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 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في   
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 عام -1

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

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

( وحصلت م2013يوليو  10الموافق )هـ 1434رمضان  2بتاريخ  4030251980حصلت الشركة على السجل التجاري رقم (. م2010ريل أب

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

 الموجزة: األوليةالمالية  القوائمفروع التالية وتم إدراج أصول وخصوم ونتائج عمليات الفروع في هذه لدى الشركة الالسعودية فقط. 
 

 التاريخ رقم السجل الفرع

 1440جمادى األول  24 1010519290 الرياض

 1438ربيع األول  21 4650081845 المدينة

 1440جمادى األول  24 2051224259 الخبر

 :هولشركة المسجل ل المقر الرئيسيعنوان 

 (، طريق المدينة3المساعدية بالزا )

 المملكة العربية السعودية  21422جدة  5215ب .ص
 

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

صفر  15بتاريخ  34/201312رقم ت م ن/بالحصلت الشركة على ترخيص . السعوديةا في المملكة العربية األساسي واألنظمة المعمول به

الشركة مملوكة بنسبة . أعمال التأمين لممارسة )"مؤسسة النقد"(م( من مؤسسة النقد العربي السعودي 2013ديسمبر  18هـ )الموافق 1435

 والخاضعينغير سعوديين  مؤسسين من مساهمين %1.86 ةالزكاة، ونسبالى  لخاضعاوسعوديين والجمهور مؤسسين  من مساهمين 98.14%

 .لضريبة الدخل
 

التقييم والموافقة من قبل مؤسسة  إتمامتم الحصول على محفظة التأمين والموجودات والمطلوبات ذات الصلة من المساهم المؤسس للشركة عند 

مؤسسة النقد العربي تلقت الشركة وبنك الجزيرة شهادة عدم ممانعة من  ،2019ديسمبر  31النقد العربي السعودي. خالل السنة المنتهية في 

(. تم تحويل محفظة التأمين 2019ديسمبر  23هـ )الموافق  1441ربيع الثاني  26تحويل محفظة التأمين من خالل كتاب بتاريخ لالسعودي 

 النحو التالي: المالي للتحويل على األثروكان  ،2020يناير  1اعتباًرا من 

للموجودات القيمة الدفترية   

 والمطلوبات

 ألف لاير سعودي  

   الموجودات
 996,927  استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات

 53,552  بنك الجزيرة )"المساهم المؤسس"(مستحق من 

 4,941  حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 
   

 1,055,420  اجمالي الموجودات
   

   المطلوبات

 4,941  مطالبات تحت التسوية

 996,927  احتياطي وحدات 

 10,980  حسابياحتياطي 

 11,658  احتياطيات أخرى

 28,468  فائض من عمليات التأمين

 2,446  مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى
 

  

 1,055,420  اجمالي المطلوبات
 

"االتفاق" بين الشركة وبنك الجزيرة )"المساهم المؤسس"(، فإن كل المصروفات العمومية واإلدارية  التفاقية االنتقاليةلةً على ذلك، ووفقاً عالو

تستخدم الشركة  .على التوالي %83و %17المحفظة التأمينية سوف تكون مشتركة بين الشركة والمساهم المؤسس بنسبة  حتى تاريخ تحويل

تدير المحفظة التأمينية للمساهم المؤسس مقابل كانت المساهم المؤسس. إضافة لذلك، ووفقاً لالتفاق فإن الشركة  ومعدات أثاث وتجهيزاتحالياً 

من إجمالي إيرادات محفظة المساهم المؤسس )"رسوم إدارة المحفظة"( إن رسوم اإلدارة ال  %20إلى  %10الحصول على رسوم إدارة بنسبة 

 .م2020يناير  1أحكام هذه االتفاقية اعتباًرا من لن تنطبق  ذلك،ومع  م وفقاً لالتفاق.2015إبريل  1من بعد  للفترة نافذةتعتبر 
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 )تتمة(عام    ـ  1

لزمة )"مذكرة التفاهم"( مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل الشركة عن توقيعها مذكرة تفاهم غير م   أعلنت من ناحية أخرى؛

هـ  1442محرم  4محتمل بين الشركتين. في الندماج ال( لتقييم ا2019يونيو  26هـ )الموافق  1440شوال  23في  )"سوليدرتي"(

(، أعلنت الشركة عن دخولها في اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة سوليدرتي )"اتفاقية االندماج"( في محاولة 2020أغسطس  23)الموافق 

ا المساهمون في سوليدرتي من خالل تقديم عرض لتبادل األسهم دون أي مقابل نقدي، يتم هذا لالستحواذ على جميع األسهم التي يملكه

ج"( وفقًا للقوانين ادمنالتبادل عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم عادية جديدة لجميع المساهمين في سوليدرتي )"اال

ا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئات التنظيمية األخرى والمساهمين في واللوائح المعمول بها. يظل االندماج المقترح مشروطً 

ا االجتماعات العامة غير العادية القادمة. إعالن الشركة في تداول ال يعني الموافقة النهائية على االندماج المقترح وستقدم الشركة عرضً 

 لمساهمي سوليدرتي.

 

 عدادس اإلاأس -2

 العرضس اأس (أ

التقارير المالية  34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  2020 سبتمبر 30المنتهية في  فترةولل كما في للشركةالموجزة  األوليةالقوائم المالية  إعدادتم 

 .الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادرة عنواإلصدارات األخرى معتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير ال األولية

 

الموجزة للشركة بموجب أساس االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية ـ باستثناء قياس االستثمارات )ما عدا  األوليةإعداد القوائم المالية تم 

 ريخ االستحقاق( بالقيمة العادلة.االستثمارات المحتفظ بها حتى تا

 

 التزاماتووالوديعة النظامية  والمعدات استثناء األثاث والتجهيزاتحسب ترتيب السيولة. بالموجزة  األوليةيتم عرض قائمة المركز المالي  

، واالحتياطيات االخرى ومطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها واحتياطي الوحدات واالحتياطي الحسابيتحت التسوية ومطالبات  منافع الموظفين

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

 

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

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

  .عمليات المساهمين في الحسابات ذات الصلة

 

ً الى جنب  األوليةال تتضمن المعلومات المالية   القوائمالموجزة جميع المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنوية بالكامل ويجب أن تقرأ جنبا

الموجزة مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة  األوليةال يمكن اعتبار القوائم المالية  .م2019ديسمبر  31 المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في

  .ككل

 

 . الموجزة بالريال السعودي وتم تقريب األرقام ألقرب ألف صحيح األوليةتم عرض هذه القوائم المالية 

 
 المحاسبية واالفتراضات والتقديراتاألحكام الهامة  (ب

 

الموجزة للشركة من اإلدارة تنفيذ أحكام وتقديرات وإفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ  األوليةد القوائم المالية يتطلب إعدا

 المصرح عنها فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات. 

 

الجوهرية التي نفذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر  االحكامالموجزة، فإن  األوليةهذه القوائم المالية  وفي سياق إعداد

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

 في عنها االفصاح تم التي التقديرات بشأن اليقين لعدم المصادر الرئيسية بمراجعة الشركة قامت ذلك، ومع .م2019ديسمبر  31هية في المنت

)مالحظة اإليضاح  المالية للشركة للفترات الالحقة. في القوائمقد تتطلب التغيرات في الظروف إفصاحات إضافية  .األخيرة السنوية المالية القوائم

 (.18رقم 
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 )تتمة( أساس اإلعداد     -2

 

 موسمية العمليات ( 

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

 الهامة السياسات المحاسبية  - 3

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

 .م2019ديسمبر  31سنة المنتهية في للالمالية السنوية  القوائمالمملكة العربية السعودية وتتوافق مع تلك المستخدمة إلعداد 

 

 الشركة قبل من المطبقة تعديالتهاالجديدة و المالي ريرللتق الدولية المعايير تفسير لجنة وتفسيرات الجديدة للتقرير المالي الدولية المعايير (أ
 

 .ها مجلس معايير المحاسبة الدوليةالتي أصدر التالية القائمةر معاييال على والتقيحاتوالتعديالت الجديدة اعتمدت الشركة المعايير 
 

 البيان المعيار/ التعديالت

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

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

 المالي ريرالتق إلعداد الدولية المعايير في المفاهيم إطار مراجع على تعديالت إطار مفاهيم
 

 .الموجزة األوليةالمالية  القوائم هذه على جوهري تأثير أي لها ليس الشركة على تنطبق التي والتفسيرات المعدلةو ةالجديد المعايير اعتماد إن

 

 المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ (ب

 

المعايير  يلي ماوفيالموجزة للشركة.  األوليةالمالية  القوائملم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار  التيفيما يلي المعايير الصادرة 

بلة للتطبيق في تاريخ الحق. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تكون والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قا الصادرةوالتفسيرات 

 فعالة.
 

 البيان المعيار/ التفسير

نافذة من الفترات التي تبدأ في 

 أو بعد التواريخ التالية

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

 انظر اإليضاح أدناه األدوات المالية )االيضاح أدناه( (9)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 عقود التأمين - (17)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 نظرة عامة

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

 ( "عقود التأمين".4المالي ) الدولي للتقرير
 

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

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

 لمشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض معايير محددة،ا (1

 االستثمار المميزة، و عناصر  (2

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

 ((. 15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9يجب احتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقاً للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي )
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة )  -3

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

 قياسال

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

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

 

 "الفئات التأسيسية" التالية: يستند النموذج العام إلى 

 

 تحقيق التدفقات التي تتكون من  (أ

  ،احتمالية التقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية 

  أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و للنقد يةالزمنالتعديل الذي يعكس القيمة( 

  .تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 
 

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

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

ة ترية لمجموعالتدفقات النقدية عند بداية العقد في الربح أو الخسارة مباشرة. في نهاية كل فترة تقرير مالي الحق، يتم إعادة قياس القيمة الدف

 : لتكون ناتج مجموع ما يليعقود التأمين 
 

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

 التأمين في ذلك التاريخ، 

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

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

. تضاف الفائدة على هامش هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسارة عنالتي تزيد وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية 

النقدية  الخدمات التعاقدية بمعدالت ثابتة عند االعتراف االولي بالعقد )معدل الخصم المستخدم في بداية العقد لتحديد القيمة الحالية للتدفقات

ح او الخسارة استناداً الى وحدات التغطية التي تعكس كمية المنافع دمات التعاقدية الى الربهامش الخ التقديرية(. إضافة الى ذلك، يتم تحويل

 المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في مجموعة عقود التأمين.
 

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

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

 :لتشمل ضمن النموذج العامالتعاقدية إضافة إلى التعديل 
 

 قيمة العادلة للبنود األساسية. التغيرات في حصة المنشاة من ال (1

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

من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياساً ال يختلف بشكل  توزيع األقساط الُمبسطة بطريقةإضافة إلى ذلك، ي سمح 

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

ستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج العام قابالً ل ن أجل لتطبيق مالتغطية المتبقي مع القسط الم 

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

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

 

 السيراناريخ ت

م، واستلم مالحظات من 2019 يونيو( خالل شهر 17مسودة المعيار الدولي للتقرير المالي )لأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت 

ً مجلس معايير المحاسبة الدولي مع تداول المسائل التي طرحها العديد من المستفيدين. إن تاريخ دخو ل المعيار مستفيدين متعددين. يقوم حاليا

( حالياً هو 4( في المعيار الدولي للتقرير المالي )9( حيز التنفيذ وتأجيل االعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي )17الدولي للتقرير المالي )

( "اإليرادات من العقود مع 15). يسمح بالتطبيق المبكر في حال تطبيق كل من المعيار الدولي للتقرير المالي التاريخأو بعد هذا  م2023يناير  1

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

 

 التحول

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

 إما طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. 
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة )-3

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

 )تتمة( عقود التأمين - (17)رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي
 

 العرض واالفصاح

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

 تأثيرال

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

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

 الرئيسية هي كما يلي:
 

 نطاق التأثير ملخص التأثير

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

 طريقة الرسوم المتغيرة؛

 على مستوى أكثر دقةية ستكون هناك حاجة إلى البيانات االكتوارية والمحاسب. 

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

 طريقة القياس العامة؛

  االكتواري؛حساب تعديل المخاطر المضّمن في النظام 

 وكذلك تحديد "الحقائق والظروف" لعقود المعقدةديد المدخالت الرئيسية الختبار العقود تح 

 ؛توزيع األقساط المبسطةطريقة 

  حساب وتتبع هامش الخدمة التعاقدية. و 

 حساب فترة تغطية مخاطر إرفاق عقد إعادة التأمين. 

تأثير البيانات وأنظمة تكنولوجيا 

 المعلومات

 أصل / التزام  وإدراجموجودات عقد التأمين بإجمالي إعادة التأمين  مطلوبات / إدراج يجب

 منفصل إلعادة التأمين؛

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

 إعادة التأمين( وغير مخصومة؛ و

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

نإعادة التأمي ترتيباتالتأثير على   

  العمليات المالية واإلكتوارية واالكتتاب وتكنولوجيا المعلومات بما يتناسب مع سيتم بناء

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

 ر البيانات المحاسبية واالكتوارية ومصادر االكتتاب؛إجراء عمليات تسوية جديدة بين مصاد 

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

 مراقبة الشروط واألحكام الملحقة بعقود التأمين وإعادة التأمين؛ 

  المطالبات يتم وضع تكاليف اقتناء عملية تخصيص المصروفات الجديدة وتكاليف تسوية

 وتكاليف االكتتاب لتحديد الربحية على مستوى العقد.

 بتاريخ استالم العقد؛ المقدمةمقارنة إيصاالت األقساط  لغايات االعتراف، سيتمل 

 يجب تتبع اإليصاالت النقدية لألقساط على مستوى بوليصة التأمين؛ و 

 .يجب وضع نظام لتتبع فترة التغطية للمنتجات المستقبلية 

العمليةتأثير   

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

  خطة مشروع للتصميم والتنفيذ على مستوى األنشطةيتم وضع. 

بةالسياسات وإطار المراقالتأثير على   

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 

14 
 

 

 

 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة )-3

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

 األدوات المالية – (9)المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

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

 المالية:
 

 التصنيف والقياس

داً لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ( منهجاً واح9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

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

 

 قات نقدية تعاقدية، واالحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدف (1

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

 أصل المبلغ القائم.

حققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع ي قاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم تدوير المكاسب والخسائر الم

 في حال تحقق الشرطين التاليين: 

 تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و الغرض منهاالحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال  (1

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

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

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

 تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري. 
 

غيرات بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضاً االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض الت

توزيعات األرباح في الربح بينما يتم عرض في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(،  الالحقة بالدخل الشامل اآلخر في القيمة العادلة لألدوات )بما

 او الخسارة. 
 

عادلة لاللتزام إضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إدراج مبلغ التغير في القيمة ال

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

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

 

 االنخفاض في القيمة 

( 39المحاسبة الدولي ) على عكس معيار( خسائر االئتمان المتوقعة، 9مة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )يعكس نموذج االنخفاض في القي

(، ليس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل إدراج خسائر 9متكبدة. وفقاً لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي )الئتمان االخسائر المبني على 

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

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

 

 التحوطمحاسبة 

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

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

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

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

 ج حالياً محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل. المحاسبة الدولي يعال
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 )تتمة( األدوات المالية – (9)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 السريانتاريخ 

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

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

( القائم للسماح للمنشآت بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير 4لي للتقرير المالي )م، والتعديالت على المعيار الدو2016

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

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

 ( حتى9تطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي ) .1

 تاريخ سريان المعيار التأمين الجديد، أو  (أ

إضافية تتعلق بالموجودات  . هناك حاجة الفصاحاتا التاريخ.او بعد هذ م2023يناير  1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  (ب

ير المالية خالل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقر

 أو ( سابقا. 9المالي )

 

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

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

لشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق ( مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات ا1م على: )2017يناير  1قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية  

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

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

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

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

 ضمن القوائم المالية للشركة. 

 

 تقييم االثر

ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء  الحالي، يتوقع أن يكون تأثير ذلك كبيًرا. في الوقت ال

 مراجعة مفصلة.
 

 

 كولدى البنقد نال -4

 بنك الجزيرة لدى( لاير سعودي ألف 500: م2019ديسمبر  31لاير سعودي ) ألف 500 بإستثناء مبلغ -ك ولدى البننقد البيتم االحتفاظ 

 ."المؤسس المساهم"

 

 

 

 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30
    

 35,664 555 35,109 كونقد لدى البن
 ══════ ══════ ══════ 
    

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف )مراجعة( 2019ديسمبر  31
    

 19,687 4,233 15,454 ك ونقد لدى البن
 ══════ ══════ ══════ 
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 ، صافياشتراكات مستحقة القبض -5

 

 استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات -6

 قيمة التكلفة 

 المبدئية

 في اتالتغير

 القيمة العادلة

 م2020 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
    عمليات التأمين

57152,3 صندوق الجزيرة  للمرابحة بالريال السعودي   1,886 154,243 

 166,796 9,156 157,640 صندوق الجزيرة المتنوع الجسور

 46,711 2,058 44,653 صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن
 9,951 197 9,754  صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

 200,080 10,024 190,056 صندوق الجزيرة الدولي لألسهم

519,262 صندوق الجزيرة لألسهم السعودية  14,018 276,537 
(720) 164,165 صندوق الجزيرة لألسهم األوروبية  163,445 

 219,205 13,886 205,319 صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية
 ────── ────── ────── 

 1,186,463 50,505 1,236,968 
 ══════ ══════ ══════ 

    

 

 قيمة التكلفة المبدئية 

 في اتالتغير

 دلةالقيمة العا

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
    عمليات التأمين

 750 18 732 صندوق الجزيرة  للمرابحة بالريال السعودي 

 140,697 18,544 122,153 صندوق الجزيرة المتنوع الجسور

 37,217 3,159 34,058 صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

 6,514 242 6,272  دوق الجزيرة المتنوع المتحفظصن
 ────── ────── ────── 

 163,215 21,963 185,178 
 ══════ ══════ ══════ 

 

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

 ."مؤسسال

 م2020 سبمتبر 30 

 )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 

   عمليات التأمين

 2,332 363 إجمالي اشتراكات مستحقة القبض

 )238( )185( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ────── ────── 

 2,094 178 صافيبالاشتراكات مستحقة القبض، 
 ══════ ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 
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 ات ستثماراالـ  7
 

 م )مراجعة(2019ديسمبر 31 م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30 

 

 عمليات التأمين

عمليات 

 عمليات التأمين إجمالي المساهمين

عمليات 

 إجمالي المساهمين
لاير سعودي ألف  لاير سعودي ألف  لاير سعودي ألف  لاير سعودي ألف  لاير سعودي ألف  لاير سعودي ألف   

       

ثمارات محتفظ بها حتى است

 383,417 367,503 15,914 377,476 361,220 16,256 (1-7تاريخ االستحقاق )
استثمارات محتفظ بها بالقيمة 

 العادلة من خالل قائمة الدخل

(7-2) 83,443 15,578 99,021 27,997 - 27,997 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 411,414 367,503 43,911 476,497 376,798 99,699 إجمالي
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 7-1

: م2019ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 181,289 بمبلغ في وديعة مرابحة تتمثل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

ألف لاير  196,187 صكوك بقيمة" والمساهم المؤسس" بنك الجزيرة سنوات لدى ثالث تستحق بعد (ألف لاير سعودي 185,153

كما المرابحة  ودائع .  إن نسبة العمولة علىسنة 30إلى  12من باستحقاق الف لاير سعودي(  198,264 :م2019ديسمبر  31سعودي )

ً  %3.2الى  %3: م2019ديسمبر  31)سنوياً  % 3.3إلى  %3هو  م2020 سبتمبر 30في   4.01على الصكوك هو  فائدة( ومعدل سنويا

ً  ٪ 4.64إلى  ٪ ً  %4.10الى  %4.01 :م2019ديسمبر  31) سنويا   (.سنويا

 

 31م والسنة المنتهية في 2020 سبتمبر 30في خالل الفترة المنتهية االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هذه كانت الحركة في 

 على النحو التالي: م2019ديسمبر 
 

 )غير مراجعة(  م2020 سبتمبر 30 

 االجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
    

 383,417 367,503 15,914 الفترةرصيد بداية 

 (8,000) (8,000) - استبعادات خالل الفترة

 8,945 8,603 342 بها حتى تاريخ االستحقاقثمارات محتفظ تعمولة من اس
موون االسووتثمارات المحووتفظ بهووا حتووى توواريخ  المسووتلمة عموووالتال

 (6,886) (6,886) - االستحقاق
 ────── ────── ────── 

 377,476 361,220 16,256  الفترةرصيد نهاية 
 ══════ ══════ ══════ 
 

 )مراجعة(  م2019ديسمبر  31 

 االجمالي عمليات المساهمين ينعمليات التأم 

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
    

 322,381 306,923 15,458 بداية السنة  فيالرصيد 

 197,800 197,800 - خالل السنة مشتريات

 (145,423) (145,423) - خالل السنة استحقاق

 10,076 9,620 456 قعمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقا

موون االسووتثمارات المحووتفظ بهووا حتووى توواريخ  المسووتلمة عموووالتال

 (1,417) (1,417) - االستحقاق

 ────── ────── ────── 

 383,417 367,503 15,914  السنةرصيد نهاية 

 ══════ ══════ ══════ 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 
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 ـ االستثمارات )تتمة( 7

 لعادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة ااستثمارات محتفظ بها  7-2

 95,958 بمبلغ مؤسس،في "الجزيرة كابيتال" يديره مساهم  إستثمارفي من خالل قائمة الدخل بها بالقيمة العادلة تتمثل االستثمارات المحتفظ 

ألف لاير  3,063بقيمة واستثمار في أسهم الشركات المدرجة في تداول  (،ألف لاير سعودي 27,997م: 2019ديسمبر  31) ألف لاير سعودي

 (.شيء ال م:2019ديسمبر  31) سعودي

 

م والسنة المنتهية 2020 سبتمبر 30 في المنتهيةالفترة  خاللمن خالل قائمة الدخل  بالقيمة العادلةاالستثمارات المحتفظ بها  هذه كانت الحركة في

 م على النحو التالي:2019ديسمبر  31في 

 

 
 احتياطي وحدات   -8

المنتهية  شهرأ التسعة فترة  

 م2020 برسبتم 30 في

 )غير مراجعة(

 المنتهية في السنة

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
   

 130,290 187,979 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 57,466 115,296 ، بالصافياشتراكات استثمارية

 - 996,927 (1محفظة التأمين )إيضاح  المحول من

 (21,740) (85,133) تصفيات 

 - (23,513) االستحقاقات 

 21,963 50,505 (6التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع )إيضاح 
 ────── ────── 

 187,979 1,242,061 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 ══════ ══════ 

 
 
 
 
 
 

 م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30 

 االجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
    

 27,997 - 27,997 الفترةرصيد بداية 
 82,820 27,820 55,000 خالل الفترة إضافات

 (12,671) (12,671) - إستبعادات خالل الفترة
 875 429 446 التغير في القيمة العادلة

 ────── ────── ────── 
 99,021 15,578 83,443 الفترةرصيد نهاية 

 ══════ ══════ ══════ 

 مراجعة() م2019ديسمبر  31 

 االجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
    

 73,448 30,376 43,072 رصيد بداية السنة

(35,295) (15,810) السنةاستبعادات خالل   (51,105)  

 4,919 4,919 - إضافات خالل السنة

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

 27,997 - 27,997 رصيد نهاية السنة
 ══════ ══════ ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 
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 األخرى االحتياطيات -9

المنتهية  أشهر التسعةفترة  

 م2020 سبتمبر 30في 

 )غير مراجعة(

 31 المنتهية فيالسنة 

 م2019ديسمبر 

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
   

 360 8,851 (1-9حسابي )إيضاح احتياطي 

 - 12,242 (2-9ى )إيضاح أخر اتاحتياطي
 ────── ────── 

 21,093 360 
 ══════ ══════ 

 

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

 

 حسابياحتياطي  9-1

المنتهية  أشهر التسعةفترة  

 م2020 سبتمبر 30 في

 )غير مراجعة(

 31السنة المنتهية في 

 م2019ديسمبر 

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 

 557 360 السنة / الرصيد في بداية الفترة

 - 10,980 (1محفظة التأمين )إيضاح  المحول من

 (197) (2,489) غير في االحتياطي الحسابيالت
 ────── ────── 

 360 8,851 السنة / الرصيد في نهاية الفترة
 ══════ ══════ 

 

 ىأخر اتاحتياطي 9-2

المنتهية  أشهر التسعةفترة  

 م2020 سبتمبر 30في 

 )غير مراجعة(

 31لمنتهية في السنة ا

 م2019ديسمبر 

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 

 - 11,658 (1محفظة التأمين )إيضاح  المحول من

 - 584 ىأخر اتالتغير في احتياطي
 ────── ────── 

 - 12,242 السنة / الرصيد في نهاية الفترة
 ══════ ══════ 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 

20 
 

 

 

 الحركة في اشتراكات غير مكتسبة -10

 

 م2020 سبتمبر 30 المنتهية في التسعة أشهرفترة  

 )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 )مراجعة(

  

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

 

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

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

الرصيد في بداية الفترة / 

 13,768 (9,006) 22,774 22,164 (12,923) 35,087 السنة

اشتراكات مكتتبة / )مسندة( 

 109,468 (20,815) 130,283 136,381 (10,427) 146,808 خالل الفترة / السنة

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

 181,895 (23,350)  158,545 153,057 (29,821) 123,236 

اشتراكات استثمارية 

واشتراكات مكتسبة خالل 

 (101,072) 16,898 (117,970) (157,042) 21,819 (178,861) الفترة / السنة

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

(1,531) 3,034 الرصيد في نهاية الفترة/السنة  1,503 35,087 (12,923)  ,16422  

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

 

 والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها مطالبات تحت التسوية -11

 

 م2020 سبتمبر 30 المنتهية في أشهر التسعةفترة  

 )غير مراجعة( 

 م2019ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 )مراجعة(

  

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

 

 ياإلجمال

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

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

       السنة / في بداية الفترةكما 

 2,097 (7,918) 10,015 4,103 (29,422) 33,525 مطالبات مبلغ عنها
 2,908 (8,089) 10,997 1,354 (5,669) 7,023 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

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

 40,548 (35,091) 5,457 21,012 (16,007) 5,005 

 2,377 (29,004) 31,381 2,312 (27,668) 29,980 السنة / خالل الفترة المتكبّد
المسترد خالل  /( المدفوع)

 (1,925) 9,920 (11,845) (2,232) 16,263 (18,495) السنة / الفترة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

(35,091) 40,548 5,537 (46,496) 52,033  السنة / نهاية الفترةكما في   5,457 
 ────── ────── ────── ══════ ══════ ══════ 

        السنة / نهاية الفترةكما في 

 4,103 (29,422) 33,525 4,434 (41,500) 45,934 مطالبات مبلغ عنها
 1,354 (5,669) 7,023 1,103 (4,996) 6,099 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

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

 52,033 (46,496)  5,537 40,548 (35,091)  5,457 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 
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 عالقةالجهات ذات المعامالت مع لاـ  12

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

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

 .اإلدارة
 

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

 المنتهية:  أشهر التسعة

 مبلغ المعاملة  

 طبيعة المعاملة العالقة اتف ذاطراال

 م2020 سبتمبر 30

 غير مراجعة()

 م2019سبتمبر 30

 مراجعة(غير )

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  
    

 بنك الجزيرة

عمولة مكتسبة من إستثمارات محتفظ بها حتى 

 7,359 4,136 تاريخ االستحقاق

 30 37 دخل عمولة من ودائع 

 15,611 5,588 إجمالي االشتراكات المكتتبة 

 4,770 16,300 المطالبات المدفوعة 

 - 53,552 (1محفظة التأمين )إيضاح  المحول من 

 - 1,692 االستثمار في أسهم حقوق الملكية 

 - 567 استبعاد حصص ملكية 
    

 1,367 461 أرباح مكتسبة من صناديق مشتركة الجزيرة كابيتال
    

 1,466 5,735 عموالت  شركة أمان لوكالة التأمين
    

 41 42 إجمالي االشتراكات المكتتبة اللجنة مجلس اإلدارة وأعضاء
    

 829 5,512 والمزايا والبدالت ، الصافيالرواتب  اإلدارة العليا موظفي

 38 52 إجمالي االشتراكات المكتتبة 

 

 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة (ب

ألف  1,732 :م2019) لاير سعوديلف أ 16 مبلغالموجزة  األولية في قائمة المركز المالي الواردةالقبض  مستحقةتتضمن االشتراكات  (ج

 .بنك الجزيرة )المساهم المؤسس(على  قةمستح( لاير سعودي
 

 م2020 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
   

 28,176 913 بنك الجزيرة 

 2,191 4,830 الجزيرة كابيتال
 ─────── ─────── 

 5,743 30,367 
 ═══════ ═══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 

22 
 

 

 

 ـ الزكاة وضريبة الدخل 13

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

على  م2019ديسمبر  31م والسنة المنتهية في 2020 سبتمبر 30في  نتهيةالم أشهر التسعة فترة خاللمستحقة الفي الزكاة وضريبة الدخل 

 :النحو التالي

 

 الزكاة  (أ

 

 ضريبة الدخل (ب

 

 وضع الربوط

( وقد حصلت "الهيئة"ة والدخل )إلى الهيئة العامة للزكا م2018إلى  م2014 للسنوات من اة وضريبة الدخلقامت الشركة بتقديم إقرارات الزك

  .مقيدة زكاة الشركة على شهادات

 

من  االستثمارات مستبعدة اثر ،2018حتى  2014لسنوات من ا عن مبدئي ربط زكويأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل  ،2019عام ال خالل

. الربط اهذ على اعتراضسعودي. قامت الشركة بتقديم ألف لاير  41,166بمبلغ  ضافيوعن التزام ضريبة استقطاع بالتزام إالزكاة  وعاء

أمام  االوليةلجنة االستئناف قرارها بتأييد معاملة الهيئة العامة للزكاة والدخل. تقدمت الشركة باستئناف ضد قرار  االوليةأصدرت لجنة االستئناف 

 .اإلدارة واثقة من النتيجة اإليجابيةان  .لجنة االستئناف العليا
 

 ية السهم ربحـ  14
 

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

 .كما في نهاية الفترةالصادرة والقائمة 
 

 العادلة لألدوات المالية  ةـ القيم 15
 

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

  .نظامية في تاريخ القياس
 

 مطلوبات مرتبطة بوحداتتتكون الموجودات المالية للشركة من نقد لدى البنوك واشتراكات مستحقة القبض واستثمارات متاحة للبيع لتغطية 

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

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

م وبمنأى عن االستثمارات المحملة بالقيمة العادلة 2020 سبتمبر 30كما في  .الدفتريةقيمها الناحية الجوهرية عن لألدوات المالية ال تختلف من 

 .( لم يكن هناك أي أدوات مالية أخرى محتفظ بها من قبل الشركة قد تم قياسها بالقيمة العادلة7و 6)اإليضاحان 

 م2020 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
   

 907 982 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 947 978 الزكاة للفترة / للسنة 

(954) اة المدفوعة خالل الفترة / السنة الزك  (872)  
 ─────── ─────── 

 982 1,006 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 ═══════ ═══════ 

 132 128 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 100 101 ضريبة الدخل للفترة / للسنة 

(99) ضريبة الدخل المدفوعة خالل الفترة / السنة   (104)  
 ─────── ─────── 

 128 130 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 ═══════ ═══════ 

 1,110 1,136 الزكاة وضريبة الدخل إجمالي
 ═══════ ═══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات الماليةـ  15
 

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

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

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

 بيانات السوق الممكن مالحظتها، و

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

 العادلة:يعرض الجدول التالي األصول المالية للشركة التي يتم قياسها بالقيمة 
 

 م 2020 سبتمبر 30كما في 

 )غير مراجعة(القيمة العادلة 

لاير سعودي ألف   

  القيمة الدفترية التكلفة المطفأة المستوى 1 المستوى 2 المجموع
 األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة:     

      

1,236,968 1,236,968 - - 1,236,968 

غطية ظ بها لتاستثمارات متاحة للبيع محتف

 مطلوبات مرتبطة بوحدات

تحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االس 377,476 196,187 181,289 203,556 384,845  

99,021 95,958 3,063 - 99,021 

من  استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة

 خالل قائمة الدخل 
      

 إجمالي 1,713,465 196,187 184,352 1,536,482 1,720,834
 

 م2019 ديسمبر 31كما في 

 )مراجعة( القيمة العادلة

لاير سعودي ألف   

  القيمة الدفترية التكلفة المطفأة المستوى 1 المستوى 2 المجموع

 األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة:     

      

185,178 185,178 - - 185,178 

ة غطياستثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لت

 مطلوبات مرتبطة بوحدات

تحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االس 383,417 198,264 185,153 197,948 383,101  

27,997 27,997 - - 27,997 
من  استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة

 خالل قائمة الدخل 

 إجمالي 596,592 198,264 185,153 411,123 596,276
 

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

 خالل هذه الفترة. الثالث والمستوىالثاني والمستوى  االولبين المستوى  م يكن هناك تنقالتل
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الموارد  عن توزيعوالمسؤول المدير األول للتشغيل يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع ضوابط إعداد التقارير المقررة من 

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

 نحو التالي:عمل مبينة على الوحدتي اد التقارير بشأنها في إطار يتم إعدالمملكة العربية السعودية 
 

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

ن فيما ى أعضاء المؤسسات على أساس جماعي ويقدم أيضاً منافع حماية من االئتمايقدم برامج تأمين على الحياة إل -تأمين قطاع المجموعات 

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

 .ئهاتمويل إلى عمالالالقروض الشخصية المقدمة من مؤسسات 
 

للتشغيل ضمن القطاعات ذات الصلة ويتم صاحب القرار ول طلوبات غير الموزعة إلى المدير األمال يتم رفع تقارير عن الموجودات وال

 مراقبتها على أساس مركزي. 
 

ال تشمل قطاعات التشغيل عمليات المساهمين في الشركة.



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 
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 ـ معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( 16
 م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30كما في  

قطاع تأمين  

 اداألفر

قطاع تأمين 

 االجمالي المجموعات

لاير سعودي ألف  لاير سعودي ألف  لاير سعودي ألف   

    موجوداتال

 178 178 - اشتراكات مستحقة القبض، صافي
 1,531 1,531 - حصة معيدي التأمين من اشتراكات غير مكتسبة
 41,500 36,215 5,285 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية
 4,996 4,996 - يتم اإلبالغ عنهاحصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم 

 1,236,968 - 1,236,968 استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات
 5,306 5,306 - ذمم معيدي التأمين مستحقة القبض

 ────── ────── ────── 

 1,242,253 48,226 1,290,479 

    الموجودات غير الموزعة:

 35,664   لدى البنوكنقد 
 476,497   استثمارات

 5,743   ذات عالقة اتمبالغ مستحقة من جه
 3,177   أخرى وموجوداتمبالغ مدفوعة مقدما  

 1,443   ومعدات أثاث وتجهيزات
 35,000   وديعة نظامية

   ────── 

 1,848,003   إجمالي الموجودات

   ══════ 

    المطلوبات

 3,369 1,776 1,593 نذمم دائنة لمعيدي التأمي
 3,034 3,034 - اشتراكات غير مكتسبة
 45,934 40,446 5,488 مطالبات تحت التسوية

 6,099 6,099 - مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 1,242,061 - 1,242,061 احتياطي وحدات

 8,851 - 8,851  حسابي احتياطي
 12,242 - 12,242 احتياطيات اخرى

 ────── ────── ────── 

 1,270,235 51,355 1,321,590 

    المطلوبات غير الموزعة:والفائض 

 34,796   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 2,991   إلتزامات منافع الموظفين

 1,136   مستحقة زكاة وضريبة دخل
 18,578   الفائض من عمليات التأمين

   ────── 

 1,379,091   إجمالي المطلوبات

   ────── 

    الملكيةحقوق 

 350,000   رأس المال
 30,595   احتياطي نظامي

 88,366   مبقاهأرباح 
   ────── 

 468,961   إجمالي حقوق المساهمين

    

(49)   المتعلقة بعمليات التأمين –  الموظفينمنافع إعادة قياس التزامات   

   ────── 

 468,912   الملكيةإجمالي حقوق 

   ────── 

 1,848,003   الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 

   ══════ 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 
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 ـ معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( 16

 )مراجعة( م2019ديسمبر  31كما في  

 اإلجمالي  قطاع تأمين المجموعات  قطاع تأمين األفراد 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    الموجودات

 2,094 2,094 - صافيبالراكات مستحقة القبض، اشت

 12,923 12,923 - حصة معيدي التأمين من اشتراكات غير مكتسبة

 29,422 29,345 77 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 5,669 5,669 - حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 185,178 - 185,178 فظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحداتاستثمارات متاحة للبيع محت

 ────── ────── ────── 
 185,255 50,031 235,286 

    الموجودات غير الموزعة:

 19,687   النقد لدى البنوك

 411,414   استثمارات

 30,367   ذات عالقة اتمبالغ مستحقة من جه

 2,473   أخرى موجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً و

 809   ومعدات أثاث وتجهيزات

 35,000   وديعة نظامية

   ────── 

 735,036   إجمالي الموجودات

   ══════ 

    المطلوبات

 10,775 10,615 160 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 35,087 35,087 - اشتراكات غير مكتسبة

 33,525 33,268 257 مطالبات تحت التسوية

 7,023 7,023 - لم يتم اإلبالغ عنهامطالبات متكبدة 

 187,979 - 187,979 احتياطي وحدات

 360 - 360 احتياطى حسابى 

 ────── ────── ────── 
 188,756 85,993 274,749 

    المطلوبات غير الموزعة:والفائض 

 18,651   مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 2,624   إلتزامات منافع الموظفين

 1,110   مستحقة يبة دخلزكاة وضر

 3,355   فائض من عمليات التأمينال

   ────── 
 300,489   إجمالي المطلوبات

   ────── 

    حقوق الملكية

 350,000   رأس المال

 30,595   احتياطي نظامي

 54,001   مبقاهأرباح 

   ────── 
 434,596   إجمالي حقوق المساهمين

 (49)   المتعلقة بعمليات التأمين –  الموظفينمنافع إعادة قياس التزامات 

   ────── 
 434,547   إجمالي حقوق الملكية

   ────── 
 735,036   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

   ══════ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
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 ـ معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( 16
 (مراجعة)غير  2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرالثالثة لفترة  

 اإلجمالي قطاع تأمين المجموعات قطاع تأمين األفراد 

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 

    اإليرادات

    :إجمالي اشتراكات مكتتبة

 59,456 - 59,456 أفراد 

 34 34 - صغيرة منشآت

 57 57 -  متوسطةمنشآت 

 1,157 1,157 - شركات

 ────── ────── ────── 

 60,704 1,248 59,456 إجمالي اشتراكات مكتتبة

    اشتراكات مسندة:

 - - - محلي

(2,725)  اجنبي  (264)  (2,989)  

 ────── ────── ────── 

 57,715 984 56,731 مكتتبةصافي اشتراكات 
 7,393 7,393 - التغير في اشتراكات غير مكتسبة، صافي

 ────── ────── ────── 

 65,108 8,377 56,731 ي اشتراكات مكتسبةصاف
 377 - 377 إيرادات تأمين أخرى

 ────── ────── ────── 

 65,485 8,377 57,108 إجمالي اإليرادات
 ────── ────── ────── 

    تكاليف ومصاريف التأمين

(1,312) إجمالي مطالبات مدفوعة  (9,774)  (11,086)  

 9,876 8,814 1,062 مدفوعة حصة معيدي التأمين من مطالبات

 ────── ────── ────── 

(250) صافي مطالبات مدفوعة  (960)  (1,210)  
(44) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي  (23)  (67)  

 1,147 1,147 - التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي

 ────── ────── ────── 

(294) تكبدةصافي مطالبات م  164 (130)  
(49,077) صافيبالاشتراكات استثمارية،   - (49,077)  

(86) التغير في االحتياطي الحسابي  - (86)  
 35 - 35 االخرى اتالتغير في االحتياطي

(2,517) تكاليف إقتناء وثائق تأمين  (30)  (2,547)  

(297) رسوم إشراف وتفتيش  (6)  (303)  

 ────── ────── ────── 

(52,236) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين   128 (108,52)  

 ────── ────── ────── 

505,8 4,872 التأمين دخلصافي   13,377 

 ────── ────── ────── 

    تشغيلية أخرى إيرادات/  )مصاريف(

 664   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها رد

(11,047)   مصاريف عمومية وإدارية  

 2,979   ستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقمن ا تعموال

 26   دخل عموالت من ودائع

 651   من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ةغير محقق ارباح

(1)   من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ةمحقق خسائر  

 -   من خالل قائمة الدخل استثمارات بالقيمة العادلةمن  ارباح اتتوزيع

 2,094   إيرادات أخرى

   ────── 

 )4,634(   تشغيلية أخرى، بالصافي مصاريفإجمالي 

   ────── 

374,8   الزكاة وضريبة الدخل، الدخل قبل الفائض  

(851)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين  

   ────── 

 7,892   اة وضريبة الدخلقبل الزك الدخل للفترة العائد للمساهمين

(206)   الزكاة  

(20)   ضريبة الدخل  

   ────── 

 7,666   صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

   ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 
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 ـ معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( 16
 (مراجعة)غير  م2019 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة  

 اإلجمالي المجموعات قطاع تأمين قطاع تأمين األفراد 

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 

    اإليرادات

    إجمالي اشتراكات مكتتبة

319,64 أفراد   - 319,64  

 136 136 - منشآت صغيرة 

 154 154 - منشآت متوسطة 

 10,490 10,490 - شركات 

 ────── ────── ────── 

 319,64  10,780 330,42  

    لي اشتراكات مكتتبةإجما

    اشتراكات مسندة:

 - - - محلي

(238)  اجنبي  (3,583)  (3,821)  

 ────── ────── ────── 
 26,602 7,197 19,405 صافي اشتراكات مكتتبة

 225 225 - التغير في اشتراكات غير مكتسبة، صافي

 ────── ────── ────── 

82726, 7,422 19,405 صافي اشتراكات مكتسبة  

 166 - 166 إيرادات تأمين أخرى

 ────── ────── ────── 

 26,993 7,422 19,571 إجمالي اإليرادات

 ────── ────── ────── 

    تكاليف ومصاريف التأمين

(1,548) - إجمالي مطالبات مدفوعة  (1,548)  

 1,312 1,312 - حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 ────── ────── ────── 

(236) - صافي مطالبات مدفوعة  (236)  

(18) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي  (230)  (248)  

(13) - التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي  (13)  

 ────── ────── ────── 

(18) صافي مطالبات متكبدة  (479)  (497)  

(15,418) اشتراكات استثمارية، صافي  - (15,418)  

 13 - 13 التغير في االحتياطي الحسابي

(975) تكاليف إقتناء وثائق تأمين  (6)  (981)  

(98) رسوم إشراف وتفتيش  (54)  (152)  

 ────── ────── ────── 

(16,496) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين   (539)  (17,035)  

 ────── ────── ────── 

075,3 التأمين دخلصافي   6,883 9,958 

 ────── ────── ────── 

    تشغيلية أخرى / )مصاريف(إيرادات

(373)   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

(2,573)   مصاريف عمومية وإدارية  

 2,498   من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقت عموال

 13   دخل عموالت من ودائع

 416   القيمة العادلة من خالل قائمة الدخلربح غير محقق من استثمارات ب

 57   إيرادات أخرى

   ────── 

 38   إجمالي إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي

   ────── 

 9,996   الزكاة وضريبة الدخل، الدخل قبل الفائض

(839)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين  

   ────── 

 9,157   قبل الزكاة وضريبة الدخل الدخل للفترة العائد للمساهمين

(291)   الزكاة   

 34   ضريبة الدخل

   ────── 

 8,900   صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

   ══════ 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 

28 
 

 

 

 ـ معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( 16
 (مراجعة)غير  2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرالتسعة لفترة  

 اإلجمالي المجموعاتتأمين ع قطا قطاع تأمين األفراد 

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 

    اإليرادات

    :إجمالي اشتراكات مكتتبة

 140,910 - 140,910 أفراد 

 34 34 - صغيرة منشآت

 60 60 -  متوسطةمنشآت 

 5,804 5,804 - شركات

 ────── ────── ────── 

014 إجمالي اشتراكات مكتتبة ,910 5,898 146,808 

    اشتراكات مسندة:

 - - - محلي

(8,157)  اجنبي  (2,270)  (10,427)  

 ────── ────── ────── 

 136,381 3,628 132,753 مكتتبةصافي اشتراكات 

 20,661 20,661 - التغير في اشتراكات غير مكتسبة، صافي

 ────── ────── ────── 

3132,75 صافي اشتراكات مكتسبة  24,289 157,042 
 19,131 - 19,131 إيرادات تأمين أخرى

 ────── ────── ────── 

 176,173 24,289 151,884 إجمالي اإليرادات

 ────── ────── ────── 

    تكاليف ومصاريف التأمين

 (18,495) (16,323) (2,172) إجمالي مطالبات مدفوعة

 16,263 14,383 1,880 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة
 ────── ────── ────── 

 (2,232) (1,940) (292) صافي مطالبات مدفوعة

 (331) (308) (23) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي

 251 251 - التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي

 ────── ────── ────── 

 (2,312) (1,997) (315) صافي مطالبات متكبدة

 (115,296) - (115,296) صافيبالاشتراكات استثمارية، 

 2,489 - 2,489 التغير في االحتياطي الحسابي

 (584) - (584) االخرى اتالتغير في االحتياطي

(6,964) تكاليف إقتناء وثائق تأمين  (77)  (7,041) 

 (734) (29) (705) رسوم إشراف وتفتيش

 ────── ────── ────── 

(121,375) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين   (2,103)  (123,478) 

 ────── ────── ────── 

 52,695 22,186 30,509 التأمين دخلصافي 

 ────── ────── ────── 

    إيرادات تشغيلية أخرى/  )مصاريف(

 53   مخصص ديون مشكوك في تحصيلهاعكس 

(7831,9)   مصاريف عمومية وإدارية  

 8,945   من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقت عموال

 37   دخل عموالت من ودائع

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

 1,543   ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 220   قيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات بالمن  ارباح اتتوزيع

 6,569   إيرادات أخرى

   ────── 

(13,736)   تشغيلية أخرى، بالصافي مصاريفإجمالي   

   ────── 

 38,959   الزكاة وضريبة الدخل، الدخل قبل الفائض

(3,515)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين  

   ────── 

 35,444   قبل الزكاة وضريبة الدخل للمساهمينالدخل للفترة العائد 

(978)   الزكاة  

(101)   ضريبة الدخل  

   ────── 

365,34   صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين  

   ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 

29 
 

 

 

 ـ معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( 16
 (مراجعة)غير  م2019 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرالتسعة لفترة  

 اإلجمالي قطاع تأمين المجموعات األفراد قطاع تأمين 

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 

    اإليرادات

    إجمالي اشتراكات مكتتبة

 52,810 - 52,810 أفراد 

 200 200 - منشآت صغيرة 

 381 381 - منشآت متوسطة 

 16,019 16,019 - شركات 

 ────── ────── ────── 

 69,410 16,600 52,810 شتراكات مكتتبةإجمالي ا

    اشتراكات مسندة:

 - - - محلي

(695)  اجنبي  (4,580)  (5,275)  

 ────── ────── ────── 
 64,135 12,020 52,115 صافي اشتراكات مكتتبة

 9,823 9,823 - التغير في اشتراكات غير مكتسبة، صافي

 ────── ────── ────── 

 73,958 21,843 52,115 سبةصافي اشتراكات مكت

 470 - 470 إيرادات تأمين أخرى

 ────── ────── ────── 

 74,428 21,843 52,585 إجمالي اإليرادات

 ────── ────── ────── 

    تكاليف ومصاريف التأمين

(30) إجمالي مطالبات مدفوعة  (4,820)  (4,850)  

 3,699 3,690 9 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 ────── ────── ────── 

(21) صافي مطالبات مدفوعة  (1,130)  (1,151)  

(107) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي  (1,570)  (1,677)  

 1,026 1,026 - التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي

 ────── ────── ────── 

(128) صافي مطالبات متكبدة  (1,674)  (1,802)  

(41,418) اشتراكات استثمارية، صافي  - (41,418)  

 51 - 51 التغير في االحتياطي الحسابي

(2,653) تكاليف إقتناء وثائق تأمين  (255)  (2,908)  

(264) رسوم إشراف وتفتيش  (83)  (347)  

 ────── ────── ────── 

(44,412) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين   (2,012)  (46,424)  

 ────── ────── ────── 

 28,004 19,831 8,173 التأمين دخلصافي 

 ────── ────── ────── 

    تشغيلية أخرى / )مصاريف(إيرادات

(622)   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

(7,321)   مصاريف عمومية وإدارية  

 7,359   من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق تعموال

 30   دخل عموالت من ودائع

 1,388   ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 20   ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 184   إيرادات أخرى

   ────── 

 1,038   إجمالي إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي

   ────── 

 29,042   الزكاة وضريبة الدخل، قبل الفائضالدخل 

(2,353)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين  

   ────── 

 26,689   قبل الزكاة وضريبة الدخل الدخل للفترة العائد للمساهمين

(735)   الزكاة   

(35)   ضريبة الدخل  

   ────── 

 25,919   صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

   ══════ 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 
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 معلومات إضافيةـ  17

 الموجزة األولية قائمة المركز المالي (أ

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين

 سبتمبر 30

2020  

 عمليات التأمين (مراجعة)غير 

عمليات 

 المساهمين

 2019 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي  سعوديألف لاير ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

       الموجودات

 19,687 4,233 15,454 35,664 555 35,109 لدى البنوكنقد 

 2,094 - 2,094 178 - 178 صافي بالاشتراكات مستحقة القبض، 

حصة معيدي التأمين من اشتراكات غير 

 12,923 - 12,923 1,531 - 1,531 مكتسبة

ت حصة معيدي التأمين من مطالبات تح

 29,422 - 29,422 41,500 - 41,500 التسوية

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة 

 5,669 - 5,669 4,996 - 4,996 لم يتم اإلبالغ عنها

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية 

 185,178 - 185,178 1,236,968 - 1,236,968 مطلوبات مرتبطة بوحدات

 411,414 367,503 43,911 476,497 376,798 99,699 استثمارات

 30,367 2,191 28,176 5,743 4,830 913 ذات عالقة اتجه مبالغ مستحقة من

 2,473 68 2,405 3,177 116 3,061 أخرىموجودات مبالغ مدفوعة مقدماً و

 29,407 29,407 - 57,462 57,462  مبالغ مستحقة من عمليات التأمين

 809 - 809 1,443 - 1,443 ومعدات اثاث وتجهيزات

    5,306 - 5,306 مبالغ مستحقة من معيدي التأمين

 35,000 35,000 - 35,000 35,000 - وديعة نظامية

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

 1,430,704 474,761 1,905,465 326,041 438,402 764,443 

 (29,407) (29,407) - (57,462) (57,462) - ناقص: استبعادات من عمليات بينية

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

 735,036 408,995 326,041 1,848,003 417,299 1,430,704 إجمالي الموجودات

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

       المطلوبات

 18,651 2,696 15,955 34,796 4,664 30,132 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 10,775 - 10,775 3,369 - 3,369 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 35,087 - 35,087 3,034 - 3,034 اشتراكات غير مكتسبة

 33,525 - 33,525 45,934 - 45,934 مطالبات تحت التسوية

 7,023 - 7,023 6,099 - 6,099 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 187,979 - 187,979 1,242,061 - 1,242,061 احتياطي وحدات 

 360 - 360 8,851 - 8,851 احتياطي حسابى

 - - - 12,242 - 12,242 احتياطيات اخرى

 2,624 - 2,624 2,991 - 2,991 التزامات منافع الموظفين

 1,110 1,110 - 1,136 1,136 - مستحقة زكاة وضريبة دخل

 29,407 - 29,407 57,462 - 57,462 حقة لعمليات المساهمين ستمبالغ م

 3,355 - 3,355 18,578 - 18,578 فائض من عمليات التأمين

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

 1,430,753 5,800 1,436,553 326,090 3,806 329,896 

 (29,407) - (29,407) (57,462) - (57,462) ناقص: استبعادات من عمليات بينية

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

 300,489 3,806 296,683 1,379,091 5,800 1,373,291 إجمالي المطلوبات

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

       حقوق الملكية

 350,000 350,000 - 350,000 350,000 - رأس المال 

 30,595 30,595 - 30,595 30,595 - احتياطي نظامي

 54,001 54,001 - 88,366 88,366 - مبقاهأرباح 

إلتزامات منافع إحتياطي إعادة قياس 

 (49) - (49) (49) - (49) عمليات التأمينالمتعلقة ب – الموظفين

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

 434,547 434,596 (49) 468,912 468,961 (49) إجمالي حقوق الملكية

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

 735,036 438,402 296,634 1,848,003 474,761 1,373,242 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 
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 معلومات إضافية )تتمة(ـ  17

 الموجزة األوليةقائمة الدخل  (ب

 )غير مراجعة( سبتمبر 30المنتهية في  أشهرفترة الثالثة  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين  م2020   المساهمين

عمليات 

 م2019 المساهمين

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

       اإليرادات

 30,423 - 30,423 60,704 - 60,704 إجمالي اشتراكات مكتتبة:

       اشتراكات مسندة:

 - - - - - - محلي

(2,989) اجنبى  - (2,989)  (3,821) - (3,821) 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 26,602 - 26,602 57,715 - 57,715 صافي اشتراكات مكتتبة
التغير في اشتراكات غير مكتسبة،  

 225 - 225 7,393 - 7,393 بالصافي
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 26,827 - 26,827 65,108 - 65,108 صافي اشتراكات مكتسبة

 166 - 166 377 - 377 إيرادات تأمين أخرى
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 26,993 - 26,993 65,485 - 65,485 إجمالي اإليرادات
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

       تكاليف ومصاريف تأمين

(11,086) إجمالي مطالبات مدفوعة  - (11,086)  (1,548) - (1,548) 

ةحصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوع  9,876 - 9,876 1,312 - 1,312 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

(1,210) صافي مطالبات مدفوعة  - (,2101)  (236) - (236) 
 لتغيرات في مطالبات تحت التسوية،ا

(67) بالصافي  - (67)  (248) - (248) 
التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ 

 (13) - (13) 1,147 - 1,147 عنها، بالصافي

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

 (497) - (497) (130) - (130) صافي مطالبات متكبدة
 (15,418) - (15,418) (49,077) - (49,077) اشتراكات استثمارية، بالصافي
 13 - 13 (86) - (86) التغير في االحتياطي الحسابي

 - - - 35 - 35 االخرى اتالتغير في االحتياطي

 (981) - (981) (2,547) - (2,547) تكاليف اقتناء وثائق تأمين

 (152) - (152) (303) - (303) رسوم إشراف وتفتيش
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

(52,108) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين  - (52,108)  (17,035) - (17,035) 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

713,37 صافي دخل التأمين  - 713,37  9,958 - 9,958 

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

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

ديون مشكوك في ( مخصصعكس / )

 (373) - (373) 664 - 664 تحصيلها

(7,955) مصاريف عمومية وإدارية  (3,092)  (11,047)  (1,568) (1,005) (2,573) 
من استثمارات محتفظ بها حتى ت عموال

 2,498 2,383 115 2,979 2,864 115 تاريخ االستحقاق

 13 1 12 26 - 26 دخل عموالت من ودائع
غير محقق من استثمارات بالقيمة  ربح

 416 196 220 651 467 184 العادلة من خالل قائمة الدخل
من استثمارات بالقيمة العادلة  ةمحقق خسارة

(1) - من خالل قائمة الدخل  (1)  - - - 

 57 22 35 2,094 1 2,093 إيرادات أخرى
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية 

(4,873) أخرى  239 (4,634)  (1,559) 1,597 38 

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 
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 معلومات إضافية )تتمة(ـ  17

 )تتمة( الموجزة األوليةقائمة الدخل ب( 

 

 )غير مراجعة( سبتمبر 30ي المنتهية ف أشهر الثالثةفترة  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين  م2020 المساهمين

عمليات 

 م2019 المساهمين

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

       

       

 9,996 1,597 8,399 8,743 239 8,504 صافي الفائض من العمليات 

       

(37,65) الفائض المحول إلى المساهمين  653,7  - (7,560) 7,560 - 

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

قبل الزكاة  صافي الدخل للفترة

 9,996 9,157 839 8,743 7,892 851 وضريبة الدخل

       
(206) - الزكاة   (206)  - (291) (291) 

(20) - الدخلضريبة   (20)  - 34 34 

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

666,7 851 صافي الدخل للفترة  8,517 839 8,900 9,739 

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

المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 - 35,000 - - 35,000 - العادية القائمة )باآلالف( 

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

ربحية السهم األساسية والمخفضة 

219,0 - للفترة )لاير سعودي(  - - 0,254 - 

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

 

 الموجزة األوليةالشامل قائمة الدخل  ( 
 

 )غير مراجعة( سبتمبر 30المنتهية في  أشهر الثالثةفترة  

 عمليات التأمين 

ليات عم

 عمليات التأمين م2020 المساهمين

عمليات 

 م2019 المساهمين

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

       

       

666,7 851 صافي الدخل للفترة   8,517 839 8,900 9,739 

       

 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

666,7 851 إجمالي الدخل الشامل للفترة  8,517 839 8,900 9,739 

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

 

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

 ((.د)ب( و ) 17راجع المالحظة )الموجزة  األوليةالدخل  قائمةصروف في مك



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة( معلومات إضافية  -17

 الموجزة األولية قائمة الدخل (د

 )غير مراجعة( سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين  م2020   المساهمين

عمليات 

 م2019 المساهمين

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لف لاير سعوديأ 

       

       اإليرادات

 69,410 - 69,410 146,808 - 146,808 إجمالي اشتراكات مكتتبة:
       اشتراكات مسندة:

 - - - - - - محلي

 (5,275) - (5,275) (10,427) - (10,427) اجنبي
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 64,135 - 64,135 136,381 - 136,381 صافي اشتراكات مكتتبة
 9,823 - 9,823 20,661 - 20,661 التغير في اشتراكات غير مكتسبة، بالصافي

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

 73,958 - 73,958 157,042 - 157,042 صافي اشتراكات مكتسبة

 470 - 470 19,131 - 19,131 إيرادات تأمين أخرى
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 74,428 - 74,428 176,173 - 176,173 إجمالي اإليرادات
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

       تكاليف ومصاريف تأمين

 (4,850) - (4,850) (18,495) - (18,495) إجمالي مطالبات مدفوعة

 3,699 - 3,699 16,263 - 16,263 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 (1,151) - (1,151) (2,232) - (2,232) صافي مطالبات مدفوعة
 التغيرات في مطالبات تحت التسوية،

 (1,677) - (1,677) (331) - (331) بالصافي
التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ 

 1,026 - 1,026 251 - 251 عنها، بالصافي

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

 (1,802) - (1,802) (2,312) - (2,312) صافي مطالبات متكبدة

 (41,418) - (41,418) (115,296) - (115,296) اشتراكات استثمارية، بالصافي

 51 - 51 2,489 - 2,489 التغير في االحتياطي الحسابي

 - - - (584) - (584) التغير في االحتياطيات األخرى
 (2,908) - (2,908) (7,041) - (7,041) تكاليف اقتناء وثائق تأمين

 (347) - (347) (734) - (734) رسوم إشراف وتفتيش
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 (46,424) - (46,424) (123,478) - (123,478) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 28,004 - 28,004 52,695 - 52,695 صافي دخل التأمين
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

       أخرى )مصاريف( / إيرادات تشغيلية

ديون مشكوك في ( مخصصعكس / )

 (622) - (622) 53 - 53 تحصيلها

 (7,321) (2,223) (5,098) (31,978) (6,984) (24,994) مصاريف عمومية وإدارية
من استثمارات محتفظ بها حتى  توالعم

 7,359 7,018 341 8,945 8,603 342 تاريخ االستحقاق

 30 3 27 37 - 37 دخل عموالت من ودائع
غير محقق من استثمارات بالقيمة  ربح

 1,388 654 734 875 429 446 العادلة من خالل قائمة الدخل
ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة 

 20 - 20 1,543 1,543 - من خالل قائمة الدخل
استثمارات بالقيمة من  ارباح اتتوزيع

 - - - 220 220 - العادلة من خالل قائمة الدخل

 184 51 133 6,569 2 6,567 إيرادات أخرى
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية 

 1,038 5,503 (4,465) (13,736) 3,813 (17,549) أخرى

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة( معلومات إضافيةـ 17

 )تتمة(الموجزة  ليةاألو قائمة الدخل (د
 

 )غير مراجعة( سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين  م2020 المساهمين

عمليات 

 م2019 المساهمين

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

       

       

 29,042 5,503 23,539 38,959 3,813 35,146 صافي الفائض من العمليات 

       

(631,31) الفائض المحول إلى المساهمين  ,63131  - (21,186) 21,186 - 

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

قبل الزكاة  صافي الدخل للفترة

444,35 3,515 وضريبة الدخل  959,38  2,353 26,689 29,042 

       

(978) - الزكاة   (978)  - (735) (735) 

(101) - ضريبة الدخل  (101)  - (35) (35) 

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

 28,272 25,919 2,353 37,880 34,365 3,515 صافي الدخل للفترة

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

ح لعدد األسهم المتوسط المرج

 - 35,000 - - 35,000 - العادية القائمة )باآلالف( 

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

ربحية السهم األساسية 

والمخفضة للفترة )لاير 

20,98 - سعودي(  - - 0.741 - 

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

 

 الموجزة األولية قائمة الدخل الشاملهـ( 
 

 )غير مراجعة( سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين م2020 المساهمين

عمليات 

 م2019 المساهمين

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

       

       

 28,272 25,919 2,353 37,880 34,365 3,515 ترة صافي الدخل للف

       

 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 28,272 25,919 2,353 37,880 34,365 3,515 إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

 

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

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

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 
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 معلومات إضافية )تتمة(ـ 17

 الموجزة األوليةقائمة التدفقات النقدية  (و

 

 )غير مراجعة( رسبتمب 30المنتهية في  أشهرالتسعة  فترة 

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 م2020 المساهمين

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 م2019 المساهمين

 

لاير  ألف

 سعودي

لاير  ألف

 سعودي

لاير  ألف

 سعودي

لاير  ألف

 سعودي

لاير  ألف

 سعودي

لاير  ألف

 سعودي

       األنشطة التشغيلية

 29,042 26,689 2,353 38,959 35,444 3,515 دخلقبل الزكاة وضريبة ال صافي الدخل للفترة

       :لبنود غير نقديةتعديالت 

 6,281 - 6,281 11,392 - 11,392 حصة معيدي التأمين من اشتراكات غير مكتسبة

(32,053) اشتراكات غير مكتسبة  - (32,053)  (16,104) - (16,104) 

(53) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها)عكس( /   - (53)  622 - 622 

(342) عموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  (8,603)  (8,945)  (342) (7,017) (7,359) 

 غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة في قائمة ربح

(446) الدخل  (429)  (875)  (735) (653) (1,388) 

(1,543) - الدخل في قائمةربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة   (1,543)  (20) - (20) 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل من  توزيعات ارباح

(220) - قائمة الدخل  (220)  - - - 

 93 - 93 197 - 197 االستهالك

 496 - 496 665 - 665 إلتزامات منافع الموظفين

 (17,125)  24,649 7,524 (7,356) 19,019 11,663 

       :والمطلوبات التشغيلية التغيرات في الموجودات

 (5,293) - (5,293) 1,969 - 1,969  القبض صافياشتراكات مستحقة 

(7,137) حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية    -    (7,137)  (16,578) - (16,578) 

 1,006 - 1,006 673    -  673 عنها حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة  

 (36,894) - (36,894) (54,863)    -  (54,863) بوحدات، صافي

(2,639) 80,815 ذات عالقة اتمبالغ مستحقة من جه  78,176 (18,191) - (18,191) 

(656) أخرى وموجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً   (48)  (704)  (535) (84) (619) 

 2,472 (587) 3,059 13,699 1,968 11,731 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

(12,712) ذمم دائنة لمعيدي التأمين    -    (12,712)  1,280 - 1,280 

 18,255 - 18,255 7,468    -  7,468 مطالبات تحت التسوية

(924) مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها   -    (924)  (2,032) - (2,032) 

 37,290 - 37,290 57,155    -  57,155 احتياطي وحدات

(2,489) احتياطي حسابي   -    (2,489)  (51) - (51) 

 - - - 584    -  584 احتياطيات اخرى

 20,545 - 20,545   28,055    -    28,055 مبالغ مستحقة لعمليات المساهمين

(8,0552) - مبالغ مستحقة من عمليات التأمين  (8,0552)  - (20,545) (20,545) 

(4,125) 92,544  العمليات (المستخدم فيمن / )النقد   88,419 (5,495) (2,197) (7,692) 

(1,053) - زكاة وضريبة دخل مدفوعة  (1,053)  - (975) (975) 

(298) التزامات منافع الموظفين المدفوعة   -    (298)  (39) - (39) 

الوثائق توزيع الفائض على حاملي  (16,760)  - (16,760)  - - - 

(5,178) 75,486 األنشطة التشغيلية  (المستخدم فيمن / )صافي النقد   70,308 (5,534)  (3,172)  (8,706)  
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

       االستثماريةاألنشطة 

تحقاقاالستثمارات المحتفظ بها حتى االس المحصل من بيع   -    8,000 8,000 - - - 

عادلة من بها بالقيمة ال المحصل من بيع استثمارات محتفظ

 14,000 4,000 10,000 14,214 14,214    -  خالل قائمة الدخل

ل بها بالقيمة العادلة من خال استثمارات محتفظ شراء

(55,000) قائمة الدخل  (27,820)  (82,820)  - (3,500) (3,500) 

اقثمارات المحتفظ بها حتى االستحقعمولة من االست   -    6,886 6,886 - 1,417 1,417 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  أرباح من اتتوزيع

 - - - 220 220    -  قائمة الدخل

(831) ومعداتتجهيزات ، أثاثشراء   - (831)  (416) - (416) 

 األنشطة منفي( / المتوفر صافي النقد )المستخدم 

(55,831) ثماريةاالست  1,500 (54,331)  9,584 1,917 11,501 

(3,678) 19,655 لدى البنوكفي النقد  (النقص) الزيادة / صافي  15,977 4,050 (1,255) 2,795 

 17,062 3,854 13,208 19,687 4,233 15,454 في بداية الفترة  لدى البنوكالنقد 

 19,857 2,599 17,258 35,664 555 35,109 في نهاية الفترة  النقد لدى البنوك



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة اشهر والتسعة اشهر المنتهيتين في 
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 "(19 -تأثير فيروس كورونا المستجد )"كوفيد  -18

النتشاره السريع في  نسبةً باعتباره وباًء "( 19 –)"كوفيد  المستجد ، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا 2020مارس  11في 

تعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في جميع أيًضا على منطقة مجلس ال التفشي اهذ أثرجميع أنحاء العالم. 

، وأصدرت إرشادات للتباعد غالق الحدودبإوجه الخصوص  المملكة العربية السعودية على قامتأنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. 

 الد.االجتماعي وفرضت عمليات إغالق وحظر تجول في جميع أنحاء الب

 

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

جراءات سلسلة من اإل اذتخبا، قامت إدارة الشركة بتقييم آثاره بشكل استباقي على عملياتها وقامت في سوق المملكة العربية السعوديةواالقتصادية 

 والعمليات االستباقية والوقائية لضمان:

 

 و ،ا والمجتمع األوسع الذي تعمل فيهصحة وسالمة موظفيه -

 وسليمة. محميةاستمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة  -

 

حيطة بمدة وشدة الوباء، الشكوك الم، فإن التوقعات واحتمالية الحدوث مدعومة بأحكام مهمة وتطور سريع للوضع وكما هو الحال مع أي تقدير

، وسوف تستمر الشركة في إعادة القتصادية غير المؤكدة هو تقديري، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة اوبالتالي

 تقييم وضعها واألثر المرتبط بها بشكل منتظم.

 

، أجرت الشركة تقييًما وفقًا لسياستها المحاسبية لتحديد ما على األصول المالية للشركةأثر  19 -كوفيد لتلبية أي تأثيرات محتملة ، قد يكون لوباء 

للموجودات المالية المتعلقة بأدوات انخفضت قيمتها. بالنسبة قد ي أو مجموعة األصول المالية إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود أصل مال

، واحتمال دخول ف عن السداد أو التأخر في السداد، والتخلبيرة للم صدرين أو المدينينة الكتشمل عوامل مثل الصعوبات الماليفهي ، الدين

 ، إلخ.فالس أو إعادة هيكلة مالية أخرىالم صدر أو المدين إلى اإل

 

عنها لفترتي الثالثة  المفصحأي آثار مادية على نتائج الشركة  الم يكن له 19 -كوفيد ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة ى هذه التقييماتبناًء عل

 مراقبة الوضع عن كثب.بإدارة الشركة  سوف تستمر. م2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر والتسعة

 
 الموجزة  األوليةالقوائم المالية  اعتماد -19

 .م2020 برنوفم 3الموافق هـ 1442ربيع األول  17 بتاريخ دارةاإلمجلس  من قبلالموجزة  األوليةالقوائم المالية هذه  اعتمادتم 

 


