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 عام -0

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

 13هـ )الموافق 1431ربيع الثاني  28بتاريخ  23م1م( والمرسوم الملكي رقم 2010أبريل  12هـ )الموافق 1431ربيع الثاني  27بتاريخ  137

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

 :هولشركة سجل لالمقر الرئيسي المعنوان . م(2013يوليو  3هـ )الموافق 1434شعبان  24بتاريخ  التجارة والصناعةوزارة قرار على 
 

 (، طريق المدينة3المساعدية بالزا )

 21442جدة  6277ب .ص

 المملكة العربية السعودية 
 

الحماية واإلدخار التأميني والخدمات ذات الصلة وفقا  لنظامها  بما في ذلك منتجاتتأمين المشاركة في توفير منتجات  فىأهداف الشركة تتمثل 

صفر  15بتاريخ  341201312رقم ت م ن1بالحصلت الشركة على ترخيص . ي المملكة العربية السعوديةاألساسي واألنظمة المعمول بها ف

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

غير سعوديين تخضع لضريبة  مؤسسين % من مساهمين0,58نسبة والى الزكاة سعوديين والجمهور تخضع مؤسسين  % من مساهمين99.42

 .الدخل
 

سيتم اقتناء المحفظة التأمينية والموجودات والمطلوبات ذات الصلة من المساهم المؤسس بواسطة الشركة عند إنتهاء التقييم والحصول على 

فإن كل المصروفات وبنك الجزيرة )"المساهم المؤسس"(، " بين الشركة االتفاق" المبدئيووفقا  لإلتفاق عالوة  على ذلك، . دموافقة مؤسسة النق

% على 83% و17العمومية واإلدارية التي يتم تحويلها من المحفظة التأمينية سوف تكون مشتركة بين الشركة والمساهم المؤسس بنسبة 

فإن الشركة تدير المحفظة التأمينية للمساهم  لالتفاقووفقا  لذلك،  إضافة. يزات المساهم المؤسستستخدم الشركة حاليا  أثاث وتجه. التوالي

 )"رسوم إدارة المحفظة"( % من إجمالي إيرادات محفظة المساهم المؤسس20% إلى 10 من بمعدل إدارةالمؤسس مقابل الحصول على رسوم 

 .لالتفاقم وفقا  2015إبريل  1 من بعدللفترة  ال تعتبر نافذة  دارةاإلإن رسوم 

 

 عدادس اإلاأس -9

 العرضس اأس ( أ
 

التقارير المالية المرحلية  34وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي  2019يونيو  30للفترة المنتهية في  للشركة القوائم المالية األولية الموجزة  إعدادتم 

"(IAS 34 )"ئة السعودية للمحاسبين القانونيين معتمد في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والبيانات صادرة عن الهيال

"(SOCPA.)" 
 

، على التوالي ، وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي  2018ديسمبر  31و  2019مارس  31تم إعداد البيانات المالية للشركة للسنة والفترة المنتهية في 

قبل مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بمحاسبة الزكاة "( على التوالي ، بصيغته المعدلة من IFRSومعايير التقارير المالية الدولية )" 34

"الضرائب" فيما يتعلق بالزكاة وضريبة  - IFRIC 21"ضرائب الدخل" و  - 12وضريبة الدخل )المتعلقة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 

 الدخل( ولوائح الشركة ولوائح الشركات في المملكة العربية السعودية.
 

، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية لحساب الزكاة وضرائب  2019يوليو  17في 

ن المعايير الدخل في بيان الدخل. يتماشى هذا مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية وغيرها م

"( )يشار إليها مجتمعة باسم "المعايير الدولية إلعداد التقارير SOCPAالصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )" والتصريحات

 المالية على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية"(.
 

ثر بأثر رجعي بما يتماشى مع السياسات المحاسبية وفق ا لذلك ، غيرت الشركة معاملتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل من خالل تعديل األ

 على البيانات المالية المرحلية الموجزة(. 3 االيضاحللمحاسبة ، والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية )كما هو موضح في  8الدولية 
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 )تتمة( أساس اإلعدادـ  9

 )تتمة( أساس العرض ( أ

وجزة للشركة بموجب أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية ـ باستثناء قياس االستثمارات )ما عدا يتم إعداد القوائم المالية األولية الم

يتم عرض قائمة المركز المالي األولية حسب ترتيب السيولة. باستثناء األثاث  ريخ االستحقاق( بالقيمة العادلة.االستثمارات المحتفظ بها حتى تا

ظامية ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومطالبات تحت التسوية ومطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها واحتياطي الوحدات والتجهيزات والوديعة الن

 واالحتياطي الحسابي، فإن جميع الموجودات والمطلوبات األخرى هي ذات طبيعة قصيرة األجل ـ إال إذا تم التنويه إلى خالف ذلك نصا .
 

 "التاأمينعملياات "حساابات مساتقلة لساجالت ، فاإن الشاركة تحاتفظ ب)اللاوائح التنفيذياة( ةالساعوديفاي المملكاة العربياة ين التاأمنظاام  ألحكااموفقا  

وبالتالي، فإنه ياتم تساجيل الموجاودات والمطلوباات واإليارادات والمصاروفات العائادة بوضاوح إلاى عملياات التاأمين أو  ."عمليات المساهمين"و

  .سابات ذات الصلةعمليات المساهمين في الح

 

المعلوماات  ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموجزة جميع المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنوية بالكامل ويجب أن تقرأ جنبا  الاى جناب

 م.2018ديسمبر  31المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في 
 

  .موجزة مؤشرا  للنتائج المتوقعة للسنة ككلال يمكن اعتبار القوائم المالية األولية ال
 

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

 األحكام الهامة والسياسات المحاسبية واالفتراضات ( ب

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

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

لتااي نفااذتها اإلدارة فااي تطبيااق السياسااات المحاساابية للشااركة وفااي سااياق إعااداد هااذه القااوائم الماليااة األوليااة المااوجزة، فااإن التقااديرات الجوهريااة ا

وهاي ذات السياساات المطبقاة فاي القاوائم المالياة السانوية كماا فاي والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات تتضمن سياسات إدارة المخاطر 

 .3 حااليضاباستثناء ما تم الكشف عنه بموجب  .م2018ديسمبر  31وللسنة المنتهية في 

 ج( موسمية العمليات

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

 الهامة السياسات المحاسبية  - 0

( IFRSدولياة )إن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة إلعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة تتوافق مع معايير التقارير المالية ال

 2018ديسمبر  31على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية وتتوافق مع تلك المستخدمة إلعداد البيانات المالية السنوية السنة المنتهية في 

ير المالياة الدولياة )أ(( والمعاايير المالياة الدولياة المعدلاة الجديادة وتفسايرات لجناة تفساير التقاار 3 ايضااحباستثناء الزكاة وضريبة الادخل )انظار 

(IFRIC كما هو مذكور في )ب( والتي لم يكان لهاا تاأثير علاى الوضاع الماالي أو األداء الماالي للشاركة. تام تعاديل بعاض المقارناات  3 ايضاح(

ا بسبب التغير في السياسة المحاسبية لعرض الزكاة وضريبة الدخل كما هو موضح أدناه في هذه البيانات المالية المرحلي  ة الموجزة.أيض 

 

 التغير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل ( أ

نتيجة إلصدار أحادث تعليماات مان مؤسساة النقاد العرباي  2019يونيو  30، تم تغيير أساس اإلعداد للفترة المنتهية في  2كما ذكر في المالحظة 

ان التغييرات فاي حقاوق الملكياة وفق اا لتعمايم مؤسساة . في السابق ، تم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في بي2019يوليو  17السعودي بتاريخ 

. مع أحدث التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي الساعودي 2017أبريل  11المؤرخ في  381000074519النقد العربي السعودي رقم 

هاذا التغييار فاي المحاسابة عان الزكااة ، يجب االعتراف بالزكاة وضاريبة الادخل فاي بياان الادخل. لقاد راجعات الشاركة  2019يوليو  17بتاريخ 

ألاف لاير  429بمبلاغ  2018يونياو  30وضريبة الدخل بأثر رجعي. نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المسجل للشركة للفترة المنتهية فاي 

 .2018يونيو  30سعودي. لم يكن لهذا التغيير أي تأثير على بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة )-0

 (تتمة) التغير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخلأ( 

 

 ضريبة الدخل

ضريبة الدخل أو ائتمانها للفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية ، بناء  على معدل ضريبة الدخل  مصروف

 ول والخصوم الضريبية المؤجلة التي تعزى إلى فروق مؤقتة وخسائر ضريبية غير مستخدمة.المطبق ، والمعدلة بالتغيرات في األص

 

للتفسير.  تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي يخضع فيها التنظيم الضريبي المطبق

ا ، حسب االقتضاء ، على أساس ال  مبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية.تضع أحكام 

 

 تسجل التعديالت الناشئة عن تقييمات ضريبة الدخل النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات.

 

 عدم اليقين بشأن معاملة ضريبة الدخل IFRIC 90تفسير 

 12لى عدم اليقين الذي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي يتناول التفسير محاسبة ضرائب الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية ع

، وال تشمل على وجه التحديد المتطلبات  12ضرائب الدخل. ال تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 ل التفسير بالتحديد ما يلي:المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعامالت الضريبية غير المؤكدة. يتناو

 نظر في معامالت الضرائب غير المؤكدة بشكل منفصلت المنشأة تما إذا كان 

  حول فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية ؛ المنشأةضعها تاالفتراضات التي 

 ئر الضريبية غير المستخدمة واالئتمانات كيف تحدد المنشأة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( واألسس الضريبية والخسا

 الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة ؛ و

  في التغييرات في الحقائق والظروف المنشأةنظر تكيف 

 

بية تحديد ما إذا كان ينبغي النظر في كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع واحد أو أكثر من المعالجات الضري المنشأةيتعين على 

 غير المؤكدة األخرى. يجب اتباع النهج الذي يتوقع بشكل أفضل حل حالة عدم اليقين.

 

ا في تحديد أوجه عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل ا هام   .تطبق الشركة حكم 

 

. تشتمل ملفات المعامالتبتسعير  ، نظرت الشركة فيما إذا كانت لديها أي أوضاع ضريبية غير مؤكدة ، خاصة تلك المتعلقة التفسيرعند اعتماد 

، وقد تتحدى سلطات الضرائب تلك المعالجات الضريبية. قررت الشركة  المعامالتالضريبة الخاصة بالشركة على الخصومات المتعلقة بتسعير 

قبل السلطات الضريبية. لم يكن ، أنه من المحتمل أن يتم قبول معامالتها الضريبية من  التعامل، بناء  على امتثالها الضريبي ودراسة تسعير 

 للتفسير تأثير على البيانات المالية للشركة.

 

 ضريبة الدخل المؤجلة

ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق المؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية لألصول والخصوم ألغراض التقارير  احتسابيتم 

اض الضرائب. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المقدمة على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية القيم الدفترية المالية والمبالغ المستخدمة ألغر

لألصول والخصوم باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري في تاريخ التقرير. يتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة فقط 

ل توفر األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل ويمكن استخدام االئتمانات. يتم تخفيض أصل الضريبة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتم

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

 

ترية واألسس الضريبية لالستثمارات في العمليات ال يتم االعتراف بااللتزامات والموجودات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة بين القيمة الدف

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

 

ة األصول والخصوم الضريبية الحالية يتم تعويض موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق واجب النفاذ قانون ا لموازن

وحيث تتعلق أرصدة الضريبة المؤجلة بالسلطة الضريبية نفسها. يتم تعويض األصول الضريبية الحالية والمطلوبات الضريبية عندما يكون 

 امات في وقت واحد.للمنشأة حق قابل للتنفيذ قانون ا للتعويض وتعتزم إما التسوية على أساس صاف أو تحقيق األصل وتسوية االلتز
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة )-0

 (تتمة) التغير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل ( أ

 

 (تتمة) ضريبة الدخل المؤجلة

اشرة أو مب يتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في الربح أو الخسارة ، باستثناء ما يتعلق منها بالبنود المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر

ا.  في حقوق الملكية. في هذه الحالة ، يتم التعرف على الضريبة أيض 

 

 زكاة

"(. يتم احتساب مصروفات الزكاة على الربح أو الخسارة. ال GAZTتخضع الشركة للزكاة وفق ا للوائح الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل )"

 يبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.يتم حساب الزكاة كضريبة دخل وبالتالي ال يتم احتساب أي ضر

 

 الموجزة االوليةالتأثير على بيان الدخل 

( لاه األثار التاالي علاى البناود المدرجاة فاي بياان الادخل 2إن التغيير في السياسة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل )كما هو موضح في المالحظاة 

 والتغيرات في حقوق المساهمين:

، وبالتاالي لام تاتم إعاادة بياان مباالغ  الموجزة االوليةلمحاسبية للضريبة المؤجلة ليس جوهري ا في البيانات المالية إن األثر المالي العتماد السياسة ا

 الفترة السابقة.

السياسااات المحاساابية والتغياارات فااي التقااديرات واألخطاااء المحاساابية ، لاام يااتم عاارض  8وفق اا لمااا هااو مطلااوب بموجااب معيااار المحاساابة الاادولي 

 هياةنتلما دة بيان المباالغ المتعلقاة بالسانةفي بيان المركز المالي حيث أن التغيير في السياسة المحاسبية لم يؤد إلى إعا 2018يناير  1ي األرصدة ف

 .2017ديسمبر  31في 

المطبقية مين قبيل  هاالجدييدة وتعيديالتالدوليية للتقريير الميالي المعيايير وتفاسيير لجنية تفسييرات الجديدة الدولية للتقرير المالي المعايير  ( ب

 :الشركة

 :المعايير والتعديالت والتعديالت الجديدة على المعايير القائمة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبةقامت الشركة بتطبيق 
 

 البيان المعيار/ التعديالت

 عقود اإليجار (16)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 عدم التيقن بخصوص معالجة ضرائب الدخل (23)مالي تفسير المعيار الدولي للتقرير ال

 طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة استثمارات 28المعيار المحاسبي الدولي 

 التسويةخطة التعديالت ، تقليص أو  19معيار المحاسبة الدولي 

 3،11المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 23،  12للمحاسبة والمعايير الدولية 

 .2017 - 2015التحسينات السنوية لدورة التقارير المالية الدولية 

القوائم المالية األولية   إن تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ذات الصلة المطبقة على الشركة لم يكن له أي تأثير كبير على هذه

 .الموجزة

 لتنفيذالمعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز ا ( ج
 

وتتضمن القائمة المعايير  .فيما يلي المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للشركة

 ا تصبح نافذة:تنوي الشركة تطبيق المعايير التالية حالم .والتفسيرات الصادرة والتي تتوقع الشركة أن تصبح موضع التطبيق في تاريخ مستقبلي
 

 البيان المعيار/ التفسير

من الفترات التي تبدأ في نافذة 

 أو بعد التواريخ التالية

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

 م. 2022يناير  1 عقود التأمين )انظر اإليضاح أدناه( (17)المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 (17)المعيار الدولي للتقرير المالي ( و9)ار الدولي للتقرير المالي المعي



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

01 
 

 

 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة )-0

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

( 39اسبة الدولي )( "األدوات المالية" والذي يحل محل معيار المح9الدولية المعيار )المحاسبة م، أصدر مجلس معايير 2014في يوليو 

يدمج المعيار متطلبات التصنيف والقياس الجديدة للموجودات المالية مع إدخال نموذج انخفاض قيمة  ."األدوات المالية: االعتراف والقياس

 :(9بموجب المعيار ) .( ومتطلبات محاسبة التحوط39االئتمان المتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسارة المتكبدة في المعيار )

 سوف يعتمد أساس التصنيف على نموذج األعمال وخصائص  .إن جميع الموجودات المالية سيتم قياسها إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة

ت الموجودا( باستثناء تلك 39يبقي المعيار على معظم متطلبات المطلوبات المالية للمعيار ) .التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية

اجه المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث أن ذلك الجزء من تغيرات القيمة العادلة يعود على ذات االئتمان الذي يجب إدر

 .في الدخل الشامل اآلخر بدال  من قائمة الدخل

 القروض والموجودات المالية للديون األخرى من المنشآت تسجيل مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة عن جميع يتطلب ( 9المعيار ) إن

غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بجانب الذمم المدينة من عقود اإليجار التمويلي، مع التزامات القروض وعقود 

ي عشر شهرا  القادمة إال إذا كان هناك احتمالية التعثر في االثنبيعتمد المخصص على خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة  .الضمانات المالية

( يتم إدراج خسائر االئتمان المتوقعة بالشكل الذي كانت عليه بموجب 9بموجب المعيار ) .زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ النشوء

 .(39المعيار )

  انضباطا  إن متطلبات محاسبة التحوط متوافقة أكثر مع ممارسات إدارة المخاطر وتتبع أسلوبا  أكثر. 

 

( "عقود التأمين" وعالجت التعديالت 4)المعيار الدولي للتقرير المالي تعديالت على مجلس معايير المحاسبة الدولية م، أصدر 2016في سبتمبر 

التعديالت خيارين تقدم  .( بالنسبة لشركات التأمين قبل إصدار معيار المحاسبة القادم لعقود التأمين9النتائج المحاسبية جراء تطبيق الميعار )

( حتى 9توفر طريقة التأجيل للمنشأة ـ إذا كانت مؤهلة لذلك ـ اعفاء  مؤقتا  من تطبيق المعيار ) .لشركات التأمين: طريقة التأجيل وطريقة االستبعاد

رات بعض عدم التوافقات المحاسبية تسمح طريقة االستبعاد للمنشأة استبعاد تأثي .م ـ أيهما أقرب2021تاريخ سريان عقد التأمين الجديد أو العام 

 .من الربح أو الخسارة والتي يمكن أن تقع قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد
 

(، فإن المنشأة التي تتعلق أنشطتها ُحكما  بالتأمين يمكنها تأجيل تطبيق المعيار 4بموجب االعفاء المؤقت المقدم من خالل التعديالت على المعيار )

يناير  1( حتى تاريخ الحق والذي لن يكون بعد 9مت الشركة بتقييم التأثيرات والتوصل إلى استنتاج يقضي بتأجيل تطبيق المعيار )وقد قا .(9)

 .م2022
  

د ( على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة سوف يأخذ في االعتبار ـ وعلى مدى كبير ـ التداخل مع معيار عقو9المعيار )تطبيق إن تأثير 

 .( بشكل كامل9المعيار )تطبيق وبالتالي، فليس من المحتمل تقييم تأثير  .التأمين القادم
 

 نقد وما في حكمهال -1

 

 ( لدىمليون لاير سعودي 0,5: م2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 0,5 بإستثناء مبلغ - وودائع مرابحةلدى البنك بنقد يتم االحتفاظ 

  .المساهم المؤسس

 

 
 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين

)غير مراجعة( 9302 يونيو 03  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    

 012991 291 002033 نقد لدى البنك

 ────── ────── ────── 

 012991 291 002033 إجمالي

 ══════ ══════ ══════ 

    

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي )مراجعة( 2018ديسمبر  31

    

 17,062 3,854 13,208 نقد لدى البنك 

 ────── ────── ────── 

 17,062 3,854 13,208 إجمالي

 ══════ ══════ ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

03 
 

 

 ، صافياشتراكات مستحقة القبض -1

 

 استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات -1

 
 قيمة التكلفة

 مبدئيةال

 التغير في

 القيمة العادلة

 م9302 يونيو 03

 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    عمليات التأمين

المرابحة صندوق الجزيرة المتنوع  ,02 03 ,92 

 09321,1 032131 0032312 صندوق الجزيرة المتنوع الجسور

 002312 02,11 92,000 صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

 12,11 099 12101 صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

 ────── ────── ────── 

 144,734 12,383 157,117 

 ══════ ══════ ══════ 

 

 
 قيمة التكلفة المبدئية

 التغير في

 القيمة العادلة

 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 
 يألف لاير سعود ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

    عمليات التأمين

المرابحة صندوق الجزيرة المتنوع  652 13 665 

 98,865 (5,794) 104,659 صندوق الجزيرة المتنوع الجسور

 25,064 (786) 25,850 صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

 3,636 (3) 3,639 صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

 ────── ────── ────── 

 0012233 (121,3) 128,230 

 ══════ ══════ ══════ 
 

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

 ."مؤسس

 

 ات ستثماراالـ  ,
 

 م )مراجعة(2018ديسمبر 31 اجعة(م )غير مر9302 يونيو 03 

 
 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين
 عمليات التأمين إجمالي

عمليات 

 المساهمين
 إجمالي

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

       

استثمارات محتفظ بها حتى 

 322,381 306,923 15,458 09,2919 0002112 012121 (7.1تاريخ االستحقاق )

استثمارات محتفظ بها بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة 

 73,448 30,376 43,072 112102 032200 002131 (7.2الدخل)

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

 395,829 337,299 58,530 0202123 0192020 122922 إجمالي

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

 

 م9302 يونيو 03 

 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 م2018ديسمبر 31

 )مراجعة(

 عوديألف لاير س

   عمليات التأمين

 02122 3,497 إجمالي اشتراكات مستحقة القبض
 (55) (304) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ────── ────── 

 02100 3,193 اشتراكات مستحقة القبض، صافي
 ══════ ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

04 
 

 

 ستثمارات )تتمة(االـ  ,

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 0-,

ألف  322,381: 2018ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 251,655تمثل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وديعة مرابحة بمبلغ 

: ال 2018ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 75,085وصكوك بقيمة  سنوات مع أحد المساهمين المؤسسينث لاير سعودي( مع استحقاق مدته ثال

 31٪ سنويا ) 3.20٪ إلى  3.00هو  2019يونيو  30سنة. متوسط معدل العمولة على ودائع المرابحة في  15إلى  12شيء( مع استحقاق 

: ال  2018ديسمبر  31٪ سنويا ) 3.52٪ إلى  3.24االستحقاق على الصكوك هو ٪ سنويا( والعائد حتى  3.20٪ إلى  3.00: 2018ديسمبر 

 شيء(.

 31م والسنة المنتهية في 2019 يونيو 30في خالل الفترة1السنة المنتهية االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هذه كانت الحركة في 

 م على النحو التالي:2018ديسمبر 

 

 ير مراجعة()غ  م9302 يونيو 03 

 االجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 322,381 306,923 15,458 الفترةرصيد بداية 

 12210 12101 991 عمولة من اسثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 ────── ────── ────── 

 09,2919 0002112 012121  الفترةرصيد نهاية 

 ══════ ══════ ══════ 

 

 )مراجعة(  م2018ديسمبر  31 

 االجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 312,586 297,585 15,001 الفترةرصيد بداية 

 9,795 9,338 457 عمولة من اسثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 ────── ────── ────── 

 322,381 306,923 15,458  الفترةرصيد نهاية 

 ══════ ══════ ══════ 

 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات محتفظ بها  9-,

 31ألف لاير سعودي ) 64,029ؤسس ، بمبلغ بها بالقيمة العادلة في االستثمار في "الجزيرة كابيتال" يديره مساهم متتمثل االستثمارات المحتفظ 

ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 409ألف لاير سعودي( ، واستثمار في أسهم الشركات المدرجة في تداول بقيمة  73,073م: 2018ديسمبر 

 ألف لاير سعودي(. 375م: 2018
 

ديسمبر  31م والسنة المنتهية في 2019 يونيو 30فيالسنة المنتيهة  الفترة 1 خالل بالقيمة العادلةاالستثمارات المحتفظ بها  هذه كانت الحركة في

 م على النحو التالي:2018

 

 

 

 

 

 م )غير مراجعة(9302 يونيو 03 

 االجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 73,448 30,376 43,072 الفترةرصيد بداية 

 (22223) - (22223) استبعادات خالل الفترة

 2,3 ,11 100 العادلة التغير في القيمة

 ────── ────── ────── 

 112102 032200 002131 الفترةرصيد نهاية 

 ══════ ══════ ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

05 
 

 

 ـ االستثمارات )تتمة( ,

 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )تتمة( 9-,

 
 

 احتياطي وحدات   -2
أشهر المنتهية في  الستةفترة  

 م9302 يونيو 03

 )غير مراجعة( 

 السنة المنتهية في

 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 ,,03,20 0032923 الرصيد في بداية الفترة 1 السنة
 122100 26,000 يةاشتراكات استثمار

 (022203) (9,934) تصفيات 

 (121,3) 12,383 (6التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع )إيضاح 

 ────── ────── الرصيد في نهاية الفترة 1 السنة

 158,739 0032923 
 ══════ ══════ 

 

 حسابى احتياطي -2

 ذي تم الحصول عليه من خبير اكتواري مستقل كما هو مفصل أدناه: ال يرتم تكوين االحتياطي الحسابي وفقا  للتقر

 

أشهر المنتهية في  الستةفترة  

 م9302 يونيو 03

 )غير مراجعة( 

 السنة المنتهية في

 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 212 557 الرصيد في بداية الفترة1السنة
 (130) (38) سابي، صافي  التغير في االحتياطي الح

 ────── ────── الرصيد في نهاية الفترة1السنة

 519 11, 
 ══════ ══════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مراجعة() م2018ديسمبر  31 

 االجمالي ساهمينعمليات الم عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 31,700 31,700 - رصيد بداية السنة

(24,472) - استبعادات خالل الفترة  (24,472)  

 66,000 23,000 43,000 مشتريات

 220 148 72 التغير في القيمة العادلة

 ────── ────── ────── 

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

 ══════ ══════ ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

06 
 

 

 شتراكات غير مكتسبةالحركة في ا  -03

 

 مطالبات تحت التسوية -00

 

 عالقةالجهات ذات المعامالت مع الـ  09

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

للشروط واألحكام االعتيادية والمعتمدة من قبل  الت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا  تتم جميع المعام .أو تتأثر بشكل كبير من قبل هذه الجهات

 .اإلدارة

 

 

 

 م9302 يونيو 03 أشهر المنتهية في الستةفترة  

 )غير مراجعة( 

 م2018ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 )مراجعة(

  

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

 

 مالياإلج

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

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

 002320 (2910,) 022019 002,12 (22331) 1,,992 الرصيد في بداية الفترة 1 السنة
اشتراكات مكتتبة 1 )مسندة( خالل 

 الفترة 1 السنة
 

02222, 

 

(02111) 0,2100 0302011 (022191) 292193 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 102,10 (032113) 102030 002212, (912221) 202130 

اشتراكات استثمارية واشتراكات 

 (22200,) 012223 (212,00) (1,2009) 2129, (112101) مكتسبة خالل الفترة 1 السنة

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

 002,12 (22331) 1,,992 12012 (922,2) ,201, الرصيد في نهاية الفترة1السنة
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 )مراجعة( م2018ديسمبر  31 )غير مراجعة( م9302 يونيو 03في  

  

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

 

 اإلجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

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

       في بداية الفترة1السنة

 2,216         (10,685) 12,901       2,097 (7,918) 10,015 مطالبات مبلغ عنها

 3,437         (4,901) 8,338         2,908 (8,089) 10,997 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

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

 21,012 (16,007) 5,005       21,239 (15,586)        5,653 

 1,398 (9,566) 10,964 02031 (012122) 012230 المحمل خالل الفترة1السنة

1المسترد خالل (المدفوع)

 (2,046) 9,145 (11,191) (201) ,9202 (02039) الفترة1السنة

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

 5,005 (16,007) 21,012 12021 (922002) 002100  نهاية الفترة1السنة في

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

        هاية الفترة1السنةن في

 مطالبات مبلغ عنها
912011 (932202) 

02191 
10,015 (7,918) 

2,097 

 2,908 (8,089) 10,997 02212 (2923,) 22012 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

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

 
002100 (922002) 12021 21,012 (16,007) 5,005 

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

07 
 

 

 )تتمة( المعامالت مع الجهات ذات العالقة -09

 

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

 أشهر المنتهية:  الستة
 

 

 .(1من جهة ذات عالقة ـ بنك الجزيرة )المساهم المؤسس( )انظر اإليضاح القبض يمثل المبلغ المستحق  ( ب

 :م2018ديسمبر  31) لاير سعودي الف 1,759 األولية مبلغ في قائمة المركز المالي الواردةض تتضمن االشتراكات المستحقة القب ( ج

 .( من بنك الجزيرة )المساهم المؤسس(لاير سعودي الف 1,126

 

 ـ الزكاة وضريبة الدخل 00

فيما يلي الحركة في الزكاة  .العربية السعودية من قبل الشركة وفقا  ألنظمة الزكاة في المملكةالدفع  تم احتساب الزكاة وضريبة الدخل المستحقة 

 :م على النحو التالي2018ديسمبر  31م والسنة المنتهية في 2019 يونيو 30اشهر المنتيهة في  الستة فترة خالل وضريبة الدخل المستحقة الدفع

 

 الزكاة  ( أ

 ضريبة الدخل ( ب

 مبلغ المعاملة طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة

  

 م9302 يونيو 03

 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 م2018يونيو 30

 مراجعة(غير )

 ألف لاير سعودي

    

 عمولة مكتسبة من استثمارات محتفظ بها بنك الجزيرة

 ,1221 12210 حتى تاريخ االستحقاق   
 103 ,0 من ودائعإيراد عمولة  
 023,1 12211 إجمالي اشتراكات مكتتبة 
 12120 029,9 مطالبات مدفوعة 
    

 0,2013 - األرباح الموزعة المساهمين المؤسسين
    

 932 211 أرباح مكتسبة من صناديق استثمار الجزيرة كابيتال

 - 290 عمولة أمان للتأمينشركة 

 91 92 لي اشتراكات مكتتبةإجما مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان
    

 1,0 ,19 (1)ايضاح  صافي –رواتب ومكافأت وبدالت  موظفواإلدارة العليا
 3 90 إجمالي اشتراكات مكتتبة 

    

 م9302 يونيو 03 

 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعوديألف 

 895 907 الرصيد في بداية الفترة 1 السنة 

 854 111 الزكاة للفترة 1 للسنة 

 (842) (2,0) الزكاة المدفوعة خالل الفترة 1 السنة 

 ─────── ─────── 

 907 123 الرصيد في نهاية الفترة 1 السنة

 ═══════ ═══════ 

 م9302 يونيو 03 

 )غير مراجعة(

 لاير سعوديألف 

 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 092 132 الرصيد في بداية الفترة 1 السنة 
 019 70 ضريبة الدخل للفترة 1 للسنة 

 (002) (104) ضريبة الدخل المدفوعة خالل الفترة 1 السنة 

 ─────── ─────── 

 009 98 الرصيد في نهاية الفترة 1 السنة

 ═══════ ═══════ 

 02302 578 اجمالى الزكاة وضريبة الدخل

 ═══════ ═══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

08 
 

 

 )تتمة( ـ الزكاة وضريبة الدخل 00
 

 وضع الربوط

الى م 2015ديسمبر  31م والسنوات المنتهية في 2014ديسمبر  31عن الفترة المنتهية في  اة وضريبة الدخلقامت الشركة بتقديم إقرارات الزك

لم يتم بعد اصدار ربوط زكوية وضريبية من  .مقيدة زكاة ( وقد حصلت الشركة على شهادات"الهيئة"كاة والدخل )م إلى الهيئة العامة للز2018

 .قبل الهيئة

 

 ربحية السهم ـ  01
 

ية على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادالعائدة إلى المساهمين   للفترةبقسمة صافي الدخل األساسية والمخفضة تم احتساب ربحية السهم ي

 .كما في نهاية الفترةالصادرة والقائمة 

 

بسبب التغيير في السياسة المحاسبية لعرض الزكاة  المخفضةعلى الشركة. تم تعديل ربحية السهم األساسية العائد المخفض للسهم نطبق يال 

 على هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. 3 االيضاحوضريبة الدخل كما هو موضح في 

 

 العادلة لألدوات المالية  ةقيمـ ال 01
 

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

  .نظامية في تاريخ القياس
 

مطلوبات ستحقة القبض واستثمارات متاحة للبيع لتغطية تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد لدى البنوك وودائع مرابحة واشتراكات م

 مطلوبات أخرى، واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وذمم مدينة أخرى، وتتكون المطلوبات المالية للشركة من مرتبطة بوحدات

 .الدفتريةقيمها المالية ال تختلف من الناحية الجوهرية عن إن القيم العادلة لألدوات  .التأمين ومطالبات تحت التسوية لمعيديأرصدة ذمم دائنة و

( لم يكن هناك أي أدوات مالية أخرى محتفظ بها 7و 6م وبمنأى عن االستثمارات المحملة بالقيمة العادلة )اإليضاحان 2019 يونيو 30كما في 

 .من قبل الشركة قد تم قياسها بالقيمة العادلة
 

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

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

ى تعتمد فيها جميع المعطيات الهامة على المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مماثلة أو أساليب تقييم أخر

 بيانات السوق الممكن مالحظتها، و
 

 .المستوى الثالث: أساليب تقييم تعتمد فيها أي معطيات هامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها

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

 )غير مراجعة( م9302يونيو  03كما في 

 ألف لاير سعودي 

 :األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة القيمة الدفترية التكلفة المطفأه المستوى 0 المستوى 9 المجموع

 

157,117 

 

01,200, 

 

- 
 

 

157,117 

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية 

 مطلوبات مرتبطة بوحدات

 استثمارات 391,680 75,587 9102111 112102 391,680

 إجمالي ,1122,2 ,1212, 9102111 9902111 ,1122,2

 

 م )مراجعة(9302 ديسمبر 00كما في 

 ألف لاير سعودي 

 :األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة القيمة الدفترية التكلفة المطفأه المستوى 0 المستوى 9 المجموع

 

0922903 

 

0922903 
 

- 
- 

 

0922903 
مارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات استث

 مرتبطة بوحدات

 استثمارات 0212292 - 0992020 02112, 0212292

 إجمالي 1912312 - 0992020 93021,2 1912312

 خالل هذه الفترة. الثالثوالمستوى  الثاني والمستوى  االولبين المستوى  م يكن هناك تنقالتل



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

09 
 

 

 

 غيلـ معلومات قطاعات التش 01
 

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

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

 يتم إعداد التقارير بشأنها في إطار ثالث وحدات عمل مبينة على النحو التالي:تتخذ من المملكة العربية السعودية رقعة لها 

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

ى أعضاء المؤسسات على أساس جماعي ويقدم أيضا  منافع حماية من االئتمان فيما يقدم برامج تأمين على الحياة إل -لمجموعات تأمين قطاع ا

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

 .المقدمة من مؤسسات تمويل إلى عمالء الشركةالقروض الشخصية 

للتشغيل ضمن القطاعات ذات الصلة ويتم صاحب القرار طلوبات غير الموزعة إلى المدير األول مال 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(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

11 
 

 

 ت التشغيل )تتمة(ـ معلومات قطاعا 01

 م )غير مراجعة(9302 يونيو 03كما في  

قطاع تأمين  

 اداألفر

قطاع تأمين 

 االجمالي المجموعات

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    موجوداتال

 02020 02020 - اشتراكات مستحقة القبض، صافي

 922,2 922,2 - حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير مكتسبة

 932202 ,932,1 20 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 2923, 2923, - حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 ,01,200 - ,01,200 استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحدات

 ────── ────── ────── 

 157,198 34,208 0202131 

    الموجودات غير الموزعة:

 012991   نقد وما فى حكمه

 0202123   استثمارات

 0221,9   مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

 1,110   مبالغ مدفوعة مقدماُ وذمم مدينة أخرى

 609   أثاث وتجهيزات

 35,000   وديعة نظامية

   ────── 

 1102130   إجمالي الموجودات

   ══════ 

    المطلوبات

 012,13 14,292 448 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 7,147 7,147 - اشتراكات غير مكتسبة

 24,364 24,095 269 مطالبات تحت التسوية

 9,149 9,149 - مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 158,739 - 158,739 احتياطي وحدات

 519 - 519 احتياطى حسابى 

 ────── ────── ────── 

 01222,1 54,683 9012112 

    المطلوبات والفائض غير الموزعة:

 0121,9   مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 2,364   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1,2   زكاة وضريبة دخل
 4,341   الفائض من عمليات التأمين

   ────── 

 9022100   إجمالي المطلوبات

   ────── 

    حقوق المساهمين

 350,000   رأس المال

 23,253   احتياطي نظامي

 41,653   أرباح مبقاة

   ────── 

 1012231   إجمالي حقوق المساهمين
المتعلقة  –االكتوارية عن مزايا نهاية الخدمة للموظفين  إعادة قياس احتياطي الخسارة

   بعمليات التأمين
29 

   ────── 

 1012222   إجمالي حقوق المساهمين

   ────── 

 1102130   إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

   ══════ 

 

 

 
 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

10 
 

 

 ـ معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( 01

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31كما في  

قطاع تأمين  

 األفراد

قطاع تأمين 

 المجموعات

 اإلجمالي

 لف لاير سعوديأ ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    موجوداتال

 1,633 1,633 - اشتراكات مستحقة القبض، صافي

 9,006 9,006 - حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير مكتسبة

 7,918 7,876 42 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 8,089 8,089 - حصة معيدي التأمين من مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها

 128,230  - 128,230 ستثمارات متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية مطلوبات مرتبطة بوحداتا

 ────── ────── ────── 

 128,272 26,604 154,876 

    الموجودات غير الموزعة:

 17,062   نقد وما فى حكمه

 395,829   استثمارات

 7,444   مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

 720   اُ وذمم مدينة أخرىمبالغ مدفوعة مقدم

 260   أثاث وتجهيزات ومعدات

 35,000   وديعة نظامية

 ──────   إجمالي الموجودات

   611,191 

   ══════ 

    المطلوبات

 16,125 15,676 449 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 22,774 22,774  - اشتراكات غير مكتسبة

 10,015 9,874 141 مطالبات تحت التسوية

 10,997 10,997  - مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 130,290  - 130,290 احتياطي وحدات

 557  - 557 احتياطى حسابى 

 ────── ────── ────── 

 131,437 59,321 190,758 

    المطلوبات والفائض غير الموزعة:

 16,547   مصروفات مستحقة  الدفع ومطلوبات أخرى

 2,050   دمة للموظفينمكافأة نهاية الخ

 1,039   زكاة وضريبة دخل

 2,827   الفائض من عمليات التأمين

   ────── 

 213,221   إجمالي المطلوبات

   ────── 

    حقوق المساهمين

 350,000   رأس المال

 23,253   احتياطي نظامي

 24,635   أرباح مبقاة

   ────── 

 397,888   إجمالي حقوق المساهمين

المتعلقة  –االكتوارية عن مزايا نهاية الخدمة للموظفين  إعادة قياس احتياطي الخسارة

 بعمليات التأمين

  
82 

   ────── 

 397,970   حقوق المساهمينإجمالي 

   ────── 

 611,191   إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

   ══════ 
 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

11 
 

 

 ـ معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( 01
 (مراجعة)غير  9302يونيو  03أشهر المنتهية في  الثالثةفترة ل 

 اإلجمالي المجموعاتتأمين قطاع  قطاع تأمين األفراد 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    اإليرادات

    إجمالي اشتراكات مكتتبة

  16,974     -   0122,1  أفراد 

  3   3     -  صغرالمنشآت 

  227   227     -   متوسطةمنشآت 

  4,406   4,406     -  شركات

 ────── ────── ────── 

 21,610  4,636  0122,1 إجمالي اشتراكات مكتتبة

    اشتراكات مسندة:

 (404) (167)  (,90)  اجنبى 

 ────── ────── ────── 

 21,206  4,469   ,012,0  صافي اشتراكات تأمين

 3,710  3,710     -  اشتراكات غير مكتسبة، صافي التغير في

 ────── ────── ────── 

 24,916  8,179   ,012,0  صافي اشتراكات مكتسبة

 131    -   000  إيرادات تأمين أخرى

 ────── ────── ────── 

 25,047  8,179   012212  إجمالي اإليرادات

 ────── ────── ────── 

    مصاريف التأمينإجمالي تكاليف و

 (1,144) (1,114)  (03)  إجمالي مطالبات مدفوعة

 700  692   2  حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 ────── ────── ────── 

 (444) (422)  (99)  صافي مطالبات مدفوعة

 (493) (425)  (12)  التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي

 263  263     -  بات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافيالتغيرات في مطال

 ────── ────── ────── 

 (674) (584)  (23)  صافي مطالبات متكبدة

 (12,909)    -  (092232)  اشتراكات استثمارية، صافي

 3    -   0  التغير في االحتياطي الحسابي

 (911) (89)  (299)  تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 (108) (23)  (21)  رسوم إشراف وتفتيش

 ────── ────── ────── 

 (14,599) (121)  (002230)  إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين 

 ────── ────── ────── 

 10,448  2120,   92211  صافي إيرادات التأمين

 ────── ────── ────── 

    تشغيلية أخرى / )مصاريف(إيرادات

 (132)   مشكوك في تحصيلها مخصص ديون 

 (2,233)   مصاريف عمومية وإدارية

 2,446   عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 5   دخل عموالت من ودائع

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

 32   إيرادات أخرى

   ────── 

 547   تشغيلية أخرى، بالصافي إجمالي إيرادات

   ────── 

 032221   صافي الدخل للفترة

 (209)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

   ────── 

 032320   قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 (911)   الزكاة وضريبة الدخل

   ────── 

 22202   للمساهمين صافي الدخل للفترة العائد

   ══════ 

    

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

13 
 

 

 ـ معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( 01
 (مراجعة)غير  9302يونيو  03أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 اإلجمالي قطاع تأمين المجموعات قطاع تأمين األفراد 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    اإليرادات

    كات مكتتبةإجمالي اشترا

  12,979     -   12,979  أفراد 

  7   7     -  منشآت صغيرة 

  8   8     -  منشآت متوسطة الحجم

  3,172   3,172     -  شركات 

 ────── ────── ────── 

  12,979   3,187   16,166  

    إجمالي اشتراكات مكتتبة

 (1,651)  (1,451)  (200)  اشتراكات مسندة:

 ────── ────── ────── اجنبى 

  12,779   1,736   14,515  

  3,257   3,257     -  صافي اشتراكات تأمين

 ────── ────── ────── التغير في اشتراكات غير مكتسبة، صافي

  12,779   4,993   17,772  

  193     -   193  صافي اشتراكات مكتسبة

 ────── ────── ────── إيرادات تأمين أخرى

  12,972   4,993   17,965  

 ────── ────── ────── إجمالي اإليرادات

    

 (2,177)  (2,177)     -  إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين

  1,691   1,691     -  إجمالي مطالبات مدفوعة

 ────── ────── ────── حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

  -     (486)  (486) 

  44   101  (57)  صافي مطالبات مدفوعة

  214   214     -  التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي

 ────── ────── ────── التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي

  (57)  (171)  (228) 

 (10,867)     -  (10,867)  صافي مطالبات متكبدة

  18     -   18  شتراكات استثمارية، صافيا

 (316)     -  (316)  التغير في االحتياطي الحسابي

 (81)  (16)  (65)  تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 ────── ────── ────── رسوم إشراف وتفتيش

  (11,287)  (187)  (11,474) 

 ────── ────── ────── إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين 

  1,685   4,806   6,491  

 ────── ────── ────── صافي إيرادات التأمين

    

    تشغيلية أخرى / )مصاريف(إيرادات

 (8)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (2,166)    مصاريف عمومية وإدارية

  2,441    عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

  206    ائعدخل عموالت من ود

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

  28    ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  27    إيرادات أخرى

   ────── 

 112   إجمالي إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي

   ────── 

 2313,   صافي الدخل للفترة

 (113)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

   ────── 

 12103   قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 (939)   الزكاة وضريبة الدخل

   ────── 

 12032   صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

   ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

14 
 

 

 ة(ـ معلومات قطاعات التشغيل )تتم 01
 (مراجعة)غير  9302يونيو  03أشهر المنتهية في  الستةلفترة  

 اإلجمالي قطاع تأمين المجموعات قطاع تأمين األفراد 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    اإليرادات

    إجمالي اشتراكات مكتتبة

 33,167    -  ,00201 أفراد 

  64   64  - منشآت صغيرة 

  227   227  - شآت متوسطة الحجممن

  5,529   5,529  - شركات 

 ────── ────── ────── 

 38,987 5,820 ,00201 إجمالي اشتراكات مكتتبة

    اشتراكات مسندة:

 (1,454) (997) (,11) اجنبى 

 ────── ────── ────── 

 37,533 4,823 092,03 صافي اشتراكات تأمين

 9,599 9,599 - غير مكتسبة، صافيالتغير في اشتراكات 

 ────── ────── ────── 

 47,132 14,422 092,03 صافي اشتراكات مكتسبة

 303 - 030 إيرادات تأمين أخرى

 ────── ────── ────── 

 47,435 14,422 002300 إجمالي اإليرادات

 ────── ────── ────── 

    إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين

 (3,302) (3,272) (03) البات مدفوعةإجمالي مط

 2,387 2,378 2 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 ────── ────── ────── 

 (915) (894) (90) صافي مطالبات مدفوعة

 (1,429) (1,340) (22) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي

 1,039 1,039 - ، بالصافيالتغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 ────── ────── ────── 

 (1,305) (1,195) (003) صافي مطالبات متكبدة

 (26,000) - (912333) اشتراكات استثمارية، صافي

 38 - 02 التغير في االحتياطي الحسابي

 (1,927) (249) (021,2) تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 (195) (29) (011) رسوم إشراف وتفتيش

 ────── ────── ────── 

 (29,389) (1,473) (9,2201) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين 

 ────── ────── ────── 

 18,046 12,949 ,1232 صافي إيرادات التأمين

 ────── ────── ────── 

    تشغيلية أخرى / )مصاريف(إيرادات

 (249)   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (4,748)   ة وإداريةمصاريف عمومي

 4,861   عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 17   دخل عموالت من ودائع

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

 20   ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 129   إيرادات أخرى

   ────── 

 1,000   إجمالي إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي

   ────── 

 19,046   صافي الدخل للفترة

 (1,514)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

   ────── 

 17,532   قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 (514)   الزكاة وضريبة الدخل

   ────── 

 17,018   صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

   ══════ 

    



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

15 
 

 

 ـ معلومات قطاعات التشغيل )تتمة( 01
 (مراجعة)غير  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 اإلجمالي قطاع تأمين المجموعات قطاع تأمين األفراد 

 وديألف لاير سع ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    اإليرادات

 912291 - 912291 أفراد

 10 10 - منشآت صغيرة

 136 136 - منشآت متوسطة الحجم

 02102 3,638 - شركات

 ────── ────── ────── 

 032132 02,21 912291 إجمالي اشتراكات التأمين

    اشتراكات مسندة:

 (92321) (02,30) (020) اجنبى 

 ────── ────── ────── 

 922109 92320 912100 افي اشتراكات تأمينص

 22109 22109 - التغير في اشتراكات غير مكتسبة، صافي

 ────── ────── ────── 

 012291 032120 912100 صافي اشتراكات مكتسبة

 111 - 111 إيرادات تأمين أخرى

 ────── ────── ────── 

 0,21,2 032120 9,2321 إجمالي اإليرادات

 ────── ────── ────── 

    إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين

 (12,33) (12,33) - إجمالي مطالبات مدفوعة

 12193 12193 - حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 ────── ────── ────── 

 (02023) (02023) - صافي مطالبات مدفوعة

 (01) 90 (,1) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي

 11, 11, - التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي

 ────── ────── ────── 

 (112) (109) (,1) صافي مطالبات متكبدة

 (992110) - (992110) اشتراكات استثمارية، صافي

 12 - 12 التغير في االحتياطي الحسابي

 (101) - (101) تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 (010) (02) (001) سوم إشراف وتفتيشر

 ────── ────── ────── 

 (902,19) (100) (902090) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين 

 ────── ────── ────── 

 002291 032319 02,11 صافي إيرادات التأمين

 ────── ────── ────── 

    تشغيلية أخرى / )مصاريف(إيرادات

 (01)   تحصيلها مخصص ديون مشكوك في 

 (12923)   مصاريف عمومية وإدارية

 ,1221   عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 103   دخل عموالت من ودائع

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

 92   الدخلربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 2   توزيعات أرباح

 22   إيرادات أخرى

   ────── 

 02022   إجمالي إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي

   ────── 

 012391   صافي الدخل للفترة

    

 (020,9)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

   ────── 

 002219   يبة الدخلقبل الزكاة وضر صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

 (429)   الزكاة وضريبة الدخل

   ────── 

 002190   صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

   ══════ 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

16 
 

 

 معلومات إضافيةـ  ,0

 الموجزة األولية قائمة المركز المالي ( أ

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين

 يونيو 03

 م 9302

 عمليات التأمين )غير مراجعة(

عمليات 

 المساهمين

ديسمبر  31

م 2018

 )مراجعة(

 

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

       الموجودات

 0,2319 02211 002932 14,224 924 13,300 نقد وما في حكمه

 02100  - 02100 3,193 - 3,193 اشتراكات مستحقة القبض، صافي 

حصة معيدي التأمين من اشتراكات  

 - 2,978 تأمين غير مكتسبة

 

2,978 
22331 -  22331 

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت 

 - 20,838 التسوية

 

20,838 
,2202 -  ,2202 

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة 

 لم يتم اإلبالغ عنها

 

7,280 - 

 

7,280 
22322 -  22322 

ع محتفظ بها لتغطية استثمارات متاحة للبي

 مطلوبات مرتبطة بوحدات

 

157,117 - 

 

157,117 
0922903 -  0922903 

 0212292 00,2922 122103 391,680 342,391 49,289 استثمارات

 2111,  - 2111, 19,472 - 19,472 جهة ذات عالقة مبالغ مستحقة من

 93, 10 1,2 1,110 152 958 مبالغ مدفوعة مقدما  وذمم مدينة أخرى

 912199 912199 - 38,478 38,478 - مبالغ مستحقة من عمليات التأمين

 913 - 913 609 - 609 اثاث وتجهيزات

 012333 012333  -  35,000 35,000 - وديعة نظامية

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

 275,034 416,945 691,979 901222, 1302,01 1012,00 

(25,522) - (38,478) (38,478) - ات من عمليات بينيةناقص: استبعاد  (25,522)  

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

 1002020 0,12021 ,901222 653,501 378,467 275,034 إجمالي الموجودات

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

       المطلوبات

لوبات مصروفات مستحقة الدفع  ومط

 ,01211 92,22 002,12 16,572 1,461 15,111 أخرى

 012091  - 012091 14,740 - 14,740 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

 1,,992  - 1,,992 7,147 - 7,147 اشتراكات غير مكتسبة

 032301  - 032301 24,364 - 24,364 مطالبات تحت التسوية

 ,03222  - ,03222 9,149 - 9,149 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 0032923  - 0032923 158,739 - 158,739 احتياطي وحدات 

 ,11  - ,11 519 - 519 احتياطي حسابى

 92313  - 92313 2,364 - 2,364 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 02302 02302 - 578 1,2 - زكاة وضريبة دخل

 912199  - 912199 38,478 - 38,478 مبالغ مسحقة لعمليات المساهمين 

 ,9229  - ,9229 4,341 - 4,341 فائض من عمليات التأمين

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

 274,952 2,039 276,991 9012201 02292 9022,10 

 (912199) - (912199) (38,478) - (38,478) ناقص: استبعادات من عمليات بينية

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

 9002990 02292 9322020 238,513 2,039 236,474 إجمالي المطلوبات

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

       حقوق المساهمين

 0132333 0132333 - 350,000 350,000 - رأس المال 

 902910 902910 - 23,253 23,253 - احتياطي نظامي

 912101 912101 - 41,653 41,653 - أرباح مبقاة

إعادة قياس احتياطي مزايا نهاية الخدمة 

 29  - 29 82 - 82 المتعلقة بعمليات التأمين –للموظفين 

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

 02,22,3 02,2222 29 414,988 414,906 82 إجمالي حقوق المساهمين

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

 1002020 1302,01 93221,1 653,501 416,945 236,556 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

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



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

17 
 

 

 )تتمة( معلومات إضافيةـ  ,0

 األولية قائمة الدخل ( أ

 )غير مراجعة( يونيو 03فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 عمليات التأمين م 9302   مساهمينال

عمليات 

 م2018 المساهمين

 
ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

       اإليرادات

 16,166 - 012011 21,610 - 21,610 إجمالي اشتراكات مكتتبة:

       اشتراكات مسندة:

  -   - - محلي

         (02110) -         (02110) (404) - (404) اجنبى

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

 14,515 - 012101 21,206 - 902931 صافي اشتراكات مكتتبة

التغير في اشتراكات غير مكتسبة،  

 02,03 بالصافي
- 

3,710 0291, 
- 

3,257 

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

 17,772 - 17,772 24,916 - 912201 صافي اشتراكات مكتسبة

 193 - 193 131 - 131 إيرادات تأمين أخرى

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

 0,2211 - 0,2211 ,91231 - ,91231 إجمالي اإليرادات

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

       اريف تأمينتكاليف ومص

 (,,920)    - (,,920) (1,144) - (1,144) إجمالي مطالبات مدفوعة

 1,691 - 02120 700 - 700 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

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

 (121) - (121) (444) - (444) صافي مطالبات مدفوعة

ت التسوية، التغيرات في مطالبات تح

 (493) بالصافي
- 

(493) 11 
- 

11 

التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ 

 263 عنها، بالصافي
- 

263 901 
- 

214 

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

 (992)       - (992) (674) - (674) صافي مطالبات متكبدة

       

 (,03221)  - (,03221) (12,909) - (12,909) اشتراكات استثمارية، بالصافي

 02 - 02 3 - 3 التغير في االحتياطي الحسابي

 (001)       - (001) (911) - (911) تكاليف اقتناء وثائق تأمين

 (20)     - (20) (108) - (108) رسوم إشراف وتفتيش

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

 (0021,1) - (0021,1) (14,599) - (14,599) يف التأمينإجمالي تكاليف ومصار

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

 6,491 - 12120 10,448 - 10,448 صافي دخل التأمين

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

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (2) - (2) (132) - (132) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 مصاريف عمومية وإدارية
(1,580) (110) (2,233) 

         

(02103) (,11) 

      

(92011) 

عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى 

 2,441 92092 009 2,446 92000 000 تاريخ االستحقاق

 931 ,0 022 5 0 1 دخل عموالت من ودائع

مة ربح غير محقق من استثمارات بالقي

 00 00 - 429 0,2 910 العادلة من خالل قائمة الدخل

ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة 

 92 92 - - - - من خالل قائمة الدخل

 ,9 2 02 09 00 90 إيرادات أخرى

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

إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية 

 559 02112 (02322) 547 022,3 (02090) أخرى



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30
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 )تتمة( معلومات إضافيةـ ,0

 )تتمة( األولية قائمة الدخل ( ب

  )غير مراجعة( يونيو 03فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين  م9302 المساهمين

عمليات 

 م2018 المساهمين

 

ألف لاير 

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

ألف لاير 

 سعودي

 7,050 02112 12029 10,995 022,3 22091 صافي الفائض من العمليات 

 - 12219 (12219) - 8,213 (8,213) الفائض المحول إلى المساهمين

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

قبل الزكاة  صافي الدخل للفترة

 7,050 12103 113 10,995 032320 209 وضريبة الدخل

       

 (202) (939) - (264) (911) - الزكاة وضريبة الدخل

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

 6,848 12032 113 10,731 22202 209 صافي الدخل للفترة

       

المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 - 35,000 - - 012333 - العادية القائمة )باآلالف( 

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

ربحية السهم األساسية 

والمخفضة للفترة )لاير 

 - 0.180 - - 0.281 - سعودي(

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

 

 األولية قائمة الدخل الشامل ( ت

 )غير مراجعة( يونيو 03فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ات التأمينعملي 

عمليات 

 عمليات التأمين م9302 المساهمين

عمليات 

 م2018 المساهمين

 

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

       

 6,848 6,308 540 032,00 22202 209 صافي الدخل للفترة 

       

 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 6,848 6,308 540 032,00 22202 209 إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30
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 معلومات إضافية )تتمة(ـ ,0

 الموجزة األوليةالدخل قائمة  ( ث

 

 )غير مراجعة( يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةفترة  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين م 9302   المساهمين

عمليات 

 م2018 المساهمين

 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

ألف لاير 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي سعودي

ألف لاير 

 سعودي

       اإليرادات

 032132 - 032132 38,987 - 38,987 إجمالي اشتراكات مكتتبة:

       اشتراكات مسندة:

 (92321) - (92321) (1,454) - (1,454) اجنبى

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

 922109 - 922109 37,533 - 37,533 صافي اشتراكات مكتتبة

 22109 - 22109 9,599 - 9,599 التغير في اشتراكات غير مكتسبة،  بالصافي

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

 012291 - 012291 47,132 - 47,132 صافي اشتراكات مكتسبة

 111 - 111 303 - 303 إيرادات تأمين أخرى

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

 0,21,2 - 0,21,2 47,435 - 47,435 إجمالي اإليرادات

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

       تكاليف ومصاريف تأمين

 (12,33) - (12,33) (3,302) - (3,302) إجمالي مطالبات مدفوعة

 12193 - 12193 2,387 - 2,387 حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

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

 (02023) - (02023) (915) - (915) صافي مطالبات مدفوعة

 (01) - (01) (1,429) - (1,429) التغيرات في مطالبات تحت التسوية، بالصافي

التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ 

 1,039 عنها، بالصافي
- 

1,039 ,11 
- 

,11 

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

 (112) - (112) (1,305) - (1,305) صافي مطالبات متكبدة

 (26,000) - (26,000) (992110) - (992110) 

 12 - 12 38 - 38 اشتراكات استثمارية، بالصافي

 (101) - (101) (1,927) - (1,927) التغير في االحتياطي الحسابي

 (010) - (010) (195) - (195) تكاليف اقتناء وثائق تأمين

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── رسوم إشراف وتفتيش

 (902,19) - (902,19) (29,389) - (29,389) إجمالي تكاليف ومصاريف التأمين

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

 002291 - 002291 18,046 - 18,046 صافي دخل التأمين

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

       

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (01) - (01) (249) - (912) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (12923) (02191) (92,11) (4,748) (02902) (02103) مصاريف عمومية وإدارية

عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 ,1221 12109 991 4,861 12101 991 االستحقاق

 103 91 021 17 9 01 دخل عموالت من ودائع

 ر محقق من استثمارات بالقيمة العادلةربح غي

 090 090 - 970 ,11 100 من خالل قائمة الدخل

ربح محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من 

 92 92 - 20 - 93 خالل قائمة الدخل

 2 2 - - - - توزيعات ارباح

 22 90 2, 129 00 22 إيرادات أخرى

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 02022 02032 (92003) 02333 ,0223 (,9223) لي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرىإجما

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

31 
 

 

 معلومات إضافية )تتمة(ـ ,0

 األوليةالدخل قائمة  ( ج

 )غير مراجعة(  يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةفترة 

 عمليات التأمين 

عمليات 

 يات التأمينعمل م 9302 المساهمين

عمليات 

 م2018 المساهمين

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

ألف لاير 

 سعودي

 15,024 02032 002,01 19,046 ,0223 012002 صافي الفائض من العمليات 

       

الفائض المحول إلى 

 - 032111 (032111) - 002191 (002191) المساهمين

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

قبل  صافي الدخل للفترة

 15,024 002219 020,9 19,046 0,2109 02101 الزكاة وضريبة الدخل

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 (192) (192) - (514) (101) - الزكاة وضريبة الدخل

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 14,595 002190 020,9 18,532 0,2302 02101 صافي الدخل للفترة

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 - 012333 - - 012333 - العادية القائمة )باآلالف( 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

ربحية السهم األساسية 

والمخفضة للفترة )لاير 

 - 0.384 - - 0.486 - سعودي(

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

 قائمة الدخل الشامل األولية ( ح

 )غير مراجعة( يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةفترة 

 عمليات التأمين 

عمليات 

 عمليات التأمين م9302 المساهمين

عمليات 

 م2018 المساهمين

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

       

 14,595 002190 020,9 022109 0,2302 02101 صافي الدخل للفترة 

       

 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 14,595 002190 020,9 022109 0,2302 02101 إجمالي الدخل الشامل للفترة

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

  قائمةمصروف في وعمليات التأمين والمعروضة بشكل بين المساهمين  90110حصة فائض عمليات التأمين المقسومة في نسبة 

 ((.د)ب( و ) 17راجع المالحظة ) االوليةالدخل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

30 
 

 

 معلومات إضافية )تتمة(ـ ,0

 ية الموجزةفقات النقدية األولقائمة التد ( خ

 )غير مراجعة( يونيو 03أشهر المنتهية في  الستة فترة 

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 م9302 المساهمين

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 م2018 المساهمين

 

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

       طة التشغيليةاألنش

 012391 002219 020,9 022311 0,2109 02101 قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة

       تعديالت للفترة:

 ,1292 - ,1292 12392 - 12392 حصة معيدي التأمين من اشتراكات غير مكتسبة

 (002122) - (002122) (,01219) - (,01219) اشتراكات غير مكتسبة

 01 - 01 912 - 912 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 عموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 (,1221) (12100) (991) (12210) (12101) (991) االستحقاق 

 ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة 

 (090) (090) - (2,3) (,11) (100) في قائمة الدخل 

 ت بالقيمة العادلة في ربح محقق من استثمارا

 (92) (92) - (93) - (93) قائمة الدخل 

 02 - 02 11 - 11 االستهالك

 110 - 110 003 - 003 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 (22903) 092113 12903 (12,13) 223,9 92099 

       :يليةالتغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغ

 (,92) - (,92) (02232) - (02232) اشتراكات مستحقة القبض،صافي 

 ,0239 - ,0239 (092293) - (092293) حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم 

 20 - 20 232 - 232 اإلبالغ عنها

ا لتغطية مطلوبات استثمارات متاحة للبيع محتفظ به

 (022020) - (022020) (,92222) - (,92222) مرتبطة  بوحدات، صافي

 (12030) - (12030) (092392) - (092392) مبالغ مستحقة من جهه ذات عالقة

 2, 13 02 (023) (000) (9,2) مبالغ مدفوعة مقدما  وذمم مدينة أخرى

 01, (91) 12, 91 (02092) 02010 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 (92220) - (92220) (02021) - (02021) ذمم دائنة لمعيدي التأمين 

 (220) - (220) 012012 - 012012 مطالبات تحت التسوية

 (292) - (292) (02212) - (02212) مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 022130 - 022130 922112 - 922112 احتياطي وحدات

 (12) - (12) (02) - (02) ي حسابياحتياط

 ,03292 - ,03292 092211 - 092211 مبالغ مستحقة لعمليات المساهمين

 (,03292) (,03292) - (092211) (092211) - مبالغ مستحقة من عمليات التأمين

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 (12909) (0,022) (12300) (002110) (02211) (22122)  النقد المستخدم في العمليات

 (223) (223) - (2,1) (2,1) - زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 (00,) - (00,) (01) - (01) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 (12230) (920,2) (12,91) (092101) (92203) (22131) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

       األنشطة االستثمارىة

       

 متحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من 

 912133 912133 - 032333 - 032333 خالل قائمة الدخل 

 (,91) - (,91) (131) - (131) أثاث وتجهيزات شراء 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

األنشطة )المستخدم في( / من صافي النقد 

 912900 912133 (,91) 22121 - 22121 االستثمارىة

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

       التمويليةاألنشطة 

 (912133) (912133) - - - - مدفوعة توزيعات ارباح

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 



 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019يونيو  30

31 
 

 

 

 توزيعات ارباح -02

لاير سعودي لكل سهم يبلغ مجموعها  0.7( ، اقترح مجلس إدارة الشركة دفع أرباح قدرها 2018أبريل  11هـ )الموافق  1439رجب  25في 

 5اهميها. تمت الموافقة على اقتراح توزيع األرباح هذا من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في مليون لاير لمس 24.5

 (.2018يونيو  7هـ )الموافق  1439رمضان  23(. وفق ا لذلك ، تم دفع أرباح األسهم في 2018مايو  20هـ )الموافق  1439رمضان 

 

 األحداث الالحقة -02

 26هـ )الموافق  1440شوال  23شركة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة )"مذكرة تفاهم"( مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في تعلن ال

 ة في( لتقييم االندماج المحتمل بين الشركتين. ستقوم الشركتان بإجراء العناية الفنية والمالية والقانونية واالكتوارية الالزمة والمشارك2019يونيو 

نهاية مناقشات غير ملزمة بشأن شروط وأحكام االندماج المحتمل. ستنتهي صالحية مذكرة التفاهم في وقت مبكر من توقيع اتفاقية االندماج أو في 

 سيبقى االندماج قيد االعتبار مشروطا  بالموافقات التنظيمية والمساهمين. .2020الربع األول من عام 

 

لسعودية للتكافل على أنه في حالة حدوث االندماج المقترح ، سيتم تنفيذه عن طريق مبادلة األسهم ، وبعد وافقت الشركة وشركة سوليدرتي ا

إصدار االندماج المقترح ، ستقوم الشركة بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل. لجميع األسهم المصدرة لشركة 

 سوليدرتي السعودية للتكافل.

 

عليها شركتان مبدئي ا على أن المنهجية المستخدمة في التقييم ستستند إلى القيمة الدفترية لألسهم )بعد أي تعديالت للعناية الواجبة المتفق اتفقت ال

عدلة بشكل متبادل( وأن يتم حساب نسبة المبادلة بين الشركة ومساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل باستخدام القيمة الدفترية لألسهم الم

 للسهم كما في تاريخ القطع المتفق عليه بشكل متبادل.

 

ا مالي ا لعملية الدمج المقترحة.  قامت الشركة بتعيين الجزيرة كابيتال )"مساهم مؤسس"( مستشار 

 

 القوائم المالية األولية الموجزة  اعتماد ـ20

 

 .2019أغسطس  05هـ  الموافق 1440 الحجة زو 04بتاريخ  دارةاإلمجلس  من قبلالقوائم المالية األولية الموجزة هذه  اعتمادتم 

 (20,3,) (920,2) (12220) (92202) (92203) 29 في النقد وما في حكمه (النقص) الزيادة / فيصا

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 102919 12112 112201 0,2319 02211 002932 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 112329 12912 102290 012991 291 002033 في نهاية الفترة النقد وما في حكمه 

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


