
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة بروج للتأمين التعاوني

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 )غير مراجعة( الموجزة األولية القوائم المالية

 وتقرير الفحص المحدود   

 م2022 يونيو 30في  المنتهيتين أشهر والستة أشهر الثالثة لفترتي



 نيشركة بروج للتأمين التعاو

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 الموجزةاألولية  القوائم المالية

 2022يونيو  30والستة أشهر المنتهيتين في  أشهر لفترتي الثالثة

 

  

  

 صفحة فهرس

  

 1 مراجعي الحسابات حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة تقرير

  

 2   الموجزةاألولية قائمة المركز المالي 

  

 3 ائمة الدخل األولية الموجزةق

  

 4 الموجزةالدخل الشامل األولية قائمة 

  

 5  الموجزةقائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية 

  

 6 الموجزةقائمة التدفقات النقدية األولية 

  

 32-7 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية

  















 شركة بروج للتأمين التعاوني

  )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( (مراجعة)غير  األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م2022يونيو  30

     7 

   

 

 معلومات الشركة -1
 

شجل النجافن  ين ايت النياو"يبروت ليركة  شيودية بال شركةش(، لي يركة اشالمة  يودية اشجية في المميكة اليربية ال لشال

وعنوان المكنب المشجل ليشركة لو  .(2010يناير  26لالمواف   لـررررر1431 صفر 10نافيا ب ، والصادف1010280606فقم 

الشررررركة لو ازاولة هعماه الن ايت النياو"ي واأل"شررررءة ولدف  .المميكة اليربية الشرررريودية .11553الريا   51855 .ب.ي

ركة في وثم إدفات الش .ايت اليامماه الرئيشية فيذا جميع فئا  الن وثشمل خءوط األع .في المميكة اليربية الشيودية ذا  الصية

 .2010ف راير  15بنافيا  ثدواه ل وق األ ذم الشيودن(
 

ي المميكة اليربية الشرريودية بموجب الم ادنا النياو"ية وفقاً ليمر رروم الميكي فقم وثم ثرخيص الشررركة لنمافس هعماه الن ايت ف

 27الم فخ في  313وحشب قراف اجيس الوزفاا فقم  .(2008اكنوبر  29لـررررررر لالمواف  1429يواه  28/م الم فخ في 72

( هصدف  وزافة 2009 ديشم ر 27لـرررررر لالمواف  1431احرم  10وبنافيا  .(2008هكنوبر  28لـرررررر لالمواف  1429يواه 

  .ث  يس الشركة يييتالنجافة والصناعة قراف 
 

ية ليشررركة الشرريودن الموافقة الر ررمال نة المركزن  (، هصرردف2010اايو  29لـرررررررر لالمواف  1431جماد  الوا"ي  15 بنافيا

  . لمزاولة هعماه الن ايت
 

ال نة الحصرررررروه عيف ثرخيص ات  بيد وذلة  2010يوليو  1 بنافيا الحاصررررررة بذا الن ايت عمييا بده  الشررررررركة بمزاولة و

 .إ نكماه الموافقة عيف المننجا  واإلجراا  ذا  الياقة لي دا بمزاولة عمييا  الن ايت وذلة بيدالشيودن المركزن 
 

 المن قية إلف المشررالميت ٪90لـرررررررر ان ايت إلف حمية ولائ  الن ايت و ات صررافي فائض عمييا  ال ٪10يجب عيف الشررركة ثوزيع 

الن ايت  ينم ثحويل اليجز الناثج عت عمييا  .الشيودنال نة المركزن بالشركة وفقا لنظام الن ايت والئحنه الننفيئية الصادفة عت 

 .إلف عمييا  المشالميت بالكاال
 

 أسس اإلعداد -2
 

 أسس العرض )أ(
 

 
وفقاً لميياف المحا ررر ة  2022 يو"يو 30 في المننذينيت والشرررنة ايرررذر هيرررذر لوالةا لفنرثيالموجزة  األولية المالية القوائمثم إعداد 

والميايير واإلصرردافا  األخر  الصررادفة ات ق ل في المميكة اليربية الشرريودية  والمينمد شاألوليةشالنقافير المالية  34الدولي فقم 

 .لمحا  يتليمراجييت و االذيئة الشيودية 
   

ً الموجزة األولية المالية  القوائمثم إعداد ا  رررررراس اإل ررررررنمرافية وه رررررراس النكيفة النافيحية اا عدا القياس بالقيمة اليادلة أل وفقا

نافع "ذاية وازايا وا الني ثحنشررررب وفقاً لءريقة حقوق الميكية شلإل ررررنومافا  المناحة لي يعش واإل ررررنوماف في الشررررركا  الزايية

 .الحداة ليموظفيت بالقيمة الحالية 
 

الموجزة وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشرراال والندفقا  النقدية ليمييا  الن ايت وعمييا  المشررالميت  األولية قائمة المركز المالي

الم ادنا اإلفيرررادية الصرررادفة ات ق ل اليوائح بمنءي ا   كمييواا  االية ثكمييية ثينزمثم ثقديمذا  19الميروحرررة في اإليضررراح 

ية  وغير اءيوبة بموجبالشرررررريودن لي نة المركزن فيئية نالن ية لينقافير المال لدول ي نة لئية وثنءيب اليوائح الننفي .الميايير ا

 .يمييا  الن ايت وعمييا  المشرررالميتلمصرررافيف اإليرادا  وال فصرررل واحرررح ليموجودا  والمءيوبا  والشررريودن المركزن 

اال والندفقا  النقدية ليمييا  الن ايت قائمة المركز المالي األولية الموجزة وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشررررروبناااً عيف ذلة فإن 

وعمييا  المشررالميت والمشرراف إليذا هعاه ثيكس فقم الموجودا  والمءيوبا  واإليرادا   والمصررافيف والمكا ررب هو الحشررائر 

  .لييمييا  المينية الشااية 
 

ير المالية ينم داج هفصرردة وايااا  عمييا  اع اإللنزام بالميايير الدولية لينقاف عيف اشررنو  الشررركة المالية القوائمعند إعداد 

وينم إ ن ياد األفصدة المدفجة حمت اليمييا  والميااا  واألفباح هو  .الن ايت وثوحيدلا اع ثية الحاصة بيمييا  المشالميت

ت ثكون   المشالميوالشيا ا  المحا  ية المن ية ليمييا  الن ايت وعمييا .بالكاال خاه الداج .إن وجد  .الحشائر غير المحققة

  .اوحدة لمول ثية الميااا  والوقائع في ظروف اشابذة
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 ( تتمة) أسس اإلعداد -2
 

 ( ة)تتم أسس العرض )أ(
 

 

 
الية الشررررررنوية ويجب هن ثقره المالية األولية الموجزة جميع المييواا  واإلفصرررررراحا  المءيوبة في القوائم الم القوائمال ثشررررررمل 

 .2021ديشم ر  31المالية الشنوية ليشركة كما لي بنافيا  اع القوائمباإلقنران 
 
 . اليمية الوظيفية ليشركة ثم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة بالرياه الشيودن ولو 

 
 

 األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة    )ب( 
 

  

ة وحررررررع هحكام وثقديرا  وافنراحررررررا  ث لر عيف ثء ي  الشرررررريا ررررررا  الموجزة ات اإلداف األوليةالمالية  القوائمينءيب إعداد 

 .قد ثحنيف الننائج الفييية عت لئه النقديرا  .المحا رررر ية والم الغ المشررررجية ليموجودا  والمءيوبا  واإليرادا  والمصررررروفا 

 عاوة عيف ذلة ، قاات الشركة بالنظر فيما ييي:
 

 ة للتأمين الصحي والموجودات الماليةعلى اإلحتياطات الفني 19-تأثير جائحة كوفيد
 

ش( عيف ه"ه جائحة اعنرافًا با"نشافه 19-كوفيد ، هعينت انظمة الصحة اليالمية  ثفشي فيروس كوفو"ا لش 2020اافس  11في 
ا عيف انءقة دوه اجيس النياون الحييجي بما في ذلة المميكة ال .الشرررريع في جميع ه"حاا اليالم ربية يوقد هلر لئا النفشررري هيضرررً

"فئ  المميكة اليربية الشيودية عيف وجه  .اثحئ  الحكواا  في جميع ه"حاا اليالم خءوا  الحنواا ا"نشاف الفيروس .الشيودية
  .المميكةاشنو   وفرحت حظر النجوه عيفالحصوي إغاق الحدود ، وهصدف  الم ادئ النوجيذية ليمشافة االجنماعية 

 
 يي"شرررراطاثذا ع ثيءل و"نائج الشررررركة، ثيمل حيث الشرررريوية اليربية المميكة( في 19-يدكوفو"ا لكوف فيروس ال"نشرررراف كننيجة

 ميياثذاع عيفالجائحة  لرإدافة الشرررركة عيف "حو ا رررن اقي ثقييماً أل هجر  اال رررواق  ثية فيواإلقنصرررادن  اإلجنماعيالصرررييد 
 :لضمان وا ن اقية قائيةوإجرااا  و ثدابير عدة واثحئ 

 
 الشركة. ثيملاألو ع "ظاقاً حيث  والمجنمعذا اوظفي و ااة صحة -
ً  وبقااهداخل المميكة  هعمالذا ا نمراية -  . ييمو احميا
 

 مالية أخرىموجودات 
 

لنحديد اا إذا كان لناك دليل اوحرروعي عيف هن  19-كوفيد قاات الشررركة بإجراا ثقييم وفقًا لشرريا ررنذا المحا رر ية بشرر ب جائحة 

وثشمل لئه اليواال ، اول الصيوبا  المالية الك يرة ليُمصدف  .المالية قد ا"حفضت قيمنذا دا الموجوهصل االي هو اجموعة ات 

الشداد ، هو احنماه هن الُمصدف هو المديت  يدخل في إفاس هو إعادة ثنظيم االي هخر  ،  عت النوقفهو المديت ، هو النقصير هو 

نحديد اا إذا لناك ا"حفا  ك ير في القيمة اليادلة ليموجودا  المالية في حالة األ ررررررذم ، هجر  الشررررررركة ثقييًما ل .واا إلف ذلة

لم يكت له هن ث لير اادن فيما ينيي   19-كوفيد بناًا عيف لئه النقييما  ، ثينقد الشرررركة هن جائحة  .المناحة لي يع ب قل ات ثكيفنذا

وثواصرررررل إدافة الشرررررركة  .2022 يو"يو 30لمننذي في باليواال المئكوفة هعاه عيف الننائج الني هبيغت عنذا الشرررررركة ليربع ا

 .اراق ة الوحع عت كوب
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 ن لم تصبح سارية المفعول حتى اآل و الصادرةالسياسات المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة ملخص   -3

 

 السياسات المحاسبية الهامة

ة الني اع ثي ثنواف  الموجزة األولية في إعداد لئه القوائم الماليةدة المينمإدافة المحاطر  يا ا  المحا  ية الذااة و الشيا ا إن 

  . م2021 ديشم ر  31ينم إث اعذا في إعداد القوائم المالية الشنوية ليشركة ليشنة المننذية في 

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ

ية للشركة. المالية األول القوائمة المفعول حتى تاريخ إصدار فيما يلي المعايير والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تصبح ساري
 تعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير ، إن وجدت ، عندما تصبح سارية المفعول.

 األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

من عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية على  ، كما تم إصداره، المرحلة األولى9يعكس المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

وينطبق على  39الرغم من أن تاريخ االعتماد يخضع لمسودة التعرض الصادرة مؤخًرا حول استبدال معيار المحاسبة الدولي 

ً . كان المعيار ساريًا مبدئي39لي تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية كما هو محدد في معيار المحاسبة الدو للفترات  ا

الصادر  التحولإفصاحات و 9م، ولكن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2013يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 م. 2015يناير  1الى  تاريخ السريان اإللزاميم أجلت 2011في ديسمبر 

األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 2013نوفمبر  19ومع ذلك ، في 

ليشمل نموذج  9( المعدل للمعيار الدولي للتقارير المالية 9)محاسبة التحوط والتعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

ن المعيار الدولي للتقرير المالي م، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية أ2014محاسبة التحوط العام الجديد. في اجتماع فبراير 

م مع استثناء مؤقت اختياري لتأجيل 2018يناير  1سيكون فعااًل إلزاميًا لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  9رقم 

لتأمين. تماشيًا م للشركات التي ترتبط أنشطتها في الغالب مع ا2022يناير  1حتى  9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

يناير  1حتى  9مع شركات التأمين األخرى في المملكة العربية السعودية، أجلت الشركة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

  .17م لتتوافق مع اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 2023

 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية 

م. سيكون المعيار الدولي 2017في مايو  17رقم  التقرير المالي إلعدادير المحاسبة الدولية المعيار الدولي أصدر مجلس معاي

م. بمجرد أن 2023يناير  1ساري المفعول إلزاميًا لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  17للتقرير المالي رقم 

 4محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17إلعداد التقارير المالية رقم  يصبح ساري المفعول، سيحل المعيار الدولي

هو لتوفير نموذج محاسبي أكثر فائدة واتساقا  17. الهدف العام للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2005الذي تم إصداره في عام 

 .17. إن الشركة بصدد تقييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية لعقود التأمين بين الكيانات التي تصدر عقود التأمين عالميا

 
 

 ما في حكمهوالنقد  -4

 
 

 (اراجيةل 2021ديشم ر  31  (مراجعة)غير  2022 يونيو 30 

   
عمليات   عمليات التأمين

 المساهمين

عمييا    عمييا  الن ايت 

 المشالميت

  يودن لاير  لاير  يودن  لاير سعودي  لاير سعودي 

        

 66,232,040  170,713,065  18,329,369  25,389,851 النقد وهفصدة لد  ال نوك 

هيذر  3ودائع "قدية ثشنح  خاه 

 -  941,790  -  - إعن افاً ات ثافيا اإل نحواذ

 25,389,851  18,329,369  171,654,855  66,232,040 
 

 .كل ايقوه قيمذا اليادلة في ثافيا النقريرثقافب القيم الدفنرية المئكوفة هعاه بش
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 الودائع ألجل  -5

المحيية والم  ررررشررررا  المالية بإ ررررنحقاق هصرررريي يزيد عت لالة هيررررذر إعن افاً ات ثافيا نوك  ينم وحررررع الودائع ألجل في ال

 .( نوياً  %4,09: 2021ديشم ر  31 نوياً ل %4,75دخل عمولة خاي بنش ة ايدلذا  ثحق اإل نحواذ و

      

 .الدفنرية ليودائع ألجل ثقافب عيف "حو ايقوه قيمنذا اليادلة بنافيا النقرير إن القيمة

 

 

 صافي(ط وذمم معيدي التأمين المدينة )أقسا -6
 

 اما ييي: هقشاط وذام اييدن الن ايت المدينةثنشكل ه(    

 

 2022 يونيو 30 

 )غير مدققة(

 2021ديشم ر  31 

 لادققة(

   يودنلاير  لاير سعودي 
    

 48,151,240  81,703,490 هقشاط الن ايت المدينة 

 (11,184,720)  (15,670,069) "اقص: احصص الديون المشكوك في ثحصييذا

 66,033,421  36,966,520 

    

 6,234,566  14,255,352 ذام اييدن الناايت المدينة

 (3,313,272)  (2,656,074) "اقص: احصص الديون المشكوك في ثحصييذا

 11,599,278  2,921,294 

 39,887,814  77,632,699 صافي - هقشاط وذام اييدن الن ايت المدينةاجموع 

 

 

 

 :ليفنرة / الشنة الولائ  واييدن الناايت المشكوك في ثحصييذاحاايي  فيما ييي حركة احصص هفصدةب(   

 
 المجموع  معيدي التأمين  حاملي الوثائق 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي (مراجعة)غير  2022 يونيو 30

      

 14,497,992  3,313,272  11,184,720 الرصيد اإلفتتاحي

 3,828,151  (657,198)  4,485,349 للفترة /المحمل )عكس(

 18,326,143  2,656,074  15,670,069 الرصيد الختامي

      

 جموعالم  اييدن الناايت  حاايي الولائ  

 لاير  يودن  لاير  يودن  لاير  يودن (اراجيةل 2021ديشم ر  31

      

 15,104,152  1,044,231  14,059,921 الرصيد اإلفنناحي

 (606,160)  2,269,041  (2,875,201) ليشنة عكس

 14,497,992  3,313,272  11,184,720 الرصيد الحنااي
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 اإلستثمارات -7

 

 إل نومافا  كما ييي:ثُصنَّف ا  .1
 

 (اراجيةل 2021ديشم ر  31  (مراجعة)غير  2022 يونيو 30 

 عمييا  المشالميت عمييا  الن ايت  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير  يودن لاير  يودن  لاير سعودي لاير سعودي 

 126,635,558 25,044,590  142,976,465 59,351,293 اناحة لي يع

 5,000,000 -  5,000,000 - حنف ثافيا اإل نحقاقاقنناة 

 131,635,558 25,044,590  147,976,465 59,351,293 المجموع

 

 ثن لف اإل نومافا  المناحة لي يع اما ييي:  ه(
 

 (اراجيةل 2021ديشم ر  31  (مراجعة)غير 2022 يونيو 30 

   المشالميتعمييا عمييا  الن ايت  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير  يودن لاير  يودن  لاير سعودي لاير سعودي 

 12,702,270 -  15,143,368 -  ه ذم احيية ادفجة 

وحرردا  في صررررررنررادي  إ ررررررنومرراف احييررة 

 *لصافي قيمة الموجودا (
59,351,293 58,547,419  25,044,590 40,783,222 

 71,226,988 -  67,362,600 - هوفاق االية ذا  دخل لابت ادفجة

 - -  - - وحدا  الصنادي  اليقافية المدفجة 

 1,923,078 -  1,923,078 - إ نوماف ه ذم احيية غير ادفجة **

 126,635,558 25,044,590  142,976,465 59,351,293 اإل نومافا  المناحة لي يع اجموع
 

 

 
 

 الموجودا ير كما هعيت عنذا اد الموجودا : صافي قيمة الموجودا صافي قيمة    * 

 .الحصة في يركة "جم لحداا  الن ايت ثمول لئه ** 
 

 
 

المحنفظ بذا حنف ثافيا اال ررنحقاق عيف األوفاق المالية المحيية غير المنداولة ذا  الشررير اليائم عيف  الموجودا ثشررنمل  (بل

 النحو النالي:
 

 (اراجيةل 2021ديشم ر  31  (مراجعة)غير 2022 يونيو 30 

 عمييا  المشالميت عمييا  الن ايت  عمليات المساهمين تأمينعمليات ال 

 لاير  يودن لاير  يودن  لاير سعودي لاير سعودي 

 5,000,000 -  5,000,000 - 2022صكوك شالمراعيش   نم ر  

 5,000,000 -  - - 2021يو"يو  –ش   كيمش  صكوك 

اجموع اإل ررررررنومرررافا  المحنفظ بذرررا حني 

 ثافيا اإل نحقاق
 

- 

 

5.000.000 
 

- 
10.000.000 

  
 

لم  ،احنيفة عت قيمنذا الدفنرية 2022 يو"يو 30كما في  المحنفظ بذا حني ثافيا اإل ررررنحقاق ررررنومافا  لإللم ثكت القيمة اليادلة 

 .ثكت لناك حركة في اال نومافا  المحنفظ بذا حنف ثافيا اال نحقاق خاه لئه الفنرة
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 )تتمة( اإلستثمارات -7
 

 الحركة خاه الفنرة / الشنة في اال نومافا  لي كما ييي: .2  
 

 (اراجيةل 2021ديشم ر  31  (مراجعة)غير  2022 يونيو 30  

 عمييا  المشالميت عمييا  الن ايت  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير  يودن لاير  يودن  لاير سعودي لاير سعودي 

 199,708,514 52,732,939  131,635,558 25,044,590 الرصيد االفنناحي 

 7,511,929 62,793,195  24,140,470 34,021,648 اشنريا  

 (78,006,493) (97,909,152)  (4,363,459) -  ا ن يادا  

 (1,218,783) -  -  -  ا"حفا  في القيمة 

 59,066,238 151,412,569  17,616,982 127,995,167 

 3,689,336 7,405,959  (2,914,180) 306,704 ا  ليادلة لإل نومافالنغييرا  في القيمة ا

 (48,945) 21,649  (521,924) (21,649) النغيرا  في ثرجمة عما  اجن ية

 131,635,558 25,044,590  147,976,465 59,351,293 الرصيد الحنااي 

 

 اإلستثمار في شركات تابعة  -8
 

 :النالية لمييواا  الماليةا فيثنيحص لي غير ادفجة حصة الشركة في الشركة النابية، و
 

 خدمات ضمانات الخليج )شركة ذات مسؤولية محدودة(شركة 
 

 ٪الحصة  خسارة إيرادات مطلوبات موجودات بلد التأسيس كما في

 ٪40 *(256.553) 2,286,562 2,529,067 4,045,336 السعودية 2021ديسمبر  31

 ٪40 (318.836*ل 1.480.631 3.870.711 5.643.624 الشيودية 2020ديشم ر  31

 

 .2021 ديشم ر 31المننذية في  فنرةلي دافيةالمالية اإل القوائمبناًا عيف هحدث 
 

ال حريت لمجموعة  -ات ق ل يررررررركة الحييج ليضررررررما"ا   ٪60م ، حيث ثم بيع ايكية  2020يناير  26ثم ثوقيع اثفاقية بنافيا 

ثم الحصرررروه عيف عدم اما"ية ا  ررررشررررة النقد اليربي الشرررريودن عيف لئا النغيير في الميكية كويت ال –ك  .م.الحييج لين ايت ش

 .2019"وفم ر  14بنافيا 
 

 1,134,163  بنشررر ة ايكينه ا يغبنحمل كل انذما قرافاً ، هصررردف  الشرررركة واجموعة الحييج لين ايت  2020ف راير  6* في 

شررركة ليشررنة المننذية لي المالية  القوائمق ل إصررداف  2019ة ليشررركة الزايية ليام لاير  رريودن ات المصررافيف اإلدافية واليمواي

الدخل  قائمةلاير  يودن كمصافيف هخر  ايروحة في  453,666ا يغ  بنحملم ، وبئلة قاات الشركة  2019الزايية ليام 

 .ليمييا  المشالميت األولية الموجزة

قراف الشرية ب ن ينحمل كل   يركة اشالمة كوينيةاجموعة الحييج لين ايت هصدف  الشركة و،  2020ديشم ر  28 بنافيا* 

ق ل  .2020لاير  يودن ات المصافيف اإلدافية واليمواية ليشركة الزايية ليام  500.000انذما بالننا ب "ش ة ايكينه ا يغ 

لاير  رررريودن كـ  200.000لشررررركة ا يغ ا ثحميت، وبالنالي 2020 ليشررررنة المننذية في المالية ليشررررركة الزايية القوائمإصررررداف 

 .ليمييا  المشالميت الدخل قائمةشاصافيف هخر ش ايروحة في 
 

 2022 يونيو 30 
 (مراجعة)غير 

 2021ديشم ر  31 
 (اراجيةل

 لاير  يودن  لاير سعودي 

 700,618  597,960 الرصيد االفنناحي 
 (102,658)  215,856 حصة الربح / لالحشافة( 

 597,960  813,816 حنااي الرصيد ال
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 القيمة العادلة لألدوات المالية -9

كيت في فيما بيت المشررافثيقيه ات بيع هصررل هو المدفوع لنحويل إلنزام في ايااية انظمة   رروف ينمالئن  القيمة اليادلة لي الشررير

 اا: ويشنند قياس القيمة اليادلة عيف إفنرا  هن الميااية ثنم إ .الشوق في ثافيا القياس
 

 هو .في الشوق الرئيشي الممكت الوصوه إليه ألصل هو إلنزام 

  في  وق يمكت الوصوه إليه ب فضل المزايا لألصل هو اإللنزام .حالة عدم وجود  وق فئيشيفي.  
 

 األولية ماليةلالقيم الدفنرية المنضررمنة في المييواا  اعت ال ثحنيف بشرركل ك ير  المركز الماليلألدوا  المالية في  والقيم اليادلة

   .الموجزة
 

 لقيمة العادلةل سل الهرميالتسلتحديد القيمة العادلة و
 

 ثشنحدم الشركة النشيشل الذراي النالي لنحديد واإلفصاح عت القيمة اليادلة لألدوا  المالية:
 

   ان الشررركة الوصرروه األ ررياف الميروحررة في األ ررواق النشررءة لنفس األداة هو اا يماليذا والني بإاك  - األوهالمشررنو  

 ،إليذا في ثافيا القياس
 
 

   ذا ه اليب ثقييم هخر  ثشنند إلياأل ياف الميروحة في األ واق النشءة ألصوه وإلنزااا  امالية هو   - الوا"يالمشنو     

 و ،جميع المدخا  الذااة حوه بيا"ا  الشوق الني يمكت ااحظنذا
 

 

   نند إليذا هن ُادخل لام حوه بيا"ا  الشوق الني يمكت ااحظنذاه اليب ثقييم ال يش  - الوالثالمشنو. 

 

 (مراجعةغير ) 2022 يونيو 30

 المستوى االول

 لاير سعودي

 المستوى الثاني

 لاير سعودي

 المستوى الثالث

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

     

     إستثمارات متاحة للبيع

 17,066,446 1,923,078 - 15,143,368 أسهم  -

 67,362,600 - - 67,362,600 أوراق مالية ذات دخل ثابت -

 117,898,711 - 117,898,711 - صناديق إستثمارية وعقارية -

 5,000,000 5,000,000 - - مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

 82,505,968 117,898,711 6,923,078 207,327,757 

 

 
 

 (اراجيةل 2021ديشم ر  31

 المشنو  االوه

 لاير  يودن

 المشنو  الوا"ي

 لاير  يودن

 المشنو  الوالث

 لاير  يودن

 المجموع

 لاير  يودن

     

     إ نومافا  اناحة لي يع

 14,625,348 1,923,078 - 12,702,270 ه ذم  -

 71,226,988 - - 71,226,988 هوفاق االية ذا  دخل لابت -

 65,827,812 - 65,827,812 - صنادي  إ نومافية وعقافية -

 5,000,000 5,000,000 - - اقنناة حنف ثافيا اإل نحقاق

 83,929,258 65,827,812 6,923,078 156,680,148 
 

 التحويالت بين المستويات
 

 1بيت قيا ررررررا  القيمة اليادلة ات المشررررررنو   ثحويا ، لم ثكت لناك  2022 يو"يو 30هيررررررذر المننذية في  الشررررررنةخاه فنرة 

 .3إلف هو خافت قيا ا  القيمة اليادلة ات المشنو   ثحويا ولم ينم إجراا ،  2والمشنو  

 

ات النشرريشررل الذراي ليقيمة اليادلة كما لو اوحررح في  3لم يكت لناك قيا ررا  انكرفة ليقيمة اليادلة اصررنفة حررمت المشررنو  

 .الجدوه هعاه
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 يةاإلحتياطيات الفن  -10 
 

 اإلحتياطياتو تحت التسويةصافي المطالبات  (أ) 
 2021ديشم ر  31 2022يونيو  30 

 (اراجيةل (مراجعة)غير  

 لاير  يودن لاير سعودي 

 83.717.517 98,058,066 إجمالي المءال ا  ثحت النشوية

 - - "اقصاً : القيمة القابية لينحق  لإلحاه واإل ن داه

 98,058,066 83,717,517 

 27,395,774 34,125,237 اءال ا  انك دة وغير ا يغ عنذا 

 26,312,790 34,295,834 إحنياطي عجز هقشاط الن ايت 

 5,470,428 9,554,818 إحنياطيا  فنية هخر  ل اصافيف ثشوية خشافة غير اوزعة( 

 176,033,955 142,896,509 

   "اقص:

 (10,362,152) (20,223,469) حصة اييدن الن ايت ات المءال ا  ثحت النشوية

 (4,587,389) (2,645,288) دن الن ايت ات المءال ا  المنك دة وغير ا يغ عنذاحصة ايي

 (22,868,757) (14,949,541) 

 127,946,968 153,165,198 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات األخرى
  
 

 الحركة في األقساط غير المكتسبة (ب)
 

 (اراجيةل 2021ديشم ر  31 (مراجعة)غير  2022 يونيو 30 

 اإلجمالي 

حصة معيدي 

 اإلجمالي الصافي التأمين

حصة اييدن 

 الصافي الن ايت

 لاير  يودن لاير  يودن لاير  يودن لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 76,726,741 (15,250,132) 91,976,873 168,695,898 (12,536,185) 181,232,083 الرصيد اإلفنناحي

 253,711,937 (36,999,966) 290,711,903 217,810,849 (22,328,913) 240,139,762 لشنةا لفنرة /ا هقشاط اكنن ة خاه

 (161,742,780) 39,713,913 (201,456,693) (177,354,407) 20,468,077 (197,822,484) لشنةا الفنرة/ هقشاط اكنش ة خاه

 168,695,898 (12,536,185) 181,232,083 209,152,340 (14,397,021) 223,549,361 الرصيد الحنااي

 

 

 إعادة التأمين غير المكتسبة عموالت )جـ( 
 2021ديشم ر  31  2022 يونيو 30 

 (اراجيةل  (مراجعة)غير  

 لاير  يودن  لاير سعودي 

 1,606,945  1,758,780 الرصيد اإلفنناحي

 7,663,260  3,239,929 خاه الفنرة / الشنة المشنيمةعمولة إعادة الن ايت 

 (7,511,425)  (2,667,014) عمولة إعادة الن ايت المكنش ة خاه الفنرة / الشنة

 1,758,780  2,331,695 الرصيد الحنااي
  

 المؤجلةاإلستحواذ على أقساط التأمين الحركة في تكاليف  )د(
 2021ديشم ر  31  2022 يونيو 30 

 (اراجيةل  (مراجعة)غير  

   يودنلاير  لاير سعودي 

 3,733,851  8,640,690 الرصد اإلفنناحي

 15,972,636  13,510,462 المدفوع خاه الفنرة / الشنة

 (11,065,797)  (10,477,812) المءف  خاه الفنرة / الشنة

 8,640,690  11,673,340 الرصيد الحنااي
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 عقود اإليجار   -11

 لي كما ييي:يد ح  ا نحدام الموجودا  والرصإن ف وم ا نذاك 
 2021ديشم ر  31  2022 يونيو 30 
 (اراجيةل  (مراجعة)غير  
 لاير  يودن  لاير سعودي 

    التكلفة
 7,946,701  9,468,149 الرصيد اإلفنناحي

 2,740,619  - إحافا 
 (1,219,171)  (6,727,530) إ ن يادا 

 9,468,149  2,740,619 الرصيد الحنااي

    
    المتراكم اإلستهالك

 3,377,274  3,766,720 الرصيد اإلفنناحي
 1,608,617  707,767 المحمل

 (1,219,171)  (3,590,476) ا ن يادا 
 3,766,720  884,011 الرصيد الحنااي

    
 5,701,429  1,856,608 القيمة الدفترية

 

 

 فيما ييي اءيوبا  عقود اإليجاف كما في "ذاية الفنرة / الشنة:

 2021ديشم ر  31  2022 يونيو 30 

 (اراجيةل  (مراجعة)غير  

 لاير  يودن  لاير سعودي 

 2,956,727  546,386 الجزا غير المنداوه ات النزام اإليجاف

 2,239,753  1,086,932 ات النزام اإليجاف المنداوهالجزا 

 1,633,318  5,196,480 

 
با  عق ئد عيف اءيو ية في بيغ إجمالي اصررررررروف الفوا ذا خاه الفنرة المننذ جاف المينرف ب ا يغ  2021 يو"يو 30ود اإلي

 .لاير  يودن( 60.635 : 2021 يو"يو 30لاير  يودن ل 20.150
 

 

  الزكاةمخصص    -12
 

 خاه الفنرة / الشنة ا ينة هد"اه: المحصصحركة 
 

 2021ديشم ر  31  2022 يونيو 30 

 (اراجيةل  (مراجعة)غير  

 لاير  يودن  يلاير سعود 

 30.147.838  32,841,217 في بداية الفنرة / الشنة

 11,456,333  4,638,279   المكون خاه الفنرة / الشنة

 (8,762,954)  (10,546,668) ادفوع خاه الفنرة / الشنة

 32,841,217  26,932,828 في "ذاية الفنرة / الشنة
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 )تتمة( الزكاةمخصص    -12
 

 الزكوية وضع الربوط
 

عند .2019إلف  2010لالذيئة( ليشنوا  ات  ضرائب والجمافكوال قدات الشركة اإلقرافا  الزكوية لد  الذيئة اليااة ليزكاة

لاير  2.256.659طي ت الذيئة ا يغ  2010ديشررررررم ر  31اراجية اإلقراف الزكون ات ق ل الذيئة ليفنرة الءويية المننذية في 

عدلت الذيئة الربم الزكون ليفنرة الءويية  2014م يغ وقدات إ ررنئناف لد  الذيئة. وخاه عام  رريودن. دفيت الشررركة لئا ال

لاير  ررريودن،  64.738بيد األخئ باإلعن اف ث لير "قل المحفظة وطي ت ا يغ إحرررافي اقدافة  2010ديشرررم ر  31المننذية في 

 النذائي ات ق ل الذيئة. ودفيت الشركة لئا الم يغ. ولغاية اآلن لم ينم إجراا الربم الزكون

 

لاير  ررريودن ثم ففع  2.378.604طي ت الذيئة ا يغ  2011وعند اراجية اإلقراف الزكون ات ق ل الذيئة ليشرررنة المننذية في 

شركة لئا الم يغ وقدات إ نئناف لد  الذيئة ، وفي ف راير  قاات الذيئة بمراجية الربم  2019الربوط ات ق ل الذيئة. دفيت ال

 لاير  يودن بيد األخئ بييت اإلعن اف حشم الوديية النظااية ط قاً لقراف اليجنة اإل نئنافية. 2.053.604لف ا يغ الزكون إ

 

لاير  رريودن . دفيت  1.979.521طي ت الذيئة ا يغ  2012وعند اراجية اإلقراف الزكون ات ق ل الذيئة ليشررنة المننذية في 

ففضررت الذيئة اإلعنرا  وقدات الشررركة ه ررنئناف لييجنة اليييا ليضرررائب ئة ، الشررركة لئا الم يغ وقدات إ ررنئناف لد  الذي

 .  واازالت قيد النظر طرف اليجنة

 

لاير  رررررريودن و  2.885.577، طي ت الذيئة ا يغ 2014و 2013وعند اراجية اإلقراف الزكون ات ق ل الذيئة ليشررررررنوا  

الشرررركة قدات إ رررنئنافا  لد  الذيئة ولئه اإل رررنئنافا  جافن  . إال هنكنقدير ا دئي لاير  ررريودن عيف النوالي 2.885.577

( ، فقد ثم إلغاا النقييما  األولية ليام 2020لفي عام  2014و  2013اليمل عييذا. "ظًرا إلصررررررداف النقييما  النذائية ليااي 

 ثيقائيًا. 2013/2014

 

 2019و  2018اليااة ليزكاة والدخل ليشنة المالية حري ة القيمة المضافة ات الذيئة  فبوطالشركة  ا نيمت،  2020في عام 

. لاير  رريودن 1.089.003حررري ة قيمة اضررافة باإلحررافة إلف غرااا  ث خير حررري ة القيمة المضررافة  3.924.845بقيمة 

قيد اإلجرااا . دفيت الشررررركة فبم حررررري ة القيمة المضررررافة وهلغت  االعنرا  واا زاه الربوطاعنرحررررت الشررررركة عيف 

االعنرا   نرا . ففضرررررت الذيئةوا رررررنمر  في االع الضررررررائب والجمافكدفا  الذيئة اليااة ليزكاة و  وفقًا لم االغرااا

 اليجنة. طرف النظروا ن "فت الشركة الدعو  هاام اليجنة اليييا ليضرائب، وال ثزاه القضايا قيد 

 

 ضرائب والجمافكت الذيئة اليااة ليزكاة والا حري ة اإل نقءاعالزكاة و  فبوطالشركة  ا نيمت،  م2021م و2020في عام 

 ففضرررت الذيئةقيد اإلجرااا .  االعنرا  واا زاه الربوطاعنرحرررت الشرررركة عيف  2020إلف  2014 ات المالية ليشرررنوا 

 .اليجنةاالعنرا  وا ن "فت الشركة الدعو  هاام اليجنة اليييا ليضرائب، وال ثزاه القضايا قيد المناقشة اع 

 

 :فا  الشركة طرف اليجنة المنحصصة في الذيئةنئناا ايحص 

 

  م2018إلف  م2014 ليشنوا  اتعيف الزكاة وحري ة اال نقءاع  اإل نئناف -

 م2012الزكاة لشنة  عيف  نئنافاال -

 م2018ات ف راير إلف ديشم ر ليفنرة حري ة القيمة المضافة عيف  نئناف اال -

  م2019 يناير الف ديشم رات نرة ليفحري ة القيمة المضافة عيف  نئناف اال -

  م2020إلف  م2014 ليشنوا  اتعيف الزكاة   اإل نئناف -
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شركة المصرح به والمصدف والمدفوع  شم ر  31ل 2022 يو"يو 30اييون لاير  يودن في  300بيغ فهس ااه ال : 2021دي

لاير  رررررريودن لكل  10اييون  ررررررذم( بقيمة   30: 2021 ديشم ر 31اييون  ذم ل 30اييون لاير  يودن( ينكون ات  300

 . ذم
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 .وزيادة قيمة المشالميت و"شاطذاينم ثيييت األلداف ات ق ل الشركة ليحفاظ عيف "شب فهس ااه جيدة ات هجل دعم هلدافذا 
 

فهس الماه الم يغ عنذا والمشررنويا  المءيوبة  ثدير الشررركة انءي ا  فهس الماه ات خاه ثقييم هوجه القصرروف بيت اشررنويا 

ينم إجراا النيديا  عيف اشنويا  فهس الماه الحالية في حوا النغيرا  في ظروف الشوق وخصائص ه"شءة  .بشكل اننظم

الميت شاألفباح المدفوعة ليمثوزييا  ا يغ  بنشويةات هجل الحفاظ عيف ليكل فهس الماه هو ثيدييه ، قد ثقوم الشركة  .الشركة

 .هو إصداف األ ذم
 

ثدير الشررركة فه ررمالذا لضررمان قدفثذا عيف اال ررنمراف وفقًا لما لو اءيوب واالانواه لمنءي ا  فهس ااه المنظميت لأل ررواق 

 ينكون ليكل فهس .إلف هصحاب المصيحة ات خاه ثحشيت فصيد الديت واأل ذم اإليرادا الني ثيمل فيذا الشركة اع زيادة 

 إلف حاايي األ ررذم الئيت يشررنميون عيف فهس الماه المدفوع واالحنياطيا  واألفباح المنشرروبةميكية الااه الشررركة ات حقوق 

 .الم قاة المحنجزة /
 

ل النفصررين ايت الني ث يت بالائحة الننفيئية ليات  66وفقًا لإلفيررادا  الني وحررينذا ا  ررشررة النقد اليربي الشرريودن في المادة 

المءيوب الحفاظ عييه ، ثحنفظ الشررررررركة بذااش المااة المكاف  ألعيف الءرق الواث النالية وفقًا ليوائح  المالية لااش المااة

 ننفيئية لم  شة النقد اليربي الشيودن:ال
 

 اييون لاير  يودن 100الحد األد"ف لرهس الماه • 

 لااش عاوة إصداف المااة المالية • 

 المااة المالية لااش   اءال ا• 
 

 

  .النزات بالكاال بمنءي ا  فهس الماه المفروحة ات الحافت خاه الفنرة المالية المئكوفةقد  الشركةهن  في فهن اجيس اإلدافة ،

 

 محنمية لإ رررن اقي لرلاف ا ، بنقييمانظمي النشررراطالمحنيفة كما لو اءيوب ات ق ل  الشرررينافيولا قاات اإلدافة ، ات خاه ثحييا  

لمنغيرا  احنيفة اول: إجمالي "مو األقشرررررراط، وثكاليف الموظفيت، و"شرررررر ة  الضررررررغمات خاه إجراا اخن اف  19 - كوفيدلجائحة  

عيف اإليرادا  والربحية و"ش ة الحشافة و"ش ة المااة  هث ليرو  .واا إلف ذلة القائمة، واحصصا  األقشاط الشنةالحشافة انئ بداية 

كل اينده شاإلدافة إلف ه"ه بناًا عيف اخن اف الضغم األولي الئن ثم إجراؤه، يمكت ثحفيض المااة المالية ليشركة ب توثوصي .المالية

 الجولرن كما لو الحاه اع هن ثن  ا  ، فإن النوقيا  واحنماال  الحدوث ادعواة بالحكم  .إذا ا ررررنمر الوحررررع الحالي لفنرة هطوه

ار ثقديرن، ه ئه ال يئة االقنصرررررراديةث لير لعدم اليقيت ات إن  .ف الننائج الفييية عت ثية المنوقيةوعدم اليقيت ، وبالنالي، قد ثحني

 .و نواصل الشركة إعادة ثقييم اوقفذا والن لير المرث م بذا عيف ه اس اننظم
  

 النظاميةالوديعة     -15

د  بنة احيي اييت ات ق ل ا  رررشرررة النقد اليربي ات فهس الماه المدفوع ليشرررركة والمحنفظ به ل ٪10 الوديية النظاايةمول ث

قة إال بموافالنظااية  الوديية هال يمكت  رررررحب لئ .الشررررريودن وفقاً لقا"ون اراق ة يرررررركا  الن ايت النياو"ي لشرررررركا  الن ايت

 .ا  شة النقد اليربي الشيودن
 

لاير  2.353.079: 2021ديشم ر  31ل لاير  يودن 2.852.066بم يغ  الوديية النظااية ثم عر  الفوائد المشنحقة عيف 
 .المركز الماليقائمة   يودن( في

 

 ةضوالمخف ةالسهم األساسي ربحية    -16
 وذلةم 2021يو"يو  30م و2022يو"يو  30لفنرة الشررنة هيررذر المننذية في   ةضرروالمحف ةنشرراب فبحية الشررذم األ ررا رريثم اح

  .اييون  ذم( في "ذاية الفنرة 30لوالقائمة عيف عدد األ ذم المصدفة ميت اليائد ليمشال ليفنرة الدخل لالحشافة(/ قشمة صافيب
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 ، والشررركا  الني يكو"ون فيذا الماك الرئيشررييتليشررركةاإلدافة اليييا و اجيس اإلدافةواألطراف ذا  الياقة لم المشررالميت 

ط  يا ا  النشيير ويرو .هو ليشركة ث لير ك ير عييذا عييذا هو اشيءر عييذا بشكل اشنركاشيءر وهن ا  شا  هخر  

فيما ييي ثفاصررريل ايااا  األطراف ذا  الياقة الرئيشرررييت خاه الفنرة  .الشرررركةلئه الميااا  اواف  عييذا ات ق ل إدافة 

 واألفصدة ذا  الصية:
  

 في معامالت الفترة المنتهية

  

 فيالرصيد كما 

 2022 يونيو 30

 (مراجعة)غير 

 2021 يو"يو 30

 (اراجيةلغير 

  2022 يونيو 30 

 (مراجعة)غير 

 2021ديشم ر  31

 (اراجيةل

 

 الطرف ذو العالقة

  

 طبيعة المعامالت

 

 لاير سعودي

 

 لاير  يودن

  

 لاير سعودي

 

 لاير  يودن

        

   المشالميت الرئيشييت

 12,777,340 13,153,877 األقشاط المكنن ة

 

6,974,020 5,712,102 

   

 (855,710) (559,328) اءال ا  اشددة

 

- - 

   

 (140,022) (221,009) هقشاط إعادة ث ايت اشندة

 

(1,616,038) (4,094,797) 

   
     

اررررررجرررررريررررررس اإلدافة 

 وهعضاا اليجان 

اكاف   وبدال  واصرررافيف  

 (2,091,840) (2,735,828)  (1,315,500) (921,131) هخر 

   

 13,313,913 10,468,883 األقشاط المكنن ة

 

11,336,898 4,900,875 

   

 (3,183,500) (4,325,005) عقود و اطة الن ايت

 

(3,751,327) (1,549,720) 

  يركة زايية

 

 510,973 510,973  - (3,139,707) اصافيف عمواية و إدافية

 
  

     

 
 

القوائم المالية  فيالمئكوفة هعاه اع األطراف ذا  الياقة في الحشررررابا  ذا  الصررررية  ثدفت األفصرررردة المنييقة بالميااا 

 .األولية الموجزة الدخلقائمة المركز المالي و قائمة الموجزة لكاً ات
 

 اليييااوظفي اإلدافة  ا  ك افثيويض
 

 يويضرررررا فيما ييي ايحص ث ،الياميذم المدير ات ك اف المديريت الننفيئييت بمت ف لالةاوظفي اإلدافة بالشرررررركة  ك اف ات بيت

 :كما ييي لذئه الفنرة اليييااوظفي اإلدافة  ك اف
 

 2021 يو"يو 30  2022 يونيو 30 

 (اراجيةلغير   (مراجعة)غير  

 لاير  يودن  لاير سعودي 

 440,046  2,140,040 ازايا وانافع قصيرة اآلجل 

 52,583  86,679 ازايا وانافع اكافآة "ذاية الحداة

 2,226,719  492,629 
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وجودا  اة فيما ينيي  ب "شررررءة ويوافقت اإلدافة عيف القءاعا  النشررررغيي .فير الداخيية ليشررررركةاعميية إعداد النق بالنواف  اع

 .يوبا  الشركة كما لو ا يت هد"اهواء

 

 الودائعوكئلة الدخل ات واإلدافية واحصرررص الديون المشررركوك في ثحصرررييذا واية اليم"نائج القءاع ال ثشرررمل المصرررافيف 

وبموجب ذلة لم اشمولون في المصروفا   .هو الحشافة ات الممنيكا  والميدا  واإل نومافا الربح ألجل واإل نومافا  و

 .الموزعةهو اإليرادا  غير 

 

والموجودا  األخر   قداةإل رررررنومافا  والدفيا  الموا وكئلة لن ايتليمييا  ا ميدا الممنيكا  والوجودا  القءاع ال ثنضرررررمت ا

 .لموزعةغير ا الموجودا وبموجب ذلة لم اشمولون في  .وذام األقشاط وهفصدة إعادة الن ايت والنقد واا في حكمه والوادئع ألجل

إعادة  الن ايت و فصرردةئنة ألاوالئام الد لحداة ليموظفيت"ذاية او ثيويض القءاع المشررنح  ليمييا  المشررالميت  اءيوبا وال ثشررمل 

حيث ه"ذم اشررررررمولون في اإللنزااا  غير  وفائض عمييا  الن ايت والمصررررررافيف المشررررررنحقة واءيوبا  عمييا  الن ايتالن ايت 

  .الموزعة

 
 

 2022 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المجموع ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي  سعوديلاير لاير سعودي

     إجمالي األقساط المكتتبة

 40,579,811 2,884 - 40,576,927  هفراد

 23,314,602 320,839 21,721,570 1,272,193 انشآ  اننالية الصغر

 2,017,802 608,536 232,601 1,176,665 انشآ  صغيرة 

 14,045,733 12,285,714 2,042 1,757,977 انشآ  انو ءة 

 15,002,525 5,921,426 7,978 9,073,121 انشآ  ك يرة

 94,960,473 19,139,399 21,964,191 53,856,883 إجمالي األقساط المكتتبة 
 

 2021 يو"يو 30لفنرة الوالة هيذر المننذية في 

 الء ي المرك ا 

امنيكا  

 المجموع وحوادث

 لاير  يودن لاير  يودن لاير  يودن لاير  يودن

     إجمالي األقشاط المكنن ة

 6,738,449 107,979 71,721 6,558,749 هفراد 
 10,352,770 264,303 9,645,409 443,058 انشآ  اننالية الصغر

 1,214,922 730,520 65,030 419,372 انشآ  صغيرة 
 11,076,668 9,878,255 2,735 1,195,678 انشآ  انو ءة 
 6,142,431 5,113,176 2,566 1,026,689 انشآ  ك يرة

 35,525,240 16,094,233 9,787,461 9,643,546 إجمالي األقشاط المكنن ة 
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 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 (مراجعة)غير  

 المجموع ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي سعودي لاير لاير سعودي

     اإليرادات

 94,960,473 19,139,399 21,964,191 53,856,883 إجمالي األقشاط المكنن ة 
     هقشاط إعادة الن ايت اشندة

 (1,398,449) (1,398,449) - - احيي -
 (1,017,377) (1,017,377) - - ا اير –خافجي  -
 (11,190,699) (11,190,699) - - ث ايت احييات خاه و يم إعادة  –خافجي  -

     هقشاط ث ايت فائض الحشافة
 (391,466) (164,986) (67,710) (158,770) احيي -
 (1,480,770) (574,853) (270,839) (635,078) ات خاه و يم إعادة ث ايت احيي -خافجي  -

 79,481,712 4,793,035 21,625,642 53,063,035 صافي األقساط المكتتبة
 20,134,363 (2,090,956) 7,131,143 15,094,176 النغيرا  في األقشاط غير المكنش ة صافي

 99,616,075 2,702,079 28,756,785 68,157,211 صافي األقساط المكتسبة
 1,425,721 1,425,721   عموال  إعادة الن ايت
 48,142 27,548 - 20,594 ف وم ولائ  الناايت 

 2,537,197 2,094,197 443,000 - اإلكنناب األخر  إيرادا 

 103,627,135 6,249,545 29,199,785 68,177,805 إجمالي اإليرادات
 

  

  

     تكاليف اإلكتتاب

 (95,034,969) (717,426) (23,025,628) (71,291,915) إجمالي المءال ا  المدفوعة 
 1,575,844 279,136 1,296,708 - حصة اييدن الن ايت ات المءال ا  المدفوعة

 (93,459,125) (438,290) (21,728,920) (71,291,915) صافي المطالبات المدفوعة
 4,338,833 (1,123,312) (1,187,900) 6,650,045 النغيرا  في المءال ا  ثحت النشوية، صافي
 النغيرا  في المءال ا  المنك دة وغير ا يغ

 (2,550,447) (52,155) 876,407 (3,374,699) عنذا، صافي

 (91,670,739) (1,613,757) (22,040,413) (68,016,569) صافي المطالبات المتكبدة
 2,216,274 - 2,899,090 (682,816) النغييرا  في إحنياطيا  عجز هقشاط الن ايت  

 (2,798,741) (384,210) (2,549,106) 134,575 النغيرا  في اإلحنياطيا  الفنية األخر 
 (5,987,968) (1,088,670) (2,533,854) (2,365,444) ثكاليف إكنناب ولائ  الن ايت
 (685,494) (87,878) (329,125) (268,491) ثكاليف اإليراف والنفنيش
 (1,056,163) - (1,056,163) - ثكاليف إدافة طرف لالث

 (7,722,656) - - (7,722,656) اصافيف اإلكنناب األخر 
 (107,705,487) (3,174,515) (25,609,571) (78,921,401) اليف اإلكتتابإجمالي تك

 
    

 (4,078,352) 3,075,030 3,590,214 (10,743,596) اإلكتتاب عجزصافي 
 

    

 (15,808,609)    اصافيف ثشغييية هخر  غير اوزعة 
 2,202,504    إيرادا  إ نوماف وإيرادا  هخر  غير اوزعة

 (17,684,457)    مليات التأمينمن ع العجز 
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 قطاعات التأمين التشغيلية )تتمة(   -18

 

 2021يو"يو  30لفنرة الوالة هيذر المننذية في 

 لغير اراجية( 

 المجموع امنيكا  وحوادث الء ي المرك ا 

 لاير  يودن لاير  يودن لاير  يودن لاير  يودن

     اإليرادات

  إجمالي األقشاط المكنن ة
9,643,546 9,787,461 

 

16,094,233 35,525,240 

     هقشاط إعادة الن ايت اشندة

 (979,147) (979,147) - - احيي -

 (1,815,307) (1,815,307ل - - ا اير –خافجي  -
 (9,736,739) (9,736,739) - - ات خاه و يم إعادة ث ايت احيي –خافجي  -

     هقشاط ث ايت فائض الحشافة
 (282,709) (112,082) (64,134) (106,493) حييا -
 (1,638,333) (591,511) (577,207) (469,615) ات خاه و يم إعادة ث ايت احيي -خافجي  -

 21,073,005 2,859,447 9,146,120 9,067,438 صافي األقساط المكتتبة

 15,894,827 (192,194) (298,951) 16,385,972 النغيرا  في األقشاط غير المكنش ة صافي

 36,967,832 2,667,253 8,847,169 25,453,410 صافي األقساط المكتسبة

 1,206,155 1,206,155   عموال  إعادة الن ايت

 21,530 9,830 5,000 6,700 ف وم ولائ  الناايت وإيرادا  اإلكنناب األخر 

 38,195,517 3,883,238 8,852,169 25,460,110 إجمالي اإليرادات
 

  

  

     تكاليف اإلكتتاب

 (28,682,096) (181,922) (9,524,486) (18,975,688) إجمالي المءال ا  المدفوعة 

 1,164,798 131,720 1,033,078    - حصة اييدن الن ايت ات المءال ا  المدفوعة

 (27,517,298) (50,202) (8,491,408) (18,975,688) صافي المطالبات المدفوعة

 368,285 (120,365) 1,721,633 (1,232,983) في المءال ا  ثحت النشوية، صافي النغيرا 

 النغيرا  في المءال ا  المنك دة وغير ا يغ

 عنذا، صافي
3,346,266 (159,479) 39,279 3,226,066 

 (23,922,947) (131,288) (6,929,254) (16,862,405) صافي المطالبات المتكبدة

 8,759,362 180,619 1,498,048 7,080,695 ا  عجز هقشاط الن ايت  النغييرا  في إحنياطي

 135,812 (55,646) 23,470 167,988 النغيرا  في اإلحنياطيا  الفنية األخر 

 (2,497,817) (792,032) (805,946) (899,839) ثكاليف إكنناب ولائ  الن ايت

 (269,191) (75,015) (146,490) (47,686) ثكاليف اإليراف والنفنيش

 (1,530,599) - (425,718) (1,104,881) اصافيف اإلكنناب األخر 

 (19,325,380) (873,362) (6,785,890) (11,666,128) إجمالي تكاليف اإلكتتاب
 

    

 18,870,137 3,009,876 2,066,279 13,793,982 صافي فائض اإلكتتاب
 

  

  

 (14,696,006)    اصافيف ثشغييية هخر  غير اوزعة 

 3,508,219    إيرادا  إ نوماف وإيرادا  هخر  غير اوزعة

 7,682,350    الفائض من عمليات التأمين 
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 قطاعات التأمين التشغيلية )تتمة(   -18

)غير  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 (مراجعة

 المجموع ممتلكات وحوادث الطبي المركبات
 لاير سعودي لاير سعودي سعودي لاير لاير سعودي

     اإليرادات

 إجمالي األقشاط المكنن ة 
162,225,864 52,079,528 25,834,370 240,139,762 

 هقشاط إعادة الن ايت اشندة
    

 احيي -             
- - (2,124,526) (2,124,526) 

 ــ ا اير  خافجي -             
- - (1,661,703) (1,661,703) 

 ات خاه و يم إعادة الن ايت – خافجي -      
- - (14,798,211) (14,798,211) 

     هقشاط ث ايت فائض الحشافة
 احيي -             

(317,539) (135,420) (329,973) (782,932) 
 ات خاه و يم إعادة الن ايت – خافجي -      

(1,270,156) (541,679) (1,149,706) (2,961,541) 
 صافي األقساط المكتتبة

160,638,169 51,402,429 5,770,251 217,810,849 
 صافي -ة النغيرا  في األقشاط غير المكنش 

(40,449,025) 1,039,484 (1,046,901) (40,456,442) 
 صافي األقساط المكتسبة

120,189,144 52,441,913 4,723,350 177,354,407 
 عموال  إعادة الن ايت

- - 2,667,014 2,667,014 
 ف وم ولائ  الناايت

42,739 - 78,680 121,419 
 إيرادا  اإلكنناب األخر 

87,310 501,923 3,451,263 4,040,496 
 إجمالي اإليرادات

120,319,193 52,943,836 10,920,307 184,183,336 
     

     تكاليف اإلكتتاب

 إجمالي المءال ا  المدفوعة واصافيف ثشوية خشائر
(114,202,936) (38,715,100) (2,097,660) (155,015,696) 

 حصة اييدن الن ايت ات المءال ا  المدفوعة
 - 1,666,664 1,310,130 2,976,794 

 صافي المطالبات المدفوعة
(114,202,936) (37,048,436) (787,530) (152,038,902) 

 صافي  – النغيرا  في المءال ا  ثحت النشوية
9,193,574 (12,324,446) (1,348,360) (4,479,232) 

 يافص –النغيرا  في المءال ا  المنك دة وغير ا يغ عنذا 
(9,428,261) 208,231 548,466 (8,671,564) 

 صافي المطالبات المتكبدة
(114,437,623) (49,164,651) (1,587,424) (165,189,698) 

 الن ايت عجزهقشاطاحنياطيا   النغيرا  في
(9,652,587) 1,669,543 - (7,983,044) 

 النغيرا  في اإلحنياطيا  الفنية األخر  
(302,496) (3,543,361) (238,533) (4,084,390) 

 ثكاليف إكنناب ولائ  الن ايت
(3,927,021) (4,638,085) (1,912,706) (10,477,812) 

 اإليراف الفحص و ثكاليف 
(809,542) (780,524) (116,899) (1,706,965) 

 ثكاليف إدافة طرف لالث
- (2,387,873) - (2,387,873) 

 اصافيف اإلكنناب األخر 
(16,282,820) (211,570)  - (16,494,390) 

 إجمالي تكاليف اإلكتتاب
(145,412,089) (59,056,521) (3,855,562) (208,324,172) 

     
 (24,140,836) 7,064,745 (6,112,685) (25,092,896) اإلكتتاب عجزصافي 

     
 (32,475,151)    غير اوزعة هخر  اصافيف ثشغييية 

 4,370,860    إيرادا  إ نوماف وإيرادا  هخر  غير اوزعة
 (52,245,127)    عمليات التأمين عجزصافي 

    
 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 المجموع ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي وديلاير سع
     إجمالي األقساط المكتتبة

 119,163,857 2,884 79,131 119,081,842 هفراد 
 54,051,377 558,901 51,627,095 1,865,381 انشآ  اننالية الصغر

 7,534,214 1,707,123 349,030 5,478,061 انشآ  صغيرة 
 18,079,639 13,776,887 2,042 4,300,710 انشآ  انو ءة 
 41,310,675 9,788,575 22,230 31,499,870 انشآ  ك يرة

 240,139,762 25,834,370 52,079,528 162,225,864 إجمالي األقساط المكتتبة 
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 قطاعات التأمين التشغيلية )تتمة(   -18

)غير  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 (مراجعة

 المجموع ممتلكات وحوادث الطبي المركبات
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     اإليرادات

 71,331,367 22,075,532 17,266,117 31,989,718 إجمالي األقشاط المكنن ة 
     هقشاط إعادة الن ايت اشندة

 (1,416,858) (1,416,858) - - احيي -             
 (2,230,608) (2,230,608) - - ــ ا اير  خافجي -             
 (11,646,274) (11,646,274) - - ات خاه و يم إعادة الن ايت – خافجي -      

     هقشاط ث ايت فائض الحشافة
 (622,119) (224,164) (129,066) (268,889) احيي -             
 (3,613,392) (1,183,022) (1,161,507) (1,268,863) ات خاه و يم إعادة الن ايت – خافجي -      

 51,802,116 5,374,606 15,975,544 30,451,966 صافي األقساط المكتتبة
 23,205,369 (454,498) 1,332,133 22,327,734 صافي -ة النغيرا  في األقشاط غير المكنش 

 75,007,485 4,920,108 17,307,677 52,779,700 صافي األقساط المكتسبة
 3,049,997 3,049,997 - - موال  إعادة الن ايتع

 437,158 290,190 62,000 84,968 ف وم ولائ  الناايت وإيرادا  اإلكنناب األخر 
 78,494,640 8,260,295 17,369,677 52,864,668 إجمالي اإليرادات

     

     تكاليف اإلكتتاب

 (65,878,558) (1,243,912) (17,136,908) (47,497,738) إجمالي المءال ا  المدفوعة واصافيف ثشوية خشائر
 5,064,545 483,271 1,328,464 3,252,810 حصة اييدن الن ايت ات المءال ا  المدفوعة

 (60,814,013) (760,641) (15,808,444) (44,244,928) صافي المطالبات المدفوعة
 3,519,401 (181,062) 1,688,770 2,011,693 صافي  – النغيرا  في المءال ا  ثحت النشوية

 5,144,496 (117,271) (63,441) 5,325,208 يافص –النغيرا  في المءال ا  المنك دة وغير ا يغ عنذا 
 (52,150,116) (1,058,974) (14,183,115) (36,908,027) صافي المطالبات المتكبدة

 7,387,228 (374,472) 849,402 6,912,298 الن ايت عجزهقشاطاحنياطيا   النغيرا  في
 464,612 (31,829) 23,112 473,329 النغيرا  في اإلحنياطيا  الفنية األخر  

 (4,905,532) (1,261,151) (1,602,766) (2,041,615) ثكاليف إكنناب ولائ  الن ايت
 (519,122) (102,172) (258,346) (158,604) اإليراف الفحص و ثكاليف 

 (5,521,862)    - (2,361,775) (3,160,087)  اصافيف اإلكنناب األخر
 (55,244,792) (2,828,598) (17,533,488) (34,882,706) إجمالي تكاليف اإلكتتاب

     

 23,249,848 5,431,697 (163,811) 17,981,962 صافي فائض اإلكتتاب

     

 (28.566.007)    غير اوزعة هخر  اصافيف ثشغييية 

 6.572.328    وإيرادا  هخر  غير اوزعة إيرادا  إ نوماف

 1.256.169    صافي الفائض من عمليات التأمين

     

 2021يو"يو  30لفنرة الشنة هيذر المننذية في 
 المجموع امنيكا  وحوادث الء ي المرك ا 
 لاير  يودن لاير  يودن لاير  يودن لاير  يودن

     إجمالي األقشاط المكنن ة
 11,024,932 218,065 71,722 10,735,145 هفراد 

 18,859,660 1,028,360 16,982,909 848,391 انشآ  اننالية الصغر
 4,236,160 1,837,124 200,875 2,198,161 انشآ  صغيرة 
 14,709,577 11,527,934 3,175 3,178,468 انشآ  انو ءة 
 22,501,038 7,464,049 7,436 15,029,553 انشآ  ك يرة

 71,331,367 22,075,532 17,266,117 31,989,718 لي األقشاط المكنن ة إجما
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 قطاعات التأمين التشغيلية )تتمة(   -18

 (مراجعة)غير  2022 يونيو 30كما في 

 ممتلكات وحوادث الطبي المركبات

مجموع عمليات 

 التأمين

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     الموجودات

 14,397,021 14,397,021 - - اييدن الن ايت ات األقشاط غير المكنش ةحصة 

 20,223,469 13,059,034 4,581,728 2,582,707 ثحت النشويةحصة اييدن الن ايت ات المءال ا  

 2,645,288 1,098,312 634,258 912,718 وغير ُا يَّغ عنذا المنك دةحصة اييدن الن ايت ات المءال ا  

 11,673,340 2,221,253 4,503,174 4,948,913 ناب ولائ  ث ايت ا جيةإكنثكاليف 

 48,939,118 30.775.620 9.719.160 8.444.338 مجموع الموجودات القطاعية

     

 449,555,193    الموجودا  غير الموزعة

 498,494,311    مجموع موجودات عمليات التأمين

     

     المطلوبات

 223,549,361 20,862,509 51,492,645 151,194,207 ير اكنش ةغث ايت  هقشاط 

 2,331,693 2,331,693 - - إعادة ث ايت غير اكنش ة  عموال

 98,058,066 22,479,822 30,894,790 44,683,454 ثحت النشويةاءال ا  

 34,125,237 2,084,425 4,276,826 27,763,986 لم ينم اإلباغ عنذا اءال ا  انك دة 

 34,295,834 - 6,404,818 27,891,016 إحنياطي عجز هقشاط الن ايت  

 9,554,818 1,158,546 4,032,609 4,363,663 هخر  فنيةإحنياطيا  

 401,915,009 48.916.995 97.101.688 255.896.326 مجموع المطلوبات القطاعية

     

 96,579,302    المءيوبا  غير الموزعة

 498,494,311    يات التأمينمجموع مطلوبات عمل

 

 (اراجيةل 2021ديشم ر  31كما في 

 اجموع عمييا  الن ايت امنيكا  وحوادث الصحي المرك ا 

 لاير  يودن لاير  يودن لاير  يودن لاير  يودن

     الموجودا 
 12,536,185 12,536,185 - - حصة اييدن الن ايت ات األقشاط غير المكنش ة

 10,362,152 4,661,599 1,253,075 4,447,478 ايت ات المءال ا  ثحت النشويةحصة اييدن الن 

 4,587,389 2,904,040 344,948 1,338,401 حصة اييدن الن ايت ات المءال ا  المنك دة وغير ُا يَّغ عنذا

 8,640,690 1,090,338 4,608,776 2,941,576 ثكاليف إكنناب ولائ  ث ايت ا جية

 36,126,416 21,192,162 6,206,799 8,727,455 القءاعية اجموع الموجودا 

     

 410,236,361    الموجودا  غير الموزعة

 446,362,777    اجموع اوجودا  عمييا  الن ايت

     

     المءيوبا 
 181,232,083 17,954,772 52,532,129 110,745,182 هقشاط غير اكنش ة

 1,758,780 1,758,780 - - عموال  إعادة ث ايت غير اكنش ة

 83,717,517 12,734,027 15,241,691 55,741,799 اءال ا  ثحت النشوية

 27,395,774 4,438,617 4,195,747 18,761,410 غير ا يغ عنذااءال ا  انك دة 

 26,312,790 - 8,074,361 18,238,429 إحنياطي عجز األقشاط

 5,470,428 920,013 489,248 4,061,167 إحنياطيا  فنية هخر 

 325,887,372 37,806,209 80,533,176 207,547,987 اجموع المءيوبا  القءاعية

     

 120,475,405    المءيوبا  غير الموزعة

 446,362,777    اجموع اءيوبا  عمييا  الن ايت
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 معلومات تكميلية -19
 (مراجعة)غير  2022 يونيو 30كما في  

 المجموع عمليات المساهمين عمايات التأمين األولية الموجزةلي قائمة المركز الما

    الموجودات
 43,719,220 18,329,369 25,389,851 النقد واا في حكمه

 446,348,242 257,920,109 188,428,133 ودائع ألجل
 77,632,699 - 77,632,699 صافي بالهقشاط وذام اييدن الن ايت المدينة، 

 14,397,021 - 14,397,021 ايت ات األقشاط غير المكنش ةحصة اييدن الن 
 20,223,469 - 20,223,469 حصة اييدن الن ايت ات المءال ا  ثحت النشوية

 2,645,288 - 2,645,288 حصة اييدن الن ايت ات المءال ا  المنك دة وغير ُا يَّغ عنذا
 11,673,340 - 11,673,340 ثكاليف إكنناب ولائ  ث ايت ا جية

 3,744,474  3,744,474 هقشاط فائض خشافة ا جية
 207,327,758 147,976,465 59,351,293 إ نومافا 

 45,118,638 - 45,118,638 المشنح  ات عمييا  الن ايت
 52,398,438 8,682,603 43,715,835 اصافيف ادفوعة اقدااً واوجودا  هخر 

 1,856,608 - 1,856,608 ح  ا نحدام الموجودا  
 4,317,663 - 4,317,663 صافيبال،  واوجودا  غير ايمو ة امنيكا  وايدا 

 813,816 813,816 - إ نوماف في يركا  زايية
 30,000,000 30,000,000 - وديية "ظااية

 2,582,066 2,582,066 - عوائد إ نوماف الوديية النظااية

 964,798,740 466,304,428 498,494,312 مجموع الموجودات

    المطلوبات
 42,245,519 - 42,245,519 ذام حاايي الولائ  والئام الدائنة
 15,155,248 - 15,155,248 هفصدة اييدن الن ايت الدائنة

 33,205,935 2,977,287 30,228,648 المصافيف المشنحقة والمءيوبا  األخر 
 1,633,318 - 1,633,318 اءيوبا  عقود الن جير
 223,549,361 - 223,549,361 هقشاط غير اكنش ة

 2,331,695 - 2,331,695 عموال  إعادة ث ايت غير اكنش ة
 98,058,066 - 98,058,066 اءال ا  ثحت النشوية

 34,125,237 - 34,125,237 اءال ا  انك دة وغير ا يغ عنذا
 34,295,834 - 34,295,834 إحنياطي عجز األقشاط
 9,554,818 - 9,554,818 إحنياطيا  فنية هخر 

 45,118,638 45,118,638 - المشنح  الف عميا  المشالميت
 11,785,113 - 11,785,113 اكاف ة "ذاية الحداة ليموظفيت

 26,932,828 26,932,828 - المشنحقة الزكاة
 2,582,066 2,582,066 - عوائد إ نوماف الوديية النظااية

 580,573,676 77,610,819 502,962,857 مجموع المطلوبات

    فائض عمليات التأمين
 - - - الفائض المنراكم

 (3,399,207) - (3,399,207) إحنياطي القيمة اليادلة عيف اإل نومافا  المناحة لي يع
 (1,069,338) - (1,069,338) الحشافة اإلكنوافية المنراكمة عيف اكاف ة "ذاية الحداة

 576,105,131 77,610,819 498,494,312 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين
 

    حقوق المشالميت
 300,000,000 300,000,000 - فهس الماه

 51,584,068 51,584,068 - احنياطي "ظااي
 32,977,214 32,977,214 - هفباح ا قاة 

 4,494,467 4,494,467 - احنياطي القيمة اليادلة عيف اإل نومافا  المناحة لي يع
 (362,140) (362,140) - ثرجمة عما  اجن يةثشويا  فروق 

 388,693,609 388,693,609 - مجموع حقوق المساهمين

 964,798,740 466,304,428 498,494,312 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19
 2021ديشم ر  31كما في  

 المجموع المشالميت عمييا  الن ايت عمييا  قائمة المركز المالي 

    الموجودات
 237,886,895 66,232,040 171,654,855 النقد واا في حكمه

 333,742,623 208,624,271 125,118,352 ودائع ألجل
 39,887,814 - 39,887,814 صافي بالهقشاط وذام اييدن الن ايت المدينة، 

 12,536,185 - 12,536,185 حصة اييدن الن ايت ات األقشاط غير المكنش ة
 10,362,152 - 10,362,152 حصة اييدن الن ايت ات المءال ا  ثحت النشوية

 4,587,389 - 4,587,389 حصة اييدن الن ايت ات المءال ا  المنك دة وغير ُا يَّغ عنذا
 8,640,690 - 8,640,690 ثكاليف إكنناب ولائ  ث ايت ا جية

 156,680,148 131,635,558 25,044,590 إ نومافا 
 36,576,338 36,576,338 - المشنح  ات عمييا  الن ايت

 42,846,385 4,146,615 38,699,770 اصافيف ادفوعة اقدااً واوجودا  هخر 
 5,701,429 - 5,701,429 ح  ا نحدام الموجودا  

 4,129,551 - 4,129,551 صافيبال،  واوجودا  غير ايمو ة امنيكا  وايدا 
 597,960 597,960 -   زاييةإ نوماف في يركا
 30,000,000 30,000,000 - وديية "ظااية

 2,353,079 2,353,079 - عوائد إ نوماف الوديية النظااية

 926,528,638 480,165,861 446,362,777 مجموع الموجودات

 

 المطلوبات

   

 39,815,353 - 39,815,353 ذام حاايي الولائ  والئام الدائنة
 10,408,950 - 10,408,950 الن ايت الدائنة هفصدة اييدن

 23,470,413 2,550,351 20,920,062 المصافيف المشنحقة والمءيوبا  األخر 
 5,196,480 - 5,196,480 اءيوبا  عقود الن جير
 181,232,083 - 181,232,083 هقشاط غير اكنش ة

 1,758,780 - 1,758,780 عموال  إعادة ث ايت غير اكنش ة
 83,717,517 - 83,717,517  ا  ثحت النشويةاءال

 27,395,774 - 27,395,774 اءال ا  انك دة وغير ا يغ عنذا
 26,312,790 - 26,312,790 إحنياطي عجز األقشاط
 5,470,428 - 5,470,428 إحنياطيا  فنية هخر 

 36,576,338 - 36,576,338 المشنح  الف عميا  المشالميت
 12,311,821 - 12,311,821 ليموظفيت اكاف ة "ذاية الحداة

 32,841,217 32,841,217 - المشنحقة الزكاة
 2,353,079 2,353,079 - عوائد إ نوماف الوديية النظااية

 488,861,023 37,744,647 451,116,376 مجموع المطلوبات

    فائض عمليات التأمين
 - - - الفائض المنراكم

 (3,705,910) - (3.705.910) اإل نومافا  المناحة لي يعإحنياطي القيمة اليادلة عيف 
 21,649 - 21.649 ثشويا  فروق ثرجمة عما  اجن ية

 (1,069,338) - (1.069.338) الحشافة اإلكنوافية المنراكمة عيف اكاف ة "ذاية الحداة

 484.107.424 37.744.647 446.362.777 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين

    
    حقوق المساهمين

 300,000,000 300,000,000 - فهس الماه
 51,584,068 51,584,068 - احنياطي "ظااي
 83,268,715 83,268,715 - هفباح ا قاة 

 159,784 159,784 - ثشويا  فروق ثرجمة عما  اجن ية
 7,408,647 7,408,647 - احنياطي هفباح القيمة اليادلة عيف اإل نومافا  المناحة لي يع

 442,421,214 442,421,214 - مجموع حقوق المساهمين

 926,528,638 480,165,861 446,362,777 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19

 
 قائمة الدخل األولية الموجزة

 (مراجعة)غير 

 

 2021يو"يو  30والة هيذر المننذية في لفنرة ال 2022يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 عمايات التأمين

 لاير سعودي

 عمليات المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 عمايا  الن ايت

 لاير  يودن

 عمييا  المشالميت

 لاير  يودن

 المجموع

 لاير  يودن

       اإليرادات

 35,525,240 - 35,525,240 94,960,473 - 94,960,473 إجمالي األقشاط المكنن ة 

 (12,531,193) - (12,531,193) (13,606,525) - (13,606,525) هقشم إعادة الن ايت اشندة

 (1,921,042) - (1,921,042) (1,872,236) - (1,872,236) هقشاط ث ايت فائض الحشافة

 21,073,005 - 21,073,005 79,481,712 - 79,481,712 صافي األقساط المكتتبة

 15,894,827 - 15,894,827 20,134,363 - 20,134,363 يرا  في األقشاط غير المكنش ة، صافيالنغ

 36,967,832 - 36,967,832 99,616,075 - 99,616,075 صافي األقساط المكتسبة

 1,206,155 - 1,206,155 1,425,721 - 1,425,721 عموال  إعادة الن ايت

 21,530 - 21,530 48,142 - 48,142 ف وم ولائ  الناايت

 - - - 2,537,197 - 2,537,197 إيرادا  اإلكنناب األخر 

 38,195,517 - 38,195,517 103,627,135 - 103,627,135 إجمالي اإليرادات

       

       تكاليف اإلكتتاب

 (28,682,096) - (28,682,096) (95,034,969) - (95,034,969) إجمالي المءال ا  المدفوعة 

 1,164,798 - 1,164,798 1,575,844 - 1,575,844 اييدن الن ايت ات المءال ا  المدفوعة حصة

 (27,517,298) - (27,517,298) (93,459,125) - (93,459,125) صافي المطالبات المدفوعة

 368,285 - 368,285 4,338,833 - 4,338,833 النغيرا  في المءال ا  ثحت النشوية، صافي
المءال ا  المنك دة وغير ا يغ النغيرا  في 

 (2,550,447) عنذا، صافي
- 

(2,550,447) 3,226,066 - 3,226,066 

 (23,922,947) - (23,922,947) (91,670,739) - (91,670,739) صافي المطالبات المتكبدة

 8,759,362 - 8,759,362 2,216,274 - 2,216,274 النغير في إحنياطي عجز األقشاط

 135,812 - 135,812 (2,798,741) - (2,798,741) اإلحنياطيا  الفنية األخر  النغيرا  في

 (2,497,817) - (2,497,817) (5,987,968) - (5,987,968) ثكاليف إكنناب ولائ  الن ايت

 (269,191) - (269,191) (685,494) - (685,494) ثكاليف اإليراف والنفنيش

 - - - (1,056,163) - (1,056,163) ثكاليف إدافة طرف لالث

 (1,530,599) - (1,530,599) (7,722,656) - (7,722,656) اصافيف اإلكنناب األخر 

 (19,325,380) - (19,325,380) (107,705,487) - (107,705,487) إجمالي تكاليف اإلكتتاب

       

 18,870,137 - 18,870,137 (4,078,352) - (4,078,352) صافي فائض اإلكتتاب

       

       أخرى )المصاريف( اإليرادات التشغيلية

 (1,025,164) - (1,025,164) (2,294,367) - (2,294,367) احصص الديون المشكوك في ثحصييذا

 (14,472,682) (801,840) (13,670,842) (14,026,177) (511,935) (13,514,242) اصافيف عمواية وإدافية

 6,863,922 3,385,992 3,477,930 5,936,916 4,311,067 1,625,849 إ نومافا دخل 

 - - - - - - ا"حفا  قيمة اال نومافا  المناحة لي يع

 (128,248) (128,248) - 70,826 70,826 - حصة الحشافة ات الشركة الزايية

 289 (30,000) 30,289 576,655 - 576,655 إيرادا  هخر 

 (8,761,883) 2,425,904 (11,187,787) (9,736,147) 3,869,958 (13,606,105) خرىتشغيلية أيرادات ا /)مصاريف( إجمالي

 قبل توزيع الفائض للفترة )العجز(/ إجمالي

  10,108,254 2,425,904  7,682,350 (13.814.499) 3,869,958 (17.684.457) الفائض والزكاة

لفائض المحول إلى عمليات )العجز(/ ا

 - 6,914,115 (6,914,115) - (17.684.457) 17.684.457 المساهمين

 10,108,254 9,340,019 235,,768 (13,814,499) (13,814,499) - الدخل ق ل الزكاة 

       

 (3,205,758) (3,205,758) - (1,960,260) (1,960,260) - الزكاة 

 6,902,496 6,134,261 235,,768 (15,774,758) (15,774,758) - بعد الزكاة الدخل)الخسارة(/ صافي 
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19
 قائمة الدخل األولية الموجزة 

 (مراجعة)غير        
 2021يو"يو  30لفنرة الشنة هيذر المننذية في  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 عمايات التأمين

 لاير سعودي

عمليات 

 المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

 سعودي لاير

 الن ايت عمييا 

 لاير  يودن

عمييا  

 المشالميت

 لاير  يودن

 المجموع

 لاير  يودن

       اإليرادات

 71,331,367 - 71,331,367 240,139,762 - 240,139,762 إجمالي األقشاط المكنن ة 

 (15,293,740) - (15,293,740) (18,584,440) - (18,584,440) هقشم إعادة الن ايت اشندة

 (4,235,511) - (4,235,511) (3,744,473) - (3,744,473) هقشاط ث ايت فائض الحشافة

 51,802,116 - 51,802,116 217,810,849 - 217,810,849 صافي األقساط المكتتبة

 23,205,369 - 23,205,369 (40,456,442) - (40,456,442) افيص -النغيرا  في األقشاط غير المكنش ة 

 75,007,485 - 75,007,485 177,354,407 - 177,354,407 المكتسبة صافي األقساط

 3,049,997 - 3,049,997 2,667,014 - 2,667,014 عموال  إعادة الن ايت

 437,158 - 437,158 121,419 - 121,419 ف وم ولائ  الناايت

 - - - 4,040,496 - 4,040,496 إيرادا  اإلكنناب األخر 

 78,494,640 - 78,494,640 184,183,336 - 184,183,336 إجمالي اإليرادات
       

       تكاليف اإلكتتاب

 (65,878,558) - (65,878,558) (155,015,696) - (155,015,696) إجمالي المءال ا  المدفوعة 

 5,064,545 - 5,064,545 2,976,794 - 2,976,794 حصة اييدن الن ايت ات المءال ا  المدفوعة

 (60,814,013) - (60,814,013) (152,038,902) - (152,038,902) لمطالبات المدفوعةصافي ا

 3,519,401 - 3,519,401 (4,479,232) - (4,479,232) صافي-النغيرا  في المءال ا  ثحت النشوية 
النغيرا  في المءال ا  المنك دة وغير ا يغ 

 (8,671,564) صافي –عنذا 
- 

(8,671,564) 5,144,496 - 5,144,496 

 (52,150,116) - (52,150,116) (165,189,698) - (165,189,698) صافي المطالبات المتكبدة

النغيرا  في احنياطي عجز هقشاط 

 (7,983,044) الن ايت 
- 

(7,983,044) 7,387,228 - 7,387,228 

 464,612 - 464,612 (4,084,390) - (4,084,390) النغيرا  في اإلحنياطيا  الفنية األخر 

 (4,905,532) - (4,905,532) (10,477,812) - (10,477,812) ثكاليف إكنناب ولائ  الن ايت

 (519,122) - (519,122) (1,706,965) - (1,706,965) ثكاليف اإليراف والنفنيش

 - - - (2,387,873) - (2,387,873) ثكاليف إدافة طرف لالث

 (5,521,862) - (5,521,862) (16,494,390) - (16,494,390) اصافيف اإلكنناب األخر 

 (55,244,792) - (55,244,792) (208,324,172) - (208,324,172) إجمالي تكاليف اإلكتتاب
       

 23,249,848 - 23,249,848 (24,140,836) - (24,140,836) فائض اإلكتتاب)عجز(/ صافي 

       

       رىخاألاإليرادات التشغيلية  /)المصاريف(

الديون المشكوك في عكس  (/احصصل

 (3,828,151) ثحصييذا
- 

(3,828,151) 389,228 - 389,228 

 (30,580,294) (1,625,059) (28,955,235) (29,905,191) (1,258,191) (28,647,000) اصافيف عمواية وإدافية

 12,626,878 6,147,984 6,478,894 11,429,528 7,634,240 3,795,288 إ نومافا دخل 

 (1,218,783) (1,218,783) - - - - ا"حفا  قيمة اال نومافا  المناحة لي يع

 (217,409) (217,409) - 215,856 215,856 - ات يركة زايية (الحشافةل الربح/ حصة

 12,720 (80,714) 93,434 575,572 - 575,572 إيرادا  هخر 

اإليرادات التشغيلية  /)المصاريف( إجمالي

 رىأخ
(28,104,291) 6,591,905 (21,512,386) 

(21,993,679) 3,006,019 (18,987,660) 

دخل قبل توزيع ال )الخسارة(/ إجمالي

 4,262,188 3,006,019 1,256,169 (45,653,222) 6,591,905 (52,245,127) الفائض والزكاة

الفائض المحول إلى عمليات )العجز(/ 

 - 1,130,552 (1,130,552) - (52,245,127) 52,245,127 المساهمين

 4,262,188 4,136,571 125,617 (45,653,222) (45,653,222) - الدخل ق ل الزكاة لالحشافة(/ 

 (5,770,293) (5,770,293) - (4,638,279) (4,638,279) - الزكاة 

 1,508,105 (1,633,722) 125,617 (50,291,501) (50,291,501) - بعد الزكاة الدخل )الخسارة(/ صافي
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19

 
 

قائمة الدخل الشامل األولية 

 (مراجعةالموجزة )غير 

 ة أشهر المنتهية في لفترة الثالث

 2022يونيو  30

 

 

 هيذر المننذية في  الوالةلفنرة 

  2021يو"يو  30

 التأمين عمليات 

 لاير سعودي

عمليات 

 المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

  سعوديلاير

 

 

 الن ايت عمييا 

 لاير  يودن

عمييا  

 المشالميت

 لاير  يودن

 المجموع

 لاير  يودن

        

 6,902,496 6,134,261 768,235  (15,774,758) (15,774,758) - دخل الفترة)خسارة(/  صافي

        

الدخل / )الخسارة( الشامل 

   اآلخرى

  

  

 

        

ها تصنيف البنود التي سيتم إعادة

في قائمة الدخل في الفترات 

   الالحقة

  

  

 

        اإل نومافا  المناحة لي يع:

صافي الم الغ المحولة إلف قائمة  -

 (1,327,179) 61,583 (1,388,762)  - - - الدخل
 9.865.303 6.135.945 3,729,358  (3,895,939) (3,553,676) (342,263) صافي النغير في القيمة اليادلة -

 28.239 28.239 -  (383,063) (383,063) - ثرجمة عما  اجن يةالنغير في  -

 (342,263) (3,936,739) (4,279,002)  2,340,596 6.225.767 8.566.363 

الشامل  الدخل /)الخسارة(مجموع 

 (20,053,760) (19,711,497) (342,263) للفترة

 

 3,108,831 12.360.028 15.468.859 

 

 
 

ائمة الدخل الشامل األولية ق

 (مراجعةالموجزة )غير 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2022يونيو  30

 لفنرة الشنة هيذر المننذية في  

 2021يو"يو  30

 التأمين عمليات 

 لاير سعودي

عمليات 

 المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 

 

 الن ايت عمييا 

 لاير  يودن

عمييا  

 المشالميت

 لاير  يودن

 المجموع

 لاير  يودن

        

 الفترة خسارةصافي 
 

- 
                       

(50,291,501)   (50,291,501)  125,617 (1,633,722) (1,508,105) 

        

الشامل الدخل  /)الخسارة(

   اآلخرى

  

  

 

        

البنود التي سيتم إعادة تصنيفها 

رات في قائمة الدخل في الفت

   الالحقة

  

  

 

        اإل نومافا  المناحة لي يع:

صافي الم الغ المحولة إلف  -

 قائمة الدخل
                                   

-    

                                          

-    

                                   

-     (3,237,475) 128,293 (3,109,182) 
 17,058,502 10,180,400 6,878,102  (2,607,477) (2,914,180) 306,703 صافي النغير في القيمة اليادلة -

ثرجمة عما  النغير في  -

 (521,924) (21,649) اجن ية

 (543,573) 

 - 44.477 

44.477 

 285,054 (3,436,104) (3,151,050)  3,640,627 10,353,170 13,993,797 

 / الدخلة()الخسار مجموع

 (53,442,551) (53,727,605) 285,054 الشامل للفترة

 

 3,766,244 8,719,448 12,485,692 
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 معلومات تكميلية )تتمة( -19

 
 (مراجعة)غير  2022 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 

 مجموعال عمليات المساهمين التأمين عمليات 
    التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية 

 (45,653,222) (45,653,222) - الفنرة ق ل الزكاة  خشافة
    ثيديا  عيف ال نود غير النقدية:
 - 52,245,127 (52,245,127) فائض انشوب إلف المشالميت

    ا نذاك امنيكا  وايدا   
 811,111 - 811,111 خشافة إ ن ياد امنيكا  وايدا 
 3,828,151 - 3,828,151 احصص الديون المشكوك فيذا

 707,767 - 707,767 إ نذاك ح  اال نحدام  
 20,150 - 20,150 اصافيف الفوائد عيف النزااا  اإليجاف

 (215,856) (215,856) - حصة خشائر الشركة الزايية
 (6,631) - (6,631) اكاف ة "ذاية الحداة ليموظفيت ثيويض

 3,137,054 - 3,137,054 هفباح احققة ات إ نومافا 
 683,339 - 683,339 ا"حفا  قيمة اال نومافا  المناحة لي يع

    
    النغيرا  في الموجودا  والمءيوبا  النشغييية

 (41,573,036) - (41,573,036) هقشاط وذام اييدن الن ايت المدينة 
 (1,860,836) - (1,860,836) ير المكنش ةحصة اييدن الن ايت ات األقشاط غ

 (9,861,317) - (9,861,317) حصة اييدن الن ايت ات المءال ا  ثحت النشوية
 1,942,101 - 1,942,101 حصة اييدن الن ايت ات المءال ا  المنك دة وغير ُا يَّغ عنذا

 (3,032,650) - (3,032,650) ثكاليف إكنناب ولائ  ث ايت ا جية
 (3,744,474) - (3,744,474)  ايت فائض الحشافة الم جيةهقشاط ث

 (9,552,053) (4,535,988) (5,016,065) اصافيف ادفوعة اقدااً واوجودا  هخر 
 2,430,166 - 2,430,166 ذام حاايي الولائ  والئام الدائنة
 4,746,298 - 4,746,298 هفصدة اييدن الن ايت الدائنة 
 9,735,522 426,937 9,308,585 يوبا  األخر المصافيف المشنحقة والمء
 42,317,278 - 42,317,278 هقشاط ث ايت غير اكنش ة

 572,915 - 572,915 عموال  إعادة ث ايت غير اكنش ة
 14,340,549 - 14,340,549 اءال ا  ثحت النشوية

 6,729,463 - 6,729,463 اءال ا  انك دة وغير ا يغ عنذا
 7,983,044 - 7,983,044 الن ايت احنياطي عجز هقشاط  

 4,084,390 - 4,084,390 إحنياطيا  فنية هخر 
 (13,697,775) 2,266,998 (11,430,777) 
    

 (1,210,047) - (1,210,047) اكاف ة "ذاية الحداة المدفوعة
 (10,546,668) (10,546,668) - زكاة ادفوعة 

 (23,187,492) (8,279,670) (14,907,822) المستخدم في األنشطة التشغيلية صافي النقد
    

    األنشطة االستثماريةالتدفق النقدي الناتج من 
 (112,605,619) (49,295,838) (63,309,781) إحافا  / إ ن يادا  في الودائع ألجل

 (58,162,118) (24,140,470) (34,021,648) إحافا  في اإل نومافا 
 4,363,459 4,363,459  ة لي يعانحصا  ات إ نومافا  اناح

 (1,013,746) - (1,013,746) والموجودا  غير الميمو ة حافا  في الممنيكا  والميدا إ
 21,153 - 21,153 والموجودا  الغير ايمو ة إ ن يادا  في الممنيكا  والميدا  انحصا  ات 

 (167,396,871) (69,072,849) (98,324,022) األنشطة االستثمارية مستخدم فيصافي النقد ال 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (3,583,312) - (3,583,312) اءيوبا  عقود الن جير

 - 29,449,848 (29,449,848) المشنح  ليمييا  المشالميت
 (3,583,312) 29,449,848 (33,033,160) األنشطة التمويليةالناتج من  /صافي النقد )المستخدم في(

 (194,167,675) (47,902,671) (146,265,004) صافي النغير في النقد واا في حكمه 
 237,886,895 66,232,040 171,654,855 النقد واا في حكمه في بداية الفنرة

 43,719,220 18,329,369 25,389,851 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 المعامالت غير النقدية:
   

 (2,607,477) (2,914,180) 306,703 ي القيمة اليادلة لإل نومافا  المناحة لي يعالنغير ف
 (543,573) (521,924) (21,649) ثيديا  ثرجمة اليمية األجن ية 

 
 
 
 

 

 

 



 شركة بروج للتأمين التعاوني

  )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( (مراجعة)غير  األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م2022يونيو  30

     31 

   

 

 معلومات تكميلية )تتمة( -19
 

 (مراجعة)غير  2021 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 
 المجموع عمليات المساهمين التأمين عمليات 

    التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية 
 4,262,188 4,136,571 125,617 دخل الفنرة ق ل الزكاة 

 - (1,130,552) 1,130,552 انشوب إلف المشالميت عجز
    ثيديا  عيف ال نود غير النقدية:

 724,980 - 724.980   وايدا   ا نذاك امنيكا
 2,695 - 2,695 خشافة إ ن ياد امنيكا  وايدا 
 (389,228) - (389,228) احصص الديون المشكوك فيذا

 837,379 - 837,379 إ نذاك ح  اال نحدام  
 60,635 - 60,635 اصافيف الفوائد عيف النزااا  اإليجاف

 217,409 217,409 - حصة خشائر الشركة الزايية
 315,154 - 315,154 اكاف ة "ذاية الحداة ليموظفيت ثيويض

 (3,109,182) 128,293 (3,237,475) هفباح احققة ات إ نومافا 
 1,218,783 1,218,783 - ا"حفا  قيمة اال نومافا  المناحة لي يع

    
    النغيرا  في الموجودا  والمءيوبا  النشغييية

 (10,740,415) - (10,740,415) لمدينة هقشاط وذام اييدن الن ايت ا

 348,729 - 348,729 حصة اييدن الن ايت ات األقشاط غير المكنش ة

 2,162,975 - 2,162,975 حصة اييدن الن ايت ات المءال ا  ثحت النشوية

 (95,196) - (95,196) حصة اييدن الن ايت ات المءال ا  المنك دة وغير ُا يَّغ عنذا

 (1,240,542) - (1,240,542) ولائ  ث ايت ا جية ثكاليف إكنناب

 (3,279,604) - (3,279,604) هقشاط ث ايت فائض الحشافة الم جية

 (8,843,598) (300,986) (8,542,612) اصافيف ادفوعة اقدااً واوجودا  هخر 

 3,454,108 - 3,454,108 ذام حاايي الولائ  والئام الدائنة

 777,864 - 777,864 ئنة هفصدة اييدن الن ايت الدا

 7,103,891 385,915 6,717,976 المصافيف المشنحقة والمءيوبا  األخر 

 (23,554,098) - (23,554,098) هقشاط ث ايت غير اكنش ة

 105,181 - 105,181 عموال  إعادة ث ايت غير اكنش ة

 (5,682,376) - (5,682,376) اءال ا  ثحت النشوية

 (5,049,300) - (5,049,300) ا يغ عنذا اءال ا  انك دة وغير

 (7,387,228) - (7,387,228) احنياطي عجز هقشاط الن ايت  

 (464,612) - (464,612) إحنياطيا  فنية هخر 

 (52,898,841) 4,655,433 (48,243,408) 
    

 (2,747,554) - (2,747,554) اكاف ة "ذاية الحداة المدفوعة
 (8,762,953) (8,762,953) - زكاة ادفوعة 

 (59,753,915) (4,107,520) (55,646,395) المستخدم في األنشطة التشغيلية صافي النقد
    

    األنشطة االستثماريةالتدفق النقدي الناتج من 
 42,071,105 (36,011,420) 78,082,525 إحافا  / إ ن يادا  في الودائع ألجل

 46.679.057 (7,496,793) (39,182,264) إحافا  في اإل نومافا 

 48.812.269 10,070,300 38,741,969 انحصا  ات إ نومافا  اناحة لي يع

 (222,494) - (222,494) والموجودا  غير الميمو ة حافا  في الممنيكا  والميدا إ

 115,557 - 115,557 والموجودا  الغير ايمو ة إ ن يادا  في الممنيكا  والميدا  انحصا  ات 

 44,097,380 (33,437,913) 77,535,293 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (883,521) - (883,521) اءيوبا  عقود الن جير
 - 24,393,281 (24,393,281) المشنح  ليمييا  المشالميت

 (883,521) 24,393,281 (25.276.802) األنشطة التمويلية صافي النقد الناتج من/)المستخدم في(
 (16,540,056) (13,152,152) (3,387,904) صافي النغير في النقد واا في حكمه 
 131,891,933 45,149,516 86,742,417 النقد واا في حكمه في بداية الفنرة

 115,351,877 31,997,364 83,354,513 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 المعامالت غير النقدية:
   

 13,949,320 10,308,693 3,640,627 النغير في القيمة اليادلة لإل نومافا  المناحة لي يع
 44,477 44,477 - ثيديا  ثرجمة اليمية األجن ية 
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