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 التعاوني تأمینركة بوبا العربیة للـش
 سعودیة( مساھمة)شركة 

 ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. جزءا   ٢٢إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 ــ ٢ ــ

 
 

  ةالموجز األولیةقائمة المركز المالي 
  م٢٠٢٠ یونیو ٣٠كما في 

 م٢٠٢٠یونیو  ٣٠   
 م ٢٠١٩دیسمبر ٣١  )غیر مراجعة(  

 )مراجعة(   
 )ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي(  إیضاح 
      

      الموجودات
 ٦٦٥.٧٠٩  ٣٣٣.٢٦١  ٤ وما في حكمھنقد ال

 ١.٦٨٩.٣٧٧  ٢.٣٥٣.٨١٠  ٥ أقساط تأمین مدینة، بالصافي 
 ٢٠.٦٢٥  ٢٠.٠٢٧  ٩.١ مكتسبةالقساط غیر األحصة معیدي التأمین في 
 ١.٢١٨  ٩٣٢  ٩.٢ قائمةالمطالبات الحصة معیدي التأمین في 

 ٣.٩٧٢  ٥.٣٧٧  ٩.٢ المبلغ عنھاحصة معیدي التأمین في المطالبات المتكبدة غیر 
 ١٣٤.٠٢٢    -          تكالیف اقتناء وثائق مؤجلة

 ١.٨٤٠.٨٣٢  ٤.٣٠١.٦٧٠  ٦ استثمارات 
 ٢٧٦.٦٤٣  ٢٢٨.٠٤٩   مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 ٥.٠٦٣.٩٧٦  ٣.٦٨٦.٥٦٢  ٧ ودائع ألجل
 ١٦٩.٤٤١  ٢١٢.٧٨٩   تجھیزات واثاث وأصول حق استخدام، بالصافي 

 ٥٦.٢٤٥  ٥٦.١١٤   ، بالصافيموجودات غیر ملموسة
 ٣٠.٢١٦  ٣٠.٢٤٣  ١٥ موجودات ضریبیة مؤجلة

 ٩٨.٠٠٠  ٩٨.٠٠٠   الشھرة 
 ١٢٠.٠٠٠  ١٢٠.٠٠٠  ٨ ودیعة نظامیة

   ١٠.٨٢٠  ١٢.٣٣٣  ٨ مستحقة على ودیعة نظامیة عموالت
 ١٠.١٨١.٠٩٦  ١١.٤٥٩.١٦٧   مجموع الموجودات 

      
      المطلوبات

 ٤٤٨.٦٨٧  ٥٤٧.٤٣٠   مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 ١٦٨.٤٥٤  ٢١١.٤٦٥   فائض عملیات التأمین مستحق الدفع
 ٥٤.٤١٣  ٦٣.٤٩٢   ارصدة إعادة تأمین مستحقة الدفع

 ٤.٣٧٦.٢١٩  ٤.٦٩١.٧٣٢  ٩.١ غیر مكتسبةتأمین اقساط 
 ٤٥١.٧٨٨  ٢٤٤.٧٣٢  ٩.٢ قائمةمطالبات 

 ١.١٥٧.٤٢٨  ١.٢٦٧.٢٤٢  ٩.٢ مطالبات متكبدة غیر مبلغ عنھا
 -         ٢٨٥.٦٥٣  ٩.٢ ط التأمیناقسأ عجزاحتیاطي 

 ١٨.٤٩٢  ١٨.٩٣٠  ٩.٢ احتیاطي تسویة المطالبات
 ٧٨.٨٤٨  ٧٦.٣٧٧  ١٤ لجھات ذات عالقة   اتمستحق

 ٩٦.٣٤١  ١٠٥.٠١٤   مكافأة نھایة الخدمة  مخصص 
 ٢٧٤.٧٠٩  ٣٤٥.٢٣٥  ١٥ زكاة وضریبة دخل مخصص 
 ١٠.٨٢٠  ١٢.٣٣٣  ٨ مستحقة الدفع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي  عموالت

 ٧.١٣٦.١٩٩  ٧.٨٦٩.٦٣٥   مجموع المطلوبات
      

      حقوق الملكیة
 ١.٢٠٠.٠٠٠  ١.٢٠٠.٠٠٠  ١٦ راس المال 

 ٧٢٧.٨٧١  ٧٢٧.٨٧١  ١٧ حتیاطي نظاميإ
 ٢٥.٥٢٥  ٢٣.٢٦٥   دفعات على أساس السھم 
 (٥٧.٥٣٨)  ( ٤٨.٧٧٩)   أسھم الموظفین برنامجأسھم محتفظ بھا بموجب 

 ١.١٢٨.٩٧٣  ١.٦١٤.٧٤١   ةمبقاأرباح 
 (١٠.٤٧٣)  ( ١٠.٤٧٣)   إعادة قیاس مخصص مكافأة نهایة الخدمة إحتیاطي

 ١٨.٠٣٥  ٦٨.٩١٣   العائد للمساھمین –حتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات إ
 ٣.٠٣٢.٣٩٣  ٣.٥٧٥.٥٣٨    المساھمینمجموع حقوق 

 ١٢.٥٠٤  ١٣.٩٩٤   العائد لحملة الوثائق –حتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات إ
 ٣.٠٤٤.٨٩٧  ٣.٥٨٩.٥٣٢    الملكیة مجموع حقوق

      
 ١٠.١٨١.٠٩٦  ١١.٤٥٩.١٦٧   وحقوق الملكیةمجموع المطلوبات 

     
 
 

 اإلدارةرئیس مجلس     والرئیس التنفیذي اإلدارةعضو مجلس 
   الرئیس التنفیذي المالي  



 التعاوني تأمینبوبا العربیة للـركة ش
 سعودیة( )شركة مساھمة

 ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. جزءا   ٢٢إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
٣ 

 

 (مراجعةغیر الموجزة )الدخل األولیة قائمة 
 م٢٠٢٠ یونیو ٣٠في  تینالمنتھی والستة أشھر الثالثة أشھر تيلفتر

                                                                      
 

     
 
 
 

   عضو مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي
 

 رئیس مجلس اإلدارة 

   الرئیس التنفیذي المالي  

 یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ستة لفترة ال  یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠  م٢٠١٩  م ٢٠٢٠  
 )معدلة(     )معدلة(     
 )ألف لایر سعودي(   )ألف لایر سـعودي(   )ألف لایر سعودي(   )ألف لایر سـعودي(  إیضاح 

         االیرادات
 ٥.٣٤٤.٢٤٩  ٥.٧١٣.١٩٦  ٢.٤٣٨.٨٠٢  ٢.٢٤٣.٢١٨  األقساط المكتتبةإجمالي 

 (٥.٠٩٠)  ( ٢.٢٧٠)  (٢.٥٩٥)  ( ١.١٤٠)  محلیاً  –أقساط صادرة لمعیدي التأمین 
 (٤٦.٠٢٧)  ( ٢٥.٩١٢)  (٢٧.٨٥٤)  ( ٩.٤٧٨)  دولیا   –أقساط صادرة لمعیدي التأمین 

 ٥.٢٩٣.١٣٢  ٥.٦٨٥.٠١٤  ٢.٤٠٨.٣٥٣  ٢.٢٣٢.٦٠٠  صافي األقساط المكتتبة 
 (٨١١.٠٥١)  ( ٣١٦.١١١)  (١٢٣.٥٩٧)  ٤٦٣.٩٤٧  في األقساط غیر المكتسبة  اتصافي التغیر

 ٤.٤٨٢.٠٨١  ٥.٣٦٨.٩٠٣  ٢.٢٨٤.٧٥٦   ٢.٦٩٦.٥٤٧  صافي األقساط المكتسبة 
         تكالیف ومصروفات االكتتاب 
 (٣.٧٨٣.٢٩٢)  ( ٣.٩٣٥.٨٦٨)  (١.٨٥١.٤١١)  ( ١.٥٩٧.٨١٨)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

١٢.٤٤٨   ٢.٦٦٨  حصة معیدي التأمین في المطالبات المدفوعة    ٢٤.٨٩٧  ٥.٣٣٥ 
 (٣.٧٥٨.٣٩٥)  ( ٣.٩٣٠.٥٣٣)  (١.٨٣٨.٩٦٣)  ( ١.٥٩٥.١٥٠)  صافي المطالبات المدفوعة 

 (٣٢.٤٩٩)  ٢٠٧.٠٥٦  (٦٣.٠٢٥)  ١٩٧.٠٧٩  التغیرات في المطالبات القائمة 
( ١١٥.٦٧٨)  المتكبدة غیر المبلّغ عنھاالمطالبات  في   التغیرات    ( ١٠٩.٨١٤)  ١١٩.٢٤٢   ٩٦.٨١٧ 

( ٢٨٥.٦٥٣)  احتیاطي عجز أقساط التأمینالتغیرات في     -   (٢٨٥.٦٥٣ )   -  
 ٨٧٥  ( ٤٣٨)  ٥٢٥  ( ٥٢١)  التغیرات في احتیاطي تسویة المطالبات 

 ١٢٤  ( ٢٨٦)  ١٥٦  ( ٣٦٠)  التأمین من المطالبات القائمة التغیر في حصة معیدي 
 ٤١  ١.٤٠٥  ٥٠  ١٥١  المتكبدة غیر المبلّغ عنھاالمطالبات  التغیر في حصة معیدي التأمین من 

 (٣.٦٩٣.٠٣٧)  ( ٤.١١٨.٢٦٣)  (١.٧٨٢.٠١٥)  ( ١.٨٠٠.١٣٢)  صافي المطالبات المتكبدة 
 (١١١.٣٥٧)  ( ٢٩٠.٠٣٨)  (٥٣.٤٧٦)  ( ٢٢٧.١٢٧)  تكالیف اقتناء الوثائق  

 (٣.٨٠٤.٣٩٤)  ( ٤.٤٠٨.٣٠١)  (١.٨٣٥.٤٩١)  ( ٢.٠٢٧.٢٥٩)  مجموع تكالیف ومصروفات االكتتاب 
 ٦٧٧.٦٨٧  ٩٦٠.٦٠٢  ٤٤٩.٢٦٥  ٦٦٩.٢٨٨  االكتتاب  نتائجصافي 

         )مصروفات(/ إیرادات تشغیلیة أخرى
 (٧٣.٠٥١)  ( ٤.٤٧٨)  (٨٤.٠٩٠)  ( ٢٦.٠٤٩)  مدینة مشكوك في تحصیلھا أقساط تأمین مخصص

 (٢٢١.١٤٨)  ( ٢٦٩.٧٠٢)  (١١٢.٥٤٤)  ( ١٢٧.٤٧٥)  مصروفات عمومیة وإداریة  
 (١٧٥.٠٦١)  ( ١٨٥.٩٦٠)  (٨٣.٠٥١)  ( ٨٤.٣٢٣)  مصروفات بیع وتسویق 

 ١١٨.٥٤٣  ١١١.٠٩٦  ٦١.٧١٦  ٥٠.٢٩١  اد استثمارات، بالصافي إیر
 ١١.٠٠٠  ١٤.٠٠٩  ٥.٢١١  ٧.٦٦٣  ، بالصافي أخرى إیرادات

 (٣٣٩.٧١٧)  ( ٣٣٥.٠٣٥)  (٢١٢.٧٥٨)  ( ١٧٩.٨٩٣)  مجموع )المصروفات(/ اإلیرادات التشغیلیة األخرى 
         

 ٣٣٧.٩٧٠  ٦٢٥.٥٦٧  ٢٣٦.٥٠٧  ٤٨٩.٣٩٥  قبل الفائض، الزكاة وضریبة الدخللفترة ادخل 
صافي الدخل العائد إلى عملیات التأمین )التحویل إلى فائض مستحق 

 ١ الدفع(
 
(٤٦.٣٣٧ ) 

  
(٢٠.٤٣٣) 

  
(٥٦.٨٥٣ )  

 
(٢٧.٧٧٣) 

 ٣١٠.١٩٧  ٥٦٨.٧١٤  ٢١٦.٠٧٤  ٤٤٣.٠٥٨  قبل الزكاة وضریبة الدخل صافي الدخل العائد للمساھمین
 (٢٤.١٥١)  ( ٣٥.٤٦٥)  (١٣.١٢٥)  ( ٢٠.٤٩٥) ١٥ زكاة  

 (٢٤.٤٨٧)  ( ٤٥.٦٠٨)  (١٦.٩٢٣)  ( ٣٤.٦٥٦) ١٥ ضریبة دخل 
 ٢٦١.٥٥٩  ٤٨٧.٦٤١  ١٨٦.٠٢٦  ٣٨٧.٩٠٧  بعد الزكاة وضریبة الدخل صافي الدخل العائد للمساھمین

 ١١٩.٥٧٣  ١١٩.٣٩٦  ١١٩.٥٩٦  ١١٩.٤٤٦  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة )باآلالف( 
 ٢.١٩  ٤.٠٨  ١.٥٦  ٣.٢٥ ١٩ ربحیة السھم األساسیة )باللایر السعودي لكل سھم( 



 التعاوني تأمینبوبا العربیة للـركة ش
 سعودیة( )شركة مساھمة

 ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. جزءا   ٢٢إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
-٤- 

 

 قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة )غیر مراجعة(
                                                                   م٢٠٢٠یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   عضو مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي

 
 رئیس مجلس اإلدارة 

   الرئیس التنفیذي المالي  

 یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ستةلفترة ال  یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
 م٢٠١٩     م٢٠٢٠     م٢٠١٩     م٢٠٢٠     
 )ألف لایر سعودي(   )ألف لایر سعودي(   )ألف لایر سعودي(   )ألف لایر سعودي(   

         

 ٢٦١.٥٥٩  ٤٨٧.٦٤١  ١٨٦.٠٢٦  ٣٨٧.٩٠٧  صافي الدخل العائد للمساھمین بعد الزكاة وضریبة الدخل

         

 خراآلشامل الدخل ال

 
 

     
 

 

اعادة تصنیفھا في قائمة الدخل   أن یتم مكنی یتم أو بنود
 األولیة الموجزة في فترات الحقة 

        

         صافي التغیر في القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع: 

 ٢٤.٩٦٦  ٥٠.٨٧٨  ٤.٣٣٠  ٨٩.٢٩٦  لمساھمینل  العائد -

 ١٧.٦١٩  ١.٤٩٠  ٧.٩٧٨  ١٦.٩٣٣  لوثائقلحملة ا العائد -

  ٤٢.٥٨٥  ٥٢.٣٦٨  ١٢.٣٠٨  ١٠٦.٢٢٩ 
         

 ٣٠٤.١٤٤  ٥٤٠.٠٠٩  ١٩٨.٣٣٤  ٤٩٤.١٣٦  مجموع الدخل الشامل للفترة



 التعاوني تأمینركة بوبا العربیة للـش
 سعودیة( مساھمة  )شركة

 ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. جزءا   ٢٢إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
-٥- 

 

  الموجزة األولیة   الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 
 م٢٠٢٠ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 

 

 
   للمساھمین  العائد 

 

 )ألف لایر سعودي(  م٢٠٢٠

  
 
 

 رأس المال 

 
 

 احتیاطي
 نظامي

 
 

 دفعات على
 األسھم أساس 

  محتفظأسھم 
  بھا

 برنامج  بموجب
 لموظفینا أسھم 

 
 
 

 ةأرباح مبقا

 إعادة احتیاطي
 مخصص قیاس
 نھایة مكافأة
 الخدمة 

 
  القیمة احتیاطي
  العادلة

   لالستثمارات
مجموع حقوق  

 المساھمین

 
  القیمة احتیاطي
  ـالستثمارات  لالعادلة  
 الوثائق  لحملة العائد

 
 

  حقوق مجموع
 الملكیة 

            
 ٣.٠٤٤.٨٩٧ ١٢.٥٠٤ ٣.٠٣٢.٣٩٣ ١٨.٠٣٥ (١٠.٤٧٣) ١.١٢٨.٩٧٣ (٥٧.٥٣٨) ٢٥.٥٢٥ ٧٢٧.٨٧١ ١.٢٠٠.٠٠٠  )مراجعة( كما أعلن سابقا   م٢٠١٩ دیسمبر ٣١الرصید في 

              
            الدخل الشامل للفترة مجموع

 ٤٨٧.٦٤١  - ٤٨٧.٦٤١  -  - ٤٨٧.٦٤١  -  -  -  -  بعد الزكاة وضریبة الدخل صافي الدخل للفترة العائد للمساھمین
 ٥٢.٣٦٨ ١.٤٩٠ ٥٠.٨٧٨ ٥٠.٨٧٨  -  -  -  -  -  -  للبیع  متاحة  الستثمارات العادلة القیمة  في التغیرات
 ٥٤٠.٠٠٩ ١.٤٩٠ ٥٣٨.٥١٩ ٥٠.٨٧٨  - ٤٨٧.٦٤١  -  -  -  -  للفترة الشامل الدخل مجموع

            
 ٦.٤٩٩  - ٦.٤٩٩  -  -  -  - ٦.٤٩٩  -  -  األسھم  أساس  على الدفعات معامالت
  -  -  -  -  -  - ٨.٧٥٩ (٨.٧٥٩)  -  -  الموظفین  أسھم برنامجأسھم محتفظ بھا بموجب  توزیع
(١.٨٧٣)  -  - (١.٨٧٣)  -  -  -  -  عودیینس غیر مساھمین  )إلى(/من لالسترداد ةحقمست دخل ضریبة  -  (١.٨٧٣)  

 ٣.٥٨٩.٥٣٢ ١٣.٩٩٤ ٣.٥٧٥.٥٣٨ ٦٨.٩١٣ (١٠.٤٧٣) ١.٦١٤.٧٤١ (٤٨.٧٧٩) ٢٣.٢٦٥ ٧٢٧.٨٧١ ١.٢٠٠.٠٠٠  (مراجعةم )غیر ٢٠٢٠یونیو  ٣٠الرصید في 
                              
 
 

   
 
  

   
 

 عضو مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي       رئیس مجلس اإلدارة
     الماليالرئیس التنفیذي    



 التعاوني تأمینركة بوبا العربیة للـش
 سعودیة( مساھمة  )شركة

 ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. جزءا   ٢٢إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
-٦- 

 

 األولیة الموجزة )تتمة( الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 
 م٢٠٢٠یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 

 

 
   للمساھمین العائد 

 

 م )ألف لایر سعودي( ٢٠١٩

  
 
 

 رأس المال 

 
 

 احتیاطي
 نظامي

 
 

 دفعات على
 األسھم أساس 

  محتفظأسھم 
  بھا

 برنامج  بموجب
 لموظفینا أسھم 

 
 
 

 ةأرباح مبقا

 إعادة احتیاطي
 مخصص قیاس
 نھایة مكافأة
 الخدمة 

 
  القیمة احتیاطي
  العادلة

   لالستثمارات
مجموع حقوق  

 المساھمین

 
  القیمة احتیاطي
  ـالستثمارات  لالعادلة  
 الوثائق  لحملة العائد

 
 

  حقوق مجموع
 الملكیة 

            
 ٢.٥٦٥.٧٢٨ (٨.٥٨٩) ٢.٥٧٤.٣١٧ (٢١.٩٤٢) (٨.٩٢٢) ٨١١.١٥٣ (٣٢.٦٦٢) ١٧.٥٧٩ ٦٠٩.١١١ ١.٢٠٠.٠٠٠  )مراجعة(  كما أعلن سابقاً  م٢٠١٨ دیسمبر ٣١الرصید في 
 ٢٥.٥٥٢  - ٢٥.٥٥٢  -  - ٢٥.٥٥٢  -  -  -  -  أثر التعدیل

 (٨.٩٠٠)  - (٨.٩٠٠)  -  - (٨.٩٠٠)  -  -  -  -   ٢٠١٩ینایر  ١في  ١٦تطبیق المعیار الدولي  أثر
 ٢.٥٨٢.٣٨٠ (٨.٥٨٩) ٢.٥٩٠.٩٦٩ (٢١.٩٤٢) (٨.٩٢٢) ٨٢٧.٨٠٥ (٣٢.٦٦٢) ١٧.٥٧٩ ٦٠٩.١١١ ١.٢٠٠.٠٠٠  م )معدل(٢٠١٩ ینایر ١الرصید في 

              
            الدخل الشامل للفترة   مجموع
 ٢٦١.٥٥٩  - ٢٦١.٥٥٩  -  - ٢٦١.٥٥٩  -  -  -  -  بعد الزكاة وضریبة الدخل الدخل للفترة العائد للمساھمینصافي 
٩٦٦.٢٤  -  -  -  -  -  -  للبیع  متاحة  الستثمارات العادلة القیمة  في التغیرات  ٩٦٦.٢٤  ٥٨٥.٤٢ ١٧.٦١٩  
٩٦٦.٢٤  - ٢٦١.٥٥٩  -  -  -  -  للفترة  الشامل  الدخل  مجموع  ٣٠٤.١٤٤ ١٧.٦١٩ ٢٨٦.٥٢٥ 

            
 ٣.٥١٣  - ٣.٥١٣  -  -  -  - ٣.٥١٣  -  -  األسھم  أساس  على الدفعات معامالت
  -  -  -  -  -  - ٧.٨٦٧ (٧.٨٦٧)  -  -  الموظفین  أسھم برنامجأسھم محتفظ بھا بموجب  توزیع
 ٦.١٣١  - ٦.١٣١  -  - ٦.١٣١  -  -  -  -  سعودیین غیر مساھمین  )إلى(/من لالسترداد ةحقمست دخل ضریبة

  ٢.٨٩٦.١٦٨ ٩.٠٣٠ ٢.٨٨٧.١٣٨ ٣.٠٢٤ (٨.٩٢٢) ١.٠٩٥.٤٩٥ (٢٤.٧٩٥) ١٣.٢٢٥ ٦٠٩.١١١ ١.٢٠٠.٠٠٠  (مراجعةم )غیر ٢٠١٩یونیو  ٣٠الرصید في 

   
 
  

   
 

 عضو مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي       رئیس مجلس اإلدارة
     الرئیس التنفیذي المالي   



 التعاوني تأمینركة بوبا العربیة للـش
 سعودیة( مساھمة  )شركة

 ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. جزءا   ٢٢إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
-٧- 

 

 قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة )غیر مراجعة(
 م ٢٠٢٠ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ستةاللفترة 

     
 
 

 رئیس مجلس اإلدارة    عضو مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي
   التنفیذي الماليالرئیس   

 یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في   ستة لفترة ال  
 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠  
 )ألف لایر سـعودي(   )ألف لایر سـعودي(  إیضاح 

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 ٣١٠.١٩٧  ٥٦٨.٧١٤  العائد للمساھمین قبل الزكاة وضریبة الدخل  دخلصافي ال 

     تعدیالت على البنود غیر النقدیة: 
 ٢٧.٧٧٣  ٥٦.٨٥٣  إلى عملیات التأمینصافي الدخل العائد  
 ١٥.٣٨٥  ١٥.٩٩٨  تجھیزات وأثاث وأصول حق استخدام   واطفاء استھالك 
 ١١.١١٩  ٨.١٠٢  اطفاء موجودات غیر ملموسة   

 ٣.٥١٣  ٦.٤٩٩  أسھم الموظفین برنامجمخصص أسھم محتفظ بھا بموجب 
 ٧٣.٠٥١  ٤.٤٧٨     مشكوك في تحصیلھا أقساط تأمین مدینة مخصص 
محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل   غیر محققة من استثمارات ( أرباحخسائر/)
 الدخل  قائمة  

  
٤٧٤ 

  
(٥.٠١٤) 

 (٣.٨٤١)  ( ٤.٥٥٤)  محققة من استثمارات  (/خسائر أرباح)
 ٩.٥٧٥  ١١.٢٤٢  مخصص مكافأة نھایة الخدمة  

  -  ٢.٦٩٨  تكالیف تمویل
  ٤٤١.٧٥٨  ٦٧٠.٥٠٤ 

     والمطلوبات التشغیلیة: التغیرات في الموجودات 
 (١.١٨٦.٣٥٦)  ( ٦٦٨.٩١١)  أقساط تأمین مدینة

 (٨.٢٥١)  ٥٩٨  قساط غیر المكتسبةاأل  فيحصة معیدي التامین 
 (١٢٤)  ٢٨٦  المطالبات القائمة فيحصة معیدي التأمین 
 ( ٤١)  ( ١.٤٠٥)  عنھا غیر المبلغالمطالبات المتكبدة  فيحصة معیدي التامین 

 (١٥.٢٣٣)  ١٣٤.٠٢٢  تكالیف اقتناء الوثائق المؤجلة 
 (٣٢.٩٥٩)  ٤٨.٥٩٤  مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 ١٣.٨٦٩  ٤٨.٤٥١  مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى 
 ٢٣.٩٣٧  ٩.٠٧٩  ارصدة معیدي التامین المستحقة الدفع

 ٨١٩.٣٠٢  ٣١٥.٥١٣  أقساط تامین غیر مكتسبة
 ٣٢.٤٩٩  ( ٢٠٧.٠٥٦)  مطالبات قائمة 

 (٩٦.٨١٧)  ١٠٩.٨١٤  غیر مبلغ عنھامطالبات متكبدة 
  -  ٢٨٥.٦٥٣  احتیاطي عجز أقساط التأمین

 (٨٧٥)  ٤٣٨  احتیاطي تسویة مطالبات 
 ٦.٥١٢  ( ٤.٣٤٤)  مبالغ مستحقة لجھات ذات عالقة 

  (٢.٧٧٩)  ٧٤١.٢٣٦ 
 (٣.٦٧٦)  ( ٢.٥٦٩)  مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة  

 (٣.٨٢٠)  ( ١٣.٨٤٢)  الى حملة الوثائق  مدفوعفائض 
 (٣٧.٦٥١)  ( ١٠.٥٧٤)  زكاة وضریبة دخل مدفوعة 

 (٤٧.٩٢٦)  ٧١٤.٢٥١  األنشطة التشغیلیة  (في  المستخدم) / الناتج من صافي النقد 
     االستثماریة التدفقات النقدیة من االنشطة 

 (١.٧٦٢.٤٨٩)  ( ٦٦٩.٠٤٥) ٧ في ودائع ألجل  ایداع
 ٢.٤٥٤.٥٢٢  ٢.٠٤٦.٤٥٩ ٧   ودائع ألجلاستحقاق  متحصالت من 
 (١.٢٦٩.٧٣٧)  ( ٤.١٨٥.٨٧٤) ٦ شراء استثمارات 

 ٩٩١.١٢٢  ١.٧٨١.٤٨٤ ٦ استثمارات بیع
 (٥.٧٠٦)  ( ٥.١٠١)  شراء تجھیزات وأثاث وأصول حق استخدام 

 ١٠٠   -  أثاث وأصول حق استخدام وتجھیزات  استبعاد
 (١٢.٦٤١)  ( ٧.٩٧١)  شراء موجودات غیر ملموسة  

 ٣٩٥.١٧١  ( ١.٠٤٠.٠٤٨)  ن األنشطة االستثماریة عالناتج /  في( المستخدم) صافي النقد 



 التعاوني تأمینركة بوبا العربیة للـش
 سعودیة( مساھمة  )شركة

 ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. جزءا   ٢٢إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
-٨- 

 

 قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة )غیر مراجعة( )تتمة(
 م ٢٠٢٠ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ستةاللفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 رئیس مجلس اإلدارة    اإلدارة والرئیس التنفیذيعضو مجلس 

   الرئیس التنفیذي المالي  
     
     

 

 یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في   ستة لفترة ال   
 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠   
 )ألف لایر سـعودي(   )ألف لایر سـعودي(    
      

      التمویلیة التدفقات النقدیة من االنشطة 
 (١٦.٤٦٢)  ( ٦.٦٥١)   التزام عقود إیجار مدفوع 

 (١٦.٤٦٢)  ( ٦.٦٥١)   التمویلیة األنشطة   المستخدم فيصافي النقد 
      

 ٣٣٠.٧٨٣  ( ٣٣٢.٤٤٨)   صافي التغیر في النقد وما في حكمھ 
 ٢٩٠.٤١٣  ٦٦٥.٧٠٩   النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 

 ٦٢١.١٩٦  ٣٣٣.٢٦١   النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 
      

      غیر نقدیة  معامالت 
 (٤٢.٥٨٥)  ( ٥٢.٣٦٨)   غیر محققة من استثمارات متاحة للبیع مكاسب

  -  ٤.٧٦٢   تجھیزات وأثاث وأصول حق استخدام تحویل إلى 
أثاث وأصول حق  موجودات إلى   من مشاریع تحت التنفیذ تحویل
 استخدام 

   
٤.٠٠٨ 

  
-  

 ٢.٧١٢  ٥٤.٢٤٥   / أصول حق استخدام   التزام عقود إیجار زیادة في 

 سعودیین غیر مساھمین )إلى(/من لالسترداد  ة حقمست  دخل  ضریبة
   

(١.٨٧٣ ) 
  

-  



 التعاوني تأمينركة بوبا العربية للـش
 مساهمة سعودية(  )شركة
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م 2020 يونيو 30كما في
 
 التنظيم واألنشطة الرئيسية  .1
 

  ة ها في المملكة العربية السعوديتأسيسسعودية تم مساهمة شركة هي ( "الشركة" التعاوني ) تأمينشركة بوبا العربية لل

 (. رقمم2008مايو  1الموافق )هـ 1429ربيع الثاني  24ك بتاريخ  /138رقم  االستثمارقرار وزارة التجارة وبموجب 

إن   .(م2008مايو  11الموافق )هـ 1429 ىى االولجماد 5الصادر بتاريخ  4030178881 هو للشركة التجاري السجل

 : كما يلي هو للشركةالمسجل  المركز الرئيسي  عنوان
 

 حي الخالدية 
  األمير سعود الفيصلشارع 

 للشحن مقابل مبنى الخطوط السعودية
 23807ص.ب  
 21436جدة  

 المملكة العربية السعودية  
 

ً مبادئ التامين  أساسفي المملكة العربية السعودية على  تأمينال أعماللدى الشركة ترخيص لمزاولة  للمرسوم  التعاوني وفقا

ً  (م2007 سبتمبر 11الموافق )هـ 1428شعبان  29بتاريخ  74الملكي رقم م/  بتاريخ  279لقرار مجلس الوزراء رقم  وفقا

   .(م2007 سبتمبر 10الموافق  )هـ 1428شعبان  28
   

ً في المملكة العربية السعودية  انشطة المتعلقة بهالتعاوني واأل تأمينالالشركة في تقديم خدمات  هدافتتمثل أ لنظام  ل وفقا

 الطبي فقط. تأمينالمجال الشركة في  تعملشركة واالنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.  األساسي لل
 

ً  التامين عملياتوافق مجلس اإلدارة على توزيع الفائض من ي مؤسسة النقد العربي  التنفيذية الصادرة عن  للوائحوفقا

التأمين  عملياتمن الفائض السنوي من  %90على نسبة المساهمين في الشركة يحصل "( حيث النقد مؤسسةالسعودي )" 

 عملياتالتأمين يتم تحويله الى  عمليات. أي عجز ينشأ عن %10وهي  النسبة المتبقيةبينما يحصل حملة وثائق التامين على 

 المساهمين بالكامل.
 
 عداداإل أساس  .2
 

 )أ( أساس االلتزام

ً لمعيار المحاسبة الدولي  لمعتمد في  ا "التقرير المالي األولي"  (34)تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وفقا

  .واإلصدارات والمعايير األخرى المعتمدة من هيئة المحاسبين السعوديين القانونيين ،المملكة العربية السعودية
 

مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية ـ باستثناء قياس االستثمارات بالقيمة ل وفقايتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة 

العادلة من خالل قائمة الدخل واالستثمارات المتاحة للبيع. يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة حسب ترتيب 

ستخدام والموجودات غير الملموسة االحق والموجودات التجهيزات واالثاث و ستثمارات المتاحة للبيعاال السيولة. باستثناء

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وااليرادات  و نظاميةالوديعة المستحقة على العموالت ال والشهرة والوديعة النظامية و

ات األخرى هي ذات طبيعة قصيرة األجل ـ إال إذا تم  مستحقة الدفع إلى مؤسسة النقد، فإن جميع الموجودات والمطلوبال

 . النص على خالف ذلك 

   

  لكل من  وفقاً ألحكام نظام التأمين في المملكة العربية السعودية )اللوائح التنفيذية(، فإن الشركة تحتفظ بسجالت مستقلة

حسابات "عمليات التأمين" و"عمليات المساهمين". وبالتالي، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات  

( حول القوائم المالية  20) اإليضاح يقدم العائدة إلى عمليات التأمين أو عمليات المساهمين في الحسابات ذات الصلة.

  والتدفقات النقدية  األولية الموجزة الدخل الشاملو األولية الموجزة الدخل ائم وقوقائمة المركز المالي  األولية الموجزة

 .منفصللكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين بشكل  األولية الموجزة

 

 نببجاالمالية السنوية بالكامل ويجب أن تقرأ  للقوائمال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات المطلوبة 

 م. 2019ديسمبر  31المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في  القوائم
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020يونيو  30 كما في
 
 ساس اإلعداد )تتمة(. أ2

 

 )تتمة( أساس االلتزام  )أ(

 

 . بشكل كاملقد ال تكون هذه القوائم المالية األولية الموجزة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة 

 

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

  

 المحاسبية الهامة فتراضاتالتقديرات واالاألحكام و  )ب(
 

تؤثر على تطبيق  وافتراضاتأحكام وتقديرات  إتباعيتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة من اإلدارة 

وإفصاحات   السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

 التقديرات. هذهالمالحظات المرفقة بما في ذلك اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن 
 

اإلدارة في تطبيق السياسات  اتبعتهاإعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، فإن التقديرات الجوهرية التي  إطار وفي 

السياسات  نفسسياسات إدارة المخاطر هي  والتي تتضمن المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات

قامت الشركة بمراجعة   ذلك،ومع  م. 2019ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  المطبقة في القوائم المالية السنوية كما في 

 المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة القوائمعنها في  اإلفصاحالمصادر الرئيسية لعدم اليقين بشأن التقديرات التي تم 

ئم المالية األولية الموجزة. وسوف  ( حول هذه القوا21لمزيد من التفاصيل الرجاء الرجوع إلى اإليضاح ). (19)كوفيد 

 وبيان أي تغيرات مطلوبة في فترات التقرير المالي المستقبلية. الوضعتستمر اإلدارة في تقييم 

 عملياتموسمية ال  )ج( 
 

 .أرباح التشغيل من فترة إلى أخرى تتفاوتمن المتوقع أن  ،عملياتالنظراً لموسمية 
 

 المحاسبية الهامة .  السياسات3
 

مــع تلــك  متماثلةالمالية األولية الموجزة هي  قوائمإن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في اعداد ال

 ما هو موضح ادناه:عدا ، م2019ديسمبر  31المستخدمة في اعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 

 

الجديــدة  ةرير المالـيـ االمعــايير الدوليــة للتـقـ  لجنــة تفســير اتســيرالجديــدة وتف ةرير المالـيـ االدوليــة للتـقـ المعــايير    (أ

 وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة:
 

 للمعايير الحالية الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة )"المجلــس"( والتغييرات الجديدة التالية المعايير والتعديالت

ً  –تم تطبيقها من قبل الشركة  م2020يناير  1 حيز التنفيذ في والتي دخلت  :كما يكون مناسبا

 

 

 

 

 

 

 البيان المعيار/ التعديالت

 الجوهري/هامتعريف ال (8( و)1التعديالت على المعيار الدولي )

 تعريف العمل التجاري (3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )

 

 اإلطار المفاهيمي

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية  

 إلعداد التقارير المالية 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020يونيو  30 كما في
 
 )تتمة( المحاسبية الهامة السياسات.  3
 

الجديــدة  ةرير المالـيـ الجنــة تفســير المعــايير الدوليــة للتـقـ  اتالجديــدة وتفســير ةرير المالـيـ االمعــايير الدوليــة للتـقـ    (أ

 :)تتمة(وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة
 
 

 أي تأثير جوهري على هذه القوائم الماليةإن اعتماد المعايير المعدلة والتفسيرات التي تنطبق على الشركة ليس لها 

 الموجزة.
 

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ ب( 

 

فيما يلي المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القــوائم الماليــة األوليــة المــوجزة. تعتــزم الشــركة 

 التنفيذ:تطبيق المعايير التالية حالما تصبح قيد 
 

 
 (: "عقود التأمين"17المعيار الدولي للتقارير المالية )

 

 نظرة عامة

يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين، وم 2017مايو  18صدر هذا المعيار في 
 ( "عقود التأمين".4ويحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية )

 
ود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع مزايا المشاركة ي طبق المعيار الجديد على عق

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

 المشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض المعايير المحددة، (1

 االستثمار المميزة، و عناصر  (2

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

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

 
 القياس 

( الذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات 4متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية ) خالفوعلى 
( نماذج القياس  17م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية )2015المحاسبية ألغراض القياس القائمة قبل شهر يناير 

 المختلفة التالية:  
 

 التأسيسية" التالية:  "الفئاتيستند النموذج العام إلى 
 
 التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من: (أ

 التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية،  •

التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية  •

 المستقبلية،و

 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.   •
 

 البيان المعيار/ التفسير

يسري مفعوله اعتبــارا  مــن 

ــي او  ــدأ ف ــي تب ــرات الت الفت

 بعد التواريخ التالية

   

 دناهأانظر اإليضاح  عقود التأمين (17المعيار الدولي للتقارير المالية )

 دناهأانظر اإليضاح  األدوات المالية (9المعيار الدولي للتقارير المالية )
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020يونيو  30 كما في
 
 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات3

 
 (: "عقود التأمين" )تتمة(17المعيار الدولي للتقارير المالية )

 

هامش الخدمات التعاقدية: يمثل هامش الخدمات التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين، ويتم إدراجه   (ب

حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. يتم  

استيفاؤها في بداية العقد ضمن قائمة الدخل. في نهاية كل فترة تقرير  تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب

 مالي الحق، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشمل كل من:  
 

التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات  •

 ية لمجموعة عقود التأمين في ذلك التاريخ،  التعاقد

التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين  •

 في ذلك التاريخ.  

مات المستقبلية لكن ال يمكن يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية الحقاً بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخد
ان يكون بالسالب، وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في 

التعاقدية بمعدالت ثابتة عند االعتراف األولي بالعقد )معدل الخصم  الربح أو الخسارة. تضاف الفائدة على هامش الخدمات 
دم في بداية العقد لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية(.  إضافة إلى ذلك، يتم تحويل هامش الخدمات  المستخ

التعاقدية إلى الربح أو الخسارة استناداً إلى وحدات التغطية التي تعكس كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود 
 ن.  المتبقية في مجموعة عقود التأمي

 
ً بـ "عقود المشاركة   طريقة الرسوم المتغيرة هي طريقة الزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة )يشار إليها أيضا

المباشرة"(. يتم عمل هذا التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقاً. 
 م تعديل هامش الخدمات التعاقدية إضافة إلى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل:بالنسبة لهذه العقود، يت

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

 التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.  (2

ع األقساط الُمبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم إضافة إلى ذلك، يُسمح بطريقة توزي

قياساً ال يختلف بشكل جوهري عن النموذج العام أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو 

ً التدفقات النقدية أقل. وبهذه الطريقة يتم موائمة التزام التغطية المتبقي مع القسط المُ  ستلم عند االعتراف األولي ناقصا

المكتسبة من التأمين. يظل النموذج العام قابالً للتطبيق من أجل قياس المطالبات المتكبدة. إال انه ال يتوجب على المنشأة 

دفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها/ تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية في حال أن الت

 استالمها خالل سنة واحدة أو أقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها. 

 

  تاريخ السريان 
 

م،  2019( خالل شهر يونيو 17أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت لمسودة المعيار الدولي للتقارير المالية )

مجموعة من األطراف المعنية. وفيما يتعلق بأي تعديالت مقترحة على المعيار الدولي للتقارير المالية  واستلم مالحظات من 

(، سيقوم مجلس معايير المحاسبة الدولي بإجراءاته العادية إلصدار المعيار. إن تاريخ دخول المعيار الدولي للتقارير 17)

(  4( في المعيار الدولي للتقارير المالية )9عيار الدولي للتقارير المالية )( حيز التنفيذ وتأجيل االعفاء المؤقت للم17المالية )

م، يسمح بالتطبيق المبكر 2021يناير  1واحدة مقارنة مع التاريخ السابق  لمدة سنةم. إن هذا التأجيل 2023يناير  1حالياً هو 

ن العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير ( "اإليرادات م15في حال تطبيق كل من المعيار الدولي للتقارير المالية )

 ( "األدوات المالية". تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ دخوله حيز التنفيذ. 9المالية )

 

 التحول

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

 عندئذ اختيار إما طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة.   المنشأة
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020يونيو  30 كما في
 
 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات3

 
 (: "عقود التأمين" )تتمة(17المعيار الدولي للتقارير المالية )

 

 العرض واإلفصاح 
 

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

 واإلفصاح.

 

 التأثير 

 
ً بتقييم تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ) ً من (.  ال تتوقع الشركة تأثيراً مالياً 17تقوم الشركة حاليا جوهريا

تطبيق المعيار نظراً لكون عقود التأمين التي تصدرها الشركة قصيرة األجل وما يترتب من ذلك على نماذج تسوية 

التدفقات النقدية. كما أن الشركة ال تتوقع تأثيراً جوهرياً على ترتيبات إعادة التأمين نتيجة تطبيق المعيار نظراً لصغر  

لشركة أن يكون هناك تأثير على أنظمة المعلومات ومتطلبات البيانات والسياسات حجمها. بالرغم من ذلك، تتوقع ا

ً في تاريخ نشر هذه القوائم المالية تحديد حجم التأثير   المحاسبية الستيفاء متطلبات عرض وافصاح إضافية. لم يكن ممكنا

 (. 17المحتمل جراء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )

 

 "األدوات المالية"   –( 9للتقارير المالية ) المعيار الدولي
 

(. يعالج المعيار الجديد البنود التالية التي  39م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي )2014يوليو  24نُشر هذا المعيار في 

 تتعلق بالقوائم المالية: 

 

 التصنيف والقياس 
 

واحداً لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من ( منهجاً 9يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية )

خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال  

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

ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ  (2

 فائدة على أصل المبلغ القائم. 

 

كاسب والخسائر المحققة من خالل الربح أو  يُقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم تدوير الم

 الخسارة عند البيع في حال تحقق الشرطين التاليين:  

االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات  (1

 المالية، و 

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

يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة. إضافة إلى ذلك  

ة في  وعند االعتراف األولي، يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار

 المحاسبي بشكل جوهري. عدم التطابق حال أن القيام بذلك سيعمل على استبعاد أو تخفيض 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020يونيو  30 كما في

 
 "األدوات المالية" )تتمة(   –( 9المعيار الدولي للتقارير المالية )

 

بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضاً االختيار بشكل غير قابل لإللغاء  

)بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، عرض التغيرات الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر. 

 بينما يتم عرض توزيعات األرباح في الربح او الخسارة. 
 

إضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إدراج مبلغ التغير في  

ات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان  القيمة العادلة لاللتزام المالي العائد إلى التغير

إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي إلى حالة عدم تطابق 

 محاسبي في الربح اوالخسارة. 
 

 االنخفاض في القيمة 
 

ً للمعيار الدولي للتقارير المالية )يعكس نموذج االنخفاض في القيمة  ( خسائر االئتمان المتوقعة، كما لو تم استخدامها 9وفقا

ً لمعيار المحاسبة الدولي )  ً لمنهج المعيار الدولي للتقارير المالية )39وفقا (، ليس من  9( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقا

من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة الضروري حصول حدث ائتماني قبل إدراج خسائر االئتمان. بدالً 

والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير مالي لتعكس 

 التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.  

 

 محاسبة التحوط 
 

( متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط لتتماشى بشكل أقرب مع إدارة المخاطر. تعمل 9يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية )

المتطلبات على تأسيس منهج قائم على أساس مبادئ للنموذج العام لمحاسبة التحوط. تنطبق التعديالت على كامل محاسبة 

ة لمخاطر سعر الفائدة )التي يشار إليها بـ "التحوطات الكلية للقيمة العادلة"(. فيما التحوط مع استثناء تحوطات القيمة العادل

ً كما في معيار المحاسبة الدولي   يتعلق بتحوطات القيمة العادلة، قد تستمر المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليا

المحاسبة الدولي يعالج حالياً محاسبة التحوط كمشروع  (. تم استخدام هذا االستثناء بشكل كبير نظراً لكون مجلس معايير39)

 منفصل. 
 

 تاريخ السريان
 

م. إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2018يناير  1( 9كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )

(  4"األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقارير المالية ) (9( "عقود التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )4)

م، تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار 2016سبتمبر  12"عقود التأمين" التي صدرت في 

أن يدخل المعيار الدولي   ( قبل9( للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )4الدولي للتقارير المالية )

(" عقود التأمين" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين 17للتقارير المالية الجديد )

 بديلين وهما: 

 ( حتى 9تطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية ) . 1

 تاريخ سريان المعيار التأمين الجديد، أو   (أ

 مطلوبة بالموجودات المالية ةتعلقالمضافية اإلالفصاحات ا إن يناير. 1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  (ب

خالل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المعيار 

 ;أو ;( سابقا9الدولي للتقارير المالية )
 

(، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ) . 2

هناك افصاحات  عدم التطابق المحاسبية التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة.

 خالل الفترة األولية.   إضافية مطلوبة
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 ول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات ح

 م 2020يونيو  30 كما في
 

 "األدوات المالية" )تتمة(   –( 9المعيار الدولي للتقارير المالية )
 

( مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن 1م على: )2017يناير  1قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية 

( )بما في ذلك عناصر الودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط 4العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية )

( مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي  2لدفترية لجميع مطلوباتها، و)بعقود التأمين( مع مجموع القيمة ا

ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. استناداً إلى هذه التقييمات استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهلة 

( حتى تاريخ دخول معيار عقود 9ولي للتقارير المالية )لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الد

التأمين الجديد حيز التنفيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ضمن القوائم 

 المالية للشركة.  
 

 تقييم التأثير  
 

مليون لاير   8.321م، لدى الشركة اجمالي موجودات مالية وموجودات تتعلق بعقود التأمين بمبلغ 2020 يونيو 30كما في 

مليون لاير  2.610مليون لاير سعودي و 7.571م: 2019ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  3.138سعودي ومبلغ 

. تمثل الموجودات المالية بصفة أساسية االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والتي تتكون على التوالي ،سعودي(

  5.511م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 4.151من نقد وما في حكمه وودائع ألجل وصكوك محددة بمبلغ 

محتفظ بها من خالل قائمة الدخل كما في  الالعادلة  الستثمارات مصنفة بالقيمةلمبلغ القيمة العادلة  إن  مليون لاير سعودي(.

مليون لاير سعودي(. تتكون الموجودات  270م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2.238م هو 2020 يونيو 30

مليون لاير  1.440م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1.932المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 

(،  9ال يزال يتعين على الشركة إجراء تقييم كامل للتغييرات من تطبيق وتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ) .سعودي(

المالية بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  الموجودات ولكن في هذه المرحلة، ال تتوقع الشركة أن يتأثر تصنيف وقياس 

(9.) 
 
 نقد وما في حكمهال  .4
 

 مما يلي:حكمه ما في والنقد  يتكون
 

 )غير مراجعة( م2020 يونيو 30 

 المجموع   المساهمين عمليات   التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 333.261  255.806  77.455 يةبنك أرصدة

 77.455  255.806  333.261 

 

 )مراجعة(  م2019 ديسمبر 31 

 المجموع   عمليات المساهمين   عمليات التأمين 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 349.713  118.767  230.946 يةبنك أرصدة

 315.996  100.000  215.996 ألجل ودائع

 446.942  218.767  665.709 

 

التقرير المالي. تم تسوية مبلغ مستحق الدفع إلى / مستحق القبض من عمليات المساهمين عن طريق تحويل نقدي في تاريخ 

لــى إمليون لاير ســعودي  239.4مبلغ بمين نقداً أحولت عمليات الت، م2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةخالل فترة ال

 مليون لاير سعودي(. 99م: 2019ديسمبر  31عمليات المساهمين )
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020يونيو  30 كما في
 
 ، بالصافي  مدينة مينأأقساط ت.  5
 

 تتضمن أقساط التأمين المدينة المبالغ المستحقة من األطراف التالية:
 

 م2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

 م 2019 ديسمبر 31 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 

098.423.1 مين أحملة وثائق الت   1.287.810 

983.074.1 وسطاء   598.754 

885.54 ( 14  إيضاحجهات ذات عالقة )        -   

 966.552.2   1.886.564 

(199.156) مخصص أقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها   (187.971 )  

 1.689.377  2.353.810 مين مدينة، بالصافي أأقساط ت

 

  ستثمارات اال .6

 يلي: االستثمارات كماتصنف 
 

 

 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مما يلي: ال االستثمارات تتكون ( 1)

 

 ( )مراجعة م2019 ديسمبر  31  ( مراجعة)غير  م2020 يونيو 30 

 المجموع المساهمين عمليات التأمين عمليات  المجموع  المساهمين   عمليات التأمين  عمليات 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  

استثمارات محتفظ بها 

بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخلقائمة 

 

 

1.510.013 

 

 

728.038 

 

 

2.238.051 

 

 

 

161.548 

 

 

107.968 

 

 

269.516 

 1.440.066 876.063 564.003  1.932.369 1.407.375 524.994 للبيع متاحةاستثمارات 

استثمارات محتفظ بها 

 حتى تاريخ االستحقاق

 

     - 

 

131.250 

 

131.250 
 

 

      -  

 

131.250 

 

131.250 

 2.035.007 2.266.663 4.301.670  725.551 1.115.281 1.840.832 

  (مراجعةم )غير 2020 يونيو 30 

  عمليات المساهمين  التأمين   عمليات 

 المجموع دولي  محلي  دولي  محلي 

 سعودي()ألف لاير  

 103.104 -          78.079  -          25.025 صكوك

 2.134.947 22.836 627.123  7.612 1.477.376 استثمار صناديق

 1.502.401 7.612  705.202 22.836 2.238.051 

  )مراجعة( م2019 ديسمبر 31 

  عمليات المساهمين  عمليات التأمين   

 المجموع دولي محلي  دولي محلي 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 103.103  -          78.078   -          25.025 صكوك

 166.413 -          29.890  -          136.523 استثمار صناديق

 161.548          -  107.968          - 269.516 
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 المالية األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم 

 م 2020يونيو  30 كما في
 

 االستثمارات )تتمة( .   6
 

 مما يلي:  للبيع المتاحة تتكون االستثمارات  ( 2)

 

 
 مما يلي:  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق الستثمارات االتكون ت  ( 3)

 

 

 

 

 

 

 

  م )غير مراجعة(2020 يونيو 30 

  المساهمينعمليات    التأمين  عمليات 

 المجموع دولي محلي   دولي محلي  

 )ألف لاير سعودي( 

 1.520.804 142.891 888.523  235.405 253.985 صكوك

 153.464 5.571 112.289  35.604 -          استثمار صناديق

 160.535 -          160.535  -          -          أسهم

 97.566 -          97.566  -          -          خاصةاستثمارات في محفظة 

 253.985 271.009  1.258.913 148.462 1.932.369 

  )مراجعة( م2019 ديسمبر 31 

  عمليات المساهمين  عمليات التأمين   

 المجموع دولي محلي  دولي محلي 

 )ألف لاير سعودي( 

 1.167.979 180.545 461.248  287.287 238.899 صكوك

 157.913 7.782 112.314  37.817 -      استثمار صناديق

 114.174 -      114.174  -      -      خاصةاستثمارات في محفظة 

 238.899 325.104  687.736 188.327 1.440.066 

  م )غير مراجعة(2020يونيو  30 

  عمليات المساهمين  التأمين   عمليات 

 المجموع دولي محلي   دولي محلي  

 )ألف لاير سعودي( 

 131.250 -          131.250  -          -          صكوك

          -          -  131.250          - 131.250 

  م )مراجعة(2019ديسمبر  31 

  عمليات المساهمين  عمليات التأمين   

 المجموع دولي محلي  دولي محلي 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  لاير سعودي()ألف  

 131.250 -       131.250  -        -       صكوك

       -       -  131.250       - 131.250 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020يونيو  30 كما في
 

 االستثمارات )تتمة(. 6

 

 الحركة في أرصدة االستثمارات:فيما يلي 
 

 

 
 ودائع ألجل .  7
 

ودائــع مرابحــة بشــكل رئيســي . هذه الودائــع هــي ومؤسسات مالية مرموقة بنوك تجارية معيوجد لدى الشركة ودائع ألجل 

ولــديها مــدة اســتحقاق  فــي الغالــب باإلضافة الى نسبة ضئيلة كودائع مضاربة. ودائع المرابحة هذه مقومة باللاير الســعودي

ســنوياً. فيمــا يلــي  %4.3لى إ %2ايرادات مالية بنسب تتراوح من  تحققوأكثر من سنة  الىأكثر من ثالثة أشهر  من اصلية

 على التوالي: ،م2019ديسمبر  31و م2020 يونيو 30المنتهية في  السنة / حركة الودائع ألجل خالل الفترة
 
 )غير مراجعة( م2020 يونيو 30 

 المجموع   عمليات المساهمين   عمليات التأمين 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 5.063.976  1.716.011  3.347.965 الفترة بداية في الرصيد

 (2.046.459)  (840.894)  (1.205.565) خالل الفترة مستحقة ودائع

 669.045  300.000  369.045 خالل الفترة مضافة ودائع

 2.511.445  1.175.117  3.686.562 
 
 م )مراجعة( 2019 ديسمبر 31 

 المجموع   عمليات المساهمين   عمليات التأمين 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 4.715.281  1.681.538  3.033.743 السنة  بداية في الرصيد

 (3.288.794)  (1.126.451)  (2.162.343) السنة مستحقة خالل  ودائع

 3.637.489  1.160.924  2.476.565 السنة  خالل  مضافة ودائع

 3.347.965  1.716.011  5.063.976 

 (مراجعة)غير  م2020 يونيو 30 

 المجموع  المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      
 1.840.832  1.115.281  725.551 الفترةالرصيد في بداية 

 4.185.874  1.678.256  2.507.618 خالل الفترة ةمشترا
 (1.776.930)  (578.003)  (1.198.927) الفترة خالل  مباعة
 51.894  51.129  765 ، بالصافيغير محققة خالل الفترة أرباح

 2.035.007  2.266.663  4.301.670 
  

 )مراجعة(  م2019 ديسمبر 31 

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 (سعودي لاير)ألف  

      
 1.621.491  811.316  810.175 بداية السنة الرصيد في 

 3.702.161  1.664.712  2.037.449 خالل السنة  ةمشترا
 (3.556.635)  (1.402.277)  (2.154.358) خالل السنة  مباعة
 73.815  41.530  32.285 ، بالصافيغير محققة خالل السنة أرباح

 725.551  1.115.281  1.840.832 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020يونيو  30 كما في
 
 الوديعة النظامية   .8

 
 ً ً يعادلالعربي السعودي  مؤسسة النقدالتأمين التي حددتها  للوائح وفقا من رأسمالها المدفوع   %10، أودعت الشركة مبلغا
مؤسسة  . يتم دفع العموالت المستحقة على هذه الوديعة إلى مؤسسة النقدمليون لاير سعودي لدى بنك حددته  120بقيمة 
 . العربي السعودي مؤسسة النقدعلماً بأن هذه الوديعة ال يمكن سحبها بدون موافقة  النقد
 
 االحتياطيات الفنية  .9
 
   مين غير المكتسبةأالحركة في اقساط الت 1.9

 :فيما يلي الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة

 

 
 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات 2.9
 

 يلي:يتكون صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات الفنية األخرى مما 

 م2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 

 م 2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي 

 

 451.788 244.732 مطالبات قائمة 

 1.157.428 1.267.242 عنها غير مبلغمطالبات متكبدة 

  - 285.653 احتياطي عجز أقساط التأمين

 18.492 18.930 تسوية المطالبات احتياطي

 1.816.557 1.627.708 

   :خصمي

 ( 1.218) (932) قائمة المطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 ( 3.972) (5.377) عنها غير المبلغمين في المطالبات المتكبدة أحصة معيدي الت

 (6.309) (5.190 ) 

 1.622.518 1.810.248 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات

 

 

 )غير مراجعة( م2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلل 

 الصافي  تأمين إعادة   جمالياإل 

 )ألف لاير سعودي( 

       

 4.355.594  (20.625)  4.376.219 2020يناير  1كما في  الرصيد 
 5.685.014  (28.182)  5.713.196 ( خالل الفترة  مسندة) / أقساط تامين مكتتبة

 (5.368.903)  28.780  (5.397.683) أقساط تامين مكتسبة خالل الفترة

 4.691.732  (20.027)  4.671.705 

 م )مراجعة(2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 الصافي   إعادة تأمين  اإلجمالي  

 )ألف لاير سعودي( 

      

 3.421.811  ( 6.320)  3.428.131 2019يناير  1الرصيد كما في  
 10.305.074  ( 105.794)  10.410.868 )صادرة( خالل السنة   / أقساط تامين مكتتبة

 (9.371.291)  91.489  (9.462.780) أقساط تامين مكتسبة خالل السنة 

 4.376.219  (20.625 )  4.355.594 
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 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حول 

 م 2020يونيو  30 كما في

 

 المستأمنة   الموجودات .10

اتفاقية إدارة طرف ثالث   بتوقيع، قامت الشركة العربي السعودي مؤسسة النقد، وبعد الحصول على موافقة م2018خالل 
 لموظفي العميل حسب أنظمة وشروط محددة المقدمة )"االتفاقية"( مع عميل حيث تقوم الشركة بتسهيل الخدمات الطبية

  هـ1439 اآلخرةجمادى  13من  هذه االتفاقية. يسري مفعول ية إدار رسوميتم الحصول مقابل هذه الخدمات على و
 (.  م2018مارس  1)الموافق 

 
، قامت الشركة باستالم مبالغ نقدية مقدمة من العميل لتسوية هذه االتفاقيةالوفاء بااللتزامات المترتبة إزاء  لغرض

المطالبات المتوقعة من مقدمي الخدمات الطبية. وبما أن الشركة تعمل كوكيل، فإن األرصدة البنكية والمطالبات القائمة 
  قائمة المركز المالي األولية تم إجراء المقاصة بينها في المركز الماليمة إعداد قائالمتعلقة باالتفاقية كما في تاريخ 

  م2020يونيو  31كما في  مليون لاير سعودي 150.5 مستأمنة. بلغت الموجودات والمطلوبات المحتجزة بصفة الموجزة
 مليون لاير سعودي(.   272.9:  م2019ديسمبر  31)
 

 محتملة  ارتباطات والزامات. 11

 : لشركةعلى االمحتملة لزامات االرتباطات واالفيما يلي  (أ

 م2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

 م 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 

 34.818 18.683 خطابات ضمان*

 34.818 18.683 المجموع

 

  31) سعودي لاير مليون 110.3من قبل البنوك  الصادرة  الضمان خطابات  مجموع بلغ، م2020يونيو  30 في كما (1

مليون لاير   34.8: م2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 18.7 منها مليون لاير سعودي( 134.8م: 2019ديسمبر 

 تم إدراجها تحت بند المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى.   ،مقيدة مع البنوك ايداعات سعودي( 

منذ   نظاميةاإلجراءات ال حالةفي  جوهري  تغيير يطرأ أي. لم تياديةعاالعمال اال إطار في   نظاميةجراءات إل تخضع الشركة  (2

 م.2019ديسمبر  31 تاريخ

 

 العادلة لألدوات المالية القيمة  .12

بين اعتيادية القيمة العادلة هي الثمن التي يتم الحصول عليه مقابل بيع أصل أو سداده لتحويل التزام في معاملة 

التزام  ادلة على افتراض أن معاملة بيع أصل أو تحويل مشاركين في السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة الع

 تحدث إما:

 أو   في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، •

 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في ظل غياب سوق رئيسية •
 

 القيمة العادلة والتدرج الهرمي للقيمة العادلة   أ( تحديد
 

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

 لمنشأة يمكن والتيأو استثمار مطابق  نشطة لنفس األداة المالية السواق األالمتداولة في  األسعار :األولالمستوى 

 .الحصول عليها في تاريخ القياس
  

المتداولة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مشابهة أو أساليب تقييم أخرى تعتمد فيها  األسعار :الثانيالمستوى 

 جميع المعطيات الهامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها.
 

 تقييم ال تعتمد فيها أي معطيات هامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها. أساليب :الثالثالمستوى 
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 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حول 

 م 2020يونيو  30 كما في

 

 )تتمة( العادلة لألدوات المالية القيمة.  12
 

 الدفترية والقيمة العادلة ب( القيم
 

 الهرمــي التدرجالعادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في  ةمة الدفترية والقيمييبين الجدول التالي الق

والمطلوبــات الماليــة  موجــوداتالقيمــة العادلــة لل حــول معلومات الجدول تضمنيال  .المالية المقاسة بالقيمة العادلةلألدوات 

ً اقتكانت القيمة الدفترية  إذا غير المقاسة بالقيمة العادلة  العادلة.لقيمة ا رب نسبيا

 

 

 
 القيمة العادلة  ج( قياس

 
 غير المالحظة الجوهرية والمدخالتالتقييم  أساليب

 
 31و م2020 يونيــو 30فــي كمــا  الثــانيللمســتوى التقيــيم المســتخدمة فــي قيــاس القــيم العادلــة  بيبين الجدول التالي اسالي

 إضافة الى المدخالت الجوهرية المستخدمة غير المالحظة.م 2019 ديسمبر
 
 
 
 
 
 
 
 

   القيمة العادلة 

المستوى  

 األول

المستوى  

 الثاني

المستوى  

 الثالث

  

 المجموع

  

 القيمة الدفترية

           )غير مراجعة(م 2020 يونيو 30

          )ألف لاير سعودي(

          

         بالقيمة العادلة مقاسة موجودات مالية 
          

بالقيمة استثمارات محتفظ بها 

 من خالل قائمة الدخل  العادلة

 

   -  2.238.051  

 

   -  2.238.051 

 

2.238.051 

 1.932.369  1.932.369  -     692.915  1.239.454 استثمارات متاحة للبيع

 1.239.454  2.930.966     -  4.170.420  4.170.420 

   القيمة العادلة  

المستوى  

 األول

 المستوى  

 الثاني

المستوى  

 الثالث

  

 المجموع

  

 القيمة الدفترية 

            م )مراجعة(2019 ديسمبر 31

          (سعودي لاير)ألف 
          

         بالقيمة العادلة  مقاسة موجودات مالية 
          

بالقيمة استثمارات محتفظ بها 

  268.526  990 من خالل قائمة الدخل  العادلة

 

   -  269.516 

 

269.516 

 1.440.066  1.440.066  -     556.967  883.099 استثمارات متاحة للبيع

 884.089  825.493     -  1.709.582  1.709.582 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020 يونيو 30 كما في
 
 )تتمة( العادلة لألدوات المالية القيمة. 12
 

 )تتمة( القيمة العادلة ج( قياس
 
 
 

 النوع

 
 

 أسلوب التقييم

 
مدخالت جوهرية 

 غير مالحظة

العالقة بين المدخالت 
الجوهرية غير المالحظة 
 وقياس القيمة العادلة 

ــدة  ــدل فائـ ــكوك ذات معـ صـ
  استثماريةوصناديق  غيرمت

 

التــي تــم  األســعارالــى التقييمــات تستند 
ــة ــدير المحفظـ ــل مـ ــن قبـ ــتالمها مـ  اسـ

في نهايــة كــل فتــرة وعلــى  االستثمارية
أســـــعار اإلغـــــالق لصـــــافي قيمـــــة 

 .المعلنة الموجودات

 ال ينطبق ال ينطبق

 

 التشغيلية القطاعات  .13
 

التــأمين  عمليــاتصحي(. إن كافة التأمين التصدر الشركة عقود تأمين قصيرة األجل فقط لتغطية خدمات الرعاية الصحية )

وفقــاً لفئتــين مــن العمــالء بنــاًء  عملياتللشركة ت مارس في المملكة العربية السعودية. ألغراض تقارير اإلدارة، يتم مراقبة ال

الشــركات الكبــرى، أمــا بقيــة العمــالء فــال  عمــالء على عدد األفراد المشمولين بالتغطية. إن قطاع العمــالء الرئيســين يمثــل

تبروا عمالء رئيسيين. يتم إعداد التقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة الــى فريــق يع

 اإلدارة التنفيذية، وهو المسئول عن توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية تماشياً مع القرارات االستراتيجية.

 

 المساهمين في الشركة. عملياتال تتضمن القطاعات التشغيلية 

 

ال تتضمن نتائج القطاعات ايرادات االستثمار والعموالت واإليرادات األخرى ومصروفات البيــع والتســويق والمصــروفات 

 العمومية واالدارية.

 

واستثمارات ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات  مرابحةالنقد وما في حكمه وودائع  أرصدة ال تتضمن موجودات القطاعات

تأمين مستحقة الدفع ومصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى   إعادة أخرى. ال تتضمن مطلوبات القطاعات ارصدة 

 عملياتالمساهمين والتزامات دفعات على أساس السهم وحصة حملة الوثائق من فائض  عملياتومبالغ مستحقة إلى 

 التأمين.
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020 يونيو 30 كما في
 
 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال  .13
 

لتقارير الداخلية بالشركة، تم اعتماد القطاعــات التشــغيلية مــن قبــل اإلدارة فيمــا يتعلــق بأنشــطة الشــركة وموجوداتهــا لطبقا 

 ومطلوباتها كما هي مدرجة أدناه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م )غير مراجعة(2020 يونيو 30كما في    

   عمليات التأمين 

  القطاعات التشغيلية

 )ألف لاير سعودي(

عمالء  

 ينرئيسي

غير عمالء 

 ينرئيسي

مجموع عمليات 

 مينأالت

عمليات 

 المجموع المساهمين

      الموجودات

 2.353.810 -     2.353.810 971.014 1.382.796 أقساط تامين مدينة، بالصافي 

حصة معيدي التأمين في  

 مكتسبةالغير  قساطاأل

 

11.697 

 

8.330 

 

20.027 

 

    - 

 

20.027 

حصة معيدي التأمين في  

 قائمةالمطالبات ال

 

374 

 

558 

 

932 

 

    - 

 

932 

حصة معيدي التأمين في  

متكبدة غير ال مطالباتال

 مبلغ عنهاال

 

2.187 

 

3.190 

 

5.377 

 

    -  

5.377 

 9.079.021 4.261.224 4.817.797   مصنفةموجودات غير 

 11.459.167 4.261.224 7.197.943   مجموع الموجودات 

      

      المطلوبات

 4.691.732 -     4.691.732 1.951.276 2.740.456 أقساط تامين غير مكتسبة

 244.732 -     244.732 71.500 173.232 مطالبات قائمة 

 1.267.242 -     1.267.242 363.200 904.042 متكبدة غير مبلغ عنها مطالبات

 285.653 -     285.653 83.053 202.600 التأميناحتياطي عجز أقساط 

 18.930 -     18.930 5.478 13.452 احتياطي تسوية المطالبات

 1.361.346 685.686 675.660   مصنفةمطلوبات غير 

 7.869.635 685.686 7.183.949   مجموع المطلوبات
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 الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2020 يونيو 30 كما في
 
 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال   .13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م )مراجعة(2019 ديسمبر 31كما في 

   مينأعمليات الت 

 

  القطاعات التشغيلية

 )ألف لاير سعودي(

 

عمالء 

 ينرئيسي

 

غير عمالء 

 ينرئيسي

 

مجموع عمليات 

 مينأالت

 

عمليات 

 المساهمين

 

 

 المجموع

      الموجودات

 1.689.377 -      1.689.377 696.916 992.461 أقساط تامين مدينة، بالصافي  

حصة معيدي التأمين في  

 مكتسبةالغير  قساطاأل

 

10.819 

 

9.806 

 

20.625 

 

     - 

 

20.625 

حصة معيدي التأمين في  

 1.218 692 526 قائمةال مطالباتال

 

     - 1.218 

حصة معيدي التأمين في  

متكبدة غير ال مطالباتال

 3.972 2.759 1.213 مبلغ عنهاال

 

     - 

3.972 

 134.022 -      134.022 52.269 81.753 اقتناء وثائق مؤجلة تكاليف

 8.331.882 3.589.000 4.742.882   موجودات غير مصنفة

 10.181.096 3.589.000 6.592.096   مجموع الموجودات

      

      المطلوبات

 4.376.219 -      4.376.219 1.658.832 2.717.387 أقساط تامين غير مكتسبة

 451.788 -      451.788 124.247 327.541  مطالبات قائمة

 1.157.428 -      1.157.428 311.566 845.862 متكبدة غير مبلغ عنها مطالبات

 18.492 -      18.492 5.032 13.460 المطالباتاحتياطي تسوية 

 1.132.272 556.607 575.665   مطلوبات غير مصنفة

 7.136.199 556.607 6.579.592   مجموع المطلوبات
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
  م2020 يونيو 30كما في 

 
 )تتمة( يةالتشغيلقطاعات ال   .13

 

 

 م 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة  

 )غير مراجعة(

 القطاعات التشغيلية 

 )ألف لاير سعودي(

  

 ينرئيسي عمالء

  

 ينغير رئيسي عمالء

  

 المجموع

       االيرادات

 2.243.218  885.262  1.357.956  إجمالي األقساط المكتتبة

 ( 1.140)  ( 450)  ( 690)  محلياً  –لمعيدي التأمين أقساط صادرة 

 ( 9.478)  ( 3.741)  ( 5.737)  دولياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 2.232.600  881.071  1.351.529  صافي األقساط المكتتبة

 463.947  ( 10.638)  474.585  بة سفي األقساط غير المكت التغيراتصافي 

 2.696.547  870.433  1.826.114  بةس المكتصافي األقساط 

       تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 ( 1.597.818)  ( 449.621)  ( 1.148.197)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 2.668  751  1.917  حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة 

 ( 1.595.150)  ( 448.870)  ( 1.146.280)  المدفوعةصافي المطالبات 

 197.079  54.199  142.880  في المطالبات القائمة التغيرات

 ( 115.678)  ( 45.275)  ( 70.403)  عنها مبلغ غير متكبدةفي المطالبات ال التغيرات

 ( 285.653)  ( 83.053)  ( 202.600)   التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

 ( 521)  ( 318)  ( 203)  التغير في احتياطي تسوية المطالبات

 ( 360)  ( 184)  ( 176)  المطالبات القائمة منحصة معيدي التأمين التغير في 

 151  115  36  عنها مبلغ غير متكبدةالمطالبات ال منحصة معيدي التأمين التغير في 

 ( 1.800.132)  ( 523.386)  ( 1.276.746)  صافي المطالبات المتكبدة 

 ( 227.127)  ( 90.851)  ( 136.276)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 ( 2.027.259)  ( 614.237)  ( 1.413.022)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 669.288  256.196  413.092   االكتتاب نتائجصافي 

       أخرى)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 ( 26.049)      مدينة مشكوك في تحصيلها تأمين أقساط مخصص

 57.954       مصنفةإيرادات غير 

 ( 211.798)      مصنفة رمصروفات غي

 ( 179.893)      تشغيلية األخرىاليرادات اإلمصروفات( / المجموع )

 489.395      قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل لفترةادخل 

 ( 46.337)      (الدفع تحويل الى فائض مستحقال) مينأعمليات التإلى الدخل العائد 

 443.058      قبل الزكاة وضريبة الدخل الدخل العائد للمساهمين

 ( 20.495)      زكاة 

 ( 34.656)      ضريبة دخل

 387.907      بعد الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل العائد للمساهمين

المكتتبةإجمالي األقساط  فاصيلت الثالثة أشهر  لفترة 

 يونيو 30المنتهية في 

 م 2020

 لاير سعودي ألف

 1.620.432 شركات

 444.667 متوسطة منشآت

 163.745 صغيرة منشآت 

 12.586 متناهية الصغرمنشآت 

 1.788 أفراد

 2.243.218 إجمالي األقساط المكتتبةمجموع 
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   األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020 يونيو 30كما في 
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(.  13
 

 

 م2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة  

 )غير مراجعة(

 القطاعات التشغيلية 

 )ألف لاير سعودي(

  

 ينرئيسي عمالء

  

 ينغير رئيسي عمالء

  

 المجموع
       االيرادات

 2.438.802  973.093  1.465.709  األقساط المكتتبةإجمالي 

 ( 2.595)  ( 753)  ( 1.842)  محلياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 ( 27.854)  ( 8.078)  ( 19.776)  دولياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 2.408.353  964.262  1.444.091  صافي األقساط المكتتبة

 ( 123.597)  ( 164.695)  41.098  بة سفي األقساط غير المكت التغيراتصافي 

 2.284.756  799.567  1.485.189  بةسصافي األقساط المكت
       تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 ( 1.851.411)  ( 592.452)  ( 1.258.959)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 12.448  3.983  8.465  حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة 

 ( 1.838.963)  ( 588.469)  ( 1.250.494)  المدفوعةصافي المطالبات 

 ( 63.025)  ( 22.689)  ( 40.336)  في المطالبات القائمة التغيرات

 119.242  42.927  76.315  عنها مبلغ غير متكبدةفي المطالبات ال التغيرات

 525  189  336  التغير في احتياطي تسوية المطالبات

 156  15  141  المطالبات القائمة منحصة معيدي التأمين التغير في 

 50  5  45  عنها مبلغ غير متكبدةالمطالبات ال منحصة معيدي التأمين التغير في 

 ( 1.782.015)  ( 568.022)  ( 1.213.993)  صافي المطالبات المتكبدة 

 ( 53.476)  ( 21.337)  ( 32.139)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 ( 1.835.491)  ( 589.359)  ( 1.246.132)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 449.265  210.208  239.057    االكتتاب نتائجصافي 
       أخرى)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 ( 84.090)      مدينة مشكوك في تحصيلها تأمين أقساطمخصص 

 66.927       مصنفةإيرادات غير 

 ( 195.595)      مصنفة رمصروفات غي

 ( 212.758)      تشغيلية األخرىاليرادات اإلمصروفات( / المجموع )
 236.507      قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل لفترةادخل 

 ( 20.433)      )التحويل الى فائض مستحق الدفع( مينأعمليات التإلى الدخل العائد 

 216.074      قبل الزكاة وضريبة الدخل الدخل العائد للمساهمين

 ( 13.125)      زكاة 

 ( 16.923)      ضريبة دخل

 186.026      بعد الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل العائد للمساهمين

المكتتبةتفاصيل إجمالي األقساط     

 

  

 أشهر الثالثة لفترة

 يونيو 30 في المنتهية

 م 2019

 سعودي لاير ألف

 1.710.264 شركات

 525.020 منشآت متوسطة

 186.779 منشآت صغيرة 

 13.635 منشآت متناهية الصغر

 3.104 أفراد

 2.438.802 مجموع إجمالي األقساط المكتتبة
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 األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020يونيو  30كما في 
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(.  13
 

 

 م2020يونيو  30أشهر المنتهية في  ة الستةلفتر  

 )غير مراجعة(

 القطاعات التشغيلية 

 )ألف لاير سعودي(

  

 ينرئيسي عمالء

  

 ينغير رئيسي عمالء

  

 المجموع
       االيرادات

 5.713.196  2.040.033  3.673.163  األقساط المكتتبةإجمالي 

 ( 2.270)  ( 808)  ( 1.462)  محلياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 ( 25.912)  ( 9.228)  ( 16.684)  دولياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 5.685.014  2.029.997  3.655.017  صافي األقساط المكتتبة

 ( 316.111)  ( 293.920)  ( 22.191)  بة سفي األقساط غير المكت التغيراتصافي 

 5.368.903  1.736.077  3.632.826  بةس صافي األقساط المكت
       تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 ( 3.935.868)  ( 1.116.716)  ( 2.819.152)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 5.335  1.512  3.823  حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة 

 ( 3.930.533)  ( 1.115.204)  ( 2.815.329)  المدفوعةصافي المطالبات 

 207.056  52.747  154.309  في المطالبات القائمة التغيرات

 ( 109.814)  ( 51.634)  ( 58.180)  عنها مبلغ غير متكبدةفي المطالبات ال التغيرات

 ( 285.653)  ( 83.053)  ( 202.600)  التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

 ( 438)  ( 446)  8  التغير في احتياطي تسوية المطالبات

 ( 286)  ( 134)  ( 152)  المطالبات القائمة منحصة معيدي التأمين التغير في 

 1.405  431  974  عنها مبلغ غير متكبدةالمطالبات ال منحصة معيدي التأمين التغير في 

 ( 4.118.263)  ( 1.197.293)  ( 2.920.970)  صافي المطالبات المتكبدة 

 ( 290.038)  ( 116.015)  ( 174.023)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 ( 4.408.301)  ( 1.313.308)  ( 3.094.993)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 960.602  422.769  537.833   االكتتاب نتائجصافي 
       أخرى)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 ( 4.478)      مدينة مشكوك في تحصيلها تأمين أقساط مخصص

 125.105       مصنفةإيرادات غير 

 ( 455.662)      مصنفة رمصروفات غي

 ( 335.035)      األخرى تشغيليةاليرادات اإلمصروفات( / المجموع )
 625.567      دخل الفترة قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل

 ( 56.853)      (الدفع )تحويل الى فائض مستحقمين أعمليات التإلى الدخل العائد 

 568.714      قبل الزكاة وضريبة الدخل الدخل العائد للمساهمين

 ( 35.465)      زكاة

 ( 45.608)      ضريبة دخل

 487.641      بعد الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل العائد للمساهمين

أشهر المنتهية  ستةال لفترة تفاصيل إجمالي األقساط المكتتبة

 م2020يونيو  30في 

 لاير سعودي ألف

 4.235.362 شركات

 1.071.359 منشآت متوسطة

 368.175 منشآت صغيرة 

 30.666 منشآت متناهية الصغر

 7.634 أفراد

 5.713.196 مجموع إجمالي األقساط المكتتبة
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020يونيو  30كما في 
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(.  13
 

 

 م2019يونيو  30أشهر المنتهية في  ة الستةلفتر  

 )غير مراجعة(

 القطاعات التشغيلية 

 )ألف لاير سعودي(

  

 ينرئيسي عمالء

  

 ينغير رئيسي عمالء

  

 المجموع
       االيرادات

 5.344.249  2.089.304  3.254.945  إجمالي األقساط المكتتبة

 ( 5.090)  ( 1.477)  ( 3.613)  محلياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 ( 46.027)  ( 13.346)  ( 32.681)  دولياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 5.293.132  2.074.481  3.218.651  صافي األقساط المكتتبة

 ( 811.051)  ( 498.285)  ( 312.766)  بة سفي األقساط غير المكت التغيراتصافي 

 4.482.081  1.576.196  2.905.885  بةسصافي األقساط المكت
       تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 ( 3.783.292)  ( 1.219.534)  ( 2.563.758)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 24.897  8.024  16.873  حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة 

 ( 3.758.395)  ( 1.211.510)  ( 2.546.885)  المدفوعةصافي المطالبات 

 ( 32.499)  ( 11.700)  ( 20.799)  في المطالبات القائمة التغيرات

 96.817  34.854  61.963  عنها مبلغ غير متكبدةفي المطالبات ال التغيرات

 875  315  560  التغير في احتياطي تسوية المطالبات

 124  11  113  المطالبات القائمة منحصة معيدي التأمين التغير في 

 41  4  37  عنها مبلغ غير متكبدةالمطالبات ال منحصة معيدي التأمين التغير في 

 ( 3.693.037)  ( 1.188.026)  ( 2.505.011)  صافي المطالبات المتكبدة 

 ( 111.357)  ( 44.163)  ( 67.194)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 ( 3.804.394)  ( 1.232.189)  ( 2.572.205)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 677.687  344.007  333.680   االكتتاب نتائجصافي 
       أخرى)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 ( 73.051)      مدينة مشكوك في تحصيلها تأمين أقساطمخصص 

 129.543       مصنفةإيرادات غير 

 ( 396.209)      مصنفة رمصروفات غي

 ( 339.717)      األخرى تشغيليةاليرادات اإلمصروفات( / المجموع )
 337.970      دخل الفترة قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل

       (الدفع مين )تحويل الى فائض مستحقأعمليات التإلى الدخل العائد 
(27.773 ) 

 310.197      قبل الزكاة وضريبة الدخل الدخل العائد للمساهمين

 ( 24.151)      زكاة

 ( 24.487)      ضريبة دخل

 261.559      بعد الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل العائد للمساهمين

إجمالي األقساط المكتتبة تصنيف أشهر المنتهية  ستةال لفترة 

 م2019يونيو  30في 

 لاير سعودي ألف

 3.826.506 شركات

 1.100.047 منشآت متوسطة

 380.787 منشآت صغيرة 

 30.176 منشآت متناهية الصغر

 6.733 أفراد

 5.344.249 المجموع
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020 يونيو 30كما في 
 
 عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال  .14

والشركات التي هم مالكها  بالشركة اإلدارةالجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وكبار أعضاء  تمثل

  التي تخضع لسيطرة مشتركة أو التي تتأثر بتلك الجهات. جهات أو تلك الالخاضعة لسيطرة  األخرىوالمنشآت  الرئيسيين

فيما يلي تفاصيل   .إدارة الشركة ومجلس اإلدارة من قبل ي تخضع لهاالتواألحكام المعامالت هذه تسعير الموافقة على  تتم

  :بها واألرصدة المتعلقة الفترةالمعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل  

 

 
 ألف لاير سعودي(. 78,848م: 2019ألف لاير سعودي ) 76.377لجهات ذات عالقة  اتمستحقالبلغت * 
 .(5)إيضاح  المبالغ المدرجة في بند أقساط تأمين مدينة** 
 المبالغ المدرجة في بند المطالبات القائمة.*** 

 

 :يونيو 30المنتهية في  اإلدارة خالل الفترة كبار موظفي فيما يلي تعويضات
 

 م2020يونيو  30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 م 2019 يونيو 30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

    
 12.461  12.267 منافع قصيرة األجل 
 2.794  5.124 منافع طويلة األجل 

  17.391  15.255 
 

تتضمن المنافع قصيرة األجل الرواتب والبدالت والعموالت والمكافآت السنوية والحوافز، بينما تتكون المنافع 
 نهاية الخدمة وبرنامج الحوافز طويل األجل. مكافأة طويلة األجل من 

 
 
 

 )الدائن( كما في   /الرصيد المدين  مبلغ المعامالت للفترة المنتهية في  طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة 

 يونيو 30   

 م2020

 يونيو 30

 م 2019

 يونيو 30 

 م 2020

 ديسمبر  31

 م2019 

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(   

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي(    

        

 (285)** 54.885**  218.731 372.145  اقساط تأمين مكتتبة مساهمون

 (55.319)* ( 61.031)*  16.988 ( 19.103)  اقساط إعادة تأمين صادرة  مساهمون

 (14.010)*** (1.423)***  75.334 12.926  مطالبات مدفوعة مساهمون

تكاليف عالج تم تحميلها  مساهمون

 من قبل مقدمي الخدمة 

 

11.921 34.106 

  

***(1.290) 

 

***(9.824) 

 محملةمصروفات صافي  مساهمون

 عالقة من جهة ذات  /إلى

 

268 338  *478 *779 

مساواة في توزيع  مساهمون

 بالصافي ، الضريبة

 

(1.873 ) 6.131  *(1.873) -  

 مجلس أعضاءأتعاب  مساهمون

 اإلدارة

 

503 450  (*503 ) (*700 ) 

 شركة بوبا ميدل

ايست ليمتد 

القابضة )جهة ذات 

 عالقة(

 

 

 

 رسوم عالمة تجارية 

 

13.448 11.294 

 

*(13.448 ) 

 

 

 

(*23.608) 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2020 يونيو 30كما في 

 
 الزكاة وضريبة الدخل   .15

 
 :م2019وم 2020يونيو  30فيما يلي تفاصيل الزكاة وضريبة الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

فترة الستة أشهر   

  30المنتهية في 

 م 2020يونيو  

 )غير مراجعة( 

  ألف لاير سعودي 

فترة الستة أشهر  

  30المنتهية في 

 م2019يونيو 

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي 

    

 24.151   35.465  مصروف الزكاة الحالي 

    

 31.096   45.635  مصروف ضريبة الدخل الحالي 

 (6.609)  ( 27) أصل ضريبة مؤجلة )إيضاح أ( 

 45.608  24.487 

  81.073   48.638 

 

 الضريبة المؤجلة كما يلي: الحركة في  (أ

 
 م 2020يونيو  30

 ألف لاير سعودي 

 م2019ديسمبر  31

 ألف لاير سعودي 

 م2019يونيو  30

 ألف لاير سعودي 

 25.552 25.552 30.216 الرصيد االفتتاحي ألصل الضريبة المؤجلة 

 6.609 4.664 27 دخل ضريبة مؤجلة 

 30.243 30.216 32.161 

 
م والسنة المنتهيــة 2020يونيو  30الزكاة وضريبة الدخل المستحقة خالل الفترة المنتهية في  مخصص ما يلي الحركة فييف

 على التوالي: ،م2019ديسمبر  31في 
 

 

 
 

 

 الزكاة المستحقة  

  )ألف لاير سعودي( 

ضريبة الدخل 

 المستحقة 

  )ألف لاير سعودي( 

 المجموع 

 م 2020 يونيو 30

 )ألف لاير سعودي( 

  مراجعة( )غير 

 المجموع 

 م 2019ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( 

 199.784  274.709  42.265  232.444 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 123.520  81.100  45.635  35.465 المخصص خالل الفترة / السنة 

 (48.595)  ( 10.574)  ( 10.551)  ( 23) المدفوع خالل الفترة / السنة 

 274.709  345.235  77.349  267.886 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2020يونيو  30كما في 

 
 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل. 15
  

 الوضع الزكوي

 لقد قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية للهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( عن جميع السنوات المالية بما

 م. وقد تلقت الشركة خالل األعوام الســابقة ربــوط بالتزامــات إضــافية للزكــاة وضــريبة الــدخل 2019في ذلك للعام المالي 

 .م 2018م وللعام  2016م حتى  2013م، وللفترة من  2010م حتى  2008وضريبة االستقطاع عن الفترات المالية من 
 

 بشكل رئيسي بسبب عدم قبــول خصــم االســتثمارات والوديعــة النظاميــةنشأت فروقات الزكاة والضريبة المشار اليها أعاله 

 من الوعاء الزكوي للشركة وعدم األخذ بالحسبان مبالغ الزكاة والضريبة التي تمت تســويتها عنــد تقــديم االقــرارات لــبعض

 ية للفصــل فيهــا والزالــتتلك األعوام. جميع االعتراضات لهذه األعوام قد تم تصعيدها مؤخرا لألمانة العامة للجان الضريب

 .قيد الدراسة
 

م فقــد اصــدرت لجنــة االعتــراض االبتدائيــة قرارهــا  2012وم  2011وفيما يتعلق بالفروقــات الخاصــة بالعــامين المــاليين 

مليون لاير وتم االعتراض على ذلك القــرار واســتئناف  17الهيئة والمتضمن مطالبات زكوية على الشركة مقدارها  لصالح

قبل الشركة لدى اللجنة االستئنافية. كما نشير هنــا الــى أن الــدعوى قــد تــم تحويلهــا الــى األمانــة العامــة للجــان من  الدعوى

وتفعيل القواعد المنظمة لعمل اللجان، والزالت القضية قيد الدراسة   ـه  1439صدور قرار انشاء األمانة بعام  الضريبية بعد

 .افتحديد موعد لجلسة االستماع من األطر وبانتظار
 
 المال سأر .16
 

 31) م2020 يونيو 30 كما في لاير سعوديمليون  1.200بلغ راس مال الشركة المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل 

قيمة  (مسهمليون  120م:2019ديسمبر  31) مليون سهم 120مليون لاير سعودي( ويتكون من  1.200 م:2019ديسمبر 

 لاير سعودي. 10كل سهم 
 

 :كاالّتيينقسم  الشركة ملكية إن هيكل
 

 م )مراجعة( 2019 ديسمبر 31 م )غير مراجعة(2020 يونيو 30 

 
 )ألف لاير سعودي( نسبة الملكية )ألف لاير سعودي( نسبة الملكية 

 628.066 % 52.3 628.066 %52.3 مساهمون رئيسيون

 571.934 % 47.7 571.934 %47.7 عموم المساهمين

 100.0% 1.200.000 100.0 % 1.200.000 
 

 النظامي  حتياطياال   .17
 

مــن دخــل المســاهمين كاحتيــاطي  %20نظام التأمين في المملكة العربية السعودية، يجــب علــى الشــركة تجنيــب  للوائحوفقاً 

من رأس المال المدفوع. تقــوم الشــركة بــإجراء هــذا التحويــل  %100نظامي من صافي الدخل حتى يساوي هذا االحتياطي 

ديســمبر  31مليــون لاير ســعودي ) 727.9تــم تجنيــب مبلــغ  2020 يونيو 30ديسمبر. كما في  31على أساس سنوي في 

( مــن رأس مــال %61: م2019ديســمبر  31) %61نظــامي ممــا يمثــل  كإحتيــاطيمليون لاير ســعودي(  727.9: م2019

 الشركة المدفوع.
 
 إدارة رأس المال.   18
 
  القيمة القصوى  تحقيقالشركة أهدافا للحفاظ على نسب جيدة لرأس المال لدعم أهدافها التجارية و مجلس إدارة حددي
 لمساهمين.ل
 

تدير الشركة متطلباتها الرأسمالية عن طريق تقييم مخاطر حاالت العجز بين مستويات رأس المال القائمة والمطلوبة على  
أساس منتظم. يتم تعديل مستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة  

إلى   ةمدفوعال األرباحه، قد تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديل
 المساهمين أو اصدار أسهم. 

خالل فترة التقرير المالي   رقابيالمتطلبات الرأسمالية المفروضة باي مجلس اإلدارة بشكل كامل أ ر حسبالتزمت الشركة 
 المعلن عنها. 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020يونيو  30كما في 

 
 ربحية السهم.   19
 

تم احتساب الربح األساسي للسهم من خالل قسمة صافي الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العاديــة الصــادرة 

 والقائمة في نهاية الفترة. ال يتم تطبيق األرباح المخفضة للسهم على الشركة.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2020 يونيو 30كما في 

 
 ضافيةالمعلومات اإل  .20
 

 ةالموجز ةالمركز المالي االوليقائمة 
 
 م )مراجعة( 2019ديسمبر  31  (م )غير مراجعة2020 يونيو 30 
عمليــــــــــــــــات  مينأعمليات الت 

 المساهمين
 المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت  المجموع

ألـــــــــــــف لاير  
 سعودي

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

        الموجودات
 665.709 218.767 446.942  333.261 255.806 77.455 حكمهالنقد وما في 

 1.689.377 ــ      1.689.377  2.353.810 ــ      2.353.810 صافي بال ،أقساط تامين مدينة
 20.625 ــ      20.625  20.027 ــ      20.027 مكتسبةالقساط غير األحصة معيدي التأمين في 
 1.218 ــ      1.218  932 ــ      932 قائمة المطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 3.972 ــ      3.972  5.377 ــ      5.377 المتكبدة غير المبلغ عنهامين في المطالبات أحصة معيدي الت
 134.022 ــ      134.022  ــ      ــ      ــ      تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 1.840.832 1.115.281 725.551  4.301.670 2.266.663 2.035.007  استثمارات
 276.643 54.219 222.424  228.049 34.159 193.890 مدفوعة مقدما وموجودات أخرى مبالغ

 5.063.976 1.716.011 3.347.965  3.686.562 1.175.117 2.511.445  ودائع ألجل
 169.441 169.441 ــ      212.789 212.789 ــ         ي بالصافأصول حق استخدام، ثاث وأتجهيزات و

 56.245 56.245 ــ      56.114 56.114 ــ      ، بالصافي موجودات غير ملموسة
 30.216 30.216 ــ      30.243 30.243 ــ      موجودات ضريبة مؤجلة

 98.000 98.000 ــ      98.000 98.000 ــ       الشهرة
 120.000 120.000 ــ      120.000 120.000 ــ        وديعة نظامية

 10.820 10.820 ــ      12.333 12.333 ــ       وديعة نظامية علىمستحقة  عموالت

 10.181.096 3.589.000 6.592.096  11.459.167 4.261.224 7.197.943 الموجودات مجموع
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2020 يونيو 30كما في 

 
 اإلضافية )تتمة(المعلومات  . 20
 

 )تتمة( ةالموجز ةالمركز المالي االوليقائمة 
 
 )مراجعة(  م2019ديسمبر  31  (م )غير مراجعة2020 يونيو 30 
 المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت  المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

        المطلوبات
 448.687 95.889 352.798  547.430 146.727 400.703 ومطلوبات أخرى  الدفع مصروفات مستحقة
 168.454 ــ      168.454  211.465 ــ      211.465 مستحقة الدفعمين أفائض عمليات الت

 54.413 ــ      54.413  63.492 ــ      63.492 الدفع ةتامين مستحق إعادةارصدة 
 4.376.219 ــ      4.376.219  4.691.732 ــ      4.691.732 مكتسبة  أقساط تأمين غير 
 451.788 ــ      451.788  244.732 ــ      244.732 مطالبات قائمة 

 1.157.428 ــ      1.157.428  1.267.242 ــ      1.267.242 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 ــ      ــ      ــ       285.653 ــ      285.653 احتياطي عجز أقساط التأمين
 18.492 ــ      18.492  18.930 ــ      18.930 احتياطي تسوية المطالبات

 78.848 78.848 ــ       76.377 76.377 ــ      لجهات ذات عالقة  اتمستحق
 96.341 96.341 ــ      105.014 105.014 ــ      نهاية الخدمة مخصص مكافأة

 274.709 274.709 ــ      345.235 345.235 ــ      زكاة وضريبة دخل مخصص 
 10.820 10.820 ــ      12.333 12.333 ــ      النقد العربي السعوديمستحقة الدفع إلى مؤسسة  عموالت

 7.136.199 556.607 6.579.592  7.869.635 685.686 7.183.949 مجموع المطلوبات

        الملكيةحقوق 
 1.200.000 1.200.000 ــ       1.200.000 1.200.000 ــ      راس المال

 727.871 727.871 ــ       727.871 727.871 ــ      احتياطي نظامي
 25.525 25.525 ــ       23.265 23.265 ــ       دفعات على أساس السهم

 (57.538) (57.538) ــ       (48.779) (48.779) ــ       أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين
 1.128.973 1.128.973 ــ       1.614.741 1.614.741 ــ        ةأرباح مبقا

 (10.473) (10.473) ــ       (10.473) (10.473) ــ       احتياطي إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 30.539 18.035 12.504  82.907 68.913 13.994  ستثماراتالاحتياطي القيمة العادلة ل

 3.044.897 3.032.393 12.504  3.589.532 3.575.538 13.994 الملكيةحقوق  مجموع

 10.181.096 3.589.000 6.592.096  11.459.167 4.261.224 7.197.943 الملكيةالمطلوبات وحقوق  مجموع
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2020 يونيو 30 كما في

 
 اإلضافية )تتمة(المعلومات   .20
 

 قائمة الدخل األولية الموجزة
 

 يونيو )غير مراجعة(  30لفترة الستة أشهر المنتهية في    يونيو )غير مراجعة(  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

   م2019  م 2020    م2019  م 2020 

  )ألف لاير سعودي(

 عمليات التأمين

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

  

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

  

 عمليات التأمين

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع

  

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

                اإليرادات

 5.344.249 ــ     5.344.249  5.713.196 ــ     5.713.196  2.438.802 ــ     2.438.802  2.243.218 ــ     2.243.218 اجمالي األقساط المكتتبة

ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (5.090) ــ     (5.090)  (2.270) ــ     (2.270)  (2.595) ــ     (2.595)  (1.140)  ــ     (1.140)  محليا

ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (46.027) ــ     (46.027)  (25.912) ــ     (25.912)  (27.854) ــ     (27.854)  (9.478) ــ     (9.478)  دوليا

 5.293.132 ــ      5.293.132  5.685.014 ــ     5.685.014  2.408.353 ــ      2.408.353  2.232.600 ــ     2.232.600 صافي األقساط المكتتبة 

 (811.051) ــ     (811.051)  (316.111) ــ     (316.111)  (123.597) ــ     (123.597)  463.947 ــ     463.947 صافي التغير في األقساط غير المكتسبة

 4.482.081 ــ     4.482.081  5.368.903 ــ     5.368.903  2.284.756 ــ     2.284.756  2.696.547 ــ     2.696.547 صافي األقساط المكتسبة

                االكتتاب  ومصروفات تكاليف 

 (3.783.292) ــ     (3.783.292)  (3.935.868) ــ     (3.935.868)  (1.851.411) ــ     (1.851.411)  (1.597.818) ــ     (1.597.818) اجمالي المطالبات المدفوعة

 24.897 ــ     24.897  5.335 ــ     5.335  12.448 ــ     12.448  2.668 ــ     2.668 حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة 

 (3.758.395) ــ     (3.758.395)  (3.930.533) ــ     (3.930.533)  (1.838.963) ــ     (1.838.963)  (1.595.150) ــ     (1.595.150) صافي المطالبات المدفوعة 

 (32.499) ــ     (32.499)  207.056 ــ     207.056  (63.025) ــ     (63.025)  197.079 ــ     197.079 صافي التغير في المطالبات القائمة 

صافي التغيــر فــي المطالبــات المتكبــدة غيــر 

 المبلغ عنها 

 

(115.678) 

 

 ــ    

 

(115.678) 

  

119.242 

 

 ــ    

 

119.242 

  

(109.814) 

 

 ــ    

 

(109.814) 

  

96.817 

 

 ــ    

 

96.817 

 ــ     ــ     ــ      (285.653) ــ     (285.653)  ــ     ــ     ــ      (285.653) ــ     (285.653) التغيرات في احتاطي عجز أقساط التأمين

 875 ــ     875  (438) ــ     (438)  525 ــ     525  (521) ــ     (521) التغيرات في احتياطي تسوية المطالبات

ــن  ــأمين مـ ــدي التـ ــة معيـ ــي حصـ ــر فـ التغيـ

 المطالبات القائمة

 

(360) 

 

 ــ    

 

(360) 

  

156 

 

 ــ    

 

156 

  

(286) 

 

 ــ    

 

(286) 

  

124 

 

 ــ    

 

124 

ــن  ــأمين مـ ــدي التـ ــة معيـ ــي حصـ ــر فـ التغيـ

 المتكبدة غير المبلّغ عنهاالمطالبات 

 

151 

 

 ــ    

 

151 

  

50 

 

 ــ    

 

50 

  

1.405 

 

 ــ    

 

1.405 

  

41 

 

 ــ    

 

41 

 (3.693.037) ــ     (3.693.037)  (4.118.263) ــ     (4.118.263)  (1.782.015) ــ     (1.782.015)  (1.800.132) ــ     (1.800.132) صافي المطالبات المتكبدة

 (111.357) ــ     (111.357)  (290.038) ــ     (290.038)  (53.476) ــ     (53.476)  (227.127) ــ     (227.127) تكاليف اقتناء الوثائق 

 (3.804.394) ــ     (3.804.394)  (4.408.301) ــ     (4.408.301)  (1.835.491) ــ     (1.835.491)  (2.027.259) ــ     (2.027.259) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

                

 677.687 ــ     677.687  960.602 ــ     960.602  449.265 ــ     449.265  669.288 ــ     669.288 صافي دخل االكتتاب
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2020 يونيو 30كما في 
 
 المعلومات اإلضافية )تتمة(  .20
 

 قائمة الدخل األولية الموجزة )تتمة(
 يونيو )غير مراجعة(  30لفترة الستة أشهر المنتهية في    يونيو )غير مراجعة(  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

   م2019  م 2020    م2019  م 2020 

  )ألف لاير سعودي(

 عمليات التأمين

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

  

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

  

 عمليات التأمين

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

  

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

                )مصروفات( / إيرادات تشغيلية أخرى

مخصص أقساط تأمين مدينة مشكوك في  

 تحصيلها

 

(26.049) 

 

 ــ    

 

(26.049) 

  

(84.090) 

 

 ــ    

 

(84.090) 

  

(4.478) 

 

 ــ    

 

(4.478) 

  

(73.051) 

 

 ــ    

 

(73.051) 

 (221.148) (4.588) (216.560)  (269.702) (6.039) (263.663)  (112.544) (2.323) (110.221)  (127.475) (2.944) (124.531) مصروفات عمومية وإدارية 

 (175.061) ــ     (175.061)  (185.960) ــ     (185.960)  (83.051) ــ     (83.051)  (84.323) ــ     (84.323) مصروفات بيع وتسويق 

 118.543 51.170 67.373  111.096 47.852 63.244  61.716 28.031 33.685  50.291 21.297 28.994 ، بالصافي إيرادات استثمارات

 11.000 13.659 (2.659)  14.009 15.225 (1.216)  5.211 6.466 (1.255)  7.663 7.667 (4) ، بالصافي إيرادات أخرى

مجموع )المصروفات( / اإليـرادات التشـغيلية 

 األخرى

 

(205.913) 

 

26.020 

 

(179.893) 

  

(244.932) 

 

32.174 

 

(212.758) 

  

(392.073) 

 

57.038 

 

(335.035) 

  

(399.958) 

 

60.241 

 

(339.717) 
                

قبــل الفــائض، الزكــاة وضــريبة  دخــل الفتــرة

 الدخل

 

463.375 

 

26.020 

 

489.395 

  

204.333 

 

32.174 

 

236.507 

  

568.529 

 

57.038 

 

625.567  

 

277.729 

 

60.241 

 

337.970 

 ــ     249.956 (249.956)  ــ     511.676 (511.676)    ــ     183.900 (183.900)  ــ     417.038 (417.038) تحويل الفائض إلى المساهمين 

 337.970 310.197 27.773  625.567 568.714 56.853  236.507 216.074 20.433  489.395 443.058 46.337 صافي نتائج العمليات 

 (24.151) (24.151) ــ      (35.465) (35.465) ــ      (13.125) (13.125) ــ      (20.495) (20.495) ــ     زكاة 

 (24.487) (24.487) ــ      (45.608) (45.608) ــ      (16.923) (16.923) ــ      (34.656) (34.656) ــ     ضريبة دخل

بعــد الفـــائض، الزكـــاة  صــافي دخـــل الفتـــرة

 وضريبة الدخل

 

46.337 

 

387.907 

 

434.244 

  

20.433 

 

186.026 

 

206.459 

  

56.853 

 

487.641 

 

544.494 

  

27.773 

 

261.559 

 

289.332 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 )باآلالف(

  

119.446 

    

119.596 

    

119.396 

    

119.573 

 

                

 ربحية السهم األساسية للسهم 

 )باللاير السعودي لكل سهم(

  

3.25 

    

1.56 

    

4.08 

    

2.19 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2020 يونيو 30كما في 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(.  20
 

 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة

 )غير مراجعة(  يونيو 30أشهر المنتهية في    ستةلفترة ال  )غير مراجعة(  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

   م2019 م 2020   م2019 م 2020 

 

 )ألف لاير سعودي(

 

 مينأعمليات الت

ــات  عمليــــــــــ

 المساهمين

 

 المجموع

 

 مينأعمليات الت

عمليـــــــــــات 

 المساهمين

 

 المجموع

 

 مينأعمليات الت

ــات  عمليـــــــــــــ

 المساهمين

 

 المجموع

 

 مينأعمليات الت

عمليــــــــــــــات 

 المساهمين

 

 المجموع

             

 289.332 261.559 27.773 544.494 487.641 56.853 206.459 186.026 20.433 434.244 387.907 46.337 بعد الزكاة وضريبة الدخل صافي دخل الفترة

             

             الشامل االخر الدخل

إعـادة تصــنيفها فـي قائمــة  أن يــتم مكـني يــتم أو بنـود

 الدخل األولية الموجزة في فترات الحقة

            

             

 42.585 24.966 17.619 52.368 50.878 1.490 12.308 4.330 7.978 106.229 89.296 16.933 صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

             

 331.917 286.525 45.392 596.862 538.519 58.343 218.767 190.356 28.411 540.473 477.203 63.270 الشامل الدخل مجموع

             تسوية:

التــأمين المحــول  لعمليــات العائــد الــدخل صافي: يخصم

 التأمين مستحق الدفع عملياتإلى فائض 

   

(46.337) 

   

(20.433) 

   

(56.853) 

   

(27.773) 

 304.144   540.009   198.334   494.136   للفترة الشامل الدخل مجموع
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 األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020يونيو  30كما في 
 
 المعلومات اإلضافية )تتمة(.  20

 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

 

 
 

 
 

 )غير مراجعة(  يونيو 30أشهر المنتهية في    ستةلفترة ال  

   م2019  م 2020 

 

 مينأ عمليات الت )ألف لاير سعودي(

عمليات  

 مينأعمليات الت المجموع  المساهمين 

عمليات 

 المجموع المساهمين

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 310.197 310.197 ــ      568.714 568.714 ــ        الزكاة وضريبة الدخل   قبلالدخل العائد للمساهمين صافي 

       لبنود غير النقدية: على اتعديالت 

 27.773 ــ      27.773 56.853 ــ      56.853 عمليات التأمينالدخل العائد الى صافي 

 15.385 ــ      15.385 15.998 ــ      15.998 تجهيزات وأثاث وأصول حق استخدام  واطفاء استهالك

 11.119 ــ      11.119 8.102 ــ      8.102 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 3.513 3.513 ــ      6.499 6.499 ــ      برنامج أسهم الموظفينمخصص أسهم محتفظ بها بموجب 

 73.051 ــ      73.051 4.478 ــ       4.478 مشكوك في تحصيلها  أقساط تأمين مدينةمخصص 

غير محققة من استثمارات محتفظ بها  ( أرباحخسائر/ )

  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 

726 

 

(252 ) 

 

474 

 

(3.096) 

 

(1.918) 

 

(5.014) 

 (3.841) (943) (2.898) (4.554) 547 (5.101) محققة من استثمارات   )أرباح(

 9.575 9.575 ــ      11.242 11.242 ــ      نهاية الخدمة   مكافأةمخصص 

 ــ      ــ      ــ      2.698 2.698 ــ      تكاليف تمويل

 81.056 589.448 670.504 121.334 320.424 441.758 

       : التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (1.186.356) ــ      (1.186.356) (668.911) ــ      (668.911)   أقساط تامين مدينة

 (8.251) ــ        (8.251) 598 ــ       598 مكتسبة الغير  قساط األمين في أمعيدي التحصة 

 (124) ــ      (124) 286 ــ       286 قائمةال مطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 (41) ــ        (41) ( 1.405) ــ       ( 1.405) مبلغ عنهاالغير  المتكبدة  مطالباتالمين في أحصة معيدي الت

 (15.233) ــ      (15.233) 134.022 ــ      134.022 مؤجلة ال وثائقالتكاليف اقتناء 

 (32.959) (2.655) (30.304) 48.594 20.060 28.534 مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى   مبالغ

 13.869 (856) 14.725 48.451 (3.406) 51.857 مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

 23.937 ــ      23.937 9.079 ــ      9.079 التأمين المستحقة الدفع  معيدي رصدة أ

 819.302 ــ      819.302 315.513 ــ      315.513 مين غير مكتسبة أأقساط ت

 32.499 ــ      32.499 (207.056) ــ      (207.056) مطالبات قائمة 

 (96.817) ــ      (96.817) 109.814 ــ      109.814 عنها مبلغ غيرمطالبات متكبدة 

 ــ      ــ      ــ      285.653 ــ      285.653 احتياطي عجز أقساط التأمين

 (875) ــ      (875) 438 ــ      438 احتياطي تسوية المطالبات

 6.512 6.512 ــ      (4.344) (4.344) ــ      مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة  

 ــ      23.713 (23.713) ــ      28.053 (28.053) مبالغ مستحقة لعمليات المساهمين 

 111.425 629.811 741.236 (349.917) 347.138 (2.779) 

 (3.676) (3.676) ــ      (2.569) (2.569) ــ      مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 (3.820) ــ      (3.820) (13.842) ــ      (13.842) وثائق  اللى حملة  إفائض مدفوع 

 (37.651) (37.651) ــ      (10.574) (10.574) ــ      مدفوعة  دخل  وضريبة زكاة

 (47.926) 305.811 (353.737) 714.251 616.668 97.583 األنشطة التشغيلية )المستخدم في(/  نع الناتجصافي النقد 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2020 يونيو 30كما في 
 
 المعلومات اإلضافية )تتمة(  .20

 

 التدفقات النقدية األولية الموجزة )تتمة(قائمة 
 

 
 19-تأثير كوفيد  .21
 

أصبح وباًء له عواقب بعيدة المدى على األنشطة  19-، أن كوفيد 2020مارس  11أعلنت منظمة الصحة العالمية في 

االقتصادية والتجارية في جميع أنحاء العالم. لذلك ونتيجة لحظر التجول وقيود السفر التي فرضتها حكومة المملكة العربية  

د، قامت بوبا العربية بتفعيل خطط استمرارية األعمال للحفاظ على  السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجدي

 مستويات الخدمة واألنشطة التشغيلية مع ضمان سالمة ورفاهية موظفيها.

 

في مجال األعمال الطبية كما هو موضح أدناه. كما هو الحال مع أي تقدير، فإن   19-يظهر التأثير الرئيسي لوباء كوفيد

حدوث مدعومة باجتهادات وتطور سريع لألحداث والعديد من الشكوك المحيطة بمدة وشدة الوباء، التوقعات واحتمالية ال

وبالتالي، قد تكون النتائج الفعلية مختلفة عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه الفترة االقتصادية غير المؤكدة هو تقديري، وسوف 

 كل منتظم.تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر المرتبط به بش

 

 ظل مركز السيولة والمالءة المالية للشركة قوياً كما في تاريخ إصدار هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة.
 
 
 
 
 

  

 )غير مراجعة(  يونيو 30أشهر المنتهية في    ستةلفترة ال  

   م2019 م 2020 

 

 )ألف لاير سعودي(

 

 مينأ عمليات الت

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

 

 مينأعمليات الت

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

       االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة 

 (1.762.489) (760.924) (1.001.565) (669.045) (300.000) (369.045) في ودائع ألجل   ايداع

 2.454.522 993.947 1.460.575 2.046.459 840.894 1.205.565 جلألمتحصالت من استحقاق ودائع 

 (1.269.737) (759.584) (510.153) (4.185.874) (1.678.256) (2.507.618) شراء استثمارات

 991.122 524.168 466.954 1.781.484 577.456 1.204.028 استثمارات   بيع

 (5.706) (5.706) ــ       (5.101) (5.101) ــ       شراء تجهيزات واثاث وأصول حق استخدام 

 100 100 ــ       ــ       ــ       ــ       تجهيزات واثاث وأصول حق استخدام  استبعاد

 (12.641) (12.641) ــ       (7.971) (7.971) ــ       موجودات غير ملموسة   شراء

 395.171 (20.640) 415.811 (1.040.048) (572.978) (467.070) ن األنشطة االستثماريةعصافي النقد الناتج 

       

       تمويلية التدفقات النقدية من األنشطة ال

 (16.462) (16.462) ــ        ( 6.651) ( 6.651) ــ       التزام عقود إيجار مدفوع 

 (16.462) (16.462) ــ        ( 6.651) ( 6.651) ــ       تمويلية الاألنشطة   صافي النقد المستخدم في

       

       

 330.783 268.709 62.074 (332.448) 37.039 (369.487) صافي التغير في النقد وما في حكمه

 290.413 17.886 272.527 665.709 218.767 446.942 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 621.196 286.595 334.601 333.261  255.806 77.455 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020يونيو  30كما في 

 

 )تتمة( 19-.  تأثير كوفيد21
 

 التأمين اقساطاحتياطي عجز 

كمــا  الطبيــة ، تعذر الوصول إلــى مقــدمي الخــدمات2020خالل الربع الثاني من عام  19-استمرار تطور جائحة كوفيدمع 

الطلب على الرعاية الصحية مؤقتًا بعد إجراءات اإلغالق وحظر التجول التي اتخذتها السلطات المحلية. أدى ذلك إلــى تأثر 

يــل وحتــى مــايو والتــي بــدأت فــي التعــافي فــي شــهر يونيــو لتصــل إلــى انخفاض كبير في المطالبات المتكبدة من أشهر أبر

بنهاية الربع الثــاني. فــي هــذه المرحلــة، تتوقــع الشــركة انتعــاش جــزء كبيــر مــن هــذه  19-مستويات مطالبات ما قبل كوفيد

البــات المســتقبلية ارتفاًعــا فــي المط ممــا قــد ينــتج عنــهاستعادة أنمــاط الرعايــة الصــحية تــدريجيًا  معالحاالت غير المعالجة 

 المتوقعة.

 

على طبيعة الحالة الطبية وأنواع الفحص التشخيصي والعالج المرتبط بهــا.  تعتمدمن المطالبات  إن احتمالية تأجيل أي نوع

 عند 2020يونيو  30تم األخذ في االعتبار الزيادة المتوقعة في المطالبات المستقبلية المتعلقة بعقود التأمين السارية كما في 

 تقدير واحتساب احتياطي عجز أقساط التأمين.

 

، يتعــين علــى شــركات 2019ينــاير 16الصادر عن مؤسسة النقد العربي الســعودي بتــاريخ  173باإلشارة إلى التعميم رقم 

التأمين تسجيل احتياطي عجز أقساط التأمين إضافي في حالة عدم كفاية احتياطي األقساط غير المكتسبة لتغطيــة المطالبــات 

والمصروفات المتوقعة المقابلة لتلك األقساط. لذلك ولضمان الوفاء بالتزامات التأمين المستقبلية للمخاطر غير المنتهية وبعد 

مليــون  286مبلــغ  2020النظر في الزيادة المتوقعة في المطالبات، بلغ احتياطي عجز أقساط التأمين للربع الثاني من عام 

مليــون لاير  162تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة ذات الصــلة كمصــروف بمبلــغ  تحميل: ال شيء( مع 2019لاير سعودي )

 عقود التأمين. - 4سعودي وذلك حسب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 
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