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- ٧  - 

  المنشأة واألنشطة الرئيسية  - ١
  

ة السعودية بموجب شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ( "الشركة" ) هي    ي المملكة العربي شركة مساهمة سعودية مسجلة ف
م  اري رق جل التج اريخ  ١٠١٠٢٨٨٧٧٥الس اني ١١بت ادى الث ق١٤٣١  جم ـ (المواف  ه

      كما يلي:المسجل للشركة  الرئيسي إن عنوان المكتب، )٢٠١٠مايو ٢٥
  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

  المكتب الرئيسي 
  شارع الثمامة

             ٨٥٧٧٠ب .ص
  ١١٦١٢الرياض 

  .المملكة العربية السعودية
  

م    ي رق وم الملك اً للمرس عودية طبق ة الس ة العربي ي المملك اوني ف أمين التع ال الت ة أعم ركة لمزاول رخيص الش م ت ت
اريخ  ٨٣ ع األول  ١٩بت ق ١٤٣٠ربي ـ (المواف ارس  ١٦ه م ق/ ٢٠٠٩م وزراء رق س ال رار مجل  ١٨١)، وق

اريخ  ا ٣بت ادى الث ق ١٤٣١ني جم ـ (المواف ايو  ١٧ه ي  ،)٢٠١٠م ركة ف م إدراج الش ةت وق المالي عودية  الس الس
ذ  داول) من اني  ٢٥(ت ادى الث ق ١٤٣١جم ـ (المواف و  ٨ه ي  .)٢٠١٠يوني اني  ١٤ف ع الث ق ١٤٣٢ربي ـ (المواف ه

ارس  ١٩ اما") ٢٠١١م عودي ("س ي الس د العرب ة النق درت مؤسس مية) أص ة رس اب  موافق ب الخط م (بموج   رق
 .للشركة لمزاولة أعمال التأمين )٣١/٢٠١١٣ت م ن /

  
تكافل للهـ) مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الجزيرة  ١٤٤٠شوال  ٢٣(الموافق  ٢٠١٩يونيو  ٢٦وقعت الشركة في 

جمادى األولى  ٢٤(الموافق  ٢٠٢٠ر يناي ١٩تعاوني ("الجزيرة") ووقعت على مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة في ال
هـ) لتقييم االندماج المحتمل. اتفقت الشركتان بشكل متبادل على أنه سيتم تحديد أساس تقييم األسهم باستخدام القيمة  ١٤٤١

العناية الواجبة المتفق عليها بشكل متبادل).  إلجراءات الدفترية لألسهم والقيمة الدفترية لألسهم المعدلة (بعد أي تعديالت
أغسطس  ٢٣وقعت الشركة بتاريخ  .السعودي الكويتي كمستشار مالي لالندماج المقترحقامت الشركة بتعيين بيت التمويل 

 تعاوني ("الجزيرة").التكافل للاتفاقية ملزمة مع شركة الجزيرة  ٢٠٢٠
  
  أسس اإلعداد  - ٢
 

الدولي  ةالمحاسب وفقاً لمعيار م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في وللفترة المنتهية في  زة للشركةالموج األوليةالمالية  القوائمتم إعداد 
األخرى الصادرة عن الهيئة  واإلصداراتالمعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير  وليالتقرير المالي األ - ٣٤
  .ووفقاً لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة للمحاسبين القانونيينعودية الس
  

القيمة العادلة بقياس ال رارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناءاالستمالمالية األولية الموجزة وفقاً لمبدأ القوائم أعدت 
كما لم يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة للشركة بطريقة التصنيف المتداول /  المتاحة للبيع. لالستثمارات

ودائع قصيرة ، ة وما في حكمهاومع ذلك يمكن تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة على أنها متداولة: النقديغير المتداول 
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي، حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة، األجل / إيرادات ثابتة، 

المتكبدة غير المبلغ عنها، تكاليف ، حصة معيدي التأمين من المطالبات حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حاملي الوثائق، دائنون ومصاريف لمطالبات مستحقة الدفع  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى،، اكتتاب مؤجلة

أقساط تأمين غير مكتسبة، عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة، ، الدائنة معيدي التأمين أرصدةمستحقة ومطلوبات أخرى، 
توزيعات ، احتياطيات فنية أخرىو عجز أقساط التأمين إحتياطيمطالبات تحت التسوية، مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها، 

. يمكن تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة على أنها ، مستحق ألطراف ذات عالقةدخلالزكاة وضريبة الفائض المستحقة، 
استخدام  وحق ،وديعة نظامية، مكافأة نهاية الخدمةاألصول غير الملموسة،  ،ممتلكات ومعدات ،غير متداولة: االستثمارات

  األصول.
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- ٨  - 
 

 (تتمة) أسس اإلعداد  - ٢
 

على الشركة أن تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عمليات يجب وفقاً لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، 
اإليرادات وكذلك ، والمطلوبات، موجوداتيتم تسجيل ال .المالية وفقا لذلكالقوائم عرض يتم التأمين وعمليات المساهمين و

يتم تحديد أساس توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات  .والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الحسابات الخاصة بذلك النشاط
  المشتركة والموافقة عليها من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.

  
  عملياتالموسمية 

  ة في دخل التشغيل خالل السنة المالية.تزاول الشركة اعمالها في نشاط يجعلها تتعرض لتغيرات موسمية جوهري
 

وقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وقائمة الدخل الشامل  قائمة الدخل، قائمة المركز المالي األولية الموجزةتم عرض 
درة عن بمتطلبات المبادئ التوجيهية الصا اً لتزامامالية تكميلية  كمعلومات ٢٥إلى  ٢٣الصفحات في  وعمليات المساهمين

مؤسسة النقد العربي تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة عن  .مؤسسة النقد العربي السعودياللوائح التنفيذية الصادرة من 
 الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين.السعودي 

الدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة قائمة الدخل و قائمةومالي األولية الموجزة قائمة المركز ال، فإن وبناًء على ذلك
فات ، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروات المساهمين المشار إليها أعالهلعمليات التأمين وعملي

 في العمليات المعنية. واألرباح أو الخسائر الشاملة
  

، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات ركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير الماليلمالية على مستوى الشا المعلوماتعند إعداد 
بين واألرباح أو الخسائر غير المحققة  والمعامالت األرصدة بعمليات المساهمين.أرصدة المعامالت الخاصة التأمين مع 

إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات  .وجدت إن المشتركة يتم إستبعادها بالكامل أثناء الدمج، العمليات
  المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.

  

المالية للشركة في قائمة المركز المالي األولية الموجزة، وقائمة الدخل،  المعلوماتمنفصلة لعمليات التأمين مع  قوائمإدراج 
معلومات تكميلية ك المالية بالقوائمصلة الذات  معينةإيضاحات  باإلضافة إلىلدخل الشامل، والتدفقات النقدية، وقائمة ا
  اللوائح التنفيذية. لالمتثال لمتطلباتإضافية 

  

تقرأ  ية السنوية ويجب أنالمالية األولية الموجزة ال تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المال المعلوماتإن 
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١مع القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في  قترانباإل

  

  بالريال السعودي. الموجزةيتم التعبير عن هذه المعلومات المالية األولية 
  

 الهامة والسياسات المحاسبية واالفتراضات األحكام 

و األحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات و المطلوبات  استخدام بعض التقديرات من اإلدارة يتطلب إعداد القوائم المالية
كما في تاريخ القوائم المالية، و مبالغ اإليرادات و  الطارئةالمصرح عنها، و اإلفصاح عن الموجودات و المطلوبات 

مبنية على أفضل . و بالرغم من أن هذه التقديرات و األحكام الموجزةفي تاريخ القوائم المالية األولية المصاريف المصرح 
  قد تختلف عن تلك التقديرات. الفعليةمعلومات لدى إدارة الشركة باألحداث و الظروف الحالية، إال أن النتائج 

  
وفي سياق اعداد القوائم المالية األولية الموجزة، فأن التقديرات الجوهرية التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات 

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ وللسنة المنتهية في كما فيالسنوية في القوائم المالية  اسات المطبقةهي ذات السيللشركة المحاسبية 
  :عالوة على ذلك ، فقد نظرت الشركة في التالي
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 الهامة والسياسات المحاسبية واالفتراضات (تتمة) األحكام 

  

  صول الماليةعلى االحتياطيات الفنية الطبية واأل ١٩- تأثير الكوفيد
  

  طبية فنيةاحتياطيات 
على أنه جائحة  ")١٩- ("كوفيد تفشي فيروس كورونا (WHO) ، أعلنت منظمة الصحة العالمية٢٠٢٠مارس  ١١في 

اعترافًا بانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك 
ية السعودية. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية المملكة العرب

وحظر التجول واإلغالق  السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت المبادئ التوجيهية للمسافة االجتماعية
  .على مستوى الدولة

  

دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى حيث تعمل الشركة وما يترتب على في  ١٩- كوفيد استجابة النتشار فيروس
ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بتقييم تأثيراتها االستباقية على 

  :عملياتها واتخذت سلسلة من اإلجراءات والعمليات االستباقية والوقائية لضمان
  
  تمارس نشاطها.حيث  ككلالمجتمع نطاق صحة وسالمة موظفيها و  -
  على نحو آمن وسليم.في جميع أنحاء المملكة  األعمالاستمرارية   -

  

أدناه. كما هو الحال مع أي األعمال الطبية والسيارات كما هو موضح  قطاعفي  "١٩- "كوفيديظهر التأثير الرئيسي لوباء 
، الشكوك المحيطة بمدة وشدة الوباءت الحدوث مدعومة بأحكام هامة وتطور سريع للوضع و، فإن التوقعات واحتماالتقدير

، وسوف القتصادية غير المؤكدة هو تقديريوبالتالي ، قد تكون النتائج الفعلية مختلفة عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة ا
   نتظم.تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر المرتبط به بشكل م

  
  اإلحتياطيات الفنية الطبية 

بناًء على تقييم اإلدارة ، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين 
والوافدين قد ساعد في الحد من أي تأثير غير مواٍت. خالل اإلغالق ، شهدت الشركة انخفاًضا في المطالبات الطبية المبلغ 
عنها (مطالبات العالج االختيارية وغير المزمنة بشكل رئيسي) مما أدى إلى انخفاض المطالبات. ومع ذلك ، بعد رفع 

، تشهد الشركة ارتفاًعا في المطالبات بما يتماشى مع توقعات إدارة الشركة. نظرت إدارة  ٢٠٢٠يونيو  ٢١اإلغالق منذ 
المطالبات في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود  الشركة على النحو الواجب في تأثير الزيادة في

مبلغ  بتسجيلالختبار كفاية االلتزامات. بناًء على النتائج ، قامت الشركة  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠التأمين السارية في 
 أقساطفي  زعج: ال شيء) كاحتياطي ٢٠٢٠مارس  ٣١: ال شيء ؛ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ٥٬٤٩٣٬٧٢٠

  التأمين.
  

   للمركباتاإلحتياطيات الفنية 
م ١٩- جائحة كوفيدل استجابة وم رق اريخ  ١٨٩، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مرس ايو  ٨("المرسوم") بت  م٢٠٢٠م

أمين، يوجه الم ة بقطاع الت ين األمور األخرى المتعلق ع لجميع شركات التأمين في المملكة العربية السعودية. من ب رسوم جمي
ى  دة شهرين باإلضافة إل ة لم ع بالتجزئ ة للبي ى السيارات القائم أمين عل ائق الت ع وث رة صالحية جمي د فت أمين لتمدي شركات الت

  .توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع وثائق سيارات التجزئة الجديدة المكتوبة في غضون شهر واحد من هذا المرسوم
    

ى أن الشركة  ناقشت اإلدارة ، باالشتراك ة وخلصت إل مع الخبير االكتواري المعين ، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلي
دره  اط ق ي األقس ز ف اطي عج جيل احتي دة وتس ة جدي ات كسياس أمين المركب ائق ت اء وث ي إنه هرين ف د ش ر تمدي تعتب

  .إضافيينتوقع مطالبات لفترة شهرين لى لایر سعودي بناًء ع ٢٤،٧٧٢،٤٤٩
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- ١٠  - 
 

 (تتمة) اإلعدادأسس   - ٢
 

 الهامة والسياسات المحاسبية واالفتراضات (تتمة) األحكام 
  

  (تتمة)  على االحتياطيات الفنية الطبية واألصول المالية ١٩- تأثير الكوفيد
  

  أصول مالية أخرى
د قامت الشركة بإجراء تقييم وفقًا لسياستها المحاسبية بسبب جائحة  اك دلي ١٩كوفي ان هن ا إذا ك د م ى لتحدي ل موضوعي عل

ة  ل الصعوبات المالي ذه العوامل ، مث ه. وتشمل ه د انخفضت قيمت ة ق أن أحد األصول المالية أو مجموعة من األصول المالي
در أ ال دخول المص داد ، واحتم ي الس أخر ف ف أو الت دين ، أو التخل رة للمصدر أو الم ادة الكبي الس أو إع ى اإلف دين إل و الم

ة ، وما إلى ذأخرتنظيم مالي  ي القيمة العادل ر ف اك انخفاض كبي ا إذا هن د م لك. في حالة األسهم ، أجرت الشركة تقييًما لتحدي
د الشركة أن للموجودات المالية المتاحة للبيع بأقل من تكلفتها. استناًدا إلى هذ ده التقييمات ، تعتق م ١٩- جائحة كوفي ا يكن له ل

ي أي آثار جوهرية على النتائج المبلغ عنها للشركة  ع المنتهي ف و ٣٠عن الرب ة ٢٠٢٠ يوني . وتواصل إدارة الشركة مراقب
  الوضع عن كثب.

  
  إدارة مخاطر االئتمان

روف  ها الظ ي تفرض رعة الت رة بس رة والمتغي اطر المتغي ة المخ ان لمواجه اطر االئتم ات إدارة مخ ركة سياس ززت الش ع
ي القطاع اال ة ف ل واتخاذ الحالية. وتشمل هذه مراجعة التركزات االئتماني ة ومستوى الطرف المقاب ي والمنطق قتصادي الحبيب

  .اإلجراءات المناسبة عند اللزوم
  

ر ب ،بناًء على المراجعة - ر االئتمان تركيزات مخاط أثرت بشكل كبي ي ت دحددت الشركة القطاعات التالية الت  ١٩- جائحة كوفي
  :وانخفاض أسعار النفط

  طعامال  -
  الخطوط الجوية  -
  حنشركات الش  -
  الفنادق -  
  

  السياسات المحاسبية الهامة  - ٣
  

الموجزة مع تلك  األوليةالمالية  المعلوماتتتوافق السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه 
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١المالية السنوية للسنة المنتهية في  القوائمالمستخدمة في إعداد 

  

  الة بعدمعايير صادرة ليست فع
. األولية الموجزة صدار القوائم الماليةإالمفعول حتى تاريخ  ساريةالصادرة ولكنها لم تصبح والتفسيرات  فيما يلي المعايير 

تتضمن القائمة أدناه قائمة بالمعايير والتفسيرات الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقول تطبيقها في المستقبل. تعتزم 
عالوة على ذلك ، اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت  ايير عندما تصبح سارية المفعول.الشركة تطبيق هذه المع

  .فذةالتطبيق عندما تصبح نوهي إلزامية ل اصدارها، والتي تم  لى المعايير الدولية إلعداد التقرير الماليع والتفسيرات
  

(يتضمن التعديالت للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي  لماليةاألدوات ا -  ٩رقم  المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي
  " عقود التأمين)٤
وإدخال نموذج خسائر انخفاض القيمة  ماليةيتضمن المعيار متطلبات تصنيف وقياسات جديدة للموجودات ال قياس.ال

ومتطلبات محاسبة التحوط  )٣٩(لدولي اإلئتمانية المتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة ا
يتم قياس جميع الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة  )٩( رقم معيار الدولي للتقارير الماليةبموجب الوالجديدة 
تفظ وكذلك يعتمد أساس التصنيف على نموذج العمل وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية يح العادلة

للمطلوبات المالية باستثناء تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  )٣٩(المعيار بمعظم متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
في الدخل الشامل اآلخر بدالً  االئتمانبجزء من التغيرات في القيمة العادلة المتالك  االعترافالربح أو الخسارة حيث يتم 

  .من قائمة الدخل
 واتباع النهج القائم على المبدأ.طر لمخات إدارة اسارمع مماق ثو أوعلی نحوط لتحامحاسبة ت لباطمتق فواتت 



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  )مساهمة سعودية (شركة 

  (تتمة) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في  ةأشهر المنتهيالثالثة والستة  ةلفتر

  جميع المبالغ بالريال السعودي 
   

- ١١  - 
 

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  - ٣
  

  (تتمة) معايير صادرة ليست فعالة بعد
" ٤عداد التقرير المالي (يتضمن التعديالت للمعيار الدولي إل األدوات المالية -  ٩ المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي

  عقود التأمين) (تتمة)
عقود  - ) ٤(لتقرير المالي للدولي ا معيارال ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على م٢٠١٦سبتمبر  في

شر شركات التأمين قبل ن على )٩(لتقرير المالي للدولي ا معيارالتطبيق ل المحاسبية وهي متعلقة بمعالجة اآلثار التأمين
 خيار. و خيار التغطيةالتأجيل  خيارخيارين لشركات التأمين: قدمت التأمين. التعديالت  دلعقو المتوقعار المحاسبي يالمع

 تطبيقحتى تاريخ  )٩(لتقرير المالي للدولي ا معيارالمن تطبيق  اً مؤقت إعفاءً  ،ةمؤهل كانت، إذا  للمنشأة يوفر التأجيل
بحذف إجمالي الفروق المحاسبية التي يمكن أن  لمنشأةل خيار التغطية يسمح. ايهما أقرب - م ٢٢٠٢التأمين أو  عقود معيار
 قبل تطبيق معايير التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. تحدث

  

سوف يؤثر ) ٤(الشركة مؤهلة لتطبيق طريقة التأجيل بموجب التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
كما يجب أن يؤخذ باالعتبار ، رإلى حد كبي للشركة،المالية  القوائمعلى  )٩(اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية تأثير 

، ال يمكن إجراء تقييم كامل لتأثير اعتماد المعيار الدولي على هذا النحوالقادمة. مع معايير عقود التأمين  التفاعلحساب 
    .م تقم بعد بإجراء مراجعة تفصيليةألن الشركة ل )٩(إلعداد التقارير المالية رقم 

     طر واتباع النهج القائم على المبدأ.لمخات إدارة اسارمع مماق ثو أوعلی نحوط لتحامحاسبة ت لباطمتق فواتت 
  

  عقود التأمين – ١٧المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي 
  

،  ٢٠٢٣يناير  ١على الفترة التي تبدأ في أو بعد  ينطبقأمين" ، "عقود الت -  ١٧ المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي
تطبيق المعيار  اً سمح بالتطبيق المبكر إذا تم أيض"عقود التأمين". يُ  ٤ سوف يحل محل المعيار الدولي للتقرير الماليو

" األدوات المالية ". ٩ ر الماليمع العمالء والمعيار الدولي للتقري"اإليرادات من العقود  ١٥ إلعداد التقرير الماليالدولي 
 و قائمةالدخل  قائمةتتوقع الشركة تأثير جوهري على قياس واإلفصاح عن التأمين وإعادة التأمين الذي سيؤثر على كل من 

  المركز المالي. قررت الشركة عدم اعتماد هذا المعيار الجديد في وقت مبكر.
  

 النقد وما في حكمه   - ٤
 

  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  

  )مراجعة (غير

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١  

  )مراجعة(

  اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  
  

  اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين

  ٢٧٬٦٥٠٬٣٤٤ ٩٥٬٣٩٠ ٢٧٬٥٥٤٬٩٥٤   ٢٩٬١١٠٬٤٢٧  ٥٬٠٥٩٬٠١٧  ٢٤٬٠٥١٬٤١٠  ارصده لدى البنوك نقد و 

خالل ثالثة وديعة ألجل 

  ١٨٤٬٧٨٢٬٥٨٩ ١٨٤٬٧٨٢٬٥٨٩ -   أشهر 
 

 - ١٨٤٬٢٩٩٬٩٢٥ ١٨٤٬٢٩٩٬٩٢٥  

  ٢١١٬٩٥٠٬٢٦٩  ١٨٤٬٣٩٥٬٣١٥ ٢٧٬٥٥٤٬٩٥٤    ٢١٣٬٨٩٣٬٠١٦ ١٨٩٬٨٤١٬٦٠٦  ٢٤٬٠٥١٬٤١٠  اإلجمالي

 
  
  
  
  



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  )مساهمة سعودية (شركة 

  (تتمة) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في  ةأشهر المنتهيالثالثة والستة  ةلفتر

  جميع المبالغ بالريال السعودي 
   

- ١٢  - 
 

 أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة، بالصافي   -  ٥
  

  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  
  )مراجعة(غير 

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١  
  (مراجعة)

  عمليات التأمين  
عمليات 

  اإلجمالي  المساهمين
  

  اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين

 ٦١٬٦٠٧٬٤٦٩ -  ٦١٬٦٠٧٬٤٦٩  ٥٤٬٥٣٤٬٣٧١ -  ٥٤٬٥٣٤٬٣٧١  حاملي الوثائق

  ٨٬٣٣٣٬٢٦٤  -   ٨٬٣٣٣٬٢٦٤   ١٠٬٦٨٣٬١١٢  -   ١٠٬٦٨٣٬١١٢ الوسطاء والوكالء

  ١٢٬٦٦٦٬١٧٣  -   ١٢٬٦٦٦٬١٧٣   ١٢٬٥٣٩٬٧١٩  -   ١٢٬٥٣٩٬٧١٩  إعادة تأمينمدينة ذمم 

 -  -  -   -  -  -   مدينة أخرى ذمم

  ٨٢٬٦٠٦٬٩٠٦  -  ٨٢٬٦٠٦٬٩٠٦   ٧٧٬٧٥٧٬٢٠٢  ٧٧٬٧٥٧٬٢٠٢ 
ديون مخصص 

  )١١٬١٨١٬٢٦٦(  -   )١١٬١٨١٬٢٦٦(   )١٠٬٠٨٥٬٠٧١(  -   )١٠٬٠٨٥٬٠٧١(  مشكوك في تحصيلها

  ٧١٬٤٢٥٬٦٤٠  -   ٧١٬٤٢٥٬٦٤٠    ٦٧٬٦٧٢٬١٣١  -   ٦٧٬٦٧٢٬١٣١  اإلجمالي

  

  

   االستثمارات   - ٦

  
  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ 

  (غير مراجعة)
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)

  ٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧  ٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢      استثمارات متاحة للبيع
  -   -      مقتناة لتاريخ االستحقاقاستثمارات 

      ٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧ ٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢ 
  

  
ة بلغت  ه مكاسب محقق تج عن ا ن ام مم اريخ االستحقاق خالل الع ى ت ون لایر  ٣٫٧باعت الشركة بعض االستثمارات المحتفظ بها حت ملي

دولي  ار المحاسبة ال ا لمعي إن الشركة تخضع لقواعد التشويه وفقً واريخ استحقاقها، ف ل ت ا قب سعودي. نظًرا ألن االستثمارات قد تم بيعه
اليتين ٣٩ اليتين متت نتين م دة س تحقاق لم ى االس ه حت تفظ ب نيف المح تخدام التص ركة اس ى الش ر عل ه يُحظ ذي بموجب و  ٢٠٢٠، أي  ال

٢٠٢١.    
  استثمارات متاحة للبيع

  
  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  

  )مراجعة(غير 
  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١  

  (مراجعة)

  اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين    اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

 ٥٬٠٤٩٬٨٩٤ ٥٬٠٤٩٬٨٩٤  -    ٤٬٨٠٥٬٩٥٨  ٤٬٨٠٥٬٩٥٨  -  أسهم عادية

 ٧٢٬٦٨٨٬٧١٣ ٧٢٬٦٨٨٬٧١٣ -   ٩٤٬٧٤٩٬٥٨٤ ٩٤٬٧٤٩٬٥٨٤ -   صكوك

 ٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧ ٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧  -    ٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢ ٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢  -   المجموع

  
  
  
  



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  )مساهمة سعودية (شركة 

  (تتمة) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في  ةأشهر المنتهيالثالثة والستة  ةلفتر

  جميع المبالغ بالريال السعودي 
   

- ١٣  - 
 

   (تتمة) االستثمارات   - ٦
  

  (تتمة) استثمارات متاحة للبيع
 

  خالل الفترة على النحو التالي:في االستثمارات المتاحة للبيع  الحركة
  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  

  )مراجعة(غير 
  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١  

  جعة)(مرا

  اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  
عمليات   

  اإلجمالي  عمليات المساهمين  التأمين

 ٣٠٬٨٦٣٬٠١٤ ٣٠٬٨٦٣٬٠١٤  -   ٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧ ٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧  -  الرصيد االفتتاحي 

 ٦٤٬٥٣٧٬١٨٤ ٦٤٬٥٣٧٬١٨٤  -   ٢١٬٤٧٣٬٠٥٩ ٢١٬٤٧٣٬٠٥٩  -   / السنةالفترةخالل  المشتراة

 )١١٣٬٢٦٦٬٦٧٥( )١١٣٬٢٦٦٬٦٧٥(  -   -  -   -    / السنةترةلفالمستبعدة خالل ا

(الخسارة) صافي الربح / 
  -    / السنة المحققة للفترة

 -   -    -  
٤٬٦٦٨٬٧٨٤  ٤٬٦٦٨٬٧٨٤  

التغيرات في القيمة العادلة 
  -  لالستثمارات

٣٤٣٬٨٧٦ ٣٤٣٬٨٧٦   -  
٢٬٤٩١٬١٧١ ٢٬٤٩١٬١٧١ 

محول من استثمارات محتفظ 
 بها حتى تاريخ االستحقاق

 - 

  
  
 -  

  
  
 -  

 
 - 

  
  

٨٨٬٤٤٥٬١٢٩  

  
  

٨٨٬٤٤٥٬١٢٩  

 ٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧ ٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧  -    ٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢ ٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢  -   النهائيالرصيد 
  
  

ع  ةتتضمن االستثمارات المتاحة للبي غ  أسهم عادي لایر سعودي)  ١٫٩٢٣٫٠٧٨: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ١٫٩٢٣٫٠٧٨بمبل
ة افي شركة غير مدرجة  ا أي إنخفاض واليمكن تحديد القيم ة مطروحاً منه ات اإلستثمار بالتكلف تم إثب ذلك ي وق ول ا بشكل موث ة له لعادل

 .في القيمة
  

  ات الفنيةياالحتياط   - ٧
  

  صافي المطالبات واالحتياطيات القائمة     ١- ٧
 

 ت القائمة على ما يلي:ياالمطالبات واالحتياط صافي تشتمل
 

  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  

  ( غير مراجعة) 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  (مراجعة )

  ٢١٬٠١١٬٢٥٩    ١٥٬٤٩٧٬٩٥١  تحت التسويةالمطالبات 

  -     -   ناقص: القيمة البيعية للخردة

  ٢١٬٠١١٬٢٥٩    ١٥٬٤٩٧٬٩٥١  

  ٥٢٬١٤٩٬٩٦٤    ٦٦٬٨٥٥٬٨٣٥  بلغ عنهاغير م ةمتكبدمطالبات 

  ١١٬٢٦٨٬١٥٠    ٥٬٩٣٩٬٨٦٣  إحتياطي عجز أقساط التأمين

    -   ٣٠٬٢٦٦٬١٧٠  تأمينتأجيل/ زيادة إحتياطي عجز أقساط ال

  ٤٬٢٧٧٬٥٦٠    ٥٬١٧٢٬٧٣٥  أخرى فنية اتياحتياط

  ٨٨٬٧٠٦٬٩٣٣    ١٢٣٬٧٣٢٬٥٥٤  

        ناقص:

  ٩٬٦٨٦٬٠٠٩    ١٠٬٠١٥٬٣٥٨  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية - 

  ١٬٩٥٨٬٦٢١    ٧٬٠٠٩٬٢٣٤  بلغ عنهاالم غيرحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة  - 

  ١١٬٦٤٤٬٦٣٠    ١٧٬٠٢٤٬٥٩٢  

  ٧٧٬٠٦٢٬٣٠٣    ١٠٦٬٧٠٧٬٩٦٢  صافي المطالبات المستحقة واالحتياطيات
  



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  )مساهمة سعودية (شركة 

  (تتمة) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في  ةأشهر المنتهيالثالثة والستة  ةلفتر

  جميع المبالغ بالريال السعودي 
   

- ١٤  - 
 

  (تتمة) ات الفنيةياالحتياط   - ٧
  

 

  الحركة في األقساط غير المكتسبة ٢- ٧
 

    غير مكتسبة تتكون مما يلي:القساط األالحركة في 
  

  م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  
  )مراجعة(غير 

  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١  
  (مراجعة)

  صافي  إعادة تأمين  إجمالي    صافي  إعادة تأمين  اليإجم  

  ١١٥٬٠٤٣٬٣٧٧  )١٥٬٦٤٨٬٧٩٧(  ١٣٠٬٦٩٢٬١٧٤   ١٩٦٬٤٣٥٬٩٧٢  )١٤٬٨٩٦٬٢٤٠(  ٢١١٬٣٣٢٬٢١٢  / السنةالرصيد كما في بداية الفترة

/ األقساط المكتتبة خالل الفترة

  السنة
٣٦٣٬٦٨٣٬٨٨٩  )٢٧٬٣٣٧٬١٦٠(  ٣٩١٬٠٢١٬٠٤٩   ١٨٩٬٩٢٦٬٧٤٦  )٦٬٨٥٦٬٣٧٦(  ١٩٦٬٧٨٣٬١٢٢  

/ األقساط المكتسبة خالل الفترة

  السنة
)٢٨٢٬٢٩١٬٢٩٤(  ٢٨٬٠٨٩٬٧١٧  )٣١٠٬٣٨١٬٠١١(   )٢٠٠٬٧٢٤٬٢٠٥(  ١٣٬٢٩٤٬٨٢٤  )٢١٤٬٠١٩٬٠٢٩(  

  ١٩٦٬٤٣٥٬٩٧٢  )١٤٬٨٩٦٬٢٤٠(  ٢١١٬٣٣٢٬٢١٢   ١٨٥٬٦٣٨٬٥١٣  )٨٬٤٥٧٬٧٩٢(  ١٩٤٬٠٩٦٬٣٠٥  / السنةالرصيد كما في نهاية الفترة

  
  تعهداتالوااللتزامات    - ٨

  

  الشركة فيما يليوتعهدات تتمثل التزامات   )أ
  

  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  
  ( غير مراجعة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  (مراجعة ) 

        
  ١٬٦٧٠٬٠١٨    ١٬٦٨٥٬٦٥٢  خطابات الضمان

  ١٬٦٧٠٬٠١٨    ١٬٦٨٥٬٦٥٢  إجمالي

  
ديسمبر  ٣١(مليون لایر سعودي  ١٫٦٩، أصدر مصرفي الشركة خطابات ضمان بمبلغ ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ فيكما 

  مليون لایر سعودي) لمختلف وكاالت السيارات وورش العمل وفقًا لشروط االتفاقيات المبرمة معهم. ١٫٦٧: ٢٠١٩
  

تخضع الشركة لإلجراءات القانونية في سياق األعمال العادية. لم يكن هناك أي تغيير في حالة اإلجراءات القانونية كما   )ب
 .٢٠١٩ديسمبر  ٣١تم الكشف عنها في 

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية   - ٩
  

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو مدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في 
  تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما:

 

 وصول إليه لألصل أو االلتزام، أوفي السوق الرئيسي الذي يمكن ال - 
 في السوق األكثر مالءمة للوصول لألصول أو الخصوم الرئيسي،في غياب السوق  - 
  

 حليةرلما لماليةا تماولمعلا في جةدرلما يةرفتدلا قيمتها نع رکبي لبشک نةوازلما وداتجوبم لماليةا دواتلأل لةدلعاا ملقيا فتختل ال
  الموجزة.



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  )مساهمة سعودية (شركة 

  (تتمة) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في  ةأشهر المنتهيالثالثة والستة  ةلفتر

  جميع المبالغ بالريال السعودي 
   

- ١٥  - 
 

 ألدوات المالية (تتمة)القيمة العادلة ل  - ٩
  

  للقيمة العادلة التسلسل الهرميتويات سموتحديد القيمة العادلة 
  

  عنها:الشركة المستويات الهرمية التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح تستخدم 
 
  

 في تاريخ القياس  الوصول اليهاكن للكيان األداة أو نفس األداة التي يمتداولة في سوق نشط لنفس األسعار الم األول:المستوى 
 

مطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى حيث يتم تحديد كافة مدخالتها المتداولة في سوق نشط موجودات و األسعار الثاني:المستوى 
 .وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظةالهامة 

  

  .السوق القابلة للمالحظة لبياناتوفقاً التها الهامة أي من مدخ أساليب التقييم التي لم تحدد الثالث:المستوى 
  

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة
  

ل  ي التسلس توياتها ف ك مس ي ذل ا ف ة، بم ات المالي ة والمطلوب ودات المالي ة للموج يم العادل ة والق ة الدفتري الي القيم دول الت ح الج يوض
ي ة الهرم ألدوات المالي ة ل ة العادل تم قياس للقيم ي ي ة  هاالت ودات المالي ة للموج ة العادل ات القيم من معلوم ة. ال تتض ة العادل بالقيم

 والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقريبية معقولة للقيمة العادلة.
  

              

  اإلجمالي  الثالمستوى الث  المستوى الثاني  المستوى األول    القيمة الدفترية  عمليات المساهمين

              (غير مراجعة) ٢٠٢٠ يونيو ٣٠

موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة 
  العادلة

    
        

  ٩٤٬٧٤٩٬٥٨٤  -   ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠  ٧٤٬٣٤٩٬٥٨٤   ٩٤٬٧٤٩٬٥٨٤  صكوك

 ٤٬٨٠٥٬٩٥٨ ١٬٩٢٣٬٠٧٨ -  ٢٬٨٨٢٬٨٨٠  ٤٬٨٠٥٬٩٥٨  أسهم عادية

  ٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢ ١٬٩٢٣٬٠٧٨ ٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠ ٧٧٬٢٣٢٬٤٦٤  ٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢ 

        

  اإلجمالي  المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول    القيمة الدفترية  عمليات المساهمين

              (مراجعة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة 

              العادلة

  ٧٢٬٦٨٨٬٧١٣  -   ٢١٬٦٢٣٬٢٣٧ ٥١٬٠٦٥٬٤٧٦   ٧٢٬٦٨٨٬٧١٣  صكوك

 ٥٬٠٤٩٬٨٩٤ ١٬٩٢٣٬٠٧٨ -  ٣٬١٢٦٬٨١٦  ٥٬٠٤٩٬٨٩٤  أسهم عادية

  ٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧ ١٬٩٢٣٬٠٧٨ ٢١٬٦٢٣٬٢٣٧ ٥٤٬١٩٢٬٢٩٢  ٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧ 
  

ع  ةتتضمن االستثمارات المتاحة للبي غ  أسهم عادي لایر سعودي)  ١٫٩٢٣٫٠٧٨: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ١٫٩٢٣٫٠٧٨بمبل
ا بشكل موفي شركة غير مدرجة  ة له ا أي إنخفاض واليمكن تحديد القيمة العادل ة مطروحاً منه ات اإلستثمار بالتكلف تم إثب ذلك ي وق ول ث

 في القيمة .
  

  تقييم التصنيف (بناًء على أدنى مستوى من المدخالت مهم لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير.
  

  .٢٠٢٠يونيو  ٣٠خالل الفترة المنتهية في  ٣و  ٢و  ١لم تكن هناك تحويالت بين المستويات 



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  )مساهمة سعودية (شركة 

  (تتمة) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في  ةأشهر المنتهيالثالثة والستة  ةلفتر

  جميع المبالغ بالريال السعودي 
   

- ١٦  - 
 

  :المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة المتعلقة بها  - ١٠
  

ي هم المالك الرئيسيونلاألطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين  تألفت ا لشركة والشركات الت  به
عة لل رى خاض ات أخ يطرةوأي كيان ترك  س كل مش ا بش تحكم فيه تم ال ذه أو ي روط ه عير وش ات التس اد سياس تم اعتم ا. ي ر به كل كبي أثر بش أو تت

رة واألرصدة المرتب ة خالل الفت راف الرئيسية ذات العالق امالت األط ي تفاصيل مع طة المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يل
    بها:

      

  فترة المنتهية فيلل مبالغ المعامالت

    

  الرصيد كما في   

  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  المستحق من أطراف ذات عالقة
  (غير مراجعة) 

  ٢٠١٩ يونيو ٣٠
  (غير مراجعة)

  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠
  (غير مراجعة) 

  ٢٠١٩ ديسمبر ٣٠
  طبيعة المعاملة الجهة ذات عالقة  (مراجعة)

         عمليات التأمين
  مملكة البحرين  –سوليدرتي   

 ( مساهم )
ة ن رى مدفوع اريف أخ ن مص ة ع ياب

)١٤٥٫٩٨٣( -   -   الشركة   )١٤٥٫٩٨٣(  

    -  - )١٤٥٫٩٨٣(  )١٤٥٫٩٨٣(  
  

  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  عمليات التأمين

     

 -  -  ١٫١٧٥٫٨٥٠ ١٬٨١٥٬١٣٤  مزايا قصيرة األجل -  كبار موظفي اإلدارة

 ٩٢٢٫٧١٥ ٦٦١٬٠٥٦ ٩٧٬٠٠٧ ١٥٥٬٩١١  مكافآت نهاية الخدمة -   

 ٢٣٧٫٩٥٠ ٢٧٣٬٩٥٠ ٤٢٢٬١٧١ ٦٦٨٬٢٦٠  مكافآت وأتعاب حضور  واللجان التنفيذية مجلس اإلدارة

    ١٫١٦٠٫٦٦٥ ٩٣٥٬٠٠٦ ١٬٦٩٥٬٠٢٨ ٢٬٦٣٩٬٣٠٥ 
ى تحق ال ة  المس راف ذات عالق أط

          عمليات المساهمين

مصاريف أخرى مدفوعة نيابة عن   البحرين (المساهمين) - سوليدرتي 
 )٧٤٤٫٨٢٨( )٧٤٤٫٨٢٨( -  -    الشركة

      -  - )٧٤٤٫٨٢٨( )٧٤٤٫٨٢٨( 

         

 ١٠٫٥٠٠ ١٠٬٥٠٠ -  ٣٢٬٠٠٠   مكافآت وأتعاب حضور  مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية

 -  -  ١٬٠٩٨٬٨٤٩ ٩٠٠٬٠٠٠   حافز  

     ١٠٬٥٠٠ ١٠٬٥٠٠ ١٬٠٩٨٬٨٤٩ ٩٣٢٬٠٠٠ 

  
 الزكاة وضريبة الدخل  - ١١

 

 المحمل للفترة   )أ
رة م اة للفت ص الزك ألف مخص ص يت رةن مخص ه الفت الغ قيمت ة والب عودي (  ٥٦٧٬٨٦٤ الحالي مبر ٣١لایر س  :٢٠١٩ ديس

بة  ٩٨٧٫٤٠٠ ال بنس ي رأس الم عودي ف ب الس ن الجان اهمين م ة المس ى حص اة عل ص الزك تند مخص عودي) ويس لایر س
  ).٪٩٣٫٦٥ :٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٪٩٣٫٦٥

 

  للفترةالمحمل لضريبة الدخل   )ب
ن  نة م دخل للس ريبة ال ون ض الغ تتك ة الب رة الحالي ص الفت عودي ( ٧٢٬٧٤١مخص مبر  ٣١لایر س يء). ٢٠١٩ديس : ال ش

  ).٪٦٫٣٥ :٢٠١٩( ٪٦٫٣٥ويستند مخصص ضريبة الدخل إلى حصة المساهمين غير السعوديين في رأس المال بنسبة 
  
  
  
  

  
  
  



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  )مساهمة سعودية (شركة 

  (تتمة) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في  ةأشهر المنتهيالثالثة والستة  ةلفتر

  جميع المبالغ بالريال السعودي 
   

- ١٧  - 
 

 (تتمة) الزكاة وضريبة الدخل  - ١١
  

   وضع الربوط الزكوية والضريبية  )ج
ر ركة اإلق دمت الش ن ق ـة م رات المنتهي دخل للفت ريبة ال اة وض مبر ٣١ارات للزك ى  ٢٠١١ ديس مبر  ٣١إل ي  ٢٠١٨ديس والت

ا  ربط له م ينتهي ال دخل ول اة وال ة العامة للزك ل الهيئ د.مازالت قيد المراجعة من قب رار الزكوي للسنة  بع دمت الشركة اإلق ق
  .٢٠٢٠يوليو  ٣١للهيئة العامة للزكاة والدخل قبل إنتهاء المهلة اإلضافية المعلنة في  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في 

  
. يتم تحميل مصروف الزكاة على الربح أو الخسارة. ال مة الهيئة العامة للزكاة والدخلتخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظ  د)

  تسب الزكاة كضريبة دخل وبالتالي ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.تح
  

 حصة رأس المال    - ١٢
غ  و مبل ى  ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠حصة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة ه سهم قيمة  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠لایر سعودي مقسمة إل

ام المساهمين  ١٠كل منهما  ابرياالت سعودي، ق ع  باكتت غ س ٣٣٫٣٠٠٫٠٠٠ودف االت لكل سهم،  ١٠هم بقيمة اسمية تبل ري
ة وعددها  %٦٠والذي يمثل  ابسهم  ٢٢٫٢٠٠٫٠٠٠من أسهم رأس مال الشركة، وعرض األسهم المتبقي ام بقيمة  لالكتت الع
  رياالت لكل سهم. ١٠اسمية تبلغ 

  
 اإلحتياطي النظامي   - ١٣

  
مؤسسة  التعاوني الصادرة من لتأمينلشركات ا ئحة التنفيذية) من الال٢( ٧٠وفقًا للنظام األساسي للشركة وامتثاًال للمادة 
حتى يعادل هذا  النظاميمن صافي دخل المساهمين سنويًا لالحتياطي  ٪٢٠النقد العربي السعودي ، تخصص الشركة 

  ة.للتوزيع على المساهمين حتى تصفية الشرك قابلغير  النظاميمن رأس المال المدفوع. االحتياطي  ٪١٠٠االحتياطي 
  

ة) ارة المتراكم زة / (الخس اح المحتج ى األرب ر إل اطي اآلخ ل االحتي ى تحوي ة عل ت الموافق الل  تم ر خ ة غي ة العمومي الجمعي
  م.٢٠١٩يونيو  ٩بتاريخ العام الماضي انعقدت  التيالعادية للشركة 

  
  القطاعات التشغيلية      -  ١٤

 

ول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية ح
  إدارة الشركة لوظيفتها كصانع القرار التشغيلي من أجل تخصيص القرار للقطاعات وتقسيم اداؤها.

  

 ةلمسجلا جيةرلخاا طرافألا راداتيإ ستقاتتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية. 
. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات لخدلا قائمة في كلذ مع قفواتت يقةطرب سلمجلا لیإ

  التشغيلية.
  

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١لم تطرأ أي تغيرات على أساس التفسير أو أساس القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ 
  

الصافي، ومصاريف  - ، وأقساط التأمين ومستحقات معيدي التأمين هوما في حكمال تشتمل موجودات القطاع على النقد 
  الدفع المسبق واألصول األخرى، والممتلكات والمعدات، والموجودات غير الملموسة. وفقا لذلك، يتم تضمينها في األصول 

المطلوبات األخرى غير الموزعة. إن مطلوبات القطاع ال تشمل المستحق الى عمليات المساهمين والمصاريف المستحقة و
بناًء على ذلك، يتم إدراجها في  .والتوزيع الفائض المستحق الدفعة وذمم معيدي التأمين الدائنة وتعويضات نهاية الخدم

  المطلوبات غير الموزعة.
  

لمتخذ القرار في إطار قطاعات ذات الصلة، وتتم مراقبتها على  وزعةلم يتم ذكر هذه الموجودات والمطلوبات غير الم
  أساس مركزي.

المعلومات المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة عن القطاعات التي تم اإلبالغ عنها ألصول ومطلوبات الشركة اإلجمالية في 
، إجمالي إيراداتها ومصاريفها وصافي إيراداتها لفترات الثالثة أشهر المنتهية في ٢٠١٩ ديسمبر ٣١و ٢٠٢٠ يونيو ٣٠

  ذلك التاريخ، كاآلتي:



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  )مساهمة سعودية (شركة 

  (تتمة) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في  ةأشهر المنتهيالثالثة والستة  ةلفتر

  جميع المبالغ بالريال السعودي 
   

- ١٨  - 
 

  

  الي أقساط التأمين المكتتبةإجم ١- ١٤
  
  

  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  اإلجمالي  صغيرة جداً   صغيرة  متوسطة  كبيرة  أفراد  

  ٤٢٬٩٩٤٬٦٣٥  ١٨٬١٦٧٬٦٧٧  ٩٬٩٢٨٬٣٨٧  ٧٬٦٨٥٬٣١٠  ٧٬٢١٣٬٢٦١  -   صحي
  ٣١٬٢٤٨٬٩٠٧  ٦٤٬٣٦٤  ٥٢٬٣٦١  -   -   ٣١٬١٣٢٬١٨٢  المركبات

  ٣٬٦٦٦٬٥٦٦  -   -   ١٬٦٢٨٬٧٧٩  ١٬٦٦٦٬٠٢٢  ٣٧١٬٧٦٥  ممتلكات وحوادث
  -   -   -   -   -   -  مجموعة الحياه

  ٧٧٬٩١٠٬١٠٨  ١٨٬٢٣٢٬٠٤١  ٩٬٩٨٠٬٧٤٨  ٩٬٣١٤٬٠٨٩  ٨٬٨٧٩٬٢٨٣  ٣١٬٥٠٣٬٩٤٧  

  
  ٢٠١٩ يونيو ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  اإلجمالي  صغيرة جداً   صغيرة  متوسطة  كبيرة  أفراد  
  ٥١٫٢٠٥٫٤٥٧  ٦٫٧٩٣٫٣٨٣  ٩٫٠٤٣٫٠٧٢  ٦٫١٥٦٫٦٠٠  ٢٩٫٢١٢٫٤٠٢  -   صحي

  ٢٠٫٥٦٧٫٣٢١  ٣٠٩٫٣٧٦  ٥٩٧٫٠٧٥  ١٫٠١٨٫٠٦٥  )٩٧٧٫٠٧٤(  ١٩٫٦١٩٫٨٧٩  المركبات
  ٤٬٢٤٩٬٢١٥  -   -   ٢٫٥٨٠٫٦٦٤  ١٫٥٠٦٫٧٧١  ١٦١٫٧٨٠  ممتلكات وحوادث

  -   -   -   -   -   -  حماية وإدخار
  ٧٦٫٠٢١٫٩٩٣  ٧٫١٠٢٫٧٥٩  ٩٫٦٤٠٫١٤٧  ٩٫٧٥٥٫٣٢٩  ٢٩٫٧٤٢٫٠٩٩  ١٩٫٧٨١٫٦٥٩  
  
  
  

  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠هر المنتهية في أش الستةلفترة 
  اإلجمالي  صغيرة جداً   صغيرة  متوسطة  كبيرة  أفراد  

  ١٠٦٬٩٠٦٬٣٣٥  ٤٦٬٣٥٠٬٧٤٣  ٢٥٬٥٤٢٬١٨٣  ٢٢٬٨٢٠٬٢٠٧  ١٢٬١٩٣٬٢٠٢  -   صحي
  ٨٢٬٥٣٧٬٧٦٢  ٢٠٤٬٣٨٧  ١٤٠٬٧٥٣ ٦٦١٬٥٠٤  -   ٨١٬٥٣١٬١١٨  المركبات

  ٧٬٣٣٩٬٠٢٥  ٣٣٥  -   ٣٬٥٥٧٬٦٤٣  ٣٬٠٧٢٬٦٣١  ٧٠٨٬٤١٦  ممتلكات وحوادث
  -   -   -   -   -   -  حماية وإدخار

  ١٩٦٬٧٨٣٬١٢٢  ٤٦٬٥٥٥٬٤٦٥  ٢٥٬٦٨٢٬٩٣٦  ٢٧٬٠٣٩٬٣٥٤  ١٥٬٢٦٥٬٨٣٣  ٨٢٬٢٣٩٬٥٣٤  
  
  

  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  اإلجمالي  صغيرة جداً   صغيرة  متوسطة  كبيرة  أفراد  

  ١٠٣٫٨٨٦٫٣٧٣  ١٥٫٥٨٧٫٠٢٥  ١٧٫٦٩٤٫٧٠٩  ١٢٫٥٢٧٫٧٢٦  ٥٨٫٠٧٦٫٩١٣  -   صحي
  ٣٨٫٥٧٢٫٠٧٧  ٨٧١٫٧١٠  ٢٫١٩٨٫٥٦٠  ٢٫٨٠٣٫٦١٧  ٣٫٩٤٩٫٤٢٣  ٢٨٫٧٤٨٫٧٦٧  ركباتالم

  ١١٬٥٤٤٬٦٥٣  -   -   ٨٫٣٤٨٫٤٠٠  ٢٬٧١٥٬٢٧١  ٤٨٠٫٩٨٢  ممتلكات وحوادث
  -   -   -   -   -   -  حماية وإدخار

  ١٥٤٫٠٠٣٫١٠٣  ١٦٫٤٥٨٫٧٣٥  ١٩٫٨٩٣٫٢٦٩  ٢٣٫٦٧٩٫٧٤٣  ٦٤٫٧٤١٫٦٠٧  ٢٩٫٢٢٩٫٧٤٩  



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  ( شركة مساهمة سعودية ) 

  ( تتمة ) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠ يويون ٣٠في  ةأشهر المنتهية الثالثة والستة لفتر

  جميع المبالغ بالريال السعودي
 

- ١٩  - 
 

  القطاعات التشغيلية (تتمة)    - ١٤
  (غير المراجعة) ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ترة الثالثة أشهر المنتهية في لف  

  أخرى  مجموعة الحياه  هندسة  حوادث عام المركبات ممتلكات وحوادث طبي 
مجموع عمليات 

  التأمين
عمليات 

 المجموع  المساهمين
           اإليرادات

 ٧٧٬٩١٠٬١٠٨ -  ٧٧٬٩١٠٬١٠٨ ٢٣١٬١٦٥ ١٬٦٦٨٬٤١٥ ٣٧٧٬٠٧٣ ٧٨٢٬٣٤٣ ٣١٬٢٤٨٬٩٠٧ ٦٠٧٬٥٧٠ ٤٢٬٩٩٤٬٦٣٥ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
)١٦٠٬٥٤٩( )٢٣٬٦٦٣( -  )٤٤٬٨٨٢( )٦٢٨(  )٢٧٬٩٦١( )٦٣٬٤١٥( -   محلي -  أقساط إعادة التامين المسندة   - )١٦٠٬٥٤٩(  
)٨٥١٬٦٣٨٬٧(  )١١٨٬٧٧١(  )٨٢٢٬٢٢٨(  )١٨٨٬٧٠٦(  )١٧٥٬٠٤٢(  -  )٣٣٤٬٠٣٨( -   خارجي -  أقساط إعادة التامين المسندة   -  )١٬٦٣٨٬٧٨٥(  

)١٬٤٠٤٬٩٩١(  )١٨٬٥٨٥(  -   )٧٧٬٥١٨(  )٨٬٦٨٩(  )١٥٣٬٨٧٣( )٣٠٬٧٠١( )١٬١١٥٬٦٢٥( مصاريف فائض الخسارة   -  )١٬٤٠٤٬٩٩١(  

 ٧٤٬٧٠٥٬٧٨٣ -  ٧٤٬٧٠٥٬٧٨٣ ٧٠٬١٤٦ ٨٤٦٬١٨٧  ٦٥٬٩٦٧ ٥٩٧٬٩٨٤  ٣١٬٠٦٧٬٠٧٣ ١٧٩٬٤١٦ ٤١٬٨٧٩٬٠١٠ صافي أقساط التامين المكتتبة
 ٢٧٬١٠٢٬٨٤٠ -  ٢٧٬١٠٢٬٨٤٠ ٦١٬٨٠٤ ٤٧٬٧٦١ )٢٬٢٧١( ١٧٬٢٣٥  ١٧٬٢٣٠٬٠٦٦ )٤٣٬٩٦٤( ٩٬٧٩٢٬٢٠٩ تامين غير المكتسبة، صافيالتغير في أقساط ال

 ١٠١٬٨٠٨٬٦٢٣ -  ١٠١٬٨٠٨٬٦٢٣ ١٣١٬٩٥٠ ٨٩٣٬٩٤٨ ٦٣٬٦٩٦ ٦١٥٬٢١٩  ٤٨٬٢٩٧٬١٣٩ ١٣٥٬٤٥٢ ٥١٬٦٧١٬٢١٩ صافي أقساط التامين المكتسبة
 ٦٧٦٬١٥٣ -  ٦٧٦٬١٥٣ ٨٦٬٥٠٠ -  ١٦٧٬٥٥٢ ١٢٨٬٥٥٣  -  ٢٩٣٬٥٤٨ -   عمولة إعادة تأمين مكتسبة

  ٥٩٤٬٥٢٥  -   ٥٩٤٬٥٢٥  -   -  ١٠٠  ٤٠٠  ٥١٬٢٠٠  ١٠٠  ٥٤٢٬٧٢٥  الوثائقاتعاب 
 ٣٬٠٧١٬٣٠٠ -  ٣٬٠٧١٬٣٠٠ -  -  -  ١٬٩٩٩٬٠٠٠  )٤٠٩٬٧٠٠( -  ١٬٤٨٢٬٠٠٠  إيرادات اكتتاب أخرى

 ١٠٦٬١٥٠٬٦٠١ -  ١٠٦٬١٥٠٬٦٠١ ٢١٨٬٤٥٠ ٨٩٣٬٩٤٨ ٢٣١٬٣٤٨ ٢٬٧٤٣٬١٧٢  ٤٧٬٩٣٨٬٦٣٩ ٤٢٩٬١٠٠ ٥٣٬٦٩٥٬٩٤٤ التامين  إجمالي اإليرادات
                

             تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
)١٥٬٠٠٠(  )١٩٬٩٥٧٬٧٩٥(  )٣١٥٬٢٦٠(  )٤٦٬٧٥٠٬٣٠٨(  إجمالي المطالبات المدفوعة  )١٩٢٬٢١٤(  )٧١٦٬٤٤١(  )١٬٠٩٩(  )٦٧٬٩٤٨٬١١٧(   -  )٦٧٬٩٤٨٬١١٧(  

 ٢٬٦٨٥٬٨٣١ -  ٢٬٦٨٥٬٨٣١ ١٬٠٨٥ ٤٣١٬٩٣١ ١٨٣٬٩٢٨ -  ٣٢٬٧٩٥ ١٢٩٬١٥٦ ١٬٩٠٦٬٩٣٦  البات المدفوعةحصة معيدي التأمين من المط
)٢٨٤٬٥١٠( )٨٬٢٨٦( )١٥٬٠٠٠( )١٩٬٩٢٥٬٠٠٠( )١٨٦٬١٠٤( )٤٤٬٨٤٣٬٣٧٢(  المدفوعةوالمزايا األخرى صافي المطالبات   )١٤(  )٦٥٬٢٦٢٬٢٨٦(   - )٦٥٬٢٦٢٬٢٨٦(  

  )١٬٥٥٠٬٨٩٩(  -   )١٬٥٥٠٬٨٩٩(  )٤٠٬٩٣٢(  -   ٢٣٬٨٤٥  )١٨٠٬٠٠٠( ١٬٥٤٣٬١١٤ ٧٦٬١٤١ )٢٬٩٧٣٬٠٦٧(  صافي التغير في المطالبات تحت التسوية،
التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 

 )٤٬١٠٦٬١٧٧( -  )٤٬١٠٦٬١٧٧( ٧٠٬٤٥٥ ٢٥٤٬٣٨٥ )١٦٬٢٨٠( )٢٢٬١٤٠( )٦٬٣٠٠٬٩١١( )٢٠٬٤٣٢( ١٬٩٢٨٬٧٤٦  صافي
  )٧٠٬٩١٩٬٣٦٢(  -   )٧٠٬٩١٩٬٣٦٢(  ٢٩٬٥٠٩  )٣٠٬١٢٥(  )٧٢١(  )٢١٧٬١٤٠( )٢٤٬٦٨٢٬٧٩٧( )١٣٠٬٣٩٥( )٤٥٬٨٨٧٬٦٩٣(  المتكبدةاألخرى والمزايا صافي المطالبات 

  )٣١٬٢٣١٬٠٧٦(  -   )٣١٬٢٣١٬٠٧٦(  -   -   -   -  )٢٣٬٦٤٧٬٣٥٠( -  )٧٬٥٨٣٬٧٢٦(  عجز أقساط التأمينل إضافي حتياطيإ
  -   -   -   -   -   -   -  -  -   -   التغير في أحتياطيات أخرى
  )٥٬٨٠٥٬٣١٢(  -   )٥٬٨٠٥٬٣١٢(  )٨٨٬٠٢٤(  )٣٢٥٬١٥٥(  )١١١٬٨٣٥( )١٢٢٬٥٧١( )٨٤٠٬١٩٦( )٢١٦٬٦٢٧( )٤٬١٠٠٬٩٠٤(  تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

)٣٣٩٬٧١١( )٤٩٬١٧٠٬٣٤٣( )٣٤٧٬٠٢٢( )٥٧٬٥٧٢٬٣٢٣(  إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  )١١٢٬٥٥٦(  )٣٥٥٬٢٨٠(  )٥٨٬٥١٥(  )١٠٧٬٩٥٥٬٧٥٠(   -  )٥٠١٠٧٬٩٥٥٬٧(  

  )١٬٨٠٥٬١٤٩(  -   )١٬٨٠٥٬١٤٩(  ١٥٩٬٩٣٥  ٥٣٨٬٦٦٨  ١١٨٬٧٩٢  ٢٬٤٠٣٬٤٦١ )١٬٢٣١٬٧٠٤( ٨٢٬٠٧٨ )٣٬٨٧٦٬٣٧٩(  صافي خسارة االكتتاب
  )٢٥٬٣٩٣٬٩٧١(  )١٬٥١١٬٧٤٨(  )٢٣٬٨٨٢٬٢٢٣(             عمومية وإداريةمصروفات 

  )١٬٤١٧٬٦٩٢(  -   )١٬٤١٧٬٦٩٢(             مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  ١٬٩٨٧٬٠٨١  ١٬٩٨٧٬٠٨١  -              لة من ودائعأيراد عمو

  )٢٦٬٦٢٩٬٧٣١(  ٤٧٥٬٣٣٣  )٢٧٬١٠٥٬٠٦٤(             اجمالي الخسارة الشاملة للفترة

  
  

  
  
  



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  ( شركة مساهمة سعودية ) 

  ( تتمة ) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠ يويون ٣٠في  ةأشهر المنتهية الثالثة والستة لفتر

  جميع المبالغ بالريال السعودي
 

- ٢٠  - 
 

  القطاعات التشغيلية (تتمة)    - ١٤
  

    

  
  
  

  (غير المراجعة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  أخرى  مجموعة الحياه  هندسة  حوادث عام المركبات ممتلكات وحوادث طبي 
مجموع عمليات 

  التأمين
عمليات 

 المجموع  المساهمين
           اإليرادات

 ٧٦٫٠٢١٫٩٩٣ -  ٧٦٫٠٢١٫٩٩٣ ٢٨٥٫٠٨١ ١٫٥٠٦٫٧٧١ ١٫١٠٣٫٧٧٢ ٥٠٩٫٥٣٣ ٢٠٫٥٦٧٫٣٢١ ٨٤٤٫٠٥٨ ٥١٫٢٠٥٫٤٥٧ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 )٣٣٠٫٧٤٦( -  )٣٣٠٫٧٤٦( )٢٤٫٦٩٩( -  )١٧٦٫١٩٧( )٣٫٢٨٦(  )٧١٫٠٠٠( )٥٥٫٥٦٤( -   محلي -  أقساط إعادة التامين المسندة
  )٢٫٧٣٧٫٣٧٣(  -   )٢٫٧٣٧٫٣٧٣(  )٢٤٠٫٥٠٩(  )٨٦٥٫٢٤٧(  )٧٠٩٫٢٧٢(  )٦٦٫٤٥٧(  -  )٨٥٥٫٨٨٨( -   خارجي -  أقساط إعادة التامين المسندة

  )١٫١٦٢٫٩٣٧(  -   )١٫١٦٢٫٩٣٧(  )٢٢٫٩٥٠(  -   )١٥٣٫٠٠٠(  )٢٧٫٦٠٧(  )٣٨٨٫٧٨٠( )٣٠٫٦٠٠( )٥٤٠٫٠٠٠( مصاريف فائض الخسارة
 ٧١٫٧٩٠٫٩٣٧ -  ٧١٫٧٩٠٫٩٣٧ )٣٫٠٧٧( ٦٤١٫٥٢٤  ٦٥٫٣٠٣ ٤١٢٫١٨٣  ٢٠٫١٠٧٫٥٤١ )٩٧٫٩٩٤( ٥٠٬٦٦٥٫٤٥٧ صافي أقساط التامين المكتتبة

 )١٢٫٢٢٩٫٧١٠( -  )١٢٫٢٢٩٫٧١٠( ٥٧٫٩٤١ -  ٨٣٫٩٢٠ )٦٦٥٫٦٥٣(  )٨٫٧٤٤٫٦٢٥( ٥٦٫٦١٥ )٣٫٠١٧٫٩٠٨( التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، صافي
 ٥٩٫٥٦١٫٢٢٧ -  ٥٩٫٥٦١٫٢٢٧ ٥٤٫٨٦٤ ٦٤١٫٥٢٤ ١٤٩٫٢٢٣ )٢٥٣٫٤٧٠(  ١١٫٣٦٢٫٩١٦ )٤١٫٣٧٩( ٤٧٫٦٤٧٫٥٤٩ صافي أقساط التامين المكتسبة

 ١٫٠٢٤٫٨٨٣ -  ١٫٠٢٤٫٨٨٣ ١١٤٫٧٤١ -  ٤٦٨٫٥٦٣ ١٥٠٫٩٤٦  -  ٢٩٠٫٦٣٣ -   عمولة إعادة تأمين مكتسبة
  ١٦٩٫٤٧٥  -   ١٦٩٫٤٧٥  -   -  -   -   ٣٠٫٦٧٥  -   ١٣٨٫٨٠٠  الوثائقاتعاب 

 ٦٣٨٫٨٥٢ -  ٦٣٨٫٨٥٢ -  -  -  -   ٦٣٨٫٨٥٢ -  -   إيرادات اكتتاب أخرى
 ٦١٫٣٩٤٫٤٣٧ -  ٦١٫٣٩٤٫٤٣٧ ١٦٩٫٦٠٥ ٦٤١٫٥٢٤ ٦١٧٫٧٨٦ )١٠٢٫٥٢٤(  ١٢٫٠٣٢٫٤٤٣ ٢٤٩٫٢٥٤ ٤٧٫٧٨٦٫٣٤٩ التامين  إجمالي اإليرادات

                
  -            تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

  )٥٨٫٨٣٥٫٨١٢(  -   )٥٨٫٨٣٥٫٨١٢(  )١٩٫٥٠٣(  )٤٣٠٫٤٣٢(  )٥٦٨٫٤٩٧(  )٩٫٠٠٠(  )١٣٫٦٦١٫٠٢٣(  -   )٤٤٫١٤٧٫٣٥٧(  طالبات المدفوعةإجمالي الم
 ٨٫٥٣٧٫٧٢١ -  ٨٫٥٣٧٫٧٢١ ١٨٫١٦٨ ٢٦٧٫٨٨٢ ٥٢١٫٢٤٨ -  ٨٣٩٫٩٢٦ -  ٦٫٨٩٠٫٤٩٧  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 )٥٠٫٢٩٨٫٠٩١( -  )٥٠٫٢٩٨٫٠٩١( )١٫٣٣٥( )١٦٢٫٥٥٠( )٤٧٫٢٤٩( )٩٫٠٠٠( )١٢٫٨٢١٫٠٩٧( -  )٣٧٫٢٥٦٫٨٦٠(  ةالمدفوعوالمزايا األخرى صافي المطالبات 
  )٨٨٣٫٠٥٠(  -   )٨٨٣٫٠٥٠(  ٤٧٫٧٨٧  ٢٩٥٫٩٤٧  )١٫٠٥٦٫٦٤٩(  )٥٠٫٠٠٠( ١٫٩٢٨٫٧٢٦ -  )٢٫٠٤٨٫٨٦١(  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
نها، التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ ع

 )١٠٫٨١٦٫٥٧٠( -  )١٠٫٨١٦٫٥٧٠( ١٤٫٨٥٩ ١٢٫٧٥٦ )١٣٢٫٩٩٦( )٥٩٫٢٠١( )١٫٧٥٥٫٤٨٠( ١١٢٫٥١٥ )٩٫٠٠٩٫٠٢٣(  صافي
  )٦١٫٩٩٧٫٧١١(  -   )٦١٫٩٩٧٫٧١١(  ٦١٫٣١١  ١٤٦٫١٥٣  )١٫٢٣٦٫٨٩٤(  ١١٨٫٢٠١( )١٢٫٦٤٧٫٨٥١( ١١٢٫٥١٥ )٤٨٫٣١٤٫٧٤٤(  المتكبدةوالمزايا األخرى صافي المطالبات 

  )١٫٧٢٢٫٥٩١(  -   )١٫٧٢٢٫٥٩٢(  -   ٧٢٫٣٧٧  -   -  -  -  )١٫٧٩٤٫٩٦٩(  ياطي عجز أقساط التأمينالتغير في إحت
  )٥٫٧٧٣٫٥١٠(  -   )٥٫٧٧٣٫٥١٠(  )١٠١٫٧١٧(  )٢٠١٫٧٧٤(  )٣٥٠٫٩٩٠( )٧٧٫٨٤٥( )٦٣٤٫٧١٢( )١٠٠٫٨٩٥( )٤٫٣٠٥٫٥٧٧(  تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

  )٦٩٫٤٩٣٫٨١٢(  -   )٦٩٫٤٩٣٫٨١٣(  )٤٠٫٤٠٦(  ١٦٫٧٥٦  )١٫٥٨٧٫٨٨٤(  )١٩٦٫٠٤٦( )١٣٫٢٨٢٫٥٦٣( ١١٫٦٢٠ )٥٤٫٤١٥٫٢٩٠(  إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
  )٨٫٠٩٩٫٣٧٥(  -   )٨٫٠٩٩٫٣٧٦(  ١٢٩٫١٩٩  ٦٥٨٫٢٨٠  )٩٧٠٫٠٩٨(  )٢٩٨٫٥٧٠( )١٫٢٥٠٫١٢٠( ٢٦٠٫٨٧٤ )٦٫٦٢٨٫٩٤١(  صافي خسارة االكتتاب

  )١٩٬٥١٤٬٧٣٢(  )١٬٥٥٩٬٣٣٣(  )١٧٬٩٥٥٬٣٩٩(             فات عمومية وإداريةمصرو
  )١٬١٧٢٬٥٧٣(  -   )١٬١٧٢٬٥٧٣(             مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  ٢٬٢٥٣٬٤٦٧  ٢٬٢٥٣٬٤٦٧  -              ايراد عمولة من ودائع
  )٢٦٫٥٣٣٫٢١٤(  ٦٩٤٬١٣٤  )٢٧٬٢٢٧٬٣٤٨(             اجمالي الخسارة الشاملة للفترة

  
  

  
  
  



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  ( شركة مساهمة سعودية ) 

  ( تتمة ) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠ يويون ٣٠في  ةأشهر المنتهية الثالثة والستة لفتر

  جميع المبالغ بالريال السعودي
 

- ٢١  - 
 

  (تتمة)القطاعات التشغيلية    - ١٤
  

  
  (غير المراجعة) ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  أخرى  مجموعة الحياه  هندسة  حوادث عام المركبات ممتلكات وحوادث طبي 
مجموع عمليات 

 المجموع  عمليات المساهمين  التأمين
           اإليرادات

 ١٩٦٬٧٨٣٬١٢٢ -  ١٩٦٬٧٨٣٬١٢٢ ٦٦٣٬١٢٢ ٣٬٠٧٥٬٣٥٩ ٩١١٬٦٦٣ ١٬٥٢٠٬٠٠١ ٨٢٬٥٣٧٬٧٦٢ ١٬١٦٨٬٨٨٠ ١٠٦٬٩٠٦٬٣٣٥ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 )٣٤٠٬٧٨٦( -  )٣٤٠٬٧٨٦( )٦١٬٦٦٣( -  )٩٦٬٥٥٢( )٢٬٩٤٧(  )٥٥٬٩٢٢(  )١٢٣٬٧٠٢( -  محلي -  أقساط إعادة التامين المسندة
  )٣٬٧٢٢٬٠٤٣(  -   )٣٬٧٢٢٬٠٤٣(  )٣٦٣٬٥٢٧(  )١٬٥٢٩٬٤٥٨(  )٦١٦٬٤٢٢(  )٤٦٧٬٥٢٨(  -  )٧٤٥٬١٠٨( -   خارجي – أقساط إعادة التامين المسندة

  )٢٬٧٩٣٬٥٤٧(  -   )٢٬٧٩٣٬٥٤٧(  )٣٤٬٨٧٢(  -   )١٤٥٬١٦٨(  )١٦٬٨٦٣(  )٣٠٧٬٧٨٩( )٥٧٬٦٠٥( )٢٬٢٣١٬٢٥٠( مصاريف فائض الخسارة

 ١٨٩٬٩٢٦٬٧٤٦ -  ١٨٩٬٩٢٦٬٧٤٦ ٢٠٣٬٠٦٠ ١٬٥٤٥٬٩٠١  ٥٣٬٥٢١ ١٬٠٣٢٬٦٦٣  ٨٢٬١٧٤٬٠٥١ ٢٤٢٬٤٦٥ ١٠٤٬٦٧٥٬٠٨٥ صافي أقساط التامين المكتتبة
ير المكتسبة، التغير في أقساط التامين غ

 ١٠٬٧٩٧٬٤٥٩ -  ١٠٬٧٩٧٬٤٥٩ )٥٬٢٥٧( ٢٣٤٬٦٧٥ ١٦٥٬٤٥٠ ١٤٥٬٩٤٢  ١٠٬٣١٦٬٤٤٢ ٢٢٬٤٠٦ )٨٢٬١٩٩( صافي

 ٢٠٠٬٧٢٤٬٢٠٥ -  ٢٠٠٬٧٢٤٬٢٠٥ ١٩٧٬٨٠٣ ١٬٧٨٠٬٥٧٦ ٢١٨٬٩٧١ ١٬١٧٨٬٦٠٥  ٩٢٬٤٩٠٬٤٩٣ ٢٦٤٬٨٧١ ١٠٤٬٥٩٢٬٨٨٦ صافي أقساط التامين المكتسبة
 ١٬٤٣٠٬١٢٩ -  ١٬٤٣٠٬١٢٩ ١٤٥٬٩٧٥ -  ٤١٧٬٠٠٠ ٢٥٧٬٣٠٢  -  ٦٠٩٬٨٥٢ -   عمولة إعادة تأمين مكتسبة

  ١٬٥٣٢٬٥٢٥  -   ١٬٥٣٢٬٥٢٥  -   -  ٢٠٠  ٧٠٠  ١٦٢٬٧٧٥  ٣٢٥ ١٬٣٦٨٬٥٢٥  اتعاب وثائق التأمين
 ٩٬٦٨٤٬٩١٦ -  ٩٬٦٨٤٬٩١٦ -  -  -  ١٬٩٩٩٬٠٠٠  ٢٠٣٬٩١٦ -  ٧٬٤٨٢٬٠٠٠  إيرادات اكتتاب أخرى

 ٢١٣٬٣٧١٬٧٧٥ -  ٢١٣٬٣٧١٬٧٧٥ ٣٤٣٬٧٧٨ ١٬٧٨٠٬٥٧٦ ٦٣٦٬١٧١ ٣٬٤٣٥٬٦٠٧  ٩٢٬٨٥٧٬١٨٤ ٨٧٥٬٠٤٨ ١١٣٬٤٤٣٬٤١١ التامين  إجمالي اإليرادات

                
             تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
  )١٥٨٬١٧٨٬٤٣٣(  -   )١٥٨٬١٧٨٬٤٣٣(  )٦٧٬٦٦٩(  )٢٬١١٢٬٢٢٩(  )٢٢٠٬٢٠٣(  )١٥٬٠٠٠(  )٥٩٬٦٨٨٬٠٤٤(  )٣١٥٬٢٦٠(  )٩٥٬٧٦٠٬٠٢٨(  إجمالي المطالبات المدفوعة

ة معيدي التأمين من المطالبات حص
 ١٣٬١٤٠٬٦٠٠ -  ١٣٬١٤٠٬٦٠٠ ٤٢٬٧٥٤ ١٬٢٧١٬٣٤٨ ٢١١٬٤٤٨ -  ٣٠٬٢٢٤ ١٢٩٬١٥٦ ١١٬٤٥٥٬٦٧٠  المدفوعة

والمزايا األخرى صافي المطالبات 
 )١٤٥٬٠٣٧٬٨٣٣( -  )١٤٥٬٠٣٧٬٨٣٣( )٢٤٬٩١٥( )٨٤٠٬٨٨١( )٨٬٧٥٥( )١٥٬٠٠٠( )٥٩٬٦٥٧٬٨٢٠( )١٨٦٬١٠٤( )٨٤٬٣٠٤٬٣٥٨(  المدفوعة

  ٥٬٨٦١٬٢٧٩  -   ٥٬٨٦١٬٢٧٩  )١٦٬٩٢٩(  -   )١١٨٬٢٢٣(  )٧٢٥٬٥٠٠( ٨٬٤٩٨٬٥٥٨ ٣٤٬٦٤١ )١٬٨١١٬٢٦٨(  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 

 )٩٬٦٥٥٬٢٥٧( -  )٩٬٦٥٥٬٢٥٧( )٣٬٥٤٥( ١٢٩٬٢٣٣ ٢٢٣٬٣٢٠ )٥٤٬١٥١( )١١٬٣١١٬٥٥٤( )٩٬٤٦٢( ١٬٣٧٠٬٩٠٢  عنها، صافي

  )١٤٨٬٨٣١٬٨١١(  -   )١٤٨٬٨٣١٬٨١١(  )٤٥٬٣٨٩(  )٧١١٬٦٤٨(  ٩٦٬٣٤٢  )٧٩٤٬٦٥١( )٦٢٬٤٧٠٬٨١٦( )١٦٠٬٩٢٥( )٨٤٬٧٤٤٬٧٢٤(  المتكبدةوالمزايا األخرى صافي المطالبات 
  )٢٤٬٩٣٧٬٨٨٣(  -   )٢٤٬٩٣٧٬٨٨٣(  ٧٣٬٥٧٩  -   -   -  )٢٣٬٧٩٣٬٥٧٢( -  )١٬٢١٧٬٨٩٠(  التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

  )٨٩٥٬١٧٥(  -   )٨٩٥٬١٧٥(  -   -   -   -   )١٬٦٠٩٬١٤١(  -   ٧١٣٬٩٦٦  أحتياطيات فنية أخرى
  )١١٬٧٥٦٬٧١٢(  -   )١١٬٧٥٦٬٧١٢(  )١٥٩٬٥٢٦(  )٥٩١٬٥٨٥(  )٢٨٠٬٤٧٤( )٢٥٠٬٩٢١( )١٬٨٢١٬٩٧٩( )٤٣٢٬٢٥٤( )٨٬٢١٩٬٩٧٣(  تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

  )١٨٦٬٤٢١٬٥٨١(  -   )١٨٦٬٤٢١٬٥٨١(  )١٣١٬٣٣٦(  )١٬٣٠٣٬٢٣٣(  )١٨٤٬١٣٢(  )١٬٠٤٥٬٥٧٢( )٨٩٬٦٩٥٬٥٠٨( )٥٩٣٬١٧٩( )٩٣٬٤٦٨٬٦٢١(  إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
  ٢٦٬٩٥٠٬١٩٤  -   ٢٦٬٩٥٠٬١٩٤  ٢١٢٬٤٤٢  ٤٧٧٬٣٤٣  ٤٥٢٬٠٣٩  ٢٬٣٩٠٬٠٣٥ ٣٬١٦١٬٦٧٦ ٢٨١٬٨٦٩ ١٩٬٩٧٤٬٧٩٠  صافي دخل االكتتاب

  )٤٧٬٩٦٩٬٩٠٨(  )٢٬٢٨٧٬٢٦٢(  )٤٥٬٦٨٢٬٦٤٦(             مصروفات عمومية وإدارية
عكس مخصص ديون مشكوك في 

  ١٬٠٩٦٬١٩٥  -   ١٬٠٩٦٬١٩٥             تحصيلها
  ٤٬١٥٥٬٦٦٠  ٤٬١٥٥٬٦٦٠  -              ايراد عمولة على ودائع

  )١٥٬٧٦٧٬٨٥٩(  ١٬٨٦٨٬٣٩٨  )١٧٬٦٣٦٬٢٥٧(             اجمالي الخسارة الشاملة للفترة



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  ( شركة مساهمة سعودية ) 

  ( تتمة ) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠ يويون ٣٠في  ةأشهر المنتهية الثالثة والستة لفتر

  جميع المبالغ بالريال السعودي
 

- ٢٢  - 
 

  (تتمة)القطاعات التشغيلية    - ١٤
  

  
  (غير المراجعة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠ أشهر المنتهية في الستةلفترة 

  أخرى  مجموعة الحياه  هندسة  حوادث عام المركبات ممتلكات وحوادث طبي 
مجموع عمليات 

 المجموع  عمليات المساهمين  التأمين
           اإليرادات

 ١٥٤٫٠٠٣٫١٠٣ -  ١٥٤٫٠٠٣٫١٠٣ ٩٨٨٫٢٥٧ ٢٫٧١٥٫٢٧١ ١٫٨٨٤٫٦٦٢ ٣٫١٣٠٫٥٠٨ ٣٨٫٥٧٢٫٠٧٥ ٢٫٨٢٥٫٩٥٦ ١٠٣٫٨٨٦٫٣٧٤ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 )٦٩٥٫٦٨٧( -  )٦٩٥٫٦٨٦( )٥٠٫٤٣٨( -  )٢٨٤٫١٦٦( )١٦٫٦٤٥(  )١٤٢٫١٠٠( )٢٠٢٫٣٣٧( -   محلي -  أقساط إعادة التامين المسندة
  )٧٫٨٩٥٫٠٩٠(  -   )٧٫٨٩٥٫٠٩٠(  )٨٢٨٫٣٠٨(  )١٫٣٦٤٫٣١٦(  )١٫١٧٦٫٩٨٧(  )٢٫٠٤٦٫٩٨٦(  -  )٢٫٤٧٨٫٤٩٣( -   خارجي -  أقساط إعادة التامين المسندة

  )٢٫٣٢٥٫٧٧٤(  -   )٢٫٣٢٥٫٧٧٤(  )٤٥٫٩٠٠(  -   )٣٠٦٫٠٠٠(  )٥٥٫٢١٤(  )٧٧٧٫٤٦٠( )٦١٫٢٠٠( )١٫٠٨٠٫٠٠٠( مصاريف فائض الخسارة
 ١٤٣٫٠٨٦٫٥٥٣ -  ١٤٣٫٠٨٦٫٥٥٣ ٦٣٫٦١١ ١٫٣٥٠٫٩٥٥  ١١٧٫٥٠٩ ١٫٠١١٫٦٦٣  ٣٧٫٦٥٢٫٥١٥ ٨٣٫٩٢٦ ١٠٢٫٨٠٦٫٣٧٤ صافي أقساط التامين المكتتبة

ط التامين غير المكتسبة، التغير في أقسا
 )٢٦٫٦٢٠٫٨٩٩( -  )٢٦٫٦٢٠٫٨٩٩( ١٦٫٤٨٢ -  ٣٧٨٫١٥٦ )٧٢٥٫٧٧٩(  )١١٫٢٧٢٫٢٢٧( ١٦٫٠٧٣ )١٥٫٠٣٣٫٦٠٤( صافي

 ١١٦٫٤٦٥٫٦٥٤ -  ١١٦٫٤٦٥٫٦٥٤ ٨٠٫٠٩٣ ١٫٣٥٠٫٩٥٥ ٤٩٥٫٦٦٥ ٢٨٥٫٨٨٤  ٢٦٫٣٨٠٫٢٨٨ ٩٩٫٩٩٩ ٨٧٫٧٧٢٫٧٧٠ صافي أقساط التامين المكتسبة
 ٢٫٢٠٠٫٧٦٩ -  ٢٫٢٠٠٫٧٦٩ ١٤٩٫٩٢٣ -  ١٫٠٩٩٫٠٧٨ ٣٥٠٫٨٩٥  -  ٦٠٠٫٨٧٣ -   سبةعمولة إعادة تأمين مكت

  ٣٥٠٫٩٢٤  -   ٣٥٠٫٩٢٤  -   -  -   -   ٤٤٫٥٧٤  -  ٣٠٦٫٣٥٠  اتعاب الوثائق
 ١٫٥٣٨٫٨٥٢ -  ١٫٥٣٨٫٨٥٢ -  -  -  -   ١٫٥٣٨٫٨٥٢ -  -   إيرادات اكتتاب أخرى

 ١٢٠٫٥٥٦٫١٩٩ -  ١٢٠٫٥٥٦٫١٩٩ ٢٣٠٫٠١٦ ١٫٣٥٠٫٩٥٥ ١٫٥٩٤٫٧٤٣ ٦٣٦٫٧٧٩  ٢٧٫٩٦٣٫٧١٤ ٧٠٠٫٨٧٢ ٨٨٫٠٧٩٫١٢٠ التامين  إجمالي اإليرادات
                

  -            تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
   )١٠٢٫٢١٩٫٥٤٣(  -   )١٠٢٫٢١٩٫٥٤٣(  )١٢٠٫٣٨٥(  )١٫٦٦٥٫٣٢٩(  )٥٨٢٫٦٢١(  )٧٢٫٦٦٠(  )٢٦٫٢٠٩٫٢٦١(  -   )٧٣٫٥٦٩٫٢٨٧(  إجمالي المطالبات المدفوعة

ات حصة معيدي التأمين من المطالب
 ١٣٫٩٨٣٫٢١٦ -  ١٣٫٩٨٣٫٢١٦ ٧٨٫٦٩٧ ١٫٠٧٠٫٥٦٥ ٥٢٩٫٧٢٢ ٣٨٫١٩٦ ١٫٠٦٨٫٤٣٩ -  ١١٫١٩٧٫٥٩٧  المدفوعة

والمزايا األخرى صافي المطالبات 
 )٨٨٫٢٣٦٫٣٢٧( -  )٨٨٫٢٣٦٫٣٢٧( )٤١٫٦٨٨( )٥٩٤٫٧٦٤( )٥٢٫٨٩٩( )٣٤٫٤٦٤( )٢٥٫١٤٠٫٨٢٢( -  )٦٢٫٣٧١٫٦٩٠(  المدفوعة

  )٥٫٧٦٦٫٥٥٨(  -   )٥٫٧٦٦٫٥٥٨(  ٣٨٫١٧٢  ٣٢٦٫٢١٠  )٢٫٠٣٤٫٩٦٦(  )١٨٠٫٠٠٠( ١٫٦١١٫٦٥٤ ٩٫٣٤٥ )٥٫٥٣٦٫٩٧٣(  ة، صافيالتغير في المطالبات تحت التسوي
التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 

 )٢٫٥٢١٫٧١٨( -  )٢٫٥٢١٫٧١٨( ١٠٫٤٤٤ ٥٧٩٫٩٠٨ ٤٢٣٫٠٥٩ )٤٠٥٫٢٦٣( ٦٫٣٩١٫٣٩٤ ٢٥٫٥٤٩ )٩٫٥٤٦٫٨٠٩(  عنها، صافي
   )٩٦٫٥٢٤٫٦٠٣(  -   )٩٦٫٥٢٤٫٦٠٣(  ٦٫٩٢٨  ٣١١٫٣٥٤  )١٫٦٦٤٫٨٠٦(  )٦١٩٫٧٢٧( )١٧٫١٣٧٫٧٧٤( ٣٤٫٨٩٤ )٧٧٫٤٥٥٫٤٧٢(  المتكبدةالمزايا األخرى وصافي المطالبات 

  )١٢٧٫٩٣٩(  -   )١٢٧٫٩٣٩(  -   ٦٥٫١٥٦  ٦٢٢٫٦٤٩  -  -  ٦٧٫٢٢٠ )٨٨٢٫٩٦٤(  التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين
  )١١٫٥٩٤٫٥١٧(  -   )١١٫٥٩٤٫٥١٧(  )١٣١٫٠٠٧(  )٣٧٣٫٧١٨(  )٨٣٥٫٦٣٨( )٢٤٧٫١٧٢( )١٫٧٣٠٫٩٦٥( )٢٧١٫٤٠٦( )٨٫٠٠٤٫٦١١(  تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

   )١٠٨٫٢٤٧٫٠٥٩(  -   )١٠٨٫٢٤٧٫٠٥٩(  )١٢٤٫٠٧٩(  ٢٫٧٩٢  )١٫٨٧٧٫٧٩٥(  )٨٦٦٫٨٩٩( )١٨٫٨٦٨٫٧٣٩( )١٦٩٫٢٩٢( )٨٦٫٣٤٣٫٠٤٧(  إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
   ١٢٫٣٠٩٫١٤٠  -   ١٢٫٣٠٩٫١٤٠  ١٠٥٫٩٣٧  ١٫٣٥٣٫٧٤٧  )٢٨٣٫٠٥٢(  )٢٣٠٫١٢٠( ٩٫٠٩٤٫٩٧٥ ٥٣١٫٥٨٠ ١٫٧٣٦٫٠٧٣  صافي دخل االكتتاب

  )٣٥٬١٩٧٬٢٠٠(  )١٬٥٨١٬٥٢٨(  )٣٣٬٦١٥٬٦٧٢(             مصروفات عمومية وإدارية
  )٣٬٤٣٥٬٨٥١(  -   )٣٬٤٣٥٬٨٥١(             مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  ٤٬٧٣٢٬٤٨٦  ٤٬٧٣٢٬٤٨٦  -              ايراد عمولة على ودائع
  ٩٨٨٬٧٩٤  ٩٨٨٬٧٩٤  -              أرباح محققة من إستثمارات

  )٢٠٬٦٠٢٬٦٣١(  ٤٬١٣٩٬٧٥٢  )٢٤٫٧٤٢٫٣٨٣(             اجمالي الخسارة الشاملة للفترة



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  ( شركة مساهمة سعودية ) 

  ( تتمة ) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠ يويون ٣٠في  ةأشهر المنتهية الثالثة والستة لفتر

  جميع المبالغ بالريال السعودي
 

- ٢٣  - 
 

  القطاعات التشغيلية (تتمة)  - ١٤
  

 

  (غير مراجعة) ٢٠٢٠ يونيو ٣٠كما في  

 طبي 

ممتلكات 

 مجموعال أخرى ياةمجموعة الح  هندسة  حوادث عام  مركبات  وحوادث

            الموجودات

 ٨٬٤٥٧٬٧٩٢ ١٥٥٬٥٨٠ ٥٣٧٬٢٦٢  ٣٬٧٦٣٬٩٦٥  ١٬٩٤٣٬٢٥٦  -   ٢٬٠٥٧٬٧٢٩ -   حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 ١٠٬٠١٥٬٣٥٨  ١٤٣٬٦٥٧ ٩٬٣٠٩  ٦٬٢٥٤٬٤٧٧  ٢٠٠٬٠٠٠  ٢٬٦٥١٬٣٢٤  ٨٨٬٧٠٣  ٦٦٧٬٨٨٨  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  

 ٧٬٠٠٩٬٢٣٤  ١٤٧٬٩٠٥ ٢٧٦٬١٢٠  ٥٢١٬٥٩٥  ٩٢٬٠٩٣  ٢٢٬٩٩٠  ٦٤٠٬٩٧٦  ٥٬٣٠٧٬٥٥٥  عنهاغير المبلغ صة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ح

 ١١٬٦٥١٬٠٠٦  ٣٧٬٢٠٦ ١٠٤٬٢٦٤  ٢٨٢٬٨١٨  ٤٠٨٬٢٧٧  ١٬٣٧٨٬٢١٩  ٣٥٣٬٩١٧  ٩٬٠٨٦٬٣٠٥  وثائق التأمين المؤجلة  اكتتابتكاليف 

  ٣٧٬١٣٣٬٣٩٠ ٤٨٤٬٣٤٨ ٩٢٦٬٩٥٥  ١٠٬٨٢٢٬٨٥٥  ٢٬٦٤٣٬٦٢٦  ٤٬٠٥٢٬٥٣٣  ٣٬١٤١٬٣٢٥ ١٥٬٠٦١٬٧٤٨  القطاع موجوداتإجمالي 

                  

 ٥٣٣٬٩٠٧٬٠٤٨                موجودات غير موزعة

 ٥٧١٬٠٤٠٬٤٣٨             مجموع الموجودات 

          

          المطلوبات 

 ١٩٤٬٠٩٦٬٣٠٥ ٢٥٣٬٠٧٥ ٩٤٤٬٨٦١  ٤٬٠٦٨٬٨٩٣  ٤٬١٥٧٬٥٨٦  ٨٤٬٧٥٠٬٢٤٩  ٢٬٤٢٨٬٧٦٣ ٩٧٬٤٩٢٬٨٩٨  إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ١٬٣٢٨٬٩٨٥ ٤٠٬٤٥١  -   ٥٠٦٬٨٤٢  ٣٣٥٬٩٧٨  -   ٤٤٥٬٧١٤  -   عمولة أقساط التأمين غير المكتسبة  

 ١٥٬٤٩٧٬٩٥١ ٢١٣٬٩٤٢ ١٤٬٣٢٢  ١٠٬٠٧٦٬٣٦٣  ٢٬٠٢٥٬٥٠٠  )١٨٬٤١١٬٨٠٣(  ١٠٣٬٧٧٠ ٢١٬٤٧٥٬٨٥٧  مطالبات تحت التسوية

 ٦٦٬٨٥٥٬٨٣٥ ٢٦٤٬١٨٥ ٤٨٣٬٥٦٨  ١٬٠٣٤٬٣٠١  ٥٣٤٬١٢٧  ٣٣٬٨٠٩٬٤٩٦  ٧٥٠٬٣٩٩  ٢٩٬٩٧٩٬٧٥٩  لم يتم اإلبالغ عنها المطالبات المتكبدة ولكن

                 إحتياطي عجز أقساط التأمين

 ٤١٬٣٧٨٬٧٦٨  -   -   -   -   ٢٧٬١٢٩٬٩٣٧  -   ١٤٬٢٤٨٬٨٣١  أقساط إضافية اتياحتياط

 ٣١٩٬١٥٧٬٨٤٤  ٧٧١٬٦٥٣ ١٬٤٤٢٬٧٥١  ١٥٬٦٨٦٬٣٩٩  ٧٬٠٥٣٬١٩١  ١٢٧٬٢٧٧٬٨٧٩  ٣٬٧٢٨٬٦٤٦  ١٦٣٬١٩٧٬٣٢٥  القطاع مطلوباتإجمالي 

                 

  ٥٧٬٦٠٨٬٣٢٦           مطلوبات غير موزعة

  ١٩٤٬٢٧٤٬٢٦٨           مجموع حقوق الملكية

  ٥٧١٬٠٤٠٬٤٣٨               مجموع المطلوبات
  

  
  
  



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  ( شركة مساهمة سعودية ) 

  ( تتمة ) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠ يويون ٣٠في  ةأشهر المنتهية الثالثة والستة لفتر

  جميع المبالغ بالريال السعودي
 

- ٢٤  - 
 

  القطاعات التشغيلية (تتمة)  - ١٤
  (مراجعة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  

 
 طبي

ممتلكات 

  وادثوح
 أخرى مجموعة الحياة  هندسة  حوادث عام  مركبات

مجموع عمليات 

 التأمين

         

            الموجودات

 ١٤٬٨٩٦٬٢٤٠ ٥٩٨٬٨١٦ ٩٥٢٬٥٨٠  ٤٬٩٦٥٬٧١٧  ٣٬٦١٤٬٥٣٧  -   ٤٬٧٦٤٬٥٩٠  -   حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 ٩٬٦٨٦٬٠٠٩  ١٢٣٬٥١٢ ٩٬٣٠٩  ٦٬٨٤١٬٨٤٤  ٢٠٠٬٠٠٠  ١٬١٧٤٬٣٤١  ١١٩٬٠٠١  ١٬٢١٨٬٠٠٢  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  

 ١٬٩٥٨٬٦٢١  ١٤٢٬٨١٥ ٤٤٨٬٤٣٠  ٧١٠٬٤٩٣  ٨٣٬٦١٩  -   ٥٧٣٬٢٦٤  -   عنهاغير المبلغ حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 

 ١١٬٥٦٧٬١٢١  ١٠٣٬٠٩٩ ٢١٨٬٦٧٦  ٤٤١٬٨٥١  ٥٣٤٬٠٣٨  ١٬٧٦٩٬٣٤٠  ٦٣٠٬١٨١  ٧٬٨٦٩٬٩٣٦  وثائق التأمين المؤجلة  اكتتابتكاليف 

  ٣٨٬١٠٧٬٩٩١ ٩٦٨٬٢٤٢ ١٬٦٢٨٬٩٩٥  ١٢٬٩٥٩٬٩٠٥  ٤٬٤٣٢٬١٩٤  ٢٬٩٤٣٬٦٨١  ٦٬٠٨٧٬٠٣٦ ٩٬٠٨٧٬٩٣٨  القطاع موجوداتإجمالي 

                  

 ٥٤٧٬١٦٠٬٦٣٣         موجودات غير موزعة

 ٥٨٥٬٢٦٨٬٦٢٤             مجموع الموجودات 

          

          المطلوبات 

 ٢١١٬٣٣٢٬٢١٢ ٦٩١٬٠٥٤ ١٬٥٩٤٬٨٥٣  ٥٬٤٣٦٬٠٩٤  ٥٬٩٧٤٬٨١٠  ٩٥٬٠٦٦٬٦٩١  ٥٬١٥٨٬٠٣١ ٩٧٬٤١٠٬٦٧٩  التأمين غير المكتسبة إجمالي أقساط

 ٢٬١٣٥٬٣٩٦ ٦٧٬٣٢٦  -   ٧٣٨٬٩٤٤  ٥١٥٬٤٤٩  -   ٨١٣٬٦٧٧  -   عمولة أقساط التأمين غير المكتسبة  

 ٢١٬٠١١٬٢٥٩ ١٧٦٬٨٧٠ ١٤٬٣٢٢  ١٠٬٥٢٥٬٥٦٣  ١٬٣٠٠٬٠٠٠  )١١٬٤١٠٬١٩٨(  ١٩٠٬٠٠٠ ٢٠٬٢١٤٬٧٠٢  مطالبات تحت التسوية

 ٥٢٬١٤٩٬٩٦٤ ٢٥٥٬٥٤٨ ٧٨٥٬١١٠  ١٬٤٤٦٬٥١٩  ٤٧١٬٥٠٢  ٢٢٬٤٧٤٬٩٥٢  ٦٧٣٬٢٢٦  ٢٦٬٠٤٣٬١٠٧  المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

 ١١٬٢٦٨٬١٥٠ ٧٣٬٥٧٩  -   -   -   ١٬٥٤٠٬٨١٨  -   ٩٬٦٥٣٬٧٥٣  إحتياطي عجز أقساط التأمين

 ٤٬٢٧٧٬٥٦٠  -   -   -   -   ١٨٦٬٤٠٥  -   ٤٬٠٩١٬١٥٥  أخرى فنية اتياحتياط

  ٣٠٢٬١٧٤٬٥٤١  ١٬٢٦٤٬٣٧٧ ٢٬٣٩٤٬٢٨٥  ١٨٬١٤٧٬١٢٠  ٨٬٢٦١٬٧٦١  ١٠٧٬٨٥٨٬٦٦٨  ٦٬٨٣٤٬٩٣٤  ١٥٧٬٤١٣٬٣٩٦  إجمالي مطلوبات القطاع

                  

 ٧٢٬٧٥٥٬٢٢٧           مطلوبات غير موزعة

  ٢١٠٬٣٣٨٬٨٥٦           مجموع حقوق الملكية

  ٥٨٥٬٢٦٨٬٦٢٤               مجموع المطلوبات



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  ( شركة مساهمة سعودية ) 

  ( تتمة ) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في ة أشهر المنتهي الثالثة والستة ةلفتر

- ٢٥  - 
 

 

 إيضاحات تكميلية  -١٥
  قائمة الركز المالي األولية الموجزة  ١- ١٥

  (مراجعة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  (غير مراجعة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠    

  اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  ايضاح  
                الموجودات

  ٢١١٬٩٥٠٬٢٦٩  ١٨٤٬٣٩٥٬٣١٥  ٢٧٬٥٥٤٬٩٥٤  ٢١٣٬٨٩٣٬٠١٦  ١٨٩٬٨٤١٬٦٠٦  ٢٤٬٠٥١٬٤١٠  ٤ ما في حكمهانقدية وال
  ١٠٥٬٢٧٨٬٩٢٩  ١٠٥٬٢٧٨٬٩٢٩  -   ٥٢٬٦٢٨٬١٢١  ٥٢٬٦٢٨٬١٢١  -     ودائع قصيرة األجل

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، 
  ٧١٬٤٢٥٬٦٤٠  -   ٧١٬٤٢٥٬٦٤٠  ٦٧٬٦٧٢٬١٣١  -   ٦٧٬٦٧٢٬١٣١  ٥ صافي

اط غير حصة معيدي التأمين من األقس
  ١٤٬٨٩٦٬٢٤٠  -   ١٤٬٨٩٦٬٢٤٠  ٨٬٤٥٧٬٧٩٢  -   ٨٬٤٥٧٬٧٩٢  ٢ـ٧  المكتسبة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
 التسوية 

١ـ٧  
٩٬٦٨٦٬٠٠٩  -   ٩٬٦٨٦٬٠٠٩  ١٠٬٠١٥٬٣٥٨  -   ١٠٬٠١٥٬٣٥٨  

المتكبدة حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 غير المبلغ عنها

١ـ٧  
١٬٩٥٨٬٦٢١  -   ١٬٩٥٨٬٦٢١  ٧٬٠٠٩٬٢٣٤  -   ٧٬٠٠٩٬٢٣٤  

١ـ٧ تكاليف اكتتاب مؤجلة  ١١٬٥٦٧٬١٢١  -   ١١٬٥٦٧٬١٢١  ١١٬٦٥١٬٠٠٦  -   ١١٬٦٥١٬٠٠٦  
  ٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧  ٧٧٬٧٣٨٬٦٠٧  -   ٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢  ٩٩٬٥٥٥٬٥٤٢  -    متاحة للبيع استثمارات

  ١٩٥٬٨٢٧٬٩٧٤  -   ١٩٥٬٨٢٧٬٩٧٤  ١٨٦٬٣٠٢٬٢٦٤  -   ١٨٦٬٣٠٢٬٢٦٤    مستحق من عمليات المساهمين
  ٢٣٬٦٧٥٬٩٩١  ٦٬٤٠٦٬١٥٠  ١٧٬٢٦٩٬٨٤١  ٤٠٬٨٥٠٬٨٩٩  ٥٬٥٤٧٬٩٦٨  ٣٥٬٣٠٢٬٩٣١   وموجودات أخرى  مصاريف مدفوعة مقدماً 

  ١٠٬٦٤١٬٧٢٠  -   ١٠٬٦٤١٬٧٢٠  ٩٬٦٩٨٬٨٨١  -   ٩٬٦٩٨٬٨٨١    حق إستخدام األصول، صافي
  ٢٬٩١٧٬٥٨٢  -   ٢٬٩١٧٬٥٨٢  ٧٬٦٦٥٬٣٠٤  -   ٧٬٦٦٥٬٣٠٤   ممتلكات ومعدات

  ٦٬٠٣١٬٨٩٥  -   ٦٬٠٣١٬٨٩٥  ٤٬٤٤٣٬١٥٤  -   ٤٬٤٤٣٬١٥٤    أصول غير ملموسة
  ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠  ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠  -   ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠  ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠  -     وديعة نظامية

  ٧٨١٬٠٩٦٬٥٩٨  ٤١١٬٣١٩٬٠٠١  ٣٦٩٬٧٧٧٬٥٩٧ ٧٥٧٬٣٤٢٬٧٠٢  ٣٨٥٬٠٧٣٬٢٣٧  ٣٧٢٬٢٦٩٬٤٦٥   إجمالي الموجودات

                المطلوبات
  ٢٧٬٥٩٤٬٤٠٨  -   ٢٧٬٥٩٤٬٤٠٨  ٣٠٬٥٨١٬٠٢٤    ٣٠٬٥٨١٬٠٢٤    حاملي الوثائقلمطالبات مستحقة الدفع 

  ١٨٬٤١٢٬١٢٣  ١١٢٬٢٨٧  ١٨٬٢٩٩٬٨٣٦  ٥٬٤٦٧٬٦١٢  ١٤١٬٦٤٣  ٥٬٣٢٥٬٩٦٩    دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
  ٦٬٨٠٢٬٩٦٧  -   ٦٬٨٠٢٬٩٦٧  ٤٬١٢٢٬٩٥٤    ٤٬١٢٢٬٩٥٤    ذمم معيدي التأمين

  ٢١١٬٣٣٢٬٢١٢  -   ٢١١٬٣٣٢٬٢١٢  ١٩٤٬٠٩٦٬٣٠٥    ١٩٤٬٠٩٦٬٣٠٥  ٢ـ٧  أقساط تأمين غير مكتسبة
  ٢٬١٣٥٬٣٩٦  -   ٢٬١٣٥٬٣٩٦  ١٬٣٢٨٬٩٨٥    ١٬٣٢٨٬٩٨٥   عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

  ٢١٬٠١١٬٢٥٩  -   ٢١٬٠١١٬٢٥٩  ١٥٬٤٩٧٬٩٥١    ١٥٬٤٩٧٬٩٥١    مطالبات تحت التسوية
١ـ٧  مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها  ٥٢٬١٤٩٬٩٦٤  -   ٥٢٬١٤٩٬٩٦٤  ٦٦٬٨٥٥٬٨٣٥    ٦٦٬٨٥٥٬٨٣٥  

١ـ٧  نإحتياطي عجز أقساط التأمي  ١١٬٢٦٨٬١٥٠  -   ١١٬٢٦٨٬١٥٠  ٥٬٩٣٩٬٨٦٣    ٥٬٩٣٩٬٨٦٣  
١ـ٧  إحتياطي عجز أقساط التأمينتأجيل / توزيع   ٣٠٬٢٦٦٬١٧٠    ٣٠٬٢٦٦٬١٧٠        

١ـ٧  أخرى فنية اتياحتياط  ٤٬٢٧٧٬٥٦٠  -   ٤٬٢٧٧٬٥٦٠  ٥٬١٧٢٬٧٣٥    ٥٬١٧٢٬٧٣٥  
  ١٩٥٬٨٢٧٬٩٧٤  ١٩٥٬٨٢٧٬٩٧٤  -   ١٨٦٬٣٠٢٬٢٦٤  ١٨٦٬٣٠٢٬٢٦٤  -     مستحق الى عمليات التأمين

  ١٠٬٣٣٨٬٥٢٣  -   ١٠٬٣٣٨٬٥٢٣  ٨٬٦٨١٬٠١٥    ٨٬٦٨١٬٠١٥    التزامات اإليجار
  ٤٬٠٠٢٬٩٩٥  -   ٤٬٠٠٢٬٩٩٥  ٣٬٨٣٦٬٣٣٢    ٣٬٨٣٦٬٣٣٢    مخصص مكافأة نهاية الخدمة
  ٤٬٢٩٥٬٠٥٦  ٤٬٢٩٥٬٠٥٦  -   ٣٬٦١٠٬٢٣٤  ٣٬٦١٠٬٢٣٤  -   ١١  زكاة وضريبة دخل مستحقة
  ٨٩٠٬٨١١  ٧٤٤٬٨٢٨  ١٤٥٬٩٨٣  ٨٩٠٬٨١١  ٧٤٤٬٨٢٨  ١٤٥٬٩٨٣  ١٠  مستحق ألطراف ذات عالقة

  ٥٧٠٬٣٣٩٬٣٩٨  ٢٠٠٬٩٨٠٬١٤٥  ٣٦٩٬٣٥٩٬٢٥٣  ٥٦٢٬٦٥٠٬٠٩٠  ١٩٠٬٧٩٨٬٩٦٩  ٣٧١٬٨٥١٬١٢١    إجمالي المطلوبات
                

  ٣٩٬٦٩٦  -   ٣٩٬٦٩٦  ٣٩٬٦٩٦  -   ٣٩٬٦٩٦    الفائض المتراكم
الربح االكتواري المتراكم في خطة المنافع 

  ٣٧٨٬٦٤٨  -   ٣٧٨٬٦٤٨  ٣٧٨٬٦٤٨  -   ٣٧٨٬٦٤٨    المحددة

 ٥٧٠٬٧٥٧٬٧٤٢  ٢٠٠٬٩٨٠٬١٤٥  ٣٦٩٬٧٧٧٬٥٩٧  ٥٦٣٬٠٦٨٬٤٣٤  ١٩٠٬٧٩٨٬٩٦٩  ٣٧٢٬٢٦٩٬٤٦٥    مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين
                

                حقوق المساهمين
  ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -  ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -  ١٢  رأس المال

  ٦٬٨١٤٬٣٥٦  ٦٬٨١٤٬٣٥٦  -  ٦٬٨١٤٬٣٥٦  ٦٬٨١٤٬٣٥٦  -    احتياطي نظامي
  )٤٨٬٩٦٦٬٦٧١(  )٤٨٬٩٦٦٬٦٧١(  -  )٦٥٬٣٧٥٬١٣٥(  )٦٥٬٣٧٥٬١٣٥(  -    خسائر متراكمة

  ٢٬٤٩١٬١٧١  ٢٬٤٩١٬١٧١  - ٢٬٨٣٥٬٠٤٧ ٢٬٨٣٥٬٠٤٧  -    خسارة احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
  -  -  -      -    احتياطيات فنية أخرى

  ٢١٠٬٣٣٨٬٨٥٦  ٢١٠٬٣٣٨٬٨٥٦  -  ١٩٤٬٢٧٤٬٢٦٨  ١٩٤٬٢٧٤٬٢٦٨  -    إجمالي حقوق المساهمين
  ٧٨١٬٠٩٦٬٥٩٨  ٤١١٬٣١٩٬٠٠١  ٣٦٩٬٧٧٧٬٥٩٧  ٧٥٧٬٣٤٢٬٧٠٢  ٣٨٥٬٠٧٣٬٢٣٧  ٣٧٢٬٢٦٩٬٤٦٥    إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  ( شركة مساهمة سعودية ) 

  ( تتمة ) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في ة أشهر المنتهي الثالثة والستة ةلفتر

- ٢٦  - 
 

  إيضاحات تكميلية (تتمة)    -١٥
  قائمة الدخل األولية الموجزة (غير مراجعة)  ٢- ١٥

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠اشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في  اشهر المنتهية الثالثةلفترة   

  عمليات التأمين  اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  ايضاح                                               
عمليات 
  اإلجمالي  المساهمين

             اإليرادات
  ٧٦٫٠٢١٫٩٩٣  -   ٧٦٫٠٢١٫٩٩٣  ٧٧٬٩١٠٬١٠٨  -   ٧٧٬٩١٠٬١٠٨ ٢ـ٧            إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
              أقساط إعادة التامين المسندة:

  )٣٣٠٫٧٤٦(  -   )٣٣٠٫٧٤٦(  )١٦٠٬٥٤٩(  -   )١٦٠٬٥٤٩(  محلي - 
  )٢٫٧٣٧٫٣٧٣(  -   )٢٫٧٣٧٫٣٧٣(  )١٬٦٣٨٬٧٨٥(  -   )١٬٦٣٨٬٧٨٥(  دولي - 

  )١٫١٦٢٫٩٣٧(  -   )١٫١٦٢٫٩٣٧(  )١٬٤٠٤٬٩٩١(  -   )١٬٤٠٤٬٩٩١( مصاريف فائض الخسارة    -       -     
  ٧١٫٧٩٠٫٩٣٧  -   ٧١٫٧٩٠٫٩٣٧  ٧٤٬٧٠٥٬٧٨٣  -   ٧٤٬٧٠٥٬٧٨٣ صافي أقساط التامين المكتتبة

التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، 
  )١٢٫٢٢٩٫٧١٠(  -   )١٢٫٢٢٩٫٧١٠(  ٢٧٬١٠٢٬٨٤٠  -   ٢٧٬١٠٢٬٨٤٠ صافي

  ٥٩٫٥٦١٫٢٢٧  -   ٥٩٫٥٦١٫٢٢٧  ١٠١٬٨٠٨٬٦٢٣  -   ١٠١٬٨٠٨٬٦٢٣ صافي أقساط التامين المكتسبة
  ١٫٠٢٤٫٨٨٣  -   ١٫٠٢٤٫٨٨٣  ٦٧٦٬١٥٣  -   ٦٧٦٬١٥٣  عمولة إعادة تأمين مكتسبة

  ١٦٩٫٤٧٥  -   ١٦٩٫٤٧٥  ٥٩٤٬٥٢٥  -   ٥٩٤٬٥٢٥  اتعاب الوثائق 
  ٦٣٨٫٨٥٢  -   ٦٣٨٫٨٥٢  ٣٬٠٧١٬٣٠٠  -   ٣٬٠٧١٬٣٠٠  إيرادات اكتتاب أخرى

  ٦١٫٣٩٤٫٤٣٧  -   ٦١٫٣٩٤٫٤٣٧  ١٠٦٬١٥٠٬٦٠١  -   ١٠٦٬١٥٠٬٦٠١ إجمالي اإليرادات
              

              تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
  )٥٨٫٨٣٥٫٨١٢(  -   )٥٨٫٨٣٥٫٨١٢(  )٦٧٬٩٤٨٬١١٧(  -   )٦٧٬٩٤٨٬١١٧(  إجمالي المطالبات المدفوعة

  ٨٫٥٣٧٫٧٢١  -   ٨٫٥٣٧٫٧٢١  ٢٬٦٨٥٬٨٣١  -   ٢٬٦٨٥٬٨٣١  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
  )٥٠٫٢٩٨٫٠٩١(  -   )٥٠٫٢٩٨٫٠٩١(  )٦٥٬٢٦٢٬٢٨٦(  -   )٦٥٬٢٦٢٬٢٨٦(  صافي المطالبات المدفوعة 

  )٨٨٣٫٠٥٠(  -   )٨٨٣٫٠٥٠(  )١٬٥٥٠٬٨٩٩(  -   )١٬٥٥٠٬٨٩٩(  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 

  )١٠٫٨١٦٫٥٧٠(  -   )١٠٫٨١٦٫٥٧٠(  )٤٬١٠٦٬١٧٧(  -   )٤٬١٠٦٬١٧٧(  عنها، صافي
  )٦١٫٩٩٧٫٧١١(  -   )٦١٫٩٩٧٫٧١١(  )٧٠٬٩١٩٬٣٦٢(  -   )٧٠٬٩١٩٬٣٦٢(  لمتكبدة والمزايا األخرىصافي المطالبات ا

  )١٫٧٢٢٫٥٩٢(  -   )١٫٧٢٢٫٥٩٢(  )٣١٬٢٣١٬٠٧٦(  -   )٣١٬٢٣١٬٠٧٦(  التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين
        -  -   -  التغير في إحتياطيات فنية أخرى

  )٥٫٧٧٣٫٥١٠(  -   )٥٫٧٧٣٫٥١٠(  )٥٬٨٠٥٬٣١٢(  -   )٥٬٨٠٥٬٣١٢(  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
  )٦٩٫٤٩٣٫٨١٣(  -   )٦٩٫٤٩٣٫٨١٣(  )١٠٧٬٩٥٥٬٧٥٠(  -   )١٠٧٬٩٥٥٬٧٥٠(  إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

              

  )٨٫٠٩٩٫٣٧٦(  -   )٨٫٠٩٩٫٣٧٦(  )١٬٨٠٥٬١٤٩(  -   )١٬٨٠٥٬١٤٩(  اإلكتتابصافي خسارة 
              

              مصروفات تشغيلية / الدخل
 )١٫١٧٢٫٥٧٣(  -  )١٫١٧٢٫٥٧٣( )١٬٤١٧٬٦٩٢(  -  )١٬٤١٧٬٦٩٢(  شكوك في تحصيلهاديون ممخصص 

  )١٩٫٥١٤٫٧٣٢(  )١٫٥٥٩٫٣٣٣(  )١٧٫٩٥٥٫٣٩٩(  )٢٥٬٣٩٣٬٩٧١(  )١٬٥١١٬٧٤٨(  )٢٣٬٨٨٢٬٢٢٣(  مصاريف إدارية وعمومية
  ٢٫٢٥٣٫٤٦٧  ٢٫٢٥٣٫٤٦٧  -   ١٬٩٨٧٬٠٨١  ١٬٩٨٧٬٠٨١  -  دخل عمولة على الودائع

  -   -   -   -  -  -  توزيعات أرباح
  -   -   -   -  -  -  أرباح / (خسائر) محققة من االستثمارات

  -   -   -   -  -  -  إيرادات أخرى 
  )١٨٫٤٣٣٫٨٣٨(  ٦٩٤٫١٣٤  )١٩٫١٢٧٫٩٧٢(  )٢٤٬٨٢٤٬٥٨٢(  ٤٧٥٬٣٣٣  )٢٥٬٢٩٩٬٩١٥(  إجمالي مصروفات تشغيلية/صافي الدخل 

لفترة قبل الزكاة وضريبة اجمالي خسارة ا
  )٢٦٫٥٣٣٫٢١٤(  ٦٩٤٫١٣٤  )٢٧٫٢٢٧٫٣٤٨(  )٢٦٬٦٢٩٬٧٣١(  ٤٧٥٬٣٣٣  )٢٧٬١٠٥٬٠٦٤(  الدخل

  -   )٢٧٫٢٢٧٫٣٤٨(  ٢٧٫٢٢٧٫٣٤٨  -  )٢٧٬١٠٥٬٠٦٤(  ٢٧٬١٠٥٬٠٦٤  للمساهمين عمليات اجمالي الدخل المنسوب
  -  )٢٦٫٥٣٣٫٢١٤(  )٢٦٫٥٣٣٫٢١٤(  -   )٢٦٬٦٢٩٬٧٣١(  )٢٦٬٦٢٩٬٧٣١(  

  )٦٧٤٫٢٥٥(  )٦٧٤٫٢٥٥(  -   ٤٤٩٬٠١٨  ٤٤٩٬٠١٨  -  مصروف الزكاة
  ٩٧٫٠٤٩  ٩٧٫٠٤٩  -   ٨٠٬٣٤٠  ٨٠٬٣٤٠  -  بة الدخلمصروف ضري
  )٢٧٫١١٠٫٤٢٠(  )٢٧٫١١٠٫٤٢٠(  -   )٢٦٬١٠٠٬٣٧٣(  )٢٦٬١٠٠٬٣٧٣(  -  الفترة صافي خسارة

  
 قائمةالبنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى 

              في الفترات الالحقة شاملةالدخل المرحلية ال
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات  - 

  -   -   -   ٤٬٣٩٦٬٤٢٥  ٤٬٣٩٦٬٤٢٥  -   احة للبيعالمت
  )٢٧٫١١٠٫٤٢٠(  )٢٧٫١١٠٫٤٢٠(  -   )٢١٬٧٠٣٬٩٤٨(  )٢١٬٧٠٣٬٩٤٨(  -  للفترة ةالشاملالخسارة إجمالي 

  
  



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  ( شركة مساهمة سعودية ) 

  ( تتمة ) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في ة أشهر المنتهي الثالثة والستة ةلفتر

- ٢٧  - 
 

  إيضاحات تكميلية (تتمة)    -١٥
  قائمة الدخل األولية الموجزة (غير مراجعة)  ٢- ١٥

  

  ٢٠١٩ يونيو ٣٠ في اشهر المنتهية الستةلفترة   ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ في اشهر المنتهية الستةلفترة   

  عمليات التأمين  اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  ايضاح                                                    
عمليات 
  اإلجمالي  المساهمين

             اإليرادات
  ١٥٤٫٠٠٣٫١٠٣  -   ١٥٤٫٠٠٣٫١٠٣  ١٩٦٬٧٨٣٬١٢٢  -   ١٩٦٬٧٨٣٬١٢٢ ٢ـ٧                  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
              أقساط إعادة التامين المسندة:

  )٦٩٥٫٦٨٦(  -   )٦٩٥٫٦٨٦(  )٣٤٠٬٧٨٦( -   )٣٤٠٬٧٨٦(  محلي - 
  )٧٫٨٩٥٫٠٩٠(  -   )٧٫٨٩٥٫٠٩٠(  )٣٬٧٢٢٬٠٤٣( -   )٣٬٧٢٢٬٠٤٣(  دولي - 

  )٢٫٣٢٥٫٧٧٤(  -   )٢٫٣٢٥٫٧٧٤(  )٢٬٧٩٣٬٥٤٧( -   )٢٬٧٩٣٬٥٤٧( مصاريف فائض الخسارة    -      -     
  ١٤٣٫٠٨٦٫٥٥٣  -   ١٤٣٫٠٨٦٫٥٥٣  ١٨٩٬٩٢٦٬٧٤٦ -   ١٨٩٬٩٢٦٬٧٤٦ صافي أقساط التامين المكتتبة

  )٢٦٫٦٢٠٫٨٩٩(  -   )٢٦٫٦٢٠٫٨٩٩(  ١٠٬٧٩٧٬٤٥٩ -   ١٠٬٧٩٧٬٤٥٩ التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، صافي
  ١١٦٫٤٦٥٫٦٥٤  -   ١١٦٫٤٦٥٫٦٥٤  ٢٠٠٬٧٢٤٬٢٠٥ -   ٢٠٠٬٧٢٤٬٢٠٥ صافي أقساط التامين المكتسبة

  ٢٫٢٠٠٫٧٦٩  -   ٢٫٢٠٠٫٧٦٩  ١٬٤٣٠٬١٢٩ -   ١٬٤٣٠٬١٢٩  عمولة إعادة تأمين 
  ٣٥٠٫٩٢٤  -   ٣٥٠٫٩٢٤  ١٬٥٣٢٬٥٢٥ -   ١٬٥٣٢٬٥٢٥  اتعاب الوثائق 

  ١٫٥٣٨٫٨٥٢  -   ١٫٥٣٨٫٨٥٢  ٩٬٦٨٤٬٩١٦ -   ٩٬٦٨٤٬٩١٦  إيرادات اكتتاب أخرى
  ١٢٠٫٥٥٦٫١٩٩  -   ١٢٠٫٥٥٦٫١٩٩  ٢١٣٬٣٧١٬٧٧٥ -   ٢١٣٬٣٧١٬٧٧٥ إجمالي اإليرادات

     -         

         -     تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
  )١٠٢٫٢١٩٫٥٤٣(  -   )١٠٢٫٢١٩٫٥٤٣(  )١٥٨٬١٧٨٬٤٣٣( -   )١٥٨٬١٧٨٬٤٣٣(  إجمالي المطالبات المدفوعة

  ١٣٫٩٨٣٫٢١٦  -   ١٣٫٩٨٣٫٢١٦  ١٣٬١٤٠٬٦٠٠ -   ١٣٬١٤٠٬٦٠٠  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
  )٨٨٫٢٣٦٫٣٢٧(  -   )٨٨٫٢٣٦٫٣٢٧(  )١٤٥٬٠٣٧٬٨٣٣( -   )١٤٥٬٠٣٧٬٨٣٣(  ة صافي المطالبات المدفوع

  )٥٫٧٦٦٫٥٥٨(  -   )٥٫٧٦٦٫٥٥٨(  ٥٬٨٦١٬٢٧٩ -   ٥٬٨٦١٬٢٧٩  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 

  )٩٬٦٥٥٬٢٥٧(  صافي
 - 

)٢٫٥٢١٫٧١٨(  -   )٢٫٥٢١٫٧١٨(  )٩٬٦٥٥٬٢٥٧(  
  )٩٦٫٥٢٤٫٦٠٣(  -   )٩٦٫٥٢٤٫٦٠٣(  )١٤٨٬٨٣١٬٨١١( -   )١٤٨٬٨٣١٬٨١١(  ي المطالبات المتكبدة صاف

  )١٢٧٫٩٣٩(  -   )١٢٧٫٩٣٩(  )٢٤٬٩٣٧٬٨٨٣( -   )٢٤٬٩٣٧٬٨٨٣(  التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين
  -   -   -   )٨٩٥٬١٧٥( -   )٨٩٥٬١٧٥(  التغير في احتياطيات فنية أخرى

  )١١٫٥٩٤٫٥١٧(  -   )١١٫٥٩٤٫٥١٧(  )١١٬٧٥٦٬٧١٢( -   )١١٬٧٥٦٬٧١٢(  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
  )١٠٨٫٢٤٧٫٠٥٩(  -   )١٠٨٫٢٤٧٫٠٥٩(  )١٨٦٬٤٢١٬٥٨١( -   )١٨٦٬٤٢١٬٥٨١(  إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

  ١٢٫٣٠٩٫١٤٠  -   ١٢٫٣٠٩٫١٤٠  ٢٦٬٩٥٠٬١٩٤  -  ٢٦٬٩٥٠٬١٩٤  صافي ربح اإلكتتاب
            (مصروفات) / دخل تشغيلية 

 )٣٫٤٣٥٫٨٥١(  -  )٣٫٤٣٥٫٨٥١( ١٬٠٩٦٬١٩٥  - ١٬٠٩٦٬١٩٥  ديون مشكوك في تحصيلها )/ عكسمخصص(
  )٣٥٫١٩٧٫٢٠٠(  )١٫٥٨١٫٥٢٨(  )٣٣٫٦١٥٫٦٧٢(  )٤٧٬٩٦٩٬٩٠٨(  )٢٬٢٨٧٬٢٦٢(  )٤٥٬٦٨٢٬٦٤٦(  مصاريف إدارية وعمومية

  ٤٫٧٣٢٫٤٨٦  ٤٫٧٣٢٫٤٨٦  -   ٤٬١٥٥٬٦٦٠  ٤٬١٥٥٬٦٦٠  -  دخل عمولة على الودائع
  -   -   -   -  -  -  توزيعات أرباح

  ٩٨٨٫٧٩٤  ٩٨٨٫٧٩٤  -   -  -  -  أرباح / (خسائر) محققة من االستثمارات
  -   -   -   -  -  -  إيرادات أخرى 

  )٣٢٬٩١١٬٧٧١(  ٤٫١٣٩٫٧٥٢  )٣٧٫٠٥١٫٥٢٣(  )٤٢٬٧١٨٬٠٥٣(  ١٬٨٦٨٬٣٩٨  )٤٤٬٥٨٦٬٤٥١(  إجمالي مصروفات تشغيلية 

  )٢٠٬٦٠٢٬٦٣١(  ٤٬١٣٩٬٧٥٢  )٢٤٬٧٤٢٬٣٨٣(  )١٥٬٧٦٧٬٨٥٩(  ١٬٨٦٨٬٣٩٨  )١٧٬٦٣٦٬٢٥٧(  للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل الخسارةاجمالي 
إجمالي الدخل للفترة المنسوب إلى عمليات 

  -   )٢٤٬٧٤٢٬٣٨٣(  ٢٤٬٧٤٢٬٣٨٣  -  )١٧٬٦٣٦٬٢٥٧(  ١٧٬٦٣٦٬٢٥٧  المساهمين

  )٢٠٬٦٠٢٬٦٣١(  )٢٠٬٦٠٢٬٦٣١(  -   )١٥٬٧٦٧٬٨٥٩(  )١٥٬٧٦٧٬٨٥٩(  -  للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل الخسارةاجمالي 

  ٢٬٣٢٥٬٧٧٩  ٢٬٣٢٥٬٧٧٩  -   )٥٦٧٬٨٦٤(  )٥٦٧٬٨٦٤(  -  مصروف الزكاة للفترة

  -   -   -   )٧٢٬٧٤١(  )٧٢٬٧٤١(  -  للفترة  مصروف ضريبة الدخل

  )١٨٫٢٧٦٫٨٥٢(  )١٨٫٢٧٦٫٨٥٢(  -   )١٦٬٤٠٨٬٤٦٤(  )١٦٬٤٠٨٬٤٦٤(  -  الفترة خسارةصافي 
              

الدخل  قائمةالبنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى 
              في الفترات الالحقة شاملة األولية الموجزةلا

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات  - 
  -   -   -   ٣٤٣٬٨٧٦  ٣٤٣٬٨٧٦  -  المتاحة للبيع

  )١٨٫٢٧٦٫٨٥٢(  )١٨٫٢٧٦٫٨٥٢(  -   )١٦٬٠٦٤٬٥٨٨(  )١٦٬٠٦٤٬٥٨٨(  -  ة للفترةالشامل الخسارة إجمالي



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  ( شركة مساهمة سعودية ) 

  ( تتمة ) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في ة أشهر المنتهي الثالثة والستة ةلفتر

- ٢٨  - 
 

  
  إيضاحات تكميلية (تتمة)    -١٥
  تدفقات النقدية األولية الموجزة (غير المراجعة)ائمة الق   ٣-١٥

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠أشهر المنتهية  ةلفترة الست  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر المنتهية  ةلفترة الست  
  اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  اإلجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

             التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  )٢٠٫٦٠٢٫٦٣١(  )٢٠٫٦٠٢٫٦٣١(  -   )١٥٬٧٦٧٬٨٥٩(  )١٥٬٧٦٧٬٨٥٩(  -  الفترة صافي خسارة 

            التعديالت للبنود غير النقدية:
  ٧١٨٫٩٦٣  -   ٧١٨٫٩٦٣  ٩٢٤٬٦٨٩  -  ٩٢٤٬٦٨٩  إستهالكات الممتلكات والمعدات

  ٧٤٧٫١٩٧  -   ٧٤٧٫١٩٧  ١٬١٦٧٬٦٠٩  -  ١٬١٦٧٬٦٠٩  اطفاءات أصول غير ملموسة
  ٣٫٤٣٥٫٨٥١  -   ٣٫٤٣٥٫٨٥١  )١٬٠٩٦٬١٩٥(  -  )١٬٠٩٦٬١٩٥(  /(عكس) ديون مشكوك في تحصيلهامخصص

  ٧٠٥٫٤٧٢  -   ٧٠٥٫٤٧٢  ٧٢٦٬٧٢٢  -  ٧٢٦٬٧٢٢  مخصص مكافأة نهاية الخدمة
  ٩٤٢٫٨٣٩  -   ٩٤٢٫٨٣٩  ٩٤٢٬٨٤٠  -  ٩٤٢٬٨٤٠  استهالك حق استخدام األصول

  ٢٢٧٫٢٨٩  -   ٢٢٧٫٢٨٩  ١٨٧٬٥١٨  -  ١٨٧٬٥١٨  مصاريف تمويلية
  )٩٨٨٫٧٩٤(  )٩٨٨٫٧٩٤(    -  -  -  سائر محققة من استثمارات متاحة للبيعخ
  ١٤٫٨١٣٫٨١٤(  )٢١٫٥٩١٫٤٢٥(  ٦٫٧٧٧٫٦١١  )١٢٬٩١٤٬٦٧٦(  )١٥٬٧٦٧٬٨٥٩(  ٢٬٨٥٣٬١٨٣(  

              التغيرات في الموجودات واألصول التشغيلية
  )٢١٫٤٠٢٫١٧٦(  -  )٢١٫٤٠٢٫١٧٦(  ٤٬٨٤٩٬٧٠٤  -  ٤٬٨٤٩٬٧٠٤ أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي

  ٤٫٨٩٠٫٨٩٥  -  ٤٫٨٩٠٫٨٩٥  ٦٬٤٣٨٬٤٤٨  -  ٦٬٤٣٨٬٤٤٨  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 التسوية 
)٣٢٩٬٣٤٩(  

-  
)١٫٦٦٢٫٤٨٣(  )٣٢٩٬٣٤٩(  

-  
)١٫٦٦٢٫٤٨٣(  

المتكبدة حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 اغير المبلغ عنه

)٥٬٠٥٠٬٦١٣(  
-  

)٢٫٨٢١٫٧٨٠  )٥٬٠٥٠٬٦١٣  
-  

٢٫٨٢١٫٧٨٠  

  )٤٩٢٫٠٣٠(    )٤٩٢٫٠٣٠(  )٨٣٬٨٨٥(  -  )٨٣٬٨٨٥( تكاليف اكتتاب مؤجلة
  )٢٫٨٥١٫٠٩٠(  )٦٨٥٫١٤٧(  )٢٫١٦٥٫٩٤٣(  )١٧٬١٧٤٬٩٠٨(  )٤٣٧٬٨٩١(  )١٦٬٧٣٧٬٠١٧( مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

  ٣٫١٠٧٫٠٢٩  -   ٣٫١٠٧٫٠٢٩  ٢٬٩٨٦٬٦١٦  -  ٢٬٩٨٦٬٦١٦  مطالبات مستحقة الدفع لحاملي الوثائق
)١٢٬٩٤٤٬٥١١(  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  -  )١٢٬٩٤٤٬٥١١(  )٢٫٨٥٧٫٢٩٠(  -   )٢٬٨٥٧٬٢٩٠(  

)٢٬٦٨٠٬٠١٣(   ذمم معيدي التأمين  -  )٢٬٦٨٠٬٠١٣(  )٨٥٢٫١٨٢(  -   )٨٥٢٫١٨٢(  
)١٧٬٢٣٥٬٩٠٧(   أقساط تأمين غير مكتسبة  -  )١٧٬٢٣٥٬٩٠٧(  ٢١٫٧٣٠٫٠٠٤  -   ٢١٫٧٣٠٫٠٠٤  

)٨٠٦٬٤١١(   عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة  -  )٨٠٦٬٤١١(  )١٫٠٠١٫٧٥٤(  -   )١٫٠٠١٫٧٥٤(  
)٥٬٥١٣٬٣٠٨(   مطالبات تحت التسوية  -  )٥٬٥١٣٬٣٠٨(  ٧٫٤٢٩٫٠٤١  -   ٧٫٤٢٩٫٠٤١  

  )٣٠٠٫٠٦١(  -   )٣٠٠٫٠٦١(  ١٤٬٧٠٥٬٨٧١  -  ١٤٬٧٠٥٬٨٧١   مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
  ١٢٧٫٩٣٩  -   ١٢٧٫٩٣٩  )٥٬٣٢٨٬٢٨٧(  -  )٥٬٣٢٨٬٢٨٧(  أقساط إضافية تاحتياطيا

  -   -   -   ٣٠٬٢٦٦٬١٧٠  -  ٣٠٬٢٦٦٬١٧٠  تأجيل/ زيادة احتيطي عجز أقساط التأمين
  ٣٥٠٫٦٧١  -   ٣٥٠٫٦٧١  ٨٩٥٬١٧٥  -  ٨٩٥٬١٧٥  أحتياطيات فنية أخرى

  )٥٫٧٧٥٫٥٢١(  )٢٢٬٢٧٦٬٥٧٢(  ١٦٬٥٠١٬٠٥١  )١٩٬٩١٩٬٨٨٤(  )١٦٬٢٠٥٬٧٥٠(  )٣٬٧١٤٬١٣٤(  
  )٧٥٦٫٤١٩(  -   )٧٥٦٫٤١٩(  )٨٩٣٬٣٨٥(  -  )٨٩٣٬٣٨٥(  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 )١٫٢٩٩٫٢٨٩(  -   )١٫٢٩٩٫٢٨٩(  )١٬٣٢٥٬٤٢٧(  -  )١٬٣٢٥٬٤٢٧(  زكاة وضريبة الدخل المدفوعة 
  )٧٫٨٣١٫٢٢٩(  )٢٢٬٢٧٦٬٥٧٢(  ١٤٬٤٤٥٬٣٤٣  )٢٢٬١٣٨٬٦٩٦(  )١٦٬٢٠٥٬٧٥٠(  )٥٬٩٣٢٬٩٤٦(  األنشطة التشغيلية النقد المستخدم في صافي

              التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٢٨٫٣٨٨٫٨٨٢(  )٢٨٫٣٨٨٫٨٨٢(  -   )٢١٬٤٧٣٬٠٥٩(  )٢١٬٤٧٣٬٠٥٩(  -  إضافات في االستثمارات
  ٢٩٫٩٢٨٫٧٣٠  ٢٩٫٩٢٨٫٧٣٠  -   -   -  -  التخلص من االستثمارات

  )٦١٫١٨٦٫٨٠٤(  )٦١٫١٨٦٫٨٠٤(  -   ٥٢٬٦٥٠٬٨٠٨  ٥٢٬٦٥٠٬٨٠٨  -  إضافات الودائع ذات الدخل الثابت
  )٣٤٢٫١٥٣(  )٣٤٢٫١٥٣(  -   )٤٬٧٢٦٬٢٧٩(  -  )٤٬٧٢٦٬٢٧٩(  إضافات ممتلكات ومعدات

  )٢٫٠٨١٫٠٨٣(  )٢٫٠٨١٫٠٨٣(  -   )٥٢٥٬٠٠١(  -  )٥٢٥٬٠٠١(  إضافات في األصول غير الملموسة
األنشطة  )المستخدم فيالناتج من (صافي النقد 
  )٦٢٫٠٧٠٫١٩٢(  )٦٢٬٠٧٠٬١٩٢(  -   ٢٥٬٩٢٦٬٤٦٩  ٣١٬١٧٧٬٧٤٩  )٥٬٢٥١٬٢٨٠(  االستثمارية

              التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  -   ٢٥٫٧٢٨٫٦٩٦  )٢٥٫٧٢٨٫٦٩٦(  -   )٩٬٥٢٥٬٧١٠(  ٩٬٥٢٥٬٧١٠  المستحق إلى عمليات المساهمين

  -   -   -   )١٬٨٤٥٬٠٢٦(  -  )١٬٨٤٥٬٠٢٦(  ايجارات مدفوعة خالل الفترة
  )٤٫٢٧٢٫٣٢٧(  -   )٤٫٢٧٢٫٣٢٧(  -  -  -  الفائض الموزع على حاملي الوثائق

  )٤٫٢٧٢٫٣٢٧(  ٢٥٫٧٢٨٫٦٩٦  )٣٠٫٠٠١٫٠٢٣(  )١٬٨٤٥٬٠٢٦(  )٩٬٥٢٥٬٧١٠(  ٧٬٦٨٠٬٦٨٤  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
  )٧٤٫١٧٣٫٧٤٨(  )٥٨٬٦١٨٬٠٦٨(  )١٥٬٥٥٥٬٦٨٠(  ١٬٩٤٢٬٧٤٧  ٥٬٤٤٦٬٢٨٩  )٣٬٥٠٣٬٥٤٢(  صافي التغير في النقدية و ما في حكمها

  ١٥٨٫٠٩١٫٢٦٤  ١٢٨٫٨١٤٫٧٣٧  ٢٩٫٢٧٦٫٥٢٧  ٢١١٬٩٥٠٬٢٦٩  ١٨٤٬٣٩٥٬٣١٥  ٢٧٬٥٥٤٬٩٥٤  لنقدية وما في حكمها، بداية الفترةا
  ٨٣٫٩١٧٫٥١٦  ٧٠٬١٩٦٬٦٦٩  ١٣٬٧٢٠٬٨٤٧  ٢١٣٬٨٩٣٬٠١٦  ١٨٩٬٨٤١٬٦٠٤  ٢٤٬٠٥١٬٤١٢  النقدية وما في حكمها، نهاية الفترة

             معلومات غير نقدية:
العادلة لالستثمارات  صافي التغير في القيمة

  -   -   -  ٣٤٣٬٨٧٦  ٣٤٣٬٨٧٦  -  المتاحة للبيع



  شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
  ( شركة مساهمة سعودية ) 

  ( تتمة ) (غير مراجعة) المالية االولية الموجزة القوائمايضاحات حول 
  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في ة أشهر المنتهي الثالثة والستة ةلفتر

- ٢٩  - 
 

  
    احداث هامة  - ١٦

 ٨("المرسوم") بتاريخ  ١٨٩، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مرسوم رقم ١٩- جائحة كوفيدل استجابة
لقة بقطاع لجميع شركات التأمين في المملكة العربية السعودية. من بين األمور األخرى المتع م٢٠٢٠مايو 

التأمين، يوجه المرسوم جميع شركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع وثائق التأمين على السيارات القائمة 
للبيع بالتجزئة لمدة شهرين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع وثائق سيارات التجزئة 

السماح لشركات التأمين بعدم إلغاء الوثيقة في حالة في غضون شهر واحد من هذا المرسوم و المكتتبةالجديدة 
  تم معالجة القوائم المالية األولية الموجزة للفترة الحالية وفقاُ لذلك.فشل المؤمن عليه في دفع أقساط التأمين. 

      

  المالية األولية الموجزة القوائم اعتماد  - ١٧
 .٢٠٢٠ أغسطس ١٩هـ الموافق ١٤٤١ جةذو الح ٢٩زة في الموج األوليةالمالية  القوائمتم اعتماد 


