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 ي  تعاونشركة الجزيرة تكافل 

 )شركة مساهمة سعودية( 

   الموجزة  قائمة المركز المالي

 م 2022 سبتمبر  30ا في مك
 

 

 

   م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 
  م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  إيضاح 

    الموجودات 

 83,023 115,071 5 وما في حكمه قد الن 

 20,286 27,850 6 في الصاب اشتراكات مستحقة القبض، 

 1,385 1,850  الصافي ب ،  معيدي التأمين مبالغ مستحقة من

 25,716 11,678 11 حصة معيدي التأمين من اشتراكات غير مكتسبة

 52,471 42,949 12 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 

,92426 18,704 12 بالغ عنها لبات متكبدة لم يتم اإلامعيدي التأمين من مط حصة   

 2,686 3,711  مؤجلة تكاليف اقتناء وثائق 

 1,524,882 1,245,533 7 ع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات متاحة للبي استثمارات 

 622,690 752,870 8 استثمارات

2-13 ذات عالقة  ةجه مبالغ مستحقة من  3,726 60,788 

26179, 22,288  أخرى موجودات فوعة مقدماً وغ مدلمبا  

 3,818 3,468  ومعدات  ممتلكات

 3,562 2,502  موجودات غير ملموسة 

 1,212 3,272  حق استخدام اصول 

 232,948 232,948 4 شهرة 

 47,066 55,000 16 وديعة نظامية 

 2,788,718 2,543,420  إجمالي الموجودات 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 العضو المنتدب     دارة جلس اإلمرئيس 

     

   المالي ير مدال  
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 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  موجزة ال  قائمة المركز المالي

 م 2022 سبتمبر  30كما في 

 

  

 م  2022 سبتمبر 30

 عة( جمرا )غير
م  2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 عودي  سألف لاير ألف لاير سعودي  إيضاح 

    المطلوبات 

 114,011 115,161  مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 1,190 2,983  مطلوبات االيجار 

 36,194 51,117  المطالبينووحملة وثائق  لوكالء  مبالغ مستحقة

 632 1,079  لمعيدي التأمين غير مكتسبةعموالت 

 34,389 21,554  ذمم دائنة لمعيدي التأمين 

 76,567 105,738 11 ير مكتسبةاشتراكات غ

 81,740 68,343 12 مطالبات تحت التسوية 

 62,123 51,174 12 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 

2-10 ساط التأمين احتياطي عجز أق   11,401 9,617 

 1,526,927 1,248,668 9 احتياطي وحدات  

1-10 ي احتياطي حساب   5,625 5,468 

3-01 أخرى  فنية احتياطيات  209 259 

 5,248 5,013  التزامات منافع الموظفين

 2,182 2,717 14 مستحقة  زكاة وضريبة دخل

3-13 عالقة  ذات الى جهة مبالغ مستحقة  - 984 

 17,215 14,301  ائض من عمليات التأمين ف

 1,974,746 1,705,083  إجمالي المطلوبات 

    الملكية  حقوق 

 550,000 550,000  رأس المال  

 197,286 197,286 4 عالوة اصدار 

 42,632 42,632  احتياطي نظامي 

 22,812 47,177  أرباح مبقاة

 812,730 837,095  المساهمين  ملكية إجمالي حقوق

 1,242 1,242  ينالتأم لياتمعب  المتعلقة  - نافع الموظفينمات ماالتزإعادة قياس  تياطياح

 813,972 838,337  إجمالي حقوق الملكية 

 2,788,718 2,543,420  لملكية وبات وحقوق اإجمالي المطل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 العضو المنتدب     رئيس مجلس اإلدارة 

     

   المدير المالي   

     
 

 

 

 

 
.  الموجزة  المرحلية ليةه القوائم الما من هذ ال يتجزأ جزءاً  21إلى   1ات المرفقة من إليضاحاتعتبر 
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 ركة الجزيرة تكافل تعاوني  ش

 مة سعودية( )شركة مساه 

 )غير مراجعة(  الموجزةقائمة الدخل 

 م 2022 سبتمبر 30في  تينأشهر المنتهي  التسعةو الثالثة اشهر تيلفتر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العضو المنتدب     رئيس مجلس اإلدارة 

     

   المدير المالي   

     
 

 

 

 

 . الموجزة  المرحليةذه القوائم المالية من ه جزءاً ال يتجزأ 21  إلى 1احات المرفقة من تعتبر اإليض 

 هية المنت أشهر الثالثةفترة ل  

 سبتمبر 30 في 

ية  المنته أشهر  ةالتسع ةفترل

 سبتمبر 30 في

   م2021 م 2022   م2021 م 2022  

 
 إيضاح

لاير   ألف

 سعودي

لاير    ألف

 ديسعو

لاير   ألف

 سعودي

لاير    ألف

 سعودي

      اإليرادات 

 192,933 269,797 74,086 130,711  إجمالي اشتراكات مكتتبة 

( 431,03)  اشتراكات استثمارية   (33,223 )  (91,515 )  (6,1349 )  

( 5,059)  محلي  -ي تأمين عيد لم دةاشتراكات مسن   (250 )  (18,926 )  (349 )  

( 5,023)  اجنبي  -ين لمعيدي تأم اشتراكات مسندة  (8,484 )  (14,358 )  (23,152 )  

( 430)  خسارة ال  فائض مصاريف  (9,198 )  (622 )  (21,456 )  

122,93 89,165  صافي اشتراكات مكتتبة  144,376 51,842 

بالصافي تسبة، اشتراكات غير مكر في يالتغ   (49,301 )  13,595 (43,209 )  71,943 

,52636 39,864  صافي اشتراكات مكتسبة   101,167 123,785 

 1,446 2,806 573 1,178  عموالت معيدي تأمين مكتسبة 

 18,703 11,228 9,154 10,094  أخرى  اكتتاب إيرادات

201,115 46,253 51,136  دات إجمالي اإليرا  143,934 

      االكتتاب يف ومصارتكاليف 

( 31,018)  إجمالي مطالبات مدفوعة   (51,524 )  (77,868 )  (140,584 )  

 36,609 31,131 15,026 13,920  حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

( 17,098)  مدفوعة المطالبات الصافي   (36,498 )  (46,737 )  (103,975 )  

( 525)  بالصافي  التسوية،  لتغيرات في مطالبات تحتا  9,014 3,875 7,429 

( 2,801)  ، بالصافي في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها  التغيرات  126 2,729 (4,668 )  

( 20,424)  متكبدة المطالبات الصافي   (27,358 )  (40,133 )  (101,214 )  

1-10 التغير في االحتياطي الحسابي   (77 )  21 (571 )  3,220 

2-10 أمين ساط التتياطي عجز أقح التغير في ا  (4,499 )  2,446 (1,784 )  11,098 

3-10 األخرى الفنية التغير في االحتياطيات   (18 )  91 50 16,830 

( 2,552)  تكاليف اقتناء وثائق تأمين   (3,430 )  (6,845 )  (10,373 )  

( 342) - - -  رسوم إشراف وتفتيش   

( 3,940)  خرى ا مباشرة مصاريف اكتتاب  (2,225 )  (10,362 )  (8,884 )  

( 31,510)  االكتتاب ومصاريف تكاليف لي ماإج  (30,455 )  (59,231 )  (89,665 )  

619,62    االكتتابصافي دخل   15,798 55,970 54,269 
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 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 ودية( )شركة مساهمة سع

 )غير مراجعة( )تتمة(  الموجزةقائمة الدخل 

 م 2022 سبتمبر 30في  تينأشهر المنتهي  التسعةو الثالثة اشهر تيلفتر

 

 

 

 

 

 

 العضو المنتدب     رئيس مجلس اإلدارة 

     

   المدير المالي   

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 . الموجزة المرحليةم المالية قوائ ه الذتجزأ من هي جزءاً ال  21إلى  1من  اإليضاحات المرفقة تعتبر

 

 

نتهية الم أشهر الثالثةفترة ل

 سبتمبر 30 في

ية نتهلما  أشهر التسعةة رفتل

 سبتمبر 30 في

 م  2021 م 2022 م  2021 م 2022  
 

 إيضاح 

لاير   ألف

 سعودي

لاير    ألف

 ديسعو

لاير   ألف

 سعودي

لاير    ألف

 سعودي

      

      

619,62  االكتتاب   دخلصافي    15,798 55,970 54,269 
 

     

      ىإيرادات تشغيلية أخر  /)مصاريف( 

( 912) 1,734 6 حصيلها في ت ون مشكوكيد مخصص)خسارة( /  عكس  1,663 (1,568 )  

( 17,477)  مصاريف عمومية وإدارية   (16,596 )  (51,025 )  (50,618 )  

1-8 عموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   3,863 3,120 10,667 8,359 

 635 28 258 27  دخل عموالت من ودائع 

2-8 مة الدخل خالل قائ لة منيمة العادق محقق من استثمارات بال ربح غير  880 688 2,774 2,636 

 73 100 72 78  ل قائمة الدخل محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خال ربح

 99 197 38 39  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل توزيعات ارباح من 

 8,914 7,759 3,299 2,320  إيرادات أخرى 

( 8,536)  ، بالصافي خرىلية أ يف تشغيارص مإجمالي    (10,033 )  (27,837 )  (31,470 )  

011,09  ل الزكاة وضريبة الدخ، الدخل قبل الفائض   5,765 28,133 22,799 

( 821)  صافي الدخل العائد لعمليات التأمين  (404 )  (1,978 )  (1,677 )  

690,21  الزكاة وضريبة الدخل  قبل صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين  615,3  ,15526  21,122 

1-14 الزكاة    (632 )  (704 )  (945 )  (1,128 )  

2-14 ضريبة الدخل   (148 )  (20 )  (845 )  (61 )  

 19,933 24,365 4,637 9,858  صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين 

      

000,55 47,066 55,000  ( هماالس المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف  544,38  
      

.100 0.18 15 ( األساسية والمخفضة) (للسهم ربحية السهم للفترة )لاير سعودي   0.44 50.4  
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  شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة( الموجزة الشامل الدخل قائمة 

 م 2022 سبتمبر 30في  تينأشهر المنتهي  التسعةو الثالثة اشهر تيلفتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العضو المنتدب     رئيس مجلس اإلدارة 

     

   لمالي المدير ا  

     
 

 

 

 

 

 30  فيفترة الثالثة أشهر المنتهية ل 

 سبتمبر 

  30  ة فييهأشهر المنت  ةعالتسفترة ل

 سبتمبر 

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 

لاير   ألف 

 سعودي 

لاير   ألف

 سعودي 

لاير   ألف

 ي سعود

لاير   ألف

 سعودي 

     

,8859 دخل الفترة العائد للمساهمين صافي    4,637 36524,  19,933 

     

 - - - - الدخل الشامل اآلخر 

لشامل للفترة إجمالي الدخل ا   9,858 74,63  24,365 3319,9  

     

الموجزة  المرحليةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  21إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 اوني  شركة الجزيرة تكافل تع 

 ة( ي )شركة مساهمة سعود

   الموجزة الملكية ي حقوق ف  يراتغت قائمة ال

 م 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 العضو المنتدب     اإلدارة رئيس مجلس 

   المدير المالي    

     

 

. زة الموج المرحليةءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جز 21إلى   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

   ن اهميالمس حقوق 

 

 ة مبقا أرباح  احتياطي نظامي  عالوة اصدار  ل رأس الما

  ملكية إجمالي حقوق

 المساهمين 

احتياطي إعادة قياس  

  التزامات منافع الموظفين

 لقة بعمليات التأمينالمتع –

ق وي حق لإجما

 ة لكيالم 

 لاير سعودي ألف  سعوديلاير ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف  
        

 813,972 1,242 812,730 22,812 42,632 197,286 550,000   م2022يناير  1الرصيد كما في 

        

,65324 - - - الدخل للفترة  صافي   65324,  - 24,365 

 - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر 

,36524 - 24,365 24,365 - - - إجمالي الدخل الشامل   

  سبتمبر 30الرصيد كما في 

 838,337 1,242 837,095 47,177 42,632 197,286 550,000 )غير مراجعة(  م2022

        

60473,3 85,012 38,348 - 350,000 م 2021يناير  1الرصيد كما في   (412 )  472,948 

 19,933 - 19,933 19,933 - - - صافي الدخل للفترة  

 - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر 

 إجمالي الدخل الشامل  
- - - 19,933 19,933 - 19,933 

 ( 4إصدار رأس المال )إيضاح 
120,664 197,286 - - ,950731  - 50,9731  

  سبتمبر  30الرصيد كما في 

,459104 38,348 197,286 470,664 اجعة(ر مريغ)م 2021  811,243 (412 )  810,831 
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   نياو تع  لتكاف  ة شركة الجزير

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة(  الموجزةقائمة التدفقات النقدية 

 م 2022 سبتمبر 30في منتهية أشهر ال  التسعةلفترة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 العضو المنتدب     رئيس مجلس اإلدارة 

     

   المدير المالي    

     

 

 

 

 الموجزة.  المرحليةمن هذه القوائم المالية  جزءاً ال يتجزأ 21  ىإل 1من ة  رفقالمتبر اإليضاحات تع

 م 2021سبتمبر    30 م2022 سبتمبر  30 إيضاح   

 لاير سعودي   ألف لاير سعودي ألف   

ألنشطة التشغيلية االتدفقات النتقدية من       

قبل الزكاة وضريبة الدخل  نيمائد للمساهلعا  ةرتفلل في الدخلصا    26,155 21,122 

     : لبنود غير نقديةتعديالت 

 1,677 1,978   التأمينصافي الدخل العائد لعمليات 

( 1,663) 6  ديون مشكوك في تحصيلها  مخصص / )عكس(  1,568 

 239 -   خسائر ناتجة من استبعاد ممتلكات ومعدات

1-8  اريخ االستحقاق ت بها حتى حتفظ ات مرالة من استثمعمو  (10,667 )  (8,359)  

2-8  لربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  قائمة الدخ  (2,774 )  (2,636)  

( 100)   ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   (73)  

( 197)   لخدائمة الالل قمن خ ةقيمة العادلاستثمارات بال توزيعات أرباح من  (99)  

83,43   واالطفاء   االستهالك   3,616 

 170 46   تكلفة تمويل التزامات اإليجار 

 985 1,160   منافع الموظفين التزامات

   617,37  18,210 

     :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

( 7,564)   اشتراكات مستحقة القبض   (1,609)  

( 465)   معيدي التأمين  ة منقحستالغ مبم  5,276 

016,72 14,038   حصة معيدي التأمين من اشتراكات غير مكتسبة   

129,17   اشتراكات غير مكتسبة   (88,663 )  

لمعيدي التأمين  غير مكتسبةعموالت     447 (466)  

( 1,025)   تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة  5,155 

التسوية   ت تحتطالبا م حصة معيدي التأمين من    9,522 4,436 

(2,077) 8,220   حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها   

(223,387) 279,349   صافي بالاستثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات،   

عالقةذات  جهةمبالغ مستحقة من     57,062 (4,031)  

ذات عالقة  جهة الى حقة تسم مبالغ    (984 )  - 

أخرى موجودات مبالغ مدفوعة مقدماً و    56,973 7,987 

ى ومطلوبات أخر مصاريف مستحقة    01,15  (5,231)  

 9 14,923   مبالغ مستحقة لوكالء وحملة وثائق والمطالبين 

( 12,835)   ذمم دائنة لمعيدي التأمين  (10,269 )  

بات تحت التسويةمطال    (39713, )  (865,11 )  

( 10,949)   مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها   6,745 

( 278,259)   احتياطي وحدات   220,582 

ابيطي حساحتيا    157 (3,220)  

( 11,098) 1,784   احتياطي عجز أقساط التأمين   

ى خرافنية  اتاحتياطي    (50 )  (16,830 )  

4,64416   ت  دم في( العمليا خست)الم /من  المتوفر النقد  (,62639 )  

1-4  ودائع قصيرة األجل المكتسبة نتيجة اندماج األعمال استرداد   - 37,500 

( 7,934) 16  ةزيادة الوديعة النظامي  (12,066 )  

( 1,255) 14  الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة   (3,027)  

المدفوعة  منافع الموظفين التزامات    (1,395 )  (1,081)  

ق ئثاي الو مل حا  على توزيع الفائض     (3,117 )  (261)  

األنشطة التشغيلية )المستخدم في(  / من المتوفر  صافي النقد    3150,94  (72,561 )  

AJT
Chairman

AJT
Sager

AJT
Sager
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 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 عودية( )شركة مساهمة س 

 )تتمة(  )غير مراجعة( الموجزةقائمة التدفقات النقدية 

 م 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدب ن مالعضو ال    رئيس مجلس اإلدارة 

     

   المدير المالي    

     

 م 2021 سبتمبر 30 م 2022 سبتمبر 30  

 لاير سعودي  ألف دي وعلاير س   ألف إيضاح  

    

األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من      

االستحقاق تاريخ استثمارات المحتفظ بها حتى المحصل من   8-1  12,411 152,666 

بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  استثمارات محتفظ استبعادالمحصل من    84,820 173,484 

االستحقاق  تاريخ تفظ بها حتىات محتثمارسا شراء  8-1  (60,914 )  (149,202)  

بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  استثمارات محتفظ شراء  8-2  (166,000 )  (,000235)  

االستحقاق  تاريخ عمولة من االستثمارات المحتفظ بها حتى  8-1  12,953 27,144 

خالل قائمة الدخل ة من دللعاة امن استثمارات بالقيمتوزيعات أرباح     197 99 

األعمال   تجميعمن خالل  المكتسبحكمه   وما في دالنق  4 - 140,850 

( 1,291)  ومعدات   ممتلكاتشراء   (512)  

األنشطة االستثمارية  من توفر مال )المستخدم في( / نقد صافي ال    (117,824 )  109,529 

األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من      

مدفوعة  يجارا باتلومط      (1,071 ) (2,549) 

التمويلية األنشطة  يفالمستخدم  صافي النقد    (1,071 ) (2,549) 

وما في حكمه النقد في   الزيادة صافي   32,048 34,419 

في بداية الفترة    حكمه  وما فيالنقد   5 83,023 106,032 

في نهاية الفترة    وما في حكمهالنقد   5 115,071 1140,45  

    

. ة الموجز المرحليةلمالية ائم االقو ال يتجزأ من هذه جزءاً  21إلى   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

AJT
Chairman

AJT
Sager

AJT
Sager



 وني  رة تكافل تعاالجزيركة ش

 سعودية(ة  )شركة مساهم

 الموجزة   المرحليةل القوائم المالية إيضاحات حو

 م 2022 سبتمبر 30كما في 
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 عام  -1

تعاوني تكافل  الجزيرة  ت سعودي مساهمة  ، هي شركة  )"الشركة"(  شركة  السعودي في  ست  أسة  العربية  لقرار  المملكة    رقم   اءوزرالمجلس  ة وفقاً 

 13فق هـ )الموا1431ثاني ربيع ال 28بتاريخ  23م/م( والمرسوم الملكي رقم 2010أبريل  12هـ )الموافق 1431ربيع الثاني  27ريخ بتا 137

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

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

 الموجزة: المرحلية اليةالم موائ القلدى الشركة الفروع التالية وتم إدراج أصول وخصوم ونتائج عمليات الفروع في هذه لسعودية فقط. ا
 

 التاريخ  رقم السجل  رع الف

 هـ 1440جمادى األول  24 1010519290 الرياض

 هـ 1433رجب  1 1010339648 الرياض

 هـ 1438ربيع األول  21 4650081845 المدينة

 هـ 1440جمادى األول  24 2051224259 الخبر

 : هولشركة المقر الرئيسي المسجل لعنوان 
 

 (، طريق المدينة 3)ا زبال ديةالمساع

   21442جدة  5215ب . ص

 عودية  سلالمملكة العربية ا
 

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

الس العربية  المملكة  في  بها  المعمول  واألنظمة  الثاني    13  يف.  يةعوداألساسي  )ا1442جمادى  ا2021يناير    26لموافق  هـ  قامت  ركة  شلم(، 

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

 %97.92مملوكة بنسبة  الشركة .  أعمال التأمين  ةارسلمم  ("ماسا)"السعودي  البنك المركزي  م( من  2013ديسمبر   18هـ )الموافق  1435صفر  

 . لضريبة الدخل والخاضعينغير سعوديين  % من مساهمين 2.08 ةالزكاة، ونسب الى  الخاضعووديين والجمهور عس  من مساهمين
 

الموافقات  د  بع )"سوليدرت   التنظيمية،استالم  للتكافل  السعودية  سوليدرتي  وشركة  الشركة  مساهمو  ال ا  في   ي"(وافق  غير  جتماع  العامة  جمعية 

-191بموجب المواد    سوليدرتي( على االندماج المقترح للشركة و  م 2021يناير    26هـ )الموافق  1442ة  ي ن جمادى الثا  13ادية المنعقد في  الع

لسعودية )"هيئة لعربية اا  لكةلمم( من الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن هيئة أسواق المال با 1))أ(    49نون الشركات والمادة  من قا  193

أعلنت الشركة تنفيذ قرار دمج سوليدرتي في الشركة وتحويل جميع  ( ،  م2021فبراير    28فق  ا و)الم  هـ1442رجب    16في    المال"(.   أسواق

ة بين الشركتين مبرالماج  ية االندمدرتي إلى الشركة بعد استيفاء كل من الشركة وسوليدرتي لشروط االندماج وفقًا التفاقأصول والتزامات سولي 

 .للتفاصيل  (4) االيضاح رقميرجى الرجوع إلى   رح الصادرة عن الشركة.طلن في تعميم المساهمين ووثيقة اعلى النحو المبي 

 

 عداد س اإل ا أس -2

 العرضس اأس (أ

المالية  لا  إعداد تم   في    فترة ولل  كما في   للشركة الموجزة    المرحلية قوائم  الدولي  الم ار  عي لم   وفقًا   م 2022  سبتمبر   30المنتهية  التقارير    34حاسبة 

 . لمحاسبينوا للمراجعينالسعودية الهيئة  الصادرة عنواإلصدارات األخرى لمعايير لعربية السعودية واا معتمد في المملكةال المرحلية ية المال
 

االستثمارات المحتفظ بها  ت )ما عدا  ستثمارااالاس  قي   التكلفة التاريخية ـ باستثناءالموجزة للشركة بموجب أساس    المرحليةلقوائم المالية  داد اتم إع

تا باي رحتى  االستحقاق(  العادلةخ  باستخدام طر  ومنافع  لقيمة  المستقبلية  لاللتزامات  الحالية  بالقيمة  بها  االعتراف  يتم  التي  الوحدة  الموظفين  يقة 

   االستمرارية. ومبداستحقاق المحاسبي االس أسا ام باستخدالموجزة  المرحلية المالية  القوائم يتم إعداد  االئتمانية المتوقعة.
 

أصول    استخدامير ملموسة وحق  غوالموجودات ال   ممتلكات والمعداتالحسب ترتيب السيولة. باستثناء  زة  الموجيتم عرض قائمة المركز المالي   

عجز    واحتياطي  لم يتم اإلبالغ عنها  ت متكبدةباطالوم  قائمةومطالبات  ومطلوبات االيجار  لتزامات منافع الموظفين  وا  والودائع النظامية  الشهرةو

التأمين   الحسابيأقساط  واالحتياطي  الوحدات  االخرىاال و  واحتياطي  الفنية  جمي حتياطات  فإن  األخرى  ،  والمطلوبات  الموجودات  ذات  ه ع  ي 

 ه إلى خالف ذلك نصاً.التنوي ذا تم جل ـ إال إ طبيعة قصيرة األ 
 

العرب ملالم في  التأمين  نظام    ألحكاموفقاً   التنفيذية(   ةالسعودي ية  كة  ب )اللوائح  تحتفظ  الشركة  فإن  لسجالت  ،    " ينالتأمعمليات  "حسابات  مستقلة 

المساهمين"و وال وبالتالي  ."عمليات  الموجودات  تسجيل  يتم  فإنه  والم،  واإليرادات  الطلوبات  أو  بوضوح  عائدة  مصروفات  التأمين  إلى عمليات 

  .لصلةا ذات ات عمليات المساهمين في الحساب 
 

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

للنتائج المتوقعة  مؤشراً    زةموج ال  المرحلية ال يمكن اعتبار القوائم المالية    .م 2021  ديسمبر  31المنتهية في    كما في وللسنة   للشركة   ةالسنوي المالية  

 .  ريب األرقام ألقرب ألف صحيحجزة بالريال السعودي وتم تقالمو  المرحليةتم عرض هذه القوائم المالية  .للسنة ككل
 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 مة سعودية(ساه)شركة م

 )تتمة( وجزة الم ةالمرحليحول القوائم المالية إيضاحات  

 م 2022 سبتمبر 30ي كما ف
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 )تتمة(  أساس االعداد -2

 اضاتية واالفترات المحاسبامة والسياسهاألحكام ال (ب

المالية    إعدادطلب  ت ي  و  تنفيذ  دارة اإل  من  كةشر للالموجزة    المرحلية القوائم  وتقديرات  تؤثر  أحكام  المحاسبية  إفتراضات  السياسات  تطبيق  على 

   .اتتقديرلك الية قد تختلف عن ت لإن النتائج الفع .اإليرادات والمصروفات جودات والمطلوبات ولق بالموفيما يتع  عنهابالغ المصرح والم
 

بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها   أخرى،ة وعوامل  التاريخي ة  خبرال  التقديرات واألحكام بشكل مستمر وعلى أساسقييم  يتم ت 

الظروف. مع ظل  في  سي   قولة  إعدوفي  المالية  اق  القوائم  هذه  الج  المرحليةاد  التقديرات  فإن  اإلدو الموجزة،  نفذتها  التي  تطبيق هرية  في  ارة 

لسنة  المالية السنوية كما في ولهي ذات السياسات المطبقة في القوائم    ، من التقديراتن  يقالت دم  لرئيسية لع ياسات المحاسبية للشركة والمصادر االس

 فترات إعداد التقارير المستقبلية.هار أي تغييرات مطلوبة في  دارة في تقييم الموقف وإظستستمر اإل ذلك، ومع  .م2021ر ديسمب   31المنتهية في 
 

 العمليات سمية وج( م 

 .التأمين لدى الشركةمكن أن تؤثر على عمليات موسمية ي  تغيرات ال يوجدال االعم ة فيي دعابخالف الموسمية ال

 

 الهامة السياسات المحاسبية  - 3

  ة المعتمد  المعايير الدولية للتقرير الماليوجزة تتوافق مع  لما  المرحليةالمالية    القوائمإن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة إلعداد هذه  

 على تطبيق بناءً   م.2021ديسمبر    31سنة المنتهية في  للالمالية السنوية    القوائمالمستخدمة إلعداد  ك  وتتوافق مع تل  عربية السعوديةال  ملكةمال   في

  م 2022ير  اين   1السياسات المحاسبية التالية قابلة للتطبيق اعتباًرا من    ان  ،ةالراهن البيئة االقتصادية    ي ضوءوف   ةر الحالي ايي التعديالت على المع

 . م2021المالية السنوية لعام   القوائمددة في سياسات المحاسبية المقابلة المح العديل أو إضافة الستبدال أو ت 
 

 الحالية تعديالت المعايير الدولية للتقرير المالي ومعايير المحاسبة  (أ

بتطبيق المعايير والتعديالت والتنقيحات الجديدة ا  ري التالية على المعاي   قامت الشركة  القلتفو  الدولي لمعيار  ائمة والصادرة عن المجسيرات   لس 

عتماد  ي كنتيجة ام  لم تقم الشركة بتغيير سياساتها المحاسبية او التعديل بأثر رجع 2022يناير  1تي أصبحت  سارية المفعول كما في المحاسبة وال

 : للشركة الموجزة المرحليةالمالية  قوائملاى جوهري علثير  لها تأ ليس هموضحة ادناال المعاييرحيث أن هذه  التعديالت على المعايير
 

 البيان  المعيار 

تكلفة اتمام العقود)تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي   -العقود المرهقة ( 37)سبة الدولي المعيار المحا

 (. 37رقم 

 م 2020 –  م2018لية للتقرير المالي الدوالتحسينات السنوية للمعايير  ات السنويةالتحسين 

الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود )تعديالت   ( 16) الدولي المحاسبةالمعيار 

 ( 16على معيار المحاسبة الدولي 

العداد    الرجوع الى االيطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي ( 3)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 . (3مالية رقم تقارير ال
 

 لكن لم تدخل حيز التنفيذالصادرة والمعايير  (ب

المرحليـة المـوجزة للشـركة مدرجـة أدنـاه. القائمـة هـي المعـايير ماليـة ائم الإصدار القوية المفعول حتى تاريخ رالمعايير الصادرة ولكنها غير سا

نـدما عتـزم الشـركة اعتمـاد هـذه المعـايير عستقبلي. ت يخ متطبيق في تارأن تكون قابلة لل والتفسيرات الصادرة ، والتي تتوقع الشركة بشكل معقول

 تكون فعالة.

 ن البيا  المعيار 

رات  ساري المفعول من الفت 

أو بعد التاريخ   التي تبدأ في

 التالي 

 م2023ير ان ي  1 غير متداولة أو  متداولةكـ   لتزاماتلال عرض القوائم المالية ( 1)المعيار المحاسبة الدولي 
   

بيان و  (1)دولي لابة المعيار المحاس

 (2) ية للتقرير الماللمعايير الدولي ممارسة ا

 ( 8المعيار المحاسبة الدولي )و

 حات السياسة المحاسبيةا تهدف التعديالت إلى تحسين إفص 

ت المالية على التمييز بين التغييرات البيانا مستخدمي  ومساعدة

 م2023ناير ي  1 ة. ت المحاسبي التغيرات في السياسا في التقديرات المحاسبية و
   

 ( 12)الدولي  المعيار المحاسبة

صوم الناشئة عن  الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول والخ

 م2023ناير ي  1 عاملة واحدة̀ م
   

 م2024ناير ي  1 بيع وإعادة التأجير  إليجار في الاالتزام عقد  ( 16) الدولي للتقرير الماليالمعيار 
   

ومعيار   (10)الي الم لتقريرالدولي لالمعيار 

 28المحاسبة الدولي )

بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشريك أو  

رير  تعديالت على المعيار الدولي للتق) ع المشتركالمشرو 

 ( 28رقم ومعيار المحاسبة الدولي  10 رقم المالي

ختياري / الا تطبيقللمتاح 

ل إلى أجل  تاريخ سريان مؤج 

 غير مسمى 
   

 انظر االيضاح ادناه   عقود التأمين ( 17)ي للتقرير المال يلدول ار االمعي 

 انظر االيضاح ادناه  األدوات المالية ( 9)ر الدولي للتقرير المالي عياالم

 



 لجزيرة تكافل تعاوني  شركة ا

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموجزة  مرحليةال إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2022 سبتمبر 30كما في 
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبيةالسياسات  -3

 )تتمة(حيز التنفيذ دخل ن لم تلصادرة ولكالمعايير ا (ب

 يلي:للشركة نتيجة تطبيق المعايير المذكورة أعاله باستثناء ما  المالية موائ القثير جوهري على دارة أي تأال تتوقع اإل
 

 تأمين ود القع - (17) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

في   المعيار  المعوم  2017مايو    18صدر هذا  التأيحدد  المعيار  يار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود  مين، ويحل محل 

ستثمار مع  الالصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود اتأمين د على عقود اللجدي يُطبق المعيار ا لتأمين".( "عقود ا4قرير المالي )للت  الدولي

 ين:  لعناصر التالية عن عقود التأمقوم أيضاً بإصدار عقود تأمين.  يتطلب المعيار أيضاً فصل ابشرط أن المنشأة ت  مزايا المشاركة االختيارية
 

 ة، بعض معايير محدد المشتقات الضمنية، في حال تحقق (1

 ة، و  ر المميزاالستثمااصر ن ع (2

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

 ((. 15لي )الما( والمعيار الدولي للتقرير 9)فقاً للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي يجب احتساب هذه العناصر بشكل منفصل و
 

 قياسال

خدام السياسـات المحاسـبية ألغـراض ت مح للمؤمن عليهم االستمرار في اسلذي يس( ا4المالي )  لدولي للتقريرار المعي من متطلبات اوعلى النقيض  

  اذج القياس المختلفة التالية:( نم17م. يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )2015يناير القياس القائمة قبل شهر 
 

 ية: ة" التالالتأسيسي "الفئات تند النموذج العام إلى سي 
 

   :كون منقات التي تت تحقيق التدف (أ

 فقات النقدية المستقبلية، داحتمالية التقديرات المرجحة للت  •

 تدفقات النقدية المستقبلية، وقتية للمال )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه الالتعديل الذي يعكس القيمة الو •

 ر المالية.  المخاطر المتعلقة بالمخاطر غي يل تعد •
 

ديم  جموعة عقود التأمين، ويتم إدراجه حالما تقوم المنشأة بتقم ثل هامش الخدمات التعاقدية الربح غير المحقق لية: يملتعاقدخدمات الش اهام (ب 

الت  الخدمات  هامش  يكون  أن  يمكن  ال  المستقبل.  في  العقخدمات  بداية  في  بالسالب  وعاقدية  ب د.  المبلغ  صافي  تسجيل  اليتم  ستيفاء السالب 

وعة  ة تقرير مالي الحق، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجمرربح أو الخسارة مباشرة. في نهاية كل فت ة العقد في القدية عند بداي الن   التدفقات

 عقود التأمين من اجل إعادة احتساب المجموع:  
 

مجموعة عقود  ت التعاقدية لوهامش الخدما  بليةبالخدمات المستق  متعلقةتيفاء التدفقات النقدية الن اسالمتبقي الذي يتكون م  التغطيةالتزام   •

 التأمين في ذلك التاريخ، 

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

ب، لالمسـتقبلية لكـن ال يمكـن ان يكـون بالسـا  تعلق بالخدماتلنقدية التي ت ات اتغيرات في التدفقالحقاً بحسب ال  لخدمات التعاقديةمش ايتم تعديل ها

سـيتم االعتـراف عـن تـأثير رة. كبر من هامش الخدمات التعاقدية المتبقي فـي الـربح أو الخسـاوبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية األ

 الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر ، والذي يتم تحديده من خالل اختيار السياسة المحاسبية.يرات في معدالت الخصم إما في لتغي ا
 

ا اركة المباشرة"(. يتم عمـل هـذشمشار إليها أيضاً بـ "عقود القود بمزايا مشاركة مباشرة )ي عهي طريقة الزامية لقياس ال  طريقة الرسوم المتغيرة

خـدمات تعـديل هـامش الالعقـود، يـتم  لهـذهالحقـاً. بالنسـبة حقق هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعـادة تقييمهـا تقييم لمعرفة ما إذا كان العقد ي ال

 :النموذج العام التعاقدية إضافة إلى التعديل ضمن
 

 لة للبنود األساسية.  التغيرات في حصة المنشاة من القيمة العاد •

 ألساسية علق بالبنود ا تت ة التي الر المالي والمخاط الزمنية للنقودمة تأثير القي  ت في التغيرا •
 

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

وائمـة التـزام الطريقـة يـتم مهـذه واحـدة أو أقـل. وب التـأمين لمـدة سـنة  عقد في مجموعة عقودلكل  ذج العام أو أن فترة التغطية  جوهري عن النمو

تأمين. يظل النموذج العـام قـابالً للتطبيـق مـن أجـل االعتراف األولي ناقصاً التدفقات النقدية المكتسبة من ال  التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند

لمخـاطر الماليـة فـي حـال أن لنقد وتأثير ايمة الزمنية لللق نقدية المستقبليةتعديل التدفقات ال يتوجب على المنشأة ه الس المطالبات المتكبدة. إال ان قيا

 قل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها. استالمها خالل سنة واحدة أو أ / دية المتوقعة سيتم دفعهاقالتدفقات الن 
 

 نرياالستاريخ 

خـالل وتلقـى  (17)قـم لماليـة رتقـارير الللي الـدور  الت على المعيـامسودة عرض تعدي الدولية  اسبة  ايير المحس معر مجلأصد  2019في يونيو   

 قشة القضايا التي أثارها أصـحاب المصـلحة. بالنسـبة أليلمحاسبة حاليًا منالمصلحة. يعيد المجلس الدولي لمعايير ااتعليقات من مختلف أصحاب  

خاصـة بوضـع الاءات العاديـة الدوليـة اإلجـرسـبة ير المحاجلـس معـاي سـيتبع م ،(17)رقـم  المـاليتقارير لللي دوالر تعديالت مقترحة على المعيا

عيـار لما فـي( 9)رقـم   للمعيار الـدولي للتقـارير المـالي  المؤقتوتأجيل اإلعفاء    (17)رقم    عيار الدولي للتقارير الماليلمل  المعايير. التاريخ الفعلي

 - (15رقـم ) المعيار الدولي للتقارير المالي بيقا تم أيًضا تطر إذح بالتطبيق المبك. يُسمم2023يناير   1هو حاليًا    ،(4م )قرية  المالالدولي للتقارير  

 اذه.المعيار في تاريخ نفتنوي الشركة تطبيق  المالية.األدوات  - (9رقم ) اليوالمعيار الدولي للتقارير المالعقود مع العمالء ادات من راإلي 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 مة سعودية(ساه)شركة م

 )تتمة( وجزة الم ةالمرحليحول القوائم المالية إيضاحات  

 م 2022 سبتمبر 30ي كما ف
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبيةات اسسيال -3

 مة()تتحيز التنفيذ دخل ن لم تلصادرة ولكالمعايير ا (ب

 )تتمة( تأمينود القع - (17)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  التحول

ار لمنشأة عندئذ اختيـلى اعقود التأمين غير مجٍد، يجب عإال انه في حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من   يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي.

 العادلة. و طريقة القيمة عي أالمعدلة بأثر رج إما طريقة التطبيق

 

 العرض واالفصاح

 أمين مع التعديالت على العرض واإلفصاح. في السياسات المحاسبية لعقود الت معيار الجديد إلى تغيير لتتوقع الشركة أن يؤدي ا
 

 تأثيرال

األولى والثانية إلى ات المالية  قديم البيان تم ت ، وم2021في مايو    (17)ة رقم  الدولي إلعداد التقارير المالي   عيارت الشركة تصميم متطلبات الم ملأك

يتم    ، لم جزة  المو  المرحليةعلى التوالي. حتى تاريخ نشر هذه البيانات المالية    م 2022يونيو    4و    م 2021  ديسمبر  15في    البنك المركزي السعوي 

شركة  الذي أحرزته ال  يم وحالة التقدملتصمت الرئيسية قيد اقبل الشركة. فيما يلي المجااللتطبيق المعيار بشكل كامل من  الي  بعد تقييم األثر الم

 حتى اآلن: 
 

لتأثير انطاق   ملخص التأثير   

نك  الب لتشغيل الجاف إلى  امل إلى جانب التقديمات الثالثة لال تزال الشركة تقوم بتقييم األثر المالي الك

 . م 2022نوفمبر  15المقرر تقديمها في  لسعوديزي االمرك
 ثر المالي األ

ة / نموذج  يقة الرسوم المتغيررط أجل  جديد من    ساباتلمفاهيمي لمخطط حتم تطوير التصميم ا •

 األقساط الُمبسطة توزيع  طريقةالقياس العام / 

 اسبية على مستوى أكثر دقة تم تطوير متطلبات البيانات االكتوارية والمح •

معدال زتخ  يجب • لحسابين  وتتبعها  العقود  لمجموعة  الخصم  بموجب    ت  الفائدة  طريقة  تراكم 

 ام.القياس العموذج ة / ن يرسوم المتغالر

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

 لتعديل المخاطر. 

ود المرهقة وكذلك تحديد  ختبار العقية الالرئيس  اهيمي لتحديد المدخالتتم تطوير التصميم المف •

 ُمبسطة توزيع األقساط ال الظروف" لعقود "الحقائق و

 مش الخدمة التعاقديةلحساب وتتبع ها هيمي تصميم مفا •

الدولي للتقارير المالية رقم  ث ماورد اعاله من خالل المعيار  ي اختارت الشركة مزود النظام لتح •

17 . 

يا ر البيانات / أنظمة تكنولوجثي تأ

 لمعلومات ا

واالكتتا • واإلكتوارية  المالية  للعمليات  المفاهيمي  التصميم  تصميم  المتم  وتكنولوجيا  ت  علوما ب 

موعة جديدة من  جنب مع مج   ىجنبًا إل  (17الي رقم )المعيار الدولي للتقرير المع  بما يتناسب م

للتع جديدة  ضوابط  تطوير  سيتم  الحوكمة.  مع إطار  للتقار  امل  الدولي  االمعيار  رقم    لماليير 

 خالل مرحلة التنفيذ (17)

ب  • وضعها  سيتم  التي  الجديدة  التسوية  البياناعمليات  مصادر  الم ين  واالكتوت  ارية حاسبية 

 واالكتتاب 

التص  • تحديد  للسياساتم  المفاهيمي  الم  تميم  الجديدة  والقرارات  المحاسبية  القياس  لنموذج  ناسبة 

 ال الفنية لكل مج

 قة بعقود التأمينمتعلمراقبة الشروط واألحكام ال  •

وتكا • الجديدة  المصروفات  تخصيص  لعملية  النظري  التصميم  وضع  وتكالتم  الشراء  يف ليف 

 حية على مستوى العقد. اب لتحديد الرب وتكاليف االكتت وية المطالبات تس

 ب وضع نظام لتتبع فترة التغطية للمنتجات المستقبليةجي  •

 تأثير المعالجة 

 (17)لمالية رقم معيار الدولي إلعداد التقارير اة للتم إنشاء لجنة توجيهية جديد  •

 نشطة ى األالتنفيذ على مستوتم وضع خطة المشروع للتصميم و •

 ر الرقابةاطإات ولى السياسالتأثير ع

 

 (17)ة الماليـ راري لتقلمعيار الدولي ثالثة من الالمرحلة ال تطبيق. قدمت الشركة تقرير خطة للتطبيقوشكلت لجنة    تطبيقلابدأت الشركة في عملية  

بيانـات لتقـديم ال تعد الشـركة، تسـذلـك  عالوة علىتصميم.  لالمتثال للمتطلبات التنظيمية لمرحلة ال  م2021في مايو    البنك المركزي السعوديإلى  

 .م2022بحلول نوفمبر  لمركزي السعوديالبنك اة إلى ث والنتائج المالية التجريبية الثال

 

 



 لجزيرة تكافل تعاوني  شركة ا

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموجزة  مرحليةال إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2022 سبتمبر 30كما في 
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 )تتمة(  ة هامل ا المحاسبية السياسات    -3

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

   األدوات المالية  - (9)المعيار الدولي للتقرير المالي 

ة المتعلقـة بـاألدوات الجديـد البنـود التاليـ المعيـار ل. يتناو(39رقم )معيار المحاسبة الدولي  ليحل محل م2014يوليو    24في  عيار  تم نشر هذا الم

 لمالية:ا
 

 نيف والقياستصال

لشـامل ن خـالل الـدخل ادلـة مـ، أو القيمـة العا( منهجاً واحداً لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة9لمعيار الدولي للتقرير المالي )يستخدم ا

 بالتكلفة المطفأة في حال:خسارة. يتم قياس األصل المالي لو القيمة العادلة من خالل الربح أو ااآلخر، أ

 

 مال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و صل ضمن نموذج أعاظ باألتفحاال (1

التعاقدية (2 تدفقا  ينتج عن الشروط  نقدألصل مالي  تواريخ م ت  تعت ية في  المبلغ وتعتبر أبر فقط مدفوعات ألحددة والتي  فائدة على  ي صل  ضاً 

 ئم. أصل المبلغ القا

 

الشامل اآلخر ويتم تدوير المكاسب والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسـارة عنـد البيـع العادلة من خالل الدخل  يمة  يُقاس األصل المالي بالق

 يين: التالال تحقق الشرطين في ح

  موجودات دية التعاقدية وبيع الريق تحصيل كل من التدفقات النقطباألصل ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن    تفاظحالا (1

 الية، والم

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

 

االعتراف األولي،  و الخسارة. إضافة إلى ذلك وعنداذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح  قق شروط هلية التي ال تحالما  قياس الموجوداتم  يت 

د أو ل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فـي حـال أن القيـام بـذلك سـيعمل علـى اسـتبعادام خيار تصنيف األص ستخة اأيمكن للمنش

اً ن للمنشـأة أيضـحتفـاظ بهـا بغـرض المتـاجرة، يمكـالبالنسبة ألدوات حقـوق الملكيـة التـي ال يـتم ا جوهري. لمحاسبية بشكل  قات اتخفيض الفرو

 غيرات الالحقة بالدخل الشامل اآلخر فـي القيمـة العادلـة لـألدوات )بمـا فـي ذلـك المكاسـب والخسـائرالت ر قابل لإللغاء عرض  ل غي االختيار بشك

 . قائمة الدخلفي  ألرباح المدرجةعات االمحققة(، وتوزي 
 

ي القيمـة العادلـة لاللتـزام تم إدراج مبلغ التغيـر فـة، ي لة من خالل الربح أو الخسارادت المالية المحددة بالقيمة العاإضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوب 

غيـرات فـي مخـاطر االئتمـان اج تأثيرات الت ال إذا كان إدرخر، إالدخل الشامل اآلالمالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في 

 . قائمة الدخلية في اسب لمحايؤدي إلى أو زيادة الفروقات  تزام في الدخل الشامل اآلخر قدلالخاصة باال
 

 االنخفاض في القيمة  

وفقـاً لمعيـار المحاسـبة تم استخدامها  متوقعة، كما لوان ال( خسائر االئتم9)يعكس نموذج االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  

صول حدث ائتماني قبل إدراج خسائر (، ليس من الضروري ح9)  اليمهج المعيار الدولي للتقرير السائر ائتمان متكبدة. وفقاً لمن خ( ك39الدولي )

يـتم تحـديث مبلـغ خسـائر االئتمـان  ئر االئتمانيـة.ت في تلك الخساتغيرامان المتوقعة والاالئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئت 

 ي. منذ االعتراف األول مانئت اللي لتعكس التغيرات في مخاطر اقعة في تاريخ كل فترة تقرير ماوالمت 
 

 التحوطمحاسبة 

 ( المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  ك9يقدم  التحوط  لمحاسبة  جديدة  متطلبات  محاسبة  (  تتماشى  معالتحوي  أقرب  بشكل  المخاطر  ط  تعمل  إدارة   .

التحوط مع استثناء ت على كامل محاسبة دياللتعاالعام لمحاسبة التحوط. تنطبق بشكل أكبر على مبادئ النموذج  مالمتطلبات على تأسيس منهج يقو

مة العادلة، قد تستمر  ق بتحوطات القي ة"(. فيما يتعللعادلالكلية للقيمة ا  تحوطات القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة )التي يشار إليها بـ "التحوطات

مجلس معايير  بأن  ء بشكل كبير نظراً  ستخدام هذا االستثنام ا. ت (39في معيار المحاسبة الدولي )متطلبات محاسبة التحوط حالياً    المنشأة بتطبيق

 وع منفصل.  المحاسبة الدولي يعالج حالياً محاسبة التحوط الكلية كمشر
 

 نرياالسخ تاري

"عقود التأمين": (  4)معيار الدولي للتقرير المالي  م. إال أن التعديالت على ال2018يناير    1(  9معيار الدولي للتقرير المالي )سريان ال  كان تاريخ

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

 عيار الدولي للتقرير الماق  طآت بإصدار عقود التأمين ضمن ن ( القائم للسماح للمنش4لمالي )اتعديالت على المعيار الدولي للتقرير  م، وال2016

(" عقود  17مالي الجديد )ير اليار الدولي للتقر( قبل أن يدخل المع9( للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )4المالي )
 يالت خيارين بديلين وهما:  لدولي حيز التنفيذ. تقدم التعداين" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة التأم
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبية السياسات    -3

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

 )تتمة( لمالية وات ا األد - (9)لمالي المعيار الدولي للتقرير ا 

 )تتمة( السريانتاريخ 

 ( حتى 9لي للتقرير المالي )وتطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الد .1

 و د، أمعيار التأمين الجدي سريان يخ تار (أ

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

م 2021يناير    1من    4الية رقم  عيار الدولي للتقارير المواإلعفاء المؤقت للم  17ر المالية رقم  دولي إلعداد التقاري ريخ نفاذ المعيار التا

باألصول ا2023  يناير  01إلى   تتعلق  إفصاحات إضافية  التي م. مطلوب  للشركات  الخيار متاح فقط  التأجيل. هذا  فترة    لمالية خالل 

 بقًا ؛ أو، سا 9ولي إلعداد التقارير المالية رقم لم تطبق المعيار الدي الغالب بالتأمين وترتبط أنشطتها ف
 

ة للموجودات المالية المصنفة، لكن استبعاد تأثيرات بعض الفروقات المحاسبية التي تظهر  نسب بال  (،9قرير المالي )ر الدولي للت تطبيق المعيا .2

 إضافية.  تحا فصاال توجد حاجة  ،ترة األوليةل الف. خال ربح أو الخسارةن الجديد من المي قبل تطبيق معيار عقود التأ
 

 يلي: ما ضمن والذي ت  م2021يناير  1ًرا من أجرت الشركة تقييًما أوليًا اعتبا
 

لك مكونات  في ذ  )بما  (4)رقم    يال التقرير الم( تمت مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي  1)

 و   التزاماتها؛ميع جمعة من عقود التأمين( بالمبلغ اإلجمالي المسجل لج م ت المضمنة غير الائع أو المشتقاالود
 

،  تى هذه التقييماعلاماتها. بناًء  جمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المتعلقة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التز ة إقارن ( تمت م2)

ود  عق  عيارحتى تاريخ نفاذ م  (9)  المالي  تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير، قررت الشركة  يمؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتال  قررت الشركة أنها

 لشركة. لية لماال  القوائمالتأمين الجديد. يتم تضمين اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في 

 م االثرييتق

في   إج 2022  سبتمبر  30كما  الشركة  تمتلك  مالية وموجودمم،  متعلقالي موجودات  بمبلغات  بالتأمين  )  الف  2,139,488  ة    31لاير سعودي 

الف لاير سعودي( على    129,468م:  2021ديسمبر    31الف لاير سعودي )  104,690الف لاير سعودي( و  1,937,676م:  2021سمبر  دي 

  631,829ألخرى بمبلغ  ض الذمم المدينة اا من النقد وما في حكم النقد وبع بها بالتكلفة المطفأة حالًي حتفظ  ة الم موجودات المالي والي. تتكون اللت ا

بمبلغ    784,474م:  2021ديسمبر    31ي )سعودالف لاير   للبيع  استثمارات متاحة  المالية األخرى من  الموجودات  تتكون  الف لاير سعودي(. 

دخل الشامل اآلخر  . تتوقع الشركة استخدام تصنيف ال(الف لاير سعودي  1,524,882م:  2021ديسمبر    31سعودي )  الف لاير   1,485,371

، لم تقم الشركة  كة لسندات الدين والطبيعة اإلستراتيجية الستثمارات حقوق الملكية. ومع ذلك نموذج أعمال الشر على  مالية بناًء  لهذه الموجودات ال

اد التقارير  لمعيار الدولي إلعدلغ القائم كما هو مطلوب بموجب اب ين تفي باختبار أصل المندات الدا كانت ستحديد ما إذء تقييم مفصل لرابعد بإج

صناديق المصنفة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بموجب  االستثمار في الكون  . سي 9ة رقم  المالي 

الف لاير   1,245,533  يمة العادلة بمبلغاألوراق المالية بالقم قياس هذه  ت م ، ي 2022  سبتمبر  30ما في  . ك9  ة رقملتقارير المالي معيار الدولي لال

الف لاير سعودي    237,824ف لاير سعودي( مع التغيرات في القيمة العادلة خالل الفترة بمبلغ  ال  1,524,882م:  2021مبر  ديس   31سعودي )

الف     239,838تبلغ    م2022  سبتمبر  30ا قيمة عادلة كما في  هلمالية األخرى لعودي(. األصول االف لاير س  216,905  م:2021ديسمبر    31)

  31الف لاير سعودي )  2,774بمبلغ    الفترةير القيمة العادلة خالل  الف  لاير سعودي( مع تغ  155,875م:  2021ديسمبر    31لاير سعودي )

ت  ة عن التحليال حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئ   ة ولي على المعلومات المتاحيم األالتقي ي(. يعتمد هذا  الف لاير سعود  1,340  م:2021ديسمبر  

الداعمة التي يتم توفيرها للشركة في المستقبل. ال تزال الشركة في وضع اللمسات األخيرة  اإلضافية المعقولة و  وماتإلضافية أو المعلالتفصيلية ا

للتقارير  معيار الدولي  كة أن يكون لل . مع ذلك ، ال تتوقع الشر9لية رقم  ادولية إلعداد التقارير المير ال لمعاي تطبيق وتنفيذ اا لقياس تأثير  مهعلى تقيي 

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

 .عةتمانية المتوق الخسائر االئ  9تقارير المالية رقم لج المبسط للمعيار الدولي لالنه  علىمحتفظ بها بناءً التأمين ال

 

، حيث ُطلب من الشركة تقديم تقييم الفجوة التشغيلية بحلول  م2022فبراير    8عليمات بتاريخ  مركزي السعودي ت ك ال، أصدر البن عالوة على ذلك

قدمتهم2022مارس    31 والذي  األ  ،  أول  .م2022أبريل    4في  صول  الشركة حسب  تقديم  التقارير    تجريبيتشغيل    تم  الدولي إلعداد  للمعيار 

 . م2022الثاني بحلول نوفمبر  التجريبير تقديم التشغيل المقر ومن  م2022يونيو  4في   (9)مالية رقم ال

 

 تجميع االعمال  -4

اندماًجا قانونيًا مع سوليدرتي خالل السنة المنتهية  لت  د أكمركة ق، كانت الشم2021فبراير    28خ  ري بتا  1كما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح رقم  

ل  خاصة بشركة سوليدرتي إلى الشركة في مقاب لتزامات وجميع األنشطة التجارية ال واال. بعد االندماج ، تم نقل األصول  م2021ديسمبر    31في  

  12,066,403لاير سعودي، والذي يتألف من إصدار     ألف  317,950غ  بل الشراء بمبل. تم تحديد مقاكةاألسهم التي تم إصدارها حديثًا في الشر

العادلة  أسهم جديدة لمساهمي سول القيمة  تم تحديد  بناًء علألسيدرتي.  الُمصدرة حديثًا للشركة  الهم  العادية  بالغة لى سعر السوق الختامي لألسهم 
م. نتيجة لذلك، كانت  2021فبراير    28االستحواذ في  يخ  ل تارول قب تاريخ آخر تدا  سوق السعودي فياللاير سعودي للسهم الواحد في    26.35

سعودي على التوالي خالل السنة    ألف لاير   197,286ألف لاير سعودي و    120,664ال وعالوة إصدار أسهم بمبلغ  هناك زيادة في رأس الم

 م. 2021ديسمبر   31في  المنتهية
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 ة( تجميع االعمال )تتم  -4
 

المالية رقم    ة االستحواذ بموجب ام طريقباستخد  عن االندماج  تمت المحاسبة  للتقارير  )"المعيار"( مع كون    مالاندماج األع  -  3المعيار الدولي 

الالشركة ه الشري  للموجودات  مستحوذ و سوليدرتي هي  العادلة  القيم  أساس  االستحواذ على  الشركة عن عملية  تحاسب   . عليها  المستحوذ  كة 

، أكملت  م2021  ديسمبر  31"تاريخ االستحواذ"(. خالل السنة المنتهية في  م ) 2021فبراير    28ي  كما ف ترضة  المطلوبات المفمستحوذ عليها وال

للموجودات وال ص مقالشركة عملية تخصي  الشراء  المالية رقم  ابل  للتقارير  الدولي  المعيار  لمتطلبات  المحددة وفقًا  وبناًء عليه3مطلوبات  يت .  م  ، 

  317,950بلغ  مء ب المركز المالي على أنها صافي نتيجة مدفوعة مقابل الشرا  ودي في قائمةالف لاير سع  232,948غة  رة البالاف بالشهاالعتر

 الف لاير سعودي )انظر أدناه(. 85,002لمستحوذ عليها بمبلغ مة العادلة لصافي األصول االقي الف لاير سعودي و
 

 رضة طلوبات المفتلمواالموجودات المقتناة المحددة  

 :م2021ر ي براف  28لة المؤقتة للموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة كما في الي القيم العاديلخص الجدول الت 

 االجمالي ين المساهم ياتعمل عمليات التأمين  

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

    الموجودات

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

 37,500 37,500 - ( 1-4اح )االيض ير االجلع قصودائ

 29,081 - 29,081 الصافي  ب اشتراكات مستحقة القبض، 

 10,962 - 10,962 يف اصلاب معيدي التأمين،  الغ مستحقة منبم

 98,479 98,479 - استثمارات 

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

 22,968 - 22,968 تحت التسوية  طالباتن من مي التأمييدحصة مع

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

 8,818 - 8,818 ة لجؤم تكاليف اقتناء وثائق

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

 7,743 - 7,743 حق استخدام اصول 

 4,447 - 4,447 ومعدات  تممتلكا 

 56,291 56,291 - ذات عالقةجهة  ة منمبالغ مستحق

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

 4,760 - 4,760 موجودات غير ملموسة 

 617,378 286,318 331,060 إجمالي الموجودات
    

    المطلوبات

 31,447 - 31,447 ن بيمبالغ مستحقة لوكالء وحملة وثائق والمطال

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

 8,173 - 8,173 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 106,795 - 106,795 اشتراكات غير مكتسبة 

 1,356 - 1,356 لمعيدي التأمين  غير مكتسبةموالت ع

 53,513 - 53,513 مطالبات تحت التسوية

 40,491 - 40,491 إلبالغ عنها ا مطالبات متكبدة لم يتم

 19,244 - 19,244 عجز أقساط التأمين اطي احتي

 18,544 - 18,544 أخرى  فنية احتياطيات

 7,407 - 7,407 مطلوبات االيجار

 147,218 147,218 -  التأمينحقة لعمليات  ستم غلامب

 984 838 146 لجهة ذات عالقة  مبالغ مستحقة

 2,738 - 2,738 التزامات منافع الموظفين

 3,398 3,398 - قةمستح اة وضريبة دخلكز

 40 - 40 فائض من عمليات التأمين
    

 532,376 201,341 331,035 إجمالي المطلوبات

 317,950   اءمقابل الشر

 ( 85,002)   يتي كما في تاريخ االقتناءصافي موجودات سوليدر

 232,948   شهرة ناتجة عن االستحواذ

 

المنتهية في    سنةلاالسعودية للتكافل التي تم الحصول عليها من خالل دمج األعمال. خالل    ة سوليدرتي لشرك النظامية ديعة  لمبلغ الو هذا ال  يمث   4-1

 . سامالمبلغ بالكامل عند استالم موافقة  احب س  تم ،م2021 برديسم 31
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   وما في حكمهنقد ال -5

 مما يلي:  وما في حكمهيتكون النقد 

 

الف   39,169:  م2021ر  ديسمب   31دي )سعو  الف لاير  71,289  م مبلغ0222  تمبرب س  30كما في    هيتضمن النقد وما في حكم   5-1

 . لاير سعودي( محتفظ بها لدي بنك الجزيرة "المساهم المؤسس"

 
 ، صافي ذمم أقساط تأمين مدينة -6

 ة كما يلي: السن  لفترة /ل اخال ديون مشكوك في تحصيلهاة في مخصص كانت الحرك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راجعة( )مم 2021ديسمبر 31 عة(م )غير مراج 2022 سبتمبر 30 

عمليات   

 التامين 

عمليات  

 اإلجمالي  المساهمين 

عمليات 

 التامين 

 عمليات

 اإلجمالي  همين المسا

 عودي  سألف لاير عودي لاير س ألف 
       

 35 - 35 30 - 30 النقد في الصندوق 

 82,988 5,395 77,593 115,041 6,026 109,015 وكالبن  لدىنقد ال

 83,023 5,395 77,628 115,071 6,026 109,045 االجمالي 

       

 م 2022 برتمبس 30 

 جعة( مرا  )غير

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

   عمليات التأمين 
   

 27,050 35,234 حاملي وثائق  

 5,886 5,272 كالء ووسطاء واللا

 9,233 7,564 (4-13جهات ذات عالقة )إيضاح

 42,169 48,070 ذمم أقساط التأمين المدينةإجمالي 

 (21,883) ( 20,220) فاض القيمة صص خسارة انخخم

 20,286 27,850 ، بالصافيذمم أقساط تأمين مدينة

   

أشهر المنتهية في   للتسعة 

 م 2022  سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 

 31للسنة المنتهية في 

 م 2021ديسمبر 

 ة( اجع)مر

 سعودي ألف لاير  عودي  سألف لاير 
   

السنة  الفترة / بداية يالرصيد ف  21,883 202 

 15,505 - ( 4اح جميع االعمال )إيضالمكتسب من خالل ت 

 6,176 ( 1,663) ل الفترة / السنة خال   صمخص/   عكس() 

نهاية الفترة / السنة  يالرصيد ف  20,220 21,883 
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 بطة بوحدات مطلوبات مرت ظ بها لتغطيةيع محتفاحة للبرات متثما است -7
 

رها الجزيرة كابيتال "المساهم  ي تدي ت ألمريكي الر االمشتركة بالريال السعودي والدواليتألف استثمار عمليات التأمين من وحدات الصناديق  

 . المؤسس
 

 العملة 

 م 2022  سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف ي لاير سعود ألف  

    ليات التأمين مع

48,2691 لاير سعودي  صندوق الجزيرة  للمرابحة بالريال السعودي    151,981 

وع الجسور لمتن صندوق الجزيرة ا عودي  سلاير   200,612 225,949 

 65,262 62,404 لاير سعودي  صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن 

سعودي لاير   لمتحفظ ع اصندوق الجزيرة المتنو  19,862 17,227 

 364,509 361,962 لاير سعودي  صندوق الجزيرة لألسهم السعودية 

ألسهم رة الدولي لصندوق الجزي  ,286173 دوالر امريكي     0258,52  

 199,517 129,316 دوالر امريكي   وق الجزيرة لألسهم األوروبية صند

917241, 149,822   يكيدوالر امر صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية  
  ────── ─────── 

 1,524,882 1,245,533  االجمالي 
  ══════ ═══════ 

 

 :السنة كما يلي الفترة / مرتبطة بالوحدات خاللات الب طية المطلولتغ بيع المحتفظ بهامارات المتاحة للالحركة في االستث 
 

 

 
أشهر المنتهية في   للتسعة

 م 2022 سبتمبر 30

 ( )غير مراجعة

 31في  سنة المنتهيةلل

 م 2021ديسمبر 

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف 
   

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

 (35,846) ( 41,525) صافي بال،  لسنةة / ارالفت خالل  دردااست 

 216,905 ( 237,824) ( 9السنة )إيضاح الفترة / التغيرات في القيمة العادلة خالل 

 1,524,882 1,245,533 السنة  نهاية الفترة /د في الرصي 

 

 ات  ستثماراال -8
 

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

 

 التأمين  ياتعمل

  ياتلعم 

 عمليات التأمين االجمالي  لمساهمين ا

عمليات  

 االجمالي  المساهمين

لاير سعودي  ألف  لاير سعودي  ألف   
       

محتفظتث اس حتى   مارات  بها 

االستا )ريخ    إيضاح تحقاق 

8-1) - 513,032 513,032 - 466,815 466,815 
بها استثمارات محتفظ 

دلة من خالل  بالقيمة العا

2135,8 (2-8 إيضاح) لدخلمة اقائ  2 6,01104  239,838 119,459 36,416 155,875 

 622,690 503,231 119,459 752,870 617,048 135,822 إجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 مة سعودية(ساه)شركة م
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 ات )تتمة( االستثمار -8

 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ارات استثم 8-1

ألف لاير    466,815:  م2021ديسمبر    31دي )وألف لاير سع  513,032ة  بقيمكوًكا  بها حتى تاريخ االستحقاق ص تمثل االستثمارات المحتفظ  

%  1.83:  م2021بر  ديسم  31ويًا )% سن 5.65إلى  %  1.83هو    عاًما. متوسط سعر الكوبون على الصكوك   30إلى    12سعودي( مع استحقاق من  

 .%(5.65إلى 
 

في   الحركة  بها  االستثمارات  هذه  كانت  االستحقاقالمحتفظ  تاريخ  اخال  حتى  المنتهية  ل  في    م2022  رسبتمب   30في  لفترة  المنتهية    31والسنة 

 على النحو التالي: م2021 ديسمبر
 )غير مراجعة(   م2022 سبتمبر 30 

 ي االجمال  ساهمين ت الم عمليا لتأمين ات اعملي  

 لاير سعودي   ألف 
    

 466,815 466,815 -  الفترةبداية  فيالرصيد 

40,916 - الفترة اضافات خالل   60,914 

( 12,411) - تفظ بها حتى تاريخ االستحقاقات محراستثمااستحقاق   (12,411 )  

66710, - عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  10,667 

( 12,953) - من االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق المستلمة عموالتال  (12,953 )  

,032513 -   الفترةرصيد نهاية   513,032 
 

 )مراجعة(   م2021 ديسمبر 31 

 االجمالي  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي  ألف 
    

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

 93,500 93,500 - (4ميع االعمال )إيضاح ن خالل تجالمكتسب م

 149,202 149,202 - سنةل الخال اضافات

 12,071 12,060 11 االستحقاق تاريخ ات محتفظ بها حتىاستثمار ة منعمول

 (31,442) (30,061) (1,381) من االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق المستلمة عموالتال

 ( 151,864) (136,864) (15,000) تفظ بها حتى تاريخ االستحقاقات محرمااستث استحقاق 

 466,815 466,815 -  السنةرصيد نهاية 

    
 

 خالل قائمة الدخل  ة من ل بالقيمة العاداستثمارات محتفظ بها  8-2

الد  قائمة  من خالل  العادلة  بالقيمة  االستثمارات  اتتضمن  في  خل  كاب ستثماراً  ا"الجزيرة  يُديتال"  المساهم لذي  بواسطة  بمبلغ   ار  المؤسس 

)ألف لاير سعو  233,961 في أسهم شركات مدرجة في   سعولايرف  أل  150,388:  م2021ر  ديسمب   31دي  استثماراً  دي(، وتتضمن 

مار استث و  (لاير سعودي  فأل  3,564:  م2021  ديسمبر  31)  ألف لاير سعودي  3,954والتي تبلغ قيمتها    هم السعودية "تداول"األس  قسو

 (. لاير سعودي الف 1,923: م2021ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 1,923في نجم بمبلغ 

 

والسنة المنتهية    م 2022  سبتمبر  30 في  المنتهيةالفترة    خاللدخل  لمن خالل قائمة ا  بالقيمة العادلةمحتفظ بها  الستثمارات الكة اكانت الحر

 التالي:على النحو  م2021ديسمبر  31في 

 

 

 

 

 )غير مراجعة( م2022 سبتمبر 30 

 الي االجم  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

 لاير سعودي   ألف 
    

 155,875 36,416 119,459 الفترةي بداية يد فالرص 

 166,000 131,000 35,000 ة رالفت خالل إضافات  

 ( 84,811) ( 64,819) ( 19,992) الفترة خالل   اتاستبعاد

742,7 1,419 1,355 ققة ح غير محباار  
    

 239,838 104,016 135,822 الفترة رصيد نهاية 

    



 لجزيرة تكافل تعاوني  شركة ا

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموجزة  مرحليةال إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2022 سبتمبر 30كما في 
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 االستثمارات )تتمة(  -8

 ( )تتمة يمة العادلة من خالل قائمة الدخلتفظ بها بالقرات محماتث اس 8-2

 

 تياطي وحدات  حا -9

أشهر المنتهية في   للتسعة 

 م 2022 سبتمبر 30

 راجعة( ر م)غي

  31للسنة المنتهية في 

 م 2021بر ديسم

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف 
   

 1,349,364 1,526,927 بداية الفترة / السنة رصيد فيلا

 125,493 91,515 اشتراكات استثمارية 

( ,326105) تصفيات  (132,884) 

( 26,624) االستحقاقات   (31,951) 

( 237,824) (7ضاح لة الستثمارات متاحة للبيع )إي لقيمة العادالتغير في ا  216,905 
 ────── ────── 

 1,526,927 1,248,668 لفترة / السنةنهاية ا يالرصيد ف
 ══════ ══════ 
 

 أخرى فنية اطيات حتي وا  التأمينجز أقساط احتياطي ع ،يحساباالحتياطي ال -10

أشهر المنتهية في   للتسعة 

 م 2022 سبتمبر 30

 راجعة( ر م)غي

  31للسنة المنتهية في 

 م 2021بر ديسم

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف 
   

 5,468 5,625 ( 1-10سابي )إيضاح ح تياطي حا

 9,617 11,401 (2-10)إيضاح  احتياطي عجز أقساط التأمين

 259 209 (3-10)إيضاح ى أخر فنية اتاحتياطي 
 ────── ────── 

 17,235 15,344 
 ══════ ══════ 

التأمين  الحسابيةيات  االحتياط  تكوينيتم   أقساط  واحتياطي عجز  خبير وفقًا    خرىاأل  ةفني لا  واالحتياطيات،  من  عليه  الحصول  تم  الذي  للتقرير 

 . اكتواري مستقل
 

 حسابي ي ياط احت  10-1

هية في  أشهر المنت للتسعة 

 م 2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 

 للسنة المنتهية في  

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف ودي لاير سع  ألف 
   

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

 (3,692) 157 ، صافي  تغير في االحتياطي الحسابيال
 ────── ────── 

 5,468 5,625 السنة / رةهاية الفت رصيد في ن لا
 ══════ ══════ 

 
 

 مراجعة() م2021مبر ديس 31 

 االجمالي  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 سعودي  لاير  ألف 
    

 56,463 2,984 53,479 ة السنةالرصيد في بداي 

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

 264,950 175,000 89,950 السنة  لخال ت  إضافا

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

340,1 529 811 ارباح غير محققة   

 155,875 36,416 119,459 سنة رصيد نهاية ال

    



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  
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 )تتمة(  أخرىية نف جز أقساط التأمين واحتياطيات ياطي عي، احتاالحتياطي الحساب -10
 

   عجز أقساط التأمين  ياحتياط  10-2

أشهر المنتهية في   للتسعة 

 م 2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 

 للسنة المنتهية في  

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف 
   

 - 9,617 السنة / الرصيد في بداية الفترة

 19,244 - ( 4 تسب من خالل تجميع االعمال )إيضاحالمك

 (9,627) 1,784 ، صافي   مينعجز أقساط التأ احتياطيالتغير في 
 ────── ────── 

 9,617 11,401 السنة / الرصيد في نهاية الفترة
 ══════ ══════ 

 

 ى أخر  فنية  اتاحتياطي 10-3

أشهر المنتهية في   للتسعة 

 م 2022 سبتمبر 30

 اجعة( ر مر)غي

 للسنة المنتهية في  

 م 2021بر ديسم 31

 )مراجعة( 

 ودي لاير سع ألف لاير سعودي   ألف 
   

 322 259 السنة / الرصيد في بداية الفترة

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

( 50) ، صافي   ىأخر فنية تاالتغير في احتياطي   (18,607) 
 ────── ────── 

 259 209 السنة / نهاية الفترةفي  الرصيد
 ══════ ══════ 

 
 اشتراكات غير مكتسبة  الحركة في -11

 م 2022 سبتمبر  30 أشهر المنتهية في التسعةفترة  

 )غير مراجعة( 

 م2021بر ديسم 31السنة المنتهية في 

 جعة( )مرا

  

 اإلجمالي 

معيدي  حصة  

 التأمين 

 

 الصافي 

 

 اإلجمالي 

حصة معيدي  

 التأمين 

 

 الصافي 

 لاير سعودي   ألف لاير سعودي لفأ 
     

  

فترة / الرصيد في بداية ال

( 5,7162) 76,567 السنة  50,851 34,533 (17,423) 17,110 

تجميع   خالل  من  المكتسب 

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

مكتتبة / )مسندة(    اشتراكات

( 33,906) 269,797 خالل الفترة / السنة   15,8923  299,031 (82,812) 216,219 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 64346,3  (59,622 )  286,742 440,359 (110,466) 329,893 

اشتراكات استثمارية  

خالل  واشتراكات مكتسبة 

( 240,626) السنة الفترة /  4447,9   )192,682( (363,792) 84,750 (279,042) 
 ────── ────── ────── ─────── ─────── ─────── 

 / الفترةة د في نهاي الرصي 

( 11,678) 105,738 ةالسن   94,060 76,567 (25,716) 50,851 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 

 



 لجزيرة تكافل تعاوني  شركة ا

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموجزة  مرحليةال إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2022 سبتمبر 30كما في 
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 ة غير مبلغ عنها متضمنة مطالبات متكبد التسويةت تحت مطالبا -12

 عالقة ال ت ذات جهاالمعامالت مع ال -13

اسبة الدولي  في معيار المح  ةالوارد  عالقة  ذات   لجهة اأخرى تندرج ضمن تعريف    جهاتفي معامالت مع    األعمال العاديةق  الشركة في سيا  تدخل 

تسيطر عليها  الم  العالقة:ذات    جهاتالوتمثل  (  24) والمنشآت  الشركة  في  الرئيسيين  اإلدارة  والمديرين وموظفي  الرئيسيين  تسي ساهمين  طر  أو 

متأثرعليه أو  بشكل مشترك  بهذه  ا  بشكل جوهري  هذه  الجهاتة  المعامالت مع  جميع  تتم  للشروط واألحكام  ذا   تالجها.  وفقًا  العالقة  العادية  ت 

 إلدارة. المعتمدة من قبل ا
 

  ذات عالقة خالل  مع جهاتة تمت  فيما يلي تفاصيل معامالت رئيسي   16و    8،  7،  6،  5ة إلى اإلفصاحات الواردة في اإليضاحات  ضافاالب   1  -13

 أشهر المنتهية:   التسعة فترة

 مبلغ المعاملة   

 بيعة المعاملة ط قة العال اتف ذا طراال

 م 2022 سبتمبر 30

 ير مراجعة( )غ

 م 2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  لاير سعودي ألف    
    

 - 29 دخل عمولة من ودائع  بنك الجزيرة 

 5,544 13,852 لمكتتبةاكات اإجمالي االشتر 

 19,714 26,684 لبات المدفوعة المطا 

 371 - لكية االستثمار في أسهم حقوق الم 

 7 15 توزيعات ارباح مستلمة   

    

 1,674 2,573 كة أرباح مكتسبة من صناديق مشتر  الجزيرة كابيتال 

 - 7,353  ايرادات اخرى 

 - 197  رسوم احتفاظ 

    

 - 2,756 مين المكتتبةإجمالي اقساط التأ ورة ة المتطللتنمي شركة الدرة 

    

 - 33 التأمين المكتتبةساط إجمالي اق  شركة األخوة الموحدة 

 - 3 عموالت  

    
    

 39 188 إجمالي االشتراكات المكتتبة وأعضاء اللجنة  مجلس اإلدارة 

    
    

 4,550 4,428 الصافي ب ت ، والمزايا والبدال الرواتب  اإلدارة العليا موظفي

 43 7 االشتراكات المكتتبةإجمالي  

  سبتمبر  30 أشهر المنتهية في التسعةفترة  

 )غير مراجعة(  م2022

 م2021ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 )مراجعة( 

  

 اإلجمالي 

حصة معيدي  

 التأمين 

 

 الصافي 

 

 اإلجمالي 

حصة معيدي  

 التأمين 

 

 الصافي 

 ي لاير سعود  ألف لاير سعودي ألف 
       

       السنة  / بداية الفترة في

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

 2,671 (15,164) 17,835 35,199 ( 26,924) 62,123 لغ عنها مطالبات متكبدة غير مب

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

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

( 13,389) 53,522 السنة  الفترة / خاللمطالبات متكبدة   40,133 160,539 (43,285) 117,254 

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

( 77,868) لسنة ا / خالل الفترةة المسترد /ة( المدفوع)  31,131 (46,737 )  (177,741) 53,786 (123,955) 

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

 64,468 (79,395) 143,863 57,864 )61,653(  119,517   السنة / نهاية الفترة في

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

         السنة / نهاية الفترة في

( 42,949) 68,343 مطالبات مبلغ عنها   25,394 81,740 (52,471) 29,269 

( 18,704) 51,174 مبلغ عنها مطالبات متكبدة غير   32,470 62,123 (26,924) 35,199 

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

 119,517 (61,653 )  57,864 143,863 (79,395) 64,468 

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 مة سعودية(ساه)شركة م

 )تتمة( وجزة الم ةالمرحليحول القوائم المالية إيضاحات  

 م 2022 سبتمبر 30ي كما ف
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 )تتمة( قةالعالالمعامالت مع الجهات ذات   -13 
 

 ذات عالقة  ن جهةبالغ مستحقة مم 2 -13

 

 مبالغ مستحقة الى جهة ذات عالقة  13-3

 

بالصافيتحقةالمس  ات شتراكاالضمن  ت ت   13-4 المالي  الموضحة  ،  المركز  قائمة  سعودي    الف  7,564مبلغ    الموجزة  في  ديسمبر    31)لاير 

 . "المساهم المؤسس"  رة( من بنك الجزي الف لاير سعودي 9,233: م2021
 

 

في  المطال  تتضمن  13-5 الموضحة  التسوية  تحت  المالي  قائمةبات  )أل  26,603  بلغم  الموجزة  المركز  :  م2021بر  ديسم  31ف لاير سعودي 

 ألف لاير سعودي( لبنك الجزيرة "المساهم المؤسس".  35,783
 

 الزكاة وضريبة الدخل  -14

التم احتسا الدفعالمزكاة وضريبة الدخل  ب  ا  ستحقة  يلي    .في المملكة العربية السعودية  وضريبة الدخل  لزكاةمن قبل الشركة وفقاً ألنظمة  فيما 

الز الحركة   الدخل  كاة وضرفي  الدفيبة  في    م2022  سبتمبر  30في    المنتهية  أشهر  التسعة  فترة  خالل  عمستحقة  المنتهية  ديسمبر    31والسنة 

 :م2021
 

 كاة  الز 14-1

 

 

 

 

 ضريبة الدخل  14-2

 

 

 م 2022 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف 
   

263,7 ( 1-2-13ح ) ايضا الجزيرة كابيتال  60,788 
 ═══════ ═══════ 

 م 2022 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسمبر  31

 مراجعة( )

 لاير سعودي  لفأ لاير سعودي   ألف 
   

 984 -   ضةمجموعة سوليدرتي القاب 
 ═══════ ═══════ 

 م 2022 سبتمبر 30 

 ة( )غير مراجع

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  ألف دي لاير سعو  ألف 
   

,8382 نة الرصيد في بداية الفترة / الس  371,1  

 4,119 - ( 4جميع االعمال )إيضاح المكتسب من خالل ت 

 490 945 الزكاة للفترة / للسنة  

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

 2,838 3,030 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 ═══════ ═══════ 

 

 م 2022 بتمبرس 30

 غير مراجعة( )

 م 2021 ديسمبر 31

 )مراجعة( 
 

 لاير سعودي  ألف لاير سعودي   ألف
   

( 656) الرصيد في بداية الفترة / السنة   514  

(721) - ( 4ح ضالمكتسب من خالل تجميع االعمال )إي ا  

 51 845 ضريبة الدخل للفترة / للسنة  

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

( 313) رصيد في نهاية الفترة / السنةال  (656)  
 ═══════ ═══════ 

,7172 لسنة/ ل للفترة الزكاة وضريبة الدخل إجمالي  2,182 
 ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(  يبة الدخل الزكاة وضر -14

 الوضع الزكوي والضريبي  (ج

لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( )المعروفة سابقاً م إلى ا2021م إلى  2014نوات من  ة للسقدمت الشركة اقراراتها الزكوية والضريبي 

 لت على شهادات مقيدة.  ص وح  بـ )"الهيئة العامة للزكاة والدخل"(

 

ضريبة وي  الزكوم مستبعدة اثر االستثمارات من الوعاء  2018م الى  2014ئة ربط مبدئي عن السنوات من  م أصدرت الهي 2019خالل سنة  

رت  أصد  ولية.الف لاير سعودي. قامت الشركة برفع استئناف ضد هذه التقييمات األ  41,166إضافي يبلغ    زكويفرض إلتزام  االستقطاع مع  

قرا االبتدائية  االستئناف  بتأيلجنة  أمام  رها  االبتدائية  االستئناف  لجنة  قرار  باستئناف ضد  الشركة  قامت  الهيئة.  معاملة  العليا.  االستئنالجنة  يد  ف 

 ر أعاله. لمذكوأن الشركة في وضع قوي فيما يتعلق باالستئناف ارة ومستشارها المستقل للزكاة وضريبة الدخل تعتقد اإلدا

 

شهادات    ت علىم إلى الهيئة وحصل2020م إلى  2014يم إقراراتها الزكوية وضريبة الدخل لألعوام من  قدضافة إلى ذلك، قامت سوليدرتي بت باإل

 لماضية، أصدرت الهيئة التقييمات المرحلية التالية فيما يتعلق بسوليدرتي:مقيدة. خالل السنوات ا

 

 . سعودي مليون لاير  18.5بمبلغ وات االستقطاع للسن ريبة ضريبة الدخل والزكاة وض  •

 . مليون لاير سعودي 22.1م بمبلغ 2016م إلى 2013بط الزكاة وضريبة الدخل للسنوات من ر •

 مليون لاير سعودي.  1.9م بمبلغ 2018م و2017 ضريبة االستقطاع لعاميربط  •

 مليون لاير سعودي.   2.8م بمبلغ 2019 م وشهري نوفمبر وديسمبر2018ربط ضريبة القيمة المضافة لعام  •

 مليون لاير.   4.2م بمبلغ 2017نة ة لسربط الزكا •

 

باستئناف ضد األو  تقدمت سوليدرتي  التقييمات  إيجابي لية وهي  هذه  نتيجة  للزكاة وضريبة واثقة من  المستقل  الشركة ومستشارها  إدارة  تعتقد  ة. 

 عاله. ئناف المذكور أالدخل أن سوليدرتي في وضع قوي فيما يتعلق باالست 

 

 ربحية السهم   -15

كما في  دية الصادرة والقائمة  مرجح لعدد األسهم العامتوسط العلى الللفترة  بقسمة صافي الدخل  األساسية والمخفضة  السهم    بحيةتم احتساب ري 

 نطبق العائد المخفض للسهم على الشركة. ي ال  ./ السنة نهاية الفترة

 

 وديعة نظامية  -16

نك قبل الب   دفوع في بنك معين من ن رأس مالها الم% م10لشركة إيداع  ين على ا، يتع58فقرة رقم    الئحة التنفيذيةال  بنك المركزيال  وفقًا لمتطلبات

السعودي وا .  ألف لاير سعودي  47,066م:  2021ديسمبر    31م )  2022  سبتمبر  30ألف لاير سعودي كما في    55,000لبالغ  المركزي   )

لفترة المنتهية في   سعودي خالل األف لاير   7,934قدره    ،  قامت الشركة بإيداع مبلغ إضافيم2021نوفمبر    30نتيجة إلصدار أسهم منحة في  

مم2022  سبتمبر  30 يمكن سحب  ال  الجزيرة  .  بنك  لدى  بها  محتفظ  الوديعة  هذه  السعودي.  المركزي  البنك  النظامية دون موافقة  الوديعة  بلغ 

 "المساهم المؤسس". 

 

 دوات المالية  العادلة لأل ةالقيم  -17

  .في معاملة نظامية في تاريخ القياسالتزام بين طرفين  بيع أصل أو سداد قابلاستالمه م كنمالقيمة العادلة هي المبلغ الذي ي  (أ
 

واستثمارات متاحة للبيع    تأمينال  طلوبات من معيديوم  واشتراكات مستحقة القبض  وما في حكمهتتكون الموجودات المالية للشركة من نقد  

وذمم  ا من تاريخ اإلستحقاق  وإستثمارات محتفظ بهل  ئمة الدخ لة من خالل قا العاد  القيمةواستثمارات ب   مرتبطة بوحداتمطلوبات  تغطية  ل

  ات ومطلوب   ،والتزامات ايجار  ،التأمين  لمعيديأرصدة ذمم دائنة  و  مطلوبات أخرى،  مدينة أخرى، وتتكون المطلوبات المالية للشركة من

ل جوهري عن  بشك   ة لألدوات الماليةم العادلال تختلف القي   .سويةومطالبات تحت الت   املي الوثائقن حم   مطلوبات  ، قةف ذات عالالى اطرا

، لم تكن هناك أدوات  (8و    7ة بالقيمة العادلة )إيضاح  ، بصرف النظر عن االستثمارات المدرج 2022  سبتمبر  30في  كما   لدفتريةقيمتها ا

 العادلة. ياسها بالقيمة مالية أخرى مملوكة للشركة تم ق

 

 ية واالفصاح عنها:العادلة لألدوات المالالقيمة  لهرمي التالي لتحديدتستخدم الشركة التدرج ا (ب 

 

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

 

عطيات  جميع الم يم أخرى تعتمد فيها  قي مماثلة أو أساليب ت   مطلوباتأو    اتجودلمو النشطة    المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق

 حظتها، و ات السوق الممكن مال الهامة على بيان 

 
 . على بيانات السوق الممكن مالحظتهاالتعتمد أي معطيات هامة  يكون فيها مستوى الثالث: أساليب تقييم ال
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 )تتمة(ية القيمة العادلة لألدوات المال -17

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ال تتضمن معلومات  بما في ذلك مستوياتها الية ، م العادلة لألصول الملقي الجدول التالي القيم الدفترية وا يعرض

 دلة:يمة العا معقول للق  تقديرالقيمة العادلة لألصول المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي 
 

 ( ديسعو  لاير  ألف) م2022 سبتمبر 30كما في 

راجعة( )غير م  القيمة العادلة   

 المستوى 1 المستوى 2 المستوى 3 المجموع 

التكلفة  

 المطفأة 

القيمة  

  الدفترية 

 

 

    

األصول المالية المقاسة بالقيمة 

 العادلة: 

       

1,245,533 - 1,245,533 - - 1,245,533 

محتفظ بها   ت متاحة للبيعاستثمارا

دات بوح طةب لتغطية مطلوبات مرت   

513,032 - - - 13,0325  513,032 

فظ بها حتى تاريخ  استثمارات محت 

 االستحقاق 

239,838 1,923 1233,96  43,95  - 239,838 
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة  

 من خالل قائمة الدخل 

 إجمالي  1,998,403 513,032 3,954 1,479,494 1,923 1,998,403

 

 سعودي(  لاير   ألف) م2021 ديسمبر  31كما في 

لة )مراجعة( ة العادالقيم   

  القيمة الدفترية  التكلفة المطفأة  المستوى 1 المستوى 2 المستوى 3 المجموع 

 األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة :      

       

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

للبيع محتفظ بها   ثمارات متاحةاست 

دات ة بوحمرتبط  تلتغطية مطلوبا  

466,815 - - - ,815466  466,815 

ت محتفظ بها حتى تاريخ  استثمارا

 االستحقاق 

155,875 1,923 150,388 3,564 - 155,875 
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة  

 من خالل قائمة الدخل 

2,147,572 1,923 1,675,270 3,564 466,815 47,5722,1  إجمالي  
 

 . / السنة الفترةهذه خالل    الثالث والمستوىثاني الستوى والم  االولستوى ن المبي  تال قم يكن هناك تن ل
 

 معلومات قطاعات التشغيل  -18

للتشغيل    االبالغيتم   األول  المدير  المقررة من  التقارير  إعداد  تتوافق مع ضوابط  بطريقة  التشغيل  توزيععوالمسؤول  عن قطاعات  ارد  المو  ن 

التشغيل أداء قطاعات  المنتدب  ادها  حدما  ك   وتقييم  فإن    .ةالقرارات االستراتيجي   يتخذ  ذياللعضو  التأمين  ألغراض اإلدارة،  تتم أنشطة عمليات 

 على النحو التالي: جميعها في المملكة العربية السعودية ضمن اربع وحدات عمل مبينة
 

الطبي رعاية طبية شام القطاع  اليقدم  ف وكذلماعي  بشكل ج  منظمات وعائالتهم لة ألعضاء  لألفراد  المستشفيات وي شبكة  ك  المراكز  واسعة من 

 الطبية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. 
 

لشامل  تج التأمين اوالذي يغطي فقط المبالغ المستحقة للغير من قبل المؤمن عليه ومن   الغير،منتج التأمين ضد المسؤولية تجاه   المركباتيقدم قطاع  

 بما في ذلك مسؤولية الطرف الثالث.  المركبةالتي تتكبدها ألضرار لخسائر أو ايع اطي جملذي يغاو للمركبة،
 

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

 وغيرها.  األخرى، 
 

ات الموجهة نحو االستثمار المرتبطة بالوحدات لألفراد ويقدم  ردي بما في ذلك المنتجأساس ف  الحياة على  على  تأمينجات الت م قطاع الحياة من يقد

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

أيضً يتضم القطاع  هذا  الحا مزاي ن  يتعلق  مايةا  المخت بالتسه  فيما  االئتمانية  التمويلية يالت  المؤسسات  تقدمها  التي  الشخصية  القروض  لفة بخالف 

 لعمالئها. 
 

إلى   المخصصة  والمطلوبات غير  الموجودات  اإلبالغ عن  يتم  للتشغيل  ال  ويتم مرالمدير األول  القطاعات ذات الصلة  ساس  اقبتها على أضمن 

 مركزي. 
 

 .  ن في الشركةلمساهمي يل عمليات التشغعات امل قطاشال ت 
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 لومات قطاعات التشغيل )تتمة( مع - 18
 )غير مراجعة( م2022 سبتمبر 30كما في  

 

 عام  تأمين مركبات تأمين طبي  تأمين

قطاع تأمين  

 االفراد 

قطاع تأمين  

 االجمالي  المجموعات 

لاير سعودي  ألف   

       داتالموجو

  غير راكاتمن اشت صة معيدي التأمينح

 11,678 2,052 - 9,626 - - مكتسبة

عيدي التأمين من مطالبات تحت  حصة م

 42,949 24,890 3,425 11,954 2,524 156 التسوية

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم  

 18,704 9,996 - 8,708 - - يتم اإلبالغ عنها

391,4 ئق مؤجلةتكاليف اقتناء وثا  1,890 382 - - 3,711 

ظ بها لتغطية  يع محتفت متاحة للبمارا استث

 1,245,533 - 1,245,533 - - - مرتبطة بوحدات مطلوبات  

 1,322,575 36,938 1,248,958 30,670 4,414 1,595 اجمالي موجودات القطاعات 
       

       الموجودات غير الموزعة: 

 115,071      وما في حكمه النقد 

 27,850      ي الصافبقبض، لشتراكات مستحقة اا

 1,850      الصافي بين، معيدي التأم  مستحقة منمبالغ 

 752,870      استثمارات 

 3,726      ذات عالقة ةجه مبالغ مستحقة من

 22,288      أخرى موجودات  مبالغ مدفوعة مقدماً و

 3,468      ومعدات  ممتلكات

 2,502      ير ملموسة موجودات غ

2723,      ولدام اص خحق است  

2,94823      شهرة   

 55,000      وديعة نظامية 

 2,543,420      إجمالي الموجودات 

       المطلوبات 

 1,079 - - 1,079 - - لمعيدي التأمين غير مكتسبةعموالت 

,15323 اشتراكات غير مكتسبة  67,435 11,710 - 3,242 105,738 

79931, 1,905 التسوية مطالبات تحت  9,2941  373,6  29,708 8,3436  

 51,174 12,168 - 11,438 19,220 8,348 اإلبالغ عنها مطالبات متكبدة لم يتم

 11,401 - - 690 10,711 - احتياطي عجز أقساط التأمين

 1,248,668 - 1,248,668 - - - احتياطي وحدات  

 5,625 - 5,625 - - - ياحتياطي حساب

 209 209 - - - - أخرى  فنية اطياتاحتي

 1,492,237 45,327 1,257,930 44,211 111,165 33,604 قطاعات ال وباتاجمالي مطل
       

       المطلوبات والفائض غير الموزعة:

 21,554      ذمم دائنة لمعيدي التأمين

1115,16      مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى   

,9832      يجار مطلوبات اال  

ثائق لة وء وحملوكال ةمبالغ مستحق

 لبينوالمطا 

  

 

 

 51,117 

 5,013      نافع الموظفين التزامات م

,7172      مستحقة  زكاة وضريبة دخل  

 14,301      فائض من عمليات التأمين

 1,705,083      إجمالي المطلوبات 

       ملكيةالحقوق 

 550,000      رأس المال 

 197,286      عالوة اصدار

 42,632      ي نظامي احتياط

,17747      مبقاهأرباح   

 837,095      المساهمين  كيةمل مالي حقوقإج

التزامات منافع  إعادة قياس  احتياطي

 عمليات التأمين - الموظفين

  

 

 

 1,242 

 838,337      الملكيةإجمالي حقوق 

4202,543,      ةالملكيق وإجمالي المطلوبات وحق  
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 يل )تتمة( عات التشغمعلومات قطا  - 18
 عة( )مراج م2021 ديسمبر 31كما في  

 

 عام  تأمين مركبات تأمين طبي  تأمين

قطاع تأمين  

 االفراد 

قطاع تأمين  

 االجمالي  المجموعات 

لاير سعودي  ألف   

       الموجودات

حصة معيدي التأمين من اشتراكات غير  

71625, 20,464 - 5,252 - - ةمكتسب  

ات تحت  من مطالب حصة معيدي التأمين

831,8 التسوية  1,749 12,710 3,373 32,756 52,471 

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم  

 26,924 20,157 - 6,767 - - يتم اإلبالغ عنها

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

طية  تفظ بها لتغححة للبيع م ااستثمارات مت

,8821,524 - 1,524,882 - - - ات مطلوبات مرتبطة بوحد  

 1,632,679 73,377 1,528,255 25,252 2,175 3,620 لقطاعات اجمالي موجودات ا
       

       الموجودات غير الموزعة: 

 83,023      وما في حكمه النقد 

 20,286      الصافي باشتراكات مستحقة القبض، 

51,38      في الصابأمين، تي المعيد  غ مستحقة منمبال  

 622,690      استثمارات 

 60,788      ذات عالقة ةجه من مبالغ مستحقة

 79,261      أخرى موجودات  مبالغ مدفوعة مقدماً و

 3,818      ومعدات  ممتلكات

 3,562      موجودات غير ملموسة 

 1,212      حق استخدام اصول

 232,948      شهرة 

6647,0      ة ينظاميعة ود  

8,7182,78      لموجودات إجمالي ا  

       المطلوبات 

 632 - - 632 - - لمعيدي التأمين غير مكتسبةعموالت 

 76,567 40,081 - 7,404 8,138 20,944 اشتراكات غير مكتسبة

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

,75114 بالغ عنهاإلتم الم يلبات متكبدة مطا  814,62  9,146 - 23,598 2,1236  

 9,617 - - 1,589 1,048 6,980 ساط التأميناحتياطي عجز أق

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

 5,468 - 5,468 - - - ياحتياطي حساب

 259 259 - - - - أخرى  فنية احتياطيات

6148,7 لقطاعات ا اجمالي مطلوبات  6,8443  38,871 2321,536,  25102,6  331,763,3  
       

       غير الموزعة: المطلوبات والفائض 

 34,389      ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 114,011      مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 1,190      مطلوبات االيجار 

مبالغ مستحقة لوكالء وحملة وثائق 

 والمطالبين

  

 

 

 36,194 

485,2      امات منافع الموظفين التز  

182,2      تحقة مس لريبة دخض زكاة و  

 984      الى جهة ذات عالقة مبالغ مستحقة

 17,215      فائض من عمليات التأمين

 1,974,746      إجمالي المطلوبات 

       الملكيةحقوق 

 550,000      رأس المال 

7,28619      عالوة اصدار  

 42,632      نظامي  طياحتيا

81222,      همبقاأرباح   

 812,730      المساهمين  ملكية ي حقوقجمالإ

التزامات منافع  إعادة قياس  احتياطي

 عمليات التأمينبالمتعلقة  – الموظفين

  

 

 

 1,242 

 813,972      الملكيةإجمالي حقوق 

88,7182,7      الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق   
 



 لجزيرة تكافل تعاوني  شركة ا

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموجزة  مرحليةال إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2022 سبتمبر 30كما في 
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 ات التشغيل )تتمة( معلومات قطاع  - 18
 ( مراجعةير )غ م2022 سبتمبر  30في  لمنتهيةاأشهر  الثالثةلفترة  

 

 عام  تأمين مركبات تأمين طبي  تأمين

قطاع تأمين  

 االفراد 

قطاع تأمين  

 المجموعات 

عمليات   جماليا

 التأمين

 لاير سعودي  ألف 

       اإليرادات

       :بةإجمالي اشتراكات مكتت

06100,8 - 41,488 - 59,318 - أفراد    

(7) 7,212 ر غ متناهية الص  منشآت  - - - 7,205 

 6,228 68 - - 80 6,080 صغيرة  آتمنش

,4251 5,524   متوسطةمنشآت   6085,  - 31 12,588 

 3,884 3,390 - - 474 20 شركات 

 130,711 3,489 41,488 5,608 61,290 18,836 إجمالي اشتراكات مكتتبة 

(30,946) - - - ةتراكات استثمارياش  (88)  (31,034)  

(5,059) - - محلي   -يدي تأمين لمع ت مسندةااشتراك  - - (5,059)  

(344) اجنبي  -اشتراكات مسندة لمعيدي تأمين   (83)  (322)  (2,888)  (1,386)  (5,023)  

(61) مصاريف فائض الخسارة   (158)  (211)  - - (430)  

,04961 18,431 كات مكتتبة صافي اشترا  61  6547,  0152,  51689,  

(9,339) صافيبالة، كتسبت غير ماالتغير في اشتراك  (44,715)  428 - 4,325 (49,301)  

,33416 9,092 صافي اشتراكات مكتسبة  444 6547,  6,340 39,864 

 1,178 - - 1,178 - - عموالت معيدي تأمين مكتسبة 

628 3,854 58 5,896 إيرادات تأمين أخرى   - 10,094 

,89814 الي اإليراداتإجم  39216,  4765,  07,94  6,340 3651,1  

       

       اكتتابف ومصاريف تكالي

(3,241) إجمالي مطالبات مدفوعة  (12,816)  (527)  (3,911)  (10,523)  (31,018)  

(52) 246 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة  224 3,712 9,790 13,920 

(,9952) بات مدفوعةصافي مطال  (12,868)  (303)  (199)  (733)  (817,09)  

(56) لتسوية، بالصافيفي مطالبات تحت ا يراتالتغ  (714)  (227)  291 181 (525)  

التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، 

(3,448) 885 بالصافي   (145)  - (39)  (2,801)  

(2,166) صافي مطالبات متكبدة  (17,030)  (675)  92 (645)  (20,424)  

(77) - - - ي االحتياطي الحسابي فالتغير   - (77)  

(5,457) 447 احتياطي عجز أقساط التأمين  التغير في  511 - - (4,499)  

(18) - - - الفنية االخرى    اتالتغير في االحتياطي  - (18)  

(666) تكاليف إقتناء وثائق تأمين   (949)  (245)  (530)  (621)  (552,2)  

(354) اخرى مباشرة  ب مصاريف اكتتا  (3,368)  (218)  - - (3,940)  

(2,739)   اكتتابف الي تكاليف ومصاريإجم  (26,804)  (627)  (533)  (807)  (31,510)  

(,41210) 12,249 االكتتاب دخل / )خسارة(صافي   8494,  7,407 5,533 19,626 

       إيرادات تشغيلية أخرى /  )مصاريف(

 1,734      حصيلهايون مشكوك في تمخصص دعكس  

(17,477)      ةيمصاريف عمومية وإدار  

 3,863      تثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق عمولة من اس

 27      دخل عموالت من ودائع 

ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 قائمة الدخل 

   
  

880 

من خالل    القيمة العادلةاستثمارات بمن   ةمحقق ربح

 ل خقائمة الد

   
  

78 

لعادلة من  رات بالقيمة ان استثمام رباح أتوزيعات 

 خالل قائمة الدخل 

   
  

39 

 2,320      إيرادات أخرى 

 )8,536(      تشغيلية أخرى، بالصافي مصاريفإجمالي 

011,09      الزكاة وضريبة الدخل ، الدخل قبل الفائض  

(821)      لتأمينعائد لعمليات اال  الدخلفي صا  

قبل الزكاة  نمساهميعائد لللصافي الدخل للفترة ا

 ريبة الدخلوض

   

  6910,2  

(263)      الزكاة  

(148)      ضريبة الدخل  

 9,858      صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 مة سعودية(ساه)شركة م

 )تتمة( وجزة الم ةالمرحليحول القوائم المالية إيضاحات  

 م 2022 سبتمبر 30ي كما ف
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 معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(  - 18
 ( عةاجمر)غير  م2021 تمبر سب 30نتهية في أشهر الم ثةالثاللفترة  

 

 عام  نتأمي تمركبا نيتأم طبي  تأمين

ن  قطاع تأمي

 االفراد 

قطاع تأمين  

 المجموعات 

عمليات   جماليا

 التأمين

 لاير سعودي  ألف 

       اإليرادات

       :إجمالي اشتراكات مكتتبة

 47,009 - 43,028 206 3,775 - أفراد  

 4,522 - - - - 4,522 ر اهية الصغ متن منشآت

945,8 43 - - 14 5,792 ة صغير منشآت  

 12,289 76 - 6,321 1,197 4,695   طةمتوست منشآ

 4,417 359 - - - 4,058 شركات 

 74,086 478 43,028 6,527 4,986 19,067 إجمالي اشتراكات مكتتبة 

( 33,223) - - - اشتراكات استثمارية  - (33,223 )  

( 250) - - لي مح  -يدي تأمين مسندة لمع  اشتراكات  - - (502 )  

( 5065,) - - اجنبي  -تأمين لمعيدي  اشتراكات مسندة  (2,836 )  (142 )  (8,484 )  

( 8,066) مصاريف فائض الخسارة   (805 )  (327 )  - - (9,198 )  

1011,0 صافي اشتراكات مكتتبة   4,181 444 6,969 336 22,931 

513,59 6,243 - 149 3,046 4,157 فيصابالسبة، التغير في اشتراكات غير مكت  

815,15 ةبصافي اشتراكات مكتس  77,22  593 6,969 796,5  36,526 

 573 - - 573 - - عموالت معيدي تأمين مكتسبة 

 9,154 1,493 2,997 1 24 4,639 إيرادات تأمين أخرى 

 46,253 8,072 9,966 1167 7,251 19,797 إجمالي اإليرادات

       

       اكتتابمصاريف تكاليف و

( 28,806) ات مدفوعةبإجمالي مطال  (10,642 )  (322 )  (817 )  (10,937 )  (51,524 )  

( 18) 5,150 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة  17 805 9,072 15,026 

( 23,656) صافي مطالبات مدفوعة  (10,660 )  (305 )  (12 )  (1,865 )  (36,498 )  

ية، بالصافيتحت التسو في مطالبات  التغيرات  0639,  (151 )  (155 )  (112 )  468 9,014 

اإلبالغ عنها، طالبات متكبدة لم يتم ات في مر التغي

( 1,207) بالصافي   1,696 (32 )   (331 )  126 

( 15,800) صافي مطالبات متكبدة  (9,115 )  (492 )  (223 )  (1,728 )  (27,358 )  

 21 - 21 - - - التغير في االحتياطي الحسابي 

 2,446 442 - ( 12) - 2,016 ط التأمينتياطي عجز أقساتغير في احال

 91 30 61 - - - الخرى الفنية ا   اتاالحتياطيغير في  تال

( 2,153) وثائق تأمين  تكاليف إقتناء  (498 )  (446 )  (191 )  (142 )  (3,430 )  

( 1,235) اخرى مباشرة  مصاريف اكتتاب   (630 )  (184 )  - (176 )  (2,225 )  

( 217,17)   كتتاباومصاريف  إجمالي تكاليف  (10,243 )  (134,1 )  (332 )  (1,574 )  (55430, )  

( 2,992) 2,625 االكتتاب دخل / )خسارة(في صا  33 9,634 6,498 ,79815  

       إيرادات تشغيلية أخرى /  )مصاريف(

( 912)      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   

( 16,596)      مصاريف عمومية وإدارية  

 3,120      تاريخ االستحقاق  محتفظ بها حتى  استثمارات عمولة من

 258      ئع من ودا تدخل عموال

ن خالل  محقق من استثمارات بالقيمة العادلة مربح غير 

 قائمة الدخل 

   
  

688 

من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل    محقق ربح

 قائمة الدخل 

   
  

72 

من  مة العادلة من استثمارات بالقي توزيعات أرباح 

 الدخل  خالل قائمة

   
  

38 

93,29      ادات أخرى إير  

 )10,033(       ، بالصافيتشغيلية أخرى مصاريفي إجمال

 5,765      الزكاة وضريبة الدخل ، الفائضالدخل قبل 

( 404)      العائد لعمليات التأمين الدخلصافي   

ة قبل الزكا صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 دخلوضريبة ال

   

  15,36  

( 704)      الزكاة  

( 20)      ضريبة الدخل  

 4,637      ئد للمساهمينافي الدخل للفترة العاص

 

 



 لجزيرة تكافل تعاوني  شركة ا

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموجزة  مرحليةال إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2022 سبتمبر 30كما في 
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 علومات قطاعات التشغيل )تتمة( م - 18
 ( مراجعة)غير  م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 

 عام  تأمين مركبات تأمين طبي  تأمين

ن  قطاع تأمي

 االفراد 

قطاع تأمين  

 جموعات الم

 جماليا

ت  اعملي

 التأمين

 سعودي  لاير ألف 

       اإليرادات

       :الي اشتراكات مكتتبةإجم

 205,930 - 121,592 124 84,214 -   أفراد

(1,306) 10,590 ر متناهية الصغ  منشآت  - - - 9,284 

 9,921 68 - - 80 9,773 صغيرة  منشآت

0,1511   متوسطةمنشآت   95,61  21,824 - 99 37,693 

8331, 508 شركات   - - 4,628 96,96  

,02231 ي اشتراكات مكتتبة إجمال  90,440 21,948 121,592 4,795 69,7972  

(91,427) - - - اشتراكات استثمارية  (88)  (91,515)  

(18,926) - - محلي   -اشتراكات مسندة لمعيدي تأمين   - - (18,926)  

(1,031) اجنبي  -تأمين دة لمعيدي اشتراكات مسن  (384)  (3241,)  (8,623)  (2,888)  (14,358)  

(183) ة مصاريف فائض الخسار  (217)  (222)  - - (622)  

,54221 1,368 89,839 29,808 في اشتراكات مكتتبة صا  1,819 144,376 

(2,405) صافيبالالتغير في اشتراكات غير مكتسبة،   (59,297)  67  18,426 (20943,)  

435,1 30,542 27,403 بةاشتراكات مكتس صافي  54221,  20,245 1,16701  

 2,806 - - 2,806 - - تسبة عموالت معيدي تأمين مك

 11,228 - 828 3,885 88 6,427 تأمين أخرى  إيرادات

,37022 8,126 30,630 33,830 إجمالي اإليرادات  24520,  115,201 

       اكتتابتكاليف ومصاريف 

(32218,) ات مدفوعة مالي مطالبإج  (26,840)  (838)  (5,069)  (26,799)  (77,868)  

,7784 484 863 2,406 ن مطالبات مدفوعةحصة معيدي التأمين م  22,600 31,131 

(15,916) صافي مطالبات مدفوعة  (25,977)  (354)  (291)  (4,199)  (46,737)  

 3,875 1,113 252 50 6 2,454 التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي

، غ عنهاالمتكبدة لم يتم اإلب التغيرات في مطالبات 

(24,59) 6,403 بالصافي   (351)  - 1,269 2,729 

(7,059) بات متكبدةصافي مطال  (30,563)  (655)  (39)  (1,817)  (40,133)  

(157) - - - التغير في االحتياطي الحسابي   - (157)  

9806, التأمين  التغير في احتياطي عجز أقساط  (9,663)  899 - - (1,784)  

 50 - 50 - - - االخرى  الفنية   اتتغير في االحتياطيال

(72,14) تكاليف إقتناء وثائق تأمين   (2,326)  (976)  (887)  (509)  (6,845)  

(7,159) اخرى مباشرة  مصاريف اكتتاب   (3,012)  (191)  - - (10,362)  

(,3859)   اكتتابإجمالي تكاليف ومصاريف   (6445,5)  (923)  (,0331)  (2,326)  (1359,2)  

524,44 االكتتاب رة(ادخل / )خسصافي   (14,934)  7,203 33721,  17,919 55,970 

       إيرادات تشغيلية أخرى /  يف()مصار

 1,663      مخصص ديون مشكوك في تحصيلهاعكس  

(51,025)      مصاريف عمومية وإدارية  

حتى تاريخ  محتفظ بها  عمولة من استثمارات

 ستحقاق اال

  
 

 
 

10,667 

 28      ع ئدخل عموالت من ودا

ستثمارات بالقيمة العادلة من ربح غير محقق من ا

 ة الدخل خالل قائم

  
 

 
 

2,774 

ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 قائمة الدخل 

  
 

 
 

100 

لة من  من استثمارات بالقيمة العاد توزيعات أرباح 

 قائمة الدخل  خالل

  
 

 
 

197 

 7,759      خرى إيرادات أ 

 )27,837(      افيتشغيلية أخرى، بالص يفمصارلي اإجم

 28,133      الزكاة وضريبة الدخل ، الدخل قبل الفائض

(1,978)      صافي الدخل العائد لعمليات التأمين  

قبل الزكاة  صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 ريبة الدخلوض

  

 

 

 26,155 

(945)      الزكاة  

(458)      ضريبة الدخل  

 24,365      د للمساهمينفي الدخل للفترة العائصا

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 مة سعودية(ساه)شركة م

 )تتمة( وجزة الم ةالمرحليحول القوائم المالية إيضاحات  

 م 2022 سبتمبر 30ي كما ف
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 مات قطاعات التشغيل )تتمة( معلو  - 18
 ( مراجعة)غير  م2021  سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعةلفترة  

 

 عام  تأمين مركبات تأمين طبي  تأمين

ن  قطاع تأمي

 االفراد 

قطاع تأمين  

 جموعات الم

 جماليا

ت  ياعمل

 التأمين

 سعودي  لاير ألف 

       اإليرادات

       :الي اشتراكات مكتتبةإجم

 137,487 - 127,607 640 9,240 - أفراد  

 6,756 - - - - 6,756 ر متناهية الصغ  منشآت

 11,297 221 - - 14 11,062 صغيرة  منشآت

55312, 2,496 10,351   متوسطةمنشآت   - 104 0425,5  

 11,889 6,158 - - - 5,731 شركات 

1,7501 33,900 راكات مكتتبة الي اشتجمإ  13,193 127,607 6,483 192,933 

( 96,134) - - - اشتراكات استثمارية  - (96,134 )  

( 349) - - محلي   -اشتراكات مسندة لمعيدي تأمين   - - (349 )  

( 11,132) - - ياجنب  -ن اشتراكات مسندة لمعيدي تأمي  (8,375 )  (3,645 )  (,15223 )  

( 17,189) لخسارة ا مصاريف فائض  (3,384 )  (883 )  - - (21,456 )  

 51,842 2,838 23,098 829 8,366 16,711 صافي اشتراكات مكتتبة 

 71,943 16,591 - 556 14,743 40,053 صافيبالالتغير في اشتراكات غير مكتسبة، 

6456,7 تسبةصافي اشتراكات مك  23,109 385,1  23,098 19,429 7853,12  

461,4 - - 1,446 - - سبة مين مكتتأعموالت معيدي   

,1469 1 24 8,039 إيرادات تأمين أخرى   1,493 18,703 

 143,934 20,922 32,244 2,832 23,133 64,803 إجمالي اإليرادات

       اكتتابتكاليف ومصاريف 

( 81,676) إجمالي مطالبات مدفوعة   (34,361 )  (414 )  (2,918 )  (21,215 )  (140,584 )  

96315, من مطالبات مدفوعة التأميني حصة معيد  178 93 2,818 17,557 36,609 

( 65,713) ي مطالبات مدفوعةصاف  (34,183 )  (321 )  (100 )  (3,658 )  (103,975 )  

( 392) 828 7,588 التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي  (291 )  (304 )  97,42  

يتم اإلبالغ عنها،  مطالبات متكبدة لم  التغيرات في

9879, لصافي با  (14,659 )  388 - (384 )  (4,668 )  

( 8,1384) صافي مطالبات متكبدة  (48,014 )  (325 )  (391 )  (4,346 )  (101,214 )  

 3,220 - 3,220 - - - التغير في االحتياطي الحسابي 

0,2431 1,987 نالتغير في احتياطي عجز أقساط التأمي  (1,132 )  - - 11,098 

83016, - 61 - - 16,769 رى ية االخفنال    اتفي االحتياطي التغير  

( 086,6) تكاليف إقتناء وثائق تأمين   (1,145 )  (1,236 )  (983 )  (401 )  (10,373 )  

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

( 3,605) اخرى مباشرة  مصاريف اكتتاب   (444,5 )  (376 )  - (359 )  (48,88 )  

( 7099,3)   اكتتابمصاريف وإجمالي تكاليف   (3,4654 )  (3,070 )  1,716 (5,137 )  (89,665 )  

( 20,332) 25,094 االكتتاب دخل / )خسارة(صافي   (238 )  33,960 15,785 54,269 

       إيرادات تشغيلية أخرى /  )مصاريف(

( 81,56)      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   

( 50,618)      يةف عمومية وإدارمصاري  

حتى تاريخ  تفظ بهامحمولة من استثمارات  ع

 االستحقاق 

  
 

 
 

8,359 

 635      دخل عموالت من ودائع 

ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من 

 خالل قائمة الدخل 

  
 

 
 

2,636 

ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 ة الدخل قائم

  
 

 
 

73 

ن  م ات بالقيمة العادلةرمن استثما ت أرباح توزيعا

 قائمة الدخل خالل 

  
 

 
 

99 

 8,914      إيرادات أخرى 

 )31,470(       تشغيلية أخرى، بالصافي يفمصارإجمالي 

 22,799      الزكاة وضريبة الدخل ، الدخل قبل الفائض

( 1,677)      صافي الدخل العائد لعمليات التأمين  

قبل الزكاة  نيترة العائد للمساهمصافي الدخل للف

 الدخلة وضريب

  

 

 

 21,122 

( 1,128)      الزكاة  

( 61)      ضريبة الدخل  

 19,933      افي الدخل للفترة العائد للمساهمينص

 



 لجزيرة تكافل تعاوني  شركة ا

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموجزة  مرحليةال إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2022 سبتمبر 30كما في 
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 معلومات إضافية  - 19

 الموجزة  قائمة المركز المالي (أ

 

 ير مراجعة(م )غ2021 ديسمبر 31 م )غير مراجعة(2022تمبر سب 30 

 

  عمليات

 ن التأمي 

عمليات  

 الجمالي ا المساهمين 

عمليات  

 ن التأمي 

عمليات  

 الجمالي ا ساهمينلما

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

       الموجودات 

 83,023 5,395 77,628 115,071 6,026 109,045 وما في حكمه النقد 

 اشتراكات مستحقة القبض،  

 20,286 - 20,286 27,850 - 27,850 صافي  بال

معيدي   قة منلغ مستحمبا

 1,385 - 1,385 1,850 - 1,850 الصافيب  التأمين،

حصة معيدي التأمين من  

 25,716 - 25,716 11,678 - 11,678 اشتراكات  غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من  

 52,471 - 52,471 42,949 - 42,949 مطالبات تحت التسوية 

  من  ي التأمينحصة معيد

غ  اإلبال البات متكبدة لم يتممط

 26,924 - 26,924 18,704 - 18,704 عنها

 2,686 - 2,686 3,711 - 3,711 كاليف اقتناء وثائق مؤجلةت 

رات متاحة للبيع محتفظ  استثما

بها لتغطية مطلوبات مرتبطة  

 1,524,882 - 1,524,882 1,245,533 - 1,245,533 بوحدات 

 622,690 503,231 119,459 870752, 617,048 135,822 استثمارات 

ذات    ةجه مبالغ مستحقة من

 60,788 60,788 - 3,726 3,726 - عالقة 

موجودات  مبالغ مدفوعة مقدماً و 

 79,261 56,156 23,105 22,288 5,794 16,494 أخرى 

 3,818 - 3,818 3,468 - 3,468 ومعدات  ممتلكات

 3,562 - 3,562 2,502 - 2,502 موجودات غير ملموسة 

 1,212 - 1,212 3,272 - 3,272 حق استخدام اصول 

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

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

 /المساهمين  منحقة  ست مبالغ م 

 33,478 - 33,478 19,432 - 19,432 التأمين عمليات

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

 1,642,310 920,542 2,562,852 1,916,612 905,584 2,822,196 

 ادات من عمليات  ستبعا ناقص:

 (33,478) - (33,478) ( 19,432) - ( 19,432) بينية 

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

 2,788,718 905,584 1,883,134 2,543,420 920,542 1,622,878 إجمالي الموجودات 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني  

 مة سعودية(ساه)شركة م
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 تتمة() فيةضا معلومات إ  - 19

 الموجزة )تتمة( قائمة المركز المالي  (أ

 

م )غير مراجعة(2022تمبر سب 30   م )غير مراجعة(2021 ديسمبر 31 

 

عمليات  

 تأمين ال

عمليات  

 عمليات التأمين الجمالي ا المساهمين 

عمليات  

 الي الجما مينالمساه 

 ودي ألف لاير سع ي ألف لاير سعود  

       المطلوبات 

ومطلوبات   مصاريف مستحقة

 114,011 56,356 57,655 115,161 61,298 53,863 اخرى 

 1,190 - 1,190 2,983 - 2,983 مطلوبات االيجار 

مبالغ مستحقة لوكالء وحملة  

 36,194 - 36,194 51,117 - 51,117 وثائق 

 معيدي  ل مكتسبة غيرعموالت 

 632 - 632 1,079 - 1,079 التأمين 

 34,389 - 34,389 21,554 - 21,554 ئنة لمعيدي التأمينذمم دا

 76,567 - 76,567 105,738 - 105,738 اشتراكات غير مكتسبة

 81,740 - 81,740 68,343 - 68,343 البات تحت التسوية مط

 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ  

 62,123 - 62,123 51,174 - 51,174 عنها

 9,617 - 9,617 11,401 - 11,401 قساط التأميناحتياطي عجز أ 

 1,526,927 - 1,526,927 1,248,668 - 1,248,668 دات  وح احتياطي 

 5,468 - 5,468 5,625 - 5,625 احتياطي حسابى 

 259 - 259 209 - 209 احتياطيات فنية اخرى 

 5,248 - 5,248 5,013 - 5,013 التزامات منافع الموظفين

 2,182 2,182 - 2,717 2,717 - مستحقة  اة وضريبة دخلزك

ذات    ةجه ىال مبالغ مستحقة 

 984 838 146 - - - عالقة 

 17,215 - 17,215 14,301 - 14,301 فائض من عمليات التأمين 

 /المساهمين  منحقة  ست مبالغ م 

7833,4 33,478 - 19,432 19,432 - التأمين عمليات  

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

 1,641,068 83,447 1,724,515 1,915,370 92,854 2,008,224 

 ناقص: استبعادات من عمليات  

 (33,478) (33,478) - ( 19,432) ( 19,432) - بينية 

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

 74,7461,9 59,376 915,3701, 1,705,083 64,015 1,641,068 إجمالي المطلوبات 

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

       حقوق الملكية 

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

6197,28 197,286 - عالوة اصدار   - 197,286 197,286 

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

7747,1 - ه مبقاأرباح   7747,1  - 22,812 81222,  

زامات  إلت ي إعادة قياس إحتياط

المتعلقة   – منافع الموظفين

 1,242 - 1,242 1,242 - 1,242 عمليات التأمينب 

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

 813,972 812,730 1,242 838,337 837,095 1,242 ملكية إجمالي حقوق ال 

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

طلوبات وحقوق  مإجمالي ال 

3101,642, الملكية   901,110 2,543,420 1,916,612 06872,1  2,788,718 

 

 

 

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



 لجزيرة تكافل تعاوني  شركة ا
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 )تتمة( إضافية معلومات - 19

 الموجزة  ئمة الدخلقا (ب

 

 

 ر مراجعة( )غي سبتمبر 30المنتهية في  أشهرفترة الثالثة  

 مليات التأمينع 

ت  عمليا

 التأمين عمليات  م2022   ين المساهم

عمليات  

 م 2021 همينالمسا

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   سعودي لاير ألف 

       يراداتاإل 

8674,0 - 74,086 130,711 - 130,711 إجمالي اشتراكات مكتتبة:  

 ( 33,223) - ( 33,223) (31,034) - (31,034) استثماريةكات  اشترا 

 (250) - (250) ( 5,059) - ( 5,059) محلي   -ين أملمعيدي ت ت مسندةاشتراكا

(5,023) اجنبي  -لمعيدي تأمين  اشتراكات مسندة  - (5,023)  (8,484 )  - (8,484 )  

(430) خسارة ال فائض مصاريف  - (430)  (9,198 )  - (89,19 )  

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

16589, في اشتراكات مكتتبة صا  - 89,165 31,922  - 22,931 

(49,301) التغير في اشتراكات غير مكتسبة،  بالصافي  - (49,301)  13,595 - 13,595 

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

,86439 - 39,864 صافي اشتراكات مكتسبة  636,52  - 36,526 

781,1 كتسبة والت معيدي تأمين معم  - 1,178 573 - 573 

 9,154 - 9,154 10,094 - 10,094 ى خرإيرادات تأمين أ

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

 46,253 - 46,253 51,136 - 51,136 راداتإجمالي اإلي

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

       اكتتابف ومصاريف تكالي

وعة طالبات مدفإجمالي م  (31,018)  - (831,01)  (51,524 ) - (51,524 ) 

 15,026 - 15,026 13,920 - 13,920 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

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

(17,098) صافي مطالبات مدفوعة  - (17,098)  (36,498 )  - (9836,4 )  

(525) افيبالص  سوية،ي مطالبات تحت التلتغيرات فا  - (525)  149,0  - 9,014 

ات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ  ير التغ

(2,801) عنها، بالصافي   - (2,801)  126 - 126 

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

 ( 27,358) - ( 27,358) (20,424) - (20,424) صافي مطالبات متكبدة

 21 - 21 (77) - (77) سابي في االحتياطي الح التغير

 2,446 - 2,446 (4,499) - (4,499) قساط التأمينأ  ر في احتياطي عجزالتغي

 91 - 91 (18) - (18) االخرى   اتالتغير في االحتياطي

 ( 3,430) - ( 3,430) (2,552) - (2,552) تكاليف اقتناء وثائق تأمين 

 ( 2,225) - ( 2,225) (3,940) - (3,940) اشرة اخرى ب مباكتتامصاريف 

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

(31,510) اكتتاب إجمالي تكاليف ومصاريف   - (31,510)  (30,455 )  - (30,455 )  

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

619,62 االكتتابصافي دخل   - 619,62  15,798 - 9815,7  

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

       تشغيلية أخرى )مصاريف( / إيرادات 

ديون مشكوك في  مخصص)خسارة(  /  عكس

( 912) 1,734 - 1,734 تحصيلها  - (912 )  

(16,073) ةمصاريف عمومية وإداري  (1,404)  (17,477)  (14,403 )  (2,193 )  (16,596 )  

ها حتى تاريخ  ت محتفظ بمن استثمارات عموال

8633, 3,863 - قاق االستح  1 3,119 ,1203  

542 4 27 1 26 دائع دخل عموالت من و  258 

غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة  ربح

886 444 244 880 218 662 من خالل قائمة الدخل   

من استثمارات بالقيمة العادلة من   محققربح 

11 78 78 - خالل قائمة الدخل   61 72 

عادلة ال   استثمارات بالقيمةباح من زيعات ارتو

83 - 39 39 - لدخل من خالل قائمة ا   38 

 3,299 - 3,299 2,320 92 2,228 إيرادات أخرى 

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

(11,423) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى  2,887 (8,536)  (11,756 )  1,723 (033,10 )  

 
────── ────── ────── ────── ────── ────── 
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 )تتمة( ضافيةإ  معلومات-  19

 )تتمة( الموجزة  الدخل مة قائ  (ب

 )غير مراجعة(  سبتمبر  30المنتهية في  أشهر الثالثةفترة  

 عمليات التأمين 

عمليات  

 عمليات التأمين  م 2022 المساهمين 

عمليات  

 م 2021 المساهمين 

 

لاير   ألف

 سعودي

لاير   ألف

 يود سع

لاير   ألف

 سعودي

لاير    ألف

 يعودس

لاير    ألف

 سعودي

لاير    لفأ

 سعودي

       

       

38,20 صافي الفائض من العمليات    2,887 011,09  4,042 1,723 5,765 

       

( 7,382) الفائض المحول إلى المساهمين  27,38  - (3,638 )  3,638 - 

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

  قبل الزكاة افي الدخل للفترةص

,69210 821 ريبة الدخل وض  011,09  404 61,35  5,765 

( 263) - الزكاة    (263 )  - (704 )  (704 )  

( 148) - ضريبة الدخل   (148 )  - (20 )  (20 )  

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

,6374 404 10,679 9,858 821 صافي الدخل للفترة   5,041 

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

جح لعدد األسهم  المتوسط المر

 - 47,066 - - 55,000 - باآلالف( اسهم ادية القائمة )لعا

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

األساسية  )ربحية السهم 

للفترة )لاير   (والمخفضة

.10 - - 0.18 - سعودي(  - 

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

 

 لموجزة ا  لشاملخل اقائمة الد (ج

 )غير مراجعة(  سبتمبر 30المنتهية في  أشهر ثةالالثفترة  

 عمليات التأمين 

عمليات  

 عمليات التأمين    م2022 المساهمين 

عمليات  

 م 2021 المساهمين 

 

لاير   ألف

 سعودي

لاير   ألف

 سعودي

لاير   ألف

 سعودي

لاير    ألف

 سعودي

  لاير  ألف

 وديسع

لاير    ألف

 سعودي

       

       

,8859 821 ل للفترة  صافي الدخ   10,679 404 4,637 5,041 

       

 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 5,041 4,637 404 10,679 9,858 821 إجمالي الدخل الشامل للفترة 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لجزيرة تكافل تعاوني  شركة ا

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموجزة  مرحليةال إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2022 سبتمبر 30كما في 
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 ية )تتمة(إضاف معلومات - 19

 الموجزة دخل القائمة  (د

 

 )غير مراجعة(  سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةفترة  

 ات التأمينعملي 

عمليات  

 عمليات التأمين م2022 المساهمين 

عمليات  

 م 2021 المساهمين

 دي  سعولاير  ألف  سعودي لاير  ألف لاير سعودي  ألف سعودي لاير  ألف  سعودي لاير ألف ألف لاير سعودي  

       

       داترااإلي 

 192,933 - 192,933 269,797 - 269,797 إجمالي اشتراكات مكتتبة:
 ( 96,134) - ( 96,134) ( 91,515) - ( 91,515) اكات استثمارية، بالصافياشتر

 (349) - (349) ( 18,926) - ( 18,926) محلي   -لمعيدي تأمين  اشتراكات مسندة

 ( 23,152) - ( 23,152) ( 14,358) - ( 14,358) اجنبي  -ن دي تأميلمعي كات مسندةاشترا 

 ( 21,456) - ( 21,456) ( 622) - ( 622) خسارة ال فائض مصاريف
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 51,842 - 51,842 144,376 - 144,376 صافي اشتراكات مكتتبة
 71,943 - 71,943 ( 43,209) - ( 43,209) ة، بالصافياشتراكات غير مكتسبفي  لتغير ا

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

 123,785 - 123,785 101,167 - 101,167 صافي اشتراكات مكتسبة

 1,446 - 1,446 2,806 - 2,806 عموالت معيدي تأمين مكتسبة 

 18,703 - 18,703 11,228 - 11,228 ات تأمين أخرى إيراد
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 143,934 - 143,934 115,201 - 115,201 إجمالي اإليرادات
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

       اكتتابتكاليف ومصاريف 

 (140,584) - (140,584) ( 77,868) - ( 77,868) إجمالي مطالبات مدفوعة

 36,609 - 36,609 31,131 - 31,131 عةمطالبات مدفو صة معيدي التأمين منح
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ( 103,975) - ( 103,975) (46,737) - (46,737) صافي مطالبات مدفوعة
 7,429 - 7,429 3,875 - 3,875 بالصافي التغيرات في مطالبات تحت التسوية،

يتم اإلبالغ  مطالبات متكبدة لم   في غيراتالت

 (4,668) - (4,668) 2,729 - 2,729 صافي نها، بالع
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ( 101,214) - ( 101,214) (40,133) - (40,133) متكبدة صافي مطالبات
 3,220 - 3,220 ( 157) - ( 157) التغير في االحتياطي الحسابي 

 11,098 - 11,098 ( 1,784) - ( 1,784) يناطي عجز أقساط التأمحتيفي ا التغير

 16,830 - 16,830 50 - 50 األخرى الفنية لتغير في االحتياطيات  ا

 ( 10,373) - ( 10,373) ( 6,845) - ( 6,845) ين تكاليف اقتناء وثائق تأم

 (342) - (342)  -  رسوم إشراف وتفتيش

 (8,884) - (8,884) ( 10,362) - ( 10,362) اشرة اخرى مصاريف اكتتاب مب
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ( 89,665) - ( 89,665) (59,231) - (59,231) اكتتاب إجمالي تكاليف ومصاريف 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 54,269 - 54,269 55,970 - 55,970 االكتتابصافي دخل 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

       غيلية أخرى ف( / إيرادات تش)مصاري

في ديون مشكوك  مخصص)خسارة( /  عكس 

 (1,568) - (1,568) 1,663 - 1,663 تحصيلها

 ( 50,618) (4,981) ( 45,637) (51,025) ( 4,109) ( 46,916) مومية وإداريةمصاريف ع
بها حتى  من استثمارات محتفظ  توالعم

 8,359 8,348 11 10,667 10,667 - حقاق الستخ اتاري

 635 625 10 28 1 27 من ودائع دخل عموالت 
غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة  ربح

 2,636 1,824 812 2,774 1,419 1,355 من خالل قائمة الدخل 
ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من 

 73 61 12 100 91 9 خالل قائمة الدخل 
ة العادلة ماستثمارات بالقيمن  ارباح اتوزيعت

 99 99  197 197 - ئمة الدخل من خالل قا

 8,914 48 8,866 7,759 93 7,666 إيرادات أخرى 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ( 31,470) 6,024 ( 37,494) (27,837) 8,359 (36,196) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
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 (مة)تت  لومات إضافيةمع - 19

 )تتمة( الموجزة قائمة الدخل د(    

 )غير مراجعة(  تمبرسب  30أشهر المنتهية في  التسعةفترة  

 عمليات التأمين  

عمليات  

 عمليات التأمين م2022 المساهمين 

عمليات  

 م2021 المساهمين

 

لاير    ألف

 سعودي 

لاير    فلأ

 سعودي 

لاير    ألف

 ي سعود

 لاير  ألف

 سعودي 

لاير  ألف

 سعودي 

 لاير  ألف

 سعودي 

       

2,7992 6,024 16,775 28,133 8,359 19,774 صافي الفائض من العمليات    

       

الفائض المحول إلى  

( 17,796) المساهمين  17,796 - (15,098)  15,098 - 

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

قبل    صافي الدخل للفترة

8,1332 26,155 1,978 دخل زكاة وضريبة الال  1,677 21,122 22,799 

       

( 945) - الزكاة    (945 )  - (1,128)  (1,128)  

( 845) - ضريبة الدخل   (845 )  - (61)  (61)  

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

34362, 24,365 1,978 لفترة صافي الدخل ل  1,677 19,933 21,610 

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

المتوسط المرجح لعدد  

األسهم العادية القائمة  

 - 44,385 - - 55,000 - باآلالف(  اسهم )

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

األساسية  )ربحية السهم 

للفترة )لاير   (والمخفضة

.540 - - 0.44 - عودي( س  - 

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

 

 الموجزة االخر دخل الشاملالقائمة هـ(    

 ير مراجعة( )غ سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةفترة  

 عمليات التأمين  

عمليات  

 عمليات التأمين م2022 المساهمين 

عمليات  

 م2021 المساهمين

 

  لاير  ألف

 سعودي 

لاير    ألف

 دي وسع 

  لاير  ألف

 سعودي 

 لاير  ألف

 سعودي 

لاير  ألف

 سعودي 

لاير  ألف

 سعودي 

       

,36524 1,978 صافي الدخل للفترة    26,343 1,677 19,933 21,610 

       

 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

326,34 24,365 1,978 إجمالي الدخل الشامل للفترة   1,677 9,9331  21,610 

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

 

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

 . الموجزةالدخل  قائمةمصروف في ك



 لجزيرة تكافل تعاوني  شركة ا

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموجزة  مرحليةال إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2022 سبتمبر 30كما في 
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 ة )تتمة(معلومات إضافي  - 19
 

 الموجزة  نقدية لتدفقات القائمة ا (و 

 )غير مراجعة(  ر سبتمب  30هية في المنت هرالتسعة أش فترة 

 عمليات التأمين 

عمليات  

 عمليات التأمين م2022 المساهمين 

عمليات  

 م 2021 المساهمين

 دي لاير سعو ألف لاير سعودي  ألف 

       غيليةاألنشطة التشمن النقدية التدفقات 

بة اة وضريزكقبل ال خل للفترةصافي الد

,79922 21,122 1,677 28,133 26,155 1,978 دخل ال  

       :غير نقديةلبنود تعديالت 

ديون مشكوك في  مخصصخسارة /  )عكس(

(1,663) تحصيلها  - (1,663)  1,568 - 1,568 

 239 - 239 - - - معدات ن استبعاد ممتلكات وخسائر ناتجة م

بها حتى   ت من استثمارات محتفظعموال

(10,667) - حقاق ستالتاريخ ا  (10,667)  (11 )  (8,348 )  (8,359 )  

رات بالقيمة العادلة غير محقق من استثما ربح

(1,355) الدخل  في قائمة  (1,419)  (2,774)  (812 )  (1,824 )  (2,636 )  

في  رات بالقيمة العادلةربح محقق من استثما

(9) الدخل  قائمة  (91)  (001)  (12 )  (61 )  (73 )  

بالقيمة العادلة  مارات تثاسمن  وزيعات ارباحت

(971)  من خالل قائمة الدخل   (197)  - (99 )  (99 )  

 3,616 - 3,616 3,438 - 3,438 و االطفاء  الستهالكا

 170 - 170 46 - 46 تكلفة تمويل التزامات اإليجار 

 985 - 985 1,160 - 1,160 امات منافع الموظفين إلتز

 3,595 13,781 17,376 ,4207  10,790 1018,2  

رات في الموجودات والمطلوبات  التغي

 :التشغيلية
      

(7,564) قبض الاشتراكات مستحقة    - (7,564)  (1,609 )  - (1,609 )  

(465) معيدي التأمين  مبالغ مستحقة من  - (465)  5,276 - 5,276 

غير  معيدي التأمين من اشتراكات  حصة

4,0381 - 14,038 مكتسبة  16,720 - 0726,1  

( 88,663) 29,171 - 29,171 ةاشتراكات غير مكتسب  - (88,663 )  

لمعيدي التأمين ر مكتسبةغيموالت ع  447 - 447 (466 )  - (466 )  

(1,025) تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة   - (1,025)  555,1  - 5,155 

دي التأمين من مطالبات تحت  حصة معي

 9,522 لتسوية ا

- 

9,522 4,436 - 4,436 

بات متكبدة لم  معيدي التأمين من مطالة حص 

2208, - 8,220 عنها يتم اإلبالغ  (0772, )  - (2,077 )  

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية  

 مطلوبات مرتبطة  بوحدات 

 

279,349 - 

 

279,349 (223,387 ) - (223,387 ) 

( 4,031) - 57,062 57,062 - ذات عالقة ةمبالغ مستحقة من جه  (4,031 )  

(146) ات عالقةذ ةجه الىمبالغ مستحقة   (838)  (984)  - - - 

 7,987 505 7,482 56,973 50,362 6,611 أخرى   وموجوداتمدفوعة مقدماً مبالغ 

(3,792) مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى   4,942 1,150 (3,126 )  (2,105 )  (5,231 )  

 ئقلوكالء وحملة وثا تحقةمبالغ مس

 والمطالبين

14,923 - 23914,  9 - 9 

(12,835) معيدي التأمينذمم دائنة ل   - (12,835)  (910,26 )  - (910,26 )  

(13,397) مطالبات تحت التسوية  - (13,397)  (11,865 )  - (11,865 )  

(10,949) مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها  - (10,949)  6,745 - 6,745 

( 278,259) ات احتياطي وحد  - (59278,2 )  220,582 - 5820,22  

571 احتياطي حسابي  - 157 (3,220 )  - (3,220 )  

ينأقساط التأماحتياطي عجز   1,784 - 1,784 (11,098 )  - (11,098 )  

(50) اخرى فنية احتياطيات   - (50)  (16,830 )  - (16,830 )  

/   عمليات المساهمينمن مبالغ مستحقة 

614,40 عمليات التامين  (0614,4)  - 82,758 (82,758 )  - 

( 16,027) 164,644 110,903 53,741  العمليات ( م فيالمستخد) /من ر المتوف النقد  (77,599 )  (93,626 )  

ودائع قصيرة األجل المكتسبة نتيجة استرداد 

 37,500 37,500 - - - - اندماج األعمال 

(7,934) - لنظامية زيادة الوديعة ا  (7,934)  - (12,066 )  (12,066 )  

(2551,) - عة زكاة وضريبة دخل مدفو  (5251,)  - (73,02 )  (3,027 )  

(1,395) فوعةالتزامات منافع الموظفين المد  - (1,395)  (1,081 )  - (1,081 )  

(3,117) توزيع الفائض على حاملي الوثائق  - (3,117)  (261 )  - (261 )  

   (فيالمستخدم ) /وفر من المت صافي النقد

( 17,369) 150,943 101,714 49,229 األنشطة التشغيلية    (55,192 )  (72,561 )  
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
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 )تتمة( معلومات إضافية -  19

 الموجزة )تتمة( قائمة التدفقات النقدية و(    

 

 19 -كوفيد ر تأثي  - 20

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

منظمة   وإعالن  السعودية،  العربية  هالمملكة  عن  العالمية  السلطات  الصحة  فرض  إلى  الوباء،  الحجالح ذا  الصحي  كومية  على  ر  السفر  وقيود 

ناعات البيع بالتجزئة والسفر والضيافة والتجارة العالمية. وقد أدى  تفاوت. وقد أدى ذلك إلى اضطرابات كبيرة في ص توى العالم. ذات نطاق ممس

ي  ف  ة لتقلبات كبيرة.العالمي   اق الماليةسوالمستقبلي وتسبب في تعرض األ   رات النمو االقتصاديذلك إلى انخفاض النشاط االقتصادي وتقليل تقدي 

 .حة عالمية تقديراً النتشاره السريع في جميع أنحاء العالمجائ   19-كوفيد  أن تفشي منظمة الصحة العالمي ، أعلنتم2020مارس  11

 

يترتب على ذلك مالشركةالسعودية حيث تعمل    في المملكة العربية  19  –استجابة النتشار فيروس كوفيد   ت ، وما  ماعية  شطة االجت عطيل لألن ن 

. بالنظر إلى وضع  19  –لمعالجة تأثير كوفيد    ناسبة والكافيةتقد إدارة الشركة أنها اتخذت اإلجراءات المفي السوق السعودي ، تعة  واالقتصادي 

امل بشكل معقول  كة بالتعتسمح للشرا وساتها عند حلول موعد استحقاقهعلى الوفاء بالتزام  السيولة الحالي للشركة ، فإنها تعتقد أنها ستكون قادرة

 رها المناخ الحالي. مخاطر السيولة التي يوفع  م

 
 

 

 

 

 
  

 غير مراجعة( ) رسبتمب 30المنتهية في  التسعة أشهر فترة 

 

ت  عمليا

 التأمين 

عمليات  

 م 2022 المساهمين 

عمليات  

 التأمين 

مليات  ع

 م 2021 المساهمين 

وديلاير سع  ألف  لاير سعودي   ألف   

       االستثماريةنشطة األمن  النقدية التدفقات

استثمارات المحتفظ بها حتى من  المحصل

االستحقاق تاريخ   - 12,411 12,411 16,381 136,285 152,666 

بها   تثمارات محتفظاس بيعالمحصل من 

ة الدخل القيمة العادلة من خالل قائمب  05519,  65,270 ,82084  24,999 ,485481  173,484 

تاريخ  استثمارات المحتفظ بها حتى شراء

( 60,914) - االستحقاق   (60,914 )  - (149,202 )  (149,202 )  

بها بالقيمة العادلة  استثمارات محتفظ شراء

( 035,00) من خالل قائمة الدخل   (131,000 )  (00166,0 )  (60,000 )  (175,000 )  (,000235)  

حتى  هاب  رات المحتفظثماعمولة من االست

االستحقاق تاريخ   - 12,953 12,953 - 427,14  27,144 

من استثمارات بالقيمة  عات أرباح توزي

 99 99 - 197 197 - العادلة من خالل قائمة الدخل 

من خالل  المكتسبالنقد وما في حكمه 

األعمال  جميعت  - - - 48,215 92,635 140,850 

( 911,2) ومعدات  ممتلكاتء شرا  - (1,291 )  (125 )  - (512 )  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

من  المتوفر  /  في( )المستخدم   صافي النقد

 109,529 80,446 29,083 )117,824(  )101,083(  )16,741(  االستثمارية  األنشطة

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

       

ية ويلاألنشطة التمالتدفقات النقدية من         

مدفوعة  يجاراطلوبات م     (,0711 )  - (1,071 )  (2,549 )  - (2,549 )  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

األنشطة  المستخدم في صافي النقد 

( 1,071) التمويلية   - (1,071 )  (2,549 )  - (2,549 )  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

,04832 631 31,417 كمه ي حوما فالنقد في  الزيادة  افيص  9,165 25,254 4,4193  

في بداية الفترة   هوما في حكمالنقد   77,628 3955,  83,023 72,500 33,532 106,032 
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

في نهاية الفترة    وما في حكمهالنقد   109,045 6,026 115,071   81,665 ,78658  140,451 

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



  لجزيرة تكافل تعاوني  شركة ا
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) الموجزة  مرحليةال إيضاحات حول القوائم المالية 
   م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠كما في 

 

٤٠ 
 

 (تتمة)  ١٩ –تأثير كوفيد   -٢٠

 :١٩ - أخذت الشركة في االعتبارات التالية أثناء تقييم تأثير تفشي كوفيد 
  

  الموجودات المالية 

 ماليًا أو مجموعة  دليل موضوعي على أن أصًال ك  د ما إذا كان هنالتحدي   ١٩  - كوفيد    ائحةا لسياستها المحاسبية بسبب جالشركة تقييًما وفقً أجرت  
ضت لالنخفاض في قيمتها. وتشمل هذه العوامل، الصعوبات المالية الكبيرة للُمصدرين أو المدينين، والتخلف عن  من الموجودات المالية قد تعر

ك. في حالة الصكوك المصنفة  مالية أخرى، وما إلى ذلة س أو إعادة هيكل لى اإلفالالمدين إ ر أوالسداد، واحتمال دخول الُمصدلسداد أو التأخر في ا
ل المالية  ى تاريخ االستحقاق، قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير في القيمة العادلة لألصو على أنها محتفظ بها حت 

آثار مادية على نتائج الشركة للفترة المنتهية   لم يكن له أي    ١٩  - فيد  كوالشركة أن جائحة د إدارة  مات، تعتقتقيي ن تكلفتها. بناًء على هذه الإلى ما دو
  . وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب. م٢٠٢٢ رسبتمب   ٣٠ في

  

  إدارة مخاطر االئتمان 

إدا  سياسات  الشركة  لعززت  االئتمان  مخاطر  المتغيرة  رة  المخاطر  مع  الوالملتعامل  الحالية.  تفرضهاتي  تطورة  مراجعة  و  الظروف  تشمل 
  . الئتمان على مستوى القطاع االقتصادي والمنطقة والمستوى المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند االقتضاءتركيزات ا

  

  مخاطر السيولة 

إلضافة إلى  باالسيولة الحالية  حتياجات  اقبتها ال ت مرلة خالل هذه الفترة، وقد عزز كثب على إدارة السيوالشركة الحاجة إلى التركيز عن  تدرك  
باإلضافة إلى التطور المستمر للعوامل  الوباء بأك بناًء على رصيد السيولة الفردي  السيولة  بانتظام بمراجعة وتحديث توقعات  تقوم الشركة  مله. 

  االقتصادية الخارجية. 
  

.    م٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠ا للفترة المنتهية في  نهالشركة المبلغ ع  على نتائججوهرية    آثاريكن له أي    مل  ١٩  –حة كوفيد  إدارة الشركة أن جائ تعتقد   
لمحيطة بمدة وشدة الوباء،  كما هو الحال مع أي تقدير، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث تستند إلى أحكام هامة وبسرعة تطور الوضع والشكوك ا

الفعلية عن تلك المتوقعةتالي، قد تختلف النت وبال ف تستمر الشركة في إعادة  مؤكدة هو تقديري، وسوالاالقتصادية غير    هذه البيئةتأثير    . إنائج 
  تقييم وضعها واألثر المرتبط بها بشكل منتظم. 

  
 القوائم المالية األولية الموجزة  اعتماد ٢١

  .)هـ١٤٤٤ خراآل بيع ر ٨ ق المواف( م ٢٠٢٢نوفمبر  ٢ بتاريخ ارةداإلمجلس   من قبلزة  وجالقوائم المالية األولية الم هذه  اعتمادتم 
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