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 عام  -1

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

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

( وحصلت  م2013يوليو  10الموافق )هـ 1434رمضان  2بتاريخ  4030251980حصلت الشركة على السجل التجاري رقم (. م2010أبريل 

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

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

 التاريخ  رقم السجل  الفرع 

 هـ 1440جمادى األول  24 1010519290 الرياض

 هـ 1433رجب  1 1010339648 الرياض

 هـ 1438األول  ربيع 21 4650081845 المدينة

 هـ 1440جمادى األول  24 2051224259 الخبر

 : هولشركة المقر الرئيسي المسجل لعنوان 
 

 (، طريق المدينة 3المساعدية بالزا )

   21442جدة  5215ب . ص

 المملكة العربية السعودية  
 

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

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

 15بتاريخ    34/201312رقم ت م ن/بال  حصلت الشركة على ترخيصبتعديل نظامها األساسي ليشمل اعمال التأمين العام والتأمين الصحي.  

 %98.33الشركة مملوكة بنسبة  .  أعمال التأمين  لممارسة  "(ساما)"السعودي  البنك المركزي  م( من  2013ديسمبر   18هـ )الموافق  1435صفر  

 . الدخللضريبة  والخاضعينغير سعوديين  % من مساهمين 1.67 ةالزكاة، ونسب الى  الخاضعوسعوديين والجمهور  من مساهمين
 

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

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

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

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

بين الشركتين على  والت  المبرمة  بعد استيفاء كل من الشركة وسوليدرتي لشروط االندماج وفقًا التفاقية االندماج  إلى الشركة  زامات سوليدرتي 

 .للتفاصيل (4) االيضاح رقميرجى الرجوع إلى  النحو المبين في تعميم المساهمين ووثيقة الطرح الصادرة عن الشركة.
 

 عداد س اإل ا أس -2

 العرضس اأس (أ

التقارير المالية    34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي    2021  يونيو  30المنتهية في    فترةولل  كما في  للشركة القوائم المالية األولية الموجزة    إعداد تم  

 . نلمحاسبي وا للمراجعينالسعودية الهيئة  الصادرة عنواإلصدارات األخرى معتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير ال االولية
 

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

تا بها حتى  العادلةاالستثمارات المحتفظ  بالقيمة  بالقيمة الحالية لاللتز  ومنافع  ريخ االستحقاق(  بها  يتم االعتراف  التي  امات المستقبلية الموظفين 

 باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة. 
 

والموجودات الغير ملموسة وحق استخدام    الممتلكات والمعداتحسب ترتيب السيولة. باستثناء  الموجزة  يتم عرض قائمة المركز المالي األولية   

االيجار   الموظفين ومطلوبات  منافع  والتزامات  يتم اإلبالغ عنها  ةقائمومطالبات  أصول والشهرة  لم  أقساط    واحتياطي  ومطالبات متكبدة  عجز 

الحسابي التأمين   واالحتياطي  الوحدات  االخرى  واحتياطي  الفنية  طبيعة  واالحتياطات  ذات  هي  األخرى  والمطلوبات  الموجودات  جميع  فإن   ،

 قصيرة األجل ـ إال إذا تم التنويه إلى خالف ذلك نصاً. 
 

العربية    التأميننظام    ألحكاموفقاً   المملكة  التنفيذية(   ةالسعودي في  ب )اللوائح  تحتفظ  الشركة  فإن  لسجالت  ،    " التأمينعمليات  "حسابات  مستقلة 

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

  .بات ذات الصلةعمليات المساهمين في الحسا
 

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

في    للشركةالسنوية  المالية   المنتهية  وللسنة  االندماج مع شركة سوليدرتي م2020ديسمبر    31كما في  تأثير  يمكن    (.4االيضاح  )  باستثناء  ال 

للسنة ككل المتوقعة  للنتائج  الموجزة مؤشراً  المالية األولية  القوائم  بالريال السعودي وتم    .اعتبار  المالية األولية الموجزة  القوائم  تم عرض هذه 

 .  تقريب األرقام ألقرب ألف صحيح
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 )تتمة(  أساس االعداد -2

 ضاتاألحكام الهامة والسياسات المحاسبية واالفترا (ب

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

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

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

ق السياسات  وفي سياق إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، فإن التقديرات الجوهرية التي نفذتها اإلدارة في تطبي   معقولة في ظل الظروف.

هي ذات السياسات المطبقة في القوائم المالية    ،سياسات إدارة المخاطر  متضمنةالمحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات  

في   المنتهية  وللسنة  في  كما  الي  ذلك، ومع  .م2020ديسمبر    31السنوية  لتقديرات عدم  الرئيسية  المصادر  بمراجعة  الشركة  تم قامت  التي  قين 

والشكوك المرتبطة بدمجها مع شركة سوليدرتي. ستستمر اإلدارة  كورونا  اإلفصاح عنها في البيانات المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة  

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

 ج( موسمية العمليات 

 .مية يمكن أن تؤثر على عمليات التأمين لدى الشركةال يوجد تغيرات موس
 

 الهامة السياسات المحاسبية  - 3

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

السعودية وتتوافق مع  العربية  المستخدمة إلعداد    المملكة  السنوية    القوائمتلك  في  للالمالية  المنتهية  تطبيق  بناءً   م.2020ديسمبر    31سنة   على 

 2020يناير    1السياسات المحاسبية التالية قابلة للتطبيق اعتباًرا من    ان  ،الراهنةي ضوء البيئة االقتصادية  وف   ةر الحالي ايي التعديالت على المع

 . 2020المالية السنوية لعام   القوائمفة السياسات المحاسبية المقابلة المحددة في الستبدال أو تعديل أو إضا
 

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

والتـي صادرة عن المجلـس الـدولي لمعيـار المحاسـبة على المعايير القائمة الالتالية قامت الشركة بتطبيق المعايير والتعديالت والتنقيحات الجديدة 

 :والتي قامت الشركة بتطبيقها 2021يناير  1أصبحت  سارية المفعول كما في 
 

المع المالي  يتعديالت على  التقارير  الدولي إلعداد  الدولية  (9)ار  المحاسبة  الدولياي ، والمع(39)، ومعايير  المالي  ر  الدولي  يا، والمع(7)  للتقارير  ر 

 : إصالح معيار معدل الربح (16)والمعيار الدولي للتقارير المالية (، 4) تقارير الماليلل
 

ض بـين البنـوك بمعـدل ربـح بـديل شـبه خـالي مـن الية عندما يـتم اسـتبدال سـعر العـرتوفر التعديالت تخفيفًا مؤقتًا يعالج التأثير على التقارير الم

 لية:المخاطر تشمل التعديالت الوسائل العملية التا
 

ليتم التعامل معها كتغييرات على معدل  مباشرة،طلبها اإلصالح ي ييرات في التدفقات النقدية التي أو تغ تعاقدية،وسيلة عملية تتطلب تغييرات  •

 السوق؛بما يعادل الحركة في معدل ربح  متغير،ربح 

 و التحوط؛صات ووثائق التحوط دون وقف عالقة ض بين البنوك للتحوط من التخصي سعر العرطلبها إصالح السماح بالتغييرات التي ي  •

توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات المحددة بشكل منفصل عنـدما يـتم تخصـيص أداة معـدل الـربح الخـالي مـن  •

 المخاطر كتحوط لمكون المخاطر.
 

 . األولية الموجزة له أي أثر جوهري على هذه القوائم المالية إن تطبيق المعايير و التفسيرات المعدلة التي تنطبق على الشركة لم يكن
 

 المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ (ب

والتـي تتوقـع الشـركة بشـكل معقـول أن  فيما يلي المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم الماليـة السـنوية للشـركة،

اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت   حيث  نافذةتاريخ مستقبلي. تعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تكون  تكون قابلة للتطبيق في  

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

 البيان  المعيار 

  عقود التأمين ( 17)ر المالي المعيار الدولي للتقري 

 األدوات المالية ( 9)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 أو غير متداولة  متداولةكـ  االلتزاماتتصنيف  ( 1)المعيار المحاسبة الدولي 

بيان ممارسة المعايير الدولية    (1)المعيار المحاسبة الدولي 

 ة اإلفصاح عن السياسات المحاسبي  (2للتقرير المال )

 تعريف التقديرات المحاسبية ( 8)المعيار المحاسبة الدولي 

 : تكلفة تنفيذ العقد د المرهقةالعقو ( 37)المعيار المحاسبة الدولي 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات: العائدات قبل االستخدام   ( 16)المعيار المحاسبة الدولي 

 اإلطار المفاهيمي  ( 3)المعيار الدولي للتقرير المالي 

ومعيار المحاسبة الدولي   (10)المعيار الدولي للتقرير المالي 

(28) 

 بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشريك أو المشروع المشترك 

 2020 - 2018التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي  التحسينات السنوية
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبيةالسياسات  -3

 )تتمة(صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ المعايير ال (ب

 عقود التأمين  - (17) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

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

يُطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع   ( "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
 

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

 االستثمار المميزة، و  عناصر  (2

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

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

 قياسال

( الذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسـات المحاسـبية ألغـراض 4ن متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )وعلى النقيض م

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

 لتأسيسية" التالية: "الفئات ايستند النموذج العام إلى 
 

 تحقيق التدفقات التي تتكون من   (أ

 احتمالية التقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية،  •

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

 المالية.  تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير  •
 

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

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

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

 عقود التأمين من اجل إعادة احتساب المجموع:  
 

الخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية لمجموعة عقود  التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة ب  •

 التأمين في ذلك التاريخ، 

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

يرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المسـتقبلية لكـن ال يمكـن ان يكـون بالسـالب، يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية الحقاً بحسب التغ

كما يتم احتسـاب الفائـدة علـى وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية األكبر من هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسارة. 

تة عند االعتراف األولي بالعقد )أي معدل الخصم المستخدم في البداية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية بمعدالت مثب هامش الخدمات التعاقدية  

في الربح أو الخسارة بناًء على وحدات التغطية، مما يعكس كمية المزايا المقدمة هامش الخدمات التعاقدية  المقدرة(. عالوة على ذلك، سيتم تحرير  

 قعة للعقود المتبقية في المجموعة.ومدة التغطية المتو
 

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

حقـاً. بالنسـبة لهـذه العقـود، يـتم تعـديل هـامش الخـدمات التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعـادة تقييمهـا ال

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

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

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

من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياساً ال يختلـف بشـكل   توزيع األقساط الُمبسطة  بطريقةإضافة إلى ذلك، يُسمح  

حـدة أو أقـل. وبهـذه الطريقـة يـتم موائمـة التـزام جوهري عن النموذج العام أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التـأمين لمـدة سـنة وا

لتطبيـق مـن أجـل التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج العـام قـابالً ل

دية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخـاطر الماليـة فـي حـال أن قياس المطالبات المتكبدة. إال انه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النق

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

 السريانتاريخ 

خـالل وتلقـى  (17)تقـارير الماليـة رقـم للت على المعيـار الـدولي مسودة عرض تعديالالدولية  ر مجلس معايير المحاسبة  أصد  2019في يونيو   

ألي تعليقات من مختلف أصحاب المصلحة. يعيد المجلس الدولي لمعايير المحاسبة حاليًا مناقشة القضايا التي أثارها أصـحاب المصـلحة. بالنسـبة 

س معـايير المحاسـبة الدوليـة اإلجـراءات العاديـة الخاصـة بوضـع سـيتبع مجلـ ،(17)رقـم  المـاليتقارير للر الدولي تعديالت مقترحة على المعيا

المعيـار  فـي( 9)رقـم   للمعيار الـدولي للتقـارير المـالي  وتأجيل اإلعفاء المؤقت  (17)رقم    للمعيار الدولي للتقارير المالي  المعايير. التاريخ الفعلي

 - (15رقـم ) المعيار الدولي للتقـارير المـالي بالتطبيق المبكر إذا تم أيًضا تطبيق. يُسمح 2023يناير  1هو حاليًا  ،(4رقم )المالية الدولي للتقارير  

 تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ نفاذه. المالية.األدوات  - (9رقم ) والمعيار الدولي للتقارير المالياإليرادات من العقود مع العمالء 
 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30كما في 

 

13 
 

 

 )تتمة(  الهامة  المحاسبيةالسياسات  -3

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

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

  التحول

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

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

 

 العرض واالفصاح

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

 تأثيرال

الموجزة، لم يتم بعد تقييم    االوليةالمالية    القوائم تاريخ نشر هذه  . حتى  (17)لتقارير المالية رقم  لأكملت الشركة تصميم متطلبات المعيار الدولي  

 وكانت المجاالت الرئيسية للفجوات كما يلي:   ،األثر المالي لتطبيق المعيار بشكل كامل من قبل الشركة. أجرت الشركة تحلياًل للفجوات
 

 نطاق التأثير  ملخص التأثير 

 األثر المالي  ال تزال الشركة تقيم التأثير المالي الكامل 

ة / نموذج  طريقة الرسوم المتغيرأجل  تم تطوير التصميم المفاهيمي لمخطط حسابات جديد من   •

 طريقة توزيع األقساط الُمبسطة القياس العام / 

 تم تطوير متطلبات البيانات االكتوارية والمحاسبية على مستوى أكثر دقة  •

لح • وتتبعها  العقود  لمجموعة  الخصم  معدالت  تخزين  بموجب  يجب  الفائدة  تراكم  طريقة  ساب 

 ة / نموذج القياس العام.الرسوم المتغير

الثقة  • فاصل  أرقام  على  الحصول  يتم  االكتواري.  النظام  في  المخاطر  تعديل  حساب  تضمين 

 لتعديل المخاطر. 

تم تطوير التصميم المفاهيمي لتحديد المدخالت الرئيسية الختبار العقود المرهقة وكذلك تحديد   •

 توزيع األقساط الُمبسطة ق والظروف" لعقود "الحقائ 

 تصميم مفاهيمي لحساب وتتبع هامش الخدمة التعاقدية •

تأثير البيانات / أنظمة تكنولوجيا 

 المعلومات 

المعلومات   • وتكنولوجيا  واالكتتاب  واإلكتوارية  المالية  للعمليات  المفاهيمي  التصميم  تصميم  تم 

جنبًا إلى جنب مع مجموعة جديدة من    (17المالي رقم )المعيار الدولي للتقرير  بما يتناسب مع  

مع للتعامل  جديدة  ضوابط  تطوير  سيتم  الحوكمة.  المالي  إطار  للتقارير  الدولي  رقم    المعيار 

 خالل مرحلة التنفيذ (17)

واالكتوارية   • المحاسبية  البيانات  مصادر  بين  وضعها  سيتم  التي  الجديدة  التسوية  عمليات 

 واالكتتاب 

ا • تحديد  والقرارات  تم  القياس  لنموذج  المناسبة  الجديدة  المحاسبية  للسياسات  المفاهيمي  لتصميم 

 الفنية لكل مجال 

 مراقبة الشروط واألحكام المتعلقة بعقود التأمين •

وتكاليف   • الشراء  وتكاليف  الجديدة  المصروفات  تخصيص  لعملية  النظري  التصميم  وضع  تم 

 لربحية على مستوى العقد. تسوية المطالبات وتكاليف االكتتاب لتحديد ا

 يجب وضع نظام لتتبع فترة التغطية للمنتجات المستقبلية •

 تأثير المعالجة 

 (17)تم إنشاء لجنة توجيهية جديدة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 تم وضع خطة المشروع للتصميم والتنفيذ على مستوى األنشطة  •

 ر الرقابةاطإالتأثير على السياسات و

 
 (17)لتقارير الماليـة لالمرحلة الثالثة من المعيار الدولي  تطبيق. قدمت الشركة تقرير خطة للتطبيقوشكلت لجنة    التطبيقبدأت الشركة في عملية  

 2021و تعليمات إلى الشـركة للمرحلـة الرابعـة فـي يوليـ سامالالمتثال للمتطلبات التنظيمية لمرحلة التصميم. أصدرت  2021في مايو   ساماإلى  

 .2021نوفمبر  30األولى بحلول  التجريبيةحيث يجب تقديم نتائج الجولة 
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبية السياسات    -3

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

 األدوات المالية   - (9)المعيار الدولي للتقرير المالي 

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

 التصنيف والقياس

( منهجاً واحداً لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمـة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل 9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

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

 

 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و  (1

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

 أصل المبلغ القائم. 

 

د البيـع يُقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم تدوير المكاسب والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسـارة عنـ

 في حال تحقق الشرطين التاليين: 

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

 المالية، و

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

 

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

أو  يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فـي حـال أن القيـام بـذلك سـيعمل علـى اسـتبعاد

نسبة ألدوات حقـوق الملكيـة التـي ال يـتم االحتفـاظ بهـا بغـرض المتـاجرة، يمكـن للمنشـأة أيضـاً بال تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري. 

ر االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات الالحقة بالدخل الشامل اآلخر فـي القيمـة العادلـة لـألدوات )بمـا فـي ذلـك المكاسـب والخسـائ 

 . لدخلقائمة االمحققة(، وتوزيعات األرباح المدرجة في 
 

عادلـة لاللتـزام إضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إدراج مبلغ التغيـر فـي القيمـة ال

التغيـرات فـي مخـاطر االئتمـان المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثيرات 

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

 االنخفاض في القيمة  

ها وفقـاً لمعيـار المحاسـبة ( خسائر االئتمان المتوقعة، كما لو تم استخدام9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )

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

يـة. يـتم تحـديث مبلـغ خسـائر االئتمـان االئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمان 

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

 التحوطمحاسبة 

 ( المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  المخ9يقدم  إدارة  مع  أقرب  بشكل  التحوط  محاسبة  تتماشى  كي  التحوط  لمحاسبة  جديدة  متطلبات  تعمل  (  اطر. 

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

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

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

 المحاسبة الدولي يعالج حالياً محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.  
 

 السريانتاريخ 

( "عقود التأمين": 4م. إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )2018يناير    1(  9يار الدولي للتقرير المالي )كان تاريخ سريان المع

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

( القائم للسماح للمنشآت بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير 4والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )م،  2016

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

 تأمين" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما:  ال
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبية السياسات    -3

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

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

 )تتمة( ريانالستاريخ 

 ( حتى 9تطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي ) .1

 معيار التأمين الجديد، أو تاريخ سريان  (أ

بعد   ( ب  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  التقارير  إعداد  المعيار    اقترح .  2021يناير    1فترات  نفاذ  تاريخ  تمديد  الدولية  المحاسبة  مجلس معايير 

يناير    1إلى    (4)في المعيار الدولي للتقارير المالية    (9)واإلعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية    (17)الدولي للتقارير المالية  

يتطلب.  2023 تتعلق    حيث  إضافية  فقط    بالموجوداتإفصاحات  متاح  الخيار  هذا  التأجيل.  فترة  ترتبط   للمنشئاتالمالية خالل  التي 

 أو؛  سابقًا؛( 9)لتقارير المالية لالدولي أنشطتها في بالتأمين ولم تطبق المعيار 
 

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

 إضافية.  تال فصاحا ة توجد حاج  ،قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية
 

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

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

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

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

حتى تاريخ نفاذ معيار عقود    (9)  تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي، قررت الشركة  لتاليمؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبا  قررت الشركة أنها

 المالية للشركة.  القوائمالتأمين الجديد. يتم تضمين اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في 

 تقييم االثر
تطب  تأثير  بتقييم  حاليًا  الشركة  المالية  تقوم  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  وتنفيذ  هذه  (9)يق  نشر  تاريخ  من  اعتباًرا    االوليةالمالية    القوائم. 

تتوقع الشركة أن يتأثر تصنيف وقياس األصول    ذلك،لم يتم بعد تقييم األثر المالي لتطبيق المعيار بشكل كامل من قبل الشركة. ومع    الموجزة،

 حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية. (9)ر الدولي للتقارير المالية المالية من تطبيق المعيا

 

 تجميع االعمال  -4

( لتقييم اندماج  2019يونيو    26هـ )الموافق  1440شوال    23ع شركة سوليدرتي في  وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة )"مذكرة التفاهم"( م

في   الشركتين.  بين  )المواف1442محرم    4محتمل  اندماج ملزمة مع شركة    (،2020أغسطس    23ق  هـ  اتفاقية  في  الشركة عن دخولها  أعلنت 

تقديم عرض   في شركة سوليدرتي من خالل  المساهمون  يملكها  التي  في محاولة لالستحواذ على جميع األسهم  االندماج"(  سوليدرتي )"اتفاقية 

ادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم عادية جديدة لجميع المساهمين في  ويتم هذا التبادل عن طريق زي   نقدي،تبادل األسهم دون أي مقابل  ل

ربيع    15االندماج في  سوليدرتي )"االندماج"(. حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي )ساما( وهيئة السوق المالية على صفقة  

 ( على التوالي.2020ديسمبر   23لموافق هـ )ا1442 األول جمادى 8و( 2020نوفمبر   30هـ )الموافق 1442الثاني 

 

الع  الفترة،خالل   العامة غير  الجمعية  اجتماع  في  الشركة وسوليدرتي  في  وافق مساهمو  المنعقد  الثاني  13ادية  )الموافق  1442  جمادى    26هـ 

من قانون  193و  192و  191المواد  ( على االندماج المقترح للشركة وشركة سوليدرتي ليتم تنفيذه عن طريق االندماج بموجب على  2021يناير  

م رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  إصدار    (،2015فمبر  نو  10  )الموافق  هـ1437محرم    28بتاريخ    3الشركات  خالل  من 

 خاضعة ألحكام شروط وأحكام اتفاقية االندماج.   سوليدرتي،سهًما جديدًا في الشركة مقابل كل سهم في   0.482656120

 

( انتهت فترة اعتراض الدائنين ولم تكن هناك اعتراضات معلقة من دائني سوليدرتي كما  2021فبراير    26)الموافق   هـ1442رجب    14بتاريخ  

أعلنت الشركة تنفيذ قرار دمج سوليدرتي في الشركة    (،2021فبراير    28الموافق  )هـ  1442رجب    16في    ذلك،في هذا التاريخ. عالوة على  

وفقاً التفاقية المبرمة بين   االندماجت كل من الشركة وسوليدرتي شروط  ليدرتي إلى الشركة بعد أن استوفووتحويل جميع أصول والتزامات س

تعميم المساهمين ووثيقة الطرح الصادرة عن الشركة. في هذا   المبين في  النحو  وأنشطة    الموجوداتتم تحويل صافي    التاريخ،الشركتين على 

ال إلى  بشركة سوليدرتي  الخاصة  في  األعمال  إدراجها  من  تم شطب سوليدرتي  الشركة.  الصادرة عن  الجديدة  األسهم  مقابل  بعد    تداول،شركة 

 .2021 يونيو 30لم يتم إلغاء السجل التجاري لشركة سوليدرتي اعتباًرا من  ذلك،ومع   التحويل،

 

دمج األعمال )"المعيار"( مع كون الشركة    -  (3)مالية  لتقارير اللتمت المحاسبة عن االندماج باستخدام طريقة االستحواذ بموجب المعيار الدولي  

االستحواذ على أساس القيم العادلة المؤقتة    . وقد قامت الشركة بحساب عمليةالتي تم استحواذها وشركة سوليدرتي هي الشركة    المستحوذ،هي  

سيتم االنتهاء من تعديل القيم المؤقتة وتأثيرها على  (.  )"تاريخ االستحواذ"  م2021فبراير    28للموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة كما في  

 خالل اثني عشر شهًرا من تاريخ االستحواذ على النحو الذي يسمح به المعيار.  األصول المقتناة للشركةشهرة وصافي ال
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 تجميع االعمال )تتمة(  -4
 

 الشراء مقابل 

 سهم جديد لمساهمي سوليدرتي.  12,066,403 تكون من إصدارألف لاير سعودي والذي ي  317,950تم تحديد مقابل الشراء بمبلغ 
 

البالغة   العادية  لألسهم  الختامي  السوق  أساس سعر  للشركة على  المصدرة  الجديدة  لألسهم  العادلة  القيمة  تحديد  للسهم    26.35تم  لاير سعودي 

ليف اإلصدار التي كانت تُعزى مباشرة إلى إصدار األسهم  . تكام2021فبراير    28الواحد في تداول بتاريخ آخر تداول قبل تاريخ االستحواذ في  

ألف   197,286ألف لاير سعودي و  120,664كانت هناك زيادة في رأس المال وعالوة إصدار األسهم بمبلغ    لذلك، لم تكن جوهرية. ونتيجة  

 لاير سعودي على التوالي. 

 

 والمطلوبات المفترضة الموجودات المقتناة المحددة  

 :2021فبراير   28لتالي القيم العادلة المؤقتة للموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة كما في يلخص الجدول ا

 االجمالي عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

 ألف لاير سعودي  

    الموجودات

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

 37,500 37,500 - ( 1-4)االيضاح  ودائع قصير االجل

 29,081 - 29,081 الصافي  ب راكات مستحقة القبض، اشت

 10,962 - 10,962 الصافيب معيدي التأمين،  مبالغ مستحقة من

 98,479 98,479 - استثمارات 

 10,231 - 10,231 حصة معيدي التأمين من اشتراكات غير مكتسبة 

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

 8,281 - 8,281 لتأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها حصة معيدي ا

 8,818 - 8,818 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة 

 29,749 1,413 28,336 أخرى موجودات مبالغ مدفوعة مقدماً و

 7,743 - 7,743 حق استخدام اصول 

 4,447 - 4,447 ومعدات  أثاث

 56,291 56,291 - ذات عالقةجهة  مبالغ مستحقة من

 147,218 - 147,218 حقة لعمليات المساهمين ستمبالغ م

 4,760 - 4,760 موجودات غير ملموسة 

 617,378 286,318 331,060 إجمالي الموجودات

    

    المطلوبات

 31,447 - 31,447 لوكالء ومزودي خدمات خارجيين مبالغ مستحقة

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

 8,173 - 8,173 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 106,795 - 106,795 اشتراكات غير مكتسبة 

 1,356 - 1,356 لمعيدي التأمين  غير مكتسبةعموالت 

 10,904 - 10,904 مطالبات تحت التسوية

 83,100 - 83,100 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 

 19,244 - 19,244 احتياطي عجز أقساط التأمين 

 18,544 - 18,544 أخرى  فنية احتياطيات

 7,407 - 7,407 مطلوبات االيجار

 147,218 147,218 -  التأمينحقة لعمليات  ستمبالغ م

 984 838 146 لجهة ذات عالقة  مبالغ مستحقة

 2,738 - 2,738 التزامات منافع الموظفين

 3,398 3,398 - مستحقة زكاة وضريبة دخل

 40 - 40 التأمينفائض من عمليات 
 

   

 532,376 201,341 331,035 إجمالي المطلوبات

 85,002   صافي موجودات سوليدريتي كما في تاريخ االقتناء

 232,948   شهرة ناتجة عن االستحواذ

 317,950   مقابل الشراء 

 

الحصول عليها من خالل دمج األعمال. خالل الفترة المنتهية في   يمثل هذا المبلغ الوديعة القانونية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل التي تم 4-1

 . ساما، تم سحب المبلغ بالكامل عند استالم موافقة  2021يونيو  30
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 لدى البنك نقد ال -5

 مما يلي:  وما في حكمهيتكون النقد 

 

الف لاير   105,532:  2020ديسمبر    31الف لاير سعودي )  39,924  م مبلغ2021  يونيو  30يتضمن النقد وما في حكمة كما في     5-1

 . رة "المساهم المؤسس"سعودي( محتفظ بها لدي بنك الجزي 
 

من      5-2 يتراوح  معدل  بمتوسط  عمولة  على  المرابحة  ودائع  إلى  0.10تحصل   %1.70( سنويًا  إلى 3.00:  2020ديسمبر    %31   %

 % سنويًا(. 3.20

 
 ، صافي اشتراكات مستحقة القبض -6

 

 خالل الفترة / السنة كما يلي: ديون مشكوك في تحصيلها كانت الحركة في مخصص 

 

 

 

 

 

 

 م )مراجعة( 2020ديسمبر 31 م )غير مراجعة( 2021 يونيو 30 

عمليات   

 التامين 

عمليات  

 عمليات التامين  اإلجمالي  همين المسا

عمليات 

 اإلجمالي  المساهمين 

 ألف لاير سعودي  لاير سعودي  ألف 
       

 - - - 30 - 30 النقد في الصندوق 

 12,552 3,532 9,020 87,445 4,307 83,138 وكالبن  فينقد ال

 93,480 30,000 63,480 86,981 86,981 - ودائع مرابحة 

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

 83,168 91,288 174,456 72,500 33,532 106,032 

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

 م 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 دي ألف لاير سعو ألف لاير سعودي  

   عمليات التأمين 
   

 349 34,090 حاملي وثائق التأمين

 - 5,460 الوسطاء والوكالء 

 2,356 7,441 (( د) 13جهات ذات عالقة )إيضاح 

 ─────── ─────── 

 2,705 46,991 مستحقة القبض  اشتراكاتإجمالي 

 (202) ( 16,363) مخصص ديون مشكوك في تحصيلهاناقصاً: 

 ─────── ─────── 

 2,503 30,628 اشتراكات مستحقة القبض، بالصافي 

 ═══════ ═══════ 

أشهر المنتهية في    للستة 

 م 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 31للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر 

 )مراجعة( 

 سعودي  ألف لاير ألف لاير سعودي  
   

السنة  الفترة / بداية يالرصيد ف  202 238 

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

 ( 36) 656 مخصص / )عكس( خالل الفترة / السنة 

 ─────── ─────── 

نهاية الفترة / السنة  يالرصيد ف  16,363 202 

 ═══════ ═══════ 
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 ظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات استثمارات متاحة للبيع محتف -7

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

 . المؤسس
 

 العملة 

 م 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

  سعودي لاير ألف لاير سعودي  ألف  

    عمليات التأمين 

 153,738 153,462 لاير سعودي  صندوق الجزيرة  للمرابحة بالريال السعودي  

 185,453 214,446 لاير سعودي  صندوق الجزيرة المتنوع الجسور 

 51,320 60,051 لاير سعودي  صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن 

,68614 لاير سعودي   صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ   11,610 

 222,209 243,030 دوالر امريكي   صندوق الجزيرة الدولي لألسهم 

 289,910 364,055 لاير سعودي  صندوق الجزيرة لألسهم السعودية 

 175,771 198,671 دوالر امريكي   صندوق الجزيرة لألسهم األوروبية 

 253,812 236,948 دوالر امريكي   صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية
  ────── ────── 

 1,343,823 1,485,349  االجمالي 
  ══════ ══════ 

 

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

 

 
أشهر المنتهية في   للستة

 م 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 31للسنة المنتهية في 

 م 2020 ديسمبر

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف 
   

السنة  الفترة / بداية يالرصيد ف  1,343,823 185,178 

 996,927 - المحول من محفظة التأمين 

 (1,743) ( 10,469) صافي بال،  الفترة / السنةخالل  استرداد

 163,461 151,995 ( 9السنة )إيضاح الفترة / التغيرات في القيمة العادلة خالل 
 ────── ────── 

 1,343,823 1,485,349 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
 ══════ ══════ 
 

 ات  ستثماراال -8
 

 م )مراجعة( 2020ديسمبر 31 م )غير مراجعة( 2021 يونيو 30 

 
 عمليات التأمين 

عمليات  

 المساهمين 
 عمليات التأمين  إجمالي 

عمليات 

 المساهمين 
 إجمالي 

سعودي لاير   ألف  لاير سعودي  ألف   
       

حتى  بها  محتفظ  استثمارات 

 395,348 378,978 16,370 368,181 368,181 - (1-8تاريخ االستحقاق )

       

استثمارات محتفظ بها 

بالقيمة العادلة من خالل  

 56,463 2,984 53,479 232,905 128,857 104,048 ( 2-8) قائمة الدخل
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 451,811 381,962 69,849 601,086 497,038 104,048 إجمالي
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 االستثمارات )تتمة(  -8

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  8-1

ألف لاير   198,264:  2020ديسمبر    31ألف لاير سعودي )  368,121تمثل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق صكوًكا بقيمة  

بقيمة ال شيء )  30إلى    12سعودي( مع استحقاق من   ألف لاير سعودي( مع استحقاق    178,522  : 2020ديسمبر    31عاًما ووديعة مرابحة 

:  2020ديسمبر    31% سنويًا )5.65لى  % إ1.83ثالث سنوات لدى البنك الجزيرة "المساهم المؤسس". متوسط سعر الكوبون على الصكوك هو  

 .2020ديسمبر  31كما في % سنويًا 3.20% إلى 3.00%( ومعدل العمولة على ودائع المرابحة من 4.10% إلى 4.01
 

ديسمبر   31والسنة المنتهية في  م2021 يونيو 30في خالل الفترة المنتهية االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  هذه كانت الحركة في 

 على النحو التالي:  م2020
 )غير مراجعة(   م2021 يونيو 30 

 االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

 لاير سعودي   ألف 
    

 395,348 378,978 16,370  الفترةبداية  فيالرصيد 

 93,500 93,500 - ( 4المكتسب من خالل تجميع االعمال )إيضاح 

,00050 - اضافات خالل السنة   50,000 

( 16,380) استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقاستحقاق   (136,285 )  (152,665 )  

 5,239 5,229 10 عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

( 23,241) - من االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق المستلمة عموالتال  (23,241 )  
 ────── ────── ────── 

 368,181 368,181 -   الفترةرصيد نهاية 
 ══════ ══════ ══════ 
 

 )مراجعة(   م2020ديسمبر  31 

 االجمالي  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي  ألف 
    

 383,417 367,503 15,914 بداية السنة  فيالرصيد 

 30,000 30,000 - خالل السنة  اضافات 

 12,236 11,780 456 تثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقعمولة من اس

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

 (7,305) (7,305) - من االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  المستلمة  عموالتال

 ────── ────── ────── 

 395,348 378,978 16,370  السنةرصيد نهاية  
 ══════ ══════ ══════ 
 

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

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

سعودي(، وتتضمن استثماراً في أسهم شركات مدرجة في سوق  ألف لاير    53,479:  م2020ديسمبر    31ألف لاير سعودي )  123,629

استثمار في  و  ( لاير سعودي  ألف  2,984:  م2020ديسمبر    31)  ألف لاير سعودي   3,305والتي تبلغ قيمتها    األسهم السعودية "تداول" 

 (. لاير سعودي  : ال شيء2020ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 1,923نجم بمبلغ 

 

والسنة المنتهية   م2021  يونيو  30 في  المنتهيةالفترة    خاللمن خالل قائمة الدخل    بالقيمة العادلةرات المحتفظ بها  كانت الحركة االستثما

 على النحو التالي: 2020ديسمبر  31في 

 )غير مراجعة(  م2021 يونيو 30 

 االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

 لاير سعودي   ألف 
    

 56,463 2,984 53,479 فترةالالرصيد في بداية 

 4,979 4,979 - ( 4المكتسب من خالل تجميع االعمال )إيضاح 

 228,000 168,000 60,000 الفترة خالل إضافات  

 ( 58,485) ( 48,486) ( 9,999) الفترة خالل   اتاستبعاد

 1,948 1,380 568 ارباح غير محققة 
 ────── ────── ────── 

 232,905 128,857 104,048 الفترةرصيد نهاية 
 ══════ ══════ ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( حات حول القوائم المالية األولية الموجزة إيضا

 م 2021 يونيو 30كما في 

 

20 

 

 االستثمارات )تتمة(  -8

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

 

 احتياطي وحدات   -9

أشهر المنتهية في   للستة 

 م 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

  31للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر 

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف 
   

 187,979 1,349,364 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 143,767 62,911 ، بالصافي اشتراكات استثمارية

 996,927 - محفظة التأمين   المحول من 

( ,97457) تصفيات  (112,937) 

( 17,043) ستحقاقات اال  (29,833) 

 163,461 151,995 (7التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع )إيضاح 
 ────── ────── 

 1,349,364 1,489,253 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 ══════ ══════ 
 

 واحتياطيات أخرى  احتياطي عجز أقساط التأمين، ياالحتياطي الحساب -10

 30أشهر المنتهية في  للستة 

 م 2021 يونيو

 )غير مراجعة( 

  31للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر 

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف 
   

 9,160 5,961 ( 1-10حسابي )إيضاح احتياطي 

 - 10,592 (2-10)إيضاح  احتياطي عجز أقساط التأمين

 322 2,127 (3-10)إيضاح ى أخر فنية اتاحتياطي 
 ────── ────── 

 18,680 9,482 
 ══════ ══════ 

التأمين  الحسابيةاالحتياطيات    تكوينيتم   أقساط  واحتياطي عجز  خبير وفقًا    األخرى  الفنية  واالحتياطيات،  من  عليه  الحصول  تم  الذي  للتقرير 

 كما هو مفصل ادناه:  اكتواري مستقل
 

 حسابي احتياطي  10-1

 30أشهر المنتهية في  للستة 

 م 2021 يونيو

 )غير مراجعة( 

 للسنة المنتهية في  

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف 
   

 360 9,160 السنة / الرصيد في بداية الفترة

 10,980 - تحويل محفظة التأمين 
( 3,199)   تغير في االحتياطي الحسابيال  (2,180) 
 ────── ────── 

 9,160 5,961 السنة / ية الفترةالرصيد في نها
 ══════ ══════ 

 مراجعة() م2020ديسمبر  31 

 االجمالي  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي  ألف 
    

 27,997 - 27,997 الرصيد في بداية السنة

 82,820 27,820 55,000 خالل السنة إضافات  

(25,198) (29,965) خالل السنة   اتاستبعاد  (55,163)  

 809 362 447 ارباح غير محققة 
 ────── ────── ────── 

 56,463 2,984 53,479 رصيد نهاية السنة 
 ══════ ══════ ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30كما في 

 

21 
 

 

 )تتمة(  ي، احتياطي عجز أقساط التأمين واحتياطيات أخرىاالحتياطي الحساب -10
 

 ى أخر عجز أقساط التأمين  احتياطي 10-2

 30أشهر المنتهية في  للستة 

 م 2021 يونيو

 )غير مراجعة( 

 للسنة المنتهية في  

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   فأل 
   

 - 19,244 ( 4المكتسب من خالل تجميع االعمال )إيضاح 

( 8,652) ، صافي   عجز أقساط التأمين التغير في احتياطي  - 
 ────── ────── 

 - 10,592 السنة / الرصيد في نهاية الفترة
 ══════ ══════ 

 

 ى أخر  فنية  اتاحتياطي 10-3

 30ة في أشهر المنتهي للستة 

 م 2021 يونيو

 )غير مراجعة( 

 للسنة المنتهية في  

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف 
   

 - 322 السنة / الرصيد في بداية الفترة

 - 18,544 ( 4المكتسب من خالل تجميع االعمال )إيضاح 

( 16,739) ، صافي   ىأخر فنية اتالتغير في احتياطي   322 
 ────── ────── 

 322 2,127 السنة / الرصيد في نهاية الفترة
 ══════ ══════ 

 
 الحركة في اشتراكات غير مكتسبة  -11

 م 2021 يونيو 30 أشهر المنتهية في الستةفترة  

 )غير مراجعة( 

 م2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 )مراجعة( 

  

 اإلجمالي 

حصة معيدي  

 التأمين 

 

 الصافي 

 

 اإلجمالي 

معيدي  حصة 

 التأمين 

 

 الصافي 

 لاير سعودي   ألف لاير سعودي ألف 
     

  

الرصيد في بداية الفترة / 

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

تجميع   خالل  من  المكتسب 

( 10,231) 106,795 (4االعمال )إيضاح   96,564 - - - 

اشتراكات مكتتبة / )مسندة(  

( 17,796) 118,847 ة خالل الفترة / السن   101,051 233,934 (35,414) 198,520 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 260,175 (45,450 )  214,725 269,021 (48,337) 220,684 

اشتراكات استثمارية  

واشتراكات مكتسبة خالل  

( 188,283) الفترة / السنة  28,884 (159,399 )  (234,488) 30,914 (203,574) 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 / الفترةة الرصيد في نهاي 

( 16,566) 71,892 السنة  55,326 34,533 (17,423) 17,110 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( حات حول القوائم المالية األولية الموجزة إيضا

 م 2021 يونيو 30كما في 

 

22 

 

 متضمنة مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  مطالبات تحت التسوية -12

بالغ عنها على المبلغ التقديري المستحق الدفع فيما  بما في ذلك المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإل  تحت التسويةتشتمل المطالبات    12-1

، والمبالغ المستردة المركز المالي، بعد خصم المبالغ المستردة  قائمةيتعلق بالمطالبات المبلغ عنها للشركة وتلك التي لم يتم اإلبالغ عنها في  

 .األخرى
 

 عالقة ال جهات ذات المعامالت مع ال -13

في معيار المحاسبة الدولي    ةالوارد  عالقة  ذات   الجهة أخرى تندرج ضمن تعريف    جهاتفي معامالت مع    عاديةق األعمال الالشركة في سيا  تدخل 

تسيطر    العالقة:ذات    الجهاتوتمثل  (  24) أو  تسيطر عليها  والمنشآت  الشركة  في  الرئيسيين  اإلدارة  والمديرين وموظفي  الرئيسيين  المساهمين 

بشكل جوه  متأثرة  أو  بشكل مشترك  بهذه  عليها  هذه  الجهاتري  المعامالت مع  جميع  تتم  العادية    الجهات.  للشروط واألحكام  وفقًا  العالقة  ذات 

 المعتمدة من قبل اإلدارة. 
 

  فيما يلي تفاصيل معامالت رئيسية تمت مع جهات ذات عالقة خالل   8، و7،  ،  6،  5اإلضافة إلى اإلفصاحات الواردة في اإليضاحات    1  -13

 منتهية: أشهر ال  الستة فترة

 مبلغ المعاملة   

 طبيعة المعاملة  العالقة  اتف ذا طراال

 م 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 م2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 2,765 41 عمولة مكتسبة من إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  بنك الجزيرة 

 11 11 دخل عمولة من ودائع  

 4,465 5,247 إجمالي االشتراكات المكتتبة 

 6,544 9,200 المطالبات المدفوعة  

 53,552 - محفظة التأمين  المحول من  

 1,692 373 االستثمار في أسهم حقوق الملكية  

 567 1,510 استبعاد حصص ملكية  

    

 262 1,171 أرباح مكتسبة من صناديق مشتركة  الجزيرة كابيتال 

    

 935 - عموالت   كة أمان لوكالة التأمينشر

    

 30 26 إجمالي االشتراكات المكتتبة مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة 

    

 4,263 3,248 الصافي ب والمزايا والبدالت ، الرواتب  اإلدارة العليا موظفي

 44 41 إجمالي االشتراكات المكتتبة 

  يونيو 30 ة فيأشهر المنتهي  الستةفترة  

 )غير مراجعة(  م2021

 م2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 )مراجعة( 

  

 اإلجمالي 

حصة معيدي  

 التأمين 

 

 الصافي 

 

 اإلجمالي 

حصة معيدي  

 التأمين 

 

 الصافي 

 لاير سعودي   ألف لاير سعودي ألف 
       

       السنة  / في بداية الفترة

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

 1,354 ( 5,669) 7,023 2,671 ( 15,164) 17,835 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

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

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

( 18,608) 92,464 السنة  الفترة / مطالبات متكبدة خالل  73,856 50,711 (44,915 ) 5,796 

 - ( 4,941) 4,941 - - - تحويل محفظة التأمين 

( 31,249) 94,004 (4المكتسب من خالل تجميع االعمال )إيضاح   62,755 - - - 

( 89,060) لسنة ا / خالل الفترةة المسترد /ة( المدفوع)  21,583 (67,477 )  (29,139 ) 26,300 (2,839 ) 

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

( 86,921) 164,469   السنة / نهاية الفترة في  77,548 67,061 (58,647 ) 8,414 

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

         السنة / نهاية الفترة في

( 64,925) 57,445 مطالبات مبلغ عنها   (7,480 )  49,226 (43,483 ) 5,743 

24107,0 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها   (21,996 )  85,028 17,835 (15,164 ) 2,671 

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

 164,469 (86,921 )  77,548 67,061 (58,647 ) 8,414 

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30كما في 

 

23 
 

 

 ()تتمة المعامالت مع الجهات ذات العالقة  -13
 

 ذات عالقة   مبالغ مستحقة من جهة 2 -13

 

 مبالغ مستحقة الى جهة ذات عالقة  13-3

 

ديسمبر    31)لاير سعودي    الف 7,441مبلغ    األولية الموجزة  في قائمة المركز الماليالموضحة    ، بالصافيالمستحقة  االشتراكاتضمن  ت ت   13-4

 . "المساهم المؤسس"  الجزيرة ( من بنكالف لاير سعودي 2,356: م2020
 

ديسمبر    31ألف لاير سعودي )  2,595  األولية الموجزة مبلغ  في قائمة المركز الماليالموضحة  من معيدي التأمين،    ان المبالغ المستحقة  13-5

 : ال شيء لاير سعودي( من مجموعة سوليدرتي القابضة. 2020
 

في    تتضمن  13-6 الموضحة  التسوية  تحت  المالي  مةقائ المطالبات  الموجزة   المركز  )  43,599  مبلغ   األولية  سعودي  لاير  ديسمبر    31ألف 

 ألف لاير سعودي( لبنك الجزيرة "المساهم المؤسس".  41,250: م2020
 

 الزكاة وضريبة الدخل  -14

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

 :م2020ديسمبر   31والسنة المنتهية في  م2021 يونيو 30في  المنتهية أشهر الستة فترة خالل  مستحقة الدفعوضريبة الدخل 
 

 الزكاة   14-1

 

 يبة الدخل ضر 14-2

 م 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف 
   

 26 63,439 الجزيرة كابيتال 
 ═══════ ═══════ 

 م 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف 
   

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

 م 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف 
   

 982 1,137 بداية الفترة / السنة الرصيد في 

 - 4,119 ( 4المكتسب من خالل تجميع االعمال )إيضاح 

 1,109 424 الزكاة للفترة / للسنة  

( 2,908) الزكاة المدفوعة خالل الفترة / السنة    (954)  
 ─────── ─────── 

 1,137 2,772 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 ═══════ ═══════ 

 

 م 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف
   

 128 145 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

( 721) ( 4المكتسب من خالل تجميع االعمال )إيضاح   - 

 116 41 ضريبة الدخل للفترة / للسنة  

( 119) ترة / السنة ضريبة الدخل المدفوعة خالل الف  (99)  
 ─────── ─────── 

( 654) الرصيد في نهاية الفترة / السنة  145 
 ═══════ ═══════ 

 1,282 2,118 الزكاة وضريبة الدخل إجمالي
 ═══════ ═══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( حات حول القوائم المالية األولية الموجزة إيضا

 م 2021 يونيو 30كما في 

 

24 

 

 )تتمة(  الزكاة وضريبة الدخل  -14

 الوضع الزكوي والضريبي  (ج

)المعروفة  )"الهيئة"(    والضريبة والجماركلزكاة  اهيئة  إلى    م2020  م إلى2014  ت منواقدمت الشركة اقراراتها الزكوية والضريبية للسن 

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

  تزاموالمن الوعاء الزكوي   تاثر االستثمارامستبعدة  م2018الى  م2014أصدرت الهيئة ربط مبدئي عن السنوات من  م2019 سنةخالل 

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

الهيئة.  أصدرت لجنة االستئناف االبتدائية  .األولية بتأييد معاملة  باستئناف ضد قرار اق  قرارها  أمام    لجنة االستئناف االبتدائية  مت الشركة 

االس تعتقدتئناف  لجنة  الدخل    العليا.  وضريبة  للزكاة  المستقل  ومستشارها  كبيراإلدارة  يتعلق    بشكل  فيما  قوي  وضع  في  الشركة  أن 

 باالستئناف المذكور أعاله.

 

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

 سوليدرتي:ب أصدرت الهيئة التقييمات األولية التالية فيما يتعلق  ،السابقةدات مقيدة. خالل السنوات شها
 

 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  ستقطاعاال ضريبة ربط  •

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

 مليون لاير.  4.2بمبلغ  م2017ربط الزكاة لعام  •

 

نتيج التقييمات األولية وهي واثقة من  هذه  باستئناف ضد  للزكاة وضريبة تقدمت سوليدرتي  المستقل  الشركة ومستشارها  إدارة  تعتقد  إيجابية.  ة 

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

 

 ربحية السهم   -15

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

 على الشركة. العائد المخفض للسهم نطبق ي ال  ./ السنة  كما في نهاية الفترةالصادرة والقائمة  
 

 وديعة نظامية  -16

 يونيو 30كما في    ألف لاير سعودي  47,066  والبالغ% من رأس مالها المدفوع  10يتعين على الشركة إيداع    التنفيذية،الالئحة    تطلباتوفقًا لم

ألف لاير سعودي    12,066  قدره  مبلغ إضافي  بإيداعقامت الشركة  سوليدرتي،  . نتيجة اندماج الشركة مع  سامانك معين من قبل  في ب   م2021

مبلغ   يمكن سحب  التنفيذية. ال  الالئحة  متطلبات  النظاميةلتلبية  "المساهم  سامادون موافقة    الوديعة  الجزيرة  بنك  لدى  بها  الوديعة محتفظ  هذه   .

 المؤسس". 

 

 العادلة لألدوات المالية   ةيم الق -17

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

   .نظامية في تاريخ القياس
 

نقد   للشركة من  المالية  الموجودات  في حكمهتتكون  القبض واس  وما  لتغطية  واشتراكات مستحقة  للبيع  متاحة  مطلوبات مرتبطة  تثمارات 

الدخل    بوحدات قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  اإلستحقاق  واستثمارات  تاريخ  من  بها  محتفظ  وتتكون  وإستثمارات  أخرى،  مدينة  وذمم 

ال تختلف القيم العادلة لألدوات    . التأمين ومطالبات تحت التسوية  لمعيدي أرصدة ذمم دائنة  و  مطلوبات أخرى،  المطلوبات المالية للشركة من

و    6ة بالقيمة العادلة )إيضاح  ، بصرف النظر عن االستثمارات المدرج2021يونيو    30كما في   بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية  المالية

 ، لم تكن هناك أدوات مالية أخرى مملوكة للشركة تم قياسها بالقيمة العادلة.(7

 

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

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

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

 الهامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها، و 
 

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

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية  -17

 ي يتم قياسها بالقيمة العادلة:يعرض الجدول التالي األصول المالية للشركة الت 
 

 ( لاير سعودي  ألف) 2021 يونيو 30كما في 

 القيمة العادلة )غير مراجعة(  

 المستوى 1 المستوى 2 المستوى 3 المجموع 

التكلفة  

 المطفأة 

القيمة  

  الدفترية 

 

 

    

األصول المالية المقاسة بالقيمة 

 العادلة: 

       

1,485,349 - 1,485,349 - - 485,3491,  

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

 لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات 

368,278 - 368,278 - 368,181 368,181 

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ  

 االستحقاق 

232,905 1,923 227,678 3,304 - 232,905 
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة  

 من خالل قائمة الدخل 

2,086,532 31,92  إجمالي  2,086,435 368,181 3,304 2,081,305 

 

 لاير سعودي(  ألف) 2020 ديسمبر  30كما في 

 القيمة العادلة )مراجعة(  

  القيمة الدفترية  التكلفة المطفأة  المستوى 1 المستوى 2 المستوى 3 المجموع 

 األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة :      

       

1,343,823 - ,8231,343  - - 1,343,823 

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

 لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات 

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

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ  

 االستحقاق 

56,463 - 53,479 2,984 - 56,463 
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة  

 من خالل قائمة الدخل 

6,5571,80  إجمالي  1,795,634 227,574 170,758 1,635,799 - 

 

 . / السنة خالل هذه الفترة  الثالث والمستوىالثاني والمستوى  االولبين المستوى  م يكن هناك تنقالتل

 

 معلومات قطاعات التشغيل  -18

المدير  االبالغيتم   المقررة من  التقارير  إعداد  تتوافق مع ضوابط  بطريقة  التشغيل  للتشغيل    عن قطاعات  توزيعوالمسؤول  األول  الموارد    عن 

التشغيل أداء قطاعات  المنتدب  حددها  كما    وتقييم  القرارات االستراتيجية  الذي العضو  التأمين    .يتخذ    في ألغراض اإلدارة، فإن أنشطة عمليات 

 تالي:عمل مبينة على النحو الوحدتي اد التقارير بشأنها في إطار يتم إعدالمملكة العربية السعودية 
 

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

 الطبية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. 
 

غ المستحقة للغير من قبل المؤمن عليه ومنتج التأمين الشامل  والذي يغطي فقط المبال  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    سي،الهند ومنتجات التأمين    البحري،ومنتجات التأمين    والممتلكات،يقدم القطاع العام منتجات التأمين ضد الحريق  

 وغيرها.  األخرى، 
 

ويقدم  يقدم قطاع الحياة منتجات التأمين على الحياة على أساس فردي بما في ذلك المنتجات الموجهة نحو االستثمار المرتبطة بالوحدات لألفراد  

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

التم المؤسسات  تقدمها  التي  الشخصية  القروض  بخالف  المختلفة  االئتمانية  بالتسهيالت  يتعلق  فيما  الحماية  مزايا  أيًضا  القطاع  هذا  ويلية يتضمن 

 لعمالئها. 
 

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

 مركزي. 
 

 .  ال تشمل قطاعات التشغيل عمليات المساهمين في الشركة
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 )غير مراجعة( م2021 يونيو 30كما في  

 

 عام  تأمين مركبات تأمين طبي  تأمين

قطاع تأمين  

 االفراد 

قطاع تأمين  

 االجمالي  وعات المجم

لاير سعودي  ألف    

       الموجودات

حصة معيدي التأمين من اشتراكات غير  

 16,566 8,617 - 7,949 - - مكتسبة

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت  

 64,925 39,340 6,007 11,280 2,850 5,448 التسوية

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم  

 21,996 15,920 - 6,076 - - يتم اإلبالغ عنها

 4,647 111 - 906 499 3,131 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية  

 1,485,349 - 1,485,349 - - - مطلوبات مرتبطة بوحدات 

 1,593,483 63,988 1,491,356 26,211 3,349 8,579 اجمالي موجودات القطاعات 
       

       غير الموزعة:  الموجودات

 30,628      الصافي باشتراكات مستحقة القبض، 

 7,940      الصافي بمعيدي التأمين،   مبالغ مستحقة من

 174,456      وما في حكمه النقد 

 601,086      استثمارات 

 63,439      ذات عالقة ةجه مبالغ مستحقة من

3,0332      أخرى موجودات  مبالغ مدفوعة مقدماً و  

 5,192      ومعدات  ممتلكات

 4,282      موجودات غير ملموسة 

 7,101      حق استخدام اصول

 232,948      شهرة 

 47,066      وديعة نظامية 

 2,790,654      إجمالي الموجودات 

       المطلوبات 

 71,892 16,078 - 10,619 12,376 32,819 اشتراكات غير مكتسبة

 978 - - 978 - - لمعيدي التأمين مكتسبة غيرعموالت 

(34,083) 21,431 مطالبات تحت التسوية  18,014 6,315 45,768 57,445 

 107,024 18,999 - 7,743 65,537 14,745 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 10,592 442 - 1,121 - 9,029 احتياطي عجز أقساط التأمين

9,2531,48 - - - احتياطي وحدات    - 1,489,253 

 5,961 - 5,961 - - - ياحتياطي حساب

 2,127 264 87 - - 1,776 أخرى  فنية احتياطيات

 1,745,272 81,551 1,501,616 38,475 43,830 79,800 القطاعات  اجمالي مطلوبات
       

       المطلوبات والفائض غير الموزعة:

 22,314      ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 129,121      صاريف مستحقة ومطلوبات أخرى م

 6,227      مطلوبات االيجار 

 55,254      مبالغ مستحقة لوكالء وحملة وثائق

 6,280      التزامات منافع الموظفين 

 2,118      مستحقة  زكاة وضريبة دخل

 984      الى جهة ذات عالقة مبالغ مستحقة

89016,      فائض من عمليات التأمين  

 1,984,460      إجمالي المطلوبات 

       حقوق المساهمين

 470,664      رأس المال 

 197,286      عالوة اصدار

 38,348      احتياطي نظامي 

 100,308      مبقاهأرباح 

 806,606      إجمالي حقوق المساهمين 

التزامات منافع  إعادة قياس  احتياطي

 مينعمليات التأ - الموظفين

  

 

 

 (412)  

 806,194      إجمالي حقوق المساهمين 

 2,790,654      إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
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 معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(  - 18
    

 )مراجعة( م2020ديسمبر  31كما في  

 قطاع تأمين االفراد  

قطاع تأمين 

 االجمالي  المجموعات 

    الموجودات

 2,503 2,503 - صافيبالة القبض، اشتراكات مستحق

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

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

 15,164 15,164 - حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 

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

 ────── ────── ────── 

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

    الموجودات غير الموزعة:

 106,032   النقد وما في حكمه

 451,811   استثمارات 

 26   ذات عالقة  اتمبالغ مستحقة من جه

 3,760   أخرى موجودات مبالغ مدفوعة مقدماً و

 1,730   ومعدات  ممتلكات

 35,000   وديعة نظامية 

   ────── 

 2,020,755   اتإجمالي الموجود

   ══════ 

    المطلوبات

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

 34,533 34,533 - اشتراكات غير مكتسبة 

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

 17,835 17,835 - ة لم يتم اإلبالغ عنها مطالبات متكبد

 1,349,364 - 1,349,364 احتياطي وحدات 

 9,160 - 9,160 احتياطى حسابى 

 322 - 322 أخرى فنية احتياطيات 

 ────── ────── ────── 

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

    المطلوبات والفائض غير الموزعة:

 51,430   مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى 

 3,518   إلتزامات منافع الموظفين

 1,282   مستحقة زكاة وضريبة دخل

 15,837   فائض من عمليات التأمين

   ────── 

 1,547,807   إجمالي المطلوبات

   ────── 

    حقوق الملكية

 350,000   رأس المال 

 38,348   احتياطي نظامي

 85,012   أرباح مبقاة 

   ────── 

 473,360   لي حقوق المساهمينإجما

 (412)   عمليات التأمين - إلتزامات منافع الموظفينإحتياطي إعادة قياس  

   ────── 

 472,948   إجمالي حقوق الملكية

   ────── 

 2,020,755   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

   ══════ 
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 ( مراجعة)غير  2021 يونيو 31أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة 

 

 عام  تأمين مركبات تأمين طبي  تأمين

قطاع تأمين  

 االفراد 

قطاع تأمين  

 المجموعات 

عمليات   جماليا

 التأمين

 لاير سعودي  ألف 

       اإليرادات

       :إجمالي اشتراكات مكتتبة

 46,486 - 41,435 373 4,678 - أفراد  

 1,568 - - - - 1,568 ر متناهية الصغ  تمنشآ

 3,936 46 - - - 3,890 صغيرة  منشآت

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

 5,591 4,567 -  - 1,024 شركات 

 69,471 4,728 41,435 6,551 5,647 11,110 إجمالي اشتراكات مكتتبة 

(30,515) - - - اشتراكات استثمارية  - (30,515)  

       تراكات مسندة:اش

(90) - محلي   (99)  - - (189)  

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

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

 25,506 1,720 8,123 1,048 5,057 9,558 صافي اشتراكات مكتتبة 

56,90 25,508 صافيبالالتغير في اشتراكات غير مكتسبة،   165 - 5,061 37,639 

 63,145 6,781 8,123 1,213 11,962 35,066 صافي اشتراكات مكتسبة 

 594 - - 594 - - عموالت معيدي تأمين مكتسبة 

 2,775 196 - - 10 2,569 إيرادات تأمين أخرى 

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

       

       تكاليف ومصاريف التأمين 

(40,120) إجمالي مطالبات مدفوعة  (15,656)  (83)  (1,801)  (5,938)  (63,598)  

 15,995 5,074 1,613 76 159 9,073 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

(31,047) صافي مطالبات مدفوعة  (15,497)  (7)  (188)  (864)  (47,603)  

(,9751) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي  2,307 (254)  24 (862)  (760)  

التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، 

(5,511) 6,491 بالصافي   (1,015)  - 72 37 

(26,531) صافي مطالبات متكبدة  (18,701)  (1,276)  (164)  (654,1)  (48,326)  

 3,254 - 3,254 - - - التغير في االحتياطي الحسابي 

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

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

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

 - - - - - - رسوم إشراف وتفتيش

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

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

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

       إيرادات تشغيلية أخرى /  )مصاريف(

(518)      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   

(19,551)      مية وإداريةمصاريف عمو  

عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق 

   
  

2,854 

 370      دخل عموالت من ودائع 

ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من 

 خالل قائمة الدخل 

   
  

834 

من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل    ةمحقق خسارة

 قائمة الدخل 

   
  

(25)  

من استثمارات بالقيمة العادلة من   توزيعات أرباح 

 خالل قائمة الدخل 

   
  

30 

 2.797      إيرادات أخرى 

 )13,209(      تشغيلية أخرى، بالصافي مصاريفإجمالي 

 1,700      الزكاة وضريبة الدخل ، الدخل قبل الفائض

 74      العائد لعمليات التأمين الخسارةصافي 

قبل الزكاة  لدخل للفترة العائد للمساهمينصافي ا

 وضريبة الدخل

   

  1,774 

 27      الزكاة

 6      ضريبة الدخل

 1,807      صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30كما في 

 

29 
 

 

 معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(  - 18

 ( مراجعة)غير  2020  يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

ودي ألف لاير سع   

 االجمالي  قطاع تأمين المجموعات قطاع تأمين االفراد  اإليرادات

    إجمالي اشتراكات مكتتبة

 39,310 - 39,310 أفراد  

 - - - صغيرة  منشآت

 - - -   متوسطةمنشآت 

 3,239 3,239 - شركات 

 ────── ────── ────── 

 42,549 3,239 39,310 إجمالي اشتراكات مكتتبة 

( 31,769) ثماريةاشتراكات است  - (31,769 )  

    اشتراكات مسندة:

( 2,698)  اجنبي  (1,344 )  (4,042 )  

 ────── ────── ────── 

 6,738 1,895 4,843 صافي اشتراكات تأمين 

 6,180 6,180 - صافيبالالتغير في اشتراكات غير مكتسبة، 

 ────── ────── ────── 

1812,9 8,075 4,843 صافي اشتراكات مكتسبة   

 10,956 - 10,956 إيرادات تأمين أخرى 

 ────── ────── ────── 

 23,874 8,075 15,799 إجمالي اإليرادات 

 ────── ────── ────── 

    إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين 

( 800) إجمالي مطالبات مدفوعة  (3,040 )  (3,840 )  

 3,378 2,578 800 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 ────── ────── ────── 

( 462) - صافي مطالبات مدفوعة  (462 )  

( 66) - التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي  (66 )  

( 512) - التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي   (512 )  

 ────── ────── ────── 

( 1040) - صافي مطالبات متكبدة  (1,040 )  

 35 - 35 حتياطي الحسابي التغير في اال

 181 - 181 االخرى  ات الفنيةالتغير في االحتياطي

( 1,939) تكاليف إقتناء وثائق تأمين   (10 )  (1,949 )  

( 197) رسوم إشراف وتفتيش  (16 )  (213 )  

 ────── ────── ────── 

( 1,920) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين    (1066 )  (2,986 )  

 ────── ────── ────── 

 20,888 7,009 13,879 صافي إيرادات التأمين

 ────── ────── ────── 

    تشغيلية أخرى  )مصاريف( /إيرادات

( 487)   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   

( 11,424)   مصاريف عمومية وإدارية  

 3,003   عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 5   دخل عموالت من ودائع 

( 150)   من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  ةمحققسارة غير خ  

 1,544   ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 220   توزيعات ارباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 1,955   إيرادات أخرى 

   ────── 

 )5,334(    تشغيلية أخرى، بالصافي فمصاريإجمالي 

   ────── 

 15,554   الزكاة وضريبة الدخل ، الدخل قبل الفائض

( 1,412)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين  

   ────── 

 14,142   قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

( 393)   الزكاة  

( 36)   ضريبة الدخل  

   ────── 

 13,713   صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

   ══════ 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( حات حول القوائم المالية األولية الموجزة إيضا

 م 2021 يونيو 30كما في 

 

30 

 

 معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(  - 18
 ( مراجعة)غير  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  

 

 عام  تأمين مركبات تأمين طبي  تأمين

قطاع تأمين  

 االفراد 

قطاع تأمين  

 المجموعات 

 جماليا

عمليات  

 التأمين

 لاير سعودي  ألف 

       اإليرادات

       :إجمالي اشتراكات مكتتبة

 90,478 - 84,579 434 5,465 - أفراد  

 2,234 - - - - 2,234 ر متناهية الصغ  منشآت

 5,331 61 - - - 5,270 صغيرة  منشآت

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

 7,472 5,799 - - - 1,673 شركات 

 118,847 6,005 84,579 6,666 6,764 14,833 مالي اشتراكات مكتتبة إج

(62,911) - - - اشتراكات استثمارية  - (62,911)  

       اشتراكات مسندة:

(19) محلي   (94)  (99)  - - (212)  

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

(2,070) مصاريف فائض الخسارة   (786)  (174)  - - (0303,)  

 38,140 2,502 16,129 767 5,978 12,764 صافي اشتراكات مكتتبة 

 58,348 10,348 - 407 11,697 35,896 صافيبالالتغير في اشتراكات غير مكتسبة، 

 96,488 12,850 16,129 1,174 17,675 48,660 صافي اشتراكات مكتسبة 

 873 - - 873 - - عموالت معيدي تأمين مكتسبة 

 9,549 - 6,149 - - 3,400 ين أخرى إيرادات تأم

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

       تكاليف ومصاريف التأمين 

(52,870) إجمالي مطالبات مدفوعة  (23,719)  (92)  (2,101)  (10,278)  (89,060)  

 21,583 8,585 1,913 76 196 10,813 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

(42,057) صافي مطالبات مدفوعة  (23,523)  (16)  (188)  (1,693)  (67,477)  

(1,475) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي  3,723 (237)  (80)  (772)  1,159 

التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، 

(19,099) 11,194 بالصافي   420 - (53)  (7,538)  

(32,338) بات متكبدةصافي مطال  (38,899)  167 (268)  (2,518)  (73,856)  

 3,199 - 3,199 - - - التغير في االحتياطي الحسابي 

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

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

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

(114) رسوم إشراف وتفتيش  (5)  (1)  (191)  (31)  (342)  

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

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

(16,321) 21,259 التأمين  ل / )خسارة(دخصافي   (80)  24,226 9,387 38,471 

       إيرادات تشغيلية أخرى /  )مصاريف(

(656)      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   

(34,022)      مصاريف عمومية وإدارية  

عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق 

  
 

 
 

5,239 

 377      ئع دخل عموالت من ودا

ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من 

 خالل قائمة الدخل 

  
 

 
 

1,948 

ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 قائمة الدخل 

  
 

 
 

1 

من استثمارات بالقيمة العادلة من   توزيعات أرباح 

 خالل قائمة الدخل 

  
 

 
 

61 

 5,615      إيرادات أخرى 

 )21,437(      تشغيلية أخرى، بالصافي مصاريفي إجمال

 17,034      الزكاة وضريبة الدخل ، الدخل قبل الفائض

(1,273)      صافي الدخل العائد لعمليات التأمين  

قبل الزكاة  صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 وضريبة الدخل

  

 

 

 15,761 

(424)      الزكاة  

(41)      ضريبة الدخل  

 15,296      صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30كما في 

 

31 
 

 

 معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(  - 18
 ( مراجعة)غير  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  

 ألف لاير سعودي  

 قطاع تأمين االفراد  اإليرادات

قطاع تأمين 

 االجمالي  المجموعات 

    إجمالي اشتراكات مكتتبة

 81,454 - 81,454 أفراد  

 - - - صغيرة  منشآت

 3 3 -   متوسطةمنشآت 

 4,647 4,647 - شركات 

 ────── ────── ────── 

 86,104 4,650 81,454 إجمالي اشتراكات مكتتبة 

( 66,219) اشتراكات استثمارية  - (66,219 )  

    اشتراكات مسندة:

( 5,432)  اجنبي  (2,006 )  (7,438 )  

 ────── ────── ────── 

 12,447 2,644 9,803 صافي اشتراكات تأمين 

 13,268 13,268 - صافيبالالتغير في اشتراكات غير مكتسبة، 

 ────── ────── ────── 

 25,715 15,912 9,803 صافي اشتراكات مكتسبة 

 18,754 - 18,754 إيرادات تأمين أخرى 

 ────── ────── ────── 

4,4694 15,912 28,557 إجمالي اإليرادات   

 ────── ────── ────── 

    إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين 

( 860) إجمالي مطالبات مدفوعة  (6,549 )  (7,409 )  

 6,387 5,569 818 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة
 ────── ────── ────── 

( 42) صافي مطالبات مدفوعة  (980 )  (1,022 )  

( 285) 21 ، بالصافيالتغيرات في مطالبات تحت التسوية  (264 )  

( 896) - التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي   (896 )  

 ────── ────── ────── 

( 21) صافي مطالبات متكبدة  (161,2 )  (2,182 )  

 2,575 - 2,575 التغير في االحتياطي الحسابي 

( 619) االخرى  ات الفنيةالتغير في االحتياطي  - (619 )  

( 4,447) تكاليف إقتناء وثائق تأمين   (47 )  (4,494 )  

( 408) رسوم إشراف وتفتيش  (23 )  (431 )  

 ────── ────── ────── 

( 2,920) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين    (231,2 )  (5,151 )  

 ────── ────── ────── 

 39,318 13,681 25,637 صافي إيرادات التأمين

 ────── ────── ────── 

    تشغيلية أخرى  )مصاريف( /داتإيرا

( 611)   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   

( 20,931)   مصاريف عمومية وإدارية  

 5,966   عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 11   دخل عموالت من ودائع 

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

 1,544   بح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ر

 220   توزيعات ارباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 4,475   إيرادات أخرى 

   ────── 

 )9,102(    تشغيلية أخرى، بالصافي مصاريفإجمالي 

   ────── 

 30,216   يبة الدخل الزكاة وضر، الدخل قبل الفائض

( 2,664)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين  

   ────── 

 27,552   قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

( 772)   الزكاة  

( 81)   ضريبة الدخل  

   ────── 

 26,699   صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

   ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( حات حول القوائم المالية األولية الموجزة إيضا

 م 2021 يونيو 30كما في 
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 إضافية معلومات  -19

 الموجزة  األولية قائمة المركز المالي (أ

 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

  يونيو 30

  م2021

 ( مراجعة)غير  

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين

ديسمبر   31

 م2020

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

       الموجودات 

 106,032 33,532 72,500 174,456 91,288 83,168 وما في حكمه النقد 

 اشتراكات مستحقة القبض،  

 2,503 - 2,503 30,628 - 30,628 صافي  بال

معيدي   مبالغ مستحقة من

 - - - 7,940 - 7,940 الصافيب التأمين، 

حصة معيدي التأمين من  

 17,423 - 17,423 16,566 - 16,566 اشتراكات  غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من  

 43,483 - 43,483 64,925 - 64,925 ية مطالبات تحت التسو

  حصة معيدي التأمين من 

مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ  

 15,164 - 15,164 21,996 - 21,996 عنها

 - - - 4,647 - 4,647 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

استثمارات متاحة للبيع محتفظ  

بها لتغطية مطلوبات مرتبطة  

 1,343,823 - 1,343,823 1,485,349 - 1,485,349 بوحدات 

 451,811 381,962 69,849 601,086 497,038 104,048 استثمارات 

ذات    ةجه مبالغ مستحقة من

 26 26 - 63,439 63,439 - عالقة 

موجودات  مبالغ مدفوعة مقدماً و 

 3,760 - 3,760 23,033 546 22,487 أخرى 

 1,730 - 1,730 5,192 - 5,192 ومعدات اثاث 

 - - - 4,282 - 4,282 لموسة موجودات غير م

 - - - 7,101 - 7,101 حق استخدام اصول 

 - - - 232,948 232,948 - شهرة 

 35,000 35,000 - 47,066 47,066 - وديعة نظامية 

حقة لعمليات  ست مبالغ م 

 31,674 31,674 - 66,343 - 66,343 التأمين /المساهمين 

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

 1,924,672 932,325 2,856,997 1,570,235 482,194 2,052,429 

 ناقص: استبعادات من عمليات  

 (31,674) (31,674) - ( 66,343) - ( 66,343) بينية 

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

 2,020,755 450,520 1,570,235 2,790,654 932,325 1,858,329 إجمالي الموجودات 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30كما في 
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 )تتمة( معلومات إضافية - 19

 الموجزة )تتمة(  قائمة المركز المالي األولية (أ

 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

  يونيو 30

  م2021

 عمليات التأمين ( مراجعة)غير  

عمليات  

 المساهمين

ديسمبر   31

م 2020

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ي ألف لاير سعود  

       المطلوبات 

مصاريف مستحقة ومطلوبات  

 51,430 7,552 43,878 129,121 56,420 72,701 اخرى 

 - - - 6,227 - 6,227 مطلوبات االيجار 

مبالغ مستحقة لوكالء وحملة  

 - - - 55,254 - 55,254 وثائق 

 لمعيدي   غير مكتسبةعموالت 

 - - - 978 - 978 التأمين 

 15,300 - 15,300 22,314 - 22,314 نة لمعيدي التأمينذمم دائ 

 34,533 - 34,533 71,892 - 71,892 اشتراكات غير مكتسبة

 49,226 - 49,226 57,445 - 57,445 مطالبات تحت التسوية 

 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ  

 17,835 - 17,835 107,024 - 107,024 عنها

 - - - 10,592 - 10,592 احتياطي عجز أقساط التأمين

 1,349,364 - 1,349,364 1,489,253 - 1,489,253 احتياطي وحدات  

 9,160 - 9,160 5,961 - 5,961 احتياطي حسابى 

 322 - 322 2,127 - 2,127 احتياطيات فنية اخرى 

 3,518 - 3,518 6,280 - 6,280 التزامات منافع الموظفين

 1,282 1,282 - 2,118 2,118 - مستحقة  زكاة وضريبة دخل

ذات    ةجه الىمبالغ مستحقة 

 - - - 984 838 146 عالقة 

 15,837 - 15,837 16,890 - 16,890 فائض من عمليات التأمين 

حقة لعمليات  ست مبالغ م 

 31,674 - 31,674 66,343 66,343 - التأمين /المساهمين 

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

 1,925,084 ,719125 2,050,803 1,570,647 8,834 1,579,481 

 ناقص: استبعادات من عمليات  

(31,674) ( 66,343) ( 66,343) - بينية   - (31,674)  

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

 1,547,807 8,834 1,538,973 1,984,460 ,37659 1,925,084 إجمالي المطلوبات 

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

       حقوق الملكية 

 350,000 350,000 - 470,664 470,664 - رأس المال  

 - - - 197,286 197,286 - عالوة اصدار 

 38,348 38,348 - 38,348 38,348 - احتياطي نظامي 

 85,012 85,012 - 100,308 100,308 - مبقاه أرباح 

إلتزامات  إحتياطي إعادة قياس 

عمليات   - ظفينمنافع المو

 (412) - (412) ( 412) - ( 412) التأمين 

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

 472,948 473,360 (412) 806,194 806,606 ( 412) إجمالي حقوق الملكية 

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

إجمالي المطلوبات وحقوق  

90,6542,7 865,982 1,924,672 الملكية   1,538,561 482,194 2,020,755 

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

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( حات حول القوائم المالية األولية الموجزة إيضا
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 )تتمة( إضافية معلومات - 19

 الموجزة  األولية قائمة الدخل (ب

 

 

 )غير مراجعة(  يونيو 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 عمليات التأمين 

عمليات  

 عمليات التأمين  م2021   المساهمين 

عمليات  

 م 2020 المساهمين

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف 

       اإليرادات

 42,549 - 42,549 69,471 - 69,471 إجمالي اشتراكات مكتتبة

(30,515) اشتراكات استثمارية  - (30,515)  (31,769 )  - (31,769 )  

       اشتراكات مسندة:

(189) محلي   - (189)  - - - 

(11,079) اجنبي  - (11,079)  (4,042 )  - (4,042 )  

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

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

 6,738 - 6,738 25,506 - 25,506 صافي اشتراكات مكتتبة

 6,180 - 6,180 37,639 - 37,639 التغير في اشتراكات غير مكتسبة، بالصافي

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

 12,918 - 12,918 63,145 - 63,145 صافي اشتراكات مكتسبة

 - - - 594 - 594 عموالت معيدي تأمين مكتسبة 

 10,956 - 10,956 2,775 - 2,775 إيرادات تأمين أخرى 

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

423,87 - 23,874 66,514 - 66,514 إجمالي اإليرادات  

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

       تكاليف ومصاريف تأمين 

(63,598) إجمالي مطالبات مدفوعة  - (63,598)  (3,840 )  - (3,840 )  

 3,378 - 3,378 15,995 - 15,995 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

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

بات مدفوعةصافي مطال  (47,603)  - (47,603)  (462 )  - (462 )  

  التغيرات في مطالبات تحت التسوية،

(760) بالصافي   - (760)  (66 )  - (66 )  

التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ  

( 512) 37 - 37 عنها، بالصافي   - (512 )  

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

(48,326) صافي مطالبات متكبدة  - (48,326)  (1040 )  - (1040 )  

 35 - 35 3,254 - 3,254 التغير في االحتياطي الحسابي 

 - - - 9,503 - 9,503 التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

(250) األخرى الفنية التغير في االحتياطيات    - (250)  181 - 181 

(4,882) تكاليف اقتناء وثائق تأمين   - (4,882)  (91,94 )  - (1,949 )  

( 213) - - - رسوم إشراف وتفتيش  - (213 )  

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

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

(51,605) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين   - (51,605)  (2,986 )  - (2,986 )  

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

 20,888 - 20,888 14,909 - 14,909 صافي دخل التأمين 

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

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى 

(518) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  - (518)  (487 )  - (487 )  

(18,189) مصاريف عمومية وإدارية  (1,362)  (19,551)  (8,470 )  (542,9 )  (11,424 )  

عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 3,003 2,890 113 2,854 2,852 2 االستحقاق 

 5 - 5 370 369 1 دخل عموالت من ودائع 

غير محقق من استثمارات  )خسارة( /ربح 

( 265) 115 834 543 291 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   (150 )  

ثمارات بالقيمة محقق من است / )خسارة( ربح

(26) 1 العادلة من خالل قائمة الدخل   (25)  - 1,544 1,544 

من استثمارات بالقيمة العادلة توزيعات أرباح 

 220 220 - 30 30 - من خالل قائمة الدخل 

 1,955 - 1,955 2,797 31 2,766 إيرادات أخرى 

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

(15,646) إيرادات تشغيلية أخرى إجمالي )مصاريف( /  2,437 (13,209)  (6,769 )  1,435 (5,334 )  

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
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 )تتمة( إضافية معلومات-  19

 )تتمة( الموجزة  األولية قائمة الدخل (ب

 )غير مراجعة(  يونيو 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 عمليات التأمين  

عمليات  

 عمليات التأمين  م2021 مساهمين ال

عمليات  

 م2020 المساهمين

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف 
       

الفائض من  /  )عجز(صافي 

( 737) العمليات    2,437 1,700 14,119 1,435 15,554 

       

الفائض المحول إلى  

( 663) 663 المساهمين  - (12,707)  12,707 - 

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

الدخل   / الخسارة() صافي

قبل الزكاة وضريبة   للفترة

( 74) الدخل   1,774 1,700 1,412 14,142 15,554 

       

(393) - 27 27 - الزكاة    (393)  

(36) - 6 6 - ضريبة الدخل   (36)  

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

الدخل   / )الخسارة( صافي

( 74) للفترة   1,807 1,733 1,412 13,713 15,125 

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

المتوسط المرجح لعدد  

األسهم العادية القائمة  

 - 35,000 - - 47,066 - )باآلالف( 

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

ربحية السهم األساسية  

 والمخفضة للفترة  

 - 0,392 - - 0,038 - )لاير سعودي( 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 الموجزة   األوليةاالخر  قائمة الدخل الشامل (ج

 )غير مراجعة(  يونيو 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 عمليات التأمين  

عمليات  

 عمليات التأمين م2021 المساهمين 

عمليات  

 م2020 المساهمين

 لاير سعودي  فأل لاير سعودي   ألف 
       

الدخل    /   )الخسارة(  صافي

( 74) للفترة    1,807 1,733 1,412 13,713 15,125 

       

 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

الدخل   / ( )الخسارةإجمالي

( 74) الشامل للفترة   1,807 1,733 1,412 13,713 15,125 

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

 

نسبة   • في  المقسومة  التأمين  عمليات  فائض  بشكل    90/10حصة  والمعروضة  التأمين  وعمليات  المساهمين  عرضها  بين  تم  منفصل 

 ((. د)ب( و ) 19 االيضاح)الموجزة  االوليةالدخل  قائمةمصروف في ك

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( حات حول القوائم المالية األولية الموجزة إيضا

 م 2021 يونيو 30كما في 
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 إضافية )تتمة( معلومات - 19

 لموجزة ا  قائمة الدخل األولية (د

 

 

 )غير مراجعة(  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة  

 عمليات التأمين 

عمليات  

 عمليات التأمين  م2021   المساهمين 

عمليات  

 م 2020 المساهمين

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف 

       اإليرادات

 86,104 - 86,104 118,847 - 118,847 إجمالي اشتراكات مكتتبة

(62,911) استثماريةاشتراكات    - (62,911)  (66,219 )  - (66,219 )  

       اشتراكات مسندة:

(212) محلي   - (212)  - - - 

(14,554) اجنبي  - (14,554)  (7,438 )  - (7,438 )  

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

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

8,1403 صافي اشتراكات مكتتبة  - 38,140 12,447 - 12,447 

 13,268 - 13,268 58,348 - 58,348 التغير في اشتراكات غير مكتسبة، بالصافي

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

 25,715 - 25,715 96,488 - 96,488 صافي اشتراكات مكتسبة

 - - - 873 - 873 عموالت معيدي تأمين مكتسبة 

 18,754 - 18,754 9,549 - 9,549 ين أخرى إيرادات تأم

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

 44,469 - 44,469 106,910 - 106,910 إجمالي اإليرادات

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

       تكاليف ومصاريف تأمين 

(89,060) إجمالي مطالبات مدفوعة  - (89,060)  (7,409 )  - (7,409 )  

 6,387 - 6,387 21,583 - 21,583 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

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

(67,477) صافي مطالبات مدفوعة  - (67,477)  (1,022 )  - (1,022 )  

  التغيرات في مطالبات تحت التسوية،

( 264) 1,159 - 1,159 بالصافي   - (264 )  

يرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ  التغ

(7,538) عنها، بالصافي   - (7,538)  (896 )  - (896 )  

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

(73,856) صافي مطالبات متكبدة  - (73,856)  (2,182 )  - (2,182 )  

 2,575 - 2,575 3,199 - 3,199 التغير في االحتياطي الحسابي 

 - - - 8,652 - 8,652 حتياطي عجز أقساط التأمينالتغير في ا

( 619) 16,739 - 16,739 األخرى الفنية التغير في االحتياطيات    - (619 )  

(6,943) تكاليف اقتناء وثائق تأمين   - (6,943)  (4,494 )  - (4,494 )  

(342) رسوم إشراف وتفتيش  - (342)  (431 )  - (431 )  

(15,888) اخرى   مباشرة مصاريف اكتتاب  - (15,888)  - - - 

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

(68,439) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين   - (68,439)  (5,151 )  - (5,151 )  

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

 39,318 - 39,318 38,471 - 38,471 صافي دخل التأمين 

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

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى 

(656) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  - (656)  (611 )  - (611 )  

(31,234) مصاريف عمومية وإدارية  (2,788)  (34,022)  (17,039 )  (3,892 )  (20,931 )  

عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

395,7 227 5,239 5,229 10 االستحقاق   5,966 

 11 - 11 377 371 6 دخل عموالت من ودائع 

غير محقق من استثمارات   )خسارة( /ربح 

( 38) 262 1,948 1,380 568 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   224 

ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من 

 1,544 1,544 - 1 - 1 خالل قائمة الدخل 

بالقيمة العادلة  من استثمارات توزيعات أرباح 

 220 220 - 61 61 - من خالل قائمة الدخل 

 4,475 1 4,474 5,615 48 5,567 إيرادات أخرى 

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

(25,738) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى  4,301 (21,437)  (12,676 )  3,574 (9,102 )  

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2021 يونيو 30كما في 
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 )تتمة( معلومات إضافية - 19

 )تتمة( الموجزة قائمة الدخل األولية د(    

 )غير مراجعة(  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة  

 عمليات التأمين  

عمليات  

 عمليات التأمين  م2021 المساهمين 

عمليات  

 م2020 المساهمين

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف 
       

 30,216 3,574 26,642 17,034 4,301 12,733 صافي الفائض من العمليات  

       

الفائض المحول إلى  

( 11,460) المساهمين  11,460 - (23,978)  23,978 - 

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

قبل    صافي الدخل للفترة

55227, 2,664 17,034 15,761 1,273 الزكاة وضريبة الدخل   30,216 

       

( 424) - الزكاة    (424 )  - (772)  (772)  

( 41) - ضريبة الدخل   (41 )  - (81)  (81)  

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

 29,363 26,699 2,664 16,569 15,296 1,273 صافي الدخل للفترة 

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

لعدد   المتوسط المرجح

األسهم العادية القائمة  

 - 35,000 - - 43,044 - )باآلالف( 

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

ربحية السهم األساسية  

 والمخفضة للفترة  

 - 0.763 - - 0.355 - )لاير سعودي( 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 الموجزة  األولية االخر قائمة الدخل الشاملهـ(    

 )غير مراجعة(  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة  

 عمليات التأمين  

عمليات  

 عمليات التأمين م2021 المساهمين 

عمليات  

 م2020 المساهمين

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف 
       

 29,363 26,699 2,664 16,569 15,296 1,273 صافي الدخل للفترة  

       

 - - - - - - دخل الشامل اآلخر ال

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 29,363 26,699 2,664 16,569 15,296 1,273 إجمالي الدخل الشامل للفترة 

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

 

نسبة   • في  المقسومة  التأمين  عمليات  فائض  التأمي   90/10حصة  وعمليات  المساهمين  بشكل  بين  والمعروضة  عرضها  ن  تم  منفصل 

 ((. د)ب( و ) 19 االيضاح)الموجزة  االوليةالدخل  قائمةمصروف في ك



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( حات حول القوائم المالية األولية الموجزة إيضا

 م 2021 يونيو 30كما في 
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 معلومات إضافية )تتمة( - 19

 ية الموجزةقائمة التدفقات النقدية األول ( و 

 

 )غير مراجعة(  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة فترة 

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 م2021 المساهمين

ات  عملي

 التأمين

عمليات  

 م 2020 المساهمين 

 لاير سعودي   ألف لاير سعودي ألف 

       األنشطة التشغيلية 

 30,216 27,552 2,664 17,034 15,761 1,273 قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة

       تعديالت للفترة: 

 611 - 611 656 - 656 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 - -  239 - 239 ة من استبعاد ممتلكات ومعداتخسائر ناتج

عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

( 10) االستحقاق   (5,229 )  (5,239 )  (227)  (5,739)  (5,966)  

غير محقق من استثمارات بالقيمة  خسارة  / (ربح)

( 568) الدخل  العادلة في قائمة  (1,380 )  (1,948 )  (262)  38 (224)  

  في قائمةتثمارات بالقيمة العادلة ربح محقق من اس

( 1) الدخل   - (1 )  - (1,544)  (1,544)  

من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل توزيعات أرباح 

( 61) - قائمة الدخل   (61 )  - (220)  (220)  

 126 - 126 2,098 - 2,098 واالطفاءاالستهالك 

 - -  96 - 96 ل مطلوبات االيجار يتكاليف تمو 

 443 - 443 660 - 660 افع الموظفينإلتزامات من 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 4,443 9,091 13,534 3,355 20,087 23,442 

       :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

(4,173) 300 - 300 ، بالصافيالقبضاشتراكات مستحقة   - (4,173)  

 - - - 3,022 - 3,022 الصافي، ب معيدي التأمين مبالغ مستحقة من

 6,751 - 6,751 11,088 - 11,088 حصة معيدي التأمين من اشتراكات غير مكتسبة 

( 69,436) اشتراكات غير مكتسبة   - (69,436 )  (20,019 )  - (20,019 )  

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

14,17 - 4,171 تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة  - - - 

(2,943) 1,526 - 1,526 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية   - (2,943)  

 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ

(4,205) 1,449 - 1,449 عنها  - (4,205)  

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات  

( 141,526) ، بالصافيمرتبطة  بوحدات  - (141,526 )  21,864 - 21,864 

( 7,122) - ذات عالقة  اتمبالغ مستحقة من جه  (7,122 )  73,796 (11,947 )  61,849 

(250) 10,476 867 9,609 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  (123)  (373)  

( 712,31) مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى   (1,019 )  (13,336 )  2,126 (334)  1,792 

 - - - 23,807 - 23,807 لوكالء وحملة وثائق  مستحقة مبالغ

( 1,159) ذمم دائنة لمعيدي التأمين    - (1,159 )  (2,642)  - (2,642)  

( 2,685) مطالبات تحت التسوية  - (2,685 )  3,207 - 3,207 

 5,101 - 5,101 6,089 - 6,089 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 

9,88913 - 139,889 احتياطي وحدات   (21,115 )  - (21,115 )  

( 3,199) احتياطي حسابي  - (3,199 )  (2,575)  - (2,575)  

( 8,652) احتياطي عجز أقساط التأمين   - (8,652 )  - - - 

( 16,739) فنية اخرى  احتياطيات  - (16,739 )  619 - 619 

 21,087 - 21,087 49,176 - 49,176  مبالغ مستحقة لعمليات المساهمين

( 49,176) - التأمين ة لعمليات  مبالغ مستحق  (49,176 )  - (21,087 )  (21,087 )  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

( 1,522)   العمليات ( / الناتج منالمستخدم في )النقد   (47,359 )  (48,881 )  79,984 (13,404 )  66,580 

ودائع قصيرة األجل المكتسبة نتيجة اندماج  استرداد 

50037, 37,500 - األعمال   - - - 

( 12,066) - زيادة الوديعة النظامية   (12,066 )  - - - 

( 3,027) -   موزع لحملة وثائقفائض   (3,027 )  - (1,053)  (1,053)  

( 636) المدفوعة  منافع الموظفين التزامات  - (636 )  (82)  - (82)  

الوثائق  ةتوزيع الفائض على حمل  (260 )  - (260 )  - - - 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

األنشطة  ( / المتوفر منالمستخدم في)صافي النقد 

( 2,418) التشغيلية    (24,952 )  (27,370 )  79,902 (14,457 )  65,445 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
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 معلومات إضافية )تتمة( -  19

 ية الموجزة )تتمة( قائمة التدفقات النقدية األولو(    

 

 19 -تأثير كوفيد   - 20

)كوفيد   الجديد  فيروس كورونا  تفشي  عام  19-أدى  أوائل  منذ  أنحاء  م2020(  في جميع  ذلك  ا، وانتشاره  في  بما  العالم  مستوى  ثم على  لصين 

فرض إلى  الوباء،  هذا  عن  العالمية  الصحة  منظمة  وإعالن  السعودية،  العربية  على    المملكة  السفر  وقيود  الصحي  الحجر  الحكومية  السلطات 

أدى    مستوى العالم. ذات نطاق متفاوت. وقد أدى ذلك إلى اضطرابات كبيرة في صناعات البيع بالتجزئة والسفر والضيافة والتجارة العالمية. وقد

ي تعرض األسواق المالية العالمية لتقلبات كبيرة. في  ذلك إلى انخفاض النشاط االقتصادي وتقليل تقديرات النمو االقتصادي المستقبلي وتسبب ف

 .تقديراً النتشاره السريع في جميع أنحاء العالم ةجائحة عالمي   19-كوفيد  أن تفشي ، أعلنت منظمة الصحة العالميم2020مارس  11

 

سعودية. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم  وقد أثرت هذه الفاشية أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية ال

خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي  

 . وفرضت عمليات إغالق وحظر تجول في جميع أنحاء البالد
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

)غير مراجعة(  مارس 31ر المنتهية في أشه الثالثة فترة   

 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 م 2021 المساهمين 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 م 2020 المساهمين 

لاير سعودي ألف  لاير سعودي   ألف   

       االستثمارية األنشطة 

استثمارات المحتفظ بها حتى  المحصل من 

االستحقاق تاريخ   16,380 136,285 152,665 - 8,000 8,000 

بها  استثمارات محتفظ  استبعادالمحصل من 

 14,215 14,215 - 58,485 48,486 9,999 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 تاريخ  المحتفظ بها حتى استثمارات  شراء

( 50,000) - االستحقاق   (50,000 )  - - - 

المحتفظ بالقيمة العادلة من  استثمارات  شراء

( 00060,) خالل قائمة الدخل   (168,000 )  (228,000 )  - (15,320 )  (15,320 )  

عمولة من االستثمارات المحتفظ بها حتى 

االستحقاق تاريخ   - 23,241 23,241 - 3,664 3,664 

من استثمارات بالقيمة العادلة توزيعات أرباح 

 220 220 - 61 61 - من خالل قائمة الدخل 

  تجميعمن خالل  المكتسبالنقد وما في حكمه 

عمال األ  48,215 92,635 140,850 - - - 

( 232) ومعدات  ممتلكاتشراء   - (232 )  (449 )  - (449 )  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

من  في( / المتوفر  صافي النقد )المستخدم  

( 449) 97,070 82,708 14,362 االستثمارية  األنشطة  10,779 10,330 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

       

       األنشطة التمويلية 

مدفوعة  يجارمطلوبات ا     (1,276 )  - (1,276 )  - - - 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

التمويلية األنشطة المستخدم في صافي النقد   (1,276 )  - (1,276 )  - - - 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

وما في لنقد ا في  الزيادة  / (النقص) صافي

( 3,678) 79,453 68,424 57,756 10,668 حكمه   75,775 

في بداية الفترة   وما في حكمهالنقد   72,500 33,532 106,032 15,454 4,233 19,687 
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

في نهاية الفترة    وما في حكمهالنقد   83,168 91,288 174,456 94,907 555 95,462 

 ════ ══════ ═════ ══════ ══════ ═════ 
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 مة( )تت 19 –تأثير كوفيد   -20

فيروس   النتشار  االجتماعية    19  -كوفيد  استجابة  لألنشطة  تعطيل  من  ذلك  يترتب على  وما  الشركة  تعمل  السعودية حيث  العربية  المملكة  في 

اءات  سلسلة من اإلجر باتخاذواالقتصادية في سوق المملكة العربية السعودية، قامت إدارة الشركة بتقييم آثاره بشكل استباقي على عملياتها وقامت 

 والعمليات االستباقية والوقائية لضمان:

 

في المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة، وما يترتب على ذلك من تعطيل لألنشطة االجتماعية     19  -كوفيد  استجابة النتشار فيروس  

  19  –كوفيد  مناسبة والكافية لمعالجة تأثير فيروس  واالقتصادية في سوق المملكة العربية السعودية، تعتقد إدارة الشركة أنها اتخذت اإلجراءات ال 

جراءات  بالنظر إلى وضع السيولة الحالي للشركة، فإنها تعتقد أنها ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد استحقاقها ال تزال اإل 

 سارية والتي تشمل:  2020الوقائية التي اتخذتها الشركة في أبريل 

 

 ظفيها والمجتمع األوسع الذي تعمل فيه. و • صحة وسالمة مو

 • الحفاظ على استمرار الحفاظ على استمرار المحافظة في جميع أنحاء المملكة والحفاظ عليها. 

 

 : 19 -كوفيد أخذت الشركة في االعتبار ما يلي أثناء تقييم تأثير تفشي 

 

 األصول المالية 

لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصاًل ماليًا أو مجموعة    19  -كوفيد  ب جائحة  أجرت الشركة تقييًما وفقًا لسياستها المحاسبية بسب 

المالية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها. وتشمل هذه العوامل، الصعوبات المالية الكبيرة للُمصدرين أو المدينين، والتخلف عن    الموجودات من  

. في حالة الصكوك المصنفة  وما الى ذلك فالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى،صدر أو المدين إلى اإل السداد أو التأخر في السداد، واحتمال دخول المُ 

المالية  على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير في القيمة العادلة لألصول  

لم يكن له أي آثار مادية على نتائج الشركة للسنة المنتهية    19  -كوفيد  تعتقد إدارة الشركة أن جائحة    التقييمات،  إلى ما دون تكلفتها. بناًء على هذه

 . وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب. م2021 يونيو 30في 

 

 إدارة مخاطر االئتمان  

المتغير المخاطر  مع  للتعامل  االئتمان  مخاطر  إدارة  سياسات  الشركة  مراجعة  عززت  وتشمل  الحالية.  الظروف  تفرضها  التي  والمتطورة  ة 

جعة،  تركيزات االئتمان على مستوى القطاع االقتصادي والمنطقة والمستوى المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند االقتضاء. بناًء على المرا 

 :19 –كوفيد  حددت الشركة القطاعات التالية التي تأثرت بشكل كبير بجائحة 
 

 قلالن  -

 ناء ب ال -

 ترفيهال -

 االغذية  -

 الخطوط الجوية -

 شركات الشحن  -

 الفنادق -

 

 مخاطر السيولة 

إلى    تدرك الشركة الحاجة إلى التركيز عن كثب على إدارة السيولة خالل هذه الفترة، وقد عززت مراقبتها الحتياجات السيولة الحالية باإلضافة

ت  بانتظام بمراجعة وتحديث  تقوم الشركة  بأكمله.  للعوامل  الوباء  المستمر  التطور  إلى  باإلضافة  الفردي  السيولة  بناًء على رصيد  السيولة  وقعات 

 االقتصادية الخارجية. 

 

 المطالبات 

المركز المالي، والتي    قائمةهو تقدير للمطالبات التي من المتوقع اإلبالغ عنها الحقًا لتاريخ   نها،لبات المتكبدة وغير المبلغ عإن مخصص المطا

المركز المالي. قامت الشركة بتعيين خبير اكتواري مؤهل يدعم مراجعة وتقديم التوصيات فيما    قائمة لحدث المؤمن عليه قبل تاريخ  حدث فيها ا

االحتياطيات بناًء على توصية الخبير االكتواري    بتسجيليتعلق بالمطالبات النهائية المتوقعة واحتياطيات المطالبات المرتبطة بها. قامت الشركة  

 ين والذي هو حاليًا خارجي ومستقل عن الشركة. تم استخدام مجموعة من األساليب من قبل الخبير االكتواري المعين لتحديد هذه المطالبات. المع

 

قدية  لمطالبات في التقدير الحالي للتدفقات الن ل  التاريخي  على النحو الواجب في تأثير سجل  بمشاركة الخبير االكتواري المعين  نظرت إدارة الشركة

تعتقد اإلدارة أن    التحديات،الختبار كفاية االلتزام. على الرغم من هذه    م2021  يونيو  30  اعتباراً منالتعاقدية المستقبلية لعقود التأمين السارية  

بسبب   اإلجمالي  الوفيات  أن معدل  كبير حيث  إلى حد  متأثرة  تزال غير  ال  االكتوارية  الع  19  –كوفيد  االحتياطيات  المملكة  السعودية  في  ربية 
 منخفض للغاية. 
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 االحتياطات الفنية الطبية  •

تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والوافدين قد ساعد في الحد من    اإلدارة،بناًء على تقييم  

شهدت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل المستحوذ عليها )"سوليدرتي"( انخفاًضا في المطالبات الطبية   ، اإلغالقأي تأثير غير مواٍت. خالل  

إلى انخفاض المطالبات. ومع     21بعد رفع اإلغالق منذ    ذلك،المبلغ عنها )مطالبات العالج االختيارية وغير المزمنة بشكل رئيسي( مما أدى 

 في المطالبات بما يتماشى مع توقعات إدارة سوليدرتي.   شهدت سوليدرتي ارتفاًعا م،2020يونيو 

 

 بتطبيق بشأن اإلجراءات والبروتوكوالت واألسعار المتعلقة    2020ديسمبر    17بتاريخ    895التعميم رقم  التعاوني  ر مجلس التأمين الصحي  أصد

لشركات التأمين مقابل المطالبات المتكبدة لبعض عناصر . باتباع هذه اإلجراءات، ستتمكن المرافق الحكومية اآلن من إصدار فاتورة  11المادة  

لتعليمات   وفقًا  عليهم.  المؤمن  التعاوني السكان  الصحي  التأمين  جميع  مجلس  الجديدة  واإلجراءات  البروتوكوالت  ستغطي  الجديدة    الوثائق، 

أيًضا جميع حاالت الط2021يناير    1والمتجددة اعتباًرا من   يناير   1السارية اعتباًرا من    الوثائقوارئ لجميع  . عالوة على ذلك، سيغطي هذا 

2021. 

 

على النحو الواجب في تأثير   باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين  نظرت إدارة الشركة  (،4منذ أن استحوذت الشركة على سوليدرتي )إيضاح  

الختبار كفاية التزامها    ية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين الساريةالحالي للتدفقات النقد  الزيادة في المطالبات الطبية لشركة سوليدرتي في التقدير

 أقساط التأمين.  عجزمليون لاير سعودي كاحتياطي   10.15مبلغ  بتسجيلقامت الشركة  النتائج،بناًء على  م.2021 يونيو 30كما في 

 

 االحتياطات الفنية للمركبات  •

كوفيد  ا لوباء  بتاريخ    189م  التعمي   ساماأصدرت    ،19-ستجابة  العربية    م2020مايو    8)"التعميم"(  المملكة  في  التأمين  شركات  جميع  إلى 

على  في  أصدر    حيثالسعودية.   التأمين  بوالص  جميع  فترة صالحية  لتمديد  التأمين  لشركات  تعليمات  لمدة    المركباتالتعميم  الحالية  بالتجزئة 

بالتجزئة الجديدة المكتوبة في غضون شهر واحد من    المركبات شهرين لجميع سياسات    شهرين إضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة

التعميم.   التأمين  هذا  المستقبلية بموجب عقود  النقدية  للتدفقات  التقديرات الحالية  باستخدام  أجرى الخبير االكتواري للشركة اختبار كفاية االلتزام 

 .2021يونيو  30أقساط التأمين اعتباًرا من  عجزت ولم يتم تسجيل أي التزام كاحتياطي الخاصة بها على مستوى مجزأ لخط أعمال السيارا

 

لم يكن له أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المبلغ عنها للفترة المنتهية في    19  –كوفيد  تعتقد إدارة الشركة أن جائحة    التقييمات،بناًء على هذه  

أي  م2021  يونيو  30 مع  الحال  هو  كما  والشكوك    ير،تقد.  الوضع  تطور  وبسرعة  هامة  أحكام  إلى  تستند  الحدوث  واحتماالت  التوقعات  فإن 

وسوف    تقديري،قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة هو    وبالتالي،  الوباء،المحيطة بمدة وشدة  

 ثر المرتبط بها بشكل منتظم. تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واأل

 

 القوائم المالية األولية الموجزة  اعتماد 21

 . (هـ1443 محرم 7 الموافق) م2021طس أغس 15 بتاريخ دارةاإلمجلس   من قبلالقوائم المالية األولية الموجزة  هذه  اعتمادتم 
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