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 عام -3

ً 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 (. م2010أبريل 

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

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

 التاريخ رقم السجل الفرع

 هـ1440جمادى األول  24 1010519290 الرياض

 هـ1433رجب  1 1010339648 الرياض

 هـ1438ربيع األول  21 4650081845 المدينة

 هـ1440جمادى األول  24 2051224259 الخبر

 :هولشركة المقر الرئيسي المسجل لعنوان 
 

 (، طريق المدينة3المساعدية بالزا )

  21442جدة  5215ب .ص

  المملكة العربية السعودية
 

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

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

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

من  %98103الشركة مملوكة بنسبة . أعمال التأمين لممارسةالسعودي البنك المركزي م( من 2013ديسمبر  18هـ )الموافق 1435صفر 

 .لضريبة الدخل والخاضعينغير سعوديين  من مساهمين %1197 ةالزكاة، ونسبالى  الخاضعور سعوديين والجمهو مساهمين
 

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

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

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

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

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

 .للتفاصيل (4) االيضاح رقميرجى الرجوع إلى ركة. الصادرة عن الش العرضكما هو موضح في تعميم المساهمين ووثيقة 
 

 عدادس اإلاأس -2

 العرضس اأس (أ

التقارير المالية  34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  2021مارس  31المنتهية في  فترةولل كما في للشركةالموجزة  المرحليةالقوائم المالية  إعدادتم 

 .لمحاسبينوا للمراجعينالسعودية الهيئة  الصادرة عنواإلصدارات األخرى المعايير معتمد في المملكة العربية السعودية وال المرحلية
 

هي على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ، باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع المحتفظ بها لتغطية المطلوبات الموجزة  المرحليةالقوائم المالية 

بالقيمة العادلة والتزامات المنافع المحددة ، والتي يتم  قياسهمالدخل والتي يتم  قائمةة من خالل المرتبطة بالوحدات واالستثمارات بالقيمة العادل

المالية  القوائماالعتراف بها على أساس القيمة الحالية لاللتزام المستقبلي باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة. عالوة على ذلك ، تم إعداد 

 المحاسبي وافتراض االستمرارية. باستخدام أساس االستحقاق
 

الممتلكات و المعدات و االصول غير الملموسة و حق حسب ترتيب السيولة. باستثناء الموجزة  المرحليةيتم عرض قائمة المركز المالي  

ومطالبات متكبدة لم  قائمةبات ومطال و التزامات عقود االيجار  منافع الموظفين التزاماتوالنظامية االحتياطي و استخدام الموجودات و الشهرة 

، فإن جميع الموجودات واالحتياطات الفنية االخرى احتياطي الوحدات واالحتياطي الحسابياحتياطي عجز االقساط و  يتم اإلبالغ عنها و

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

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

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

  .لحسابات ذات الصلةعمليات المساهمين في ا
 

المالية  القوائمالموجزة المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنوية بالكامل ويجب أن تقرأ جنباً الى جنب  المرحليةال تتضمن المعلومات المالية 

مؤشرا على النتائج المتوقعة لموجزة ا المرحليةالمالية  القوائمقد ال تعتبر  . م2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في  للشركةالسنوية 

 بالريال السعودي وتم تقريبها ألقرب ألف. الموجزة المرحليةللسنة بأكملها. تم عرض هذه البيانات المالية 
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 )تتمة( أساس االعداد -2

 األحكام الهامة والسياسات المحاسبية واالفتراضات (ب

على تطبيق السياسات المحاسبية إفتراضات تؤثر أحكام وتقديرات و تنفيذ دارةاإلن للشركة مالموجزة  المرحليةالقوائم المالية  إعداديتطلب 

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

بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة  أخرى،لتاريخية وعوامل التقديرات واألحكام بشكل مستمر وعلى أساس الخبرة ا

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

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

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

 التقارير المستقبلية.
 

  ( موسمية العمليات
لموسمية العادية في أعمال التأمين الطبي في المملكةة العربيةة السةعودية ، ال توجةد تغييةرات موسةمية قةد تةؤثر علةى عمليةات التةأمين فةي بخالف ا

 الشركة.

 الهامة السياسات المحاسبية  - 1

المستخدمة  المعايير الدولية للتقرير الماليمع الموجزة تتوافق  المرحليةالمالية  القوائمإن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة إلعداد هذه 

ي ضوء البيئة وف ةر الحالياييعلى تطبيق التعديالت على المع بناءً  .م 2021ديسمبر  31سنة المنتهية في للالمالية السنوية  القوائمإلعداد 

الستبدال أو تعديل أو إضافة السياسات المحاسبية  م2022ر يناي 1السياسات المحاسبية التالية قابلة للتطبيق اعتباًرا من  ان ،الراهنةاالقتصادية 

 .2021المالية السنوية لعام  القوائمالمقابلة المحددة في 
 

 ة الدولية المطبقة من قبل الشركةيالمحاسبتعديالت المعايير  (أ
 

القائمةة الصةادرة عةن المجلةس الةدولي لمعيةار  ات و التفسةير علةى المعةاييرالتاليةة قامت الشركة بتطبيق المعايير والتعةديالت والتنقيحةات الجديةدة 

 :والتي قامت الشركة بتطبيقها  م2022يناير  1والتي أصبحت  سارية المفعول كما في المحاسبة 
 

 تاريخ السريان  الوصف ات / التعديالت التفسيرر/ييالمعا

تعديل على المعيار الدولي إلعداد 

، "عقود  16التقارير المالية رقم 

امتيازات اإليجار المتعلقة  " ،اإليجار

تمديد المنفعة  - 19كوفيد بفيروس 

  العملية

، ربما تم منح امتيازات  19فيروس كوفيد نتيجة لوباء 

، نشر مجلس معايير  2020اإليجار للمستأجرين. في مايو 

المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي إلعداد 

ة عملية اختيارية يوفر وسيل 16التقارير المالية رقم 

للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق 

 هو تعديل لعقد اإليجار.  19فيروس كوفيد ب

 1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 .م2021أبريل 

عدد من التعديالت ضيقة النطاق على 

و  3المعايير الدولية للتقارير المالية 

السنوية  وبعض التحسينات 37و  16

 1على المعايير الدولية للتقارير المالية 

 .16و  41و  9و 

،  3التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

ِّث مرجعًا في المعيار الدولي  اندماج" األعمال" تُحد 

لإلطار المفاهيمي للتقارير المالية دون  3للتقارير المالية 

 األعمال. دماجانتغيير المتطلبات المحاسبية 

 

،  16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

"الممتلكات والمنشآت والمعدات" تمنع الشركة من الخصم 

من تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المبالغ المستلمة من 

بيع األصناف المنتجة بينما تقوم الشركة بإعداد األصل 

ترف الشركة لالستخدام المقصود. وبدالً من ذلك ، ستع

 قائمةبعائدات المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في 

 الدخل

 

،  37تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

"المخصصات والمطلوبات الطارئة واألصول المحتملة" 

التكاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كان العقد 

 سيتسبب في خسارة.

 

ية تعديالت طفيفة على المعيار تُدخل التحسينات السنو

، "اعتماد المعايير  1الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى" ، ومعيار 

، "الزراعة" واألمثلة المصاحبة  41المحاسبة الدولي 

، "عقود  16للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 اإليجار".

 

 1فترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ال

 م2022يناير 
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 المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ (ب

المةوجزة للشةركة مدرجةة أدنةاه. القائمةة هةي المعةايير  المرحليةةالمعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول حتى تاريخ إصةدار البيانةات الماليةة 

الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق فةي تةاريخ مسةتقبلي. تعتةزم الشةركة اعتمةاد هةذه المعةايير عنةدما والتفسيرات الصادرة ، والتي تتوقع 

  تكون فعالة.
 

 تاريخ السريان  الوصف ات / التعديالت التفسيرر/ييالمعا
النطاق على معيار  محددةتوضح هذه التعديالت   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

، "عرض البيانات المالية" ،  1ولي رقم المحاسبة الد

أن المطلوبات مصنفة على أنها متداولة أو غير متداولة 

، اعتمادًا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. 

أو األحداث التي  الشركة ال يتأثر التصنيف بتوقعات 

تلت تاريخ التقرير )على سبيل المثال ، استالم تنازل أو 

يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار خرق للعهد(. 

عندما يشير إلى "تسوية"  1المحاسبة الدولي رقم 

 التزام.

بدأ قبل مؤجل حتى الفترات المحاسبية التي ال ت

م2024يناير  1  

النطاق على معيار  محددةتعديالت 

، وبيان ممارسة  1المحاسبة الدولي 

،  2المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 8معيار المحاسبة الدولي و

هدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة 

المحاسبية ومساعدة مستخدمي البيانات المالية على 

التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية 

 والتغييرات في السياسات المحاسبية.

يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

م2023  

 12المحاسبة الدولي رقم تعديل على معيار 

الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات  -

 والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة

تتطلب هذه التعديالت من الشركات االعتراف بالضريبة 

المؤجلة على المعامالت التي ، عند االعتراف األولي ، 

تؤدي إلى مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة الخاضعة 

 ضعة للضريبة.للخصم والخا

يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

م2023  

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

17 

 انظر االيضاح ادناه عقود التأمين

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

9 

 انظر االيضاح ادناه  األدوات المالية

 م2023يناير  01 ئب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوباتالضرا  12معيار المحاسبة الدولي 

ومعيار  10المعيار الدولي للتقارير المالية 

 28المحاسبة الدولي 

بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر وشركته 

الزميلة أو مشروعه المشترك )تعديالت على المعيار 

لدولي ومعيار المحاسبة ا 10الدولي للتقارير المالية 

28) 

متاح للتبني االختياري / تاريخ سريان 

 مؤجل إلى أجل غير مسمى
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 )تتمة( الهامة المحاسبيةالسياسات  -1

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

 عقود التأمين - (34)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

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

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

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

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

 االستثمار المميزة، و عناصر  (2

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

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

 قياسال

( الذي يسمح للمؤمن عليهم االسةتمرار فةي اسةتخدام السياسةات المحاسةبية ألغةراض 4وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

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

 "الفئات التأسيسية" التالية: يستند النموذج العام إلى 
 

 تحقيق التدفقات التي تتكون من  (أ

  ،احتمالية التقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية 

 لذي يعكس القيمة الوقتية للمال )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، والتعديل ا 

  .تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 
 

ما تقوم المنشأة بتقديم هامش الخدمات التعاقدية: يمثل هامش الخدمات التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين، ويتم إدراجه حال (ب

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

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

 عقود التأمين من اجل إعادة احتساب المجموع: 
 

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

 التأمين في ذلك التاريخ، 

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

بالسةالب، يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية الحقاً بحسب التغيرات في التدفقات النقديةة التةي تتعلةق بالخةدمات المسةتقبلية لكةن ال يمكةن ان يكةون 

كمةا يةتم احتسةاب الفائةدة علةى لتدفقات النقدية األكبر من هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسةارة. وبالتالي يتم إدراج التغيرات في ا

بمعدالت مثبتة عند االعتراف األولي بالعقد )أي معدل الخصم المستخدم في البداية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقديةة هامش الخدمات التعاقدية 

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

 ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.
 

ا أيضاً بـ "عقود المشاركة المباشةرة"(. يةتم عمةل هةذا هي طريقة الزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة )يشار إليه طريقة الرسوم المتغيرة

هةامش الخةدمات  التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هةذه المعةايير فةي بدايةة العقةد وال يةتم إعةادة تقييمهةا الحقةاً. بالنسةبة لهةذه العقةود، يةتم تعةديل

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

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

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

المتبقي في حال كانت الطريقة تقةدم قياسةاً ال يختلةف بشةكل  من أجل قياس التزام التغطية توزيع األقساط الُمبسطة بطريقةإضافة إلى ذلك، يُسمح 

ام جوهري عن النموذج العام أو أن فتةرة التغطيةة لكةل عقةد فةي مجموعةة عقةود التةأمين لمةدة سةنة واحةدة أو أقةل. وبهةذه الطريقةة يةتم موائمةة التةز

قدية المكتسبة من التةأمين. يظةل النمةوذج العةام قةابالً للتطبيةق مةن أجةل التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات الن

لماليةة فةي حةال أن قياس المطالبات المتكبدة. إال انه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقةد وتةأثير المخةاطر ا

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

 السريانتاريخ 

. أصةدر مجلةس معةايير المحاسةبة الدوليةة مسةودة تعةديالت علةى المعيةار الةدولي 2023ينةاير  1الشركة تطبيق المعيار فةي تةاريخ نفةاذه أي  تنوي

وتلقةةى تعليقةةات مةةن مختلةةف  2019فةةي يونيةةو  17معيةةار الةةدولي للتقةةارير الماليةةة تقتةةرح تعةةديالت معينةةة علةةى ال 17إلعةةداد التقةةارير الماليةةة رقةةم 

، أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مناقشته بشةأن التعةديالت علةى المعيةار الةدولي إلعةداد التقةارير  2020مارس  17أصحاب المصلحة. في 

. وقرر تأجيل تاريخ نفاذ المعايير إلى فترات إعةداد التقةارير السةنوية 2019يونيو  عقود التأمين التي تم اقتراحها للتشاور العام في 17المالية رقم 

اإليةرادات مةن  - 15. يُسمح بالتطبيق المبكةر إذا تةم أيًضةا تطبيةق المعيةار الةدولي إلعةداد التقةارير الماليةة رقةم 2023يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

 .9لمالية العقود مع العميل والمعيار الدولي للتقارير ا
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 )تتمة( الهامة المحاسبيةالسياسات  -1

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

 )تتمة( عقود التأمين - (34)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  التحول

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

 إما طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. 

 

 العرض واالفصاح

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

 تأثيرال

وتم تقديم البيانات المالية التجريبية األولى إلى  2021في مايو  17ميم متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تصمن الشركة انتهت 

. اعتباًرا من تاريخ نشر هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ، األثر المالي العتماد 2021ديسمبر  15مؤسسة النقد العربي السعودي في 

 لم يتم تقييمها بالكامل من قبل الشركة. فيما يلي المجاالت الرئيسية قيد التصميم وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة حتى اآلن: المعيار

 

 ملخص التأثير  المجاالت التأثير

الةذي يتضةمن إنشةاء و 17لقد وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي إلعداد التقةارير الماليةة رقةم  إطار الحوكمة والرقابة

لجنةةة توجيهيةةة للرقابةةة لمراقبةةة التقةةدم المحةةرز فةةي التنفيةةذ وتعيةةين األدوار والمسةةؤوليات إلةةى مختلةةف أصةةحاب 

 المصلحة.

تتقدم الشركة في تصميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتةي تشةمل وضةع سياسةة بيانةات شةاملة وقةاموس  المجال التشغيلي 

لألنظمةة الفرعيةة المختلفةة. أحةرزت  الفنيةةالشةركة بوضةع اللمسةات األخيةرة علةى التصةاميم البيانات. كمةا تقةوم 

الشركة تقدًما من خالل تقييم متطلبات العمل وتعمل حاليًا على اختيار البائعين مع االنتهاء من العمليات المختلفةة 

 الالزمة لالنتقال وتقييم الموارد الجديدة المطلوبة.

أكملت الشركة أوراق سياسات مختلفة تشمل العديد من المسائل الفنية والمالية بعد االنتهاء مةن قةرارات السياسةة  اليالمجال الفني والم

. يةتم اتخةةاذ قةرارات السياسةةة بعةد المةةداوالت 17المطلوبةة بموجةةب المعيةار الةةدولي إلعةداد التقةةارير الماليةة رقةةم 

موافقةةة علةةى غالبيةةة أوراق السياسةةة مةةن قبةةل اللجنةةة الالزمةةة بةةين مختلةةف أصةةحاب المصةةلحة. حاليًةةا ، تمةةت ال

 التابعة للشركة. 17التوجيهية لمشروع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

تعمل الشركة جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على خطة الضمان للفترات  خطة الضمان

 يذ.االنتقالية وما بعد التنف

السةتيعاب احتسةاب  17تدرس الشركة االستحواذ على نظام حساب المعيار الةدولي إلعةداد التقةارير الماليةة رقةم  االنظمة 

 .17عقود التأمين وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها بما يتماشى مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

مقارنةً بالمعيار الةدولي للتقةارير  17الي الكامل للمعيار الدولي للتقارير المالية لحساب التأثير الم متواصلالعمل  االثر المالي 

 .4المالية 

 
ت بدأت الشركة عملية التنفيذ الخاصة بها وشكلت فريق المشروع ، تحت إشراف لجنة توجيهية. عالوة على ذلك ، تستعد الشركة لتقديم البيانا

 2022مايو  31ى مؤسسة النقد العربي السعودي بحلول المالية التجريبية الثانية والنتائج إل
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 )تتمة( الهامة المحاسبيةالسياسات    -1

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

 األدوات المالية  - (2)المعيار الدولي للتقرير المالي 

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

 التصنيف والقياس

( منهجاً واحداً لتحديد قيةاس األصةل المةالي بالتكلفةة المطفةأة، أو القيمةة العادلةة مةن خةالل الةدخل الشةامل 9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

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

 

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

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

 أصل المبلغ القائم.

 

د البيةع يُقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم تدوير المكاسب والخسائر المحققة من خةالل الةربح أو الخسةارة عنة

 في حال تحقق الشرطين التاليين: 

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

 المالية، و

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

 

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

أو  يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمةة العادلةة مةن خةالل الةربح أو الخسةارة فةي حةال أن القيةام بةذلك سةيعمل علةى اسةتبعاد

 تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري. 

 

لكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشةأة أيضةاً االختيةار بشةكل غيةر قابةل لإللغةاء عةرض التغيةرات بالنسبة ألدوات حقوق الم

 . قائمة الدخلالالحقة بالدخل الشامل اآلخر في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، وتوزيعات األرباح المدرجة في 
 

ام ك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسةارة، يةتم إدراج مبلةغ التغيةر فةي القيمةة العادلةة لاللتةزإضافة إلى ذل

ئتمةان اال المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخةر، إال إذا كةان إدراج تةأثيرات التغيةرات فةي مخةاطر

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

 االنخفاض في القيمة 

اسةبة ( خسائر االئتمان المتوقعة، كما لو تةم اسةتخدامها وفقةاً لمعيةار المح9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )

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

سةائر االئتمةان االئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات فةي تلةك الخسةائر االئتمانيةة. يةتم تحةدي  مبلةغ خ

 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 9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

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

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

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

 المحاسبة الدولي يعالج حالياً محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل. 
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 )تتمة( الهامة المحاسبيةالسياسات    -1

 )تتمة(معايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ ال (ت

 )تتمة(األدوات المالية  - (2)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 )

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

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

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

 ( حتى9يار الدولي للتقرير المالي )تطبيق اعفاء مؤقت للمع .1

 معيار التأمين الجديد، أو تاريخ سريان  (أ

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

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

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

 أو؛ ا؛سابقً ( 9)لتقارير المالية لأنشطتها في بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي 
 

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

 إضافية.  تال فصاحاتوجد حاجة  ،المرحليةقبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة 
 

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

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

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

، اماتها. بناًء على هذه التقييمات( تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المتعلقة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التز2)

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

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

 تقييم االثر
ديسمبر  31لاير سعودي )  204690962تعلقة بالتأمين بمبلغ ودات م، تمتلك الشركة إجمالي موجودات مالية وموج 2022مارس  31كما في 

لاير سعودي( على التوالي. تتكون  1290468: 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) 1120419لاير سعودي( و  109370676: 2021

 31لاير سعودي ) 4810691المدينة األخرى بمبلغ الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة حاليًا من النقد وما في حكم النقد وبعض الذمم 

 31لاير سعودي ) 104870240لاير سعودي(. تتكون الموجودات المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ  7840474: 2021ديسمبر 

جودات المالية بناًء على نموذج لاير سعودي(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف الدخل الشامل اآلخر لهذه المو 105240882: 2021ديسمبر 

ما إذا  أعمال الشركة لسندات الدين والطبيعة اإلستراتيجية الستثمارات حقوق الملكية. ومع ذلك ، لم تقم الشركة بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد

. سيكون االستثمار في 9رير المالية ما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي إلعداد التقاك أصل المبلغ القائم كانت سندات الدين تفي باختبار

. كما 9ية الصناديق المصنفة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بموجب المعيار الدولي للتقارير المال

لاير  105240882: 2021ديسمبر  31دي )لاير سعو 104870240، يتم قياس هذه األوراق المالية بالقيمة العادلة بمبلغ  2022مارس  31في 

لاير سعودي(. األصول  2160905: 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) 230306سعودي( مع التغيرات في القيمة العادلة خالل الفترة بمبلغ 

 سعودي( مع لاير  1550875: 2021ديسمبر  31لاير سعودي )   1630060تبلغ  2022مارس  31المالية األخرى لها قيمة عادلة كما في 

لاير سعودي. يعتمد هذا التقييم األولي على المعلومات المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة  10163تغير القيمة العادلة خالل السنة بمبلغ 

شركة في وضع ل. ال تزال العن التحليالت التفصيلية اإلضافية أو المعلومات اإلضافية المعقولة والداعمة التي يتم توفيرها للشركة في المستقب

مع ذلك ، ال تتوقع الشركة أن يكون للمعيار . 9ة الدولية إلعداد التقارير المالي تقييمها لقياس تأثير تطبيق وتنفيذ المعايير اللمسات األخيرة على

ناء تقدير كمي لمخاطر عدم األداء لبعض تأثير مادي على تصنيف وقياس الموجودات المالية. إن اإلدارة بصدد ب 9الدولي للتقارير المالية رقم 

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

 

تقديم تقييم الفجوة التشغيلية  ، حي  ُطلب من الشركة 2022فبراير  8عالوة على ذلك ، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات بتاريخ 

. عالوة على ذلك ، بموجب نفس التعليمات ، وجهت مؤسسة 2022أبريل  4، والذي قدمته الشركة حسب األصول في  2022مارس  31بحلول 

لمعيار الدولي للتقارير المالية مع ا 9النقد العربي السعودي شركات التأمين لتقديم نتائج التشغيل التجريبي األول للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 ، والذي تعده الشركة حاليًا. 2022مايو  31بحلول  17
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 االعمال اندما  -1

، كانت الشركة قد أكملت اندماًجا قانونيًا مةع سةوليدرتي خةالل السةنة المنتهيةة  2021فبراير  28بتاريخ  1كما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح رقم 

االندماج ، تم نقل األصول وااللتزامات وجميع األنشطة التجارية الخاصة بشةركة سةوليدرتي إلةى الشةركة فةي مقابةل . بعد 2021ديسمبر  31في 

 األسهم التي تم إصدارها حديثًا في الشركة.
 

تحديةد  أسةهم جديةدة لمسةاهمي سةوليدرتي. تةم 1200660403لاير سةعودي ، والةذي يتةألف مةن إصةدار  3170950تم تحديد مقابل الشراء بمبلةغ 

لاير سعودي للسهم الواحد فةي السةوق  26135القيمة العادلة لألسهم الُمصدرة حديثًا للشركة بناًء على سعر السوق الختامي لألسهم العادية البالغة 

إصةدار أسةهم  وةال. نتيجة لذلك ، كانت هناك زيادة في رأس المال وعة2021فبراير  28السعودي في تاريخ آخر تداول قبل تاريخ االستحواذ في 

تمت المحاسبة عةن االنةدماج  .2021ديسمبر  31لاير سعودي على التوالي خالل السنة المنتهية في  1970286لاير سعودي و  1200664بمبلغ 

سةوليدرتي األعمال )"المعيار"( مع كون الشركة هةي المسةتحوذ و  اندماج - 3باستخدام طريقة االستحواذ بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

والمطلوبةات المفترضةة المستحوذ عليهةا . تحتسب الشركة عن عملية االستحواذ على أساس القيم العادلة للموجودات المستحوذ عليها هي الشركة 

 ، أكملةت الشةركة عمليةة تخصةيص مقابةل الشةراء 2021ديسةمبر  31)"تاريخ االستحواذ"(. خالل السنة المنتهيةة فةي  2021فبراير  28كما في 

لاير  2320948. وبنةاًء عليةه ، يةتم االعتةراف بالشةهرة البالغةة 3للموجودات والمطلوبات المحددة وفقًا لمتطلبات المعيار الةدولي للتقةارير الماليةة 

ول لاير سةعودي والقيمةة العادلةة لصةافي األصة 3170950المركز المالي على أنها صةافي نتيجةة مدفوعةة مقابةل الشةراء بمبلةغ قائمة سعودي في 

 لاير سعودي )انظر أدناه(. 850002بمبلغ المستحوذ عليها 
 

 والمطلوبات المفترضةالموجودات المقتناة المحددة 

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

 االجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 وديألف لاير سع 

    الموجودات

 312,152 22,215 11,235 وما في حكمهالنقد 

 14,522 14,522 - (  411) ايضاح رقم  ودائع قصير االجل

 22,213 - 22,213 الصافي باقساط تأمين مستحقة القبض، 

 32,222 - 32,222 الصافيبمعيدي التأمين،  مبالغ مستحقة من

 21,142 21,142 - استثمارات

 32,213 - 32,213 ي التأمين من اقساط تأمين غير مكتسبةحصة معيد

 22,221 - 22,221 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 1,213 - 1,213 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 1,131 - 1,131 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 22,412 3,131 21,112 أخرىموجودات مبالغ مدفوعة مقدماً و

 4,411 - 4,411 حق استخدام اصول

 1,114 - 1,114 ومعدات أثاث

 52,223 52,223 - ذات عالقةجهة  مبالغ مستحقة من

 314,231 - 314,231 حقة لعمليات المساهمين ستمبالغ م

 1,422 - 1,422 موجودات غير ملموسة

 234,141 212,131 113,222 إجمالي الموجودات
    

    المطلوبات

 13,114 - 13,114 لوكالء ومزودي خدمات خارجيين مبالغ مستحقة

 23,221 12,114 13,313 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 1,341 - 1,341 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 322,425 - 322,425 اقساط تأمين غير مكتسبة

 3,152 - 3,152 لمعيدي التأمين غير مكتسبةعموالت 

 51,531 - 51,531 طالبات تحت التسويةم

 12,123 - 12,123 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 32,211 - 32,211 احتياطي عجز أقساط التأمين

 31,511 - 31,511 أخرى فنية احتياطيات

 4,124 - 4,124 مطلوبات االيجار

 314,231 314,231 -  التأمينحقة لعمليات ستمبالغ م

 211 111 312 لجهة ذات عالقة تحقةمبالغ مس

 2,411 - 2,411 التزامات منافع الموظفين

 1,121 1,121 - مستحقة زكاة وضريبة دخل

 12 - 12 فائض من عمليات التأمين

 512,142 223,113 113,215 إجمالي المطلوبات
    

 134,252   مقابل الشراء

 (15,222)   في تاريخ االقتناءالقيمة العادلة لصافي موجودات سوليدريتي كما 

 212,211   شهرة ناتجة عن االستحواذ

 31نتهية في يمثل هذا المبلغ الوديعة القانونية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل التي تم الحصول عليها من خالل اندماج األعمال. خالل السنة الم 411

 فقة مؤسسة النقد العربي السعودي.، تم سحب المبلغ بالكامل عند استالم موا 2021ديسمبر 
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 وما في حكمهانقد ال -5

 مما يلي: وما في حكمهيتكون النقد 

 

الف  390169: م 2021ديسمبر  31الف لاير سعودي ) 640995  مبلغ م 2021مارس  31في حكمة كما في  يتضمن النقد وما (أ

 .  2022مارس  31كما في  لاير سعودي( محتفظ بها لدي بنك الجزيرة "المساهم المؤسس".

 
 ، صافيمدينة اقساط تأمين ذمم  -2

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م )مراجعة(2021ديسمبر 31 م )غير مراجعة(2222مارس  13 

عمليات  

 التامين

عمليات 

 عمليات التامين اإلجمالي المساهمين

عمليات 

 اإلجمالي المساهمين

 ألف لاير سعودي لاير سعودي ألف 
       

 35 - 35 12 12 - النقد في الصندوق

 820988 50395 770593 321,221 35,511 12,352 وكالبن فينقد ال

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

 830023 50395 770628 321,221 35,541 12,352 االجمالي 

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

 م2222مارس  13 

 )غير مراجعة(

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي ف لاير سعوديأل 

   عمليات التأمين
   

 270050 25,154 حاملي وثائق التأمين

 50886 1,353 الوسطاء والوكالء

 90233 1,251 )د(( 13جهات ذات عالقة )إيضاح 

 420169 12,223 مدينةاقساط تأمين ذمم اجمالي 

 (210883) (23,345) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ─────── ─────── 

 200286 23,112 ، بالصافيذمم اقساط تأمين مدينة 

 ═══════ ═══════ 

للثالثة أشهر المنتهية في  

 م2222مارس  13

 )غير مراجعة(

 31للسنة المنتهية في 

 م2021ديسمبر 

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي عوديألف لاير س 
   

السنة الفترة / بداية يالرصيد ف  23,111 202 

 150505 -- (4المكتسب من خالل تجميع االعمال )إيضاح 

 60176 (421) مخصص / )عكس( خالل الفترة / السنة

 

 ─────── ─────── 

نهاية الفترة / السنة يالرصيد ف  23,345 

 

210883 

 ═══════ ═══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

19 
 

 

 استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات، بالصافي -4

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

 ."المؤسس
 

 العملة

 م2222مارس  13

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف  

    عمليات التأمين

 353,213 1510297 لاير سعودي صندوق الجزيرة  للمرابحة بالريال السعودي 
 225,212 2250519 لاير سعودي صندوق الجزيرة المتنوع الجسور
 25,222 660495 لاير سعودي صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

 34,224 180514 لاير سعودي  الجزيرة المتنوع المتحفظ صندوق
 251,522 2300976 دوالر امريكي  صندوق الجزيرة الدولي لألسهم

 121,522 4180540 لاير سعودي صندوق الجزيرة لألسهم السعودية
 322,534 1760983 دوالر امريكي  صندوق الجزيرة لألسهم األوروبية

 213,234 1980916 دوالر امريكي  بانيةصندوق الجزيرة لألسهم اليا
  ────── ────── 

 3,521,112 3,114,212  االجمالي
  ══════ ══════ 

 

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

 
للثالثة أشهر المنتهية في 

 م2222مارس  13

 )غير مراجعة(

 31للسنة المنتهية في 

 م2021ديسمبر 

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
   

السنة الفترة / بداية يالرصيد ف  3,521,112 103430823 

 (350846) (31,112) صافيبال،  الفترة / السنةخالل  استرداد

 2160905 (21,122) (9 السنة )إيضاحالفترة / التغيرات في القيمة العادلة خالل 
 ────── ────── 

 105240882 3,114,212 السنةالفترة / الرصيد في نهاية 
 ══════ ══════ 
 

 ات ستثماراال -1
 

 م )مراجعة( 2021 ديسمبر 31 م )غير مراجعة(2222مارس  13 

 
 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين
 عمليات التأمين إجمالي

عمليات 

 المساهمين
 إجمالي

لاير سعودي ألف  لاير سعودي ألف   
       

استثمارات محتفظ بها حتى 

 - (1-8تاريخ االستحقاق )

 

113,514 

 

113,514 - 
 

466,135 
 

466,135 

استثمارات محتفظ بها 

بالقيمة العادلة من خالل 

 155,145 36,132 119,152 321,222 21,122 22,422 (2-8) قائمة الدخل
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 622,222 503,213 119,152 211,214 511,114 22,422 إجمالي
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

20 

 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 1-3

ألف لاير  4660815: 2021ديسمبر  31) ألف لاير سعودي 4810587تمثل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق صكوًكا بقيمة 

 ٪1183: 2021ديسمبر  31سنويًا ) ٪5165إلى  ٪1183عاًما. متوسط سعر الكوبون على الصكوك هو  30إلى  12سعودي( مع استحقاق من 

 ( ٪5165إلى 
 

 31والسنة المنتهية في  م2021رس ما 31في خالل الفترة المنتهية االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هذه كانت الحركة في 

 على النحو التالي: م 2021ديسمبر 
 )غير مراجعة(  م2222مارس  13 

 االجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي ألف 
    

 122,135 4660815 -  الفترةبداية  فيالرصيد 
 22,222 20,000 - (  4المستحوذ عليه من خالل اندماج االعمال ) ايضاح 

 (1,113) (3,441) - اضافات خالل السنة

 1,535 30515 - خالل السنة استحقاق
 (5,122) (5,302) - عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 ────── ────── ────── 

 113,514 113,514 -  الفترةرصيد نهاية 
 ══════ ══════ ══════ 
 

 مراجعة()  م 2021ديسمبر  31 

 االجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي ألف 
    

 3950348 3780978 160370 بداية السنة  فيالرصيد 

 930500 930500 -- ( 4المستحوذ عليه من خالل اندماج االعمال ) ايضاح 

 1490202 1490202 -- خالل السنة اضافات

 120071 120060 11 تى تاريخ االستحقاقعمولة من استثمارات محتفظ بها ح

مةةةن اسةةةتثمارات محةةةتفظ بهةةةا حتةةةى تةةةاريخ محصةةةلة   عمولةةةة 

 االستحقاق

(10381) (300061) (310442) 

مةةن االسةةتثمارات المحةةتفظ بهةةا حتةةى تةةاريخ  المسةةتلمة عمةةوالتال

 (1510864) (1360864) (150000) االستحقاق

 ────── ────── ────── 

 4660815 4660815 -  السنةرصيد نهاية 
 ══════ ══════ ══════ 

 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات محتفظ بها  1-2

 دار بواسطة المساهم المؤسس بمبلغتتضمن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثماراً في "الجزيرة كابيتال" الذي يُ 

ألف لاير سعودي(، وتتضمن استثماراً في أسهم شركات مدرجة في سوق األسهم  1500388: م 2021ألف لاير سعودي ) 1560784

 10923استثمار في نجم بمبلغ و (لاير سعودي ألف 30564: م 2021) ألف لاير سعودي 40354والتي تبلغ قيمتها  السعودية "تداول"

 (.لاير سعودي ألف 10923: م 2021ديسمبر  31ألف لاير سعودي )
 

والسنة المنتهية   م2022مارس  31 في المنتهيةالفترة  خاللمن خالل قائمة الدخل  بالقيمة العادلةنت الحركة االستثمارات المحتفظ بها كا

 على النحو التالي: 2223ديسمبر  31في 

 

 

 

 )غير مراجعة( م2222مارس  13 

 االجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي ألف 
 

   

 1550875 360416 332,152 الفترةلرصيد في بداية ا

 510000 510000 - الفترةخالل إضافات 

 (440978) (240987) (32,223) الفترةخالل  اتاستبعاد

 3,321 143 222 التغيرات في القيمة العادلة 
 ────── ────── ────── 

 321,222 21,122 22,422 الفترةرصيد نهاية 
 ══════ ══════ ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

21 
 

 

 )تتمة( يمة العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات محتفظ بها بالق 1-2

 
 ت احتياطي وحدا -2

للثالثة أشهر المنتهية في  

 م2222مارس  13

 )غير مراجعة(

 31للسنة المنتهية في 

 م2021ديسمبر 

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
   

 103490364 3,522,224 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 1250493 22,215 ، بالصافياستثماريةاقساط تأمين 

 (132,884) (12,125) تصفيات

 (310951) (2,123) االستحقاقات

 2160905 (23,306) (7التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع )إيضاح 
 ────── ────── 

 105260927 3,112,122 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 ══════ ══════ 

 

 أخرى ةفني واحتياطيات احتياطي عجز أقساط التأمين، ياالحتياطي الحساب -32

للثالثة أشهر المنتهية في  

 م2222مارس  13

 )غير مراجعة(

 31للسنة المنتهية في 

 م2021ديسمبر 

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
   

 50468 40911 (1-10حسابي )إيضاح احتياطي 

 90617 110010 (2-10)إيضاح  احتياطي عجز أقساط التأمين

 259 170 (3-10ضاح )إيى أخر فنية اتاحتياطي
 ────── ────── 

 32,223 150344 
 ══════ ══════ 

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

 . اكتواري مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعة() م2021ديسمبر  31 

 االجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي ألف 
    

 560463 20984 530479 الرصيد في بداية السنة

 40979 40979 - (  4المستحوذ عليه من خالل اندماج االعمال ) ايضاح 

 2640950 1750000 890950 خالل السنةإضافات 

 (1710857) (147,076) (240781) خالل السنة اتاستبعاد

 10340 529 811 التغيرات في القيمة العادلة 
 ────── ────── ────── 

 1550875 360416 1190459 رصيد نهاية السنة
 ══════ ══════ ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

22 

 

 حسابياحتياطي  32-3

لمنتهية في للثالثة أشهر ا 

 م2222مارس  13

 )غير مراجعة(

 للسنة المنتهية في 

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
   

 90160 50468 السنة / الرصيد في بداية الفترة

 (30692) (557)  تغير في االحتياطي الحسابيال
 ────── ────── 

 5,468 1,233 السنة / الرصيد في نهاية الفترة
 ══════ ══════ 
 

 ىأخر عجز أقساط التأمين احتياطي 32-2

للثالثة أشهر المنتهية في  

 م2222مارس  13

 )غير مراجعة(

 للسنة المنتهية في 

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
   

 - 90617 السنة / الرصيد في بداية الفترة

 190244 - (  4خالل اندماج االعمال ) ايضاح المستحوذ عليه من 

 (90627) 3,121 عجز أقساط التأمين التغير في احتياطي
 ────── ────── 

 90617 33,232 السنة / الرصيد في نهاية الفترة
 ══════ ══════ 

 

 ىأخر فنية اتاحتياطي 32-1

للثالثة أشهر المنتهية في  

 م2222مارس  13

 )غير مراجعة(

 المنتهية في للسنة 

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
   

 322 252 السنة / الرصيد في بداية الفترة

 180544 - (  4المستحوذ عليه من خالل اندماج االعمال ) ايضاح 

 (180607) (12) ، صافي  ىأخر فنية اتالتغير في احتياطي
 ────── ────── 

 259 342 السنة / اية الفترةالرصيد في نه
 ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

21 
 

 

 غير مكتسبةاقساط تأمين الحركة في  -33

 م2222مارس  13 أشهر المنتهية في الثالثةفترة  

 )غير مراجعة(

 م 2021ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 )مراجعة(

  

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

 

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 تأمينال

 

 الصافي

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
     

  

الرصيد في بداية الفترة / 

 170110 (170423) 340533 52,153 (25,432) 42,524 السنة

المستحوذ عليه من خالل 

 960564 (100231) 1060795 - - - (  4اندماج االعمال ) ايضاح 

مكتتبة / )مسندة( اقساط تأمين 

 2160219 (820812) 2990031 52,152 (33,211) 21,211 السنة خالل الفترة /
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 312,255 (12,251) 321,423 4400359 (1100466) 3290893 

استثمارية اقساط تأمين 

مكتسبة خالل اقساط تأمين و

 (2790042) 840750 (3630792) (22,221) 32,215 (41,422) الفترة / السنة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 / الفترةة الرصيد في نهاي

 500851 (250716) 760567 13,214 (21,122) 25,212 السنة
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 متضمنة مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها مطالبات تحت التسوية -32

 

 

 

 

 

 

 

 م2222مارس  13 المنتهية فيأشهر  الثالثةفترة  -

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 )مراجعة(

  

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

 

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
       

       السنة / في بداية الفترة

 50743 (430483) 490226 22,222 (52,143) 13,412 مطالبات مبلغ عنها

 20671 (150164) 170835 15,322 (22,221) 22,321 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

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

 311,121 (42,125) 21,121 670061 (580647) 80414 

 1170254 (430285) 1600539 4,224 1,134 1,122 السنةالفترة / مطالبات متكبدة خالل 

المستحوذ عليه من خالل اندماج 

 620755 (310249) 940004    (  4االعمال ) ايضاح 

 خالل الفترةة المسترد /ة( المدفوع)

 (1230955) 530786 (1770741) (34,144) 32,522 (12,122) /السنة

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

 640468 (790395) 1430863 51,421 (21,212) 332,114  السنة / رةنهاية الفت في

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

        السنة / نهاية الفترة في

 290269 (520471) 810740 22,231 (14,221) 22,332 مطالبات مبلغ عنها

 350199 (260924) 62,123 13,411 (35,253) 14,415 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

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

 332,114 (21,212) 51,421 1430863 (790395) 640468 

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

24 

 

 عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال -31

لي  الوارد في معيار المحاسبة الدوأخرى تندرج ضمن تعريف الطرف ذي الصلة  تدخل الشركة في سياق األعمال العادية في معامالت مع كيانات

وتمثل األطراف ذات الصلة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين في الشركة والمنشآت تسيطر عليها أو تسيطر  . 24

لمعامالت مع هذه األطراف ذات العالقة وفقًا للشروط واألحكام العادية عليها بشكل مشترك أو متأثرة بشكل جوهري بهذه األطراف. تتم جميع ا

 المعتمدة من قبل اإلدارة.
 

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

 أشهر المنتهية:  الثالثة فترة

 مبلغ المعاملة  

 طبيعة المعاملة العالقة اتف ذاطراال

 م2222مارس  13

 )غير مراجعة(

 م 2021مارس  31

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  
    

 41 - عمولة مكتسبة من إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بنك الجزيرة

 32 1 دخل عمولة من ودائع 
 412 (182) المكتتبةقساط تأمين إجمالي اال 
 1,521 110066 المطالبات المدفوعة 
    

 147 396 أرباح مكتسبة من صناديق مشتركة الجزيرة كابيتال

  20642 ايرادات اخرى  

  109 رسوم احتفاظ  

    

 - 2,452 المكتتبةقساط تأمين إجمالي اال شركة الدرة للتنمية المتطورة

    

 - 21 المكتتبةقساط تأمين إجمالي اال شركة األخوة الموحدة

    

 المكتتبةقساط تأمين إجمالي اال مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة

 

352 14 

    

 3,312 10354 والمزايا والبدالت ، الصافيالرواتب  اإلدارة العليا موظفي
 2 3 المكتتبةقساط تأمين إجمالي اال 
 

 ذات عالقة مبالغ مستحقة من جهة (ب

 

 مبالغ مستحقة الى جهة ذات عالقة (ج

 

لاير  الف 80653 مبلغب الموجزة المرحلية والتي تظهر في قائمة المركز المالي ، بالصافي المدينة قساط تأمينذمم اتتضمن  (د

 ."سسالمساهم المؤ" ( من بنك الجزيرةالف لاير سعودي 90233: م 2021ديسمبر  31)سعودي 
 

 31)ألف لاير سعودي  290268 مبلغب الموجزة المرحلية المركز المالي قائمةالمطالبات تحت التسوية الموضحة في  تتضمن (ه

 ألف لاير سعودي( لبنك الجزيرة "المساهم المؤسس". 410974: م 2021ديسمبر 

 

 

 م2222مارس  13 

 ر مراجعة()غي

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
   

 600788 1,223 الجزيرة كابيتال

 ────── ────── 

 1,223 600788 
 ═══════ ═══════ 

 م2222مارس  13 

 )غير مراجعة(

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي لفأ لاير سعودي ألف 
   

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 
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 الزكاة وضريبة الدخل -31

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

 :م 2021ديسمبر  31والسنة المنتهية في  م 2022مارس  31في  المنتهية أشهر الثالثة فترة خالل مستحقة الدفعوضريبة الدخل 
 

 الزكاة  (أ

 

 ضريبة الدخل (ب

 

 الوضع الزكوي والضريبي ( 

)"الهيئة"(  والضريبة والجماركلزكاة اإلى الهيئة  م2021 م إلى2014 وات مناقراراتها الزكوية والضريبية للسنقدمت الشركة 

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

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

ستئناف ضد هذه التقييمات قامت الشركة برفع االف لاير سعودي.  410166ضريبة االستقطاع مع فرض إلتزام ضريبة إضافي يبلغ 

أمام  ة االستئناف االبتدائيةلجن مت الشركة باستئناف ضد قراراق قرارها بتأييد معاملة الهيئة. أصدرت لجنة االستئناف االبتدائية .المرحلية

أن الشركة في وضع قوي فيما يتعلق  بشكل كبيراإلدارة ومستشارها المستقل للزكاة وضريبة الدخل  العليا. تعتقدلجنة االستئناف 

 باالستئناف المذكور أعاله.

 

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

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

  مليون لاير. 1815ضريبة الدخل والزكاة وضريبة االستقطاع للسنوات بمبلغ 

  مليون لاير سعودي. 2211غ بمبل م2016إلى  م2013ربط الزكاة وضريبة الدخل للسنوات من 

  مليون لاير سعودي. 119 بمبلغ م2018و م2017لعامي  االستقطاعضريبة ربط 

  مليون لاير سعودي. 218بمبلغ  م2019وشهري نوفمبر وديسمبر  م2018ربط ضريبة القيمة المضافة لعام 

  مليون لاير. 412بمبلغ  م2017ربط الزكاة لعام 

 

وهي واثقة من نتيجة إيجابية. تعتقد إدارة الشركة ومستشارها المستقل للزكاة وضريبة  المرحليةذه التقييمات تقدمت سوليدرتي باستئناف ضد ه

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

 

 م2222مارس  13 

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 ()مراجعة

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
   

 3,314 2,111 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 1,332 - (  4المستحوذ عليه من خالل اندماج االعمال ) ايضاح 

 122 215 الزكاة للفترة / للسنة 
 (20908) - الزكاة المدفوعة خالل الفترة / السنة 

 ─────── ─────── 

 2,838 1,241 الفترة / السنة الرصيد في نهاية
 ═══════ ═══════ 

 

 م2222مارس  13

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
 

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف
   

 145 (252) الرصيد في بداية الفترة / السنة 

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

 51 315 ة الدخل للفترة / للسنة ضريب

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

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

 2,182 2,522 الزكاة وضريبة الدخل إجمالي
 ═══════ ═══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

26 

 

 ربحية السهم  -35

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

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

 ةنظامي ودائع -32

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

نتيجة إلصدار أسهم . م ( 2021ديسمبر  31ألف لاير سعودي كما في  470066م ) 2022مارس  31ألف لاير سعودي كما في  550000

 2022س مار 31الفترة المنتهية في ألف لاير سعودي خالل  7،934قدره  مبلغ إضافيبإيداع الشركة  قامت  ، 2021نوفمبر  30منحة في 

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

 المؤسس".

 

 العادلة لألدوات المالية  ةالقيم -34

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

  .نظامية في تاريخ القياس
 

مطلوبات مرتبطة مستحقة القبض واستثمارات متاحة للبيع لتغطية اقساط تأمين و وما في حكمهتتكون الموجودات المالية للشركة من نقد 

والمطلوب من  وذمم مدينة أخرىمارات محتفظ بها من تاريخ اإلستحقاق وإستثواستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  بوحدات

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

وبمنأى عن االستثمارات المحملة بالقيمة  م 2022مارس  31كما في  .فتريةالدقيمها العادلة لألدوات المالية ال تختلف من الناحية الجوهرية عن 

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

 

 فصاح عنها:تستخدم الشركة التدرج الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واال (ب
 

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

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

 ق الممكن مالحظتها، وبيانات السو
 

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

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

 )غير مراجعة( 2222مارس  13كما في 

لاير سعودي ألف   

  القيمة الدفترية التكلفة المطفأة المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1 المجموع

 األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة:      

       

3,114,212 - 3,114,212 - - 3,114,212 

ا لتغطية استثمارات متاحة للبيع محتفظ به

 مطلوبات مرتبطة بوحدات، بالصافي

113,514 - - - 113,514 113,514 

تثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اس

 االستحقاق

321,222 3,221 352,411 1,151 - 321,222 
دلة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العا

 خالل قائمة الدخل

 إجمالي 201310887 113,514 1,151 106440024 3,221 201310887
 

 )مراجعة( م 2021 ديسمبر 31كما في 

لاير سعودي ألف   

  القيمة الدفترية التكلفة المطفأة المستوى 1 المستوى 2 المستوى 3 المجموع

 األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة:      

       

1,5240882 - 1,5240882 - - 1,5240882 

ا لتغطية استثمارات متاحة للبيع محتفظ به

 مطلوبات مرتبطة بوحدات، بالصافي

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

ثمارات محتفظ بها حتى تاريخ است

 االستحقاق

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

 خالل قائمة الدخل

 إجمالي 2,1470572 466,815 3,564 1,6750270 1,923 2,1470572
 

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 
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 معلومات قطاعات التشغيل -31

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

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

 عمل مبينة على النحو التالي:وحدتي اد التقارير بشأنها في إطار يتم إعدالمملكة العربية السعودية 
 

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

 الطبية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
 

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

 بما في ذلك مسؤولية الطرف الثال . ركبةالموالذي يغطي جميع الخسائر أو األضرار التي تتكبدها  للمركبة،
 

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

 وغيرها. األخرى،
 

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

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

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

 لعمالئها.
 

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

 مركزي.
 

 . ال تشمل قطاعات التشغيل عمليات المساهمين في الشركة



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

28 

 

 معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( -31
 )غير مراجعة( م2222مارس  13كما في  

 

 عام تأمين مركبات تأمين طبي تأمين

تأمين حياة 

 فردي  

تأمين حياة 

 االجمالي جماعي 

لاير سعودي ألف   

       الموجودات

غير اقساط تأمين حصة معيدي التأمين من 

 - - مكتسبة

4,212 

- 

32,242 21,122 

ة معيدي التأمين من مطالبات تحت حص

 التسوية
122 3,252 33,252 2,222 24,153 14,221 

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم 

 - - يتم اإلبالغ عنها

2,421 

- 

2,214 35,253 

 3,422 - - 551 225 253 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية 

   3,114,212 - 3,114,212 - - - رتبطة بوحدات، بالصافيمطلوبات م

 3,542,124 51,244 3,121,122 22,511 3,121 3,454 اجمالي موجودات القطاعات
       

       الموجودات غير الموزعة:

 321,421      وما في حكمهالنقد 

 23,112      الصافي ب، مدينة اقساط تأمين ذمم 

 3,122      الصافيبمعيدي التأمين،  مبالغ مستحقة من

 211,214      استثمارات

 1,223      ذات عالقة ةجه مبالغ مستحقة من

 43,213      أخرىموجودات مبالغ مدفوعة مقدماً و

 1,112      ومعدات ممتلكات 

 1,233      موجودات غير ملموسة

 1,122      حق استخدام اصول

 212,211      شهرة

 55,222      يعة نظاميةود

  2,422,522      إجمالي الموجودات
       

       المطلوبات

 10169 - - 10169 - - لمعيدي التأمين غير مكتسبةعموالت 

 650946 260744 - 180796 40821 150585 غير مكتسبةاقساط تأمين 

 690112 320122 60708 180367 80716 30199 مطالبات تحت التسوية

 470735 - - 80915 140970 120990 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 110010 - - 10525 40738 40747 احتياطي عجز أقساط التأمين

 104860360 - 104860360 - - - احتياطي وحدات 

 40911 - 40911 - - - ياحتياطي حساب

 170 170 - - - - أخرى فنية احتياطيات

 3,212,131 22,122 3,124,242 11,442 11,215 12,523 لقطاعاتا اجمالي مطلوبات
 

    
 

 

       المطلوبات والفائض غير الموزعة:

 12,455      ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 331,132      مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 2,253      مطلوبات االيجار

اصحاب و حملة وثائق و لوكالء ذمم دائنة 

   مطالبات
  

  

 11,122 

 1,231      التزامات منافع الموظفين

 2,522      مستحقة زكاة وضريبة دخل

   31,352      فائض من عمليات التأمين

   3,122,142      إجمالي المطلوبات
 

  
  

 
 

       حقوق المساهمين

 552,222      رأس المال

 324,212      عالوة اصدار

 12,212      احتياطي نظامي

   13,142      مبقاهأرباح 

 8210797      إجمالي حقوق المساهمين
       

 –إعادة قياس التزامات المنافع المحددة  

 المتعلقة بعمليات التأمين

  

  

 

3,212   

   121,212      إجمالي حقوق المساهمين

   2,422,522      إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 ومات قطاعات التشغيل )تتمة(معل -31
 

 

 )مراجعة( م  2223 ديسمبر 13كما في  

 

 عام تأمين مركبات تأمين طبي تأمين

تأمين حياة 

 فردي  

تأمين حياة 

 االجمالي جماعي 

لاير سعودي ألف   

       الموجودات

غير اقساط تأمين حصة معيدي التأمين من 

 25,432 22,121 -- 5,252 -- -- مكتسبة

 52,143 12,452 1,141 32,432 3,412 3,111 معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية حصة

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم 

 22,221 22,354 -- 2,424 -- -- اإلبالغ عنها

 2,212 -- -- 521 122 3,414 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية 

   3,521,112 - 3,521,112 - - - مطلوبات مرتبطة بوحدات، بالصافي

 3,212,242 41,144 3,521,255 25,252 2,345 1,222 اجمالي موجودات القطاعات
       

       الموجودات غير الموزعة:

 11,221      وما في حكمهالنقد 

 22,212      الصافي ب، مدينة اقساط تأمين ذمم 

 3,115      الصافيبمعيدي التأمين،  تحقة منمبالغ مس

 222,222      استثمارات

 22,411      ذات عالقة ةجه مبالغ مستحقة من

 42,223      أخرىموجودات مبالغ مدفوعة مقدماً و

 1,131      ومعدات ممتلكات 

 1,522      موجودات غير ملموسة

 3,232      حق استخدام اصول

 212,211      شهرة

 14,222      وديعة نظامية

 2,411,431      إجمالي الموجودات
 

   
 

 
 

       المطلوبات

 632 - - 632 - - لمعيدي التأمين غير مكتسبةعموالت 

 760567 400081 - 70404 80138 200944 غير مكتسبةاقساط تأمين 

 81,740 380687 30837 200100 130030 60086 مطالبات تحت التسوية

 620123 230598 - 90146 140628 140751 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 90617 - - 10589 10048 60980 احتياطي عجز أقساط التأمين

 105260927 - 105260927 - - - احتياطي وحدات 

 50468 - 50468 - - - ياحتياطي حساب

   259 259 - - - - أخرى فنية احتياطيات

 107630333 1020625 105360232 380871 360844 480761 القطاعات مطلوبات اجمالي
 

    
 

 

       المطلوبات والفائض غير الموزعة:

 11,112      ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 331,233      مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 3,322      مطلوبات االيجار

حاب اصو حملة وثائق و لوكالء ذمم دائنة 

  مطالبات 
  

  

 
12,321 

 5,211      التزامات منافع الموظفين

 2,312      مستحقة زكاة وضريبة دخل

 211      مبالغ مستحقة من اطراف ذات عالقة 

 34,235      فائض من عمليات التأمين

   3,241,412      إجمالي المطلوبات
 

  
  

 
 

       حقوق المساهمين

 552,222      رأس المال

 324,212      عالوة اصدار

 12,212      احتياطي نظامي

   22,132      مبقاهأرباح 

 8120730      إجمالي حقوق المساهمين
 

  

  

 

 

المتعلقة  –إعادة قياس التزامات المنافع المحددة  

 بعمليات التأمين

  

  

 

 3,212   

   131,242      إجمالي حقوق المساهمين

   2,411,431      ي المطلوبات وحقوق المساهمينإجمال



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

30 

 

 علومات قطاعات التشغيل )تتمة(م -31
 (مراجعة)غير  2222مارس  13أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 

 طبي تأمين

 تأمين

 عام تأمين مركبات

تأمين حياة 

 االجمالي تأمين حياة جماعي فردي

 لاير سعودي ألف 

       اإليرادات

 11,521 -- 12,122 321 1,311 -- :مكتتبةاقساط تأمين  إجمالي

 411 -- -- -- -- 411 أفراد 

 3,521 -- -- -- -- 3,521 رمتناهية الصغ منشآت

 33,122 11 -- 4,324 2,343 2,111 صغيرة منشآت

 3,121 (312) -- - 3,132 321  متوسطةمنشآت 

 21,211 (311) 12,122 4,122 33,223 1,221 مكتتبةاقساط تأمين إجمالي 

 (22,215) - (22,215) - - - استثماريةاقساط تأمين 

 - - - - - - مسندة:اقساط تأمين 

 محلي
- - (2,332

) 
- 

- 

(2,332) 

 (1,213) (3,242) (2,152) (221) (21) (111)  اجنبي

 (313) - - (1) (332) (23) اقساط فائض الخسارة 

 22,125 (3,231) 4,123 521 33,113 1,511 مكتتبةاقساط تأمين صافي 
 2,231 2,553 - 2 (5,421) 5,122 صافيبالغير مكتسبة، اقساط تأمين التغير في 

 12,241 1,111 4,123 522 5,414 2,211 صافي اقساط تأمين مكتسبة

 441 - - 441 - - عموالت معيدي تأمين مكتسبة

 222 - 212 3 31 112 إيرادات تأمين أخرى

 11,112 1,111 4,413 3,141 5,452 32,212 اإليراداتإجمالي 

       تكاليف ومصاريف التأمين

 (12,122) (33,222) (112) (221) (4,515) (33,323) إجمالي مطالبات مدفوعة

 32,522 2,343 111 251 235 3,113 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 (34,144) (3,125) (22) (32) (2,222) (2,222) صافي مطالبات مدفوعة

 5,211 3,322 (32) 212 3,254 3,132 التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي

 5,113 3,124 -- 321 3,222 3,422 التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي

 (4,221) 3,222 (333) 111 (1,114) (5,222) صافي مطالبات متكبدة

 554 - 554 - - - في االحتياطي الحسابيالتغير 

 (3,121) - - 25 (1,222) 2,212 التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

 12 12 - - - -  الفنية االخرى  اتالتغير في االحتياطي

 (1,222) (312) (314) (551) (3,145) (414) تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 (1,212) - -  - (121) (1,224) مصاريف اكتتاب اخرى

 (31,244) 222 252 112 (1,425) (4,532) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين 

 31,125 2,125 1,222 3,424 (1,235) 2,421 التأمين دخل / )خسارة(صافي 

       إيرادات تشغيلية أخرى/  )مصاريف(

 421      المسترد من ذمم االقساط المدينة 

 (32,445)      مصاريف عمومية وإدارية

 1,535      عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 3      دخل عموالت من ودائع

ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 الدخل

  
 

 
 

3,321 

 22      ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة  اح توزيعات أرب

 الدخل

  
 

 
 

11 

   2,432       إيرادات أخرى

   (1,232)      تشغيلية أخرى، بالصافي مصاريفإجمالي 

 32,312      الزكاة وضريبة الدخل، الدخل قبل الفائض

   (412)      صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

 2,114      قبل الزكاة وضريبة الدخل رة العائد للمساهمينصافي الدخل للفت

 (215)      الزكاة

   (315)      ضريبة الدخل

   2,224      صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

11 
 

 

 علومات قطاعات التشغيل )تتمة(م-31
 (مراجعة)غير  2222مارس  13أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 

 عام تأمين مركبات تأمين طبي تأمين

تأمين حياة 

 االجمالي تأمين حياة جماعي فردي

 لاير سعودي ألف 

       اإليرادات

       :مكتتبةاقساط تأمين إجمالي 

 11,223 -- 11,312 23 411 - أفراد 

 422 - - - - 422 رمتناهية الصغ منشآت

 3,141 32 - - - 3,122 صغيرة منشآت

 3,123 24 - 51 112 3,233  متوسطةمنشآت 

 252 - - - - 252 شركات

 12,142 3,242 11,312 331 3,331 1,421 مكتتبةاقساط تأمين إجمالي 

 (12,122) - (12,122) - - - استثماريةاقساط تأمين 

       مسندة:اقساط تأمين 

 - - - - - - محلي

 (1,123) (125) (2,412) (151) (322) (32)  اجنبي

 (515) - - (11) (1) (121) اط فائض الخسارة اقس

 32,211 411 1,221 (212) 222 1,222 مكتتبةاقساط تأمين صافي 

 22,422 5,212 -- 211 1,422 32,111 صافيبالغير مكتسبة، اقساط تأمين التغير في 

 11,111 2,242 1,221 (12) 5,431 31,521 صافي اقساط تأمين مكتسبة

 242 - - 242 - - ن مكتسبةعموالت معيدي تأمي

 2,441 - 5,231 - 2 155 إيرادات تأمين أخرى

 12,122 2,242 31,234 212 5,422 31,112 إجمالي اإليرادات

       تكاليف ومصاريف التأمين

 (25,122) (1,212) - (2) (1,221) (32,452) إجمالي مطالبات مدفوعة

 5,511 1,132 - - 11 3,412 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 (32,141) (122) -- (2) (1,222) (33,232) صافي مطالبات مدفوعة

 3,232 (32) -- 32 3,132 522 التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي

 (4,545) (321) -- 3,115 (31,511 ) 1,422 التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي

 (25,512) (222 ) -- 3,115 (22,321 ) (5,121 ) بات متكبدةصافي مطال

 (55) - (55 )  - - - التغير في االحتياطي الحسابي

 (153) (122 ) -- (111 ) 1,122 (1,213 ) التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

 32,212 -- -- -- -- 32,212 الفنية االخرى  اتالتغير في االحتياطي

 (2,223) (223 ) -- (231 ) (342 ) (3,235 ) ء وثائق تأمينتكاليف إقتنا

 (5,122) (112 ) -- -- (3,315 ) (1,113 ) مصاريف اكتتاب اخرى

 (32,111) (2,242 ) (55 ) 122 (31,312 ) (3,432 ) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين 

 21,522 1,421 31,122 212 (4,122 ) 32,411 التأمين دخل / )خسارة(صافي 

       إيرادات تشغيلية أخرى/  )مصاريف(

 (311 )      المسترد من ذمم االقساط المدينة 

 (31,143 )      مصاريف عمومية وإدارية

 2,115      عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 4      دخل عموالت من ودائع

 3,331      لة من خالل قائمة الدخلربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العاد

 22      ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 13      من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل توزيعات أرباح 

   2,131         إيرادات أخرى

   (1,221 )       تشغيلية أخرى، بالصافي مصاريفإجمالي 

 35,111      الزكاة وضريبة الدخل، الدخل قبل الفائض

   (3,114 )       صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

 31,214      قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 (153 )      الزكاة

   (14 )       ضريبة الدخل

   31,112        مينصافي الدخل للفترة العائد للمساه

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

32 

 

 معلومات إضافية -32

 الموجزة المرحلية قائمة المركز المالي (أ

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 مارس 13

  م2222

 (مراجعة)غير 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

ديسمبر  31

 م 2021

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

       الموجودات

 830023 50395 770628 321,421 32,141 22,153 في حكمهوما النقد 

 ، مدينةاقساط تأمين ذمم 

 صافي بال
23,112 -- 23,112 200286 -- 200286 

معيدي  مبالغ مستحقة من

 الصافيبالتأمين، 
3,122 -- 3,122 10385 -- 10385 

اقساط حصة معيدي التأمين من 

 غير مكتسبة تأمين 
21,122 -- 21,122 250716 -- 250716 

حصة معيدي التأمين من 

 مطالبات تحت التسوية
14,221 -- 14,221 520471 -- 520471 

 حصة معيدي التأمين من

مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ 

 عنها

 

35,253 

 

-- 

 

35,253 

 

260924 

 

-- 

 

260924 

 20686 -- 20686 3,422 -- 3,422 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

حة للبيع محتفظ استثمارات متا

بها لتغطية مطلوبات مرتبطة 

 بوحدات، بالصافي

 

3,114,212 

 

-- 

 

3,114,212 

 

105240882 

 

-- 

 

105240882 

 6220690 5030231 1190459 211,214 511,114 22,422 استثمارات

ذات  ةجه مبالغ مستحقة من

 عالقة
-- 1,223 1,223 -- 600788 600788 

دات موجومبالغ مدفوعة مقدماً و

 أخرى

32,242 55,422 43,213 230105 560156 790261 

 30818 -- 30818 1,112 -- 1,112 ومعدات ممتلكات

 30562 -- 30562 1,233 -- 1,233 موجودات غير ملموسة

 10212 -- 10212 1,122 -- 1,122 حق استخدام اصول

 2320948 2320948 -- 212,211 212,211 -- شهرة

 470066 470066 -- 55,222 55,222 -- وديعة نظامية

حقة لعمليات ستمبالغ م

 / التأمينالمساهمين 
22,411 -- 22,411 330478 -- 330478 

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

 3,113,312 221,333 2,415,214 109160612 9050584 208220196 

 ناقص: استبعادات من عمليات 

 (330478) - (330478) (22,411) - (22,411) بينية

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

 207880718 9050584 108830134 2,422,522 221,333 3,131,121 إجمالي الموجودات

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

11 
 

 

 )تتمة( معلومات إضافية -32

 لموجزة )تتمة(ا المرحليةقائمة المركز المالي  (أ

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 مارس 13

  م2222

 عمليات التأمين (مراجعة)غير 

عمليات 

 المساهمين

ديسمبر  31

 م 2021

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

       المطلوبات

مصاريف مستحقة ومطلوبات 

 اخرى

23,122 54,231 331,132 570655 560356 1140011 

 10190 -- 10190 2,253 -- 2,253 مطلوبات االيجار

 لوكالء  مبالغ مستحقة

 ومزودي خدمات خارجيين

11,122 -- 11,122 360194 -- 360194 

 لمعيدي  غير مكتسبةعموالت 

 التأمين

3,322 -- 3,322 632 -- 632 

 340389 -- 340389 12,455 -- 12,455 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 760567 -- 760567 25,212 -- 25,212 غير مكتسبة اقساط تأمين

 810740 -- 810740 22,332 -- 22,332 مطالبات تحت التسوية

 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ 

 عنها

14,415 -- 14,415 620123 -- 620123 

 90617 -- 90617 33,232 -- 33,232 احتياطي عجز أقساط التأمين

 105260927 -- 105260927 3,112,122 -- 3,112,122 احتياطي وحدات 

 50468 -- 50468 1,233 -- 1,233 احتياطي حسابى

 259 -- 259 342 -- 342 احتياطيات فنية اخرى

 50248 -- 50248 1,231 -- 1,231 التزامات منافع الموظفين

 20182 20182 -- 2,522 2,522 -- مستحقة زكاة وضريبة دخل

ذات  ةجه الىمبالغ مستحقة 

 عالقة
-- -- -- 146 838 984 

 170215 -- 170215 31,352 -- 31,352 فائض من عمليات التأمين

حقة لعمليات ستمبالغ م

 / التأمينالمساهمين 
-- 22,411 22,411 -- 330478 330478 

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

 108390894 820314 109220208 3,235,142 9050584 2,221,221 

 ناقص: استبعادات من عمليات 

 (11,141) (330478) - (22,411) (22,411) - بينية

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

 109740746 590376 109150370 3,122,142 52,542 108390894 إجمالي المطلوبات

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

       ةحقوق الملكي

 5500000 5500000 -- 552,222 552,222 -- رأس المال 

 1970286 1970286 -- 324,212 324,212 -- عالوة اصدار

 420632 420632 -- 12,212 12,212 -- احتياطي نظامي

 220812 220812 -- 13,142 13,142 -- مبقاهأرباح 

إلتزامات إحتياطي إعادة قياس 

ت عمليا - منافع الموظفين

 التأمين

 

3,212 

 

-- 

 

3,212 

 

10242 

 

-- 

 

10242 

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

 8130972 8120730 10242 121,212 123,424 3,212 إجمالي حقوق الملكية

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

إجمالي المطلوبات وحقوق 

 2,7880718 872,106 1,9160612 2,422,522 113,141 3,113,312 الملكية

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

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

34 

 

 )تتمة( إضافية معلومات -32

 الموجزة المرحلية قائمة الدخل (ب

 

 

 )غير مراجعة( مارس 13فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين  م2222   المساهمين

عمليات 

 م2021 مينالمساه

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 

       اإليرادات

 490376 - 490376 21,211 - 21,211 مكتتبةاقساط تأمين إجمالي 

(320396) (22,215) - (22,215) اقساط تأمين استثمارية  - (320396)  

       مسندة:اقساط تأمين 

 - - - (2,332) - (2,332) محلي

 (30801)  (30801) (1,213) - (1,213) اجنبي

 (545) - (545) (313) - (313) أقساط فائض الخسارة 

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

 120634 - 120634 22,125 - 22,125 مكتتبةاقساط تأمين صافي 

 200709 - 200709 2,231 - 2,231 غير مكتسبة، بالصافياقساط تأمين التغير في 

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

 330343 - 330343 12,241 - 12,241 مكتسبةاقساط تأمين صافي 

 279 - 279 778 - 778 عموالت معيدي تأمين مكتسبة

 60774 - 60774 626 - 626 إيرادات تأمين أخرى

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

 400396 - 400396 11,112 - 11,112 إجمالي اإليرادات

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

       تكاليف ومصاريف تأمين

(250462) (12,122 ) - (12,122 ) إجمالي مطالبات مدفوعة  - (250462)  

 50588 - 50588 32,522 - 32,522 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

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

(190874) (34,144 ) - (34,144 ) صافي مطالبات مدفوعة  - (190874)  

 التغيرات في مطالبات تحت التسوية،

 بالصافي
5,211 

- 

5,211 

10919 - 10919 

التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ 

 عنها، بالصافي
5,113 

- 

5,113 

(70575)  - (70575)  

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

(250530) (4,221 ) - (4,221 ) صافي مطالبات متكبدة  - (250530)  

(55) 554 - 554 التغير في االحتياطي الحسابي  - (55)  

(851) (3,121 ) - (3,121 ) التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين  - (851)  

 160989 - 160989 12 - 12 األخرىالفنية التغير في االحتياطيات 

(20061) (1,222 ) - (1,222 ) تكاليف اقتناء وثائق تأمين  - (20061)  

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

(40984) (1,212 ) - (1,212 ) مصاريف اكتتاب اخرى  - (40984)  

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

(160834) (31,244 ) - (31,244 ) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين  - (160834)  

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

 230562 - 230562 31,125 - 31,125 صافي دخل التأمين

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

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

(138) 421 -- 421 تدني اقساط تأمين مدينة   - (138)  

(130045) (32,445 ) (3,241 ) (35,224 ) مصاريف عمومية وإدارية  (10426)  (140471)  

عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق
-- 1,535 1,535 

8 20377 20385 

 7 2 5 3 -- 3 دخل عموالت من ودائع

ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة 

 دخلمن خالل قائمة ال
222 143 3,321 

277 837 10114 

ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من 

 خالل قائمة الدخل
2 31 22 

- 26 26 

من استثمارات بالقيمة العادلة توزيعات أرباح 

 من خالل قائمة الدخل
-- 11 11 

- 31 31 

 20818 17 20801 2,432 2 2,422 إيرادات أخرى

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

(100092) (1,232 ) 2,425 (33,113 ) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى  10864 (80228)  

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

15 
 

 

 )تتمة( إضافية معلومات- 32

 )تتمة(الموجزة  المرحلية قائمة الدخل (ب

 غير مراجعة() مارس 13فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين  م2222 المساهمين

عمليات 

 م2021 المساهمين

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
       

 صافي الفائض من العمليات 

 

4,121 

 

2,425 

 

32,312 130470 10864 150334 

       

الفائض المحول إلى 

 المساهمين
( 2,212) 2,212 -- 

(201231)  120123 - 

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

قبل  صافي الدخل للفترة

 الزكاة وضريبة الدخل

 

412 

 

2,114 

 

32,312 10347 130987 150334 

       

(451) - (215 ) (215 ) -- الزكاة   (451)  

(47) - (315 ) (315 ) -- ضريبة الدخل  (47)  

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

 140836 130489 10347 2,122 2,224 412 صافي الدخل للفترة

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

المتوسط المرجح لعدد 

األسهم العادية القائمة 

 )باآلالف( 
 

-- 

 

55,222 

 

55,222 - 390022 390022 

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

ربحية السهم األساسية 

 والمخفضة للفترة 

 - 01346 - - 2.325 - )لاير سعودي(
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 الموجزة المرحلية قائمة الدخل الشامل ( 

 )غير مراجعة( مارس 13فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 مينعمليات التأ م2223 المساهمين

عمليات 

 م 2021 المساهمين

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 
       

 صافي الدخل للفترة 

 

412 

 

2,224 

 

2,122 10347 130489 140836 

       

 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

رةإجمالي الدخل الشامل للفت  412 2,224 2,122 10347 304891  140836 

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

 
 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

36 

 

 معلومات إضافية )تتمة( - 32

 الموجزة المرحليةقائمة التدفقات النقدية  (د

 

 

 

 

 )غير مراجعة( مارس 13أشهر المنتهية في  الثالثة فترة 

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 م2223 المساهمين

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 م 2021 المساهمين

 لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف 

       األنشطة التشغيلية

 150334 130987 10347 32,321 2,153 412 قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة

       تعديالت للفترة:

 138 - 138 (421 ) -- (421 ) )المسترد من ( / تدني ذمم أقساط مدينة 

بها حتى تاريخ عموالت من استثمارات محتفظ 

 االستحقاق
-- ( 1,535) ( 1,535) 

(8)  (20377)  (20385)  

ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة في 

 الدخل قائمة
( 222) ( 143)  ( 3,321) 

(277)  (837)  (11401)  

 في قائمةربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة 

 الدخل
( 2) ( 31) ( 22) 

- (26)  (26)  

من استثمارات بالقيمة العادلة من ات أرباح توزيع

 خالل قائمة الدخل
-- ( 11) ( 11) 

- (31)  (31)  

 585 - 585 2,321 -- 2,321 االستهالك واطفاء

 28 - 28 23 -- 23 ل مطلوبات االيجاريتكاليف تمو

 222 - 222 132 -- 132 منافع الموظفين

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 2,214 5,231 4,123 20035 100716 120751 

       :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 50006 - 50006 (122) - (122)  مدينة اقساط تأمين ذمم 

(10826) (123) - (123) ، بالصافيمعيدي التأمين مبالغ مستحقة من  - (10826)  

 70587 - 70587 3,124 - 3,124 غير مكتسبةاقساط تأمين حصة معيدي التأمين من 

(280296) (32,223) - (32,223) غير مكتسبةاقساط تأمين   - (280296)  

لمعيدي التأمين غير مكتسبةعموالت   514 - 514 (219)  - (219)  

(10961) 5,141 - 5,141 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية   - (10961)  

كبدة لم يتم حصة معيدي التأمين من مطالبات مت

 عنها اإلبالغ
32,241 

- 
32,241 

60933 - 60933 

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات 

 مرتبطة  بوحدات
14,212 

- 
14,212 

(370951)  - (370951)  

 10300 - 10300 234 - 234 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

(30207) 54,514 54,514 -- ذات عالقة اطرافمبالغ مستحقة من   (4)  (30211)  

    (211 ) (111 ) (312 ) ذات عالقة اطراف الىمبالغ مستحقة 

(720) 4,212 151 2,122 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  (20735)  (30455)  

(40379) 1,125 251 1,414 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  (10334)  (50713)  

دمات خارجيينلوكالء ومزودي خ مبالغ مستحقة  ( 2,121) -- (2,121) (130673)  - (130673)  

 16 - 16 (3,211) -- (3,211 ) ذمم دائنة لمعيدي التأمين 

 42 - 42 (32,221) -- (32,221) مطالبات تحت التسوية

 642 - 642 (31,111) -- (31,111) مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 370675 - 370675 (12,524) -- (12,524) احتياطي وحدات

 55 - 55 (554) -- (554) احتياطي حسابي

 851 - 851 3,121 -- 3,121 احتياطي عجز أقساط التأمين

(160989) (12) -- (12) فنية اخرى احتياطيات  - (160989)  

(170619) 170619 - (32,412) 32,412 / التأمين مبالغ مستحقة لعمليات المساهمين  - 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

(290460) 12,512 52,313 (2,525)  النقد المستخدم في العمليات  (100976)  (400436)  

(260) (3,222) - (3,222)  موزع لحملة وثائقفائض   - (260)  

(389) (411) - (411) المدفوعة  منافع الموظفين التزامات  - (389)  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

(300109) 14,422 52,313 (1,112) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية   (100976)  (410085)  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

17 
 

 

 معلومات إضافية )تتمة(-  32

 الموجزة )تتمة( المرحليةقائمة التدفقات النقدية  (د

 

 32 -تأثير كوفيد  -22

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

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

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

ديرات النمو االقتصادي المستقبلي وتسبب في تعرض األسواق المالية العالمية لتقلبات كبيرة. في ذلك إلى انخفاض النشاط االقتصادي وتقليل تق

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

 

ة السعودية حي  تعمل الشركة ، وما يترتب على ذلك من تعطيل لألنشطة االجتماعية في المملكة العربي COVID-19استجابة النتشار فيروس 

بالنظر إلى وضع  .COVID-19واالقتصادية في السوق السعودي ، تعتقد إدارة الشركة أنها اتخذت اإلجراءات المناسبة والكافية. لمعالجة تأثير 

على الوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد استحقاقها وستسمح للشركة بالتعامل بشكل معقول  السيولة الحالي للشركة ، فإنها تعتقد أنها ستكون قادرة

 مع مخاطر السيولة التي يوفرها المناخ الحالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجعة( )غير مارس 13أشهر المنتهية في  الثالثة فترة   

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 م2223 المساهمين

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 م 2021 المساهمين

لاير سعودي ألف  لاير سعودي ألف   

       االستثماريةاألنشطة 

بها  المحصل من بيع استثمارات محتفظ

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
32,223 25,222 11,223 

- 440999 440999 

ظ بها استثمارات المحتفالمحصل من استحقاق 

االستحقاق تاريخ حتى  
-- 1,113 1,113 

160378 1510440 1670818 

دلة من المحتفظ بالقيمة العا استثمارات  شراء

 خالل قائمة الدخل
-- (53,222) (53,222) 

(600000)  (1680000)  (2280000)  

 يختار المحتفظ بها حتى استثمارات  شراء

قاالستحقا  
-- (22,222) (22,222) 

- (500000)  (500000)  

 عمولة من االستثمارات المحتفظ بها حتى

االستحقاقتاريخ   
-- 5,122 5,122 

- 50813 50813 

عادلة من استثمارات بالقيمة التوزيعات أرباح 

 من خالل قائمة الدخل
-- 11 11 

- 31 31 

 يعتجممن خالل  المكتسبالنقد وما في حكمه 

(4)إيضاح األعمال   
-- -- -- 

480215 920635 1400850 

(43) (41) -- (41) ومعدات ممتلكاتشراء   - (43)  

    (4,211) (4,211) - الزيادة في الوديعة النظامية 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

من في( / المتوفر صافي النقد )المستخدم 

 االستثمارية األنشطة
32,234 (45,153) (25,236) 

40550 760918 810468 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

       

       األنشطة التمويلية

(52) (155) -- (155) المدفوع من مطلوبات االيجار  - (52)  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

ويليةالتماألنشطة المستخدم في صافي النقد   (155) -- (155) (52)  - (52)  

       

وما في النقد في  / الزيادة  (النقص) صافي

(250611) 23,423 2,241 31,421 حكمه  650942 400331 

في بداية الفترة  وما في حكمهالنقد   44,221 5,125 11,221 720500 330532 1060032 
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

في نهاية الفترة  وما في حكمهالنقد   22,153 32,141 321,421 460889 990474 1460363 

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2022مارس  31كما في 
 

38 

 

 )تتمة( 32 –تأثير كوفيد -22

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

 

 األصول المالية

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

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

أو التأخر في السداد، واحتمال دخول الُمصدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، إلخ. في حالة الصكوك المصنفة على السداد 

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

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

 . وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.م 2022 مارس 31

 

 إدارة مخاطر االئتمان 

تمان للتعامل مع المخاطر المتغيرة والمتطورة التي تفرضها الظروف الحالية. وتشمل مراجعة عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئ

 تركيزات االئتمان على مستوى القطاع االقتصادي والمنطقة والمستوى المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند االقتضاء

 

 مخاطر السيولة

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

عوامل الوباء بأكمله. تقوم الشركة بانتظام بمراجعة وتحدي  توقعات السيولة بناًء على رصيد السيولة الفردي باإلضافة إلى التطور المستمر لل

 االقتصادية الخارجية.

 

. كما م 2022مارس  31لم يكن له أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المبلغ عنها للفترة المنتهية في  19 –كوفيد ن جائحة تعتقد إدارة الشركة أ 

 الوباء،فإن التوقعات واحتماالت الحدوث تستند إلى أحكام هامة وبسرعة تطور الوضع والشكوك المحيطة بمدة وشدة  تقدير،هو الحال مع أي 

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

 تقييم وضعها واألثر المرتبط بها بشكل منتظم.

 

 الموجزة  المرحليةالقوائم المالية  اعتماد -23

 .(م2022 مايو 17الموافق ) هـ1443 شوال 16 بتاريخ دارةاإلس مجل من قبلالموجزة  المرحليةالقوائم المالية هذه  اعتمادتم 
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