,920 6,789 مكتتبةالتأمين القساط أصافي 
 (3,121) - 4,550 (366) (8,878) 1,573 صافيبالالتغير في اقساط تأمين غير مكتسبة، 

 29,226 1,024 10,975 823 8,042 8,362 صافي اقساط تأمين مكتسبة

 850 - - 850 - - عموالت معيدي تأمين مكتسبة

 507 - 262 - 18 227 أخرى اكتتابإيرادات 

 30,583 1,024 11,237 1,673 8,060 8,589 إجمالي اإليرادات

       االكتتابتكاليف ومصاريف 

 (16,444) (5,210) (718) (48)  (6,489)  (3,979)  مدفوعةالمطالبات الإجمالي 

 4,682 3,639 718  6     -   319  مدفوعةالمطالبات الحصة معيدي التأمين من 

 (11,762) (1,571) - (42)  (6,489)  (3,660)  مدفوعةالمطالبات الصافي 

 (2,830) (228) (20) (404)  (2,878)  700  التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي
، وغير المبلغ عنهاالتغيرات في مطالبات متكبدة 

 2,118 (465) - (373)  (802)  3,758  بالصافي

  798  صافي مطالبات متكبدة

 

(10,169) (819) (20) (2,264) (12,474) 

 (637) - (637) - - - التغير في االحتياطي الحسابي

 4,108 - - 324 (516) 4,300 التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

 (21) - (21) - - - الفنية االخرى اتالتغير في االحتياطي

 (1,201) (158) (170) (178)  (2)  (693)  تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 (2,819)    -     -     -  (971)  (1,848)  مصاريف اكتتاب اخرى

(11,658) 2,557  االكتتاب إجمالي تكاليف ومصاريف   (673)  (848)  (2,422)  (13,044)  

(3,598) 11,146 االكتتاب  دخل / )خسارة(صافي   1,000 10,389 (1,398)  17,539 

       إيرادات تشغيلية أخرى)مصاريف( / 

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها في أقساط 

 تأمين مدينة

  
 

 
 

(779) 

 (16,772)      مصاريف عمومية وإدارية

عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق

  
 

 
 

3,289 

ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من 

 خالل قائمة الدخل

  
 

 
 

731 

مارات بالقيمة العادلة من من استث توزيعات أرباح 

 خالل قائمة الدخل

  
 

 
 

120 

 2,727      إيرادات أخرى

 )10,684(      تشغيلية، بالصافي مصاريفإجمالي 

 6,855      الزكاة وضريبة الدخل، الدخل قبل الفائض

(415)      التامينصافي الدخل العائد لعمليات   

ل الزكاة قب صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 وضريبة الدخل

  

 

 

 6,440 

(447)      الزكاة  

(552)      ضريبة الدخل  

 5,441      صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022 يونيو 30كما في 
 

30 

 

 علومات قطاعات التشغيل )تتمة(م -18
 (مراجعة)غير  2021يونيو  30في  المنتهيةالثالثة أشهر  ةلفتر 

 

 طبي تأمين

ألف لاير 

 سعودي

 تأمين

 كباتمر

ألف لاير 

 سعودي

 عام تأمين

ألف لاير 

 سعودي

تأمين حياة 

 فردي

ألف لاير 

 سعودي

 تأمين حياة جماعي

 ألف لاير سعودي

 االجمالي

ألف لاير 

 سعودي

       اإليرادات

       :مكتتبةالتأمين الاقساط إجمالي 

 46,486 - 41,435 373 4,678 - أفراد 

 1,568 - - - - 1,568 صغيرة جداً  منشآت

 3,936 46 - - - 3,890 صغيرة منشآت

 11,890 115 - 6,178 969 4,628  متوسطةمنشآت 

 5,591 4,567 -  - - 1,024 منشآت كبيرة

 69,471 4,728 41,435 6,551 5,647 11,110 مكتتبةالتأمين الاقساط إجمالي 

 (30,515) - (30,515)    -     -     -  استثماريةاقساط تأمين 

       مسندة:التأمين اعادة اط اقس

 (189)  - - (99)  (90)     -  محلي

 (11,079)  (3,008)  (2,797)  (5,274)    -     -   اجنبي

 (2,182)     -     -  (130)  (500)  (1,552)  فائض الخسارة  مصاريف

 25,506 1,720 8,123 1,048 5,057 9,558 مكتتبةالتأمين الاقساط صافي 

 37,639 5,061 - 165 6,905 25,508 صافيبالغير مكتسبة، اقساط تأمين تغير في ال

 63,145 6,781 8,123 1,213 11,962 35,066 مكتسبةالتأمين الصافي اقساط 

 594 - - 594 - - معيدي تأمين مكتسبة عمولة

 2,775 196 - - 10 2,569 اكتتاب اخرىإيرادات 

 66,514 6,977 8,123 1,807 11,972 37,635 إجمالي اإليرادات

       االكتتابتكاليف ومصاريف 

 (63,598) (5,938) (1,801) (83) (15,656) (40,120) مدفوعةالمطالبات الإجمالي 

 15,995 5,074 1,613 76 159 9,073 مدفوعةالمطالبات الحصة معيدي التأمين من 

 (47,603) (864) (188) (7) (15,497) (31,047) مدفوعةالمطالبات الصافي 

 (2,671) (862) 24 (254) 396 (1,975) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي

 1,948 72 - (1,015) (3,600) 6,491 ، بالصافيمبلغ عنهاالوغير التغيرات في مطالبات متكبدة 

 (48,326) (1,654) (164) (1,276) (18,701) (26,531) متكبدةالمطالبات الصافي 

 3,254 - 3,254 - - - في االحتياطي الحسابي اتالتغير

 9,503 (136) - (290) 1,915 8,014 في احتياطي عجز أقساط التأمين اتالتغير

 (250) - - - - (250) الفنية االخرى  اتفي االحتياطي اتالتغير

 (4,882) (168) (218) (577) (475) (3,444) تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 - - - - - - شراف وتفتيش رسوم ا

 (10,904) (146) - (382) (4,041) (6,335) مصاريف اكتتاب اخرى

 (51,605) (2,104) 2,872 (2,525) (21,302) (28,546)  االكتتاب إجمالي تكاليف ومصاريف 

 14,909 4,873 10,995 (718) (9,330) 9,089 االكتتاب  دخل / )خسارة(صافي 

       تشغيلية  إيرادات/  )مصاريف(

(518)      مدينةتأمين خسارة تدني اقساط   

(19,551)      مصاريف عمومية وإدارية  

 2,854      عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 370      ألجل  عموالت من ودائع

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

 (25)      من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل خسارة محققة

 30      من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل توزيعات أرباح 

 2,797      إيرادات أخرى

(13,209)      ، بالصافيتشغيلية مصاريفإجمالي   

 1,700      لالزكاة وضريبة الدخ، الدخل قبل الفائض

 74       التأمينلعمليات  ةالعائد الخسارةصافي 

 1,774      قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 27      الزكاة

 6      ضريبة الدخل

 1,807      صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(موجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية ال

 م2022 يونيو 30كما في 
 

31 
 

 

 علومات قطاعات التشغيل )تتمة(م -18
 (مراجعة)غير  2022يونيو  30في  المنتهيةأشهر  الستة ةفترل 

 

 طبي تأمين

ألف لاير 

 سعودي

 تأمين

 مركبات

ألف لاير 

 سعودي

 عام تأمين

ألف لاير 

 سعودي

تأمين حياة 

 فردي

ألف لاير 

 سعودي

 تأمين حياة جماعي

 ألف لاير سعودي

 االجمالي

ألف لاير 

 سعودي

       اإليرادات

       :مكتتبةالأمين تالاقساط إجمالي 

 105,123 - 80,104 123 24,896 - أفراد 

 2,191 - - - (1,299) 3,490 رمتناهية الصغ منشآت

 3,664 - - - - 3,664 صغيرة منشآت

 25,050 68 - 16,646 3,765 4,571  متوسطةمنشآت 

 3,058 1,238 -  1,359 461 منشآت كبيرة 

 139,086 1,306 80,104 16,769 28,721 12,186 مكتتبةالتأمين الاقساط إجمالي 

 (60,481) - (60,481) - - - أقساط تأمين استثمارية

       مسندة:التأمين  اعادة اقساط

 (13,867) - - (13,867) - - محلي

 (9,164) (1,502) (5,735) (1,103) (136) (688)  اجنبي

 (363) - - (16) (225) (122) فائض الخسارة  مصاريف

 55,211 (196) 13,888 1,783 28,360 11,376 مكتتبةالتأمين الاقساط صافي 

 6,092 14,101 - (360) (14,582) 6,933 صافيبالغير مكتسبة، اقساط تأمين التغير في 

 61,303 13,905 13,888 1,423 13,778 18,309 صافي اقساط تأمين مكتسبة

 1,628 - - 1,628 - - عموالت معيدي تأمين مكتسبة

 1,134 - 542 1 31 560 أخرى اكتتاب / )خسارة( إيرادات

 64,065 13,905 14,430 3,052 13,809 18,869 إجمالي اإليرادات

       االكتتاب تكاليف ومصاريف 

 (46,850) (16,276) (1,158) (312) (14,025) (15,079) مدفوعةالمطالبات الإجمالي 

 17,211 12,810 1,065 261 915 2,160 مدفوعةالت مطالباالحصة معيدي التأمين من 

 (29,639) (3,466) (93) (51) (13,110) (12,919) مدفوعةالمطالبات الصافي 

 4,425 932 (39) 276 746 2,510 التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي
 5,532 1,363 - (206) (1,143) 5,518 ، بالصافيوغير المبلغ عنهاالتغيرات في مطالبات متكبدة 

 (19,682) (1,171) (132) 19 (13,507) (4,891) متكبدةالمطالبات الصافي 

 (80) - (80) - - - في االحتياطي الحسابي اتالتغير

 2,715 - - 388 (4,206) 6,533 في احتياطي عجز أقساط التأمين اتالتغير

 68 - - 68 - - الفنية االخرى  اتفي االحتياطي اتالتغير

 (4,293) (346) (357) (733) (1,377) (1,480) تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 - - - - - - رسوم اشراف وتفتيش

 (6,450) - - - (948) (5,502) مصاريف اكتتاب اخرى

 (27,722) (1,517) (569) (258) (20,038) (5,340)  االكتتابإجمالي تكاليف ومصاريف 

 36,343 12,388 13,861 2,794 (6,229) 13,529 االكتتاب  دخل / )خسارة(صافي 

       إيرادات تشغيلية أخرى/  )مصاريف(

(71)      مدينةتأمين خسارة تدني اقساط   

(33,548)      مصاريف عمومية وإدارية  

 6,804      عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 1      ألجل عموالت من ودائع

 1,894      ر محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلربح غي

 22      ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 158      من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل توزيعات أرباح 

 5,439      إيرادات أخرى

(19,301)      بالصافي ،تشغيلية مصاريفإجمالي   

 17,042      الزكاة وضريبة الدخل، الدخل قبل الفائض

(1,157)       التأمينصافي الدخل العائد لعمليات   

 15,885      قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

(682)      الزكاة  

(697)      ضريبة الدخل  

 14,506      العائد للمساهمين صافي الدخل للفترة

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022 يونيو 30كما في 
 

32 

 

 علومات قطاعات التشغيل )تتمة(م -18
 (مراجعة)غير  2021يونيو  30في  المنتهيةأشهر  الستة ةلفتر 

 

 طبي تأمين

ألف لاير 

 سعودي

 تأمين

 مركبات

ألف لاير 

 سعودي

 عام تأمين

ألف لاير 

 سعودي

تأمين حياة 

 فردي

ألف لاير 

 سعودي

 تأمين حياة جماعي

 ف لاير سعوديأل

 االجمالي

ألف لاير 

 سعودي

       اإليرادات

       :مكتتبةالتأمين الإجمالي اقساط 

 90,478 - 84,579 434 5,465 - أفراد 

 2,234 - - - - 2,234 متناهية الصغر منشآت

 5,331 61 - - - 5,270 صغيرة منشآت

 13,332 145 - 6,232 1,299 5,656  متوسطةمنشآت 

 7,472 5,799 - - - 1,673 كبيرةمنشآت 

 118,847 6,005 84,579 6,666 6,764 14,833 مكتتبةالتأمين الإجمالي اقساط 

 (62,911) - (62,911) - - - أقساط تأمين استثمارية

       مسندة:التأمين اعادة اقساط 

 (212) - - (99) (94) (19) محلي

 (14,554) (3,503) (5,539) (5,626) 94 20  اجنبي

 (3,030) - - (174) (786) (2,070) فائض الخسارة  مصاريف

 38,140 2,502 16,129 767 5,978 12,764 مكتتبةالتأمين الصافي اقساط 

 58,348 10,348  407 11,697 35,896 صافيبالالتغير في اقساط تأمين غير مكتسبة، 

 96,488 12,850 16,129 1,174 17,675 48,660 مكتسبةالتأمين الصافي اقساط 

 873 - - 873 - - عموالت معيدي تأمين مكتسبة

 9,549 - 6,149 - - 3,400 أخرى اكتتابإيرادات 

 106,910 12,850 22,278 2,047 17,675 52,060 إجمالي اإليرادات

       االكتتابتكاليف ومصاريف 

 (89,060) (10,278) (2,101) (92) (23,719) (52,870) مدفوعةالمطالبات الإجمالي 

 21,583 8,585 1,913 76 196 10,813 مدفوعةالمطالبات الحصة معيدي التأمين من 

 (67,477) (1,693) (188) (16) (23,523) (42,057) مدفوعةالمطالبات الصافي 

 (1,585) (772) (80) (237) 979 (1,475) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي

 (4,794) (53) - 420 (16,355) 11,194 ، بالصافيوغير المبلغ عنهابات متكبدة التغيرات في مطال

 (73,856) (2,518) (268) 167 (38,899) (32,338) متكبدةالمطالبات الصافي 

 3,199 - 3,199 - - - في االحتياطي الحسابي اتالتغير

 8,652 (442) - (1,120) 10,243 (29) في احتياطي عجز أقساط التأمين اتالتغير

 16,739 (30) - - - 16,769 الفنية االخرى  اتفي االحتياطي اتالتغير

 (6,943) (259) (792) (790) (647) (4,455) تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 (342) (31) (191) (1) (5) (114) رسوم االشراف والتفتيش 

 (15,888) (183) - (383) (4,688) (10,634) مصاريف اكتتاب اخرى

 (68,439) (3,463) 1,948 (2,127) (33,996) (30,801)  االكتتاب إجمالي تكاليف ومصاريف 

 38,471 9,387 24,226 (80) (16,321) 21,259 االكتتاب  دخل / )خسارة(صافي 

       إيرادات تشغيلية أخرى)مصاريف( / 

 (656)      مدينةتأمين خسارة تدني اقساط 

 (34,022)      ةمصاريف عمومية وإداري

 5,239      عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 377      ألجل عموالت من ودائع

 1,948      ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1      ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 61      من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أرباح  توزيعات

 5,615      إيرادات أخرى

(21,437)      ، بالصافيتشغيلية مصاريفإجمالي   

 17,034      الزكاة وضريبة الدخل، الدخل قبل الفائض

(1,273)      التأمينصافي الدخل العائد لعمليات   

 15,761      قبل الزكاة وضريبة الدخل عائد للمساهمينصافي الدخل للفترة ال

(424)      الزكاة  

(41)      ضريبة الدخل  

 15,296      صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(موجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية ال

 م2022 يونيو 30كما في 
 

33 
 

 

 معلومات إضافية -19

 الموجزة قائمة المركز المالي (أ

 

 عمليات التأمين

لاير لف أ

 سعودي

عمليات 

 المساهمين

ألف لاير 

 سعودي

يونيو  30

 م2022

 (مراجعة)غير 

 ألف لاير سعودي

 عمليات التأمين

ألف لاير 

 سعودي

عمليات 

 المساهمين

ألف لاير 

 سعودي

ديسمبر  31

 م 2021

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

       الموجودات

 83,023 5,395 77,628 106,672 4,151 102,521 وما في حكمهالنقد 

 20,286 - 20,286 27,154 - 27,154 يصافبال، مدينةاقساط تأمين 

معيدي التأمين،  من مستحق

 1,801 - 1,801 الصافيب

1,385 - 1,385 

حصة معيدي التأمين من اقساط 

 18,996 - 18,996 تأمين  غير مكتسبة

25,716 - 25,716 

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 48,421 - 48,421 تحت التسوية

52,471 - 52,471 

مطالبات  ن منحصة معيدي التأمي

 17,902 - 17,902 وغير المبلغ عنها متكبدة 

 

26,924 

-  

26,924 

 2,686 - 2,686 2,307 - 2,307 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها 

لتغطية مطلوبات مرتبطة 

 1,524,882 - 1,524,882 1,285,552 - 1,285,552 بوحدات

 622,690 503,231 119,459 717,894 617,734 100,160 استثمارات

 60,788 60,788 - 1,069 1,069 - ذات عالقة ةجه من مستحق

 79,261 56,156 23,105 14,730 5,152 9,578 أخرىموجودات مقدماً و مدفوعات

 3,818 - 3,818 3,145 - 3,145 ومعدات ممتلكات

 3,562 - 3,562 2,857 - 2,857 موجودات غير ملموسة

 1,212 - 1,212 3,539 - 3,539 أصولاستخدام حق 

 232,948 232,948 - 232,948 232,948 - شهرة

 47,066 47,066 - 55,000 55,000 - وديعة نظامية

حقة لعمليات المساهمين ستمبالغ م

 33,478 - 33,478 24,566 - 24,566 / التأمين

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

 1,648,500 916,053 2,564,553 1,916,612 905,584 2,822,196 

 ناقص: استبعادات من عمليات 

 (33,478) - (33,478) (24,566) - (24,566) بينية

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

 2,788,718 905,584 1,883,134 2,539,987 916,053 1,623,934 إجمالي الموجودات

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022 يونيو 30كما في 
 

34 

 

 )تتمة( معلومات إضافية -19

 الموجزة )تتمة(قائمة المركز المالي  (أ

 

 عمليات التأمين

ألف لاير 

 سعودي

عمليات 

 المساهمين

ألف لاير 

 سعودي

 يونيو 30

 م2022

 (مراجعة)غير 

ألف لاير 

 سعودي

 عمليات التأمين

ألف لاير 

 سعودي

عمليات 

 المساهمين

ألف لاير 

 سعودي

ديسمبر  31

 م 2021

 )مراجعة(

ألف لاير 

 سعودي

       المطلوبات

 114,011 56,356 57,655 129,674 61,945 67,729 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 1,190 - 1,190 2,959 - 2,959 التزامات االيجار

مبالغ مستحقة لوكالء ومزودي 

  خدمات خارجين
27,891 - 27,891 36,194 - 36,194 

 لمعيدي  غير مكتسبةعموالت 

 التأمين

1,508 - 1,508 632 - 632 

 34,389 - 34,389 36,096 - 36,096 معيدي تأمين دائنة  ذمم

 76,567 - 76,567 63,753 - 63,753 اقساط تأمين غير مكتسبة

 81,740 - 81,740 73,265 - 73,265 مطالبات تحت التسوية

 62,123 - 62,123 47,569 - 47,569 لمبلغ عنها وغير ا مطالبات متكبدة

 9,617 - 9,617 6,902 - 6,902 احتياطي عجز أقساط التأمين

 1,526,927 - 1,526,927 1,291,210 - 1,291,210 احتياطي وحدات 

 5,468 - 5,468 5,548 - 5,548 ياحتياطي حساب

 259 - 259 191 - 191 احتياطيات فنية اخرى

 5,248 - 5,248 5,016 - 5,016 فع الموظفينالتزامات منا

 2,182 2,182 - 2,306 2,306  مستحقة زكاة وضريبة دخل

 984 838 146 - - - ذات عالقة ةجه الىمبالغ مستحقة 

 17,215 - 17,215 17,621  17,621 فائض من عمليات التأمين

/ حقة لعمليات المساهمين ستمبالغ م

 33,478 33,478 - 24,566 24,566 - التأمين

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

 1,647,258 88,817 1,736,075 1,915,370 92,854 2,008,224 

 ناقص: استبعادات من عمليات 

 (33,478) (33,478) - (24,566) (24,566) - بينية

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

 1,974,746 59,376 1,915,370 1,711,509 64,251 1,647,258 إجمالي المطلوبات

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

       حقوق الملكية

 550,000 550,000 - 550,000 550,000 - رأس المال 

 197,286 197,286 - 197,286 197,286 - عالوة اصدار

 42,632 42,632 - 42,632 42,632 - احتياطي نظامي

 22,812 22,812 - 37,318 37,318 - مبقاهأرباح 

إلتزامات منافع إعادة قياس  إحتياطي

 عمليات التأمين - الموظفين

 

1,242 - 

 

1,242 

 

1,242 - 

 

1,242 

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

 813,972 812,730 1,242 828,478 827,236 1,242 إجمالي حقوق الملكية

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

 2,788,718 872,106 1,916,612 2,539,987 891,487 1,648,500 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة( إضافية معلومات -19

 الموجزة المرحلية قائمة الدخل (ب

 )غير مراجعة( يونيو 30تهية في فترة الثالثة أشهر المن 

 

 عمليات التأمين

لاير  ألف

 سعودي

عمليات 

 المساهمين

لاير  ألف

 سعودي

 م2022

لاير  ألف

 سعودي

 عمليات التأمين

لاير  ألف

 سعودي

عمليات 

 المساهمين

لاير  ألف

 سعودي

 م2021

لاير  ألف

 سعودي

       اإليرادات

 69,471 - 69,471 74,999 - 74,999 :مكتتبةالتأمين الإجمالي اقساط 

(30,515) (30,496) - (30,496) اقساط تأمين استثمارية  - (30,515)  

       مسندة:التأمين اعادة  اقساط 

(189) (7,752) - (7,752) محلي  - (189)  

(11,079) (4,223) - (4,223) اجنبي  - (11,079)  

(2,182) (181) - (181) فائض الخسارة  مصاريف  - (2,182)  

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

 25,506 - 25,506 32,347 - 32,347 مكتتبةالتأمين الصافي اقساط 

مكتسبة، التأمين غير الالتغير في اقساط 

(3,121) بالصافي  - (3,121)  37,639 - 37,639 

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

 63,145  63,145 29,226 - 29,226 تسبةمكالتأمين الصافي اقساط 

 594  594 850 - 850 عموالت معيدي تأمين مكتسبة

 2,775  2,775 507 - 507 أخرى اكتتابإيرادات 

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

330,58 إجمالي اإليرادات  - 330,58  66,514 - 66,514 

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

       االكتتاب تكاليف ومصاريف 

مدفوعةالمطالبات الإجمالي   (16,444)  - (16,444)  (63,598)  - (63,598)  

وعةمدفالمطالبات الحصة معيدي التأمين من   4,682 - 4,682 15,995 - 15,995 

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

مدفوعةالمطالبات الصافي   (11,762)  - (11,762)  (47,603)  - (47,603)  

 التغيرات في مطالبات تحت التسوية،

(2,830) بالصافي  - (2,830)  (2,671)  - (2,671)  

متكبدة وغير المبلغ التغيرات في مطالبات 

 1,948 - 1,948 2,118 - 2,118 ، بالصافيعنها

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

(12,474) بدةمتكالمطالبات الصافي   - (12,474)  (48,326)  - (48,326)  

(637) في االحتياطي الحسابي اتالتغير  - (637)  3,254 - 3,254 

 9,503 - 9,503 4,108 - 4,108 في احتياطي عجز أقساط التأمين اتالتغير

(21) األخرىالفنية في االحتياطيات  اتالتغير  - (21)  (250)  - (250)  

(1,201) تأمينتكاليف اقتناء وثائق   - (1,201)  (4,882)  - (4,882)  

 - - - - - - رسوم إشراف وتفتيش

(2,819) اخرى مباشرة مصاريف اكتتاب  - (2,819)  (10,904)  - (10,904)  

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

(13,044) االكتتاب إجمالي تكاليف ومصاريف   - (13,044)  (51,605)  - (51,605)  

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

 14,909 - 14,909 17,539 - 17,539 االكتتاب صافي دخل 

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

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

(779) تدني اقساط تأمين مدينة خسارة   - (779)  (518)  - (518)  

(15,746) ريةمصاريف عمومية وإدا  (1,026)  (16,772)  (18,189)  (1,362)  (19,551)  

عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق
- 3,289 3,289 

2 2,852 2,854 

 370 369 1 - - - ألجل  من ودائع ةعمول

ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة 

348 543 291 731 329 402 من خالل قائمة الدخل  

من استثمارات بالقيمة  ةمحقق/ )خسارة( ربح 

(26) 1 - - - العادلة من خالل قائمة الدخل  (25)  

من استثمارات بالقيمة العادلة توزيعات أرباح 

 30 30 - 120 120 - من خالل قائمة الدخل

(6) 2,733 إيرادات أخرى  2,727 2,766 31 2,797 

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

(13,390) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية   2,706 (10,684)  (15,646)  2,437 (13,209)  

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022 يونيو 30كما في 
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 )تتمة( إضافية معلومات -19

 )تتمة(الموجزة  قائمة الدخل (ب

 )غير مراجعة( يونيو 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

 نعمليات التأمي

لاير  ألف

 سعودي

 عمليات

 المساهمين

لاير  ألف

 سعودي

 م2022

لاير  ألف

 سعودي

 عمليات التأمين

لاير  ألف

 سعودي

عمليات 

 المساهمين

لاير  ألف

 سعودي

 م2021

لاير  ألف

 سعودي

       

الفائض من )العجز( / صافي 

 4,149 العمليات 

 

2,706 

 

6,855 (737)  2,437 1,700 

       

ل إلى الفائض المحو

(3,734) المساهمين  3,734 - 663 (663)  - 

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

الدخل )الخسارة( / صافي 

قبل الزكاة وضريبة  للفترة

 الدخل

 

415 

 

6,440 

 

6,855 (74)  1,774 1,700 

       

(447) - الزكاة   (447)  - 27 27 

(552) - ضريبة الدخل  (552)  - 6 6 

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

الدخل )الخسارة( / صافي 

(74) 5,856 5,441 415 للفترة  1,807 1,733 

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

هم المتوسط المرجح لعدد األس

 العادية القائمة )باآلالف( 
 

-- 

 

55,000 

 

- - 47,066 - 

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

ربحية السهم األساسية 

 والمخفضة للفترة 

380,0 - - 0.099 - )لاير سعودي(  - 

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

 

 الموجزة قائمة الدخل الشامل ( 

 )غير مراجعة( يونيو 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 ليات التأمينعم م2022 المساهمين

عمليات 

 م 2021 المساهمين

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 

       

الدخل )الخسارة( / صافي 

(74) 5,856 5,441 415 للفترة   1,807 1,733 

       

 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

الدخل )الخسارة( / إجمالي 

ترةالشامل للف  415 5,441 5,856 (74)  1,807 1,733 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(موجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية ال

 م2022 يونيو 30كما في 
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 إضافية )تتمة( معلومات- 19

 الموجزةقائمة الدخل ( د

 )غير مراجعة( يونيو  30أشهر المنتهية في الستة فترة  

 

 عمليات التأمين

لاير  ألف

 سعودي

عمليات 

 المساهمين

لاير  ألف

 سعودي

 م2022

لاير  ألف

 سعودي

 عمليات التأمين

لاير  ألف

 سعودي

عمليات 

 المساهمين

لاير  ألف

 سعودي

 م2021

لاير  ألف

 سعودي

       اإليرادات

 118,847 - 118,847 139,086 - 139,086 :مكتتبةالتأمين الاقساط إجمالي 

(62,911) (60,481) - (60,481) اقساط تأمين استثمارية  - (62,911)  

       مسندة:التأمين اعادة ساط اق

(212) (13,867) - (13,867) محلي  - (212)  

(14,554) (9,164) - (9,164) اجنبي  - (14,554)  

(3,030) (363) - (363) فائض الخسارة  مصاريف  - (3,030)  

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

1155,2 - 55,211 مكتتبةالتأمين الاقساط صافي   38,140 - 38,140 

 58,348 - 58,348 6,092 - 6,092 غير مكتسبة، بالصافياقساط تأمين التغير في 

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

 96,488 - 96,488 61,303 - 61,303 مكتسبةالتأمين الاقساط صافي 

 873 - 873 1,628 - 1,628 مكتسبةالتأمين المعيدي  عمولة

 9,549 - 9,549 1,134 - 1,134 أخرى اكتتابدات إيرا

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

 106,910 - 106,910 64,065 - 64,065 إجمالي اإليرادات

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

       االكتتاب تكاليف ومصاريف 

مدفوعةالمطالبات الإجمالي   (46,850)  - (6,8504)  (89,060)  - (89,060)  

وعةمدفالمطالبات الحصة معيدي التأمين من   17,211 - 17,211 21,583 - 21,583 

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

مدفوعةالمطالبات الصافي   (29,639)  - (29,639)  (67,477)   (67,477)  

 التغيرات في مطالبات تحت التسوية،

(1,585) 4,425 - 4,425 بالصافي  - (1,585)  

 وغير المبلغالتغيرات في مطالبات متكبدة 

(4,794) 5,532 - 5,532 عنها، بالصافي  - (4,794)  

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

(19,682) متكبدةالمطالبات الصافي   - (19,682)  (73,856)  - (73,856)  

(80) في االحتياطي الحسابي اتالتغير  - (80)  3,199 - 3,199 

 8,652 - 8,652 2,715 - 2,715 في احتياطي عجز أقساط التأمين اتالتغير

 16,739 - 16,739 68 - 68 األخرىالفنية في االحتياطيات  اتالتغير

(4,293) تكاليف اقتناء وثائق تأمين  - (4,293)  (6,943)  - (6,943)  

(342)  -  رسوم إشراف وتفتيش  - (342)  

(6,450) اخرىمباشرة ريف اكتتاب مصا  - (6,450)  (15,888)  - (15,888)  

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

(27,722) االكتتاب إجمالي تكاليف ومصاريف   - (27,722)  (68,439)  - (68,439)  

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

 38,471 - 38,471 36,343 - 36,343 االكتتابصافي دخل 

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

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

(71) تدني اقساط تأمين مدينة خسارة   - (71)  (656)  - (656)  

(30,843) مصاريف عمومية وإدارية  (2,705)  (33,548)  (31,234)  (2,788)  (34,022)  

ظ بها حتى تاريخ عمولة من استثمارات محتف

 5,239 5,229 10 6,804 6,804 - االستحقاق

 377 371 6 1 - 1 ألجل  من ودائع عمولة

ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة 

 1,948 1,380 568 1,894 1,201 693 من خالل قائمة الدخل

ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من 

 1 - 1 22 13 9 خالل قائمة الدخل

من استثمارات بالقيمة العادلة توزيعات أرباح 

 61 61 - 158 158 - من خالل قائمة الدخل

 5,615 48 5,567 5,439 - 5,439 إيرادات أخرى

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

 إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية 
(24,772)  5,471 (19,301)  (25,738)  4,301 (21,437)  

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022 يونيو 30كما في 
 

38 

 

 إضافية )تتمة( معلومات- 19

 )تتمة(الموجزة قائمة الدخل د( 
 

 )غير مراجعة( يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة  

 

 عمليات التأمين

لاير  ألف

 سعودي

 عمليات

 المساهمين

لاير  ألف

 سعودي

 م2022

لاير  ألف

 سعودي

 عمليات التأمين

لاير  ألف

 سعودي

عمليات 

 المساهمين

لاير  ألف

 سعودي

 م2021

لاير  ألف

 سعودي

       

 17,034 4,301 12,733 17,042 5,471 11,571 صافي الفائض من العمليات 

       

الفائض المحول إلى 

(11,460) - 10,414 (10,414) المساهمين  11,460 - 

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

قبل  صافي الدخل للفترة

 17,034 15,761 1,273 17,042 15,885 1,157 الزكاة وضريبة الدخل

       

(424) - (682)      (682)       الزكاة   (424)  

(41) - (697) (697)  ضريبة الدخل  (41)  

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

 16,569 15,296 1,273 15,663 14,506 1,157 صافي الدخل للفترة

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

المتوسط المرجح لعدد 

األسهم العادية القائمة 

 - 43,044 - - 55,000 - )باآلالف( 

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

ربحية السهم األساسية 

 والمخفضة للفترة 

 - 0.355 - - 0.264 - )لاير سعودي(

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

       

 الموجزةقائمة الدخل الشامل (  هـ
 

 )غير مراجعة( يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة  

 

 عمليات التأمين

لاير  ألف

 سعودي

عمليات 

 المساهمين

لاير  ألف

 سعودي

 م2022

لاير  ألف

 سعودي

 عمليات التأمين

لاير  ألف

 سعودي

ليات عم

 المساهمين

لاير  ألف

 سعودي

 م 2021

لاير  ألف

 سعودي

       

 16,569 15,296 1,273 15,663 14,506  1,157 صافي الدخل للفترة 

       

 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

ةإجمالي الدخل الشامل للفتر  1,157  14,506 15,663 1,273 ,29615  16,569 

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(موجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية ال

 م2022 يونيو 30كما في 
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 معلومات إضافية )تتمة( - 19

 الموجزةقائمة التدفقات النقدية  (و

 

 

 )غير مراجعة( يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة فترة 

 

عمليات 

 التأمين

لاير  ألف

 سعودي

عمليات 

 المساهمين

لاير  ألف

 سعودي

 م2022

لاير  ألف

 سعودي

ات عملي

 التأمين

لاير  ألف

 سعودي

عمليات 

 المساهمين

لاير  ألف

 سعودي

 م2021

لاير  ألف

 سعودي

       األنشطة التشغيلية

 17,034 15,761 1,273 17,042 15,885 1,157 قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة

       تعديالت للفترة:

 656 - 656 71 - 71 خسارة تدني اقساط تأمين 

 239 - 239 - - - ائراستبعاد ممتلكات ومعدات خس

(6,804) - عموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  (6,804)  (10)  (5,229)  (5,239)  

 ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة في قائمة

(1,894) (1,201) (693) الدخل  (568)  (1,380)  (1,948)  

(22) (13) (9) الدخل في قائمةت بالقيمة العادلة ربح محقق من استثمارا  (1)  - (1)  

من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل توزيعات أرباح 

(61) - (158) (158) - قائمة الدخل  (61)  

 2,098 - 2,098 2,277 - 2,277 االستهالك واطفاء

 96 - 96 23 - 23 تكاليف تمويل إلتزامات االيجار

 660 - 660 785 - 785 منافع الموظفين

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 3,611 7,709 11,320 4,443 9,091 13,534 

       :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 300 - 300 (6,868)  -  (6,868)  ، بالصافي مدينةاقساط تأمين 

 3,022 - 3,022 (416)  - (416)   ، بالصافيمعيدي التأمين من مستحق

 11,088 - 11,088 6,720 - 6,720 حصة معيدي التأمين من اقساط تأمين غير مكتسبة

(69,436) (12,814)  - (12,814)  اقساط تأمين غير مكتسبة  - (69,436)  

لمعيدي التأمين غير مكتسبةعموالت    876  -  876  (378)  - (378)  

 4,171 - 4,171 379 - 379 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 1,526 - 1,526  4,050  -  4,050  حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 

 1,449 - 1,449 9,022 - 9,022 عنهاوغيرالمبلغ حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة 

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة  

(526141,) 239,330 - 239,330 بوحدات  - (141,526)  

(7,122) -  59,719   59,719  - ذات عالقة اطرافمن  مستحق  (7,122)  

 - - - (984)  (984)  - ذات عالقة اطراف الى مستحق

 10,476 867 9,609 64,531  51,005   13,526  مقدماً وذمم مدينة أخرى اتمدفوع

(712,31)  15,663  5,589 10,074 ومطلوبات أخرى مستحقات  (1,019)  (13,336)  

 23,807 - 23,807 (8,303)  - (8,303)    ذمم وكالء وحملة وثائق التأمين واصحاب مطالبات

(1,159)  1,707  -  1,707  معيدي تأمين دائنة ذمم  - (1,159)  

(2,685) (8,475)  - (8,475)  مطالبات تحت التسوية  - (2,685)  

 6,089 - 6,089 (14,554)  - (14,554)  وغير المبلغ عنها مطالبات متكبدة 

 139,889 - 139,889 (235,717) - (235,717) احتياطي وحدات

(3,199)  80  -  80  احتياطي حسابي  - (3,199)  

(8,652) (2,715)  - (2,715)  احتياطي عجز أقساط التأمين  - (8,652)  

(16,739) (68)  - (68)  فنية اخرى احتياطيات  - (16,739)  

765,8 / التأمين مبالغ مستحقة لعمليات المساهمين  (765,8)  - 49,176 (49,176)  - 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

272,114 8,211  العمليات( المستخدم في/ ) المتولدالنقد   122,483 (1,522)  (47,359)  (48,881)  

 37,500 37,500 - - - -  استرداد ودائع قصيرة االجل المكتسبة نتجية االندماج

(7,934) - زيادة الوديعة النظامية   (7,934)  - (12,066)  (12,066)  

(1,255) - الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة   (1,255)  - (3,027)  (3,027)  

المدفوعة  منافع الموظفين  (751)  - (751)  (636)  - (636)  

(1,017)  موزع لحملة وثائقفائض   - (1,017)  (260)  - (260)  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

(2,418) 111,526 105,083 6,443 األنشطة التشغيلية ( المستخدم فيالمتولد / )صافي النقد   (24,952)  (27,370)  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
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 معلومات إضافية )تتمة(-  19

 الموجزة )تتمة(قائمة التدفقات النقدية و( 

 

 19 -تأثير كوفيد  20

لصين ثم على مستوى العالم بما في ذلك ا، وانتشاره في جميع أنحاء م2020( منذ أوائل عام 19-أدى تفشي فيروس كورونا الجديد )كوفيد 

وباء، إلى فرض السلطات الحكومية الحجر الصحي وقيود السفر على المملكة العربية السعودية، وإعالن منظمة الصحة العالمية عن هذا ال

أدى  مستوى العالم. ذات نطاق متفاوت. وقد أدى ذلك إلى اضطرابات كبيرة في صناعات البيع بالتجزئة والسفر والضيافة والتجارة العالمية. وقد

تقبلي وتسبب في تعرض األسواق المالية العالمية لتقلبات كبيرة. في ذلك إلى انخفاض النشاط االقتصادي وتقليل تقديرات النمو االقتصادي المس

 .تقديراً النتشاره السريع في جميع أنحاء العالم ةجائحة عالمي 19-كوفيد  أن تفشي ، أعلنت منظمة الصحة العالميم2020مارس  11

 

كة ، وما يترتب على ذلك من تعطيل لألنشطة االجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشر 19 –كوفيد استجابة النتشار فيروس 

بالنظر إلى وضع . 19 –كوفيد واالقتصادية في السوق السعودي ، تعتقد إدارة الشركة أنها اتخذت اإلجراءات المناسبة والكافية. لمعالجة تأثير 

ا عند حلول موعد استحقاقها وستسمح للشركة بالتعامل بشكل معقول السيولة الحالي للشركة ، فإنها تعتقد أنها ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماته

 مع مخاطر السيولة التي يوفرها المناخ الحالي.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 )غير مراجعة( يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة ةفتر 

 

عمليات 

 التأمين

لاير  ألف

 سعودي

عمليات 

 المساهمين

لاير  ألف

 سعودي

 م2022

لاير  ألف

 سعودي

عمليات 

 التأمين

لاير  ألف

 سعودي

عمليات 

 المساهمين

لاير  ألف

 سعودي

 م2021

لاير  ألف

 سعودي

       االستثماريةاألنشطة 

ظ بها استثمارات المحتفحقاق المحصل من است

االستحقاق تاريخ حتى  - 12,049 12,049 16,380 136,285 152,665 

بها  المحصل من بيع استثمارات محتفظ

 58,485 48,486 9,999 44,991 25,000 19,991 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 يختار المحتفظ بها حتى استثمارات  شراء

(50,000) - (20,000) (20,000) - االستحقاق  (50,000)  

دلة من المحتفظ بالقيمة العا استثمارات  شراء

(131,000) - خالل قائمة الدخل  (131,000)  (60,000)  (168,000)  (228,000)  

 عمولة من االستثمارات المحتفظ بها حتى

االستحقاقتاريخ   - 7,466 7,466 - 23,241 23,241 

لعادلة القيمة امن استثمارات بتوزيعات أرباح 

 61 61 - 158 158 - من خالل قائمة الدخل

 ميعتجمن خالل  المكتسبالنقد وما في حكمه 

 140,850 92,635 48,215 - - - األعمال 

(470) - (470) ومعدات ممتلكاتشراء   (232)   (232)  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

من  المتولدفي( / صافي النقد )المستخدم 

(106,327) 19,521 االستثمارية األنشطة  (86,806)  14,362 82,708 97,070 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

       

       األنشطة التمويلية

االيجار التزاماتالمدفوع من   (1,071)  - (1,071)  (1,276)  - (1,276)  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

       

(1,244) 24,893 وما في حكمهالنقد في  لزيادة ا صافي  23,649 10,668 57,756 68,424 

في بداية الفترة  وما في حكمهالنقد   77,628 5,395 83,023 72,500 33,532 106,032 
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

في نهاية الفترة  وما في حكمهالنقد   102,521 4,151 106,672 83,168 288,91  174,456 

 ════ ══════ ═════ ══════ ══════ ═════ 
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)تتمة( 19 –تأثير كوفيد  -20

:19 -كوفيد أثناء تقييم تأثير تفشي  االعتبارات التاليةأخذت الشركة في 

المالية الموجودات

لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصاًل ماليًا أو مجموعة  19 -كوفيد فقًا لسياستها المحاسبية بسبب جائحة أجرت الشركة تقييًما و

المالية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها. وتشمل هذه العوامل، الصعوبات المالية الكبيرة للُمصدرين أو المدينين، والتخلف عن  الموجوداتمن 

. في حالة الصكوك المصنفة وما إلى ذلكفي السداد، واحتمال دخول الُمصدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، السداد أو التأخر 

المالية على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير في القيمة العادلة لألصول 

للفترة المنتهية لم يكن له أي آثار مادية على نتائج الشركة  19 -كوفيد تعتقد إدارة الشركة أن جائحة  التقييمات،دون تكلفتها. بناًء على هذه  إلى ما

 . وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.م2022 يونيو 30في 

إدارة مخاطر االئتمان

ن للتعامل مع المخاطر المتغيرة والمتطورة التي تفرضها الظروف الحالية. وتشمل مراجعة عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتما

 تركيزات االئتمان على مستوى القطاع االقتصادي والمنطقة والمستوى المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند االقتضاء

مخاطر السيولة

يولة خالل هذه الفترة، وقد عززت مراقبتها الحتياجات السيولة الحالية باإلضافة إلى تدرك الشركة الحاجة إلى التركيز عن كثب على إدارة الس

عوامل الوباء بأكمله. تقوم الشركة بانتظام بمراجعة وتحديث توقعات السيولة بناًء على رصيد السيولة الفردي باإلضافة إلى التطور المستمر لل

 االقتصادية الخارجية.

. كما م 2022 يونيو 30يكن له أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المبلغ عنها للفترة المنتهية في  هل 19 –كوفيد ائحة تعتقد إدارة الشركة أن ج 

 الوباء،فإن التوقعات واحتماالت الحدوث تستند إلى أحكام هامة وبسرعة تطور الوضع والشكوك المحيطة بمدة وشدة  تقدير،هو الحال مع أي 

وسوف تستمر الشركة في إعادة  تقديري،نتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة هو قد تختلف ال وبالتالي،

تقييم وضعها واألثر المرتبط بها بشكل منتظم.

القوائم المالية الموجزة  اعتماد 21

.(م2022 غسطسأ 17الموافق ) هـ1444 محرم 19 بتاريخ دارةاإلمجلس  من قبلالقوائم المالية الموجزة هذه  اعتمادتم 




