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 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 ضاحات حول القوائم الماليةإي

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 عام -3

شرركة الجزيرة تكافل تعاوني )"الشرركة"(، هي شرركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 

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

م( 2013يوليو  10هـرررررر )الموافق 1434رمضان  2بتاريخ  4030251980م(. حصلت الشركة على السجل التجاري رقم 2010أبريل  13

الشركة نشاطها في المملكة  تمارسم(. 2013يوليو  3هـرررررر )الموافق 1434شعبان  24خ وحصرلت على قرار وزارة التجارة والصناعة بتاري

 لمالية:ا القوائمالعربية السعودية فقط. لدى الشركة الفروع التالية وتم إدراج أصول ومطالبات ونتائج عمليات الفروع  والمكاتب في هذه 
 

 التاريخ رقم السجل الفرع
   

 1440جمادى األول  24 1010519290 الرياض

 1433رجب  01 1010339648 الرياض 

 1438ربيع األول  21 4650081845 المدينة

 1440جمادى األول  24 2051224259 الخبر
 

 عنوان المقر الرئيسي المسجل للشركة هو:

 (، طريق المدينة3المساعدية بالزا )

 المملكة العربية السعودية  21422جدة  5215ص.ب 
 

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

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

على ترخيص بالرقم ت م حصررررررلت الشررررررركة  .بتعرديرل لوائحهرا الرداخليرة لتشررررررمرل هردف ممارسررررررة أعمال التأمين العام والتأمين الصررررررحي

السعودي لممارسة أعمال التأمين. الشركة  المركزي البنكم( من 2013ديسمبر  18هـرررررر )الموافق 1435صفر  15بتاريخ  34/201312ن/

من مساهمين مؤسسين  % 1384 ةالزكاة، ونسبالى  ينالخاضع وعامة المساهمينمؤسرسرين سرعوديين  من مسراهمين 983169مملوكة بنسربة 

 لضريبة الدخل. خاضعينغير سعوديين 
 

الشرركة وشرركة سروليدرتي السرعودية للتكافل )"سوليدرتي"( في اجتماع الجمعية العامة غير  ي، وافق مسراهمالتنظيميةبعد اسرتالم الموافقات 

-191( على االندماج المقترح للشرركة و تضامن بموجب المواد 2021يناير  26)الموافق  ـرررررره 1442جمادى الثانية  13العادية المنعقد في 

بالمملكة العربية السررعودية  يةسررواق المالاألدماج واالسررتحواذ الصررادرة عن هيئة ( من الئحة االن1)أ( ) 49من قانون الشررركات والمادة  193

(، أعلنت الشركة تنفيذ قرار دمج سوليدرتي في الشركة وتحويل 2021فبراير  28)الموافق  1442رجب  16"(. في يةسرواق المالاأل)"هيئة 

ركة وسوليدرتي لشروط االندماج وفقًا لذلك. التفاقية االندماج المبرمة جميع أصرول والتزامات سروليدرتي إلى الشركة بعد استيفاء كل من الش

لمزيد من  4االيضررراح رقم بين الشرررركتين كما هو موضرررح في تعميم المسررراهمين ووثيقة الطرح الصرررادرة عن الشرررركة. يرجى الرجوع إلى 

 التفاصيل.
 

تحويل محفظة التأمين من خالل كتاب ل ساماتلقت الشركة وبنك الجزيرة شهادة عدم ممانعة من  ،2019ديسرمبر  31خالل السرنة المنتهية في 

المالي  األثروكان  ،2020يناير  1(. تم تحويل محفظة التأمين اعتباًرا من 2019ديسرررمبر  23هـرررررررر )الموافق  1441ربيع الثاني  26بتاريخ 

 للتحويل على النحو التالي:

 جوداتللموالقيمة الدفترية   

 والمطلوبات

 ألف ريال سعودي  
   الموجودات

 9968927  (7)إيضاح  استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات

 538552  (22)إيضاح  مستحق من بنك الجزيرة )"المساهم المؤسس"(

 48941  (15)إيضاح حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 
   

 180558420  اجمالي الموجودات
   

   المطلوبات

 48941  (15)إيضاح  مطالبات تحت التسوية

 9968927  (12)إيضاح  احتياطي وحدات

 108980  (1-13)إيضاح  حسابياحتياطي 

 148104  مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 288468  فائض من عمليات التأمين
 

  

 180558420  المطلوباتاجمالي 
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 عدادس اإلاأس -0

   االمتثالأساس  (أ

ى والمعايير واإلصرررررردارات األخرفي المملكة العربية السررررررعودية،  ةالمراليرة وفقًرا للمعرايير الدولية للتقرير المالي المعتمد القوائمتم إعرداد هرذه 

لمملكة العربية افي ة ير المالي المعتمدرلتقلباسرررم "المعايير الدولية مجتمعة الهيئة السرررعودية للمحاسررربين القانونيين )يشرررار إليها  الصرررادرة عن

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

ز المالي بإسررتخدام تصررنيف بنود الموجودات والمطلوبات قصرريرة وطويلة األجل، ومع ذلك فإن األرصرردة التالية يتم لم يتم عرض قائمة المرك

الوديعة النظامية االصرررول غير  الملموسرررة وحق اسرررتخدام الموجودات والشرررهرة و والمعدات و الممتلكات تصرررنيفها بشررركل عام كطويلة األجل

عجز اقسررراط  واحتياطي المطالبات تحت التسررروية والمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنهاوالتأجير التزاماتلموظفين وا وإلتزامات منافع

إن جميع الموجودات والمطلوبات األخرى هي ذات طبيعة  .واالحتياطيات الفنية االخرى واالحتياطي الحسررررررابي واحتياطي الوحدات التأمين

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

 

ً السرريولة. وفقعلى اسرراس المالي  المركز قائمةتعرض الشررركة  لمتطلبات لوائح التأمين في المملكة العربية السررعودية، تحتفظ الشررركة بدفاتر  ا

االلتزامات (. يتم تسجيل األصول و31عمليات المسراهمين وتقدم البيانات المالية وفقًا لذلك )راجع إيضراح وين حسرابات منفصرلة لعمليات التأم

واإليرادات والمصرروفات المنسروبة بوضروح إلى أي من النشراطين في الحسابات ذات الصلة. يتم تحديد واعتماد أساس تخصيص النفقات من 

 ومجلس اإلدارة.العمليات المشتركة من قبل اإلدارة 

 

التدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المسرررررراهمين التي تم   قائمةالدخل الشررررررامل و  قائمةالدخل و قائمةالمركز المالي و قرائمة عرضتم 

 للبنك ميةالتنظيالصررادرة عن اللوائح  التوجيهاتمن البيانات المالية كمعلومات مالية تكميلية لاللتزام بمتطلبات  31عرضررها في اإليضرراح رقم 

السررررررعودي وهي غير مطلوبة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. تتطلب اللوائح التنظيمية  للبنك المركزي السررررررعودي المركزي 

 ائمةقهمين. وبناًء عليه، فإن واإليرادات والمصررروفات الخاصررة بعمليات التأمين وعمليات المسررا االلتزاماتواضررح بين األصررول والفصررل ال

إليه أعاله،  التدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين كما هو مشار قائمةالدخل الشامل و قائمةالدخل و قائمةالمركز المالي و

 الخاصة بكل منها.تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات والدخل الشامل أو الخسائر العمليات 

 

يتم دمج  ،عداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السرررعوديةعند إعداد البيانات المالية على مسرررتوى الشرررركة وفقًا للمعايير الدولية إل

وتكون حذف األرصررردة والمعامالت بين العمليات، إن وجدت، بالكامل. يتم وكما  أرصررردة ومعامالت عمليات التأمين مع عمليات المسررراهمين.

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

 أساس اإلعداد  (ب
 

فظ بها لتغطية المحت سررررررتثمارات المتاحة للبيععادلة لالبراسررررررتثنراء القيراس بالقيمة ال ،المراليرة وفقًرا لمبردأ التكلفرة التراريخيرة القوائمتم إعرداد هرذه 

لموظفين ا منافعسررررها بالقيمة العادلة والتزامات الدخل والتي يتم قياقائمة واسررررتثمارات القيمة العادلة من خالل االلتزامات المرتبطة بالوحدات 

اد طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة. عالوة على ذلك، تم إعدالمحددة، والتي يتم االعتراف بها في القيمة الحالية لاللتزام المسرررتقبلي باسرررتخدام 

 البيانات المالية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي وافتراض االستمرارية.
 

 عملة التشغيل والعرض (ج

 مقربلا بالريال السعودي المعلومات المالية عرض كلتم . القوائم المالية بالريال السرعودي والذي يمثل العملة الوظيفة للشرركة تم عرض هذه

 ألقرب ألف صحيح ما لم يرد خالف ذلك تحديداً.
 

 السنة المالية  (د

 ديسمبر.  31تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في 
 
 الهامة المحاسبية واالفتراضاتو التقديرات األحكام  ـ( ه

المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، على  إفتراضرات تؤثرأحكام وتقديرات و إسرتخدام دارةاإلللشرركة من القوائم المالية  إعداديتطلب 

ل خال إليرادات والمصرررررروفاتالمعروضرررررة لالمبالغ الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك  واالفصررررراح عن

ك النتائج الفعلية قد تختلف عن تل الية اال انلإلدارة باألوضررررراع الحل معرفة مبنية على افضرررروبالرغم من ان هذه التقديرات واالحكام  .السررررنة

 .التقديرات
 

عتقد أنها بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي ي –واألحكام باستمرار، بناًء على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى  قييم التقديراتيتم ت

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

ومع ذلك، فإن الشركة  .2020ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في  القوائموالمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي نفسها المطبقة على 
التقديرات نا وكورو المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة القوائمعنها في  االفصاحالتي تم المصادر الرئيسية لتقديرات الشكوك  تراجع

تستمر اإلدارة في تقييم (. س(4ايضاح رقم )نتيجة اندماجها مع شركة سوليدرتي )راجع المحولة  وااللتزاماتغير المؤكدة المرتبطة باألصول 

 عداد التقارير المستقبلية.الوضع وعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات إ
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 )تتمة( أساس اإلعداد -0
 

 )تتمة( واالفتراضات الهامةألحكام و التقديرات المحاسبية  هـ(

 

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

 

  عقود التأمين منعن المطالبات  النهائي الناشئ االلتزام
 

من قبل اإلدارة مطلوب في تقدير المبالغ المسررررتحقة للمشرررراركين الناشررررئة عن المطالبات بموجب عقود التأمين. تسررررتند هذه  اسررررتخدام االحكام 

 التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات

. مطالباتها بناًء على خبرتها في محفظتها التأمينيةبتقردير  الشررررررركرة تقوم المقردرة. االلتزامرات تغييرات مسررررررتقبليرة في اإلدارة ممرا يؤدي إلى 

 المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكيم، إن وجدت، يتم تقديرها بشكل فردي.

 

يد من ديعتبر تقدير االلتزام النهائي الناتج عن المطالبات بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسررربي األكثر أهمية بالنسرررربة للشررررركة. هناك الع

ل مالتي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزام الذي سررررتدفعه الشررررركة في نهاية المطاف مقابل هذه المطالبات. يتم عالتأكد مصررررادر عدم 

كبدة ولكن غير بلغ عنها والتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتالتقديرات في نهاية فترة التقرير لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبة المُ 

شرررركة. في بلغ عنها للالفردية المُ باسرررتخدام مدخالت التقييمات للحاالت المدفوعة بلغ عنها غير المطالبات المُ التزامات يتم تقدير  . بلغ عنهاالمُ 

 نهاية كل فترة تقرير، يتم إعادة تقييم تقديرات مطالبات السنة السابقة للتأكد من كفايتها وإجراء تغييرات على المخصص.

 

لمركز المالي، ا قائمةيخ بلغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها الحقًا لتارإن مخصص المطالبات المتكبدة وغير المُ 

المركز المالي. األسررررلوب األسرررراسرررري المتبع من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات قائمة قبل تاريخ ضررررده والتي حدث فيها الحدث المؤمن 

سوية المطالبات تميول باتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ  ميل  بلغ عنها، هو استخدام اتجاهاتبلغ عنها والمطالبات المتكبدة غير المُ المُ 

 .المستقبلية

 

وتقرديم التوصرررررريات فيما يتعلق بالمطالبات النهائية المتوقعة واحتياطيات المطالبات  تقييميردعم  خبير اكتواري مؤهرلقرامرت الشررررررركرة بتعيين 

قل عن خارجي ومسرررت خبير لذي هو حاليًا االحتياطيات بناء على توصرررية من الخبير االكتواري المعين ابإثبات المرتبطة بها. قامت الشرررركة 

رونهنتر بالشركة. تم استخدام مجموعة من األساليب بواسطة الخبير االكتواري المعين لتحديد هذه المطالبات مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة 

سيم بما ير االكتواري أيًضا نهج التق. استخدم الخبالمخصصاتوطريقة نسربة الخسرارة المتوقعة من قبل الخبير االكتواري لتحديد هذه فيرجون 

. تكمن وراء هذه األسررراليب عدد من االفتراضرررات الصرررريحة أو الضرررمنية ةالطبيالتأمينات  لقطاعفي ذلك تحليل التكلفة لكل عضرررو في السرررنة 

 .المتعلقة بمبلغ التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات

 

ا للغاية لعدد من االفتراضررات المتعلقة باألحداث والظروف المسررتقبلية. يعتمد على نسرربة الخسررارة المتوقعة  عجزيعتبر تقدير  األقسرراط حسرراسررً

، لخارجيا االكتواري الشررركةخبير  للجزء غير المنتهي من مخاطر السررياسررات المكتوبة. للوصررول إلى تقدير نسرربة الخسررارة المتوقعة، على 

مالية، مما إذا د، في نهاية الفترة الي، والتأكالمكتتبةت واألقساط المتوقع تطبيقها على الجزء غير المكتسب من المخاطرالنظر في عالقة المطالبا

ً كان احتياطي   .عجز األقساط ضروريا

 

 واالحتياطي الحسابي اتااللتزام النهائي الناتج عن احتياطي الوحد

 

يادة ز واالحتياطيات الحسرررابية إلى االفتراضرررات الحالية للعقد، والتي تعكس أفضرررل تقدير في ذلك الوقت، معدات الوح ييسرررتند التزام احتياط

 هامش المخاطرة واالنحراف العكسي.

 

تنازل الاالفتراضررررات الرئيسررررية المسررررتخدمة تتعلق بالوفيات، والمرض، وطول العمر، وعوائد االسررررتثمار، والنفقات، ومعدالت االنقضرررراء و

يتم تعكس الخبرة التاريخية، و، والتي المعيارية ة والوطنيةيللشررركة إلى الجداول الصررناع ضصررم. تسررتند جداول الوفيات والمرومعدالت الخ

تعديلها عند االقتضررراء لتعكس تعرض الشرررركة للمخاطر الفريدة وخصرررائص المنتج واألسرررواق المسرررتهدفة وشررردة المطالبات الخاصرررة وتجربة 

لكن األوبئة،  ،مخاطر طول العمر، يتم تخصيص مخصص حذر لتحسينات الوفيات المستقبلية المتوقعة تؤمنالتكرار. بالنسبة لتلك العقود التي 

باإلضررررررافة إلى تغييرات واسررررررعة النطاق في نمط الحياة، يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التعرض المتوقع للوفيات في المسررررررتقبل. يتم 

قة ياحتسراب احتياطي الوحدة واالحتياطي الحسرابي على أساس طريقة التقييم االكتواري بواسطة خبير اكتواري مستقل من خالل استخدام طر

ى لسعر صندوق الوحدة الحالية. لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بمصادر عدم التأكد في تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية، يرجى الرجوع إ

 .30إيضاح 
 

ة الخاصة ذات البيع. يتم استخدام الخبر تعتمد معدالت السرقوط والتنازل على ميزات المنتج ومدة السرياسرة والظروف الخارجية، مثل اتجاهات

 .المصداقية في إنشاء هذه االفتراضات

 

. قامت الشررركة سررابيالحواالحتياطي  اتوتقديم التوصرريات فيما يتعلق بتقييم احتياطي الوحد لتقييمقامت الشررركة بتعيين خبير اكتواري مؤهل 

 االحتياطيات بناء على توصية من الخبير االكتواري المعين الذي هو حاليًا خارجي ومستقل عن الشركة. بإثبات
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 )تتمة( أساس اإلعداد -0
 

 )تتمة( لتقديرات المحاسبية واالفتراضات الهامةواألحكام اد(  

 

 تدني الذمم المدينة 

ة هناك دليل موضروعي على أن الشرك معيدي التأمين المدينة عندما يكونذمم اقسراط التأمين المدينة وذمم في قيمة  لتدنييتم تكوين مخصرص 

أو  هلن تكون قادرة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة. ويعتبر وجود مصاعب مالية كبيرة لدى المدين أو تعثر

 .الذمم المدينةفي قيمة  تدنيتخلفه عن السداد مؤشرات على وجود 
 

 قيمة األصول غير المالية دنيت
 

لة القابلة لالسررررررترداد، والتي هي أعلى من قيمتها العاد النقد قيمتهتوليد اوحدة رية لألصررررررل أو في القيمة عندما تزيد القيمة الدفت التردني يظهر 

ا تكاليف االسرررتبعاد وقيمتها قيد  ا تكاليف عمليات احتسررراب االسرررتبعاد إلى البيانات المتاحة من االسرررتخداميةناقصرررً . تسرررتند القيمة العادلة ناقصرررً

 معامالت البيع الملزمة، التي تتم على أسرس تجارية، لموجودات مماثلة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها ناقًصا التكاليف اإلضافية للتخلص من

لخمس القادمة للسنوات ا الموازنة التدفقات النقدية مستمدة من ج خصم التدفقات النقدية. نموذعلى االستخدامية األصل. يعتمد حساب القيمة قيد 

النقد التي يد تولوال تتضرمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو استثمارات مستقبلية مهمة من شأنها تعزيز أداء أصول وحدة 

رداد حسراس لمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة التدفقات النقدية باإلضافة إلى يتم اختبارها. إن المبلغ القابل لالسرت

 .التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء

 

 مبدأ االستمرارية
 

مسررتمرة وهي مقتنعة بأن لديها الموارد لالسررتمرار في العمل في المسررتقبل أجرت إدارة الشررركة تقييًما لقدرة الشررركة على االسررتمرار كمنشررأة 

المنظور. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليسرررت على علم بأي شررركوك جوهرية قد تثير شررركوًكا كبيرة حول قدرة الشرررركة على االسرررتمرار على 

 .دأ االستمراريةأساس مبدأ االستمرارية. لذلك، يستمر إعداد البيانات المالية على أساس مب

 

 ( موسمية العملياتهـ

 

ي فبخالف الموسمية العادية في أعمال التأمين الطبي في المملكة العربية السعودية، ال توجد تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين 

 .ةالشرك

 

 الهامة  السياسات المحاسبية   -1

 لقوائماالمالية مبينة أدناه. تتوافق السررياسررات المحاسرربية المسررتخدمة في إعداد هذه  القوائمالسررياسررات المحاسرربية الهامة المتبعة في إعداد هذه ان 

اعتماد التعديالت على المعايير الحالية بإسرررتثناء   ،2020ديسرررمبر  31المالية للسرررنة المنتهية في  القوائمالمالية مع تلك المسرررتخدمة في إعداد 

اليرة  للشررررررركرة واالثر المرتبط برالموجودات والمطلوبرات المحولرة كنتيجة عن االندماج مع والتي ليس لهرا اي ترأثير جوهري على القوائم  المر

 : ( كما يلي4سوليديريتي )يرجى الرجول الى ايضاح رقم 
 

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

التي وعلى المعايير القائمة الصادرة عن المجلس الدولي لمعيار المحاسبة التالية قامت الشركة بتطبيق المعايير والتعديالت والتنقيحات الجديدة 

 :والتي قامت الشركة بتطبيقها 2021 في للمرة االولى أصبحت  سارية المفعول 
 

 تاريخ التطبيق البيان المعيار/ التعديالت
   

تعديل على )اإليجار ب  ةمتيازات المتعلقاإل - 19 –كوفيد  16الدولي للتقرير المالي  المعيار

 (16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار 

 2020يناير  1

 

 9الدولي للتقرير المالي  المعيارتعديالت على 

الدولي  والمعيار 39ومعيار المحاسبة الدولي 

والمعيار الدولي للتقرير المالي  7للتقرير المالي 

 16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4

 

)تعديالت  2المرحلة  -سعر الفائدة المعياري  إعادة تشكيل

المحاسبة  ومعيار، 9قرير المالي للت المعيار الدوليعلى 

 والمعيار، 7تقرير المالي لل والمعيار الدولي، 39الدولي 

 المالي للتقرير الدولي والمعيار 4للتقرير المالي  الدولي

16) 

 

 2021يناير  1

 

 المعدلة التي تنطبق على الشركة لم يكن له أي أثر جوهري على هذه القوائم المالية.  تفسيراتالإن تطبيق المعايير و
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 )تتمة( الهامة  السياسات المحاسبية   -1

 المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ  (ب

ايير والتغييرات . إن هذه القائمة تمثل المعللشركة السنويةفيما يلي المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم المالية 

 .نافذةندما تكون عوالتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي. تعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير الصادرة
 

 أو يف تبدأ التي للفترات مطبق  البيان / التفسير  المعيار
 التالية التواريخ بعد

 2022 يناير 1 العقود المرهقة: تكلفة إتمام العقد  37 رقمالمعيار المحاسبي الدولي 

ية التقارير المالالتحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد  المالية للتقارير الدولية المعايير

2018-2020 
 2022 يناير 1

 2022 يناير 1 الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود  16المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  2022يناير  1 إشارة إلى اإلطار المفاهيمي  3 رقمالمعيار الدولي للتقارير المالية 

 أدناه انظر التأمين  عقود 71 رقم الدولي المالي التقرير معيار
 أدناه انظر المالية  االدوات 9 رقم الدولي المالي التقرير معيار
 معيار)تعديالت  متداولة غير او كمتداولة االلتزامات تصنيف  7المحاسبة الدولي رقم  معيار

 (7 رقم الدولي المحاسبة
 0202 يناير 7

 2023 يناير 1 تعديل  –تعريف التقديرات المحاسبية   8 رقممعيار المحاسبة الدولي 

 نم الناتجة والمطلوبات بالموجودات المتعلقة المؤجلة الضرائب 12 رقم الدولي المحاسبي المعيار

 واحدة معاملة

 2023 يناير 1

وبيان  1المعيار المحاسبي الدولي رقم 

للمعايير الدولية إلعداد  2الممارسة 

 التقارير المالية 

 2023 يناير 1 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

 10المعيار الدولي للتقارير المالية  رقم 

 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشريك أو المشروع 

 10المشترك )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 (28 ومعيار المحاسبة الدولي رقم

 تأجيل تم/  المبكر للتطبيق متاح

 رغي أجل الى التطبيق تاريخ

 محدد

 

 األدوات المالية  - (,)المعيار الدولي للتقرير المالي 

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

 التصنيف والقياس

( منهجاً واحداً لتحديد قياس األصرل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 9يسرتخدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

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

 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و (7

ينتج عن الشروط التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر أيضاً فائدة على  (0

 أصل المبلغ القائم.

قيمة العادلة من خالل الدخل الشررامل اآلخر ويتم تدوير المكاسررب والخسررائر المحققة من خالل الربح أو الخسررارة عند يُقاس األصررل المالي بال

 البيع في حال تحقق الشرطين التاليين: 

ت احتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن طريق تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودالا (1

 المالية، و

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

 يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شرررررروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسرررررارة. إضرررررافة إلى ذلك وعند االعتراف

 األولي، يمكن للمنشررأة اسررتخدام خيار تصررنيف األصررل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسررارة في حال أن القيام بذلك سرريعمل على

بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة عاد أو تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري. استب

أيضررررراً االختيار بشررررركل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات الالحقة بالدخل الشرررررامل اآلخر في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك المكاسرررررب 

إضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل . قائمة الدخلائر المحققة(، وتوزيعات األرباح المدرجة في والخس

ي الدخل ف الربح أو الخسررررررارة، يتم إدراج مبلغ التغير في القيمرة العرادلرة لاللتزام المرالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام

في مخاطر االئتمان الخاصرررررة بااللتزام في الدخل الشرررررامل اآلخر قد يؤدي إلى أو زيادة  الشرررررامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات

 . الربح أو الخسارةالفروقات المحاسبية في 
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 )تتمة( الهامة  السياسات المحاسبية   -1

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

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

 في القيمة  التدني 

( خسررررررائر االئتمران المتوقعرة، كما لو تم اسررررررتخدامها وفقاً لمعيار 9يعكس نموذج االنخفراض في القيمرة وفقراً للمعيرار الردولي للتقرير المرالي )

(، ليس من الضرروري حصول حدث ائتماني قبل 9( كخسرائر ائتمان متكبدة. وفقاً لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي )39المحاسربة الدولي )

بلغ م راج خسررائر االئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشررأة باحتسرراب خسررائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسررائر االئتمانية. يتم تحديثإد

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

 التحوطمحاسبة 

( متطلبات جديدة لمحاسرربة التحوط كي تتماشررى محاسرربة التحوط بشرركل أقرب مع إدارة المخاطر. تعمل 9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

المتطلبات على تأسررريس منهج يقوم بشررركل أكبر على مبادو النموذج العام لمحاسررربة التحوط. تنطبق التعديالت على كامل محاسررربة التحوط مع 

لة، دحوطات القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة )التي يشار إليها بـ "التحوطات الكلية للقيمة العادلة"(. فيما يتعلق بتحوطات القيمة العااستثناء ت

أن ب(. تم اسررتخدام هذا االسررتثناء بشرركل كبير نظراً 39قد تسررتمر المنشررأة بتطبيق متطلبات محاسرربة التحوط حالياً في معيار المحاسرربة الدولي )

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

 السريانتاريخ 

( "عقود 4م. إال أن التعرديالت على المعيرار الردولي للتقرير المرالي )2018ينراير  1( 9كران تراريخ سررررررريران المعيرار الردولي للتقرير المرالي )

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

( القائم للسررماح للمنشررآت بإصرردار عقود التأمين ضررمن نطاق المعيار 4م، والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )2016سرربتمبر  12

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

 (" عقود التأمين" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. 17)
 

 تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما: 

 أيهما أسبق: ( حتى9تطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي ) .1
 معيار التأمين الجديد، أو تاريخ سريان  (أ

 

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

 1( إلى 4لمعيار الدولي للتقرير المالي )تمديد االعفاء المؤقت ل( و17الدولي تمديد تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي )

إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح . هناك حاجة الفصاحات 2023يناير  1الى  م2021يناير 

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

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

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

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

)بما في ذلك مكونات  (4)رقم  التقرير الماليالدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي  ( تمت مقارنة القيمة1)

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

، ى هذه التقييماتاماتها. بناًء علاللتزامات الشركة المتعلقة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التز( تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية 2)

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

 لشركة.المالية ل القوائمتضمين اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في  عقود التأمين الجديد. يتم

 تقييم االثر

ريال سررررررعودي  الف 18938متعلقة بالتأمين والتي تبلغ  وموجوداتمالية  موجودات، تمتلرك الشررررررركة إجمالي 2021ديسررررررمبر  31كمرا في 

، تتكون ، على التوالي. حاليًا(ريال سررعودي الف 788753: 2020)ريال سررعودي  الف 1298468و  (ريال سررعودي الف 28015: 2020)

ريال سررررررعودي  الف  7848474التي تبلغ خرى اال بعض الذمم المدينةوما في حكمه األصررررررول المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة من النقد 

ف ريال سررررعودي ال 18525تتكون األصررررول المالية األخرى من اسررررتثمارات متاحة للبيع بمبلغ  ريال سررررعودي(. الف 6148679: 2020)

ة المالي الموجوداتلهذه  الشامل اآلخرالقيمة العادلة من خالل الدخل تتوقع الشرركة اسرتخدام تصرنيف  .لف ريال سرعودي( ا 18344: 2020)

شركة لم تقم ، فإن ال. ومع ذلكأدوات الملكيةلالستثمارات في  بناًء على نموذج أعمال الشرركة فيما يتعلق بأوراق الدين والطبيعة االسرتراتيجية

لمعيار كما هو مطلوب بموجب امدفوعات ألصل المبلغ والفائدة هج نبعد بإجراء تقييم مفصرل لتحديد ما إذا كانت أوراق الدين تسرتوفي اختبار 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل سررتقاس المتاحة للبيع . االسررتثمار في الصررناديق المصررنفة تحت االسررتثمارات(9) الدولي للتقارير المالية

الف ريال  18525 المالية لألوراق، بلغت القيمة العادلة 2021مبر ديس 31كما في  .(9)بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  الشامل اآلخر

: 2020) الف ريال سرررررعودي 2168905 الف ريال سرررررعودي( وبلغت التغيرات في القيمة العادلة خالل السرررررنة 18344: 2020سرررررعودي )

ديسرررررمبر  31كما في  سرررررعودي ريال الف 1558875 للموجودات المالية األخرى القيمة العادلة بلغتكما . ألف ريال سررررعودي( 1638461

: 2020) ريال سعودي الف  18340 بمبلغ سنةالمع حدوث تغيرات في القيمة العادلة خالل لف ريال سرعودي( ا 568463 :2020) ،2021

 .30في اإليضاح  ذكرها  متوجودة االئتمان لهذه الموجودات المالية ها مخاطر االئتمان وتركيزان . لف ريال سعودي(ا 809
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. ويستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة 9المالية يستند ما ورد أعاله إلى تقييم عالي المستوى لتأثير المعايير الدولية إلعداد التقارير 

ركة في شحاليًا وقد يخضرع للتغييرات الناشرئة عن التحليالت التفصريلية اإلضرافية أو المعلومات اإلضرافية المعقولة والداعمة التي يتم إتاحتها لل

، ال . ومع ذلك9س تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية المسررتقبل. ال تزال الشررركة في وضررع اللمسررات األخيرة على تقييمها لقيا

تأثير مادي على تصرررنيف وقياس األصرررول المالية. إن اإلدارة بصررردد بناء تقدير  9تتوقع الشرررركة أن يكون للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

الخسررررررائر  9ها على أسرررررراس النهج المبسررررررط للمعيار الدولي للتقارير المالية كمي لمخاطر عدم األداء لبعض ترتيبات إعادة التأمين المحتفظ ب

 االئتمانية المتوقعة.
 

 عقود التأمين - (,3)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

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

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

 عقود التأمين:  الية عنبشرط أن المنشأة تقوم أيضاً بإصدار عقود تأمين.  يتطلب المعيار أيضاً فصل العناصر الت مع مزايا المشاركة االختيارية
 

 المشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض معايير محددة، (1
 االستثمار المميزة، و عناصر  (2
 أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.  (3

 

( والمعيار الدولي للتقرير المالي 9يجب احتسرررراب هذه العناصررررر بشرررركل منفصررررل وفقاً للمعايير ذات الصررررلة )المعيار الدولي للتقرير المالي )

(15 .)) 
 

 قياسال

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

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

 "الفئات التأسيسية" التالية: إلى يستند النموذج العام 
 

 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 
  بالمخاطر غير المالية. تعديل المخاطر المتعلقة 

 

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

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

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

 عقود التأمين من اجل إعادة احتساب المجموع: 
 

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

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

  

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

تسررررراب الفائدة كما يتم احو الخسرررررارة. وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية األكبر من هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أ

بمعدالت مثبتة عند االعتراف األولي بالعقد )أي معدل الخصررررررم المسررررررتخدم في البداية لتحديد القيمة الحالية هرامش الخردمرات التعراقرديرة على 

عكس ناًء على وحدات التغطية، مما يفي الربح أو الخسارة بهامش الخدمات التعاقدية للتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك، سريتم تحرير 

 كمية المزايا المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.
 

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

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

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

 التغيرات في حصة المنشاة من القيمة العادلة للبنود األساسية.  (7
 والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية الزمنية للنقودالتغيرات في تأثير القيمة  (0

 

بساااطة بطريقةإضرررافة إلى ذلك، يُسرررمح  من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياسررراً ال يختلف  توزيع األقسااااط المط

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

 للتطبيق زام التغطية المتبقي مع القسررط الُمسررتلم عند االعتراف األولي ناقصرراً التدفقات النقدية المكتسرربة من التأمين. يظل النموذج العام قابالً الت

ر المخاطر المالية يمن أجل قياس المطالبات المتكبدة. إال انه ال يتوجب على المنشرررأة تعديل التدفقات النقدية المسرررتقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأث

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

وتلقى  2019خالل يونيو  17مسودة عرض تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  الدوليةأصدر مجلس معايير المحاسبة 

ية ألتعليقات من مختلف أصحاب المصلحة. يعيد المجلس الدولي لمعايير المحاسبة حاليًا مناقشة القضايا التي أثارها أصحاب المصلحة. بالنسبة 

، فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية سوف يتبع إجراءاته المعتادة لوضع المعايير.  17لدولي للتقارير المالية تعديالت مقترحة على المعيار ا

في المعيار الدولي للتقارير  9وتأجيل اإلعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17التاريخ الفعلي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

اإليرادات من العقود مع  - 15. يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم أيًضا تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 2023يناير  1هو حاليًا ،  4المالية 

 .التنقيذ حيز دخولهاألدوات المالية . تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريخ  - 9العمالء والمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

  التحول

، يجب على المنشررررررأة عندئذ  يجرب تطبيق المعيرار برأثر رجعي. إال انره في حرال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجدب

 اختيار إما طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. 

 

 العرض واالفصاح

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

 تأثيرال

وسيتم تقديم القوائم المالية للجولة التجريبية  2021في مايو  (17) تصميم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي باتلتطبيق متطالشركة اكملت 

فإن األثر المالي لتطبيق المعيار لم يتم تقييمه بالكامل للشركة.  ،إصدار هذه القوائم الماليةخ . كما في تاري2021ديسمبر  15األولى لساما في 

 ن:فيما يلي البنود الرئيسية ضمن مرحلة التصميم وحالة التقدم الذي احرزته الشركة من اآل
 

 األثر ملخص األثر مجال

 .0200مايو  27مع تقديم الجولة التجريبية الثانية لساما والتي تستحق في  الكامل المالي األثر تقيم الشركة تزال ال المالي األثر

أنظمة  / البيانات أثر
تكنولوجيا 
 المعلومات

 
 

 

   ،منهجو العام القياس نموذجتم تطوير التصميم المفاهيمي لمخطط حسابات جديد من أجل منهج توزيع األقساط 
 المتغيرة؛ الرسوم

  تم تطوير متطلبات البيانات االكتوارية والمالية بشكل أكثر دقة؛ 
  لمتغيرة؛ا الرسوم منهج/  العام القياس نموذج حسب الفائدة تراكم إلحتساب تتبعهاو الخصم نسب تخزين يجب 
  الحصول على ارقام فاصل الثقة لتعديل المخاطر؛ .تضمين احتساب تعديل المخاطر في النظام االكتواري 
   تم تطوير التصميم المفاهيمي لتحديد المدخالت الرئيسية الختبار العقود المكلفة وكذلك تحديد "الحقائق

 والظروف" لعقود منهج توزيع االقساط؛
  .تصميم مفاهيمي إلحتساب وتتبع هامش الخدمة التعاقدية 
  71الدولي المالي اختارت الشركة مزود للنظام لتحديث ماذكر أعاله من خالل محرك معيار التقرير. 

 

 العملية أثر
 

   تمت صياغة التصميم المفاهيمي للعمليات المالية، االكتوارية، االكتتابية وعمليات تكنولوجيا المعلومات بما
مع مجموعة جديدة من إطار الحوكمة. سيتم تطوير  71يتناسب مع المعيار الدولي العداد القوائم المالية رقم 

 التطبيق؛خالل فترة  71ضوابط جديدة للتعامل مع المعيار الدولي رقم 
  سيتم وضع عمليات تسوية جديدة بين مصادر البيانات المالية، االكتوارية واالكتتابية؛ 
   التصميم المفاهيمي لسياسات محاسبية جديدة تناسب كل منها نموذج القياس والقرارات الفنية التي تم تحديدها لكل

 ؛مجال
   التأمين؛ بعقود المتعلقة واالحكاممراقبة الشروط 
   تم وضع تصميم مفاهيمي لعملية توزيع المصروفات الجديدة، تكاليف االقتناء، تكاليف تسوية المطالبات وتكاليف

 االكتتاب لتحديد الربحية على مستوى العقد؛
  .يجب وضع نظام لتتبع فترة التغطية للعقود المستقبلية 

 

 السياسات على األثر
 الرقابة وأطر

 ؛17للمعيار الدولي للتقارير المالية  تم إنشاء لجنة توجيهية جديدة 
 النشاطات مستوى على والتنفيذ للتصميم المشروع خطة وضع تم. 

 

من المعيار الدولي إلعداد التقارير  3بدأت الشركة في عملية التنفيذ الخاصة بهم وشكلت لجنة التنفيذ. قدمت الشركة تقرير خطة تنفيذ المرحلة 

كة ر، تستعد الشلالمتثال للمتطلبات التنظيمية لمرحلة التصميم. عالوة على ذلك 2021في مايو البنك المركزي السعودي إلى  17المالية رقم 

 .2022مايو  31بحلول البنك المركزي السعودي لتقديم بيانات ونتائج مالية تجريبية ثانية إلى 
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 )تتمة( الهامة  السياسات المحاسبية  -1

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

 النقد وما في حكمه

ودائع تمثل  ا.من تارخ إقتنائه إستحقاقها األصلية ثالثة أشهريتكون النقد وما في حكمه من النقد لدى البنوك وودائع المرابحة التي ال تتجاوز مدة 

حاسبة . يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة ويتم الماإلقتناءالمرابحة ودائع لدى بنوك محلية لها تاريخ استحقاق أصلي أقل من ثالثة أشهر في تاريخ 

 عن العوائد ذات الصلة باستخدام أساس معدل الربح الفعلي.
 

 النقدي التدفق قائمة
 

نيف الندفقات النقدية نشطة التشغيلية. يتم تصأمين والتي يتم تصنيفها كتدفقات نقدية من األساسية للشركة هي من عمليات التإن التدفقات النقدية األ

 ك.لويلية تبعاً لذمالناتجة االنشطة االستثمارية والت
 

 التقارير القطاعية

 :التي المنشأة مكونات أحد هو التشغيلي القطاع
 

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

 ؛(المنشأة لنفس
 توزيعها واجبال المصادر بشأن قرارات التخاذ للمنشأة التنفيذي الرئيس قبل من للمراجعة منتظم بشكل التشغيلية نتائجا تخضع -

 ؛أدائها وتقييم للقطاعات
 .بشأنها منفصلة مالية معلومات تتوافر -

 

، تم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها ولديها خمسة قطاعات يتم إعداد التقارير عنها على النحو ألغراض إدارية

 التالي:

  ومن يعولونهم بشكل جماعي وأفراد في شبكة واسعة من المستشفيات   الشركاتيقدم القطاع الطبي رعاية طبية شاملة ألعضاء

 . كة العربية السعوديةوالمراكز الطبية في جميع أنحاء الممل
 والذي يغطي فقط المبالغ المستحقة الدفع لألطراف الثالثة رقطاع السيارات : يقدم منتج تأمين المركبات ضد المسؤولية تجاه الغي ،

ي ذلك ، بما ف، والذي يغطي جميع الخسائر أو األضرار التي تتعرض لها السيارةالمؤمن له ومنتج التأمين الشامل للمركبةمن قبل 

 مسؤولية الطرف الثالث.
  يقدم القطاع العام منتجات التأمين ضد الحريق والممتلكات ومنتجات التأمين البحري ومنتجات التأمين الهندسي وعقود التأمين ضد

 المسؤولية األخرى وغيرها.

 يقدم قطاع الحياة الفردية منتجات التأمين على الحياة على أساس فردي ومنتجات ذات توجه استثماري مرتبطة بالوحدات لألفراد 

 ومزايا حماية االئتمان فيما يتعلقيقدم قطاع الحياة الجماعية مبرمجي حماية الحياة ألعضاء المنظمات على أساس المجموعة ، 

بالقرض الشخصي الذي تقدمه المؤسسة التمويلية. يتضمن هذا القطاع أيًضا مزايا الحماية فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية المتنوعة 

 بخالف القروض الشخصية التي تقدمها المؤسسات التمويلية لعمالئها.
 

صانع  ة إلى رئيس العمليات التشغيلية صانع القرار. تم تحديد رئيسيتم اإلبالغ عن قطاعات التشغيل بطريقة تتسق مع التقارير الداخلية المقدم

يجية. ، على أنه الرئيس التنفيذي الذي يتخذ القرارات اإلسترات، وهو المسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء قطاعات التشغيلالقرار التشغيلي

 السنة.لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل 
 

 المدينة  أمينالتأمين واعادة الت طاقسا ذمم
 

أو المسررتحق. يتم  معند اسررتحقاقها وتقاس عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة للمقابل المسررتلالمدينة معيدي التأمين ويتم إثبات أقسرراط التأمين 

من عقود التأمين ، ناقًصا مخصًصا ألي مبالغ غير قابلة للتحصيل. تتم مراجعة المدينة بإجمالي األقساط المكتتبة  اقسراط التأمين المدينة إثبات 

في القيمة وعندما تشررررير األحداث أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال يمكن اسررررتردادها ، يتم تسررررجيل للتدني القيمة الدفترية للذمم المدينة 

أرصرردة المدينين عندما ال تعود الشررركة تسرريطر على الحقوق التعاقدية التي تشررتمل على الدخل. يتم اسررتبعاد قائمة في القيمة في التدني خسررارة 

، أو يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المتعلقة بالرصرررريد إلى طرف ثالث رصرررريد المدينين ، وهو ما يحدث عادة عندما يتم بيع رصرررريد المدينين

الدخل. تندرج هذه الذمم المدينة ضرررمن نطاق المعيار الدولي قائمة مسرررتقل. يتم إدراج المبالغ المسرررتردة الالحقة للمبالغ المشرررطوبة سرررابقاً في 

 "عقود التأمين". 4للتقارير المالية 
 

 المخصص ألنشطة التأمين
 

سررعار أيتم احتسرراب مخصررص التزامات عقود التأمين على أسرراس طريقة التقييم االكتواري من قبل اكتواري مسررتقل معين من خالل اسررتخدام 

 وهو المبلغ الذي تتوقع الشركة دفعه لحملة عقود التأمين. ،وحد التحويل الحالية. يتضمن التقييم االكتوراي مخصص للمشاركة
 

 

 النظامي  االحتياطي
 

من صافي دخلها من عمليات المساهمين إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي سنوياً  209وفقاً للنظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بتحويل 

 رأس المال. االحتياطي غير متاح للتوزيع.
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 )تتمة( الهامة المحاسبيةالسياسات - 1

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

 االعمال اندماج
 

األعمال الخاضرررعة للسررريطرة المشرررتركة( باسرررتخدام طريقة االسرررتحواذ عندما يتم نقل  اندماجاألعمال )بخالف  بمعالجة اندماجتقوم الشرررركة 

بار ، وكذلك الموجودات المحددة المقتناة. يتم اختعملية االستحواذ بالقيمة العادلةالسريطرة إلى الشركة. يتم بشكل عام قياس المقابل المحول في 

تم االعتراف بأي مكسب ناتج عن صفقة الشراء في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل أي شهرة تنشأ سنويًا لتحديد االنخفاض في قيمتها. ي

 ة.الملكي سندات، باستثناء ما يتعلق بإصدار سندات الدين أو اليف المعاملة كمصروف عند تكبدهااآلخر على الفور. يتم تحميل تك
 

ات والمطلوبات المالية المفترضة من أجل التصنيف والتخصيص المناسبين وفقًا ، فإنها تقوم بتقييم الموجوداألعمالعندما تستحوذ الشركة على 

للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ. يتضمن ذلك فصل المشتقات المتضمنة في العقود 

ياس تحويله من قبل المشتري بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم ق األصلية من قبل الشركة المشتراة. سيتم االعتراف بأي مقابل محتمل يتم

، بالقيمة "األدوات المالية" 39 رقم المقابل المحتمل المصنف على أنه أصل أو التزام يمثل أداة مالية وضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي

 والدخل الشامل اآلخر. الدخل قائمةالعادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في 
 

 إستثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات

 ً القيمة ب الموجودات المالية المتاحة للبيع هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة يتم تصنيفها كـرررر"متاحة للبيع". تقيد هذه اإلستثمارات مبدئيا

ي لها تقاس اإلسررررررتثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة. الموجودات المالية المحتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة العادلة. وبعد القياس األول

بالوحدات تمثل موجودات بعقود معينة تقع مخاطر اإلسرررررتثمار فيها بشررررركل رئيسررررري على حاملي وثائق التأمين. تمثل هذه الموجودات المالية 

خسائر القيمة العادلة كبند مستقل /اديق إستثمارية، وتعتبر أوراق مالية للتداول الفوري في السوق. تظهر أرباحإسرتثمارات في وحدات في صن

 وتدرج ضمن إحتياطي أنشطة التأمين.
 

 اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 
 

تقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولها تواريخ شررررم اإلسررررتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلسررررتحقاق هي عبارة عن موجودات مالية غير

خ يإسرتحقاق محددة ولدى الشرركة النية اإليجابية والمقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلسرتحقاق. تسرجل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تار

 الفعلية. يتم اإلعتراف بأي ربح أو خسررارة كاإلسررتثمارات اإلسررتحقاق بالتكلفة وتعدل بإطفاء العالوة أو الخصررم باسررتخدام طريقة معدل العمولة

 قيمته. تدنيعندما يتم استبعاد اإلستثمار أو  الدخلفي قائمة 
 

 االستثمارت بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 

تصرررررنف االسرررررتثمارات على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان باإلمكان قياس االسرررررتثمار بصرررررورة يعتمد عليها وكان 

تصررررررنيف االسررررررتثمارات على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مطابقاً لإلسررررررتراتيجية الموثقة المعتمدة لدى الشررررررركة. تدرج 

 دات المصرررررنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في البداية بالتكلفة، باعتبارها القيمة العادلة للثمن المقدم. يعااإلسرررررتثمار

 .الدخلالحقاً قياس هذه اإلستثمارات بالقيمة العادلة مع تسجيل جميع التغيرات في القيمة العادلة في قائمة 

 

 اح على االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل في قائمة الدخل ذات الصلة.يتم االعتراف بتوزيعات األرب

 

لقيم العادلة ا تعتمد القيم العادلة لالسرررتثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل على األسرررعار المدرجة لألوراق المالية القابلة للتداول أو

د القيمة ، يتم تحديية لألصررول المتاحة لصررندوق االسررتثمار المشررترك. بالنسرربة لالسررتثمارات غير المدرجةالمقدرة بناًء على أحدث قيمة صرراف

مجموعة  ، يتم تحديدها باستخدامالعادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو عندما ال يمكن اشتقاق القيم العادلة من األسواق النشطة

، ولكن عندما ال يكون ذلك يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من األسررررررواق التي يمكن مالحظتها حيثما كان ذلك ممكنًا متنوعرة من تقنيرات التقييم.

 ، يلزم وجود درجة من الحكم في تحديد القيم العادلة.ممكنًا
 

 ومعدات ممتلكات
 

لالنخفاض  المتراكم والخسارة المتراكمة االستهالكالمعدات في قائمة المركز المالي مبدئياً بالتكلفة بعد خصم يتم تسجيل األثاث و التجهيزات و

بطريقة القسررررررط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات . وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة  االسررررررتهالكيتم احتسرررررراب في القيمة. 

 :استهالكهاللموجودات التي سيتم 

 السنوات 
المستأجرة المباني على تحسينات اقل ايهما سنوات 5 او االيجار عقد فترة على   

سنوات 5 أثاث وتجهيزات  
ومعدات مكتبية آليحاسب   سنوات 5 الى 3   

سنوات 4 مركبات  
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 )تتمة( والمعدات الممتلكات
 

 االسررررررتهالكريقة طالمتبقية و مالي. يتم فحص القيمة تقريرتقوم الشررررررركرة برإجراء تقييم للقيمرة المتبقيرة واالعمرار االنتراجية فى في كل تاريخ 

عندما تشير األحداث أوالتغيرات في الظروف أن القيمة الدفترية قد ال يكون  االستهالكتعديلها عند اللزوم في نهاية كل سنة مالية. يتم فحص و

 النخفاضابالمثل يمكن تسجيل خسائر للسنة في قائمة الدخل على أساس االستحقاق. و االستهالكمن المحتمل استردادها. يتم تسجيل مخصص 

صررررالح والصرررريانة على قائمة الدخل. تتم رسررررملة النفقات الالحقة فقط إذا كان من في قائمة الدخل. يتم تحميل نفقات اإل –إن وجدت  – بالقيمة

ي بيان فالمحتمل تدفق المنافع االقتصررادية المسررتقبلية المرتبطة بالنفقات إلى الشررركة. يتم إدراج الربح / الخسررارة من بيع الممتلكات والمعدات 

 الدخل.
 

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

اإلنتاجية سررنويًا ويتم تعديل تكاليف االسررتهالك المسررتقبلية عندما  لألصررول أو االسررتهالك المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار

 نتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.تعتقد اإلدارة أن األعمار اإل

 

 والشهرة الملموسة غير الموجودات
 

 القياسو اإلعتراف
 

بالتكلفة. الموجودات غير الملموسة ليس لها وجود  االولي االعترافيتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها بشكل منفصل عند 

اشرة. ، يتم االعتراف بها مبدئيًا بسعر الشراء والتكاليف المنسوبة مبمادي ولكن يمكن تحديدها بشكل منفصل وتوفر منافع اقتصادية مستقبلية

 جدت.إن و التدنيتظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم وخسارة 
 

ن هناك في القيمة عندما يكو تدنييتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي ويتم تقييمها لل

قتصادية . تعتبر التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االتدنىمؤشر على أن األصل غير الملموس قد ي

م ، وتعامل على أنها تغييرات في التقديرات المحاسبية. يت، حسب االقتضاءالمستقبلية المضمنة في األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء

لتي اوالدخل الشامل اآلخر في فئة المصروفات  الدخل قائمةاالعتراف بمصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في 

ين غير الملموسة على أنها الفرق ب لموجوداتتتوافق مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد ا

 عند استبعاد األصل. الدخل قائمةصافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بها في 
 

الشركة ولها عمر إنتاجي محدد. يتم قياسها  عليها تستحوذتشمل األصول غير الملموسة عقود العمالء والعالقات مع العمالء والبرامج التي 

 متراكمة. تدنيبالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم وأي خسائر 
 

 ن وجدت.المتراكمة إ التدنيناقًصا خسائر  االستحواذاريخ شركة بالتكلفة كما هو محدد في ت على االستحواذيتم تسجيل الشهرة الناتجة عن 
 

قيمة الشهرة من خالل تقييم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة من وحدات إنتاج النقد )أو مجموعة من وحدات إنتاج النقد( التي  تدنييتم تحديد 

. ال يمكن عكس لتدنيا، يتم االعتراف بخسارة للنقد أقل من قيمتها الدفترية تتعلق بها الشهرة. عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة

 المتعلقة بالشهرة في الفترة المستقبلية. التدنيخسائر 
 

 الالحقة النفقات
 

تم االعتراف بجميع يتتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل المحدد الذي يتعلق به. 

 الدخل  والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها. قائمة، في ، بما في ذلك الشهرة الناتجة داخليًاالمصروفات األخرى
 

 االطفاء
 

اف ريتم احتساب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ويتم االعت

 والدخل الشامل اآلخر. ال يتم إطفاء الشهرة. الدخل قائمةبها في 
 

 هي على النحو التالي : األعمار اإلنتاجية المقدرة

 السنة نفالص

 سنوات 8 الى 4 الحاسوب برامج
 

 تتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير مالي وتعديلها إذا كان ذلك مناسباً.
 

لى مستوى ع، إما بشكل فردي أوقيمتها سنويًا تدني، ولكن يتم اختبار ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة

، ن األمر كذلكلم يكالوحدة المولدة للنقد. تتم مراجعة تقييم العمر غير المحدد سنويًا لتحديد ما إذا كانت العمر غير المحدد ال يزال قابالً للدعم. إذا 

 مستقبلي.فإن التغيير في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يتم على أساس 
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 االيجار عقود
 

بداية العقد  يجب على الشركة تقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي عليه. العقد هو أو يحتوي على عقد إيجار  فيعند االعتراف األولي 

أصل محدد لفترة زمنية مقابل مقابل. يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم الفوائد تتدفق إلى الشركة  على السيطرةإذا كان العقد ينقل الحق في 

 ه استخدام هذه األصول.ويمكن للشركة توجي
 

، تخصص الشركة المقابل في العقد لكل مكون من مكونات اإليجار على لذي يحتوي على مكون عقد اإليجارعند البدء أو عند إعادة تقييم العقد ا

ركة عدم فصل فقد اختارت الش، المباني التي تكون مستأجًرا فيها، فيما يتعلق بعقود إيجار األراضي وسعار النسبية المستقلة. ومع ذلكأساس األ

 المكونات غير المستأجرة والمحاسبة عن مكونات اإليجار وغير اإليجارية كعنصر إيجار واحد.
 

 استخدام موجودات  حق
 

 بالتكلفة؛ الموجودات استخدام حق بقياس تقومو التكلفة، نموذج الشركة تطبق

 و تدني؛ خسائر ايو متراكم استهالك اي ناقصا 
  إعادة قياس اللتزام عقد اإليجار لتعديالت عقد اإليجار.معدلة ألي 
 

 ،، مثل إعداد الموقع، إذا كانت هناك تكاليف إضافيةومع ذلك مساوية اللتزامات عقد اإليجار. االستخدام حق موجودات، ستكون بشكل عام

 حق وداتموج، فيجب إضافتها إلى قيمة بالمعاملة وما إلى ذلك، والمصروفات األخرى المتعلقة ، وأموال الطلبوالودائع غير القابلة لالسترداد

 .االستخدام
 

هاية نيتم الحقًا استهالك أصل حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية العمر اإلنتاجي ألصل حق االستخدام أو 

 .المقدرة لموجودات حق االستخدام على نفس األسس المتبعة في الممتلكات والمعدات، أيهما أقرب. يتم تحديد األعمار اإلنتاجية مدة اإليجار
 

 اإليجار عقود إلتزامات
 

من ، مخصومة باستخدام معدل الفائدة المتض، فإن التزام عقد اإليجار هو القيمة الحالية لجميع المدفوعات المتبقية للمؤجرعند االعتراف األولي

عدل ، تستخدم الشركة م، فإن معدل االقتراض اإلضافي للشركة. بشكل عامم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولةفي عقد اإليجار أو إذا ل

 االقتراض المتزايد كمعدل الخصم.
 

 ، تقيس الشركة التزام اإليجار من خالل:ايةبعد تاريخ البد

 .زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام عقد اإليجار 
 ؛ إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد اإليجار.تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار 
 

وعات اإليجار فيتم قياس التزام عقد اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير في مد

، إذا كان هناك تغيير في تقدير الشركة للمبلغ المتوقع أن يكون مستحق الدفع بموجب ضمان المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل

 ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء. هاتقييم رالقيمة المتبقية ، أو إذا قامت الشركة بتغيي
 

 قائمةله في ، أو يتم تسجيحق االستخدام موجودات، يتم إجراء تعديل مماثل على القيمة الدفترية لعقد اإليجار بهذه الطريقةعند إعادة قياس التزام 

 حق االستخدام إلى الصفر. موجوداتالدخل إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ل
 

 اإليجارات قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة
 

شهًرا  12اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي لها مدة إيجار  عقود التزاماتعدم االعتراف بموجودات حق االستخدام و اختارت الشركة

منخفضة القيمة. تعترف الشركة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه اإليجارات كمصروفات على أساس القسط  الموجوداتأو أقل وعقود إيجار 

 إليجار.الثابت على مدى فترة ا
 

 أخرى وموجودات مقدما مدفوعة مبالغ
 

ات ويتم دتمثل المدفوعات المسربقة المصروفات التي لم يتم تكبدها بعد ولكن تم دفعها نقدًا بالفعل. يتم تسجيل المدفوعات المسبقة مبدئيًا كموجو
كها والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين حيث يتم استهالقياسها بمبلغ النقد المدفوع. بعد ذلك، يتم تحميلها على قائمة عمليات التأمين 

 أو انتهاء صالحيتها بمرور الوقت.
 

 
 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

26 

 )تتمة( الهامة المحاسبيةالسياسات - 1

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

 مستحقات ومطلوبات اخرى
 

د أو ريتم إثبات المطلوبات للمبالغ مسرتحقة السرداد في المستقبل والخاصة بالبضائع أو الخدمات المستلمة، سواء تمت المطالبة بها من قبل المو

ستقل م بالمحفظة القديمة والتي تم التحقق منها والمصادقة عليها من قبل خبير اكتواري ةعلقالمتغير االكتوارية  مطلوباتلم يتم. ويشمل أيًضا 

 كما في نهاية العام.
 

 المخصصات
 

 كبدت االمر يستدعي ان المحتمل منيتم إثبات المخصرصرات عندما يكون لدى الشركة إلتزام )نظامي أو ضمني( ناشع عن حدث سابق ويكون 

 .فيه موثوق بشكل االلتزام قيمة تقدير باإلمكان ويكون االلتزام لتسوية موارد
 

 الموظفين منافع
 

 المنافع المحددةالتزام 
لخدمة المستحقات المرتبطة بمكافأة نهاية ا قيد يتمتطبق الشرركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناًء على قوانين العمل السرعودية السرائدة. 

تقارير باسررررتخدام ترة إعداد الللموظفين بالقيمة الحالية للمدفوعات المسررررتقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الموظفين حتى نهاية ف

ن من وما لدى الموظفين المغادري لاالعتبار لألجور ومسرررررتويات الرواتب المتوقعة في المسرررررتقب في االخذطريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. يتم 

الشركات  اد التقارير لسنداتالسوق كما في نهاية فترة إعد عوائدخبرات وفترات الخدمة. يتم خصرم المدفوعات المسرتقبلية المتوقعة باسرتخدام 

 لمنافعاالتدفقات النقدية المسررررتقبلية المقدرة. يتم الوفاء بالتزامات مدفوعات  - االمكان قدر –عالية الجودة مع الشررررروط والعمالت التي تطابق 

اضررررات الخبرة في االفتر على ائمةالق والتغيرات للتعديالتعند اسررررتحقاقها. يتم إدراج إعادة قياس )المكاسررررب / الخسررررائر االكتوارية( نتيجة 

 الدخل الشامل. قائمةاالكتوارية في 
 

 األجل قصيرة موظفين منافع

يتم قياس التزام منافع الموظفين قصرريرة األجل على أسرراس غير مخصرروم ويتم دفعه كمصررروف عند تقديم الخدمة ذات الصررلة. يتم االعتراف 

أخرى إذا كان لدى الشررررركة التزام قانوني أو ضررررمني حالي  نافعالنقدية قصرررريرة األجل أو أي مبااللتزام بالمبلغ المتوقع دفعه بموجب المكافأة 

 بدفع هذا المبلغ نتيجة الخدمة السابقة التي قدمها الموظف ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.
 

 ذمم دائنة لمعيدي التأمين
 

لشرركات إعادة التأمين فيما يتعلق بحصرة معيدي التأمين من اإلشرتراكات بعد خصم تتضرمن الذمم الدائنة لمعيدي التأمين، مبالغ مسرتحقة الدفع 

 حصة معيدي التأمين من المطالبات التي تم دفعها.
 

 ودائع إشتراكات

لمحتمل، ايتم أخذ ودائع اإلشرررتراكات من حملة الوثائق المحتملين كإشرررتراك أولي. ومع إنتهاء الوثائق اإللزامية والفحص الطبي لحامل الوثيقة 

 يتم نقل هذه الودائع إلى إجمالي اإلشتراكات المكتتبة.
 

 الزكاة وضريبة الدخل 

 زكاةال
يتم  .)المعروفة سرررابقًا باسرررم "الهيئة العامة للزكاة والدخل"( )"الهيئة"( والجمارك والضرررريبة الزكاة هيئةتخضرررع الشرررركة للزكاة وفقًا للوائح 

 الدخل. ال يتم حساب الزكاة كضريبة دخل وبالتالي ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة. قائمةاحتساب مصروفات الزكاة في 
 

 ضريبة الدخل
ريبة الدخل ، بناًء على معدل ضضريبة الدخل أو االئتمان للفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية مصروف

بالتغييرات في األصررول والخصرروم الضررريبية المؤجلة التي تعزى إلى فروق مؤقتة وخسررائر ضررريبية غير مسررتخدمة. يتم المطبق، والمعدلة 

احتسراب مصرروف ضرريبة الدخل الحالية على أسراس قوانين الضرائب التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري في نهاية فترة إعداد التقارير في 

ر دخالً خاضررعاً للضررريبة. تقوم اإلدارة بشرركل دوري بتقييم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضررريبية فيما البلدان التي تعمل فيها الشررركة وتد

لمتوقع م الشركة بقيد مخصصات، متى تطلب ذلك، بناًء على أساس المبالغ اويتعلق في الحاالت التي تخضع فيها األنظمة الضريبية للتفسير. تق

 الت التي تنتج عن التقييم النهائي لضريبة الدخل يتم تسجيلها في الفترة التي يتم فيها عمل التقييم.التعدي دفعها للسلطات الضريبية.
 

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

 عودية.المملكة العربية الس
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(

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

  
 )أ( تحصيل الذمم المدينة من العمالء

 )ب( تقديم الخدمات للعمالء.
  

يمكن اسرترداد ضرريبة المدخالت بشركل عام مقابل ضرريبة المخرجات عند اسرتالم فاتورة ضرريبة القيمة المضرافة. تسمح السلطات الضريبية 

 قائمةمشتريات في والبتسروية ضريبة القيمة المضافة على أساس صافي. يتم االعتراف بضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالمبيعات / الخدمات 

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

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

 ضريبة الدخل المؤجلة
ارير المؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية لألصول والخصوم ألغراض التق يتم توفير ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق

رية تالمالية والمبالغ المسررتخدمة ألغراض الضرررائب. يسررتند مبلغ الضررريبة المؤجلة المقدمة على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسرروية القيم الدف

شكل جوهري في تاريخ التقرير. يتم التعرف على أصل الضريبة المؤجلة لألصول والخصوم باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة ب

لى ، ويمكن اسرتخدام االئتمانات. يتم تخفيض أصرل الضريبة المؤجلة إفقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر أرباح ضرريبية مسرتقبلية

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

ال يتم االعتراف بالخصررروم واألصرررول الضرررريبية المؤجلة للفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية واألسرررس الضرررريبية لالسرررتثمارات في العمليات 

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

ة والخصرروم الضررريبية الحالي الموجودات لتقاصوجودات ومطلوبات الضررريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق واجب النفاذ قانونًا م تقاصيتم 

وحيث تتعلق أرصردة الضرريبة المؤجلة بالسرلطة الضرريبية نفسرها. يتم تعويض األصرول الضريبية الحالية والمطلوبات الضريبية عندما يكون 

 وتعتزم إما التسوية على أساس صاف أو تحقيق األصل وتسوية االلتزامات في وقت واحد. للتقاصذ قانونًا للمنشأة حق قابل للتنفي

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

 ، يتم التعرف على الضريبة أيًضا.ةحقوق الملكية. في هذه الحال

 

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

 12يتناول التفسررير محاسرربة ضرررائب الدخل عندما تنطوي المعالجات الضررريبية على عدم يقين يؤثر على تطبيق معيار المحاسرربة الدولي رقم 

، وال تشررمل على وجه التحديد المتطلبات 12الدخل. ال تنطبق على الضرررائب أو الرسرروم خارج نطاق معيار المحاسرربة الدولي رقم ضرررائب 

 المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعاملة الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير على وجه التحديد ما يلي:
 

  مؤكدة بشكل منفصل.الضريبية غير المعالجات ال في تنظرما إذا كانت المنشأة 
 ؛االفتراضات التي تتخذها جهة ما حول فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية 
  كيف تحدد المنشرأة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية(، واألسس الضريبية، والخسائر الضريبية غير المستخدمة، واإلعفاءات

 لمستخدمة ومعدالت الضرائب؛ والضريبية غير ا
 .كيف تنظر المنشأة في التغيرات في الحقائق والظروف 
 

يجب على المنشرررررأة أن تحدد ما إذا كانت سرررررتأخذ في االعتبار كل معاملة ضرررررريبية غير مؤكدة على حدة أو مع واحدة أو أكثر من المعالجات 

 عدم اليقين. ةلاضل بحالضريبية غير المؤكدة. يجب اتباع النهج الذي يتنبأ بشكل أف
 

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

 لم يكن للتفسير أي تأثير على البيانات المالية للشركة.
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 )تتمة( الهامة المحاسبيةالسياسات - 1

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

 قيمة الموجودات المالية  تدني

ي أو في قيمة أصررل مال تدنيتقوم الشررركة بإجراء تقييم في كل تاريخ قوائم مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضرروعي على إحتمال حدوث 

القيمة إذا وجد دليل موضررروعي على حدوث  تدنيةمجموعة من الموجودات المالية. يعتبر االصرررل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية م

يجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد اإلدراج األولي لألصررررل )حدث الخسررررارة المتكبدة( وأن هذا الحدث )أو األحداث( لها نت تدنيال

الة حتأثير على التدفقات النقدية المسررتقبلية المقدرة لألصررل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بشرركل موثوق. و في 

 على النحو التالي: تدني. يتم تحديد الالدخل قائمةفي القيمة تدرج في  التدنيهذا الدليل فإن خسارة  وجود مثل
 

ي القيمة ف تدنيالقيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقصا أي خسائر  تدنيفي حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن  (أ

 المعترف بها سابقا في قائمة عمليات المساهمين أو عمليات التأمين والفائض المتراكم حسب االقتضاء.
في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  تدنيفي حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن ال  (ب

 الحالي لموجودات مالية مماثلة. المخصومة حسب سعر السوق
ومة في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المخص التدنيفي حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن  (ج

 طبقاً لسعر الفائدة األصلي المطبق.
 

ي تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضرررروعي على أن االسررررتثمار أو بالنسرررربة للموجودات المالية المتاحة للبيع ، تقوم الشررررركة ف

 قيمتها. تدنتمجموعة من االستثمارات قد 
 

 قيمة الموجودات غير المالية  تدني

ة وجود في قيمة أصل ما. في حال تدنيتقوم الشركة بإجراء تقييم في كل تاريخ تقرير مالي للتأكد من ما إذا كان هناك دليل على احتمال حدوث 

ترداد لألصل القيمة القابلة لالس القيمة مطلوبًا ، تقدر الشركة المبلغ القابل لالسترداد لألصل. تدني، أو عندما يكون االختبار السنوي لأي مؤشر

ما  ،وقيمتها قيد االستخدام ويتم تحديدها لألصل الفردي، أيهما أعلى ناقًصا تكاليف البيع (CGUهي القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد )

األخرى. عندما تتجاوز القيمة  موجوداتأو مجموعات ال موجوداتعن اللم يكن األصرررررل ال يولد تدفقات نقدية داخلة إلى حد كبير بغض النظر

ترداد. عند تقدير القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالس دنيت، يعتبر األصل مالدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد قيمته القابلة لالسترداد

، يتم خصررم التدفقات النقدية المسررتقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باسررتخدام معدل الخصررم قبل الضررريبة الذي يعكس تقييمات القيمة المسررتخدمة

سوق الحديثة ، يتم أخذ معامالت الد تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيعالسوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. عن

 ، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.، إن وجدت. إذا تعذر تحديد مثل هذه المعامالتفي االعتبار
 

 أو عن طريق المؤشرررات السروقويتم إثبات هذه الحسرابات عن طريق مضراعفات التقييم وأسررعار األسرهم المتداولة لشررركات تابعة مدرجة في 

م في القيمة إلى الموازنات التقديرية التفصررريلية وحسرررابات التوقعات والتي يت تدنياألخرى المتوفرة للقيمة العادلة. تسرررتند حسرررابات الشرررركة لل

للنقد في الشرررررركة التي يتم تخصررررريص موجودات لها وتغطي هذه الموازنات التقديرية  التوليد وحداتا بشررررركل مسرررررتقل لكل وحدة من إعداده

وحسرررابات التوقعات عموماً فترة من ثالث إلى خمس سرررنوات. أما الفترات التي هي أطول من خمس سرررنوات فيتم احتسررراب معدل نمو طويل 

 قدية المتوقعة بعد السنة الخامسة. األجل ويطبق على التدفقات الن
 

ا إذا . يتم إجراء تقييم في كل تاريخ قوائم مالية لمعرفة مالدخلتسررجل الخسررائر من اإلنخفاض في القيمة بالنسرربة للعمليات المسررتمرة في قائمة 

 . في حالة وجود مثل هذا الدليلتدنتقد  في القيمة التي سرربق تسررجيلها لم تعد موجودة أو أنها تدنيكان هناك أي مؤشررر على أن الخسررائر من ال

اك تغير في القيمة التي سبق قيدها فقط إذا كان هن تدنيتقوم الشركة بتقييم المبلغ الممكن استرداده من قيمة األصل. ويتم عكس قيد خسارة من ال

كس في القيمة. ويتم حصر ع تدنيرة من الفي االفتراضرات المسرتخدمة لتحديد المبلغ الممكن اسرترداده من قيمة األصرل منذ تسرجيل آخر خسرا

القيرد بحيرث ال تتجراوز القيمرة الردفتريرة لألصررررررل قيمته الممكن اسررررررتردادها وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان ممكن تحديدها، بعد خصررررررم 

 .الدخلمة إثبات عكس القيد في قائفي القيمة لألصل في السنوات السابقة. ويتم  تدنياالستهالك، فيما لو لم يكن قد تم تسجيل خسارة من ال
 

 القيم العادلة
 

ي السرروق المتداولة ف العروضمنتظمة بالرجوع إلى أسررعار  نشررطةيتم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية التي يتم تداولها في أسررواق مالية 

 في تاريخ التقرير المالي. وفيما إذا كانت األسرررررعار المتداولة في السررررروق غير اليومالمالية للموجودات وأسرررررعار العرض للمطلوبات في نهاية 

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

اسررتخدام  تقييم. تتضررمن هذه األسرراليبالبالنسرربة للموجودات المالية التي ال تتوافر لها أسررواق نشررطة فإن القيمة العادلة تُحدد باسررتخدام أسرراليب 

، والرجوع إلى القيمة السررروقية ألدوات مالية مشرررابهة، و/أو تحليل التدفقات النقدية المخصرررومة. بالنسررربة ألسررراليب اليةالتعامالت التجارية الح

لية االتدفقات النقدية المخصررومة، تسررتند التدفقات النقدية المسررتقبلية التقديرية على أفضررل تقدير لإلدارة ومعدل الخصررم المسررتخدم لموجودات م

 ق. مشابهة متداولة في السو
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 )تتمة( الهامة المحاسبيةالسياسات - 1

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

 اإلعتراف والقياس -الدوات المالية ا

  األداة المراليررة هي أي عقررد ينتج عنرره أصررررررل مرالى  للمنشررررررأة أو التزام مرالى أو أداة حقوق ملكيررة لمنشررررررراة أخرى. تتكون األدوات المرراليرة من  

 .المالية والمطلوبات الموجودات
 

والوديعة النظامية واالسرررتثمارات المتاحة للبيع المحتفظ بها لتغطية  المسرررتحقةواإلشرررتراكات  حكمه في وماتتكون الموجودات المالية من النقد 

المطلوبرات المرتبطرة برالوحدات واالسررررررتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االسررررررتحقاق واالسررررررتثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

مالية من مطالبات تحت التسرروية تتضررمن مطالبات لم يتم اإلبالغ والمسررتحق من عمليات التأمين والذمم المدينة األخرى. وتتكون المطلوبات ال

 عنها و ذمم دائنة لمعيدي التأمين ومطلوبات لعمليات المساهمين وبعض المطلوبات األخرى.
 

 تاريخ االعتراف

 الشركة فيه تلتزم الذي التاريخ )أياإلتجار  تاريخ في تسجيلها يتم العادية بالطريقة تتم التي المالية الموجودات مبيعات أو مشرتريات إن جميع
 الموجودات قيمة سداد التي تتطلب المالية الموجودات إن المشتريات أو المبيعات العادية هي مشتريات أو مبيعات بيع الموجودات(. أو بشراء
 السوق. في أو العرف السائد عامة بصفة النظام يحدده الذي الزمني اإلطار ضمن

 

 وات الماليةاإلعتراف والقياس لألد

ميع جيتم اإلعتراف باألدوات المالية في القوائم المالية للشررررررركة عندما تصرررررربح الشررررررركة طرفا في األحكام التعاقدية لالداة المالية. يتم قياس  

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

 ألدوات المالية عند اإلعتراف المبدئي على الغرض الذي تمالدخل، أية تكاليف إضرافية مباشررة متعلقة باإلقتناء أو اإلصردار. ويعتمد تصنيف ا

متاحة ة المطفأة باسررتثناء اإلسررتثمارات الدوات المالية بالتكلفلقياس المبدئي، يتم إدراج االمن خالله اقتناء األدوات المالية وخصررائصررها. وبعد ا

 .ادلةوالمسجلة بالقيمة الع اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلة المطلوبات المرتبطة بالوحدات وللبيع المحتفظ بها لتغطي
 

 الغاء االعتراف –االدوات المالية 
 

 الموجودات المالية

يتم إلغاء اإلعتراف باألصرل المالي )أو حسرب مقتضى الحال جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من الموجودات المالية( في 

 حالة:

 .إنتهاء حقوق الحصول على التدفقات النقدية من األصل 
 على التدفقات النقدية من األصل أو أنها تعهدت بإلتزام دفع التدفقات النقدية التي يتم  أن تكون الشركة قد تنازلت عن حقوقها في الحصول

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

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

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

ة بتحويل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الموجودات، وال بتحويل قرد إحتفظرت بمخراطر ومنرافع ملكيرة الموجودات. وعنردمرا لم تقم الشرررررررك

السرريطرة على األصررل حينئذ يتم اإلعتراف باألصررل على مدة مشرراركة الشررركة المسررتمرة باألصررل. وفي هذه الحالة فإن الشررركة تسررجل أيضرراً 

نه واإللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التزاماً مقابل إستمرار مشاركتها. ويتم قياس األصل المنقول الذي تم التنازل ع

التي احتفظت بها الشررركة. إن االسررتمرار في المشرراركة الذي يأخذ شرركل ضررمان على األصررل المتنازل عنه ويقاس بالقيمة الدفترية لألصررل أو 

 أكبر ثمن قد تكون الشركة مطالبة بدفعه، أيهما أقل.
 

 المطلوبات المالية

 .مدتهيتم االعتراف بااللتزام المالي عند إبراء الذمة من االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء 
 

 تقاصال

المبالغ  لتسرروية نظامي نافذ في حالة وجود حق قائمة المركز المالي فقط في الصررافي المبلغ ويدرج والمطلوبات المالية الموجودات تقاص يتم

الوقت. ال تتم تسوية  نفس في وسداد المطلوبات تحقيق الموجودات أو الصافي أسراس على للتسروية إما الشرركة لدى نية هناك ويكون المسرجلة

الدخل والمصرررررروفات في قائمة عمليات المسررررراهمين وقائمة التأمين والفائض المتراكم ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسرررررموحاً به بموجب معيار 

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

 محاسبة تاريخ التداول

يه ف يتم االعتراف / إلغاء االعتراف بجميع مشررررتريات ومبيعات األصررررول المالية بالطريقة المعتادة في تاريخ المتاجرة )أي التاريخ الذي تلتزم

مليات شرررراء أو بيع األصرررول المالية التي تتطلب تسررروية الشرررركة بشرررراء أو بيع األصرررول(. عمليات الشرررراء أو البيع بالطريقة المعتادة هي ع

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

 

 
 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

30 

 

 )تتمة( الهامة المحاسبيةالسياسات - 1

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

 

 المطلوبات كفاية فحص

 تسررتخدم هذه الفحوص العقود. وإلجراء كفاية مطلوبات من للتأكد المطلوبات كفاية لمعرفة فحوص إجراء يتم مالي مركز قائمة كل تاريخ في
أي  يتم تحميل اإلدارية. المطالبات والمصررروفات معالجة ومصرررروفات المسرررتقبلية التعاقدية للتدفقات النقدية الحالية التقديرات أفضرررل اإلدارة

 عن الناتجة مخصرررص مقابل الخسرررائر تكوين طريق عن التأمين والفائض المتراكم عمليات قائمة على فور حدوثه الدفترية القيمة في عجز
 .)القائمة المخاطر )مخصص المطلوبات كفاية فحوص

 

 السالب( هوامش لإلنحراف اإلفتراضات )بدون هذه مثل فإن جديدة ألفضل التقديراتافتراضات  إتباع المطلوبات كفاية فحص يتطلب عندما
 المطلوبات الحقاً. تلك لقياس إستخدامها يتم

 

 المحتملة االلتزامات
 

 :هي المحتملة االلتزامات
 

األحداث المستقبلية غير المؤكدة التي التزام محتمل ينشأ عن أحداث ماضية ولن يتم تأكيد وجوده إال بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر من  (أ

 ؛ أو شركةال تخضع بالكامل لسيطرة ال
 التزام حالي ينشأ عن أحداث ماضية ولكن ال يتم االعتراف به لألسباب التالية: (ب

 

 ؛ أوليس من المحتمل أن يكون تدفق الموارد المتضمن للمنافع االقتصادية مطلوبًا لتسوية االلتزام -1
 .كاملة بموثوقية اللتزاما قيمة قياس يمكن ال -2

 

، ما لم يكن احتمال التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع ال يتم االعتراف بالموجودات المحتملة في البيانات المالية ويتم اإلفصاح عنها

 االقتصادية بعيدًا.
 

 أو األصول األخرى إلى األطراف المقابلة المعنية. تمثل االلتزامات اتفاقيات ملزمة للشركة لتنفيذ مسارات عمل محددة تتضمن تحويل النقد

 

 تحقق اإليرادات

 المكتسبة والعموالت التأمين بأقساط االعتراف

ات سيتم احتساب األقساط والعموالت المتعلقة باألعمال الجماعية على الحياة واألعمال غير المرتبطة بالحياة ضمن الدخل على مدى شروط السيا

، يتم يةالمنتهية بعد نهاية الفترة المالغير، والتي تتعلق بالمخاطرأساس تناسبي. األقساط المحتجزة وإيرادات العموالتالتي تتعلق بها على 

 تسجيلها على أنها غير مكتسبة ومؤجلة بناًء على الطرق التالية:
 

 ؛حن البحرييعتبر قسط الثالثة أشهر األخيرة في تاريخ التقرير المالي غير مكتسب فيما يتعلق بالش 
 ىحساب محدد مسبقًا لفئة األعمال الهندسية للمخاطر المضطلع بها والتي تمتد إلى ما بعد سنة واحدة. وفقًا لهذا الحساب ، يتم الحصول عل 

 أقساط أقل في السنة األولى والتي تزداد تدريجياً في نهاية مدة الوثيقة ؛ و
 ل األخرى.اعماال فئاتالعدد الفعلي لأليام ل 
 

األقساط  . يتم إدراج التغيير في مخصصالمتبقيةاألقساط والعموالت غير المكتسبة تمثل جزء من األقساط والعموالت المتعلقة بفترة التغطية 

 غير المكتسبة والعمولة غير المكتسبة في بيان الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات اإليرادات على مدى فترة المخاطرة.
 

التأمين المتعلقة مباشرة بعقود إعادة التأمين يتم تأجيلها وإكتسابها في بيان الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه االعتراف بإيرادات عموالت إعادة 

 العموالت على مدى فترة المخاطر.
 

 اإلستثمارات إيراد
 

 دل الفائدة الفعلي.االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق على أساس مع فييتم إثبات دخل االستثمار
 

 االرباح توزيع إيراد
 

 .المدفوعاتيتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح على أدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن االستثمارات عند وجود حق بإستالم 

 الحسومات إيراد

 حقاق.يتم احتساب دخل الحسم وفقًا لشروط االتفاقية مع المساهم المؤسس ويتم احتسابه على أساس االست
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 إعادة التأمين

يان وفائض الخسائر. يتم تسجيل األصل أو االلتزام في بيتم توزيع إعادة التأمين بين عقود إعادة التأمين التعاهدية واالختيارية ووقف الخسارة 

، والحصررة من الخسررائر القابلة لالسررترداد من معيدي التأمين واألقسرراط المسررتحقة المركز المالي يمثل المدفوعات المسررتحقة من معيدي التأمين

تم إلغاء مع التزام المطالبة المرتبط باألطراف المؤمنة. ي لمعيردي الترأمين. يتم تقدير المبالغ المسررررررتحقة القبض من معيدي التأمين بطريقة تتفق

 .راالعتراف بموجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عند انتهاء الحقوق التعاقدية أو انتهاء صالحيتها أو عندما يتم تحويل العقد إلى طرف آخ
 

ة. يحدث القيمة خالل السنة المالي تدنيعندما يظهر مؤشر على في القيمة في تاريخ كل تقرير أو بشكل متكرر أكثر  تدنييتم إجراء مراجعة ال

عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة قد ال تسترد المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد وعندما يمكن قياس التأثير على المبالغ  تدنيال

 في قائمة الدخل عند تكبدها. تدنيالتي ستحصل عليها الشركة من معيد التأمين بشكل موثوق. يتم تسجيل خسارة ال
 

لى إعادة ع إن ترتيبات إعادة التأمين الممنوحة ال تعفي الشركة من التزامها تجاه حاملي وثائق التأمين. يتم االعتراف بأقساط التأمين والمطالبات

المنتج  شرة ، مع األخذ في االعتبار تصنيفالتأمين المفترضة كإيرادات ومصروفات بنفس الطريقة كما لو كانت إعادة التأمين تعتبر أعماالً مبا

 الخاص بأعمال إعادة التأمين.
 

 المطالبات

تتكون المطالبات من مبالغ مستحقة لحملة الوثائق وأطراف أخرى ومصاريف تعديل خسائر ذات صلة بعد طرح مبالغ اإلنقاذ ومبالغ مستردة 

 .أخرى ويتم تحميلها على قائمة الدخل حين تكبدها
 

 تمالي المطالبات تحت التسوية من تكلفة تقديرية لمطالبات متكبدة ولم يتم تسويتها في تاريخ التقرير المالي مع تكاليف معالجة المطالبايتكون إج

 ريرقذات الصلة سواء تم االبالغ عنها  او ال من قبل المؤمن له. يتم تكوين مخصصات المطالبات الُمبلغ عنها غير المدفوعة كما في تاريخ الت

المالي على أساس تقديرات الحالة الفردية. إضافة إلى ذلك، تم الحفاظ على مخصص مبني على حكم اإلدارة والخبرة السابقة للشركة من أجل 

تعويض غ اللتكلفة تسوية المطالبات المتكبدة والتي لم يتم االبالغ عنها كما في تاريخ التقرير المالي. قد يتجاوز اإللتزام النهائي أو يقل عن مب

 .يدرج أي فارق بين المخصصات في تاريخ التقرير المالي والتسويات والمخصصات في السنة التالية.
 

 متقو اليتم إدراج المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة. باإلضافة الى ذلك، 

 .لماليا كزلمرا يخرتا من ةحدوا سنة لخال تلمطالباا جميعسداد  يتمأن  يتوقع حيث لمدفوعةا غير تلمطالبابخصم إلتزاماتها عن ا لشركةا
 

 الخردة وتعويضات االحالل
 

ما يحق كتسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع مركبات )معطلة دوماً( أو ممتلكات مقتناه لتسديد مطالبة )على سبيل المثال ؛ االجزاء المتبقية(. 

تدرج تقديرات مستردات االجزاء المتبقية  .للشركة مطالبة أطراف ثالثة لدفع بعض أو كل التكاليف )على سبيل المثال ؛ تحمل المسؤولية(

 كمخصص في قياس التزامات المطالبات تحت التسوية. المخصص عبارة عن المبلغ الذي يمكن استرداده بشكل معقول من بيع األصل.
 

لغ الذي . المخصص هو عبارة عن التقييم للمباالستجواب بمثابة مخصص في قياس التزامات المطالبات تحت التسوية أيضا تعتبر تعويضات

 يمكن استرداده بشكل معقول من الطرف الثالث.
 

 تكاليف اقتناء وثيقة تأمين مؤجلة

وكما  وتجديدها وفقًا لشروط عقود التأمين التي تتعلق بها،يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين 

األخرى كمصروفات عند تكبدها. يتم تسجيل اإلطفاء في "تكاليف اقتناء وثائق  في األقساط المكتسبة. يتم اإلعتراف بجميع تكاليف االقتناء

 .تأمين" في قائمة الدخل
 

النمط المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتضمنة في الموجودات عن طريق يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو 

 تغيير فترة اإلطفاء ويتم التعامل معها كتغير في التقدير المحاسبي.
 

في دوث هذا التدني. و، و ذلك عند وجود دليل على حريتم إجراء تقييم التدني في القيمة، وذلك  في تاريخ كل تقرير مالي مرة واحدة أو أكث

ت المتعلقة االحاالت التي تقل فيها القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة تدني في قائمة الدخل. إذا لم تتحقق االفتراض

دخل. يتم أيًضا أخذ ضافي في بيان ال، يمكن تسريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك أيًضا اثبات تدني إبالربحية المستقبلية لوثائق التأمين

 تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة في االعتبار في اختبار كفاية االلتزام في تاريخ كل تقرير.
 

 رسوم اإلستحواذ

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

 اتالمصروف

لوثائق. يتم تصنيف ا على االستحواذعلى عقود التأمين وتجديدها في تكلفة  ستحواذيتم تسجيل العموالت والتكاليف األخرى المرتبطة مباشرة باال

 جميع مصاريف التشغيل األخرى على أنها مصاريف عمومية وإدارية.
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 األرباح توزيعات

 في البيانات المالية للشركة في الفترة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات األرباح يتم االعتراف بتوزيع األرباح على مساهمي الشركة كالتزام

 من قبل مساهمي الشركة.
 

 التنازالت عن العقود واإلستحقاقات

م تحميلها على تتمثل التنازالت عن العقود اإلنهاء الجزئي أو الكلي لعقود التأمين الفردية. يتم المحاسرربة عن التنازل عند إسررتالم اإلخطارات وي

ليه بنهاية ع قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم للسرنة التي تم فيها اإلخطار بالتنازل. تشير اإلستحقاقات إلى المبالغ التي يتم دفعها للمؤمن

 ن الفردي.فترة اإلستحقاق لعقد التأمين الفردي. يتم احتساب التنازالت واإلستحقاقات بناءاً على شروط وأحكام عقد التأمي
 

 منتجات عقود التأمين على الحياة تصنيف

اإلسررتثمار، وبما أن العقد يتكون من جزأين، جزء التأمين وجزء اإلسررتثمار وكان  بعقود مرتبطة الحياة على تأمين عقود بإصرردار الشرركة تقوم

ليات إدراج أي إشررررررتراكات متعلقة بالتأمين في قائمة عممن الممكن تمييز التردفقرات النقدية لكل جزء على حده، فال يتم تجميع تلك المبالغ. يتم 

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

 التأمين عقود

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

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

ية ة بدفع مزايا إضافتحدد الشركة إذا كان لديها مخاطر تأمين جوهرية من خالل تقييم إذا ما كان حدث مْومن يمكن أن يكون سبباً لقيام الشرك

 عقد أنه على العقد جوهرية. تعتمد جوهرية مخاطر التأمين على احتمالية وقوع حدث التأمين و حجم التأثير المحتمل للحدث. عندما يصنف
تهت جميع الحقوق السنة. إال إذا إن هذه خالل التأمين مخاطر في إنخفاض كبير حدث ولو المتبقية حتى مدته تأمين طوال كعقد تأمين فإنه يبقي

والجزء المرتبط باإلستثمار من اإلشتراكات المحصلة يظهر كإستنزال  الدخلواإللتزامات.يتم إدراج المبالغ المحصلة بموجب العقود في قائمة 

 التأمين بعقود علقةالمت باالشتراكات االعتراف يتممن إجمالي اإلشتراكات للسنة من عمليات التأمين وتحول إلى المطلوبات المرتبطة بالوحدات.

 .التأمين فترة حسب راداتإيك
 

 عقود االستثمار

بالغ ير المالي كعقود اسررررررتثمارية. ويتم احتسرررررراب المللتقرتعتبر عقود تأمين بموجب المعايير الدولية  ال والتيتم تصررررررنيف العقود مع العمالء 

لة من المساهمة المحص لالستثمارقائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم، ويظهر الجزء القابل  خاللمن  االسرتثمارالمحصرلة بموجب عقود 

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

 العمالت األجنبية 

يال السرعودي. تسرجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال السرعودي طبقا ألسرعار الصررف تحتفظ الشرركة بسرجالتها المحاسربية بالر

يخ رالسرائدة في تاريخ إجراء المعاملة. يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسررجلة بالعمالت األجنبية بأسرعار الصرررف السررائدة في تا

 قائمة المركز المالي. 
 

 الشهرة

ات بالشهرة بشكل مبدئي بالتكلفة الزائدة عن القيمة العادلة للتعويض المسدد زيادة عن القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد والمطلو يتم قياس

دني بشكل تالمقتناة. بعد القيد األولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسارة تدني في القيمة متراكمة. تتم مراجعة الشهرة فيما يتعلق بال

 نسنوي أو بشكل مستمر إذا أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف بأنه قد يحدث تدني في القيمة الدفترية. يتم تحديد تدني قيمة الشهرة م

وحدة توليد  ل خالل تقييم المبلغ المسترد لوحدة توليد النقد )أو مجموعة من وحدات توليد النقد( تتعلق بها الشهرة. عندما يكون المبلغ المسترد

لها،  ةالنقد )أو مجموعة من وحدات توليد النقد( أقل من القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد )أو مجموعة وحدات توليد النقد ( تم تخصيص الشهر

 لية.قبيتم قيد خسارة تدني في القيمة في قائمة الدخل. ال يمكن عكس خسائر تدني القيمة ذات الصلة بالشهرة وذلك في فترات مست
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  الشهرة و األعمال تجميع  -4
 

  سوليدرتي مع االندماج 3-,
 

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

(، أعلنت الشركة عن دخولها في اتفاقية اندماج ملزمة مع 2020أغسطس  23هـ )الموافق 1442محرم  4بين الشركتين. في اندماج محتمل 

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

قابل نقدي، ويتم هذا التبادل عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم عادية جديدة لجميع عرض لتبادل األسهم دون أي م

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

 ( على التوالي.2020ديسمبر  23هـ )الموافق 1442جمادى األول  8( و2020نوفمبر  30هـ )الموافق 1442ربيع الثاني  15في 

 

 26هـ )الموافق 1442جمادى الثاني  13، وافق مساهمو الشركة وسوليدرتي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في السنةخالل 

من 193و 192و 191تم تنفيذه عن طريق االندماج بموجب على المواد ( على االندماج المقترح للشركة وشركة سوليدرتي لي2021يناير 

(، من خالل إصدار 2015نوفمبر  10هـ )الموافق 1437محرم  28بتاريخ  3قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م

رجب  14اتفاقية االندماج. بتاريخ  سهًما جديدًا في الشركة مقابل كل سهم في سوليدرتي، خاضعة ألحكام شروط وأحكام 03482656120

( انتهت فترة اعتراض الدائنين ولم تكن هناك اعتراضات معلقة من دائني سوليدرتي كما في هذا التاريخ. 2021فبراير  26)الموافق  هـ1442

الشركة وتحويل جميع (، أعلنت الشركة تنفيذ قرار دمج سوليدرتي في 2021فبراير  28)الموافق  هـ1442رجب  16في  ذلك،عالوة على 

 أصول والتزامات سوليدرتي إلى الشركة بعد أن استوفت كل من الشركة وسوليدرتي شروط االندماج وفقاً التفاقية المبرمة بين الشركتين على

لخاصة ا األعمالوأنشطة  الموجوداتتم تحويل صافي  التاريخ،النحو المبين في تعميم المساهمين ووثيقة الطرح الصادرة عن الشركة. في هذا 

 بشركة سوليدرتي إلى الشركة مقابل األسهم الجديدة الصادرة عن الشركة.

 
سهم جديد لمساهمي سوليدرتي. تم تحديد  1280668403ألف ريال سعودي والذي يتكون من إصدار  3178950تم تحديد مقابل الشراء بمبلغ 

ريال سعودي للسهم الواحد في  26335القيمة العادلة لألسهم الجديدة المصدرة للشركة على أساس سعر السوق الختامي لألسهم العادية البالغة 

م. تكاليف اإلصدار التي كانت تُعزى مباشرة إلى إصدار األسهم لم تكن 2021فبراير  28ريخ آخر تداول قبل تاريخ االستحواذ في تداول بتا

ألف ريال  1978286ألف ريال سعودي و 1208664كانت هناك زيادة في رأس المال وعالوة إصدار األسهم بمبلغ  لذلك،جوهرية. ونتيجة 

 سعودي على التوالي.
 

دمج األعمال )"المعيار"( مع كون الشركة  -( 3لتقارير المالية )لالمحاسبة عن االندماج باستخدام طريقة االستحواذ بموجب المعيار الدولي  تمت

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

م )"تاريخ االستحواذ"(. وفقًا لما يقتضيه المعيار الدولي للتقارير المالية 2021فبراير  28لموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة كما في ل

( ، أكملت الشركة عملية تخصيص مقابل الشراء للموجودات والمطلوبات المحددة في غضون اثني عشر شهًرا من تاريخ االستحواذ. 3) رقم

اإلدارة خبيًرا مستقالً وأجرت التمرين الشامل لتخصيص سعر الشراء ومراجعة التقييم العادل لألصول المستحوذ عليها والمطلوبات  أشركت

ألف ريال سعودي في بيان المركز المالي كنتيجة صافية لمقابل الشراء  2323948المفترضة. وبناًء عليه ، يتم االعتراف بالشهرة البالغة 

 ألف ريال سعودي )راجع أدناه(. 853002ألف ريال سعودي والقيمة العادلة لصافي األصول المقتناة بمبلغ  3173950غ المدفوع بمبل
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 تجميع األعمال والشهرة  -,
 

 سوليديرتي مع االندماج 3-,

 

 المقتناة المحددة والمطلوبات المفترضة الموجودات
 م.2021فبراير  28يلخص الجدول التالي القيمة العادلة للموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة كما في 

 االجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف ريال سعودي 

    الموجودات

 3,20332 00213, 30033, حكمه في وماالنقد 

 1,0322 1,0322 - (1-1-4 ايضاح )االجل قصير ودائع

 0,0233 - 0,0233 الصافي بمستحقة القبض،  تأمين قساطا

 320,20 - 320,20 الصافيبمبالغ مستحقة من معيدي التأمين، 

 ,,,30, ,,,30, - استثمارات

 320013 - 320013 غير مكتسبة تأمين اقساطحصة معيدي التأمين من 

 000,23 - 000,23 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 30033 - 30033 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 30333 - 30333 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 ,,,0,0 30,31 030112 أخرى موجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً و

 1,,0, - 1,,0, ، بالصافي استخدام حق موجودات

 ,,,0, - ,,,0, ومعدات ممتلكات

 3200,3 3200,3 - ذات عالقة جهة مبالغ مستحقة من

 0033,,3 - 0033,,3 عمليات المساهمين  منحقة ستمبالغ م

 0,22, - 0,22, ملموسة غير موجودات

 23,01,3 0320133 1130222 إجمالي الموجودات

    

    المطلوبات

 ,,,130 - ,,,130 مطالبات واصحاب التأمين وثائق حملة ،لوكالءمبالغ مستحقة 

 30203, ,033,, 303,3, اخرى ومطلوبات مستحقة مصاريف

 303,1 - 303,1 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 3,,3220 - 3,,3220 غير مكتسبة تأمين قساطا

 30132 - 30132 غير مكتسبة لمعيدي التأمين عموالت

 310331 - 310331 التسويةمطالبات تحت 

 3,,20, - 3,,20, مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 ,,3,00 - ,,3,00 التأمين أقساط عجز احتياطي

 ,,3303 - ,,3303 احتياطيات فنية أخرى

 ,0,2, - ,0,2, االيجار مطلوبات

 0033,,3 0033,,3 -  التأمينحقة لعمليات ستمبالغ م

 ,3, 313 3,2 ذات عالقةمبالغ مستحقة لجهة 

 00,13 - 00,13 الموظفين منافع التزامات

 101,3 101,3 - زكاة وضريبة دخل مستحقة

 2, - 2, فائض من عمليات التأمين

 31001,2 02301,3 1130213 إجمالي المطلوبات

    

 330220   االقتناء تاريخ في كما سوليدريتي موجودات صافي

 3,,0100   االستحواذ عن ناتجة شهرة

 13,0,32   الشراء مقابل

 

لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل التي تم الحصول عليها من خالل اندماج األعمال. خالل السنة  نظاميةيمثل هذا المبلغ الوديعة ال 3-3-,

 .السعودي المركزي البنك، تم سحب المبلغ بالكامل عند استالم موافقة 2021ديسمبر  31المنتهية في 

 
 تقييم التدني للشهرة  0-,
 

( لمراجعة القيم الدفترية للشهرة 36المستقلة وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ) التدني، تم إجراء دراسة 2021ديسمبر  31كما في 

ي أصغر مجموعة ف موجودات، يتم تجميع الالقيمة تدنيالمعترف بها عند االستحواذ على شركة سوليدرتي السعودية للتكافل. بالنسبة الختبار 

 وجوداتمالتي تولد تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من ال موجوداتمن ال

لتوليد النقد(. تعتبر اإلدارة المحفظة اإلجمالية للتأمين على غير األخرى أو وحدات توليد النقد )أي محفظة التأمين على غير الحياة كوحدة واحدة 

 القيمة. تدنيالحياة للشركة كوحدة منتجة للنقد. تقوم اإلدارة بمراجعة الشهرة سنويًا الختبار 
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 )تتمة( الشهرة و األعمال تجميع -,
 

 تقييم التدني للشهرة  0-,
 

على القيمة قيد االستخدام. كما في تاريخ التقرير ، تم إجراء اختبار انخفاض القيمة استنادًا إلى التدفقات  تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد بناءً 

 5لمدة  ةالنقدية المخصومة المتوقعة. تستند القيمة المستخدمة على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أساس خطة األعمال الرسمية لإلدار

 ، مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام االفتراضات الرئيسية التالية: 2026عام سنوات والمتوقعة حتى 
 

 0203 الرئيسية اإلفتراضات
  

 %32 الهامش المتوقع لألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء )متوسط الخمس سنوات القادمة(
 %3100 الخصم معدل

 %0 معدل النمو في القيمة النهائية
 

يعتبر حساب القيمة قيد االستخدام أكثر حساسية لالفتراضات الخاصة بمعدل الخصم المطبق على توقعات التدفقات النقدية وهوامش األرباح 

 قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء المتوقعة.
 

 الحساسية تجاه التغييرات في االفتراضات الرئيسية:
 

ه من شأنه الفيما يتعلق بتقييم القيمة قيد االستخدام ، تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي من االفتراضات الرئيسية المذكورة أع

لمترتبة على التغييرات االشهرة المادية القابلة لالسترداد. إن اآلثار  قيمةأن يتسبب في أن تتجاوز القيمة الدفترية للوحدة المنتجة للنقد بما في ذلك 

 في االفتراضات الرئيسية موضحة أدناه.
 

 الهامش المتوقع لألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء (أ
 

. إذا بقيت جميع االفتراضات 109تم تقدير الهامش المتوقع لألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء في الفترة المتوقعة بمتوسط 

 سيعطي قيمة قيد االستخدام مساوية للمبلغ المسجل الحالي. 89األخرى على حالها ؛ إن تخفيض الهامش إلى 
 
 الخصم معدل (ب

 

. إذا بقيت جميع االفتراضات األخرى على حالها ؛ زيادة معدل الخصم إلى 13329تم تقدير معدل الخصم المتوقع في الفترة المتوقعة بمتوسط 

 ستخدام مساوية للقيمة الدفترية الحالية.سيعطي قيمة قيد اال 129

 

 النهائية القيمة في النمو معدل( ج
 

سيعطي قيمة قيد  09؛ إن انخفاض معدل النمو المتوقع للقيمة النهائية في الفترة المتوقعة إلى جميع االفتراضات األخرى ثابتة في حال بقاء

 ألف ريال سعودي. 1273536تزيد عن القيمة الدفترية بمبلغ ألف ريال سعودي والتي  4453486االستخدام تساوي 

 

 حكمه في وماالنقد  -3

 مما يلي: حكمه في وماالنقد  يتكون

ريال سعودي( لدى بنك الجزيرة "المساهم  الف 500: 2020ريال سعودي ) الف 393169بإستثناء مبلغ  - وكالبن فييتم االحتفاظ بنقد 

: ال شيء( 2020ألف ريال سعودي ) 383763المؤسس". تعمل الشركة على إنهاء المستندات القانونية لتحويل الحسابات التي لها ودائع بمبلغ 

 اسم الشركة. الى باسم سوليدرتي
 

، يتم تقييم جميع األرصدة المصرفية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة حيث يتم االحتفاظ بها لدى مؤسسات مصرفية في تاريخ كل تقرير

ركة. للشمحلية ذات سمعة طيبة وذات تصنيف ائتماني عالب ولم يكن هناك أي تاريخ من التخلف عن السداد في أي من األرصدة المصرفية 

 ، فإن احتمالية التخلف عن السداد بناًء على عوامل تطلعية وأي خسارة في حالة التخلف عن السداد تعتبر ضئيلة للغاية.لذلك

 

 
 

 0203 2020 

عمليات  

 التامين
عمليات 

 اإلجمالى المساهمين
عمليات 

 التامين

عمليات 

 اإلجمالى المساهمين

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

       
 - - - 13 - 13 الصندوق في النقد

 128552 38532 98020 300,33 301,3 03,1,, وكالبن فينقد ال

 938480 308000 638480 - - - مرابحة ودائع

 ,,0203 301,3 310201 728500 338532 1068032 
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 ، بالصافيمدينة تأمين أقساط ذمم -2

 اشتراكات مستحقة القبض، بالصافي مما يلي: تتكون

 

 :خالل السنة كما يلي التدنيكانت الحركة في مخصص خسارة 
0203 2020 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي
  

السنة بداية في الرصيد  020 238 
(4عليها من خالل دمج األعمال )ايضاح  مستحوذ  330323 - 

السنة خالل/ )عكس(  المخصصات  203,2 (12) 
─────── ─────── 

 202 030331السنة نهاية في الرصيد
═══════ ═══════ 

 

 ذممألف ريال سعودي( متعلق باجمالي  36: 2019ألف ريال سعودي ) 63176بمبلغ  القيمة لتدني( مخصص عكسخالل السنة تم تكوين / )

 عن عقود التأمين:  ةناتجال المدينة التأمين أقساط ذممالتأمين المدينة. وفيما يلى تحليل اعمار إجمالي  أقساط

  

موعد  تتجاوز  

االستحقاق و لم 

 القيمة تدنيتجاوز االستحقاق وم  قيمتها تدنىت

 

تجاوز موعد تلم  

 االستحقاق ولم 

 قيمتها  تدنىت

 

 من شهر 

 اشهر 1الى 

  

اشهر  1من ر ثاك

 اشهر 2وحتى  

 

اشهر  2من ر ثاك

 شهر 30  وحتى

 

 30ر من ثاك

 شهر

 

 

 االجمالى
 ألف ريال سعودي 

        
م0203  ,0332 20,,,  10,3, ,03,3 00003, ,0032, 

        

م2020  2 28354  62 47 240 28705 
 

 معها التعامل في الراغبين العمالء جميع يخضع أن الشركة سياسة من إن عالية، موثوقية ذات أخرى أطرف مع تأمين عقود في الشركة تدخل

 .معدومة لديون التعرض مخاطر لتقليل مستمرة بصفة مراقبتها يجري المدينة الذمم أن كما ائتماني، تحقق إلجراءات باآلجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

   التأمين عمليات

 349 0,0232 التأمينحاملي وثائق 

 - 30332 أمينوسطاء ووكالء ت 

 28356 0011, (4-22ذات عالقة )إيضاح  جهات
   

 28705 ,0032, المدينة التأمين أقساط ذمم إجمالي

 ً  (202) (030331) تدني خسارة مخصص: ناقصا

 28503 020032 ، بالصافيمدينة تأمين أقساط ذمم
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 استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات -,

 التأمين عمليات

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

 المؤسس.
 م 2020 م0203 العملة 

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف  
    عمليات التأمين

سعودي ريال صندوق الجزيرة  للمرابحة بالريال السعودي   3330,33 1538738 
سعودي ريال صندوق الجزيرة المتنوع الجسور  0030,,, 1858453 

سعودي ريال صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن  230020 518320 
سعودي ريال  صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ  3,000, 118610 

امريكي  دوالر صندوق الجزيرة الدولي لألسهم  0330302 2228209 
سعودي ريال صندوق الجزيرة لألسهم السعودية  12,032, 2898910 
امريكي  دوالر صندوق الجزيرة لألسهم األوروبية  3,,033, 1758771 

امريكي  دوالر صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية  0,30,3, 2538812 
  ─────── ────── 

 183438823 3030,0330  االجمالي
  ═══════ ══════ 
 

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

 م 2020 م0203 

 ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف 
   

السنة بداية في الرصيد  301,10301 1858178 
 9968927 - (1 ايضاحمن محفظة التأمين ) المحول

 (18743) (1303,2) ، صافيالسنةاسترداد خالل 
 1638461 0320,23 (12التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة )إيضاح 

 183438823 3030,0330 السنة نهاية في الرصيد
   

 

 االستثمارات ـ  3

 م2020   م0203   

 
 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 عمليات التأمين االجمالى

عمليات 

 المساهمين

 

 االجمالى

 ألف ريال  سعودي ألف ريال  سعودي 

       

استثمارات محتفظ بها حتى 

تاريخ االستحقاق )إيضاح 

8-1) - ,220333 ,220333 168370 3788978 3958348 

استثمارات محتفظ بها 

بالقيمة العادلة من خالل 

 568463 28984 538479 33303,3 120,32 ,33,0,3 (2-8قائمة الدخل )إيضاح 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4518811 3818962 698849 20002,2 3210013 ,33,0,3 االجمالي

 ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 االستثمارات )تتمة(ـ  3

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 3-3

ألف ريال سعودي(  2163826: 2020ألف ريال سعودي ) 4663815تمثل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق صكوًك بقيمة 

، يشمل االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق أيًضا وديعة مرابحة بقيمة ال شيء على ذلكسنة. عالوة  30إلى  12مع استحقاق من 

ألف ريال سعودي( مع استحقاق ثالث سنوات لدى بنك الجزيرة "المساهم المؤسس". متوسط سعر الكوبون على الصكوك  1783522: 2020)

سنويًا كما في  33209إلى  33009ومعدل العمولة على ودائع المرابحة هو ( ، 43109إلى  43019: 2020سنويًا ) 53659إلى  13839هو 

 .2021ديسمبر  31
 

 ديسمبر على النحو التالي: 31حركة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق خالل السنة المالية المنتهية في 

 االجمالى عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف ريال  سعودي         ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي م0203

    

 1,301,3 3,,1,30 3201,2 الرصيد فى بداية السنة 

 10322, 10322, - (4)ايضاح  األعمال دمج خالل من عليها مستحوذ

 0020,,3 0020,,3 - السنة خالل اضافات

 3002,3 300222 33 عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
العموالت المستلمة من االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ 

 (0,,130) (120223) (30133)  االستحقاق

 (,333032) (,312032) (330222) السنة خاللاستحقاق 
 220333, 220333, - الرصيد في نهاية السنة

    

 االجمالى عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ريال سعوديألف  م2020

    

 3838417 3678503 158914 الرصيد فى بداية السنة 

 308000 308000 - السنة خالل اضافات

 128236 118780 456 عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 (238000) (238000) - السنة خالل استبعادات

من االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ  العموالت المستلمة

 (78305) (78305) - االستحقاق

 ─────── ─────── ─────── 
 3958348 3788978 168370 الرصيد في نهاية السنة

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 3-0

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

ألف ريال سعودي(، وتتضمن استثماراً في أسهم شركات مدرجة في سوق األسهم السعودية  538479م: 2020ألف ريال سعودي ) 1503388

 31ألف ريال سعودي ) 18923( واستثمار في نجم بمبلغ سعودي ريال ألف 28984م: 2020تبلغ قيمتها   ألف ريال سعودي ) والتي"تداول" 

 : ال شيء ريال سعودي(.2020ديسمبر 
 

 نحو التالي: على الديمسبر 31كانت حركة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل خالل السنة المالية المنتهية في 

 االجمالى عمليات المساهمين عمليات التأمين 

م0203  ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 
    

 320,21 ,00,3 ,,,310 الرصيد في بداية السنة

 ,,,0, ,,,0, - (4)ايضاح  األعمال اندماج خالل من عليها مستحوذ
 02,0,32 3,30222 3,0,32 خالل السنة إضافات
 (,3,3033) (3,302,2) (0,0,33) خالل السنة اتاستبعاد

 301,2 ,30 333  متحققة غير أرباح
 33303,3 120,32 ,33,0,3 الرصيد في نهاية السنة
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 )تتمة(االستثمارات ـ  3

 )تتمة( استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 3-0

 االجمالى عمليات المساهمين عمليات التأمين 

م2020  ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 
    

 278997 - 278997 الرصيد في بداية السنة

 828820 278820 558000 السنة خالل اضافات
(258198) (298965)  خالل السنة اتاستبعاد  (558163)  
 809 362 447 متحققة غير أرباح

 ─────── ─────── ─────── 
 568463 28984 538479 الرصيد في نهاية السنة

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 والمعدات الممتلكات -,

 

 على تحسينات

 المباني

 المستأجرة

أثاث 

 وتجهيزات

 آلي حاسب

 مركبات مكتبية معداتو

اإلجمالي 

0203 

اإلجمالي 

2020 

ألف ريال  

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

       التكلفة

 992 003,0 - 3,1 ,3013 - الرصيد في بداية السنة 

 خالل من عليها مستحوذ

)إيضاح  األعمال اندماج

4) 3201,2 1021, 300222 3023, 0,0212 - 

 18200 323 - ,,, ,33 - إضافات

 - (310,30) (322) - (00,30) (320122) استبعادات

 28192 320213 ,33 310,03 3302 2, ديسمبر  13الرصيد في 
       

       اإلستهالك المتراكم 

 183 20, - 123 ,, - الرصيد في بداية السنة

 خالل من عليها مستحوذ

)إيضاح  األعمال اندماج

4) ,0,2, 00,,3 ,0031 233 000331 - 

 279 ,0003 322 30,03 3,0 ,03 استهالك السنة 

 - (310230) (033) - (,00,2) (,0,3,) استبعادات

 462 300002 1,, 3301,2 ,12 ,, ديسمبر  13الرصيد في 
       

       صافي القيمة الدفترية:

 18730 10333 03 00330 30031 10 ديسمبر  13في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 الملموسة غير الموجوادت -32

 0203 2020 

 سعودي ريال ألف سعودي ريال ألف 

   :التكلفة

 - 330233 (4)ايضاح  األعمال اندماج خالل من عليها مستحوذ
   

 - 330233 ديسمبر 13 في كما
   

   :المتراكم االطفاء

 - 320333 (4)ايضاح  األعمال اندماج خالل من عليها مستحوذ

 - 303,3 السنة خالل محمل
   

 - 300231 ديسمبر 13 في كما
   

   الدفترية القيمة صافي

 - 10320 ديسمبر 13 في كما

 

 الوديعة النظامية -33

ديسمبر  31. خالل السنة المنتهية في سامامن رأس مالها المدفوع في بنك تعينه  109وفقًا لما تتطلبه الالئحة التنفيذية ، يتعين على الشركة إيداع 

لالئحة ألف ريال سعودي لتلبية متطلبات ا 12،066، نتيجة اندماج الشركة مع مجموعة سوليدرتي ، أودعت الشركة مبلغًا إضافيًا قدره 2021

، يتعين على إضافية، نتيجة إلصدار أسهم 2021نوفمبر  30ألف ريال سعودي. في  473066التنفيذية ، وبالتالي زادت الوديعة النظامية إلى 

 73934لغ بإيداع مب، قامت الشركة لنهاية العام األف ريال سعودي لتلبية متطلبات اللوائح التنفيذية. الحقً  73934الشركة إيداع مبلغ إضافي قدره 

 ألف ريال سعودي إضافي.

 

 . هذه الوديعة محتفظ بها لدى بنك الجزيرة "المساهم المؤسس".ساماال يمكن سحب مبلغ اإليداع النظامي دون موافقة 

 
 احتياطي الوحدات  -30

 م 2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

   
 1878979 ,012,,301 الرصيد في بداية السنة

 1438767 1,,3030 تأمين استثمارية قساطا
 9968927 - (1 ايضاحمن محفظة التأمين ) المحول

 (1128937) (,310033) تصفيات 
 (298833) (130,33) اتاالستحقاق

 1638461 0320,23 (7التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع )إيضاح 
   

 183498364 ,303020,0 السنةالرصيد في نهاية 
 

 أخرى احتياطياتط التأمين واقسا عجزاحتياطي  ي،االحتياطي الحساب -31

 م 2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

   

 98160 30,23 (1-13احتياطي حسابى )إيضاح 
 - ,023, (2-13احتياطي عجز اقساط التأمين )ايضاح 

 322 ,03 (3-13احتياطيات أخرى )إيضاح 
 3301,, 98482 
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 )تتمة( أخرى احتياطياتط التأمين واقسا عجزاحتياطي  ي،االحتياطي الحساب   -31
 

 االخرى وفقاً للتقرير الذي تم الحصول عليه من خبير اكتواري مستقل كما هو مفصل أدناه: واالحتياطياتتم تكوين االحتياطي الحسابي 

 حسابي احتياطي 31-3

 م 2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

   
 360 0322, الرصيد في بداية السنة

 108980 - (1 ايضاحتحويل محفظة التأمين )

 (28180) (102,0) بالصافي ،التغير في االحتياطي الحسابي
   

 98160 30,23 الرصيد في نهاية السنة
   
 ط التأميناقسا عجزاحتياطي  31-0

 م 2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

   

 - ,,3,00 (4)ايضاح  األعمال اندماج خالل من عليه مستحوذ
 - (,020,) التأمين اقساط عجز احتياطيالتغير في 

   

 - ,023, الرصيد في نهاية السنة
   

 اخرى احتياطيات 31-1

 م 2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

   

 - 100 الرصيد في بداية السنة
 - ,,3303 (4)ايضاح  األعمال اندماج خالل من عليه مستحوذ

 322 (,33022) بالصافي االخرى، اتفي االحتياطيالتغير 
   

 322 ,03 الرصيد في نهاية السنة
   

 غير المكتسبة التأمين اقساطالحركة في  -,3

 

 

 

 

 م2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة م0203 ديسمبر 13 في المنتهية للسنة 

  
 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين
 

 الصافي
 

 اإلجمالي
حصة معيدي 

 التأمين
 

 الصافي
 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

       

 228164 (128923) 358087 3,0332 (3,0,01) 1,0311 الرصيد في بداية السنة
 اندماج خالل من عليه مستحوذ

 - - - ,2032, (320013) 3,,3220 (4)ايضاح  األعمال

مكتتبة / )مسندة(  تأمين اقساط

 1988520 (358414) 2338934 ,032003 (300330) 0213,,0 خالل السنة
 ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
 ,,2013, (3320,22) 10,03,1 2698021 (488337) 2208684 
استثمارية  تأمين قساطا

واشتراكات مكتسبة خالل 

 (2038574) 308914 (2348488) (02,0,,0) 3,0,32 (0,,1210) السنة
 ─────── ─────── ─────── ────── ────── ─────── 

 178110 (178423) 348533 320333 (030,32) ,2032, الرصيد في نهاية السنة
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════ 
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 مطالبات تحت التسوية تتضمن مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها -33
 

 

 تجدول تطور المطالبا -32
 متعاقبة معالجة سنة كل عن عنها المبلغ غير المتكبدة والمطالبات عنها المبلغ المطالبات فيها بما للمطالبات، النهائية التكلفة التالي الجدول يعكس

 على لشركةا لقدرة قياسا التأمين التزامات في التغير ويوفر. تاريخه حتى المتراكمة المدفوعات إلى إضافة مالي، مركز قائمة تاريخ كل في

 .النهائية المطالبات قيمة تقدير

  

بلية. قتهدف الشركة إلى اإلحتفاظ باحتياطيات كافية فيما يتعلق بأعمال التكافل بهدف الحماية من التجارب والتطورات السلبية للمطالبات المست

احتياطيات  حريرتومع تطور المطالبات قد تصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تأكيدا، وسيتم استبعاد تجارب المطالبات السلبية مما يؤدي إلى 

إلى  ررةالمح االحتياطات هذهمن سنوات الحوادث السابقة. من أجل الحفاظ على اإلحتياطيات الكافية، وستقوم الشركة بتحويل جزء كبير من 

ً احتياطيات السنة الحالية للحادث عندما يكون تطوير المطالبة أقل  النهائية  ةوعندما يوجد قدر أكبر من عدم اليقين المرتبط بالتكلف استحقاقا

 .للمطالبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة م0203 ديسمبر 13 في المنتهية للسنة 

 
 اإلجمالى

حصة معيدي 

 اإلجمالى الصافى  التأمين
حصة معيدي 

 الصافى التأمين
 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

        السنة بدايةفي 
(10,31,) 0002,, مطالبات مبلغ عنها  30,,1 338525 (298422)  48103 

غ لم يتم اإلبال متكبدةمطالبات 

 عنها
 

3,0313 
 

(33032,)  002,3 
 

78023 
 

(58669)  18354 
 ─────── ────── ─────── ────── ────── ────── 
 2,0223 (3302,,)  30,3, 408548 (358091)  58457 

(10033,) ,322031 مطالبات متكبدة خالل السنة  33,003, 508711 (448915)  58796 
تحويل محفظة التأمين 

(48941) 48941 - - - (1 ايضاح)  - 
 خالل من عليه مستحوذ

(,,1300) ,022,, (4)ايضاح  األعمال اندماج  200,33 - - - 
)مدفوعه( / مستردة خالل 

(3,,0,,3) السنة  310,32 (3010,33)  (298139)  268300 (28839)  
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

(01,3,,) 3,10321 السنة نهايةفى   2,0,23 678061 (588647)  88414 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

ديسمبر 31فى         
(3,,300) 2,,330 مطالبات مبلغ عنها  0,002, 498226 (438483)  58743 

(,020,0) 200301 مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها  1303,, 178835 (158164)  28671 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 3,10321 (,,01,3)  2,0,23 678061 (588647)  88414 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة( تجدول تطور المطالبا -32

 وفيما يلي تحليل المطالبات بالحوادث على مدى السنوات المالية:

 

 تحليل المطالبات المثلثية لجميع القطاعات حسب سنة الحوادث الممتدة لعدد من السنوات المالية على النحو التالي:
 االجمالى

الحادثسنة  م2019 م2018 م2017 وما قبله 2016   االجمالى  م0203 م2020 
 ألف ريال سعودي 
  

الحادث سنة نهاية في  6978826 948251 1238066 2878934 3088297 3200332  
   3578992 3418896 1608835 1118002 5968107 بعد سنة واحدة

    3458346 1648257 1128055 5988908 بعد سنتين
     1648445 1168339 6018091 بعد ثالث سنوات 
      1168364 6028478 بعد اربع سنوات

سنوات خمسبعد   6028715       
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ─────── 

التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 

 01,0,,,30 3200332 3578992 3458346 1648445 1168364 6028715 المتكبدة
 (3022,0210) (3100,33) (3428948) (3328601) (1538704) (1088282) (5978386) المدفوعات التراكمية حتى تاريخه

 ────── ────── ────── ───── ───── ───── ──────── 
 2,,330 ,,,0,0 158044 128745 108741 88082 58329 إجمالي المطالبات المبلغ عنها

        
 مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها 

(15)إيضاح   
 

    

 

200301 

       ─────── 
 اجمالي المطالبات تحت التسوية 

(15)إيضاح   
      

3,10321 

       ═══════ 
 الصافى

م2019 م2018 م2017 وما قبله 2016 سنة الحادث   االجمالى  م0203 م2020 

 سعوديألف ريال  

        

الحادث سنة نهاية في  6228187 698493 898826 2378349 2478869 3130133  
   2918605 2878096 1158744 818209 5298720 بعد سنة واحدة

    2898050 1188006 818996 5328051 بعد سنتين
     1188189 828503 5338684 بعد ثالث سنوات 
      828528 5348444 بعد اربع سنوات

سنوات خمسبعد   5348499       
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ─────── 

التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 

 0330,,,30 3130133 2918605 2898050 1188189 828528 5348499 المتكبدة
 (30,3,0,31) (0,,3020) (2858108) (2858520) (1148402) (808276) (5318815) المدفوعات التراكمية حتى تاريخه

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ──────── 
 ,0,002 ,32033 68497 38530 38787 28252 28684 إجمالي المطالبات المبلغ عنها

        

 ،مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 بالصافي
(15)ايضاح   

 

    

 

1303,, 

       ──────── 
المطالبات تحت التسوية  صافي  

(15)ايضاح   
 

     
2,0,23 

       ═══════ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

44 

 )تتمة( تجدول تطور المطالبا -32

 ي:من السنوات المالية كما يلتحليل المطالبات المثلثية لحياة المجموعة وشرائح الحياة الفردية حسب سنة الحوادث التي تمتد لعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 االجمالى
م2019 م2018 م2017 وما قبله 2016 سنة الحادث  االجمالى  م0203 م2020 

 ألف ريال سعودي 
  

الحادث سنة نهاية في  538719 108248 68226 208746 298925 1203,,  
   368990 258459 198657 158380 518508 بعد سنة واحدة

سنتينبعد   528142 158798 208921 278135    
     208926 198814 528948 بعد ثالث سنوات 
      198814 538679 بعد اربع سنوات

سنوات خمسبعد   538912       
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 

 33,0132 ,,1203 368990 278135 208926 198814 538912 المتكبدة
 (,3,2031) (300333) (288716) (228339) (168681) (158235) (518312) المدفوعات التراكمية حتى تاريخه

 ────── ────── ────── ───── ───── ───── ────── 
 00300, 330203 83274 48796 48245 48579 28600 إجمالي المطالبات المبلغ عنها

        
 0103,3       مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 

       ───── 
 220302       اجمالي المطالبات تحت التسوية 

       ═════ 
 الصافى

م2019 م2018 م2017 قبله وما 2016 سنة الحادث   االجمالى  م0203 م2020 

 ألف ريال سعودي 

        

الحادث سنة نهاية في  48403 28023 906 28142 38463 ,0,,,  
   58250 28971 28555 28754 48247 بعد سنة واحدة

    28791 28659 28906 48411 بعد سنتين
     28659 38146 48667 بعد ثالث سنوات 
      38146 48771 بعد اربع سنوات

سنوات خمسبعد   48822       
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 

 0102,0 ,,,0, 58250 28971 28659 38146 48822 المتكبدة
 (,3,003) (,,002) (38634) (28270) (28189) (28632) (48412) المدفوعات التراكمية حتى تاريخه

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ────── 
 20,03 ,00,3 18616 701 470 514 410 إجمالي المطالبات المبلغ عنها

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

 ،لم يتم اإلبالغ عنها متكبدةمطالبات 

 بالصافي
 

    

 

10,,3 

       ───── 
المطالبات تحت التسوية  صافي        ,032, 

       ═════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( تجدول تطور المطالبا -32

 :فيما يلي تحليل ثالثي المطالبات للقطاعات الطبية والسيارات والعامة حسب سنة الحوادث التي تمتد لعدد من السنوات المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجمالى
م2019 م2018 م2017 وما قبله 2016 سنة الحادث  االجمالى  م0203 م2020 

 ألف ريال سعودي 
  

الحادث سنة نهاية في  6448107 848003 1168840 2678188 2788372 3130,13  
   3218002 3168437 1418178 958622 5448599 بعد سنة واحدة

    3188211 1438336 968257 5468766 بعد سنتين
     1438519 968525 5488143 بعد ثالث سنوات 
      968550 5488799 بعد اربع سنوات

سنوات خمسبعد   5488803       
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 

 303220232 3130,13 3218002 3188211 1438519 968550 5488803 المتكبدة
 (3,,303020) (3020322) (3148232) (3108262) (1378023) (938074) (5468074) المدفوعات التراكمية حتى تاريخه

 ────── ────── ────── ───── ───── ───── ──────── 
 1,0033 3,,330 68770 78949 68496 38503 28729 إجمالي المطالبات المبلغ عنها

        
لم يتم اإلبالغ عنها  متكبدة مطالبات        130303 

       ───── 
 1,,0,,       اجمالي المطالبات تحت التسوية 

       ═════ 
 الصافى

م2019 م2018 م2017 قبله وما 2016 سنة الحادث   االجمالى  م0203 م2020 

 ألف ريال سعودي 

        

الحادث سنة نهاية في  6178784 678470 888920 2358207 2448406 302033,  
   2868355 2848305 1138189 788455 5258473 بعد سنة واحدة

    2868079 1158347 798090 5278640 بعد سنتين
     1158530 798357 5298017 بعد ثالث سنوات 
      798382 5298673 بعد اربع سنوات

سنوات خمسبعد   5298677       
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 

 30,0103,2 ,302033 2868355 2863079 1158530 798382 5298677 المتكبدة
 (,,30,2202) (3330,33) (2818474) (2833250) (1128213) (778644) (5278403) المدفوعات التراكمية حتى تاريخه

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ──────── 
 0003,3 0320, 48881 23829 38317 18738 28274 إجمالي المطالبات المبلغ عنها

        

 ،مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 

 بالصافي
 

    

 

130,33 

       ───── 
ي المطالبات تحت التسوية صاف        3,03,, 

       ═════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى -,3

 

 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى -33

 إلتزامات منافع الموظفين -,3

بموجب طريقة ائتمان الوحدة المتوقعه. ويتم سداد االلتزام عند استحقاق الدفع للموظف.  المستحقات ألحتسابتم إجراء التقييمات االكتوارية 

 خالل السنة والرصيد المبين فى قائمة المركز المالى طبقا للقيمة الحالية: اإللتزاموفيما يلى حركة 

 
 بناًء على القيمة الحالية على النحو التالي:المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي و الحركة في االلتزام خالل السنة   3-,3

 

 

 الحركة في التزام المنافع المحددة  0-,3

 

 

 

 

 م2020 م0203 

 
 عمليات التأمين

عمليات 

 عمليات التأمين االجمالي المساهمين
عمليات 

 االجمالي المساهمين
 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 
       

 لإلستثمار بها محتفظ مبالغ أمانات

أمانات مع  - 330,,1 330,,1 - - - 
اخرى مدينة وذمم مقدمة دفعات  310002 33 310013 28913 - 28913 

 847 - 847 30200 2 30232 مقدًما مدفوعة مصاريف
 - - - 30233 1,2 ,3002 أخرى موجودات

 010323 320332 ,,0023 38760 - 38760 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 م2020 م0203 

عمليات  

 التأمين
عمليات 

 عمليات التأمين االجمالي المساهمين
عمليات 

 االجمالي المساهمين
 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 
       

 88910 28497 68413 20313 ,3033 302,0 مصروفات مستحقة 

مقدًما أقساط  33023, - 33023, 63696 - 63696 

 اكتوارية متعلقةرغي التزامات

المحفظة القديمة ب  310,,3 - 310,,3 138777 - 138777 

 228047 58055 168992 03,1,, ,33032 0001,2 مطلوبات أخرى
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 3,0233 320132 33,0233 438878 78552 518430 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
       

 م2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 
   

 38518 300,3 الموظفين منافعالقيمة الحالية اللتزام 
 ═══════════ ═══════════ 

 م2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 
   

 28624 10333 الرصيد االفتتاحي 
 - 00,13 (4)إيضاح األعمال دمج خالل من عليه المحصل

 837 00,13 المحمل على قائمة الدخل 
(,3023) )الربح( / الخسارة االكتوارية من تعديالت الخبرة  363 

(,30,3) المنافع المدفوعة خالل السنة  (306)  
 ─────────── ─────────── 

 38518 300,3 السنة نهاية فيالرصيد 
 ════════════ ═══════════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

47 

 )تتمة( لتزامات منافع الموظفينإ  -,3

 تسوية القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة  1-,3

 
  االكتوارية  اإلفتراضات األساسية ,-,3

 سلسلة من اإلفتراضات اإلكتوارية الهامة التي إستخدمتها الشركة في تقييم إلتزامات منافع مابعد الخدمة:فيما يلي 

 

 فيما يلي تأثير التغيير في تحليل الحساسية على القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحدده:

 

 سنة(. 237م: 2020سنة ) 5375هي التقرير  فترةحددة في نهاية مالمنافع ال إن متوسط مدة إلتزام 
 
 
 
 

 

 م2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 
   

   

 28624 10333 الرصيد في بداية السنة 
 - 00,13 (4من خالل دمج األعمال )إيضاحالمكتسب 

 701 30332 تكاليف الخدمة السابقة 
 47 30, تكاليف الخدمة الحالية

 89 321 التكاليف المالية
(,3023) خسارة االكتوارية من تعديالت الخبرة)الربح( / ال  363 

(,30,3) منافع مدفوعة خالل السنة  (306)  
 ───────── ───────── 

 38518 300,3 في نهاية السنةالرصيد 
 ═════════ ═════════ 

 م2020 م0203 

    

العائد على الصكوك / السندات   الخصممعدل 

الحكومية في المملكة العربية 

السعودية الصادرة اعتباًرا من 

حتى نوفمبر  ,023سبتمبر 

0203 2385 
   نسبة زيادة متووقعة لمستوى الراتب على مختلف األعمار

%3022 نطاقات العمر التفاضلية  5300%  
سنة 22 سن التقاعد  سنة 60   

 108 323 عدد الموظفين

 م2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

   الخصممعدل 
(113) %1زيادة بنسبة       (326)  
 381 1,3 %1نقص بنسبة     

   األعمارنسبة الزيادة المتوقعة لمستوى الراتب على مختلف 
 366 123 %1زيادة بنسبة     
(,10) %1نقص بنسبة       (320)  
   
 م2020 م0203 

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

 200 23, م2022
 167 ,1, م2023
 176 ,2, م2024
 189 ,2, م2025
 223 01, م2026
 - ,,3 م2027



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 رأس المال  -02
 

 ألف 1208664 قدره مال رأس الشركة أصدرت سوليدرتي، مجموعة مع الشركة اندماج نتيجة، 2021 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل

 ذلك، على ةعالو (.4)إيضاح سوليدرتي لمساهمي( الواحد للسهم سعودي ريال 10 بقيمة جديد سهم 1280668403 من)يتكون  سعودي ريال

 739333597 من)يتكون  سعودي ريال ألف 798336 بمبلغ مالها رأس بزيادة الشركة ثامت منحة، إلصدارأسهم نتيجة 2021 نوفمبر 30 في

 55مليون ريال سعودي موزع على  550رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع  فإن وعليه(، للسهم سعودي ريال 10 بقيمة سهم

 ريال سعودي تم االكتتاب فيها كالتالي: 10مليون سهم( قيمة كل سهم  35سعودي يكون من  ريالمليون  350م: 2020مليون سهم )
 

 المال رأس مبلغ نسبة الملكية 

م 0203  م2020   م2020 م0203 

سعودي ريال ألف   
%0,0,3 المساهمون المؤسسون  44371%  3210203 1568485 

سوليدرتي القابضة )شركة مساهمة بحرينية(  مجموعة  ,023%  - 130,,3 - 
%21002 إكتتاب عام  55329%  1,,0222 1938515 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 322%  100%  3320222 3508000 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 اإلحتياطي النظامي -03
 

من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي ليصل مبلغ اإلحتياطي  %20 تحويلوفقا لقانون ونظام التأمين في المملكة العربية السعودية، يجب 

 2021ديسمبر  31ديسمبر من كل عام. كما في  31من رأس المال المدفوع. تقوم الشركة باجراء هذا التحويل على أساس سنوي في  100%

 االحتياطي القانوني غير متاح للتوزيع. .ألف ريال سعودي( كاحتياطي قانوني 73753: 2020ألف ريال سعودي ) 43284تم تخصيص 

 

 ذات عالقة الجهاتمعامالت وأرصدة مع  -00

الشركة في سياق األعمال العادية في معامالت مع كيانات أخرى تندرج ضمن تعريف الطرف ذات عالقة المذكور في معيار المحاسبة  تدخل

شتركة تحت سيطرة م الواقعةفي الشركة والمنشآت  والمدراء وموظفي االدارة العليا الرئيسينذات العالقة المساهمين  الجهات(. تمثل 24الدولي)

الطبيعية، والمعتمدة من قبل  واألحكامذات العالقة وفقا للشروط  الجهاتتتم جميع المعامالت مع تلك  .الجهاتأو تتأثر بشكل كبير من قبل هذه 

 اإلدارة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 ذات عالقة الجهاتمعامالت وأرصدة مع  -00
 

ذات العالقة خالل  الجهاتفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع  8و، 7، 6، 5باإلضافة إلى اإلفصاحات في اإليضاحات  00-3

 السنة المنتهية: 

 مبلغ المعاملة  

 م2020 م0203 طبيعة المعاملة العالقة ذات الجهه

 ألف ريال سعودي سعودي ألف ريال  
    

 بنك الجزيرة )مساهم مؤسس(

 عمولة مكتسبة من إستثمارات محتفظ 

 58620 - بها حتى تاريخ االستحقاق 
 45 ,3 من ودائع عموالت دخل 
 58400 - تكاليف اقتناء وثائق تأمين 

 488796 330,23 المكتتبة التأمين اقساطإجمالي  
 258290 ,,1000 المطالبات المدفوعة 
 538552 - (1 ايضاحمن محفظة التأمين ) المحول 

 957 - توزيع الفائض 
 - ,,3,02 منحة اسهم اصدار 

 

 بالقيمة مدرجة استثمارات على أرباح توزيعات

 - , العادلة

 - 0033,, صكوك شراء 
    

 918 30310 اإلدارة مجلس أعضاءأتعاب ومكافآت  مجلس اإلدارة
    

)مساهم  الموحدة األخوه شركة

 (مؤسس

 - 00,32 منحة أسهم إصدار

 - 32 المكتتبة التأمين اقساطإجمالي 
    

 711 30,22 مكتسب من صناديق مشتركة ربح الجزيرة كابيتال )مساهم مؤسس(
 98230 3,,300 آخر دخل

 - 020 أمانات رسوم
 - 00,32 منحة أسهم إصدار

    

 28785 - تكاليف اقتناء وثائق تأمين شركة أمان لوكالة التأمين
    

)شركة  القابضة سوليدرتي مجموعة

 (بحرينية مساهمة
 - 00,23 المسندة التأمين إعادة أقساط
 - 303,1 منحة أسهم إصدار

    

 55 23 المكتتبة التأمين اقساطإجمالي  انمجلس اإلدارة وأعضاء اللج
    

 78166 ,0,3, منافع موظفين قصيرة األجل اإلدارة العليا موظفي
 57 2, المكتتبة التأمين اقساطإجمالي 

 
 ذات عالقة الجههمن  طلوبالمبلغ الم 0-00

  

 النظامية ثائقالو من االنتهاء بصدد الشركة. كابيتال الجزيرة تديرها التي االستثمار حسابات في به المحتفظ النقد المبلغ هذا يمثل 00-0-3

 .الشركة اسم إلى سوليدرتي باسم الحساب لتحويل

 

 عالقة ذات الجهه الى المستحق المبلغ 00-1

 

 م 2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

   

 26 220,33 (1-2-22)إيضاح  كابيتال الجزيرة
 ───────── ───────── 
 220,33 26 
 ═════════ ═════════ 

 م 2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

   

 - ,3, مجموعة سوليدرتي القابضة )شركة مساهمة بحرينية(
 ───────── ───────── 
 ,3, - 
 ═════════ ═════════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 
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 )تتمة( ذات عالقة الجهاتمعامالت وأرصدة مع   -00

 

 من( سعودي ريال ألف 23356: 2020) سعودي ريال ألف 93233 المالي المكز قائمة في الموضحة صافي المدينة، الذمم أقساط يشمل ,-00

 ".المؤسس"المساهم  الجزيرة بنك

 

ألف ريال  418250: 2020ألف ريال سعودي ) 358783المركز المالي على  قائمةتتضمن المطالبات تحت التسوية الموضحة في  00-3

 سعودي( لبنك الجزيرة "المساهم المؤسس".

 

 صافيبالمصروفات عمومية وإدارية،   -01

 م2020 م0203 

 عمليات 

 التأمين 

 عمليات 

 االجمالى المساهمين

 عمليات

 التأمين 

 عمليات 

 االجمالى المساهمين

ألف ريال  

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

       

 258393 - 258393 ,1,0,3 - ,1,0,3 موظفين تكاليف
 68300 38795 28505 2,,0, 0332, 30312 أتعاب مهنية وقانونية

 18777 - 18777 ,3023 - ,3023 إصالح وصيانة
 18500 - 18500 30312 - 30312 المضافةضريبة القيمة 

مصروفات اللجان )انظراإليضاح 

 18153 18153 - 310 310 - )أ( ادناه(
 18014 - 18014 0232, - 0232, مصروفات حاسب آلي

مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة 

 798 798 - 0,, 0,, - )انظراإليضاح)ب( ادناه(
 582 - 582 ,,, - ,,, منافع عامة وبريد وإتصاالت

 466 - 466 ,30,3 - ,30,3 إيجار
 279 - 279 0330, - 0330, وإطفاء استهالك

 256 63 193 ,,, ,1 23, وتنقالت ،فنادق،مصروفات سفر
 223 - 223 200 - 200 دعاية وإعالن

أتعاب حضور اجتماعات مجلس 

 120 120 - 322 322 - اإلدارة )انظراإليضاح )ج( ادناه(
 75 - 75 301 - 301 قرطاسية وطباعة
 58477 58179 298 302,3 323 ,,0  مصروفات اخرى

       
 230322 ,013, 23033, 348305 118108 458413 
       

 

 .الفرعية باللجنة متعلقة أخرى ومصاريف اإلدارة مجلس أعضاء لغير جلساتتشمل مصروفات اللجان أتعاب حضور  -أ
 يتم دفع مكافأت أعضاء المجلس وفقاً للنظام األساسي للشركة. -ب
 واجتماعات اللجان. اإلدارةحضور اجتماعات مجلس االدارة تمثل مخصص بدل حضور اجتماعات مجلس  أتعاب -ج

 
 إيرادات أخرى -,0

 م2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

   

 98234 300333 "المؤسس"المساهم  كابيتال الجزيرة دخل من خصم
 314 30313 اخرى

 3,0,01 98548 
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 الزكاة وضريبة الدخل -03

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

 الزكاة  -أ

 مخصص الزكاة للسنة والموزع إلى المساهمين السعوديين، يعتمد على: 
 م2020 م 0203 

 ألف ريال سعودي ريال سعوديألف  
   

 4288968 32203,2 حقوق الملكية
 28825 102,0 مخصصات وتسويات أخرى

 (186438034) (3,00033) القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

   
 (182118241) (1,,0,0) الزكوي الوعاء

 438709 ,3,033  لزكاة للسنةا ربح

 438709 3,03,3 أعلى أيهما للزكاة الخاضع والربح الزكوي الوعاء

 438143 ,3,033 (%988705: 2020) %988705العائد الى المساهمين السعوديين  الدخل

 18109 2,, %23578 المستحقة الزكاة

 497 ,03 ( %18295: 2020) %13295سعودي الغير العائد للمساهم  الدخل

 116 33 %20 المستحقة الدخل ضريبة

 18225 3,3 المستحقة الدخل وضريبة الزكاة اجمالي

   

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

 ديسمبر: 31المستحقة خالل السنة المنتهية في 

 م2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 
   

 982 ,3031 الرصيد في بداية السنة 
 - ,033, (4)إيضاح األعمال دمج خالل من الُمكتسب

 18109 2,, الزكاة للسنة 
 (954) (00,23) الزكاة المدفوعة خالل السنة 

 ──────── ──────── 
 18137 00313 الرصيد في نهاية السنة

 ════════ ════════ 
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( -03

 ضريبة الدخل -ب

ة سعوديين. فيما يلي الحركة في ضريبة الدخل المستحقة خالل السن رغيال للمساهمينعلى الدخل المعدل العائد إلى  تم تقديم ضريبة الدخل بناءً 

 ديسمبر: 31المنتهية في 

 م2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 
   

 128 3,3 الرصيد في بداية السنة 

 - (03,) (4)إيضاح األعمال دمج خالل من الُمكتسب

 116 33 ضريبة الدخل للسنة 
 (99) (313) ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة 

 145 (232) الرصيد في نهاية السنة 
 18137 00313 السنة نهاية فيزكاة ال

 145 (232) السنة نهاية في الدخل ضريبة
 18282 00330 السنة نهاية في المستحقة الدخل وضريبة الزكاة اجمالي

   
 

 الوضع الزكوي والضريبي  -ج
 

)"الهيئة"( وحصلت على  والجمارك والضريبةم إلى هيئة الزكاة 2020م إلى 2014 من واتقدمت الشركة اقراراتها الزكوية والضريبية للسن

 . والضريبية الزكوية الشهادات

 

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

الف ريال سعودي. قامت الشركة برفع استئناف ضد هذه التقييمات األولية.  418166ضريبة االستقطاع مع فرض إلتزام ضريبة إضافي يبلغ 

ناف مت الشركة باستئناف ضد قرار لجنة االستئا. قوالجمارك والضريبةلزكاة ا هيئةية قرارها بتأييد معاملة أصدرت لجنة االستئناف االبتدائ

وي فيما يتعلق أن الشركة في وضع ق كبير بشكلاالبتدائية أمام لجنة االستئناف العليا .تعتقد اإلدارة ومستشارها المستقل للزكاة وضريبة الدخل 

 .المذكور أعاله باإلستئناف
 

 على وحصلت"الهيئة"،  معم 2020 إلىم 2014 من للسنوات الدخل وضريبة الزكوية إقراراتها أيًضا سوليدرتي قدمت ذلك، الى باإلضافة

 :بسوليدرتي يتعلق فيما التالية األولية التقييمات"الهيئة"  أصدرت السابقة السنوات خالل. والضريبية الزكوية الشهادات
 

 سعودي؛ ريال مليون 1835 عن التزيد التي للسنوات االستقطاع وضريبة والزكاة الدخل ضريبة 
 سعودي؛ ريال مليون 2231 بمبلغ 2016 الى 2013 من للسنوات الدخل وضريبة الزكاة ربط 
 سعودي؛ ريال مليون 139 بمبلغ 2018 و 2017 لعام االستقطاع ضريبة ربط 
 سعودي؛ ريالمليون  238 بمبلغ 2019 لعام وديسمبر نوفمبر وشهري 2018 لعام المضافة القيمة ضريبة ربط 
 سعودي ريال مليون 432 بمبلغ 2017 لعام الزكاة ربط. 

 

 ستشارهاوم الشركة إدارة تعتقد. إيجابية نتيجة إلى التوصل من واثقه وهي األولية التقييمات ههذ ضد باستئناف سوليدرتي مجموعة قدمت

 .أعاله المذكور باإلستئناف يتعلق فيما قوي وضع في سوليدرتي بأن بشدة الدخل وضريبة للزكاة المستقل
 

 ربحية السهم   -02

قائمة ليتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صافي الدخل للسنة العائد إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة وا

 المخفضة للسهم ال تنطبق على الشركة. الربحية انكما في نهاية السنة. 

 والتعهدات محتملةاإللتزامات ال  -,0

تعهدات كما بتاريخ قائمة المركز المالي  أو محتملة، ال يوجد على الشركة إلتزامات 25إلى االلتزامات المحتملة الموضحة في إيضاح  باإلضافة

 : الشيء(.2020)
 

 

 م2020 م0203 
 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

   

 388764 030,02 إلى المساهمين العائدصافي دخل السنة 

 ──────── ──────── 
 408900 300232 معدلة - العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

 ──────── ──────── 
 03948 ,20,2 معدلة –ربحية السهم )بالريال السعودي( 

 ════════ ════════ 
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 القيم العادلة لألدوات المالية  -03

 في السوق في المشاركين بين نظامية معاملة في التزام لتحويل دفعها أو أصل بيع من استالمها يتم سوف التي القيمةالقيمة العادلة هي  (أ

 .القياس تاريخ
 

 ،في حكمه، مساهمين مدينين، استثمارات متاحة للبيع لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات ومانقد التتكون الموجودات المالية للشركة من 

، ودائع نظامية، ومستحقات من اخرى موجودات االستحقاق، لتاريخ بها محتفظ استثمارات ،استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

م مطالبات تحت التسوية. إن القيو ،لوبات أخرى، أرصدة ذمم دائنة لمعيدي التأمينجهات ذات عالقة، وتتكون المطلوبات المالية للشركة من مط

ملة بالقيمة تعن االستثمارات المح وبعيداً م 2021 ديسمبر 31العادلة لألدوات المالية ال تختلف من الناحية الجوهرية عن قيمها الدفترية. كما في 

 لشركة قد تم قياسها بالقيمة العادلة.ل مملوكةية أخرى ( لم يكن هناك أي أدوات مال8و7العادلة )اإليضاح 

 

 العادلة للقيمة الهرمي والتسلسل العادلة القيمة تحديد (ب
 

 لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واالفصاح عنها: التالية المستوياتتستخدم الشركة 
 

 يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس )أي دون التي مايطابقها أوالمالية  األداه لنفس نشط سوقالمستوى األول: األسعار المتداولة في 

 ؛تعديل أو مواربة(
 

الهامة  تهامدخال كافة تحددمماثلة أو أساليب تقييم أخرى  ومطلوبات لموجودات النشطة الماليةالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق 

 لمالحظة؛ وفقا لمعلومات السوق القابلة ل
 

 تقييم  التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقًا لمعلومات السوق القابلة للمالحظة.الالمستوى الثالث: أساليب 

 

 المالية للشركة التي تم قياسها بالقيمة العادلة: الموجوداتيعرض الجدول التالي 
 العادلة القيمة  

 االجمالي 1المستوى 0المستوى 3المستوى الدفترية القيمة 0203

الموجودات المالية يتم قياسها 

 بالقيمة العادلة:
 ألف ريال سعودي 

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها 

 3030,0330 - 3030,0330 - 3030,0330 لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات 

 بالقيمة العادلة مصنفةاستثمارات 

 33303,3 30,01 3320133 ,1032 33303,3 من خالل قائمة الدخل

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ,302320,3 30,01 302,300,2 ,1032 ,302320,3  اإلجمالي

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

 العادلة القيمة  

 االجمالي 3المستوى 2المستوى 1المستوى الدفترية القيمة 2020

الموجودات المالية يتم قياسها 

 بالقيمة العادلة:
 ألف ريال سعودي 

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها 

 183438823 - 183438823 - 183438823 لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات

 بالقيمة العادلة مصنفةاستثمارات 

 568463 - 538479 28984 568463 من خالل قائمة الدخل

 ────── ────── ────── ────── ────── 
 184008286 - 183978302 28984 184008286  اإلجمالي

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

  المستوى الثالث. فيمالية حيث تكون القيمة العادلة قابلة للقياس كقيمة عادلة  موجوداتال توجد 
 

 والثالث خالل السنة. ،الثاني ،ما بين المستوى األول تحويالتيكن هناك  لم
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 القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(   -03

 

 ، وال يشمل معلومات القيمة العادلة لألصوليوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية

 .إذا كانت القيمة الدفترية تقريبية معقولة للقيمة العادلة المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
 القيمة المحمله 

 اإلجمالي القيمة العادلة تكلفة اإلطفاء 0203
 ألف ريال سعودي 
    

 310201 - 310201 النقد وما يحكمه
مستحقة أقساط  ,0032, - ,0032, 

 30133 - 30133 مستحق من معيدي التأمين
تحت التسوية مطالباتالتأمين من  معيديحصة   300,,3 - 300,,3 

عنها المبلغ غيرحصة معيدي التأمين من المطالبات المكتبدة   020,0, - 020,0, 
 3030,0330 3030,0330 - االستثمارات المتاحة للبيع المتحفظ بها لتغطية الطلوبات المرتبطة بالوحدات

الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة مصنفة  33303,3 33303,3 - استثمارات 
 220333, - 220333, استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

ذات عالقة جهاتمن  مستحق  220,33 - 220,33 
 1,,330 - 1,,330 المبالغ المحتفظ بها لالستثمار مع أمناء الحفظ

أخرى مدينة ذمم  ,0110 - ,0110 
 0222,, - 0222,, الوديعة النظامية

 ─────── ─────── ─────── 
 3,10,22 302320,3, 0030,0301 
 ─────── ─────── ─────── 

  
 القيمة المحمله 

 اإلجمالي القيمة العادلة تكلفة اإلطفاء 2020
 ألف ريال سعودي 
    

 1068032 - 1068032 النقد وما يحكمه
 28705 - 28705 أقساط مستحقة

 - - - مستحق من معيدي التأمين
تحت التسوية مطالباتالتأمين من  معيديحصة   438483 - 438483 

عنها غير المبلغ المكتبدة حصة معيدي التأمين من المطالبات  158164 - 158164 
 183438823 183438823 - االستثمارات المتاحة للبيع المتحفظ بها لتغطية الطلوبات المرتبطة بالوحدات

 568463 568463 - استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 3958348 - 3958348 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

ذات عالقة جهاتمن مستحق   26 - 26 
 28913 - 28913 المبالغ المحتفظ بها لالستثمار مع أمناء الحفظ

 358000 - 358000 ذمم مدينة أخرى
 ─────── ─────── ─────── 
 6008671 184008286 280008957 
 ─────── ─────── ─────── 
 

 ج( قياس القيمة العادلة 
 

 للرصد القابلةغيره الهام والمدخالت التقييم أساليب
 

، إضافة إلى المدخالت 2020و 2021ديسمبر  31كما في  2 يبين الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة للمستوى

 الجوهرية المستخدمة غير المالحظة. 

 التقييم أسلوب النوع

 جوهرية مدخالت

 مالحظة غير

 المدخالت بين العالقة

 المالحظة غير الجوهرية

 العادلة القيمة وقياس

  صكوك

 استثمارية  وصناديق

 أمين لقب من استالمها تم التي األسعار إلى التقييمات تستند

 لصافي اإلغالق أسعار وعلى فترة كل نهاية في المحفظة

 ينطبق ال ينطبق ال المعلنة الموجودات قيمة
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 معلومات قطاعات التشغيل -,0

حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة  داخليةعلى أساس التقارير القطاعات التشغيل  يتم تحديد

 ألغراض القرارات االستراتيجيةدير إداري يتخذ كمئها. الموارد وتقييم أدا تخصيصوالمسؤول عن  تشغيليصانع القرار الك لوظيفتها

وحدات عمل مبينة على النحو  أربعإطار ضمن من المملكة العربية السعودية  جميعها اإلدارة، فإن أنشطة عمليات التأمين والتي تتخذ

 التالي:
 

جماعي أو أفراد في شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز  لالقطاع الطبي يقدم رعاية طبية شاملة ألعضاء المنظمات وُمعاليهم بشك

 الطبية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

 

ع المركبات يقدم خدمة التأمين ضد المسؤولية اتجاة الغير، والذي يغطي فقط المبالغ مستحقة الدفع لألطراف الثالثة من قِبل المؤمن قطا

 ث.بما في ذلك مسؤولية الطرف الثال ركبةله، وخدمة التأمين الشامل للمركبة، والذي يغطي جميع الخسائر أو األضرار الذي تكبدتها الم
 

د ضتأمين العام يقدم خدمة التأمين ضد الحريق والممتلكات، منتجات التأمين البحري، منتجات التأمين الهندسي، وعقود ال القطاع

 المسؤولية األخرى، وغيرها.
 

ويقدم  لألفراد المرتبطة بالوحدات الموجهة لالستثمار الخدماتلك تأمين على الحياة على أساس فردي بما في ذ خدمةيقدم  الحياةقطاع 

برنامج حماية الحياة ألعضاء المنظمات على أساس جماعي، ومزايا حماية االئتمان فيما يتعلق بالقرض الشخصي الذي تقدمة مؤسسة 

التمويل. يتضمن هذا القطاع أيضا مزايا الحماية فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية المختلفة بخالف القروض الشخصية التي تقدمها 

 سات التمويلية.المؤس
 

ضمن القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها  التشغيليالقرار  رئيس صانععة إلى عن الموجودات والمطلوبات غير الموزاإلبالغ ال يتم 

 على أساس مركزي.

 

 ال تشمل قطاعات التشغيل عمليات المساهمين في الشركة.
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 م0203 

 اإلجمالي المجموعات  األفراد عام سيارات طبي 
 ألف ريال سعودي 

       الموجودات
 030,32 ,020,2 - 30030 - - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 3,,300 100,32 101,1 300,32 ,,,30 30331 ن مطالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين م

المطالبات المتكبدة غير  حصة معيدي التأمين من

 ,020,0 ,02033 - ,20,2 - - الُمبلغ عنها

 00232 - - 301 02, ,30,1 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 لتغطية استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها

 3030,0330 - 3030,0330 - - - مطلوبات مرتبطة بوحدات
 ,,3021002 ,,101, 303030033 030030 003,3 10202 القطاع موجوداتإجمالي 

       
 310201      الموجودات غير الموزعة:

 020032      النقد وما في حكمه
 30133      أقساط مستحقة

 20002,2      استثمارات
 220,33      ذات عالقة اتمبالغ مستحقة من جه

 0023,,      أخرىموجودات مبالغ مدفوعة مقدماً و
 10333      ومعداتتممتلكات 

 10320      أصول غير ملموسة
 30030      حق استخدام أصول

 3,,0100      شهرة

 0222,,      وديعة نظامية
       

 00,330,33      اتإجمالي الموجود
       

       المطلوبات
 210 - - 210 - - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 ,2032, 20233, - ,0,2, 30313 ,,,020 غير مكتسبة أقساط تأمين
 2,,330 ,13023 ,1031 020322 310212 20232 مطالبات تحت التسوية

 200301 0103,3 - 03,2, 3,0203 3,0,33 عنها غير الُمبلغمتكبدة المطالبات ال
 ,023, - - ,3033 302,3 20,32 تأمين أقساط عجز احتياطي
 ,303020,0 - ,303020,0 - - - الوحدات احتياطي

 30,23 - 30,23 - - - الحسابي االحتياطي
 ,03 ,03 - - - - أخرى فنية احتياطات

 30,210111 3200203 303120010 1303,3 ,,1203 30,23, إجمالي أصول القطاع
       

       المطلوبات والفائض غير الموزعة:
 ,1,013      تأمين دائنةذمم معيدي 

 33,0233      مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 303,2      إلتزامات االيجار

 ,,1203      وكالء وحملة وثائق دائنين
 300,3      إلتزامات منافع موظفين

 00330      زكاة وضريبة دخل مستحقة
 ,3,      مستحق إلى جهات ذات عالقة

 3,0033      التأمينفائض من عمليات 
       

 2,,0,,,30      إجمالي المطلوبات
       

       حقوق الملكية
 3320222      رأس المال

 0032,,3      اصدار عالوة
 00210,      احتياطي نظامي

 000330      أرباح مبقاة
 3300,12      إجمالي حقوق المساهمين

 – إلتزامات منافع الموظفينإحتياطي إعادة قياس 

 عمليات التأمينالمتعلق ب

   

  300,0 

       
 0,,3310      إجمالي حقوق الملكية

       
 00,330,33      إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 م2020 

 اإلجمالي  المجموعات  األفراد 
 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

    الموجودات

 28503 28503 - بالصافي -أقساط تأمين مدينة 
 178423 178423 - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 438483 378271 68212 ن مطالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين م

 158164 158164 - المطالبات المتكبدة غير الُمبلغ عنها حصة معيدي التأمين من

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة 

 183438823 - 183438823 بوحدات
 183508035 728361 184228396 

    الموجودات غير الموزعة:
 1068032   في حكمهالنقد وما 

 4518811   استثمارات
 26   ذات عالقةات مبالغ مستحقة من جه
 38760   أخرىموجودات مبالغ مدفوعة مقدماً و

 18730   ممتلكات ومعدات
 358000   وديعة نظامية

 280208755   إجمالي الموجودات
    المطلوبات

 158300 138967 18333 التأمينذمم دائنة لمعيدي 
 348533 348533 - اشتراكات غير مكتسبة
 498226 428787 68439 مطالبات تحت التسوية

 178835 178835 - مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 183498364 - 183498364 احتياطي وحدات
 98160 - 98160 احتياطى حسابى 
 322 - 322 احتياطيات أخرى

 183668618 1098122 184758740 
    المطلوبات والفائض غير الموزعة:

 518430   مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى
 38518   إلتزامات منافع الموظفين

 18282   مستحقة زكاة وضريبة دخل
 158837   الفائض من عمليات التأمين

    

 185478807   إجمالي المطلوبات
    

    حقوق الملكية
 3508000   رأس المال

 388348   احتياطي نظامي
 858012   أرباح مبقاة

    

 4738360   إجمالي حقوق المساهمين
مليات عالمتعلق ب – إلتزامات منافع الموظفينإحتياطي إعادة قياس 

 (412)   التأمين
    

 4728948   الملكيةإجمالي حقوق 
    

 280208755   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

58 

 

 معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(  -,0
  م0203ديسمبر  13المنتهية في للسنة  

 اإلجمالي المجموعات األفراد عام سيارات طبي 
 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

       اإليرادات
       مكتتبة: ال أقساط التأمينإجمالي 

 3320033 - 32,03,2 31, 330332 - أفراد 

 3200,2 - - - - 3200,2  جداً منشآت صغيرة 
 3,0,22 311 - - 3, ,3,022 منشآت صغيرة

 3,,120 002 - 3,0303 100,1 ,31031 منشآت متوسطة
 2003,3 ,,3203 - - 1,0 2,,30 شركات 

 ,,0203 33033, 3,0,23 32,03,2 320,12 0,,0213 
       

 (1,,3030) - (1,,3030) - - - قسط قابل لإلستثمار
       مسندة:ال أقساط إعادة التأمين

 (,3033) - - (,3033) - - محلي -

 (2,,0,,) (1,0,31) (330002) (302,1) - - أجنبي -

 (,,0,03) - - (313) (,1032) (3,0,30) مصاريف فائض الخسارة

 20,02, ,,,000 120321 30333 300203 0,00,2 مكتتبةال أقساط التأمينصافي 

 المكتسبة،غير  التامين اقساط في التغيرات
 200301 (30323) - 02, ,330,1 3,,0,, بالصافي
 ,,33103 ,02021 120321 002,3 ,0,0,3 ,,002, المكتسبة أقساط التأمينصافي 

       

 30,32 - - 30,32 - - عموالت إعادة التأمين مستحقة
 ,33013 30,13 0333, 1 21 ,0,2, أخرى إكتتابإيرادات 

       

 3,103,3 ,,0201 ,130,3 ,020, 030200 0233,, إجمالي اإليرادات
       

       إكتتابتكاليف ومصاريف 
 (3,,0,,3) (110,33) (30233) (,3002) (,1,033) (0,13,,) مدفوعةالمطالبات الإجمالي 

 310,32 030,12 3,,0, ,21 2,1 3303,1 مدفوعةالمطالبات الحصة معيدي التأمين من 
 (3010,33) (30233) (32) (203) (1203,3) (330133) مدفوعةالمطالبات الصافي 

 ,023, (0,1) (012) (3,1) (30330) 320121 مطالبات تحت التسوية، بالصافيالالتغيرات في 
نها، ع غير ُمبلغتكبدة الممطالبات الالتغيرات في 

 (133) (,3,) - (0,3) (320323) 330333 بالصافي
 (,33,003) (30,20) (100) (,3032) (,033,,) (,3,032) صافي مطالبات متكبدة

 102,0 - 102,0 - - - يساباالحتياطي الح في التغيرات
 ,020, - - (,3033) 03,2, 00202 التأمين أقساط عجز احتياطي في التغيرات

 ,33022 ,2 - - - 3303,1 األخرى الفنيةالتغييرات في االحتياطيات 
 (3,,300) (2,2) (,32) (303,3) (30333) (,3021) تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 (121) (30) (3,3) (3) (3) (,33) رسوم إشراف وتفتيش
 (0323,) - (130) - (,,303) (30030) اخرى مباشرة اكتتاب مصاريف

 (,,32303) (20132) 00222 (,,,0,) (10,33,) (,300,2) اإلكتتابإجمالي تكاليف ومصاريف 
       

 2300,3 3,,3,0 ,20,3, (2,,) (330,22) 0,0120 اإلكتتاب / )خسارة( دخلصافي 
       

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (203,2)      مشكوك في تحصيلها ديونمخصص عكس 

 (,23033)      مصاريف عمومية وإدارية
عمولة من إستثمارات محتفظبها حتى تاريخ 

 3002,3      االستحقاق
 ,23      عمولة من ودائع ألجل

مة بالقيمصنفة من استثمارات  ةغير محقق أرباح

 301,2      العادلة من خالل قائمة الدخل

بالقيمة مصنفة من استثمارات  ةمحقق أرباح

 30203      العادلة من خالل قائمة الدخل
أرباح من استثمارات مصنفة بالقيمة توزيعات 

 320      العادلة من خالل قائمة الدخل

 3,0,01      إيرادات أخرى
       

 (0,30,,)      خرى، بالصافياألتشغيلية ال المصاريفإجمالي 
       

 ,01033      ضريبة الدخلقبل الفائض والزكاة والدخل 
 (303,3)      صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

       

اة قبل الزك صافي الدخل للسنة العائد للمساهمين

 030,23      وضريبة الدخل
 (2,,)      الزكاة 

 (33)      ضريبة الدخل 
       

 030,02      مساهمينلل  العائدلسنة لدخل الصافي 
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 م2020 ديسمبر 31السنة المنتهية فى 
قطاع تأمين 

 األفراد
قطاع تأمين 
 المجموعات 

 اإلجمالي 

 ألف ريال سعودي 
    اإليرادات

    :مكتتبةال أقساط التأمينإجمالي 
 1848787 - 1848787 أفراد 

 103 103 - منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم 
 498044 498044 - شركات 

 1848787 498147 2338934 

 (1438767) - (1438767) قسط قابل لإلستثمار

    مسندة:  أقساط إعادة التأمين
 - - - محلي -

 (358414) (248752) (108662) أجنبي -

 548753 248395 308358  مكتتبةصافي اشتراكات 
 58054 58054 - صافيبالمكتسبة، الغير ات في أقساط التأمين التغير

 598807 298449 308358 مكتسبةال أقساط التأمينصافي 
 208176 806 198370 أخرى إكتتابإيرادات 

 798983 308255 498728 إجمالي اإليرادات
    إكتتابتكاليف ومصاريف 

 (298139) (258820) (38319) إجمالي مطالبات مدفوعة
 268300 238123 38177 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 (28839) (28697) (142) صافي مطالبات مدفوعة
 (18640) (18593) (47) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي

 (18317) (18317) - التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي
 (58796) (58607) (189) صافي مطالبات متكبدة

 28180 - 28180 التغير في االحتياطي الحسابي
 (322) - (322) اخرى احتياطات في تغيرات

 (108047) (77) (98970) تكاليف إقتناء وثائق تأمين
 (18170) (29) (18141) رسوم إشراف وتفتيش

 (158155) (58713) (93442)  اإلكتتابإجمالي تكاليف ومصاريف 

 648828 248542 408286 اإلكتتاب دخلصافي 
    )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 36   عكس مخصص انخفاض ذمم مدينة
 (458413)   مصاريف عمومية وإدارية

 128236   من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقت عموال
 45   ألجل موالت من ودائعع

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

 18809   من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ةمحقق أرباح
 220   توزيعات أرباح من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 98548   إيرادات أخرى
    

 (208710)   خرى، بالصافي األتشغيلية ال المصاريفإجمالي 
    

 448118   قبل الفائض والزكاة والضريبة الدخل 
 (48129)   الدخل العائد لعمليات التأمين

    

 398989   قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للسنة العائد للمساهمين
 (18109)   الزكاة 

 (116)   ضريبة الدخل

 383764   لسنة العائد  للمساهمينلدخل الصافي 
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 إدارة المخاطر  -12

 الحد تخضع لضوابط للمخاطر مستمرة ومراقبة وقياس تحديد عملية خالل من تدار المخاطر هذه ولكن مخاطر على الشركة أنشطة تنطوي
 عن مسئول الشركة في فرد الشركة وكل ربحية استمرار لضمان األهمية الية في هذه المخاطر إدارة عملية إن .أخرى وضوابط المخاطر من

 تخطيط عملية خالل من األعمال على مراقبة المخاطر الشركة سياسة من فأن لذلك .مسئولياتها أو بمسئولياته يتعلق فيما للمخاطر التعرض
بعين االعتبار تأثير ظروف السوق والخبرات المتاحة في المخاطر الكامنة التي تتعرض لها  االستراتيجيتأخذ عملية التخطيط  .استراتيجي

 الشركة.

 

 هيكل ادارة المخاطر

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

 

 مجلس االدارة 

 بتقديم التوجيه وإعتماد اإلستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهدافإن مجلس االدارة هو المسؤول عن إدارة المخاطر حيث يقوم 

 ة.المحددة للشرك

 
 اإلدارة العليا

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

 الشركة.
 

 لجنة المراجعة

 عين من قبل مجلس اإلدارة. لجنة المراجعة تساعد مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ جودة ونزاهة التقارير الماليةتُ  لجنة المراجعة

 ومخاطر اإلدارة من خالل مراجعة الحسابات لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.
 

 لجنة المخاطر

ن أاطر مسؤولة عن اعداد إستراتيجية إدارة المخاطر في الشركة للتأكد من لجنة المخاطر من قبل مجلس ادارة الشركة. إن لجنة المخ تعينيتم 

 رضة الشركة للمخاطر هو الحد األدنى.عُ 
 

 إدارة المراجعة الداخلية

اإلجراءات  ةيتم تدقيق جميع عمليات إدارة المخاطر والتشغييل الرئيسية داخل الشركة من قبل إدارة المراجعة الداخلية، والتي تقوم بالتأكد من كفاي

تقرير النتائج والتوصيات  ومن اإللتزام  بهذه اإلجراءات. تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث كافة نتائج عمليات التقويم مع اإلدارة العليا، وتقديم

 مباشرة إلى لجنة المراجعة.

 

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

 التشغيل مخاطر

نولوجيا ، التكالمخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات

 ،الخارجية بخالف االئتمان، ومن العوامل والبنية التحتية الداعمة لعمليات الشركة، إما داخل الشركة أو خارجيًا لدى مقدمي خدمات الشركة

المخاطر  أمخاطر السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة بشكل عام لسلوك إدارة االستثمار. تنش

ية والضرر زن بين الحد من الخسائر الماليتمثل هدف الشركة في إدارة المخاطر التشغيلية وذلك لتحقيق التوا التشغيلية من جميع أنشطة الشركة.

لية يبسمعتها مع تحقيق هدفها االستثماري في توليد عوائد للمستثمرين. تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على المخاطر التشغ

 على عاتق مجلس اإلدارة. تشمل هذه المسؤولية الضوابط في المجاالت التالية :

 
 ؛لمناسب بين الواجبات واألدوار والمسؤولياتمتطلبات الفصل ا 
 ؛متطلبات التسويات ومراقبة المعامالت 
 ؛االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى 
 ؛توثيق الضوابط واإلجراءات 
  محددة؛لمعالجة المخاطر المتطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط الرقابية واإلجراءات 
 و ؛المعايير األخالقية والتجارية 
 سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر 
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 التأمين مخاطر

 ان المخاطر الناتجة عن عقد التأمين تمثل مخاطر وقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة عن ذلك الحادث.

ة لمطلوبات يتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفتر

طويلة األجل.  اتالتأمين. ويتأثر ذلك بتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة اكثر من تلك المقدرة أصالً والتطورات الالحقة للمطالب

 وبالتالي فإن الهدف من الشركة هو ضمان أن تتوفر موارد كافية لتغطية المطالبات.

 
 تركيز مخاطر التأمين

 الحياة قطاعاتو الطبية الفردية الحياة في الرئيسي التركيز يكمن. العمل فئة حسب رئيسي بشكلتتركز مخاطر التأمين للشركة المتعلقة 

 لفيضاناتا لمخاطر وبالنسبة. الجغرافي الموقع نفس في مغطاة متعددة مخاطر تقييم خالل من المخاطر تركيز الشركة تراقب كما. األجتماعية

 تتأثر نأ يمكن والتي مجاورة، ومباني رئيسي مبنى يعتبر والممتلكات الحريق ومخاطر. واحد كموقع كاملة مدينة تصنيف يتم الزالزل، أو

 الخاصة لتأمينا إعادة سياسات وتضع والتراكمية الفردية التأمين لمخاطر التعرض تركيز بتقييم الشركة تقوم. واحد موقعًا واحدة مطالبة بحادث

 تتعلق لتأمينا المخاطر جميع فإن خارجية، عمليات أي لديها ليس الشركة ألن نظًرا. الشركة لدى مقبولة مستويات إلى التعرضات هذه لتقليل بها

 .السعودية العربية المملكة في المكتوبة التأمين بوثائق

 
 اإلفتراضات الرئيسية

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

ارة هذه المخاطر من خالل استراتيجيات اإلكتتاب المتحفظة الجوي، وتركيز المخاطر، واضطرابات مدنية، وما إلى ذلك. تقوم الشركة بإد

 واالستخدام الفعال لترتيبات إعادة التأمين.

 
 لغ المطالباتباالتكرار وم

. خيمكن أن يتأثر تكرار ومبالغ المطالبات من قبل العديد من العوامل مثل الفيضانات البيئية واالقتصادية، اضطراب جوي وتركيز المخاطر ال

الشركة هذة المخاطر من خالل التدابير الموضحة أعاله. حدت الشركة من مخاطرها بفرض مبالغ قصوى على عقود معينة باإلضافة إلى تدير 

استخدام تنظيمات إعادة التأمين من أجل الحد من التعرض لألحداث الكارثية )مثل األعاصير، الزالزل، وأضرار الفيضانات(. الغرض من 

 اب وإعادة التأمين هو الحد من التعرض للكوارث بناًء على رغبة الشركة وقرار اإلدارة.استراتيجيات االكتت
 

 المحتملة المستقبلية المطالبات مدفوعات تقدير في اليقين عدم مصادر
 

تحتوي أيضا على أو ال، و المصدر الرئيسي لتقدير عدم اليقين في تاريخ قائمة المركز المالي مرتبط بتقييم المطالبات المعلقة، سواء مبلغ عنها

ة قتكاليف التسويات المتوقعة. االفتراض االساسي تحت االلتزامات المتوقعة، هوا أن قسم المطالبات للشركة سيتبع طريق مماثل للخبرة الساب

دد المطالبات لبات وعللقسم في المستقبل. هذا يشمل إفتراض متوسط تكاليف المطالبات، وتكاليف معامالت المطالبات، ومؤثرات تضخم المطا

دة، حفي كل سنة حادث. باالضافة إلى استخدام بعد األحكام النوعية لتقييم مدى اختالف اتجاهات الماضي عن المستقبل. كمثال: تحصل المرة الوا

ية العوامل الخارجالتغييرات في عوامل السوق، والظروف االقتصادية وبعض العوامل الداخلية. كما أن األحكام تستخدم أيضا لتقييم مدى 

وثائق  يكقرارات المحاكم والتشريعات الحكومية التي تؤثر على التوقعات. إدارة الشركة تحتاج لقدر هائل من الحكم لتقدير القيمة الدائنة لحامل

ات لتي تحتوي درجالتأمين الصادرة من المطالبات حسب عقود التأمين. هذه التقديرات يجب أن تكون مبنية على افتراضات من عدة عوامل ا

كما هو  .متغيرة من االحكام والشكوك. النتائج الواقعية قد تختلف عن تقديرات االدارة مما قد يسهم في تغييرات في تقدير االلتزامات المستقبلية

 مة المركز المالي.مذكور فإن نفس هذه العوامل واألحكام تستخدم لتوقع القيمة النهائية للمطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها في قائ
 

 مستخدمة لتحديد االفتراضات  عمليات
 

 .عةقالعملية المستخدمة لتحديد االفتراضات لحساب احتياطي المطالبات القائمة، تستخدم ألجل إخراج نتائج ذات تقديرات محايدة للمخارج المتو

مطالبة يتم تقييمها لوحدها، بطريقة كل حالة على حدى مع األخذ طبيعة العمل تجعل التوقع بشكل مؤكد ألي مطالبات أمر صعب للغاية. كل 

ري وبعين االعتبار ظروف المطالبة، والمعلومات المتوفرة من مقدمين الخدمة والنتائج السابقة لحاالت مشابهة. تقديرات الحالة تراجع بشكل د

 وتحدث كل ما توفرت معلومات جديدة.
 

 .متوفرة للمطالبة المصاحبة المعلومات فإن الحالة هذه وفي الشكوك، من أكبر درجة يواجه عام بشكل عنها غمبل الغير المتكبدة المطالبات تقدير
 مخصصات إجمالي يكون بحيث األقساط مطلوبات تحديد تم. التأمين معيدي برامج تفاصيل و السابقة المطالبات االعتبار بعين تأخذ التقدير عملية

 تحدث قد التي يةالمستقبل المتوقعة والمصاريف المطالبات لخدمة كافيًا( األقساط عجز واحتياطي المكتسبة غير األقساط احتياطي) األقساط التزام

 على بناءً  االفتراضاتو التقديرات بإستخدام المتوقع المستقبلي االلتزام تحديد يتم. المالي المركز قائمة تاريخ في كما المنتهية غير الوثائق في

 .معقولة أنها يعتقد التي المستقبلية األحداث وتوقعات العقود صالحية انتهاء فترة خالل الخبرة
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 مخاطرالتأمين )تتمة(
 

 طبي
 

 لمؤمنا المزايا ومستوى المخاطر نوع حيق من جيد بشكل متنوعة المخاطر أن من للتأكد بالشركة الخاصة االكتتاب استراتيجية تصميم ان

 يأخذ التسعير أن من للتأكد الطبي الفحص واستخدام والجغرافيا، الصناعة قطاعات عبر التنويع خالل من كبير حد الى ذلك  تحقيق يتم. عليها

 الى باإلضافة .الخدمة وتسعير الفعلية المطالبات لتجربة المنتظم والعرض للعائلة، الطبي والتاريخ الحالية الصحية الظروف االعتبار، في

 التي لتطوراتل تعرضها تقليل أجل من للمطالبات، السريعة والمتابعة الفعالة اإلدارة سياسة الشركة تطبق كما.  التفصيلية المطالبات معالجة

 .فردية مطالبة ألي الخسائر من للحد تأمين معيدي احتياطي الشركة لدى. الشركة على سلبًا تؤثر أن يمكن
 

 مركبات
 

 العام في .المركبات اصالح أو واستبدال الجسدية واإلصابات بالوفاة المتعلقة المطالبات هي المركبات بعقود المتعلقة األساسية المخاطر إن

 المخاطر إلدارة إجراءات الشركة لدى وايًضا. عاًما 18 عن أعمارهم تزيد الذين/السائقين للمالك فقط شاملة سياسات الشركة أصدرت الحالي،

 .فردية مطالبة ألي الخسائر من للحد تأمين معيدي احتياطي الشركة لدى. المطالبات تكلفة في للتحكم
 

 عام
 

 العقود العامة بشكل رئيسي الفئات الفرعية للمتلكات، الهندسة، والبحرية.  تتضمن
 

 كتتاباال إعادة عن الناتجة األخرى المرتبطة والمخاطرة العرضية واألضرار الحريق هو الرئيسي الخطر يكون الممتلكات، على التأمين عقود

 للمتلكات اإلصالح وأ البناء إعادة تكلفة تعتبر. عليها المؤمن للفائدة المناسبة القيم مع السوقية القيمة أساس على أو االستبدال قيمة أساس على إما

 مستوى لىع تؤثر التي الرئيسية العوامل من األعمال توقف حالة في للخسارة السابق وضعها إلى العمليات إلعادة المستغرق والوقت التالفة

 .نسبية والغير النسبية بالمعاهدات مشمول ذلك فإن الملكية، األعمال بموجب المحتجزة بالمبالغ يتعلق فيما. المطالبات

 

العمل الهندسي سياسات طويلة األجمل لجميع مخاطر البناء، سياسات مخاطر المقاول، السياسات السنوية لتعطل الماكينات، جميع  يشتمل

خاطر ممخاطر اآلالت، المعالجة االلكترونية للبيانات، وانقطاع األعمال جنبًا على جنب مع السياسات السنوية لتعطيل الماكينات. تغطي سياسات 

 مخاطر البناء طويلة األجل مشاريع مختلفة طوال فترة المشروع بأكمله. المقاول و

 

 وغير ةالتانسبي الهندسة معاهدات بموجب كافب  بشكل هذة تغطية يتم. األعمال من النوع لهذا معايير هي المناسب واالكتتاب المخاطر اختيار إن

 .التناسبية

 

 االكتتاب تراتيجيةاس تتمثل. للبضائع جزئية أو كلية خسارة إلى تؤدي التي والحوادث البحرية السفن تلف أو خسارة هي البحري التأمين يشتمل

 معيدي احتياطي الشركة لدى. المغطاة الشحن ومسارات والسفن الشحن حيث من جيد بشكل السياسات تنوع ضمان في البحرية األعمال لفئة

 .فردية مطالبة ألي الخسائر من للحد تأمين
 

 والجماعية الفردية الحياة
 

 طرخ يتفاقم. عليه للمؤمن( المؤقت أو الدائم العجز) والمرض الوفيات هي الجماعي االئتمان وحماية المجموعة حياة في الرئيسية المخاطر إن

 مستويات تنفيذ يتم .بوضوح محددة اكتتاب استراتيجية الشركة لدى. العمل مكان نفس في موظفين المثال سبيل على األرواح، تركيز بسبب الوفاة

 الطبية وصاتوالفح االستشاريين،/  المختصصين من التقارير الطبي، االستبيان الجيدة، الصحة عن االفصاح ذلك في بما الفهم، من مختلفة

 وتقسيم يةالثقاف والخلفية الجغرافية المناطق حسب الحياة من ومزيج المجموعة به تقوم الذي النشاط طبيعة في أيًضا الشركة تنظر. الشاملة

 .اليدوي غير/  اليدوي العمال

 

 تجربة نم الشركة يحمي وهذا الفعالة، التأمين معيدي ترتيبات خالل من والجماعية الفردية باألعمال الخاصة االئتمان حماية محافظ حماية تتم

 .المعاكسة األمراض/ الوفيات

 

 حساسية المطالبات
 

 معينة، ليست المبالغ هذه لكن .مالئمة وانها السنة نهاية في التسوية مطالبات تحت ،التأمين عقد بموجب المطالبات إلتزامات أن الشركة تعتقد
 لم. ةمختلف إلفتراضات حساسية لها التأمين مطالبات إلتزامات .ةالمالي القوائم في المطالبات مطلوبات من الفعلية تختلف المدفوعات أن ويمكن

 في %5 بنسبة ياالفتراض التغيير إن. التقرير عملية في اليقين عدم أو التشريعية التغييرات مثل معين متغير حساسية تحديد الممكن من يكن

 :خالل من اجمالي بشكل سنويًا االكتتاب دخل صافي على سيؤثر المطالبات نسبة
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 )تتمة( التأمينمخاطر

 صافي دخل االكتتاب 

 0203 2020 

 ألف ريال سعودي 

  %3 -أثر التغيير في نسبة المطالبة بنسبة +/

 - 10220 طبي

 - 301,3 مركبات

 - 320 عام

 18518 303,1 حياة فردية

 18472 30210 حياة جماعية

 ,02,, 28990 

 
 فحص الخبير االكتواري المستقل للمطالبات واحتياطي المطالبات

 

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

 المتوقعة وكذلك التحقق من كفاية االغالق السنوي للمطالبات.
 

 مخاطر إعادة التأمين

 أعمالها دورة خالل الشركة تقوم الكبيرة، التأمين مطالبات عن تنشأ قد التي المالية المخاطر ولتقليل األخرى التأمين شركات غرار على
 التأمين، إعادة شركات إفالس نتيجة كبيرة لخسائر تعرضها ولتقليل. التأمين إعادة أللراض أخرى أطراف مع اتفاقيات بإبرام العادية

 والنشاطات متشابهه جغرافية مناطق في تنشأ قد التي اإلئتمان مخاطر زيترك ومتابعة التأمين لمعيدي المالي الوضع بتقييم الشركة تقوم
 هذه وتتلخص الشركة إدارة قبل من المحددة والتعليمات المعايير وفق التأمين معيدي إختيارن. تم التأمي لمعيدي االقتصادية الظروف أو

 :اآلتي في المعايير
 

 بورز آند ستاندرد"( مثل بها المعترف العالمية التصنيف وكاالت قبل من والمحدد المقبول اإلئتمان لتصنيف األدنى الحد"( 

 .)ب ب ب( عن يقل ال أن يجب
 التأمين إعادة شركات سمعة. 
 التأمين معيدي مع والسابقة الحالية العمل عالقة. 

 
 والمعتمدة المسجلة الشركات على تقتصر والتي اإلئتماني، التصنيف هذا مثل تحمل ال التي المحلية الشركات القاعدة هذه من ويستثنى

 اإلدارية والخبرات المالية للقوة تفصيلية مراجعة بإجراء الشركة تقوم ذلك، إلى إضافة .التأمين عن المسئولة المعنية الجهات قبل من
 تبادل على الموافقة قبل الشركة إدارة قبل من سلفا المحددة المتطلبات قائمة مع ذلك ومطابقة ذلك، ينطبق حيثما التاريخي، واألداء والفنية

 .التأمين إعادة عمليات
 

 من الجزء عن مسئولة الشركة تظل لذلك ونتيجة التأمين وثائق لحملة التزاماتها من الشركة تعفي ال المبرمة التأمين إعادة عقود إن
 .التأمين إعادة اتفاقيات بموجب بالتزاماته التأمين معيد يفي ال الذي الحد إلى عليها التأمين إعادة تم التي القائمة المطالبات

 

 ة(إدارة مخاطر رأس المال )المالء
 

يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. يتم وضع هذه المتطلبات لضمان هامش مالءة مالية كافية. 

 .دعم أهداف أعمالها وتعظيم قيم العوائد للمساهمينأهداف إضافية من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال السليمة من أجل  يتم وضع

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

كة. ئص مخاطر أنشطة الشرمنتظم. ويتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في أحوال السوق وخصا

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

شركات التأمين من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة  66وفقًا لإلرشادات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة  جديدة.

التعاوني والتي توضح بالتفصيل هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه، يجب على الشركة االحتفاظ بهامش مالءة بعادل أعلى الطرق 

 الثالثة التالية وفقًا لالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي:
 

  مليون ريال سعودي 100الحد األدنى لمتطلبات رأس المال 
  الممتازهامش المالءة 
 هامش المالءة للمطالبات 
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 المخاطر )تتمة( ادارة -12
 

 مخاطر إعادة التأمين )تتمة(

 مراقبة لنظام التنفيذية اللوائح تطلبه الذي المالءة لهامش األدني الحد من أعلى الشركة مالءة مستوى كان، 2021 ديسمبر 31 من اعتباًرا

 سعودي، ريال ألف 5508000 وقدره مدفوع مال رأس من 2021 ديسمبر 31 في كما الشركة مال رأس هيكل يتكون. التعاوني التأمين شركات

 ريال ألف 228812 بمبلغ مدوره وأرباح سعودي ريال ألف 428632 قدرها نظامية واحتياطات سعودي، ريال ألف 1978286 إصدار عالوة

 بمبلغ نظاميه واحتياطيات الشي، بقيمة إصدار عالوة سعودي، ريال ألف 3508000 المدفوع المال رأس: 2020ديسمبر 31) سعودي

 قد الشركة فإن اإلدارة، رأي في. المالي المركز قائمة في( سعودي ريال ألف 858012 بمبلغ مدورة وأرباح سعودي، ريال ألف 388348

 .عنها المبلغ المالية الفترة خالل الخارج من المفروضة المال رأس متطلبات بكامل التزمت

 
 تصنيفات الجهات المقابلة لمعيدي التأمين كما يلي:

 التقييم وكالة التصنيف معيد التأمين

 أ+ بيست أم أي ري ميونخ

 -أأ ستاندرد آند بورز المحدودة ري سويس شركة

 1أ بيست أم أي التأمين إلعادة الدولية أي جي آر

 أ+ ستاندرد آند بورز التأمين إلعادة أكسيس

 -أ بيست أم أي جلوبال لالكتتاب  أرغو

 ب++ بيست أم أي ري سي أي جي

 -أأ ستاندرد آند بورز ري هانوفر

 3أ بيست أم أي ري سعودي

 -أ بيست أم أي ري سنغافورة

 -أأ ستاندرد آند بورز سكور

 -أأ بيست أم أي ري في+ أر

 أ+ آند بورزستاندرد  تأمين معيد الشريك

 أ بيست أم أي للتأمين عمان

 -أ ستاندرد آند بورز ري أوديسي

 
 المخاطر المتعلقة باألنظمة

إن عمليات الشركة تخضع للمتطلبات النظامية في المناطق التي تعمل فيها الشركة. ومثل هذه األنظمة ال تتطلب فقط الموافقة على أنشطة 

وبات لالشركة ومراقبتها بل أنها تفرض عليها بعض القيود النظامية )مثل كفاية رأس المال( لتقليل إعسار شركات التأمين وتوقفها عن سداد المط

 المتوقعة حال نشوء هذه المطلوبات. غير

  

 المالية المخاطر

 األدوات المالية الرئيسية للشركة هي المستحقات الناشئة عن وثائق التأمين، المستحق من جهات ذات عالقة، النقد وما في حكمه،

 لوثائق، ذمم دائنة لمعيدي التأمين،ودائع ألجل، اإلستثمارات، أرصدة مدينة أخرى، المطالبات تحت التسوية و تعويضات حملة ا

 وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى.

 

 .مشتقة معامالت في الشركة تدخل ال

 

ن االمخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للشركة هي مخاطر السوق، مخاطر أسعار العموالت، مخاطر العمالت األجنبية، مخاطر االئتم

 اإلدارة إستعرض و وافق على السياسات المتبعة إلدارة كل من هذه المخاطر كماهو ملخص أدناه.ومخاطر السيولة. مجلس 

 

 مخاطر العملة األجنبية

 مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 
 

تقلبات أسعار الصرف حيث أن الشركة تتعامل بشكل أساسي بالريال السعودي وبالدوالر للخسائر بسبب  تعتقد اإلدارة أن هناك مخاطر ضئيلة

 الدوالر األمريكي. األمريكي. الريال السعودي ثابت مقابل

 

 مخاطر أسعار العموالت

ة لهذه األدوات و القيمة العادلالتي تؤثر تبعا على الربحية المستقبلية أية التغير في اسعار العموالت وتنتج مخاطر أسعار العموالت من احتمال

 .الودائع ألجل معرضة لمثل هذه األخطارركة المحتفظ بها حتى اإلستحقاق والمالية.إن إستثمارات الش
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 المخاطر )تتمة( ادارة -12
 

 )تتمة( مخاطر أسعار العموالت

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

. إن التغير اإلفتراضي بواقع م2021ديسمبر  31ربح الشركة لسنة واحدة على أساس الموجودات المالية بعمولة متغيرة مقتناة كما في 

ديسمبر  31مقتناة كما في  في المتوسط المرجح ألسعار العموالت الخاصة على الموجودات المالية بعمولة متغيرة أساس ةنقط 50

 18977: م2020)  ريال سعودي ألف 28605بمبلغ وقدره  والصكوك  سيؤثر على دخل العموالت الخاصة لودائع المرابحة م2021

 ( على فترة اإلستحقاق المتبقية.ريال سعودي ألف
 

 اإلئتمان مخاطر

 .لخسارة اآلخر الطرف تكبد إلى يؤدي مما بإلتزاماته الوفاء على ما طرف مقدرة عدم في اإلئتمان مخاطر تتمثل
 

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

الموجودات المملوكة في الصناديق اإلستثمارية المرتبطة بوحدات الن مزايا وثائق التأمين مرتبطة بقيمة موجودات إستثمارية بشأن 

 الصندوق. عليه، التتعرض الشركة لمخاطر إئتمان هامة بشأن الموجودات المالية المرتبطة بوحدات.
 

 مخاطر االئتمان:فيما يلي اإلجراءات والسياسات المتبعة من قبل الشركة للتخفيف من 
 

  للتقليل من التعرض ألي خسائر جوهرية بسبب التعثر في إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لألطراف المتعلقة بإعادة

 .التأمين. بالتالي، فإن األطراف التي يكون لهم تأثير على إعادة التأمين يجب أن يكون الحد األدنى لتصنيفهم االئتماني مقبوالً 
 

  إن اإلشتراكات المستحقة مطلوبة من العمالء المتمثلين في الشركات. تسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان عن طريق وضع حدود

 .(%87: 2020) %22ائتمان ومراقبة الذمم المدينة القائمة. فيما يتعلق باإلشتراكات المدينة يمثل رصيد أحد حملة الوثاق 
 

وصناديق االستثمار المشتركة. تحد الشركة من تعرضها لمخاطر االئتمان  وصكوك اوراق مرابحة مالية تشتمل استثمارات الشركة في

 خطر أقصى يبين أدناه الجدول على االستثمار من خالل وضع حد ائتماني أدنى مقبول للتأكد من الوضع المالي لتلك االستثمارات.
 ي:المال المركز قائمة عناصر على لإلئتمان

 م2020 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 
   

 1068032 310201 النقد وما في حكمه
 28705 ,0032, أقساط تأمين مدينة

 - 30133 مستحق من معيدي التأمين
 438483 3,,300 التأمين من المطالبات تحت التسوية  معيديحصة 
 158164 ,020,0 عنهاالغير مبلغ  التأمين من المطالبات معيديحصة 

 4518811 20002,2 ت استثمارا
 26 220,33 ذات عالقة اتمبالغ مستحقة من جه

 - 1,,330 مبالغ محتفظ بها لالستثمار مع أمناء الحفظ
 28913 0110, أخرى  ذمم مدينه

 358000 0222,, وديعة نظامية
   

 ,,,02,3 6578134 
   

 

 السيولة مخاطر

 مخاطر تنتج ان مكن. يالمالية بالتزاماتها للوفاء الالزمة السيولة توفير في الشركة تواجهها قد التي الصعوبات في السيولة مخاطر تتمثل
 اساس على السيولة من الشركة احتياجات مراقبة تتم. العادلة قيمته من قريب بمبلغ بسرعة مالي اصل بيع على القدرة عدم من السيولة
 متداولة هي الشركة موجودات جميع. نشوئه حال التزامات أي لمقابلة كافية سائلة اموال توفر من التأكد على اإلدارة وتعمل شهري

 .طبيعتها في متداولة غير أنها حيث النظامية والوديعة الملموسة غير الموجودات والمعدات، الممتلكات باستثناء
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 إدارة المخاطر )تتمة(   -12

 

 )تتمة( السيولة مخاطر

 االستحقاق جداول
 

 المخصومة: غير المتبقية التعاقدية اإللتزامات على بناءً  للشركة المالية المطلوبات استحقاق تواريخ مالمح أدناه الجدول يلخص

 0203 2020 

 أكثر من سنة أقل من سنة أكثر من سنة أقل من سنة أكثر من سنة أقل من سنة 
 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

ماليةال الموجودات        
 1068032 - 1068032 310201 - 310201 النقد ومافي حكمه
 28705 - 28705 ,0032, - ,0032, أقساط تأمين مدينة

 - - - 30133 - 30133 مستحق من معيدي التأمين
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 438483 - 438483 3,,300 - 3,,300 التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 

 158164 - 158164 ,020,0 - ,020,0 الغير مبلغ عنها
االستثمارات المتاحة للبيع المحتفظ بها 

 133433823 - 133433823 3030,0330 - 3030,0330 لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات
 4518811 4518811 - 20002,2 20002,2 - استثمارات

 26 - 26 220,33 - 220,33 مستحق من جهه ذات عالقة
المحتفظ بها لالستثمار مع أمناء المبالغ 

 - - - 1,,330 - 1,,330 الحفظ
 28913 - 28913 0110, - 0110, ذمم مدينه أخرى
 - - -  478066   478066  - الوديعة النظامية

 ,30,230,3 320333, 3033,03,2 0030,0301 22,0,32 ,3033,0,2 اإلجمالي

 
 0203 2020 

سنةأكثر من  أقل من سنة   المجموع أكثر من سنة أقل من سنة المجموع 
 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

       المطلوبات المالية 
 448734 - 448734 30100, - 30100, المصروفات المستحقة ومطلوبات أخرى

 - - - ,3003 2,3 ,,3  التزامات اإليجار
مبالغ تدفع للوكالء وحملة الوثائق 

 - - - ,,1203 - ,,1203 والمطالبين
 158300 - 158300   ,1,013 -   ,1,013 أرصدة معيدي التأمين مستحقة الدفع

 498226 - 498226  2,,330  -  2,,330  المطالبات تحت التسوية
 178835 - 178835  200301  -  200301  المطالبات المتكبده الغير مبلغ عنها

 - - -  ,023,  -  ,023,  احتياطي عجز قسط التأمين
 183498364 - 183498364  ,303020,0  -  ,303020,0  وحدة االحياطيات

حسابي احتياطي   30,23  -  30,23  98160 - 98160 
 322 - 322  ,03  -  ,03  االحتياطيات الفنية األخرى

 - - -  ,3,  -  ,3,  مستحق إلى جهه ذات عالقة
 184858941 - 184858941 3033,0032 2,3 303320220 إجمالي

 

 ال يوجد هناك فروقات بين االستحقاق المتعاقد عليه والمتوقع للمعلومات المالية للشركة.
 

 مخاطر أسعار السوق

 عن ناتجة التغيرات هذه كانت سواء السوق أسعار في للتقلبات نتيجة ما مالية أداة قيمة تذبذب عن الناتجة المخاطر في السوق مخاطر تتمثل
 .قبالسو المتداولة المالية األوراق كافة في مؤثرة أخرى عوامل بأية أو لها المصدرة بالجهة أو المالية، الورقة بهذه خاصة عوامل

 

 المالية األوراقو المفتوحة المشتركة الصناديق وحدات في باستثماراتهم يتعلق فيما السوق لمخاطر معرضة المساهمين عمليات التأمين عمليات

 .األسهم في المدرجة

 

 المفتوحة المشتركة الصناديق
 

 للصندوق لوحدها سعر ويعتمد والدولية المحلية االسوا في المشتراة والمرابحة والصكوك األسهم في المشتركة للصناديق األساسية االستثمارات

 .صلة ذات األسواق في التطورات مراقبة خالل من السوق مخاطر من الصندوق مدير يحد. األدوات لهذة السوق اسعار تحركات على
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 )تتمة(إدارة المخاطر    -12

 )تتمة( مخاطر أسعار السوق

 المدرجة المالية األوراق
 

: 2020) سعودي ريال ألف 1558875 السوق أسعار لمخاطر المعرضة الدخل قائمة في العادلة بالقيمة المصنفة االستثمارات حجم بلغ

 لىع الحفاظ وكذلك،. االستثمار قبل أداة كل على الدقيقة الواجبة العناسة بإجراء المخاطر هذه الشركة تدير(. سعودي ريال ألف 568463

 .اإلجمالية المحفظة على السوق في للتسويق المحتمل التأثير لتقليل التعرض حدود إرشادات
 

 مدرجة الغير المالية األوراق
 

 الملكية قوقح سعر في التغيرات تأثير ينعكس حيث اإلرشادي، البيع بسعر أو بالتكلفة مدرجة مسعره غير الملكية حقوق أدوات الشركة لدى

 .المساهمين عمليات قائمة ستتأثر ثم ومن القيمة منخفضة اعتبارها أو األداة بيع عند فقط
 

إن حساسية صافي األصول للتغيرات المفترضة في أسعار السوق لصناديق االستثمارات المشتركة المفتوحة المسعرة واألوراق المالية 

 المدرجة أدناه:

 0203 2020 

 ألف ريال سعودي %2 -تأثير التغير في أسعار السواق بنسبة +/

 698865 ,310,2 الصناديق المشتركة المفتوحة

 149 3,3 أوراق مالية مدرجة

 310,,0 708014 

 
 مخاطر السعر

ى كامل علمخاطر السعر هي مخاطر تقلّب القيمة العادلة لألدوات المالية بسبب التطورات المتعلقة بأداة مالية محددة او العوامل المؤثرة 

 السوق التي يتم فيها تداول األداة المالية.
 

ألف ريال  1558875مبلغ ب بالقيمة العادلة في قائمة الدخل والمعرضة لمخاطر أسعار السوق المصنفة يبلغ الحجم اإلجمالي لالستثمارات 

ألف ريال سعودي(. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل الدراسة المناسبة لكل أداة مالية قبل االستثمار  568463: 2020)سعودي

 فيها مع الحفاظ على حدود المخاطر الواردة في التوجيهات لتقليص التأثير المحتمل من تقلبات السوق على المحفظة الكلية للشركة.
 

 دة او نقص في أسعار السوق الستثمارات الشركة على ربح الشركة قد يكون على النحو التالي:زيا %10إن تغيراً افتراضياً بنسبة 
 

 األثر على ربح الشركة )ألف ريال سعودي( التغير في القيمة العادلة 

0203 ±32% ±158588 

2020 ±10% ±53646 

 
 العادلة من خالل قائمة الدخل والتي تؤثر مباشرةً على ربحيستند تحليل الحساسية المعروض أعاله على االستثمارات المصنفة بالقيمة 

 الشركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

68 

 

 
 م2020 م0203 

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين اإلجمالي المساهمين

عمليات 

 اإلجمالي المساهمين

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

       الموجودات

 1068032 338532 728500 310201 301,3 0203,, النقد وما في حكمه

 28503 - 28503 020032 - 020032 أقساط تأمين مدينة، بالصافي

    30133 - 30133 مستحق من معيدي التأمن، بالصافي

 178423 - 178423 030,32 - 030,32 مكتسبة غيراألقساط الحصة معيدي التأمين من 

 438483 - 438483 3,,300 - 3,,300 تحت التسويةحصة معيدي التأمين من مطالبات 

 158164 - 158164 ,020,0 - ,020,0 اغير مبلغ عنهحصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة 

 - - - 00232 - 00232 تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات 

 183438823 - 183438823 3030,0330 - 3030,0330 مرتبطة بوحدات

 4518811 3818962 698849 20002,2 3210013 ,33,0,3 استثمارات

 26 26 - 220,33 220,33 - ذات عالقة جهه مبالغ مستحقة من

 38760 - 38760 0023,, 320332 010323 أخرىموجودات مبالغ مدفوعة مقدماً و

 18730 - 18730 10333 - 10333 ممتلكات ومعدات

 - - - 10320 - 10320 أصول غير ملموسة

 - - - 30030 - 30030 حق استخدام أصول

 - - - 3,,0100 3,,0100 - الشهرة

 358000 358000 - 0222,, 0222,, - وديعة نظامية

 318674 318674 - 3,,110 - 3,,110 /المساهمينالتأمين مبالغ مستحقة من عمليات

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

 30,320230 ,23033, 0030003,2 185708235 4828194 280528429 

 (318674) (318674) - (3,,110) - (3,,110) حذف العمليات المتداخلة: اناقصً 

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

 280208755 4508520 185708235 00,330,33 ,23033, ,30331031 إجمالي الموجودات

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
       المطلوبات

 518430 78552 438878 33,0233 320132 3,0233 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 - - - 303,2 - 303,2 التزامات االيجار

 - - - ,,1203 - ,,1203 لبينوالمطا الوثائق وحملة للوكالء مدفوعات

 - - - 210 - 210 عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة

 158300 - 158300 ,1,013 - ,1,013 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 348533 - 348533 ,2032, - ,2032, اشتراكات غير مكتسبة

 498226 - 498226 2,,330 - 2,,330 مطالبات تحت التسوية
 178835 - 178835 200301 - 200301 عنها غير مبلغمطالبات متكبدة 

 - - - ,023, - ,023, احتياطي عجز أقساط تأمين

 183498364 - 183498364 ,303020,0 - ,303020,0 احتياطي وحدات 

 98160 - 98160 30,23 - 30,23 احتياطي حسابى

 322 - 322 ,03 - ,03 احتياطات فنية اخرى

 38518 - 38518 300,3 - 300,3 إلتزامات منافع الموظفين

 18282 18282 - 00330 00330 - مستحقة زكاة وضريبة دخل

 318674 - 318674 ,3, 313 3,2 حقة لعمليات المساهمين ستمبالغ م

 158837 - 158837 3,0033 - 3,0033 فائض من عمليات التأمين

 313674 - 313674 3,,110 3,,110 - مستحق الى عمليات التأمين/المساهمين

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

 30,3301,2 ,0033, 00223000, 185708647 88834 185798481 
 (318674) - (318674) (3,,110) (3,,110) - ا: حذف العمليات المتداخلةناقصً 

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

 185478807 88834 185388973 2,,0,,,30 3,01,2 30,3301,2 إجمالي المطلوبات

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

       حقوق الملكية

 3508000 3508000 - 3320222 3320222 - رأس المال 

 - - - 0032,,3 0032,,3 - عالوة اصدار

 388348 388348 - 00210, 00210, - احتياطي نظامي
 858012 858012 - 000330 000330 - أرباح مبقاة

لق متع – إلتزامات منافع الموظفينإحتياطي إعادة قياس 

 (412) - (412) 300,0 - 300,0 عمليات التأمينب

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

 4728948 4738360 (412) 0,,3310 3300,12 300,0 إجمالي حقوق الملكية
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 280208755 4828194 185388561 00,330,33 3,00322 30,320230 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 معلومات إضافية -13
 قائمة المركز المالي (أ

 

 علومات إضافية )تتمة(م 13- 

 قائمة الدخل  (ب
 م2020 م0203 

 اإلجمالي المساهمينعمليات  عمليات التأمين اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

       اإليرادات

 2333934 - 2333934 0213,,0 - 0213,,0 المكتتبة االقساط اجمالي

 (1433767) - (1433767) (1,,3030) - (1,,3030) لإلستثمار قابل قسط

       :المسندة التأمين إعادة أقساط

 - - - (,3033) - (,3033) محلي -

 (358414) - (358414) (2,,0,,) - (2,,0,,) اجنبى  -

 - - - (,,0,03) - (,,0,03) فائض الخسارة مصاريف

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

 548753 - 548753 20,02, - 20,02, المكتتبة االقساط صافي
ة،  غير مكتسبال التأمين أقساطفي  يراتالتغي

 58054 - 58054 200301 - 200301 بالصافي 

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

 593807 - 593807 ,,33103 - ,,33103 المكتسبة التأمين أقساط صافي

 - - - 30,32 - 30,32 مستحقة التأمين إعادة عموالت

 208176 - 208176 ,33013 - ,33013 أخرى إكتتابإيرادات 

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

 793983 - 793983 3,103,3 - 3,103,3 إجمالي اإليرادات
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

       اإلكتتابتكاليف ومصاريف 

 (298139) - (298139) (3,,0,,3) - (3,,0,,3) مدفوعةالمطالبات الإجمالي 

 268300 - 268300 310,32 - 310,32 مدفوعةالمطالبات الحصة معيدي التأمين من 

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

مدفوعةالمطالبات الصافي   (3010,33) - (3010,33) (28839) - (28839) 

مطالبات تحت التسوية، الالتغيرات في 

 (18640) - (18640) ,023, - ,023, بالصافي

غ بلم لغيرمتكبدة االمطالبات الالتغيرات في 

 (18317) - (18317) (133) - (133) بالصافيعنها، 

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

 (58796) - (58796) (,33,003) - (,33,003) متكبدةالمطالبات الصافي 

 23180 - 23180 102,0 - 102,0 حسابي احتياطي

 - - - ,020, - ,020, التأمين أقساط عجز احتياطي

 (322) - (322) ,33022 - ,33022 التغييرات في االحتياطيات األخرى

 (108047) - (108047) (3,,300) - (3,,300) تكاليف اقتناء وثائق تأمين

 (18170) - (18170) (121) - (121) رسوم إشراف وتفتيش

 - - - (0323,) - (0323,) اخرى مباشرة اكتتاب مصاريف

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

 (153155) - (153155) (,,32303) - (,,32303) اإلكتتابتكاليف ومصاريف  صافي

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

 648828 - 648828 2300,3 - 2300,3 اإلكتتابصافي دخل 

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

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 36 - 36 (203,2) - (203,2) مستحق تأمين قسط/ )خسارة(  عكس

 (458413) (118108) (348305) (,23033) (,013,) (230322) مصاريف عمومية وإدارية
من استثمارات محتفظ بها حتى  تعموال

 128236 118780 456 3002,3 300222 33 تاريخ االستحقاق

 45 - 45 ,23 232 , دخل عموالت من ودائع

 مصنفةغير محققة من استثمارات  أرباح

 809 362 447 301,2 ,30 333 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

من استثمارات مصنفة بالقيمة  ةمحقق أرباح

 18809 18573 236 30203 30,23 002 العادلة من خالل قائمة الدخل 

توزيعات أرباح من استثمارات مصنفة بالقيمة 

 220 220 - 320 320 - العادلة من خالل قائمة الدخل

 98548 4 98544 3,0,01 33 3,0113  إيرادات أخرى
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

 (208710) 28831 (238541) (0,30,,) 0332, (3000,0) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 

──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 
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 معلومات إضافية )تتمة( 13-
 

 ب( قائمة الدخل )تتمة(

 م2020 م0203 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

الدخل قبل الفائض والزكاة 

 448118 28831 418287 ,01033 0332, ,,,330 وضريبة الدخل
       

 - 378158 (378158) - 3,0133 (3,0133) الفائض المحول إلى المساهمين
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

صافي الدخل للسنة قبل الزكاة 

 448118 398989 48129 ,01033 030,23 303,3 وضريبة الدخل
       

 (18109) (18109) - (2,,) (2,,) - زكاةال
 (116) (116) - (33) (33) - دخلالضريبة 

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

 428893 388764 48129 010233 0300,2 303,3 صافي الدخل للسنة
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 (األسهم  )باآلالفالعادية القائمة 

 - 403900 - - 300232 - معدلة -

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
الخسارة األساسية والمنخفضة 

 ريال سعوديالب)للسهم للسنة 

 - 03948     - - ,20,2 - معدلة – (للسهم

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

 

 ج( قائمة الدخل الشامل 

 2020 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 0203 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

       

 428893 388764 48129 010233 030,02 303,3 صافي الدخل للسنة 
       

الخسائر اإلكتوارية من التزام 

 –منافع الموظفين المحددة 

المتعلقة بعمليات التأمين )إيضاح 

19) 3023, - 3023, (363)  - (363)  
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 428530 388764 38766 0,02,0 030,02 10030 للسنةإجمالي الدخل الشامل 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 معلومات إضافية )تتمة( -13

 ( قائمة التدفقات النقدية د
 م2020 م0203 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

       األنشطة التشغيلية
 448118 398989 48129 ,01033 030,23 303,3 قبل الزكاة وضريبة الدخل  صافي الدخل للسنة

       نقدية الغير العناصر على التعديالت

 (36) - (36) 203,2 - 203,2 مستحق تأمين قسط/ )خسارة(  عكس
 - - - ,30,3 - ,30,3 وممتلكات أصول استبعاد في الخسارة

 (128236) (118780) (456) (3002,3) (300222) (33) عموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة  في قائمة  ةغير محقق أرباح
 (809) (362) (447) (301,2) (,30) (333) الدخل

 (18809) (18573) (236) (30203) (30,23) (002) من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة في  قائمة الدخل ةمحقق  أرباح

 مةقائ خالل من العادلة بالقيمة مصنفة استثمارات من أرباح توزيعات
 (220) (220) - (320) (320) - الدخل

 279 - 279 0330, - 0330, وإطفاء ستهالكا

 - - - 330 - 330 ايجار التزامات تمويل تكاليف
 837 - 837 00,13 - 00,13 الموظفين منافع إلتزامات

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

 330,33 ,0320 010,3, 43070 263054 303124 
       :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (373) - (373) 30300 - 30300 بالصافي مدينة، تأمين أقساط

    ,,03, - ,,03, بالصافي التأمين، معيدي من مستحق

 (48500) - (48500) 30,13 - 30,13 /ين غير مكتسبةتأ أٌقساطحصة معيدي التأمين من 

 (554) - (554) (2,0,23) - (2,0,23) مكتسبة غير تأمين أقساط
 - - - (,0,) - (,0,) مكتسبة غير تأمين معيدي عموالت

 - - - 20310 - 20310 مؤجلة تأمين وثائق اقتناء تكاليف

 (98120) - (98120) 310,32 - 310,32 مطالبات تحت التسوية الحصة معيدي التأمين من 
 (98495) - (98495) (,,,10) - (,,,10) مبلغ عنها غيرمتكبدة المطالبات الحصة معيدي التأمين من 

 ،وحداتباستثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة 

 (1618718) - (1618718) (,333023) - (,333023) بالصافي
 838893 28165 818728 (3,,0,) (3,,0,) - ذات عالقة جههمبالغ مستحقة من 

 (18287) 68 (18355) (30,30,) (1,,3,0) 3,,30 أخرى وموجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً 

 308333 48856 258477 (2,,030) (30231) (0,0121) مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 - - - ,,,0, - ,,,0, والمطالبين الوثائق وحملة لوكالء  مستحقة مبالغ

 48525 - 48525 320,32 - 320,32 ذمم دائنة لمعيدي التأمين مستحقة  

 108760 - 108760 (,,,020) - (,,,020) مطالبات تحت التسوية
 108812 - 108812 ,,,10 - ,,,10 مبلغ عنها غيرمطالبات متكبدة 

 1648458 - 1648458 0321,,3 - 0321,,3 احتياطي وحدات

 (28180) - (28180) (102,0) - (102,0) احتياطي حسابي
 - - - (,020,) - (,020,) تأمين أقساط عجز احتياطي

 (118336) - (118336) (,33022) - (,33022) أخرى فنية احتياطيات

 28267 - 28267 - (3002,3) 3002,3 عمليات المساهمين/التأمين منمبالغ مستحقة 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1348342 308876 1038466 (30,0233) (31,0312) 3,,320 التشغيلية لعمليات( في)المستخدم من /  الناتجالنقد صافي 
       

 - - - 1,0322 1,0322 - التنازل عن الودائع قصيرة األجل المكتسبة نتيجة دمج األعمال  عمليات

 - - - (300222) (300222) - الوديعة النظامية  زيادة
 (18053) (18053) - (,1021) (,1021) - مدفوعةالدخل الزكاة وضريبة ال

 (306) - (306) (,30,3) - (,30,3) المدفوعة الموظفين منافع إلتزامات

 (208115) - (208115) (023) - (023) فائض موزع مدفوع الى حملة الوثائق
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1128868 298823 838045 (3210,31) (33003,3) 30,03 األنشطة التشغيلية  )المستخدم في(الناتج من صافي النقد 

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

       األنشطة االستثمارىة

 238000 238000 - ,333032 ,312032 330222 متحصالت من إستبعاد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
متحصالت من إستبعاد إستثمارات  مصنفه بالقيمة العادلة من خالل 

 568972 268771 308201 3,10,33 ,3,30,3 030223 قائمة الدخل
 (308000) (308000) - (0020,,3) (0020,,3) - شراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 (828820) (278820) (558000) (02,0,32) (3,30222) (3,0,32) مصنفة  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلشراء إستثمارات 
 78305 78305 - 0,,130 120223 30133 عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 مةقائ خالل من العادلة بالقيمة مصنفة استثمارات من أرباح توزيعات
 220 220 - 320 320 - الدخل

 - - - 3,20332 00213, 30033, األعمال تجميع في النقدي التدفق صافي

 - - - 3,2 - 3,2 ومعدات ممتلكات استبعاد من متحصالت
 (18200) - (18200) (323) - (323)  ومعدات ممتلكاتشراء 

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

 (268523) (524) (258999) 310031 ,3,022 (33,) ألنشطة االستثمارىةصافي النقد من / )المستخدم في( 
 - - - (,,003) - (,,003) ايجارات مدفوعة مقابل التزامات ايجار

 868345 298299 578046 (,01022) (,03031) 30303  حكمه في وماالزيادة / )النقص( في النقد   صافي

 198687 48233 158454 3220210 110310 00322, في حكمه في بداية السنة وماالنقد 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1068032 338532 728500 310201 301,3 0203,, في حكمه في نهاية السنة وماالنقد 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 ,3 - كوفيد تاثير -10
 

لصين ثم على مستوى العالم بما في ذلك ا، وانتشاره في جميع أنحاء 2020( منذ أوائل عام 19-أدى تفشي فيروس كورونا الجديد )كوفيد 

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

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

عالمية لتقلبات كبيرة. الأدى ذلك إلى انخفاض النشاط االقتصادي وتقليل تقديرات النمو االقتصادي المستقبلي وتسبب في تعرض األسواق المالية 

 .تقديراً النتشاره السريع في جميع أنحاء العالم ةجائحة عالمي19-كوفيد  أن تفشي ، أعلنت منظمة الصحة العالمي2020مارس  11في 
 

أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم  هذا التفشي وقد أثر

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

 تجول في جميع أنحاء البالد. وفرضت عمليات إغالق وحظر
 

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

لسلة من اإلجراءات س باتخاذامت واالقتصادية في سوق المملكة العربية السعودية، قامت إدارة الشركة بتقييم آثاره بشكل استباقي على عملياتها وق

 والعمليات االستباقية والوقائية لضمان:
 

 صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع الذي تعمل فيه. و• 
 الحفاظ على استمرار الحفاظ على استمرار المحافظة في جميع أنحاء المملكة والحفاظ عليها.• 

 

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

 األصول المالية

لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصاًل ماليًا أو مجموعة  19 - كوفيدأجرت الشركة تقييًما وفقًا لسياستها المحاسبية بسبب جائحة 

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

لى ع السداد أو التأخر في السداد، واحتمال دخول الُمصدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، إلخ. في حالة الصكوك المصنفة

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

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

 اصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.. وتو2021ديسمبر  31في 
 

 إدارة مخاطر االئتمان 

المتغيرة والمتطورة التي تفرضها الظروف الحالية. وتشمل مراجعة  رعززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان للتعامل مع المخاط

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

 :19 – كوفيدحددت الشركة القطاعات التالية التي تأثرت بشكل كبير بجائحة 

 

 نقل وسائل 

 ناءب 

 ترفيه 
 طعام 
 جوية خطوط 
 الشحن شركات 
 فنادق 

 

 

 مخاطر السيولة

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

وامل عالوباء بأكمله. تقوم الشركة بانتظام بمراجعة وتحديث توقعات السيولة بناًء على رصيد السيولة الفردي باإلضافة إلى التطور المستمر لل

 االقتصادية الخارجية.
 
 

 فنية طبية احتياطات

 .سلبية آثار وأي التكاليف بخفض كبير بشكل ساهم قد والمقيمين المواطنين معاجلة تكاليف بتحمل الحكومة قرار إن اإلدارة، تقييم على بناء
شركة سوليدرتي السعودية للتكافل المستحوذ عليها )"سوليدرتي"( انخفاضا في المطالبات الطبية المبلغ عنها   شهدت التجوال حظر فترة خالل

 يونيو 21وغير المزمن  بشكل رئيسي( مما أدى الى انخفاض تجربة المطالبات. ومع ذللك بعد رفع اإلغالق منذ  ختيارية)مطالبات العالج اال
 الشركة. إدارة توقعات ضمن من كان مما ملحوظ بشكل الباتالمط حاالت ادتز  2020

 

 المادة بإنفاذ المتعلقة واألسعار والبروتوكوالت اإلجراءات بشأن 2020 ديسمبر 17 بتاريخ، 895 رقم التعميم التعاوني التأمين مجلس أصدر

 السكان اصرعن لبعض المتكبدة المطالبات مقابل التأمين لشركات فاتورة إصدار من اآلن الحكومية المرافق ستتمكن اإلجراءات هذه باتباع. 11

 .2021 يناير 1 من اعتباًرا والمتجدده الجديدة واإلجراءات السياسات جميع تطبيق سيبدأ التعاوني التأمين مجلس لتعلميات وفقًا. عليهم المؤمن
 

 في الواجب النحو على المعين اإلكتواري الخبير مع باالشتراك الشركة إدارة قررت(، 4)إيضاح سوليدرتي على الشركة استحوذت أن منذ

 2021 ديسمبر 31 في ةالساري التأمين لعقود المستقبلية التعاقدية النقدية للتدفقات الحالية التقدير في الطبية سوليدرتي مطالبات زيادة تأثير

 .التأمين أقساط عجز كاحتياطي سعودي ريال مليون 6398 مبلغ باحتجاز الشركة قامت النتائج، على بناءً . االلتزامات كفاية الختبار



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

73 

 )تتمة(,3 –تاثير كوفيد  -10

 

 فنية مركبات احتياطات

  مستوى على التأمين قودع بموجب المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية التقديرات باستخدام االلتزام كفاية اختبار للشركة االكتواري الخبير أجرى

 .التأمين أقساط عجز كاحتياطي سعودي ريال مليون 1305 مبلغ الشركة سجلت النتائج، على بناءً . السيارات أعمال لخط مجزأ

 

 هو كما. 2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة للشركة المعلنة النتائج على جوهرية آثار أي له يكن لم 19-كوفيد جائحة أن الشركة إدارة تعتقد

. الوباء وشدة مدة المحيطة والشكوك التطور سريعة ومواقف عامة أحكام إلى تستند الحدوث واحتماالت التوقعات فإن تقدير، أي مع الحال

 .نتظمم بشكل به المرتبط واألثر وضعها تقييم إعادة في الشركة وستستمر. المتوقعة تلك عن الفعلية النتائج تختف قد وبالتالي،

 

 الالحقة األحداث -11
 

 في عنه احاإلفص تم ما بإستثناء المالية، القوائم هذة في تعديالت أو إفصاحات تتطلب قد والتي. العام نهاية منذ هامة الحقة أحداث هناك تكن لم

 .11 إيضاح

 

 اعتماد القوائم المالية -,1
 

 م(.2022 مارس 22)الموافق  هـ1443 شعبان 19 بتاريختم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة 
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