
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عنایة السعودیة للتامین التعاوني شركة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

  القوائم المالیة األولیة الموجزة
 )غیر المراجعة(

  المنتھیة أشھر ةتسعال واشھر الثالثة  لفترة فحص مراجعي الحسابات المستقلینمع تقریر 
 م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في 

 



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ في یةالمنتھ أشھر ةتسعالالثالثة اشھر و  لفترة

 

 

 
 صفحة المحتویات

 ۲ مراجعي الحسابات المستقلینفحص تقریر 
  ۳ المركز المالي األولیةقائمة 
 ٥-٤ األولیة الدخلقائمة 

 ٦ قائمة الدخل الشامل األولیة
 ۷ األولیة  الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 

 ۸ قائمة التدفقات النقدیة األولیة
 ۲٦ - ۹ إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 شر�ة عنا�ة السعود�ة للتامین التعاوني
 (شر�ة مساهمة سعود�ة)

 القوائم المال�ة األول�ة الموجزةإ�ضاحات حول 
  م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠المنته�ة في  أشهر الثالثة أشهر والتسعة لفترة

- ۹ - 

 
 عام -۱

ق /۹۸في المملكة العربیة السعودیة وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم  مسجلةشركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني ("الشركة")، شركة مساھمة سعودیة 
 ۱۹ھـ���� (الموافق ۱٤۳۳ربیع األول  ۲۷بتاریخ  ٤۰۳۰۲۲۳٥۲۸ي رقم م)، وبموجب السجل التجار۲۰۱۲فبرایر  ۸ھـ���� (الموافق ۱٤۳۳ربیع األول  ۱٦وتاریخ 

 م).۲۰۱۲فبرایر 

 فیما یلي عنوان الشركة الرئیسي المسجل:  

 ، منطقة الروضة شارع االمیر سلطان ۸٤۳۳مبنى رقم 

 المملكة العربیة السعودیة  ۲۳٤۳٥ :جدة ۳٥۲۸ص.ب. 
 فیما یلي فرع الشركة:

 رقم السجل التجاري  الفرع

 ۱۰۱۰٤۲۱۸۷۱  الریاض

 ۲۷وتاریخ  ٤۹م/تم الترخیص للش����ركة لمزاولة أعمال التامین في المملكة العربیة الس����عودیة على أس����اس مبادئ التأمین التعاوني بموجب المرس����وم الملكي رقم 

كما في تاریخ  ۰م)۲۰۱۱ سبتمبر ۲۷ھـ�� (الموافق ۱٤۳۲رجب  ۲٥وتاریخ  ۲۲٤م) وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ۲۰۱۱ سبتمبر ۲۹ھـ�� (الموافق ۱٤۳۲رجب 
فھي  %۲۳، أما النس���بة المتبقیة من رأس المال وھي%۷۷التأس���یس كانت الش���ركة مملوكة للمس���اھمین الس���عودیین والمس���اھمین من خالل االكتتاب العام بنس���بة 

 م.۲۰۱۲فبرایر  ۲۷ بتاریخالیة (تداول) تم إدراج الشركة في السوق السعودیة لألوراق الم .مملوكة للمساھمین غیر السعودیین

المراس����لة والوس����اطة في المملكة التمثیل,  الوكاالت، لقة بھ بما في ذلك إعادة التأمین،تتمثل أغراض الش����ركة في مزاولة أعمال التأمین التعاوني واألنش����طة المتع
الترخیص للشركة الكتتاب أعمال التأمین الطبي فقط وقد بدأت  تمالسعودیة، في المملكة العربیة المعمول بھا العربیة السعودیة وفقاً لعقد تأسیس الشركة واألنظمة 

 م.۲۰۱۳ینایر  ۷ملیات التجاریة في الشركة الع

 
 أسس اإلعداد -۲
 

 العرض أسس  -أ
 االولیة               التقاریر المالیة  - ۳٤رقم  وفقًا لمعیار المحاس��بة الدولي ۲۰۱۹ س��بتمبر ۳۰أش��ھر المنتھیة في  التس��عةلفترة الثالثة أش��ھر و  االولیةتم إعداد القوائم المالیة  

 .۲۰۱۹یولیو  ۱۷في المملكة العربیة السعودیة ، و وفقًا لتعمیم مؤسسة النقد العربي السعودي المؤرخ في ") المعتمد ۳٤معیار المحاسبة الدولي رقم ("
التقاریر المالیة الموجزة ("معیار  -للش�������ركة وفًقا لمعیار المحاس�������بة الدولي الموجزة  االولیةتم إعداد القوائم المالیة  ،۲۰۱۹مارس  ۳۱حتى الفترة المنتھیة في 

 ") طبقا لتعدیالت مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل.۳٤المحاسبة الدولي رقم 

الس��یاس��ات المحاس��بیة والتغیرات في التقدیرات واألخطاء  - ۸ي الدولي رقم س��یاس��تھا المحاس��بیة للزكاة وض��ریبة الدخل وفقًا للمعیار المحاس��ب بتغییر الش��ركة قامت
 .ولیةعلى القوائم المالیة اال ۱۹"). تم اإلفصاح عن آثار ھذا التغییر في اإلیضاح رقم  IAS ۸المحاسبیة ("

لمحتفظ بھا حتى (باستثناء ا فیما عدا قیاس االستثمارات یتم بالقیمة العادلة االستمراریة ومبدأ التكلفة التاریخیة لفرضوفقاً یتم اعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة 

مخص�����ص مكافأة نھایة  ،ودائع نظامیة ،الممتلكات والمعدات افیما عدیتم عرض قائمة المركز المالي االولیة الموجزة وفقاً لترتیب الس�����یولة. . تاریخ االس�����تحقاق)
كر خالف ذی ما لمذات طبیعة قصیرة االجل االخرى  الموجودات والمطلوباتجمیع . التي لم یتم اإلبالغ عنھا المتكبدةالمطالبات وتحت التسویة المطالبات  ،الخدمة

 .ذلك

لمالیة وفقاً لذلك. ، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین وتقدم المعلومات اوفقاً ألنظمة التأمین في المملكة العربیة السعودیة
 القوائم، فإن معنیة. وبالمثل، في الماض��يفي الحس��ابات ال ةنش��طمن تلك االالمنس��وبة بوض��وح ألي  والمص��روفاتیتم تس��جیل الموجودات والمطلوبات واإلیرادات 

والتدفقات النقدیة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین. یتم ، الدخل الشامل المالي، الدخل المركزقوائم والسنویة للشركة تقدم بشكل منفصل  الموجزة االولیةالمالیة 

 .مصاریف العملیات المشتركة والموافقة علیھا من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارةتخصیص تحدید أساس 
لتي تم عرض�ھا في الص�فحات إن قائمة المركز المالي االولیة الموجزة وقائمة الدخل وقائمة الدخل الش�امل والتدفقات النقدیة لعملیات التأمین وعملیات المس�اھمین ا

رة عن مؤس���س���ة النقد العربي الس���عودي. تتطلب من القوائم المالیة تم تقدیمھا كمعلومات مالیة إض���افیة ولالمتثال لمتطلبات اللوائح التنفیذیة الص���اد ۲٦إلى  ۱۹من 

لتأمین وعملیات اللوائح التنفیذیة الص��ادرة عن مؤس��س��ة النقد العربي الس��عودي الفص��ل الواض��ح بین الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمص��روفات لعملیات ا
لش���امل والتدفقات النقدیة المعدة لعملیات التأمین وعملیات المس���اھمین المش���ار إلیھا المس���اھمین. وبالتالي، فإن قائمة المركز المالي األولیة، وقائمة الدخل، والدخل ا

 أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشاملة لكل من تلك العملیات.



 شر�ة عنا�ة السعود�ة للتامین التعاوني
 (شر�ة مساهمة سعود�ة)

 (تتمة) –إ�ضاحات حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة 
 م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠المنته�ة في  أشهر الثالثة أشهر والتسعة لفترة

- ۱۰ - 
 

 
 أسس اإلعداد (تتمة) -۲

 (تتمة) العرضأسس  -أ
، یتم دمج أرص�������دة ومعامالت عملیات التأمین مع تلك الخاص�������ة بعملیات ریر الماليالمالیة على مس�������توى الش�������ركة وفًقا للمعاییر الدولیة للتق القوائمعند إعداد 

المعتمدة لعملیات ، بالكامل أثناء الدمج. إن السیاسات المحاسبیة ت واألرباح والخسائر غیر المحققة، إن وجدتالمساھمین. یتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامال

 التأمین وعملیات المساھمین موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابھة في ظروف مماثلة.
، التدفقات النقدیة ل الش������امل، الدخالموجزة للمركز المالي، الدخلاالولیة  القوائمإن إدراج معلومات منفص������لة لعملیات التأمین مع المعلومات المالیة للش������ركة في 

 مطلوبة بموجب اللوائح التنفیذیة.إضافة تكمیلیة المالیة تمثل معلومات  القوائمذات الصلة على  یضاحاتعض اإلوكذلك ب
للمعاییر الدولیة للتقریر  التي یتم إعدادھا وفقا إلعداد القوائم المالیة الس������نویةالمطلوبة  واإلیض������احاتال تتض������من القوائم المالیة األولیة الموجزة جمیع المعلومات 

 .م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في كما في و السنویة للشركة للسنة ، وعلیھ یجب أن یتم قراءة ھذه القوائم المالیة االولیة الموجزة باالقتران مع القوائم المالیةالمالي
 الموجزة إشارة إلى النتائج المتوقعة للسنة كاملة. األولیةالمالیة  القوائم تعتبرال 

 .لایر سعودي المالیة الموجزة باللایر السعودي ویتم تقریبھا إلى أقرب ألف القوائمھذه  یتم عرض
 األحكام المحاسبیة الھامة والتقدیرات واالفتراضات  -ب

مبالغ المعلنة األحكام والتقدیرات واالفتراض���ات التي تؤثر على تطبیق الس���یاس���ات المحاس���بیة وال اس���تخدامالموجزة من اإلدارة  األولیةالمالیة  القوائمیتطلب إعداد 
، كانت األحكام الموجزة األولیةعند إعداد ھذه القوائم المالیة  .واإلیرادات والمص�������روفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات المطلوباتللموجودات و

دارة المخاطر ھي نفس�ھا الھامة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق الس�یاس�ات المحاس�بیة للش�ركة والمص�ادر الرئیس�یة لعدم التأكد من التقدیرات بما في ذلك س�یاس�ات إ

 .م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ والمنتھیة فى فيما المالیة السنویة ك القوائمتلك المطبقة على 
 

 العملیاتموسمیة  -ج      
 ال توجد تغییرات موسمیة قد تؤثر على عملیات التأمین في الشركة 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
كما تم إقرارھا في المملكة العربیة  للتقریر المالي الدولیة المعاییرالموجزة تتفق مع  األولیةإن الس��یاس��ات المحاس��بیة التي تتبناھا الش��ركة إلعداد ھذه القوائم المالیة 

ییر الدولیة والتفس����یرات الجدیدة المعدلة للمعا م۲۰۱۸,دیس����مبر ۳۱لس����نة المنتھیة في المالیة الس����نویة ل القوائمالس����عودیة وھي متوافقة مع تلك المس����تخدمة إلعداد 

المالي  األداء(أ) والتي لم یكن لھا تأثیر على المركز المالي أو  ۳كما ھو مذكور في إیض��اح  لجنة تفس��یرات المعاییر الدولیة للتقریر الماليوتفاس��یر  للتقریر المالي
 التغیرات في حقوق المس���اھمین قوائمبعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة. لم یكن لذلك أي تأثیر على  تبویبللش���ركة. تم إعادة تص���نیف / إعادة 

 .للفترة األولیة

 الشركةالمعتمدة من قبل ، وتعدیالتھاالجدیدة  لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر الماليوتفاسیر ، الدولیة للتقاریر المالیةمعاییر ال .أ
 ):IASBوالتعدیالت التالیة للمعاییر القائمة والتي تم إصدارھا من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة (الجدیدة المعاییر  قامت الشركة بتبني

 البیانالتعدیالت                                                             /   المعیار

المدفوعات المبنیة على  تصنیف و قیاس معامالت ۲رقم  تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة            ۲رقم  المعیار الدولي للتقریر المالي

 .أسھم

 العقاریة االستثمارات تحویل ٤۰ الدولي معیار المحاسبةعلى  تعدیالت                 ٤۰رقم  الدولي معیار المحاسبة

رقم  لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي

 واالعتبارات المسبقة بالعمالت األجنبیةالمعامالت                  ۲۲

 الیقین بشأن معامالت ضریبة الدخلعدم  ۲۳لجنة تفسیر المعیار الدولي للتقریر المالي 

 اإلیرادات من العقود مع العمالء                  ۱٥رقم المعیار الدولي للتقریر المالي 

 العقود ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 

  ۱رقم المعیار الدولي للتقریر المالي 

        ۲۸رقم  و معیار المحاسبة الدولي ۲۰۱٦ –۲۰۱٤ التقاریر المالیةعلى دورة  ۲۰۱٦لعام  السنویة التعدیالت
 



 شر�ة عنا�ة السعود�ة للتامین التعاوني
 (شر�ة مساهمة سعود�ة)

 القوائم المال�ة األول�ة الموجزةإ�ضاحات حول 
  م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠المنته�ة في  أشهر الثالثة أشهر والتسعة لفترة

- ۱۱ - 

 
 (تتمة) -السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳

 العقود - ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 
"تحدید ما إذا  ٤والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  " ،عقود االیجار" ۱۷محل معیار المحاس�������بة الدولي  ۱٦حل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

تقییم مادة المعامالت التي تنطوي على الش�������كل القانوني لعقد  "SIC ۲۷"عقود إیجار التش�������غیل" ، و   ۱٥SICكان ترتیب ما یحتوي على عقد إیجار" ، و 

 اإلیجار".
حق كص����ل باأل"عقود اإلیجار" نموذًجا محاس����بیًا واحًدا مدرًجا في المیزانیة للمس����تأجرین. یتعرف المس����تأجر  ۱٦عداد التقاریر المالیة رقم إلیقدم المعیار الدولي 

اإلیجار. ھناك اس���تثناءات اختیاریة لعقود اإلیجار قص���یرة األجل وعقود اإلیجار  المبالغ الناتجة عن عقود ھ بدفعلتزامإ اس���تخدام یمثل حقھ في اس���تخدام األص���ل و

أي أن المؤجرین یواص��لون تص��نیف عقود اإلیجار على أنھا عقود تمویل أو عقود إیجار  -للس��لع منخفض��ة القیمة. تظل محاس��بة المؤجرین مماثلة للمعاییر الحالیة 
 تشغیلیة.

 .االولیةالمالیة  القوائملص إلى أن المعیار والتفسیرات الجدیدة ذات الصلة المطبقة على الشركة لم یكن لھا أي تأثیر كبیر على ھذه قامت الشركة بتقییم التأثیر وتخ

 التغیر في محاسبة الزكاة وضریبة الدخل
. حیث كان یتم االعتراف ۲۰۱۹یولیو  ۱۷دي ، بتاریخ ، تم تغییر أساس اإلعداد نتیجة إلصدار تعمیم من مؤسسة النقد العربي السعو ۲كما ورد في االیضاح رقم 

مؤرخ  ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹بالزكاة وض��ریبة الدخل في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة تحت األرباح المحتجزة وفقًا لمؤس��س��ة النقد العربي الس��عودي. تعمیم رقم 

، ان یتم االعتراف بالزكاة وضریبة الدخل في  ۲۰۱۹یولیو  ۱۷السعودي بتاریخ .  و نتج عن ھذا التعمیم الصادر من مؤسسة النقد العربي ۲۰۱۷أبریل  ۱۱في 
 قائمة الدخل.

") ۱۲ض���رائب الدخل ("المعیار المحاس���بي الدولي رقم  -و قد عدلت الش���ركة س���یاس���تھا المحاس���بیة المتعلقة بالزكاة وبدأت في تطبیق المعیار المحاس���بي الدولي 

الض���رائب فیما یتعلق بالزكاة. و قد عدلت الش���ركة اثر ھذا التغییر في الس���یاس���ة المحاس���بیة المتعلقة بالزكاة بأثر  - ۲۱المالیة رقم والمعیار الدولي إلعداد التقاریر 
ل المس��جل على القوائم المالیة االولیة. نتج عن ھذا التغییر انخفاض في الدخ ۲۰) ویتم الكش��ف عن آثار التغییر أعاله في االیض��اح رقم ۲رجعي (انظر االیض��اح 

 س�������بتمبر ۳۰ملیون لایر س�������عودي. لم یكن لھذا التغییر أي تأثیر على بیان التدفقات النقدیة للفترة المنتھیة في  ۱٫۸بمبلغ  ۲۰۱۸ س�������بتمبر ۳۰للفترة المنتھیة في 

۲۰۱۸. 
 ة ، وبالتالي لم تتم إعادة تعدیل مبالغ الفترات السابقة.إن األثر المالي العتماد السیاسة المحاسبیة للضریبة المؤجلة لیس جوھریًا في القوائم المالیة االولی

 بعدوالتي لم یسري مفعولھا ب. المعاییر الصادرة 
ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار  شركة مذكورة أدناه. إن القائمة األولیةالمالیة  القوائمإن المعاییر الصادرة ولكن لم تصبح  سیرات  الموجزة لل ھي للمعاییر والتف

 .، والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبیق في تاریخ مستقبلي. تنوي الشركة اعتماد ھذه المعاییر عندما تكون فعالةالصادرة

 تاریخ السریان الفعلي للفترات التي تبدأ في او بعد التاریخ أدناه البیـــــــان تفسیر  /المعیار

 الرجوع أدناه األدوات المالیة ۹ ریر الماليالدولي للتقالمعیار 

 ۲۰۲۲ینایر  ۱ عقود التأمین (مالحظة أدناه) ۱۷ المعیار الدولي للتقریر المالي

  ۱۷ يالدولي للتقریر المال والمعیار ۹ریر المالي المعیار الدولي للتق
 رقم حاسبة الدوليمحل معیار الم یحلاألدوات المالیة والذي  ۹ رقملمالیة ر ایرلي للتقادولاالمعیار  معاییر المحاسبة الدولیةجلس مصدر ا، ۲۰۱٤یولیو شھر في 

 للموجودات المالیة،واالنخفاض في القیمة ومحاس�����بة تغطیة المخاطر  قیاسالوالتص�����نیف متطلبات كافة . یتض�����من المعیار )والقیاس االثبات( األدوات المالیة ۳۹
 ومتطلبات محاس���بة التحوط الجدیدة. ۳۹والذي س���یحل محل نموذج الخس���ارة المتكبدة في المعیار المحاس���بي الدولي رقم  االئتمان المتوقعوإدخال نموذج خس���ارة 

 :)۹رقم ( بموجب المعیار الدولي للتقریر الماليو

ف على نموذج العمل وخص���ائص التدفق النقدي التعاقدي لألص���ول س���یتم قیاس جمیع األص���ول المالیة إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة. یعتمد أس���اس التص���نی  -
سبة الدولي  ستثناء المتطلبات المحددة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حیث  ۳۹المالیة. یحتفظ المعیار بمعظم متطلبات معیار المحا لاللتزامات المالیة با

 لعادلة المنسوبة إلى االئتمان الخاص في قائمة الدخل الشامل اآلخر بدالً من قائمة الدخل.یتم االعتراف بھذا الجزء من التغییرات في القیمة ا

ظ بھا محتفت لتي لیسرى األخالمالیة ون ایدلول اصروض وألقالكافة  ECLsـ��������� لص مخصل تسجین الش��ركة م ۹م قرلمالیة ر ایرلي للتقادولر المعیاب الطیتو  -
یعتمد ھذا لمالي. ن الضماود اعقروض ولقت امازالتالى إباإلضافة ،  المبرمةر إلیجاا عقود باالض����افة الي مس����تحقات عن ل ،خدلل قائمة اخالن لة مدلعاابالقیمة 

 المرتبطة باحتمال التخلف عن الس��داد في األش��ھر االثني عش��ر المقبلة ما لم تكن ھناك زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان منذ نش��أتھا. بموجب ECLsاالعتماد على 

  .۳۹، یتم االعتراف بخسائر االئتمان في وقت مبكر عن المعیار المحاسبي الدولي  ۹ر الدولي للتقاریر المالیة رقم المعیا
 .وتتماشى متطلبات المحاسبة التحوطیة على نحو أوثق مع ممارسات إدارة المخاطر وتتبع نھجا ً قائماً على مبادئ أكثر -
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 (تتمة) -السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 (تتمھ) المعاییر الصادرة و التي لم یسري مفعولھا بعد .ب

 
والتي تتناول التاثیرات المحاس���بیة  ٤، نش���ر مجلس معاییر المحاس���بة الدولیة تعدیالت على معاییر التأمین الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم  ۲۰۱٦في س���بتمبر 

لتأمین قبل نشر المعیار المحاسبي المقبل لعقود التأمین. تقدم التعدیالت خیارین لشركات التأمین: نھج على شركات ا ۹لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

حتى  ۹للتقاریر المالیة  التأجیل ونھج التراكب. یوفر نھج التأجیل إلى ش�������ركات التامین ، إذا كانت تتوافر فیھا الش�������روط، إعفاًء مؤقتًا من تطبیق المعیار الدولي

. یتیح نھج التراكب للكیان إزالة آثار بعض األرباح أو الخسائر عدم التطابق المحاسبي الذي قد ۲۰۲۲قدم من تاریخ تطبیق معیار عقد التأمین الجدید أو التاریخ األ
 یحدث قبل تطبیق معیار عقود التأمین الجدید.

، یمكن للشركات تتعلق أنشطتھا في الغالب بـ�� "التأمین" أن تؤجل تنفیذ  ٤بموجب اإلعفاء المؤقت كما تم إدخالھ في التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

إلى وقت الحق التاریخ الذي  ۹الدولي للتقاریر المالیة . وقد قامت الش�ركة بتقییم اآلثار المترتبة وخلص�ت إلى تأجیل تنفیذ المعیار ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 .۲۰۲۲ینایر  ۱لن یتجاوز 

على القوائم المالیة االولیھ للش�������ركة في االعتبار للتوافق مع معیار عقود التأمین المقبلة. و خالف  ۹یجب أن یأخذ تأثیر تبني المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 .۹مل لتأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة ذلك ال یمكن إجراء تقییم كا
 

 مبدأ اإلستمراریة. ٤ 
 یونیو ۱۰من رأس مالھا. بتاریخ  %۷٤٫٥م، تجاوزت ۲۰۱۸مارس  ۳۱م، اعلنت الشركة في تداول ان الخسائر المتراكمة للشركة كما في ۲۰۱۸مایو  ۸بتاریخ 
ملیون لایر س����عودي.  ۱۰۰ملیون لایر س����عودي إلى  ۲۰۰م انعقد اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة وتمت الموافقة على تخفیض رأس مال الش����ركة من ۲۰۱۸

الحقاً للتخفیض، كما في ملیون سھم.  ۱۰ملیون لایر سعودي من الخسائر المتراكمة مقابل تخفیض عدد من أسھمھا بمقدار  ۱۰۰وفقاً لذلك، قامت الشركة بإطفاء 

 ٪ من رأس مال الشركة على التوالي.۲۳٫۰۸٪، ۲٦٫۱۹م انخفضت الخسائر المتراكمة إلى ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰م و۲۰۱۸ یونیو ۳۰
دیسمبر  ۳۱ي في م، تلقت الشركة خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بشأن عدم اإلمتثال لمتطلبات ھامش المالءة المالیة. كما ف۲۰۱۸مایو  ۲۷في 

) من الالئحة التنفیذیة لنظام مراقبة ش�������ركات التأمین التعاوني الص�������ادرة عن ٦٦م، لم تلتزم الش�������ركة بكامل متطلبات المالءة المالیة بموجب المادة رقم (۲۰۱۸

د العربي السعودي من الشركھ تعیین مستشار مستقل مؤسسة النقد العربي السعودي فیما یتعلق بمتطلبات ھامش المالءة المالیة. عالوة على ذلك طلبت مؤسسة النق
ت یوم عمل لدرأس�ة أس�باب ض�عف الوض�ع المالي للش�ركة والتوص�یة بالحلول لتحس�ین ذلك وتقدیم تقریر اس�بوعي لمؤس�س�ة النقد العربي الس�عودي. قام ۱٥خالل 

 سعودي فیما یخص التحسن في اإلمتثال لمتتطلبات ھامش المالءة المالیة.الشركة بتقدیم التقریر النھائي من المستشار المستقل الى مؤسسة النقد العربي ال

م، تلقت الش��ركة خطاب من مؤس��س��ة النقد العربي الس��عودي یش��یر إلى القض��ایا المتعلقة بأوجھ القص��ور المادیة في إجراءات تقییم المخاطر، ۲۰۱۸یولیو  ۱۸في 
خلیة من بین أمور أخرى. عالوة على ذلك، أص����درت مؤس����س����ة النقد العربي الس����عودي تعلیماتھا إلى وحوكمة الش����ركات، والتخطیط للطوارئ وبیئة الرقابة الدا

یوم عمل إلجراء مراجعة تفص��یلیة لنقاط الض��عف والمالحظات التي تم تحدیدھا وتقدیم التقریر النھائي من المس��تش��ار  ۱٥الش��ركة بتعیین مس��تش��ار مس��تقل خالل 

یوم عمل من تاریخ الخطاب االول. قامت الشركة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلمتثال لخطاب مؤسسة  ٦۰لسعودي في غضون المستقل إلى مؤسسة النقد العربي ا
متعلقة اخرى. تم تقدیم  النقد العربي السعودي فیما یتعلق بتعیین المستشار لتقدیم التقریر بشأن اوجھ القصور في إجراءات تقییم المخاطر، وحوكمة الشركة وأمور

م، قامت الشركة بتقدیم التقریر المستلم من المستشار ۲۰۱۸أكتوبر  ۱۸لتقریر النھائي الصادر من المستشار المستقل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي. بتاریخ ا

 إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
ملیون لایر سعودي من خالل إصدار  ۲۰۰لى زیادة رأس المال بمقدار ، في اجتماع للجمعیة العمومیة غیر العادیة، وافق المساھمون ع۲۰۱۸دیسمبر  ۱۲بتاریخ 

. ۲۰۱۹ر ینای ۱٦في ل لماالزیادة في رأس اکة علی رلشت اتحصلراءات إص��دار حقوق األولویة وجن إمم اإلنتھاء تم، ۲۰۱۸دیس��مبر  ۲٤حقوق أولویة. بتاریخ 

 ن.لتأمیل اعماأعلی ودي یفید برفع اإلیقاف لسعابي رلعد النقاسسة ؤمن مب اطکة خرلشت اتلق، ۲۰۱۹ر ینای ۲٤في 
 

من  %٤۱٫٥٦ملیون مما أدى إلى زیادة الخس����ائر المتراكمة حیث بلغت  ۷۹٫۹۷٦م، تكبدت الش����ركة خس����ائر بلغت ۲۰۱۹س����بتمبر  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 
یات الشركة ستستمر إن اإلدارة على ثقة من أن عململیون لایر سعودي. إن إدارة الشركة بصدد إعداد خطة عمل لتدارك الوضع المالي.  ۳۰۰رأس المال البالغ 

 في المستقبل المنظور.
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 النقد وما في حكمھ -٥

 :التدفقات النقدیة على ما یلي قائمة یشتمل النقد وما في حكمھ في
 ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ 

 )مراجعة(  )مراجعة(غیر  عملیات التأمین:
 ألف لایر سعودي 

 ۱٦٬٤۸٤  ۱٬٦۲۳ أرصدة بنكیة ونقد
 

 
۱٬٦۲۳  ۱٦٬٤۸٤ 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ 
 (مراجعة)  (غیر مراجعة) عملیات المساھمین:

 ألف لایر سعودي 
 ۲۱  ۹۳۰ أرصدة بنكیة ونقد

 ٤۰٬۲۱٦  ٦۰٬٥۸۰ أشھر من تاریخ الشراء ۳الودائع المستحقة خالل 

 ٦۱٬٥۱۰  ٤۰٬۲۳۷ 
 
 ودائع المرابحة قصیرة األجل -٦
ألف لایر س����عودي)، تلك  ۸۲٬۸۸۲: ۲۰۱۸ألف لایر س����عودي ( ۸۰٬۹۰۲إن ودائع المرابحة التي تس����تحق خالل فترة أكثر من ثالثة أش����ھر ولكن أقل من س����نة، تبلغ   

م، یتراوح ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ي المحجوزة باللایر السعودي في المملكة العربیة السعودیة، معروضة في قائمة المركز المالي الخاصة بالمساھمین بشكل منفصل. كما ف

 )%۳٬۱إلى  %۱٫۹م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( %۳٫۱إلى  %۱٫۹معدل عمولة الودئع مابین 
 
 ، صافي مدینة ـ أقساط تأمین ۷

 ما یلي:المدینة من مستحق م األقساطتتألف 
 ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ 

 (غیر مراجعة)

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
  (مراجعة)

 ألف لایر سعودي 
  ٤۲٬۳۲٦ حملة الوثائق

۱٦٬٦۳٥ 
 ۱٥٬۲۱۱  ۱۷٬٥۱۷ وسطاء ووكالء

 ۱٬۹۱۱  ۱۹٬٤۷۹ )۱٤األطراف ذات عالقة (ایضاح 
 ۷۹٬۳۲۲  ۳۳٬۷٥۷ 

 )۱٦٬۳۲۸(  (۱۷٬۷۷٥) مخصص ذمم مدینة مشكوك في تحصیلھا

 ۱۷٬٤۲۹  ٦۱٬٥٤۷ أقساط تامین وذمم مدینة لمعیدي التأمین ، صافي

 
ملیون لایر س����عودي)  ۱٥٬۲م: ۲۰۱۸ر دیس����مب ۳۱ملیون لایر س����عودي ( ۱۷٫٥مبلغ  م۲۰۱۹ س����بتمبر ۳۰مالحظة: بلغت أقس����اط التأمین من الوس����طاء والوكالء في   

 مستحقة في النھایة من العمالء المؤمن علیھم من خالل الوسطاء والوكالء.
 

 خالل الفترة كما یلي:تحصیلھا اقساط التأمین المشكوك في كانت الحركة في مخصص 
 ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ 

 (غیر مراجعة) 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

   (مراجعة)
 ألف لایر سعودي 

 ۱٦٬٤٦۹  ۱٦٬۳۲۸ الرصید في بدایة الفترة / السنة
۷٤۱٬٤ مكون خالل الفترة / السنة    

 )۱۲۲(  - خالل الفترة / السنة  رد
 )۱۹(  - دیون معدومة خالل الفترة / السنة
 ۱٦٬۳۲۸  ۱۷٬۷۷٥ الرصید في نھایة الفترة / السنة
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 االستثمارات -۸

 : تم تصنیف االستثمارات على النحو التالي
 عملیات المساھمین 
 ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ 

 )مراجعة(غیر 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

   )مراجعة(
 ألف لایر سعودي 

 ۷٬٦۹٥  ۷,۸۷۳ استثمارات بالقیمة العادلة 
 ٥٬۰۰۰  ٦۰٬۱۳۰ بھا حتى تاریخ االستحقاق استثمارات محتفظ

 ۱۲٬٦۹٥  ٦۸٬۰۰۳ اإلجمالي
 

 عملیات المساھمین                                           االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل:حركة رصید فیما یلي 
 ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ 

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

   (مراجعة) 
 ألف لایر سعودي 

 ۷٬٦۳۸  ۷٬٦۹٥ االفتتاحيالرصید 
 ٥۷  ۱۷۸  لالستثمار التغیرات في القیمة العادلة

 ۷٬٦۹٥  ۷٬۸۷۳ الختاميالرصید 
    
 ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ 

 )مراجعة(غیر 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

   )مراجعة(
 ألف لایر سعودي 

 ۷٬۰٤٤  ۷٬۱٦٤ صندوق البدر للمرابحة
 ٦٥۱  ۷۰۹ الفرنسي الخلیجي للطروحات األولیةصندوق السعودي ال

 ۷٬۸۷۳  ۷٬٦۹٥ 
 

 عملیات المساھمین                                                  فیما یلي الحركة في االستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق:
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 )مراجعة(
  ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ 

 (غیر مراجعة)
 

  سعوديالف لایر 
 الرصید االفتتاحي ٥٬۰۰۰  ۲٦٬۸٥۱

 المشتریات خالل الفترة / السنة ٦۰٬۰۲٥  -
 خالل الفترة / السنة  المستحق (٥٬۰۰۰)  )۲۱٬۸۸٦(

 إطفاء استثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق خالل الفترة / السنة ۱۰٥  ۳٥
 الرصید الختامي ٦۰٬۱۳۰  ٥٬۰۰۰

 
 
 الودیعة النظامیة -۹
 ۳۰: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( ملیون لایر سعودي ۳۰، وقدره ٪ من رأس مالھا المدفوع۱۰، قامت الشركة بإیداع ما یعادل وب بموجب لوائح التأمین السعودیةكما ھو مطل  

یة دون موافقة مؤس���س���ة النقد العربي . ال یمكن س���حب ھذه الودیعة القانون(س���اما) في أحد البنوك المعینة من قبل مؤس���س���ة النقد العربي الس���عودي ملیون لایر س���عودي)

سعودي (ساما).  سعودي، والعمولة المستحقة عن ھذه الودیعة یتم دفعھا لمؤسسة النقد العربي ال شركة بتخفیض رأس مالھا بمقدار ۲۰۱۸ یونیو ۱۰بتاریخ ال م، قامت ال

ینایر  ۱٦بتاریخ  م.۲۰۱۸دیس���مبر  ۳۱ملیون لایر س���عودي كما في  ۱٥بلغ س���حب فائض الودیعة القانونیة  بمیتم ) ولكن لم  ۱٦ملیون لایر س���عودي ( ایض���اح  ۱۰۰
لذا ملیون لایر س��عودي.  ۱٥م، قامت الش��ركة بإیداع إض��افي بقیمة ۲۰۱۹إبریل  ۲٥ملیون لایر س��عودي بتاریخ  ۲۰۰م، قامت الش��ركة بزیادة رأس مالھا بمقدار ۲۰۱۹

 من رأس مال الشركة. %۱٥ما یعادل  ملیون لایر سعودي أي ٤٥أصبح مبلغ الودیعة النظامیة 

 
 

 

 
 
 



 شر�ة عنا�ة السعود�ة للتامین التعاوني
 (شر�ة مساهمة سعود�ة)

 القوائم المال�ة األول�ة الموجزةإ�ضاحات حول 
  م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠المنته�ة في  أشهر الثالثة أشهر والتسعة لفترة

- ۱٥ - 

 
 احتیاطیات فنیة -۱۰

 صافي المطالبات واالحتیاطیات القائمة ۱٫۱۰
 على ما یلي:تحت التسویة المطالبات واالحتیاطات  ما في تشمل

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 )مراجعة(

    ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ 
 (غیر مراجعة)  

 

  الف لایر سعودي
 المطالبات تحت التسویة احتیاطي ۱۹٬۳۳۹  ٤٤٬٤۰۸
 مطالبات متكبدة و غیر مبلغ عنھا  ۱٦٬۰۸٦  ۱٥٬۹٤۳
٦۰٬۳٥۱  ۳٥٬٤۲٥  
 احتیاطي عجز أقساط التامین ۱٦٬۲۱۹  ۲٬٤٤۱

 احتیاطیات فنیة أخرى ۱٬۲۸۸  ٥۷۲
٦۳٬۳٥  ٦٤۲٬۹۳۲  

 یخصم :   
 حصة معیدي التأمین من احتیاطي المطالبات تحت التسویة (۷۲٥)  )٥٬۸٥۷(
 حصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة و غیر المبلغ عنھا (٤۱۱)  )۲٬۱۰۳(
 حصة معیدي التأمین من احتیاطي عجز أقساط التأمین -  )٦۱۰(
)۸٬٥۷۰(  (۱٬۱۳٦)  

 صافي المطالبات واالحتیاطیات تحت التسویة  ٥۱٬۷۹٦  ٥٤٬۷۹٤
 

 الحركة في االقساط غیر مكتسبة ۲٫۱۰
 :في األقساط غیر المكتسبة كما یليكانت الحركة       

 
 التزامات وارتباطات محتملة  -۱۱
 :فیما یلي إلتزامات وإرتباطات الشركةتتمثل أ. 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 )مراجعة(

       ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ 
 (غیر مراجعة)       

 

  الف لایر سعودي
 خطابات ضمان ۱۲٬٥٤٥  ۱۳٬۰٤٥
 اإلجمالي ۱۲٬٥٤٥  ۱۳٬۰٤٥

 ال شيء). م:۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰في كما  قائمةب. لم تكن ھناك التزامات رأسمالیة 

ملیون لایر س���عودي)  ۱۲٫٥٤٥: م۲۰۱۸دیس���مبر  ۳۱ملیون لایر س���عودي ( ۱۲٫٥٤٥، قامت الش���ركة بإرس���ال خطاب ض���مان بمبلغ م۲۰۱۹ س���بتمبر ۳۰. كما في ج
م: الشيء) لدى البنك ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (۱٤) والذي تم إصداره مقابل ودیعة مرابحة للشركة بمبلغ الھیئة( والدخللصالح الھیئة العامة للزكاة 

 السعودي البریطاني.
 
 
 

 ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
 (غیر مراجعة) الف لایر سعودي

 

 اإلجمالي إعادة التأمین الصافي
 

 الرصید في بدایة الفترة ۲۰٬۳۳۸ - ۲۰٬۳۳۸
 األقساط المكتتبة خالل الفترة ۱۱۸٬۰۱۲ - ۱۱۸٬۰۱۲
 األقساط المكتسبة خالل الفترة (٦۳٬۳۱۷) - (٦۳٬۳۱۷)

 الرصید في نھایة الفترة ۷٥٬۰۳۳ - ۷٥٬۰۳۳
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة فيللسنة  
 (مراجعة) الف لایر سعودي

 

 اإلجمالي إعادة التأمین الصافي
 

 السنة الرصید في بدایة  ۱٤۸٬۳۷۷ - ۱٤۸٬۳۷۷
 خالل السنة كتتبةالماألقساط  ۱۳۸٬۲٤٤ )۲۲٬۳٥۸( ۱۱٥٬۸۸٦

 السنة األقساط المكتسبة خالل )۲٦٦٬۲۸۳( ۲۲٬۳٥۸ )۲٤۳٬۹۲٥(
 السنة الرصید في نھایة  ۲۰٬۳۳۸ - ۲۰٬۳۳۸



 شر�ة عنا�ة السعود�ة للتامین التعاوني
 (شر�ة مساهمة سعود�ة)

 القوائم المال�ة األول�ة الموجزةإ�ضاحات حول 
  م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠المنته�ة في  أشهر الثالثة أشهر والتسعة لفترة

- ۱٦ - 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة -۱۲
القیاس. یعتمد قیاس م بین مشاركین في السوق في تاریخ الذي یتم الحصول علیھ لبیع اصل او یتم دفعھ لتحویل التزام في معاملة تتم بشكل منظ القیمةالقیمة العادلة ھي   

 :صل او تحویل التزام یكون من خاللأن عملیة بیع اافتراض القیمة العادلة على 

 االلتزام ، أولألصل أو في السوق الرئیسي   -           

  االلتزاملألصل أو منفعةً في غیاب السوق الرئیسي ، في السوق األكثر   -           
 یجب ان تكون السوق الرئیسیة او االكثر منفعة متاحة امام الشركة.

 یة االولیة الموجزة من المعلومات المالیة.ان القیمة العادلة لألدوات المالیة المعترف بھا ال تختلف جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة بھذه القوائم المال

 تحدید القیمة العادلة وتسلسل القیمة العادلة
 :ھاواإلفصاح عنالقیمة العادلة لألدوات المالیة تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي لتحدید 

 .للكیان الوصول إلیھا في تاریخ القیاس األداة أو نفس األداة التي یمكن  لذاتفي األسواق النشطة  المتداولة: األسعار ۱المستوى 

الھامة وفقاً لمعلومات مدخالتھا جمیع في أو أس���الیب التقییم األخرى التي تس���تند  للموجودات والمطلوبات المماثلةفي األس���واق النش���طة  المتداولة: األس���عار ۲المس���توى 
 السوق القابلة للمالحظة ، و

 .السوق القابلة للمالحظةوفقاً لمعلومات  الھامة من مدخالتھاأي لم تحدد  التقییم التي اسالیب: ۳ المستوى

 والقیمة العادلة القیمة الدفتریةأ. 
، بما في ذلك مس����تویاتھا في التس����لس����ل الھرمي للقیمة العادلة لألدوات المالیة ودات المالیة والمطلوبات المالیةجدول التالي القیمة الدفتریة والقیم العادلة للموجیوض����ح ال  

تقریبا  بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریةمقیمة  غیرالالقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  عن معلوماتالجدول تض����من یال وة بالقیمة العادلة. مالمقی

 .معقوالً للقیمة العادلة 
   القیمة العادلة    

القیمة  عملیات المساھمین
۱المستوى  الدفتریة ۲المستوى   ۳المستوى    االجمالي 

 الف لایر سعودي (غیر مراجعة)            ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰
      العادلة بالقیمةالمالیة التي تم قیاسھا  الموجودات

 ۷٬۸۷۳ - - ۷٬۸۷۳ ۷٬۸۷۳ االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 ۷٬۸۷۳ ۷٬۸۷۳ - - ۷٬۸۷۳ 
 

 العادلةبالقیمة المالیة التي لم یتم قیاسھا الموجودات 
 

     

 ٦۰٬۸٦۲ - ٦۰٬۸٦۲ - ٦۰٬۱۳۰ استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
 ۸۲٬٥٦۷ ۸۲٬٥٦۷ - - ۸۰٬۹۰۲ ودائع مرابحة

 ۱٤۱٬۰۳۲ - ٦۰٬۸٦۲ ۸۲٬٥٦۷ ۱٤۳٬٤۲۹ 
 

    
 القیمة العادلة

 

القیمة  عملیات المساھمین
۱المستوى  الدفتریة ۲المستوى   ۳المستوى    االجمالي 

 الف لایر سعودي (مراجعة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
العادلةبالقیمة المالیة التي تم قیاسھا الموجودات        

 ۷٬٦۹٥ - - ۷٬٦۹٥ ۷٬٦۹٥ االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 ۷٬٦۹٥ ۷٬٦۹٥ - - ۷٬٦۹٥ 

      العادلة بالقیمةالمالیة التي لم یتم قیاسھا  الموجودات
حتى تاریخ االستحقاق محتفظ بھا استثمارات   ٥٬۰۰۰ - ٥٬۰۰۸ - ٥٬۰۰۸ 

 ۸۳٬۷۲٤ ۸۳٬۷۲٤ - - ۸۲٬۸۸۲ ودائع مرابحة
 ۸۷٬۸۸۲ - ٥٬۰۰۸ ۸۳٬۷۲٤ ۸۸٬۷۳۲ 

  یةقطاعات التشغیلال -۱۳
كة في المملكة العربیة تقوم الش�����ركة بإص�����دار عقود التأمین فقط لتوفیر خدمات الرعایة الص�����حیة ("التأمین الطبي") ویتم تنفیذ جمیع عملیات التأمین الخاص�����ة بالش�����ر  

 ة.واحد. وبالتالي ال توجد معلومات منفصلة مطلوب قطاعتتم مراقبة عملیات التأمین من قبل اإلدارة تحت والسعودیة. 

 
 



 شر�ة عنا�ة السعود�ة للتامین التعاوني
 (شر�ة مساهمة سعود�ة)

 القوائم المال�ة األول�ة الموجزةإ�ضاحات حول 
  م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠المنته�ة في  أشهر الثالثة أشهر والتسعة لفترة

- ۱۷ - 

 

 و ارصدتھاالمعامالت مع األطراف ذات العالقة  -۱٤
. یتم اعتماد ھذه الجھاتبالواقعة تحت سیطرة مشتركة او تتأثر بشكل كبیر  والمنشآتوموظفي اإلدارة  والمدراء المؤسسینالمساھمین  العالقة فيمثل األطراف ذات تت  

ومجلس اإلدارة. فیما یلي تفاص��یل معامالت األطراف الرئیس��یة ذات الص��لة خالل الفترة واألرص��دة س��یاس��ات التس��عیر وش��روط ھذه المعامالت من قبل إدارة الش��ركة 
 :المرتبطة بھا

 
 أشھر التسعةلفترة  المعامالت  

   سبتمبر ۳۰المنتھیة في 
 كما في )دائن( الرصید مدین /

 

 ساسییناألمساھمین ال
 طبیعة

 المعاملة 
 م۲۰۱۹  

 (غیر مراجعة)

 م۲۰۱۸  
 غیر( 

 مراجعة)
 م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ 

 (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)     
 ألف لایر سعودي  

 میونیخ ري
 

المنشاة الواقعة تحت سیطرة مشتركة 
او تتأثر بشكل كبیر من قبل األطراف 

 ذات العالقة

 المستردات األخرى
 - - ۷۹٤ ۱٬٥۸۷ 

     
     

األطراف ذات الصلة بمجموعة 
 (التابعة) - الجفالي

 ۱٬۹۱۱ ۲٬۰۹۱ ۲٬٦۰۲ ۲٬۲۰۸ مكتتبة  ط تأمیناقسا

 - - ۳٬۰٤۳ ۲٬٦۷٦ المطالبات المدفوعة 

شراء معدات,  
     كمبیوترات,

 
     تراخیص,

 - - ۲۷ ۳۲۹ مركبات و خدمات أخرى
 - - ۱۸۰ ۱۰۰ عمولة مدفوعة

 األطراف ذات الصلة بمجموعة
 د.سلیمان الفقیھ (التابعة)

 - ۱۷٬۳۸۸ - ۲۰٬۰٥۹ اقساط تأمین مكتتبة 

 - )۲٬۳۲٤( - ۳٬۳۲۸ المطالبات المدفوعة 
      

 :أشھر التسعةموظفي اإلدارة خالل فترة كبار فیما یلي تعویضات 
 ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰
 مراجعة) غیر(

 ۲۰۱۹  سبتمبر ۳۰ 
 (غیر مراجعة)

 

  الف لایر سعودي
 أخرى ومزایارواتب  ۲٬٦۷۸  ۳٬۰٥٤

 مكافأة نھایة الخدمة ۹۷  ۱۱۳
۳٬۱٦۷  ۲٬۷۷٥  

 
 الزكاة وضریبة الدخل-۱٥

 صلة .ال والزكاة بشكل رئیسي إلى تعدیالت معینة وفقا للوائح المالیة ذات للسنة ةالمحملترجع الفروق بین النتائج المالیة أ) 

 : المخصص خالل الفترة / السنةفیما یلي حركة 
  
 ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰  

 مراجعة)(غیر 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

   (مراجعة)
 ألف لایر سعودي 

    
 ۸٬۲۹۸  ۱۰٬٦۹۸ السنة الفترة/ الرصید في بدایة 

 ۲٬٤۰۰  ۱٬۸۰۰ المحمل خالل الفترة/ السنة
 ۱۰٬٦۹۸  ۱۲٬٤۹۸ الفترة/ السنةالرصید في نھایة 

الس��ابقة، لم یتم تكوین مخص��ص لض��ریبة الدخل في ھذه القوائم المالیة  الس��نوات، وفي م۲۰۱۹ س��بتمبر ۳۰أش��ھر المنتھیة في  التس��عة نظراً لتكبد الش��ركة خس��ائر خالل  

 األولیة الموجزة. 
 



 شر�ة عنا�ة السعود�ة للتامین التعاوني
 (شر�ة مساهمة سعود�ة)

 القوائم المال�ة األول�ة الموجزةإ�ضاحات حول 
  م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠المنته�ة في  أشهر الثالثة أشهر والتسعة لفترة

- ۱۸ - 

 
 (تتمة) –الزكاة وضریبة الدخل -۱٥
 الزكوىالوضع  -ب
الھیئة العامة للزكاة وض�������ریبة الدخل  الىم ۲۰۱۲ یونیو ۳۰إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل لفترة االثني عش�������ر ش�������ھرا المنتھیة في الزكوىقدمت الش�������ركة االقرار   

 اليم ۲۰۱٤دیس���مبر  ۳۱ منم والس���نوات المنتھیة ۲۰۱۳دیس���مبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۲فبرایر  ۸وض���ریبة الدخل للفترة من  الزكوى("الھیئة"). وقدمت الش���ركة إقرارھا 

 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الشركة بتقدیم اقرار الزكاة و ضریبة الدخل عن السنة المنتھیة في  و قامتمقیدة.  زكاة وحصلت على شھادة م۲۰۱۷
  

ملیون لایر  ۱۲٫٥٤٥الش����ركة بالتزام زكاة اض����افي بمبلغ م طالبت فیھا ۲۰۱٤الي م ۲۰۱۱ من الربط النھائي للس����نوات العامة للزكاة وض����ریبة الدخل اص����درت الھیئة  

. وتعتقد االدارة ان نتیجة االعتراض س���تكون في ص���الح الش���ركةالھیئة  ربطقدمت الش���ركة اعتراض���ا على والربط. ھذا وقد تقدمت الش���ركة باعتراض على  س���عودي
 وبالتالي لم یتم تكوین مخصص للزكاة في القوائم المالیة االولیة الموجزة. 

 
ً ، قدمت الش�������ركة ۲۰۱۷خالل عام    بة اعتراض��������ا ناف بش��������أن الزكاة والض�������ری                                               إلى  ۲۰۱۱عوام من ألقرار لجنة االعتراض المبدئي ل ض��������د إلى لجنة االس�������تئ

 والمتعلق باي التزامات زكویة اضافیة. ملیون لایر سعودي ۱۲٫٥٤٥وقدمت ضمان بنكي بمبلغ  ۲۰۱٤
                                   انظمة الزكاة إلى تفس�������یرات مختلفة تخض�������ع داً إلى فھم الش�������ركة ألنظمة الزكاة المعمول بھا في المملكة العربیة الس�������عودي. تم احتس��������اب الوعاء الزكوي اس�������تنا   

 %۱۹ین بینما تطبق الض��ریبة على من المس��اھم %۸۱والربوط التي س��تص��درھا الھیئة قد تختلف عن االقرارات الزكویة المقدمة من قبل الش��ركة وتطبق الزكاة على 

 من المساھمین.
 

 رأس المال  -۱٦
 الواحد ملیون س�������ھم قیمة الس�������ھم ۳۰ملیون لایر س�������عودي مقس�������م إلى  ۳۰۰المص�������رح بھ والمكتتب والمدفوع  ۲۰۱۹ س�������بتمبرمن  ۳۰كما في بلغ رأس المال   

 لایر سعودي. ۱۰
ملیون لایر سعودي من خالل إصدار أسھم حقوق  ۲۰۰ بمبلغم، وافق المساھمون في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة على زیادة رأس المال ۲۰۱۸دیسمبر  ۱۲في   

ینایر  ۱٦أس المال اإلض���افي في أولویة من خالل عرض س���ھمین لكل س���ھم واحد یمتلكھ المس���اھم. تم االنتھاء من إجراءات إص���دار أس���ھم حقوق األولویة وتم إیداع ر

كما ملیون لایر سعودي والمتعلقة بزیادة رأس المال والتي تم تحمیلھا مباشرة إلى قائمة التغیرات في حقوق الملكیة  ٥٫٤۰تكبدت الشركة تكلفة معامالت بمبلغ م. ۲۰۱۹
بما في ذلك تحدیث ش���ھادة  الش���ركة بإنھاء اإلجراءات النھائیة القانونیة قامت، األولیة الموجزة كما في تاریخ الموافقة على ھذه القوائم المالیةم. ۲۰۱۸دیس���مبر  ۳۱في 

 السجل التجاري للشركة، والنظام األساسي وغیر ذلك من اإلجراءات القانونیة.

 
  إدارة رأس المال -۱۷
 تحدد األھداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جیدة من أجل دعم أھداف أعمالھا وزیادة قیمة العوائد للمساھمین.   

ات تعدیالت على مستویتدیر الشركة متطلبات رأس مالھا من خالل تقییم أوجھ القصور بین مستویات رأس المال المصرح بھا والمطلوبة على أساس منتظم. یتم إجراء   
وم الش���ركة رأس المال الحالیة في ض���وء التغیرات في ظروف الس���وق وخص���ائص مخاطر نش���اطات الش���ركة. من أجل الحفاظ على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، قد تق

ل التي فرض��ت من الخارج خالل بتعدیل توزیعات االرباح المدفوعة للمس��اھمین أو إص��دار أس��ھم.  یرى مجلس اإلدارة، ان الش��ركة امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس الما

 الفترة المالیة الذات الصلة بھذه القوائم المالیة.
، تلقت الشركة خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي فیما یتعلق بتعلیق إصدار تأمین طبي جدید أو تجدید تأمین ۲۰۱۸مایو  ۲۷ھـ����� الموافق ۱٤۳۹رمضان  ۱۲في   

ربي الس�عودي من الش�ركة تعیین مس�تش�ار معتمد لدرأس�ة أس�باب ض�عف المركز المالي والتوص�یة بحلول لتحس�ین الوض�ع. قامت طبي قائم. كما طلبت مؤس�س�ة النقد الع

 الشركة بتقدیم التقریر كما أصدره المستشار المعین كما ھو مطلوب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
 العربي السعودي برفع اإلیقاف المفروض على أعمال االكتتاب. م، تلقت الشركة خطاباً من مؤسسة النقد۲۰۱۹ینایر  ۲٤في   

 

 
 

 

 
 

 

 



 شر�ة عنا�ة السعود�ة للتامین التعاوني
 (شر�ة مساهمة سعود�ة)

 القوائم المال�ة األول�ة الموجزةإ�ضاحات حول 
  م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠المنته�ة في  أشهر الثالثة أشهر والتسعة لفترة

- ۱۹ - 

 
 الخسارة للسھم  -۱۸
 تم احتساب الخسارة للسھم بتقسیم صافي الدخل/ (الخسارة) للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة والقائمة للفترة .    

 ۳۳عنصر عالوة إصدار حقوق أولویة حسب متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم تم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي للفترة السابقة لتعكس  )أ
 "ربحیة السھم" على النحو التالي:

 اشھر المنتھیة في التسعة 
 ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰  

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 

   (غیر مراجعة)
 ألف لایر سعودي 

 ۱۰٬۰۰۰  ۱۰٬۰۰۰ ینایر  ۱كما في  األسھم العادیة الصادرة
 ٥٬٦۷۳  - تأثیر عناصر حوافز إصدار أسھم حقوق أولویة  

 -  ۱۹٬۲۱۳ تأثیر إصدار أسھم حقوق أولویة
 ۱٥٬٦۷۳  ۲۹٬۲۱۳ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة

 ۱۳٫۹٦وھو نس��بة الس��عر الزائد عن الحقوق من الناحیة النظریة عند  ۱٬٥۷المتوس��ط المرجح لعدد األس��ھم العادیة للفترة الس��ابقة بإس��تخدام العامل المعادل  تم إحتس��اب  

 وق األولویة.لایر سعودي للسھم العادي في آخر یوم تداول فیھ السھم قبل اصدار أسھم حق ۲۱٬۸۸لایر سعودي للسھم العادي وسعر اإلغالق عند 
 إحتساب خسارة السھم األساسي والمخفض على النحو اآلتي: )ب

 اشھر المنتھیة في التسعة 
 ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰  

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰     
 (غیر مراجعة)     

 ألف لایر سعودي 
 (۷۸,۰۰٥)  (۷۹٬۹۷٦) صافي الخسارة للفترة

 ۱٥٬٦۷۳  ۲۹٬۲۱۳ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
 )٤٫۹۸(  )۲٫۷٤( معدل –خسارة السھم األساسي والمخفض (باللایر السعودي) 

 
 اضافیة معلومات -۱۹

 االولیة لمركز الماليا قائمة )أ
  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 (مراجعة)
 م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰

 (غیر مراجعة)
 

  (باأللف لایر سعودي)

 اإلجمالي
عملیات 
 الموجودات عملیات التامین عملیات المساھمین اإلجمالي  عملیات التامین المساھمین

        
 نقد وما في حكمھ ۱٬٦۲۳ ٦۱٬٥۱۰ ٦۳٬۱۳۳  ۱٦٬٤۸٤ ٤۰٬۲۳۷ ٥٦٬۷۲۱
 ودائع مرابحة قصیرة األجل     - ۸۰٬۹۰۲ ۸۰٬۹۰۲  - ۸۲٬۸۸۲ ۸۲٬۸۸۲
 أقساط تأمین مدینة بالصافي ٦۱٬٥٤۷    - ٦۱٬٥٤۷  ۱۷٬٤۲۹ - ۱۷٬٤۲۹

 ذمم مدینة لمعیدي التأمین ٥٬٤۳۹  - ٥٬٤۳۹  - - -

٥٬۸٥۷ - ٥٬۸٥۷  ۷۲٥ -  ۷۲٥ 
حصة معیدي التامین من المطالبات تحت 

 التسویة 

۲٬۱۰۳ - ۲٬۱۰۳  ٤۱۱ -  ٤۱۱ 
حصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة و 

 غیر المبلغ عنھا

٦۱۰ - ٦۱۰  ۰ -  - 
حصة معیدي التأمین من احتیاطي عجز أقساط 

 التأمین
 تكالیف اقتناء وثائق التامین المؤجلة ۲٬۷۹۰  - ۲٬۷۹۰  ۱٬۰۳٥ - ۱٬۰۳٥

 االستثمارات - ٦۸٬۰۰۳ ٦۸٬۰۰۳  - ۱۲٬٦۹٥ ۱۲٬٦۹٥
 مستحق من عملیات المساھمین ٦۹٬۱٦۹ - ٦۹٬۱٦۹  ۹٦٬۲۹۸ - ۹٦٬۲۹۸
 أخرىمصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات  ۱۲٬۱۹٥ ۱٬۷۳٦ ۱۳٬۹۳۱  ۱٤٬۲٦۲ ۱٬۱۱۹ ۱٥٬۳۸۱
 ممتلكات ومعدات  ۲٬٦۰٥    -  ۲٬٦۰٥  ۲٬٤٤٦ - ۲٬٤٤٦
 موجودات غیر ملموسة ۹۸۰    -  ۹۸۰  ۱٬۱٦۱ - ۱٬۱٦۱

 ودیعة نظامیة    - ٤٥٬۰۰۰ ٤٥٬۰۰۰  - ۳۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰
 مستحق عن الودیعة النظامیةعمولة إیراد     - ۳٬۲۱٤ ۳٬۲۱٤  - ۲٬۳۱۸ ۲٬۳۱۸

۳۲٦٬۹۳٦ ۱٦۹٬۲٥۱ ۱٥۷٬٦۸٤  ٥۱۷٬۸٤۹ ۲٦۰٬۳٦٥ ۱٥۷٬٤۸٤  
 یخصم : استبعاد العملیات المتداخلة (٦۹٬۱٦۹) - )٦۹٬۱٦۹(  )۹٦٬۲۹۸( - )۹٦٬۲۹۸(

 إجمالي الموجودات ۸۸٬۳۱٥ ۲٦۰٬۳٦٥ ۳٤۸٬٦۸۰  ٦۱٬۳۸۷ ۱٦۹٬۲٥۱ ۲۳۰٬٦۳۸
 
 



 شر�ة عنا�ة السعود�ة للتامین التعاوني
 (شر�ة مساهمة سعود�ة)

 القوائم المال�ة األول�ة الموجزةإ�ضاحات حول 
  م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠المنته�ة في  أشهر الثالثة أشهر والتسعة لفترة

- ۲۰ - 

 
 (تتمھ)اضافیة  معلومات -۱۹

 (تتمھ)االولیة  مركز الماليال قائمةأ)  

 
 

 حقوق المساھمین       
 راس المال - ۳۰۰٬۰۰۰ ۳۰۰٬۰۰۰  - ۱۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰٬۰۰۰

 الخسائر المتراكمة - (۱۲٤٬٦۸٤) (۱۲٤٬٦۸٤)  - )٤٤٬۷۰۸( )٤٤٬۷۰۸(
 إجمالي حقوق المساھمین - ۱۷٥٬۳۱٦ ۱۷٥٬۳۱٦  - ٥٥٬۲۹۲ ٥٥٬۲۹۲

 مكافأة نھایة الخدمة إعادة قیاس إحتیاطي ۷۷٤ - ۷۷٤  ۷۷٤ - ۷۷٤
 إجمالي حقوق الملكیة ۷۷٤ ۱۷٥٬۳۱٦ ۱۷٦٬۰۹۰  ۷۷٤ ٥٥٬۲۹۲ ٥٦٬۰٦٦

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة ۱٥۷٬٤۸٤ ۱۹۱٬۱۹٦ ۳٤۸٬٦۸۰  ۱٥۷٬٦۸٥ ۷۲٬۹٥۳ ۲۳۰٬٦۳۸
 االلتزامات والتعھدات - ۱۲٬٥٤٥ ۱۲٬٥٤٥  ٥۰۰ ۱۲٬٥٤٥ ۱۳٬۰٤٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
 م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰

 (غیر مراجعة)
 

  (باأللف لایر سعودي)

 اإلجمالي
عملیات 
 اإلجمالي  عملیات التامین المساھمین

عملیات 
 عملیات التامین المساھمین

 االلتزامات 

        
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ۲۲٬٤۲۱ ۱٦۸ ۲۲٬٥۸۹  ٦٦٬٤٦۲ ٤٬٦٤٥ ۷۱٬۱۰۷

 دائنة لمعیدي التأمین ذمم - - -  ۹۳۹ - ۹۳۹
 أقساط تأمین غیر مكتسبة ۷٥٬۰۳۳ - ۷٥٬۰۳۳  ۲۰٬۳۳۸ - ۲۰٬۳۳۸
 المطالبات تحت التسویة  ۱۹٬۳۳۹ - ۱۹٬۳۳۹  ٤٤٬٤۰۸ - ٤٤٬٤۰۸
 مطالبات متكبدة و غیر مبلغ عنھا ۱٦٬۰۸٦ - ۱٦٬۰۸٦  ۱٥٬۹٤۳ - ۱٥٬۹٤۳
 احتیاطي عجز اقساط التأمین  ۱٦٬۲۱۹ - ۱٦٬۲۱۹  ۲٬٤٤۱ - ۲٬٤٤۱

 احتیاطیات فنیة أخرى ۱٬۲۸۸ - ۱٬۲۸۸  ٥۷۲ - ٥۷۲
 مستحق لعملیات التامین - ٦۹٬۱٦۹ ٦۹٬۱٦۹  - ۹٦٬۲۹۸ ۹٦٬۲۹۸
 مكافأة نھایة الخدمة ٦٬۳۲٤ - ٦٬۳۲٤  ٥٬۸۰۸ - ٥٬۸۰۸

 الزكاة وضریبة الدخل - ۱۲٬٤۹۸ ۱۲٬٤۹۸  - ۱۰٬٦۹۸ ۱۰٬٦۹۸

۲٬۳۱۸ ۲٬۳۱۸ -  ۳٬۲۱٤ ۳٬۲۱٤ - 
إیراد عمولة مستحقة الى مؤسسة النقد العربي 

 السعودي 

۲۷۰٬۸۷۰ ۱۱۳٬۹٥۹ ۱٥٦٬۹۱۱  ۲٤۱٬۷٥۹ ۸٥٬۰٤۹ ۱٥٦٬۷۱۰ 
 
 

 : یخصم       

 استبعاد العملیات المتداخلة - (٦۹٬۱٦۹) (٦۹٬۱٦۹)  - )۹٦٬۲۹۸( )۹٦٬۲۹۸(
 المطلوباتإجمالي  ۱٥٦٬۷۱۰ ۱٥٬۸۸۰ ۱۷۲٬٥۹۰  ۱٥٦٬۹۱۱ ۱۷٬٦٦۱ ۱۷٤٬٥۷۲
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 اضافیة (تتمھ) معلومات -۱۹
 االولیة الدخل قائمة )ب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 م۲۰۱۸
 (غیر مراجعة)

 م۲۰۱۹
 (غیر مراجعة)

 
 سبتمبر ۳۰لفترة الثالثة المنتھیة في 

  (باأللف لایر سعودي)

  عملیات التامین  عملیات المساھمین  اإلجمالي  عملیات التامین  عملیات المساھمین  اإلجمالي

 اإلیرادات           
     

 

 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة     
 افراد - ۲۳۱  -  ۲۳۱ (۳)  -  (۳)

 منشأت متناھیة الصغر - ۸۲۱  -  ۸۲۱ (۲۰٤)  -  (۲۰٤)
 منشأت صغیرة - ٥٬۸٦۳  -  ٥٬۸٦۳ ۳۱۹  -  ۳۱۹
 منشأت متوسطة - ۱٥٬۳۹٤  -  ۱٥٬۳۹٤ ۳۰۹  -  ۳۰۹

 منشأت كبیرة - ۳۱٬٤٦۳  -  ۳۱٬٤٦۳ (۲٬۰۱۱)  -  (۲٬۰۱۱)
 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ٥۳٬۷۷۲  -  ٥۳٬۷۷۲  (۱٬٥۹۰)  -  (۱٬٥۹۰)

 االجنبي - مصاریف فائض الخسارة -  -  -  (۳۳۹)    (۳۳۹)
 صافي األقساط المكتتبة ٥۳٬۷۷۲  -  ٥۳٬۷۷۲  (۱٬۹۲۹)    (۱٬۹۲۹)

٦٥٬۲۱۲ 
 

- 
 

٦٥٬۲۱۲  (۲٦٬۷٤٤) 
 

 
 

(۲٦٬۷٤٤) 
المكتسبة ، التغیرات في أقساط التأمین غیر 

 صافي
 صافي أقساط التأمین المكتسبة ۲۷٬۰۲۸  -  ۲۷٬۰۲۸  ٦۳٬۲۸۳  -  ٦۳٬۲۸۳

            
 إجمالي اإلیرادات ۲۷٬۰۲۸  -  ۲۷٬۰۲۸  ٦۳٬۲۸۳  -  ٦۳٬۲۸۳

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 تكالیف ومصروفات االكتتاب
 إجمالي المطالبات المدفوعة ۲۳٬۷۳٤  -  ۲۳٬۷۳٤  ٦٤٬۲۷۷  -  ٦٤٬۲۷۷
 حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة (۱٬٤۰۱)  -  (۱٬٤۰۱)  (٥٬۷٤۱)  -  (٥٬۷٤۱)
 صافي المطالبات المدفوعة ۲۲٬۳۳۳  -  ۲۲٬۳۳۳  ٥۸٬٥۳٦  -  ٥۸٬٥۳٦
 في المطالبات تحت التسویةالتغیرات  ۷٬٤٤۱    ۷٬٤٤۱  (٥٬٥۱۰)    (٥٬٥۱۰)

(٦۹۳) 
 

- 
 

(٦۹۳)  ٤٬۷۹٥ 
 

- 
 

٤٬۷۹٥ 
في المطالبات المتكبدة و الغیر مبلغ التغیرات 

 عنھا
 صافي المطالبات المتكبدة ۳٤٬٥٦۹  -  ۳٤٬٥٦۹  ٥۲٬۳۳۳  -  ٥۲٬۳۳۳
 احتیاطي عجز أقساط التامین ۷٬٦۲۱  -  ۷٬٦۲۱  (٦٬۰٥۹)  -  (٦٬۰٥۹)

 احتیاطیات فنیة أخرى ٤۳٤  -  ٤۳٤  (۱۰۸)  -  (۱۰۸)
 اقتناء وثائق التأمین تكالیف ۱٬۱۲۱  -  ۱٬۱۲۱  ۲٬٥۸۷  -  ۲٬٥۸۷

 مصروفات اكتتاب أخرى ۱٬۲٦۲  -  ۱٬۲٦۲  ۷۳۲    ۷۳۲
 صافي تكالیف و مصروفات االكتتاب ٤٥٬۰۰۷  -  ٤٥٬۰۰۷  ٤۹٬٤۸٥  -  ٤۹٬٤۸٥

            
  االكتتاب  نتائجصافي  (۱۷٬۹۷۹)  -  (۱۷٬۹۷۹)  ۱۳٬۷۹۸  -  ۱۳٬۷۹۸

         
 

   
 
 
 
 
 



 شر�ة عنا�ة السعود�ة للتامین التعاوني
 (شر�ة مساهمة سعود�ة)

 القوائم المال�ة األول�ة الموجزةإ�ضاحات حول 
  م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠المنته�ة في  أشهر الثالثة أشهر والتسعة لفترة

- ۲۲ - 

 اضافیة (تتمھ) معلومات -۱۹  
 (تتمھ) قائمة الدخل االولیة  ب) 

 
 

 ج) قائمة الدخل الشامل األولیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۲۰۱۹ م۲۰۱۸

عملیات  اإلجمالي
عملیات  اإلجمالي عملیات التامین المساھمین

 المساھمین
عملیات   

 التامین
 سبتمبر ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

        
 (مصروفات) / دخل التشغیل األخر      
 الدخل اآلخر - - - - - -

 مخصص دیون مشكوك فیھا (٤٬٤۱۰) - (٤٬٤۱۰) ۱٬۰٤۲ - ۱٬۰٤۲
 مصروفات عمومیة وإداریة (۱۱٬۸۱۷) (۳٦۱) (۱۲٬۱۷۸) (۱۱٬۲٥۹) (۹۳۳) (۱۲٬۱۹۲)

 ایراد عموالت عن الودائع - ۱٬٦۰٥ ۱٬٦۰٥ - ۱٬۰۷۱ ۱٬۰۷۱
 ارباح غیر محققة من االستثمارات - ۱۰۰ ۱۰۰ - (۱۱) (۱۱)

 إجمالي (مصروفات)/دخل التشغیل االخر (۱٦٬۲۲۷) ۱٬۳٤٤ (۱٤٬۸۸۳) (۱۰٬۲۱۷) ۱۲۷ (۱۰٬۰۹۰)
 صافي (الخسارة) / الدخل للفترة (۳٤٬۲۰٦) ۱٬۳٤٤ (۳۲٬۸٦۲) ۳٬٥۸۱ ۱۲۷ ۳٬۷۰۸

 صافي الدخل المسند إلى عملیات التأمین - - - - - -

۳٬۷۰۸ ۱۲۷ ۳٬٥۸۱ (۳۲٬۸٦۲) ۱٬۳٤٤ (۳٤٬۲۰٦) 
المسندة إلى عملیات صافي  الخسارة للفترة 

 المساھمین قبل الزكاة
 مصروف الزكاة - (٦۰۰) (٦۰۰) - (٦۰۰) (٦۰۰)

۳٬۱۰۸ (٤۷۳) ۳٬٥۸۱ (۳۳٬٤٦۲) ۷٤٤ (۳٤٬۲۰٦) 
صافي (الخسارة) / الدخل للفترة المسندة إلى 

 عملیات المساھمین بعد الزكاة

۱٥٬٦۷۳ - - ۲۹٬۲۱۳  - 

 الخسارة للسھم (باللایر السعودي)
المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة المتوسط 
 (باآلالف)

االساسیة المخفة للسھم  الربح /  (الخسارة)  -  (۱٫۱٥) - - ۰٫۲۰
 للفترة (باللایر السعودي)

 ۲۰۱۹ م۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي

عملیات  اإلجمالي
 ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  عملیات التامین المساھمینعملیات  اإلجمالي  عملیات التامین المساھمین

 سبتمبر
          

۳٬۱۰۸ ۳٬۱۰۸ -  (۳۳٬٤٦۲) (۳۳٬٤٦۲) - 
صافي خسارة الفترة المسند إلى 

 المساھمین
 دخل شامل اخرى - - -  - - -

 الدخل  الشاملة للفترة  /اجمالي (الخسارة)  - (۳۳٬٤٦۲) (۳۳٬٤٦۲)  - ۳٬۱۰۸ ۳٬۱۰۸



 شر�ة عنا�ة السعود�ة للتامین التعاوني
 (شر�ة مساهمة سعود�ة)

 القوائم المال�ة األول�ة الموجزةإ�ضاحات حول 
  م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠المنته�ة في  أشهر الثالثة أشهر والتسعة لفترة

- ۲۳ - 

 
 معلومات اضافیة (تتمھ) -۱۹
 قائمة الدخل االولیة )د
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبتمبر ۳۰المنتھیة في  التسعةلفترة  م۲۰۱۹ م۲۰۱۸
  (باأللف لایر سعودي)

عملیات  اإلجمالي
عملیات  اإلجمالي  عملیات التامین المساھمین

  عملیات التامین المساھمین

 اإلیرادات       
 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة       

 افراد - ۳٥۳ - ۳٥۳  ۳۷٥  ۳۷٥
 منشأت متناھیة الصغر - ۱٬۲٥۳ - ۱٬۲٥۳  ۱٬۷٥۸  ۱٬۷٥۸

 منشأت صغیرة - ۱۲٬۱۳٤ - ۱۲٬۱۳٤  ۱۸٬۷٤٥  ۱۸٬۷٤٥
 منشأت متوسطة - ۳٦٬۳۱۹ - ۳٦٬۳۱۹  ۳۹٬٤٥۰  ۳۹٬٤٥۰
 كبیرة منشأت - ٦۷٬۹٥۳ - ٦۷٬۹٥۳  ۷٥٬۹٤۳  ۷٥٬۹٤۳

 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ۱۱۸٬۰۱۲ - ۱۱۸٬۰۱۲  ۱۳٦٬۲۷۱  ۱۳٦٬۲۷۱
 االجنبي-مصاریف فائض خسارة - - -  (۱۸٬۷٥٦) - (۱۸٬۷٥٦)
 صافي أقساط التأمین المكتتبة ۱۱۸٬۰۱۲ - ۱۱۸٬۰۱۲  ۱۱۷٬٥۱٥ - ۱۱۷٬٥۱٥

۸٥٬۰۹۷ - ۸٥٬۰۹۷  (٥٤٬٦۹٥) - (٥٤٬٦۹٥) 
التأمین غیر المكتسبة ، التغیرات في أقساط 

 صافي

 صافي أقساط التأمین المكتسبة ٦۳٬۳۱۷ - ٦۳٬۳۱۷  ۲۰۲٬٦۱۲ - ۲۰۲٬٦۱۲
 إجمالي اإلیرادات ٦۳٬۳۱۷ - ٦۳٬۳۱۷  ۲۰۲٬٦۱۲ - ۲۰۲٬٦۱۲

       
 

 تكالیف ومصروفات االكتتاب
 إجمالي المطالبات المدفوعة ۱۱۱٬۰۲۱ - ۱۱۱٬۰۲۱  ۲۰۳٬٦۸۹ - ۲۰۳٬٦۸۹
 حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة (٦٬۳۷۷) - (٦٬۳۷۷)  (۲۲٬۳٦۹) - (۲۲٬۳٦۹)
 صافي المطالبات ۱۰٤٬٦٤٤ - ۱۰٤٬٦٤٤  ۱۸۱٬۳۲۰ - ۱۸۱٬۳۲۰
 في المطالبات تحت التسویةالتغیرات  (۱۹٬۹۳۷)  (۱۹٬۹۳۷)  ۳۲٬۹۸۱  ۳۲٬۹۸۱

۳٬۲۳۰ - ۳٬۲۳۰  ۱٬۸۳٥ - ۱٬۸۳٥ 
الغیر مبلغ في المطالبات المتكبدة و التغیرات 

 عنھا
 صافي المطالبات المتكبدة ۸٦٬٥٤۲ - ۸٦٬٥٤۲  ۲۱۷٬٥۳۱ - ۲۱۷٬٥۳۱

 احتیاطي عجز أقساط التامین ۱٤٬۳۸۸ - ۱٤٬۳۸۸  ٥٬٦٥٤ - ٥٬٦٥٤
 احتیاطیات فنیة أخرى ۷۱٦ - ۷۱٦  ۹۰۸ - ۹۰۸

 تكالیف اقتناء وثائق التأمین ۳٬۰۳۸ - ۳٬۰۳۸  ۹٬۹٦۰ - ۹٬۹٦۰
 مصروفات اكتتاب أخرى ۲٬۹۳۲ - ۲٬۹۳۲  ۳٬۹۹٥ - ۳٬۹۹٥

 صافي تكالیف و مصروفات االكتتاب ۱۰۷٬٦۱٦ - ۱۰۷٬٦۱٦  ۲۳۸٬۰٤۸ - ۲۳۸٬۰٤۸

  صافي نتائج االكتتاب  (٤٤٬۲۹۹) - (٤٤٬۲۹۹)  (۳٥٬٤۳٦) - (۳٥٬٤۳٦)
      

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 شر�ة عنا�ة السعود�ة للتامین التعاوني
 (شر�ة مساهمة سعود�ة)

 القوائم المال�ة األول�ة الموجزةإ�ضاحات حول 
  م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠المنته�ة في  أشهر الثالثة أشهر والتسعة لفترة

- ۲٤ - 

 
 اضافیة (تتمھ) معلومات -۱۹  
 ب)  قائمة الدخل االولیة (تتمھ) 

 
 
 
 

 ج) قائمة الدخل الشامل األولیة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۲۰۱۹ م۲۰۱۸

عملیات  اإلجمالي
عملیات  اإلجمالي عملیات التامین المساھمین

 المساھمین
عملیات   

 التامین
 سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

   (باأللف لایر سعودي)
 (مصروفات) / دخل التشغیل األخر      

 رد / (مخصص) دیون مشكوك فیھا (۱٬٤٤۷) - (۱٬٤٤۷) (٤٬۲۷٥) - (٤٬۲۷٥)
 مصروفات عمومیة وإداریة (۳٦٬۱٦٤) (۱٬۷۰۳) (۳۷٬۸٦۷) (۳٦٬۹٤۸) (۲٬٥۰۷) (۳۹٬٤٥٥)

 ایراد عموالت عن الودائع - ٥٬۱٥٤ ٥٬۱٥٤ - ۲٬۹۰۲ ۲٬۹۰۲
 غیر محققة من االستثمارات أرباح - ۲۸۳ ۲۸۳ - ٥۹ ٥۹

 إجمالي (مصروفات)/دخل التشغیل االخر (۳۷٬٦۱۱) ۳٬۷۳٤ (۳۳٬۸۷۷) (٤۱٬۲۲۳) ٤٥٤ (٤۰٬۷٦۹)
 صافي الخسارة للفترة (۸۱٬۹۱۰) ۳٬۷۳٤ (۷۸٬۱۷٦) (۷٦٬٦٥۹) ٤٥٤ (۷٦٬۲۰٥)

 صافي الدخل المسند إلى عملیات التأمین - - - - - -
(۷٦٬۲۰٥) ٤٥٤ (۷٦٬٦٥۹) (۷۸٬۱۷٦) ۳٬۷۳٤ (۸۱٬۹۱۰) 

عملیات صافي  الخسارة للفترة المسندة إلى 
 المساھمین قبل الزكاة

 مصروف الزكاة - (۱٬۸۰۰) (۱٬۸۰۰) - (۱٬۸۰۰) (۱٬۸۰۰)
)۷۸٬۰۰٥( )۱٬۳٤٦( )۷٦٬٥٥۹( )۷۹٬۹۷٦( ۱٬۹۳٤ (۸۱٬۹۱۰) 

صافي  الخسارة للفترة المسندة إلى عملیات 
 المساھمین بعد الزكاة

۱٥٬٦۷۳ - - ۲۹٬۲۱۳  - 

 الخسارة للسھم (باللایر السعودي)
المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة المتوسط 
 (باآلالف)

الخسارة األساسي والمخفة للسھم للفترة (باللایر  -  (۲٫۷٤) - - (٤٫۹۸)
 السعودي)

 ۲۰۱۹ م۲۰۱۸                           

عملیات  اإلجمالي
 أشھر المنتھیة في التسعةلفترة  عملیات التامین المساھمینعملیات  اإلجمالي  عملیات التامین المساھمین

 سبتمبر ۳۰
    (باأللف لایر سعودي)

(۷۸٬۰۰٥) (۷۸٬۰۰٥) -  (۷۹٬۹۷٦) (۷۹٬۹۷٦) - 
صافي خسارة الفترة المسند إلى 

 المساھمین
 دخل شامل اخرى - - -  - - -

 اجمالي الخسارة الشاملة للفترة  - (۷۹٬۹۷٦) (۷۹٬۹۷٦)  - (۷۸٬۰۰٥) (۷۸٬۰۰٥)



 شر�ة عنا�ة السعود�ة للتامین التعاوني
 (شر�ة مساهمة سعود�ة)

 القوائم المال�ة األول�ة الموجزةإ�ضاحات حول 
  م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠المنته�ة في  أشهر الثالثة أشهر والتسعة لفترة

- ۲٥ - 

 
 اضافیة (تتمھ) معلومات -۱۹

 األولیة  التدفقات النقدیة قائمةد)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰

 اإلجمالي
عملیات 
 عملیات التامین عملیات المساھمین اإلجمالي عملیات التامین المساھمین

 التشغیلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة 

  (باأللف لایر سعودي) 

(۷٦٬۲۰٥) (۷٦٬۲۰٥) - (۷۸٬۱۷٦) (۷۸٬۱۷٦) - 
 صافي خسارة الفترة

 التعدیالت على العناصر غیر النقدیة
       

 استھالك ممتلكات ومعدات ۷۰٤ - ۷۰٤ ٥۹۱ - ٥۹۱
 اطفاء موجودات غیر ملموسة ٥۸۲ - ٥۸۲ ۷۳٦ - ۷۳٦

 مخصص دیون مشكوك فیھا ۱٬٤٤۷ - ۱٬٤٤۷ ٤٬۲۷٥ - ٤٬۲۷٥
 ربح غیر محقق من االستثمارات - (۱۷۸) (۱۷۸) - (۳۱) (۳۱)
 اطفاء الخصومات بالصافي  - (۱۰٥) (۱۰٥) - (۲۸) (۲۸)

 مخصص مكافاة نھایة الخدمة ۱٬۲۹۷ - ۱٬۲۹۷ ۱٬۱٦۸ - ۱٬۱٦۸
(٦۹٬٤۹٤) (۷٦٬۲٦٤) ٦٬۷۷۰ (۷٤٬٤۲۹) (۷۸٬٤٥۹) ٤٬۰۳۰  

 الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:التغیرات في       
 اقساط تأمین مدینة  (٤٥٬٥٦٥) - (٤٥٬٥٦٥) ٤۹٬۲٦۹ - ٤۹٬۲٦۹

 ذمم مدینة لمعیدي التأمین (٥٬٤۳۹) - (٥٬٤۳۹) - - -
 حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة ٥٬۱۳۲ - ٥٬۱۳۲ (۷٬۸۲٤) - (۷٬۸۲٤)

 التأمین من المطالبات المتكبدة و غیر المبلغ عنھاحصة معیدي  ۱٬٦۹۲ - ۱٬٦۹۲ (۲۹٦) - (۲۹٦)
 حصة معیدي التأمین من احتیاطي عجز أقساط التأمین ٦۱۰ - ٦۱۰ (۱٬۸۸٤) - (۱٬۸۸٤)

 تكالیف اقتناء وثائق تأمین مؤجلة (۱٬۷٥٥) - (۱٬۷٥٥) ۳٬۱۷۷ - ۳٬۱۷۷
 وموجودات أخرىمصروفات مدفوعة مقدما  ۲٬۰٦۷ (٦۱۷) ۱٬٤٥۰ ۱٥٬۸۸۳ (۱۲۳) ۱٥٬۷٦۰

 النظامیة الودیعةإیراد العموالت المستحقة من  - (۸۹٦) (۸۹٦) - - -
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى (٤٤٬۰٤۱) (٤٬٤۷۷) (٤۸٬٥۱۸) ۱۳٬۲٤۸ ۳۹ ۱۳٬۲۸۷
 ذمم دائنة لمعیدي التأمین (۹۳۹) - (۹۳۹) ۱۷٬۳۹۷ - ۱۷٬۳۹۷

 غیر مكتسبة اقساط تأمین ٥٤٬٦۹٥ - ٥٤٬٦۹٥ (۸٥٬۰۹۷) - (۸٥٬۰۹۷)
 احتیاطي مطالبات تحت التسویة (۲٥٬۰٦۹) - (۲٥٬۰٦۹) ٤۰٬۸۰٥ - ٤۰٬۸۰٥
 مطالبات متكبدة غیر مبلغ عنھا ۱٤۳ - ۱٤۳ ۳٬٥۲٦ - ۳٬٥۲٦
 احتیاطي عجز أقساط التامین ۱۳٬۷۷۸ - ۱۳٬۷۷۸ ۷٬٥۳۸ - ۷٬٥۳۸

 احتیاطیات فنیة أخرى ۷۱٦ - ۷۱٦ ۹۰۸ - ۹۰۸
 عمولة مستحقة عن ودیعة نظامیةایراد  - ۸۹٦ ۸۹٦ - - -

 مستحق لعملیات التامین - (۲۷٬۱۲۹) (۲۷٬۱۲۹) - ۷۸٬۰۲٤ ۷۸٬۰۲٤
 مستحق من عملیات المساھمین ۲۷٬۱۲۹ - ۲۷٬۱۲۹ (۷۸٬۰۲٤) - (۷۸٬۰۲٤)
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة (۱۲٬۸۱٦) (۱۱۰٬٦۸۲) (۱۲۳٬٤۹۸) (۱٤٬٦۰٤) ۱٬٦۷٦ (۱۲٬۹۲۸)

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة المدفوع (۷۸۱) - (۷۸۱) (۳۷۰) - (۳۷۰)

 صافي التدفق النقدي (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة (۱۳٬٥۹۷) (۱۱۰٬٦۸۲) (۱۲٤٬۲۷۹) (۱٤٬۹۷٤) ۱٬٦۷٦ (۱۳٬۲۹۸)



 شر�ة عنا�ة السعود�ة للتامین التعاوني
 (شر�ة مساهمة سعود�ة)

 القوائم المال�ة األول�ة الموجزةإ�ضاحات حول 
  م٢٠١٩سبتمبر  ٣٠المنته�ة في  أشهر الثالثة أشهر والتسعة لفترة

- ۲٦ - 

 
 (تتمھ) اضافیة معلومات -۱۹

 (تتمھ) االولیة التدفقات النقدیة قائمةد)  

 
 

 ارقام المقارنة -۲۰
 الزكاة  )أ

 في المعالجة المحاسبیة                 نتیجة إلصدار تعمیم جدید من مؤسسة النقد العربي السعودي. ھذا التغیركبالزكاة  االعدادتم تغییر أساس  )۲كما ھو موضح في االیضاح رقم (
 الدخل والدخل الشامل والتغیرات في حقوق المساھمین: بقوائم) لھ التأثیر التالي على البنود الخاصة ۳ االیضاح رقم(كما ھو موضح في 

 
 :۹۲۰۱ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  الثالثةكما في فترة 

 (باأللف لایر سعودي)
 الرصید السابق بعد التعدیل اثر التعدیل الرصید السابق قبل التعدیل التأثیر الحساب

 (٦۰۰) (٦۰۰) - قائمة الدخل االولیة الزكاة
 ۳٬۱۰۸ (٦۰۰) ۳٬۷۰۸ قائمة الدخل االولیة صافي الخسارة خالل الفترة

 ۰٫۲۰ (۰٫۰٤) ۰٫۲٤ قائمة الدخل االولیة نصیب السھم من الدخل خالل الفترة 
 - ٦۰۰ (٦۰۰) التغیرات في حقوق الملكیة األولیةقائمة  الزكاة 

 ۳٬۱۰۸ (٦۰۰) ۳٬۷۰۸ قائمة الدخل الشامل األولیة اجمالي خسائر الدخل الشامل االخر
 
 

    

 :۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةكما في فترة 
 (باأللف لایر سعودي)

 الرصید السابق بعد التعدیل التعدیلاثر  الرصید السابق قبل التعدیل التأثیر الحساب
 (۱٬۸۰۰) (۱٬۸۰۰) - قائمة الدخل االولیة الزكاة

 (۷۸٬۰۰٥) (۱٬۸۰۰) (۷٦٬۲۰٥) قائمة الدخل االولیة صافي الخسارة خالل الفترة
 (٤٫۹۸) (۰٫۱۲) (٤٫۸٦) قائمة الدخل االولیة نصیب السھم من الدخل خالل الفترة 

 - (۱٬۸۰۰) (۱٬۸۰۰) حقوق الملكیة األولیةقائمة التغیرات في  الزكاة 
 (۷۸٬۰۰٥) (۱٬۸۰۰) (۷٦٬۲۰٥) قائمة الدخل الشامل األولیة اجمالي خسائر الدخل الشامل االخر

 
 

 اعتماد القوائم المالیة االولیة الموجزة  -۲۱
 م.۲۰۱۹نوفمبر  ۳ھـ الموافق ۱٤٤۱ربیع األول  ٦ وجزة من قبل مجلس االدارة بتاریخالم االولیةاعتماد القوائم المالیة  تم

 ۲۰۱۹   م۲۰۱۸
  عملیات التامین عملیات المساھمین  اإلجمالي  عملیات التامین عملیات المساھمین اإلجمالي

          

 
 

الت����دفق����ات النق����دی����ة من األنش�������ط����ة       
 االستثماریة

 شراء إستثمارات - (٦۰٬۰۲٥)  (٦۰٬۰۲٥)  - - -
 من بیع استثماراتمتحصالت  - ٥٬۰۰۰  ٥٬۰۰۰  - - -

۳۲٬٥٤۷ ۳۲٬٥٤۷ - 
 

۱٬۹۸۰  ۱٬۹۸۰ - 
متحصالت استحقاق ودائع مرابحة  

 قصیرة األجل
 الزیادة في الودائع النظامیة                                                                                     - (۱٥٬۰۰۰)  (۱٥٬۰۰۰)    

 شراء ممتلكات ومعدات  (۸٦۰) -  (۸٦۰)  (۱٬۲۸۸) - (۱٬۲۸۸)
 شراء موجودات غیر ملموسة (٤۰٤) -  (٤۰٤)  (۷۰۷) - (۷۰۷)

۳۰٬٥٥۲ ۳۲٬٥٤۷ (۱٬۹۹٥) 
 

(٦۹٬۳۰۹)  (٦۸٬۰٤٥) (۱٬۲٦٤) 
الناتج  / )المستخدم في(صافي النقد 

 األنشطة االستثماریةمن 
 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة        
 إصدار أسھم حقوق أولویة - ۲۰۰٬۰۰۰  ۲۰۰٬۰۰۰            -            - -

- - - 
 

۲۰۰٬۰۰۰  ۲۰۰٬۰۰۰ - 
من األنشطة  الناتجصافي النقد 

 التمویلیة
 صافي التغیر في النقد وما في حكمھ (۱٤٬۸٦۱) ۲۱٬۲۷۳  ٦٬٤۱۲  (۱٦٬۹٦۹) ۳٤٬۲۲۳ ۱۷٬۲٥٤
 النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة ۱٦٬٤۸٤ ٤۰٬۲۳۷  ٥٦٬۷۲۱  ۳۲٬۳۸۹ ٤۲۳ ۳۲٬۸۱۲
 النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة ۱٬٦۲۳ ٦۱٬٥۱۰  ٦۳٬۱۳۳  ۱٥٬٤۲۰ ۳٤٬٦٤٦ ٥۰٬۰٦٦
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