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 القوائم المالية األولية الموجزةإيضاحات حول 

 م 2019 مارس 31كما في
 
 الرئيسيةالتنظيم واألنشطة   .1
 

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

 السجل (. رقمم2008مايو  1الموافق )هـ 1429ربيع الثاني  24ك بتاريخ  /138قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

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

 :كما يليللشركة المسجل المركز الرئيسي 

 
 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  لمرسوم ل التعاوني وفقا

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

  .(م2007 سبتمبر 10الموافق )هـ 1428شعبان  28
   

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

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

بي السعودي مؤسسة النقد العرالتنفيذية الصادرة عن  للوائحوفقاً  التامين عملياتوافق مجلس اإلدارة على توزيع الفائض من ي

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

المساهمين  عملياتالتأمين يتم تحويله الى  عمليات. أي عجز ينشأ عن %10وهي  النسبة المتبقيةحملة وثائق التامين على 

 بالكامل.

 

 عداداإل أساس  .2

 

 )أ( أساس االلتزام

من  كما تم تعديله "التقرير المالي األولي"( 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة 

 ةرير المالياالزكاة وضريبة الدخل والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية للتق لىلمحاسبة عا بخصوص مؤسسة النقدقبل 

( "ضرائب الدخل" وتفسير لجنة 12) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ـ باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي

 مؤسسة( "الرسوم" فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل. وفقاً لتعميم 21)للمعيار تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

م والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة 2018إبريل  11تاريخ  381000074519رقم  النقد

ربع سنوي من خالل حقوق الزكاة وضريبة الدخل، فإنه يتم احتساب مستحقات الزكاة وضريبة الدخل على أساس  لىع

 .هالمبقا األرباحالمساهمين تحت بند 

 

ات مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية ـ باستثناء قياس االستثمارل وفقايتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة 

يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة حسب  متاحة للبيع.الستثمارات االبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل و

لموسة والموجودات يير الم صول حق استخدامالتجهيزات واالثاث واألو استثمارات متاحة للبيع باستثناءترتيب السيولة. 

جودات فإن جميع المو ،دمؤسسة النقالدفع إلى للموظفين وااليرادات مستحقة نهاية الخدمة  مكافأةوالوديعة النظامية ووالشهرة 

  .النص على خالف ذلكوالمطلوبات األخرى هي ذات طبيعة قصيرة األجل ـ إال إذا تم 

 

 

 

 



 التعاوني تأمينركة بوبا العربية للـش
 مساهمة سعودية( )شركة

- 10 - 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 مارس 31 كما في
 
 ساس اإلعداد )تتمة(أ .2

 

 )تتمة( أساس االلتزام  )أ(

حسابات  كل منل المملكة العربية السعودية )اللوائح التنفيذية(، فإن الشركة تحتفظ بسجالت مستقلةوفقاً ألحكام نظام التأمين في 

المساهمين". وبالتالي، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائدة  عملياتالتأمين" و" عمليات"

 القوائم المالية األولية الموجزةحول  (21) اإليضاح يقدم .لصلةالمساهمين في الحسابات ذات ا عملياتالتأمين أو  عملياتإلى 

بشكل  اهمينالمس عملياتالتأمين و عملياتالدخل الشامل والتدفقات النقدية لكل من و الدخل وقوائمقائمة المركز المالي ب بيان

 .منفصل

 

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

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

 

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

 

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

  

 المحاسبية الهامة فتراضاتالتقديرات واالاألحكام و  )ب(
 

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

المحاسبية والمبالغ المصرح عنها فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. إن النتائج الفعلية قد تختلف 

 التقديرات. هذهعن 
 

ت في تطبيق السياسااإلدارة  تبعتهااإعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، فإن التقديرات الجوهرية التي  إطاروفي 

السياسات  سنفهي سياسات إدارة المخاطر  تتضمنوالتي  المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات

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

 عملياتموسمية ال  )ج( 
 

 التشغيلية في النصف الثاني من السنة مقارنة بالنصف األول. األرباح ارتفاعنه من المتوقع إف ،عملياتالنظراً لموسمية 
 

 المحاسبية الهامة .  السياسات3
 

سبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في اعداد ال سياسات المحا مع تلك  متماثلةالمالية األولية الموجزة هي  قوائمإن ال

  :عدا الموضح أدناهفيما ، م2018ديسمبر  31م المالية السنوية للسنة المنتهية في المستخدمة في اعداد القوائ
 

لجديدة ا ةرير المالياالمعايير الدولية للتق لجنة تفسيييييييير اتسييييييييرالجديدة وتف ةرير المالياالمعايير الدولية للتق   أ(

 وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة:
 

 للمعايير الحالية الصااادرة عن مجلس المعايير الدولية للمحاساابة )"المجلس"( والتغييرات الجديدة التالية المعايير والتعديالت

ً  –تم تطبيقها من قبل الشركة  2019يناير  1 حيز التنفيذ في والتي دخلت  :كما يكون مناسبا

 

 البيان المعيار/ التعديالت

 اإليجار )انظر أدناه(عقود  (16)المعيار الدولي للتقارير المالية 

  عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل (23)المعيار الدولي للتقارير المالية تفسير 

  طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة حصص (28) معيار المحاسبة الدولي

 تسويتهاتعديالت خطة الموظفين أو تقليصها او  (19) معيار المحاسبة الدولي

( 11و)  (3)المعيار الدولي للتقارير المالية تفسير 

 (23) و  (12) معيار المحاسبة الدوليو 

 

 2017 - 2015التحسينات السنوية لدورة التقارير المالية الدولية 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 مارس 31 كما في
 
 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات3

لجديدة ا ةرير المالياالمعايير الدولية للتق لجنة تفسيييييييير اتسييييييييرالجديدة وتف ةرير المالياالمعايير الدولية للتق   أ(

 :)تتمة(وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة
 

التي تنطبق على الشاااركة ليس لها  ،(16)المعيار الدولي للتقارير المالية ، باساااتثناء والتفسااايراتالمعدلة إن تطبيق المعايير 

 القوائم المالية األولية الموجزة.هذه أي تأثير جوهري على 
 

  "عقود اإليجار"( 16) ةرير المالياالمعيار الدولي للتق

( 4) الدولي المعيار وتفسااير"، اإليجار( "عقود 17) الدولي المحاساابة معيار محل( 16المعيار الدولي للتقرير المالي ) يحل

ر المعايير تفساااير لجنة تفسااايو"، إيجار عقد على يحتوي الترتيب كان إذا فيما"تحديد  بخصاااوص المعايير تفساااير لجنة من

"تقييم جوهر المعامالت  -( 27تفسااير لجنة تفسااير المعايير للمعيار )و ،الحوافز" -( "عقود اإليجار التشااغيلي 15للمعيار )

د و( مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصااااح عن عق16يحدد المعيار ). إيجار"التي تنطوي على شاااكل قانوني لعقد 

غيير لم يتم ت .قائمة المركز المالي فيد اإليجار بموجب نموذج مفرد وعق معظماحتسااااب  يناإليجار ويتطلب من المساااتأجر

اسبة السائدة بموجب معيار المحاسبة ( بشكل جوهري من مبادئ المح16مبادئ المحاسبة بالنسبة للمؤجر بموجب المعيار )

(. وبالتالي يسااااتمر المؤجرون بتصاااانيف جميع عقود اإليجار باسااااتخدام مبادئ التصاااانيف ذاتها كما في معيار 17الدولي )

 .المؤجر هي المجموعة فيها تكون التي اإليجار عقود على تأثير( 16) للمعيار ليس وبالتالي( 17المحاسبة الدولي )
 

يناير  1( باساااااااتخدام طريقة األثر الرجعي المعدلة في تاريخ التطبيق ألول مرة في 16تطبيق المعيار ) الشاااااااركةقررت 

مع تأثير انتقالي  ألولاالتطبيق في  16، طبقت الشاااااركة المعيار الدولي م. وفقًا لطريقة االعتماد بأثر رجعي المعدلة2019

لقد  .القوائم المالية األولية الموجزةتتم إعادة بيان المعلومات المقارنة في هذه  ، لم. وفًقا لذلكالمبقاةفي األرباح معترف به 

قود بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها مسبقاً كع سمحت يتالاستخدام الوسائل العملية للتحّول  الشركةاختارت 

( من لجنة تفسااير المعايير الدولية 4) ةرير الماليا( وتفسااير المعيار الدولي للتق17المحاساابة الدولي ) إيجار من خالل معيار

 12استخدام استثناءات االعتراف لعقود اإليجار التي تبلغ فيها مدة اإليجار  الشركةكما اختارت . في تاريخ التطبيق األولي

يكون فيها األصل األساسي منخفض  التيصيرة األجل( وعقود اإليجار شهراً أو أقل وال تتضمن خيار شراء )عقود إيجار ق

لتساااديد مدفوعات  يجاراإل مطالباتالشاااركة ب اعترفت، 16. عند اعتماد المعيار الدولي القيمة )موجودات منخفضاااة القيمة(

 .ذات العالقةالتي تمثل الحق في استخدام األصول  أصول حق استخداماإليجار و
 

 م )زيادة/نقص( هو على النحو التالي:2019يناير  1( كما في 16إن تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 
، صنفت الشركة كل عقود 16قبل اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .لدى الشركة عقود إيجار لمكاتبها

ميع يتم تصنيف عقود اإليجار حيث يحتفظ المؤجر بشكل كبير بج. إيجارها )كمستأجر( في تاريخ إنشائها كعقد إيجار تشغيلي

لدخل على أساس ا قائمةيتم قيد مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف في  .األصل كعقود تأجير تشغيليةمخاطر وفوائد ملكية 

تم االعتراف بأي إيجار مدفوع مقدًما واإليجار المتراكم ضمن المصاريف المدفوعة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

 .على التوالي أخرى، مطلوباتو الدفع مستحقة مصروفاتومسبقًا والموجودات األخرى 
 
 على النحو التالي: م2018ديسمبر  31اإليجار التشغيلي في  التزاماتمع  م2019يناير 1اإليجار في  مطلوبات مطابقة إن

 

 

 

2019 

  لاير سعوديألف 

  الموجودات

 103.196 أصول حق استخدام

   

  المطلوبات

 112.096 التزامات عقود إيجار

  

  حقوق الملكية

 (8.900) أرباح مبقاة
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 مارس 31 كما في
 
 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات3

 
  "عقود اإليجار" )تتمة(( 16) ةرير المالياالمعيار الدولي للتق

 

 
 :16لتقارير المالية لفيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للشركة عند اعتماد المعيار الدولي 

 

 أصول حق استخدام

صول أ)تاريخ توفر األصل األساسي لالستخدام(. يتم قياس  في تاريخ بدء عقد اإليجار صول حق استخدامبأتعترف الشركة 

بالتكلفة، مطروًحا منها أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة واإلهالك، ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات  ستخداماالحق 

على مبلغ مطلوبات اإليجار المعترف بها، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة،  ستخداماالأصول حق اإليجار. تشتمل تكلفة 

ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء، مطروًحا منها أي حوافز تأجير مستلمة. ما لم تكن الشركة على يقين 

 المعترف بها على ستخداماالأصول حق إهالك معقول من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم 

 باراخت إلى ستخداماالأصول حق أساس القسط الثابت على مدى فترة الصالحية اإلنتاجية المقدرة ومدة اإليجار. تخضع 

 .أصول حق استخدامها ضمن بند تجهيزات وأثاث وإدراجيتم و ،انخفاض القيمة

 

 التزامات عقود اإليجار

على  فعهادلمدفوعات اإليجار التي يتعين  الحاليةاإليجار المقاسة بالقيمة بمطالبات الشركة  تعترففي تاريخ بدء عقد اإليجار، 

مدى عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضّمنة( مطروًحا منها حوافز 

اإليجار المستحقة القبض ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات 

اإليجار أيًضا سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد أن تمارسه الشركة ومدفوعات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات 

غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كان عقد اإليجار يعكس أن الشركة تمارس خيار اإلنهاء. يتم التعرف على مدفوعات اإليجار 

 فع.الد يؤكدفيها الحدث أو الشرط الذي المتغيرة التي ال تعتمد على فهرس أو سعر كمصروف في الفترة التي يحدث 

 

في  ضافيإموال كمعدل اقتراض القتراض األكلفة الداخلية عند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم الشركة الت

تاريخ بدء اإليجار إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ 

مطلوبات اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض مدفوعات اإليجار المقدمة. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية 

ذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابت المضمون أو تغيير في اللتزامات اإليجار إ

 .مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرىالتقييم لشراء األصل األساسي. يتم إدراج التزامات اإليجار ضمن 

 

 الشركة كمستأجر

اإليجار التي أبرمتها الشركة هي عقود إيجار تشغيلية. يتم تحميل المدفوعات التي تتم بموجب عقود إيجار تشغيلية  جميع عقود

على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. عندما يتم إنهاء عقد اإليجار التشغيلي  الموجزة وليةاألالدخل  قائمةعلى 

قبل انتهاء مدة عقد اإليجار، يتم االعتراف بأي مدفوعات يلزم دفعها للمؤجر عن طريق الغرامة، بعد خصم إيرادات اإليجار 

 لعقد.المتوقعة )إن وجدت(، كمصروف في الفترة التي يتم فيها إنهاء ا

 

 

 

 سعودي  لاير

 باآلالف

  المطلوبات

 150.363 م2018ديسمبر  31عقود اإليجار التشغيلية في  التزامات

 (24.150) عقود اإليجار التشغيلية على التزاماتتعديالت 

 126.213 االلتزاماتمجموع 

  

 %5 م2019يناير  1في  اإلضافي ضلسعر االقتراالمتوسط المرجح 

  

 112.096 م2019يناير  1في  المخصومةاإليجار التشغيلي  التزامات
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019مارس  31 كما في
 
 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات3

 
 "عقود اإليجار" )تتمة(( 16المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 التجديد خيار مع للعقود اإليجار عقد مدة تحديد في جوهري حكم

اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد تحدد الشركة مدة عقد 

 تمارس. أالمن المؤكد  كان اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسته، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا

 

 وقائمة الدخل األولية الموجزة ألولية الموجزةالمبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي ا
 

 أصول حق استخداماإليجار. تقدم الشركة  التزامات عقودو ستخداماالصول حق أل القيمة الدفتريةموضح أدناه، الحركة و

. يتم عرض التزامات اإليجار قائمة المركز المالي األولية الموجزةفي  أصول حق استخدامو ثاثواأل تجهيزاتالضمن 

 األخرى. مطلوباتلضمن المصاريف المستحقة وا
 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة

 

 لم تدخل حيز التنفيذوالتي المعايير الصادرة  ب(

الشااااركة  عتزمتفيما يلي المعايير الصااااادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصاااادار القوائم المالية األولية الموجزة. 

 :قيد التنفيذتطبيق المعايير التالية حالما تصبح 

 

 

 المالية األدوات- (9)المعيار الدولي للتقارير المالية 

( "األدوات المالية" 9)المعيار الدولي للتقارير المالية  ةرير الماليام، أصااااااادر مجلس المعايير الدولية للتق2014في يوليو 

( "األدوات المالية: االعتراف والقياس. يدمج المعيار متطلبات التصاااااانيف 39)معيار المحاساااااابة الدولي والذي يحل محل 

المتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسارة  نئتمااال خسائروالقياس الجديدة للموجودات المالية مع إدخال نموذج انخفاض 

 (:9)المعيار بموجب  لجديدةا ( ومتطلبات المحاسبة على التحوط39)المعيار المتكبدة في 

 

 

 لتزامات عقود اإليجارإ أصول حق استخدام 

 باآلالفسعودي  لاير باآلالفسعودي  لاير 

   

 112.096 103.196 م2019 يناير 1 في كما

  -      (3.953) أصول حق استخداماطفاء 

 1.405  -      تمويلالتكلفة 

 (159)  -      إيجار دفعات

 113.342 99.243 م2019مارس  31كما في 

 البيان المعيار/ التفسير

يسييييري مفعوله اعتبارا  من 

 بعد او في الفترات التي تبدأ

 التواريخ التالية

 انظر اإليضاح ادناه األدوات المالية (9)المعيار الدولي للتقارير المالية 

 م2020يناير  1 التجاري تعريف العمل (3)لمعيار الدولي للتقارير المالية تعديل ل

( و 1) ر المحاساااااابة الدولياعلى معي تعديل

  جوهريتعريف  (8)

 

 م2020يناير  1

 م2022يناير  1 عقود التأمين (17)المعيار الدولي للتقارير المالية 



 التعاوني تأمينركة بوبا العربية للـش
 مساهمة سعودية( )شركة

- 14 - 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 مارس 31 كما في
 

 .  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 

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

 

  أو القيمة العادلة. ساااوف يعتمد أسااااس التصااانيف على  أةالمطفإن جميع الموجودات المالية سااايتم قياساااها إما بالتكلفة

عيار م نموذج األعمال وخصاااااااائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. يبقي المعيار على معظم متطلبات

ارة سااالمحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ المطلوباتالمالية باسااتثناء تلك لمطلوبات ل (39)المحاساابة الدولي 

لدخل يجب إدراجه في ا الخاص بالشركة ياالئتمان التصنيف على العائدحيث أن ذلك الجزء من تغيرات القيمة العادلة 

 الشامل اآلخر بدالً من قائمة الدخل.

 

 األدوات المالية )تتمة(-( 9المعيار الدولي للتقارير المالية )
 

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

المالية للديون األخرى يير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بجانب الذمم المدينة من عقود اإليجار 

المخصااص على خسااائر االئتمان المتوقعة المرتبطة  التمويلي، مع التزامات القروض وعقود الضاامانات المالية. يعتمد

االثني عشااااااار شاااااااهراً القادمة إال إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ  خالل فترةمع احتمالية التعثر 

 (.39)معيار ال ضمن بها قبل االعتراف( يتم إدراج خسائر االئتمان 9)المعيار . بموجب نشأتها

 

 ة على التحوط متوافقة أكثر مع ممارسات إدارة المخاطر وتتبع أسلوباً أكثر انضباطاً.إن متطلبات المحاسب 
 

( 4)المعيار الدولي للتقارير المالية تعديالت على  ةرير الماليام، أصااااااادر مجلس المعايير الدولية للتق2016في سااااااابتمبر 

( بالنسبة لشركات التأمين قبل إصدار معيار المحاسبة 9)المعيار النتائج المحاسبية جراء تطبيق التي تعالج "عقود التأمين" 

 ً لعقود التأمين. تقدم التعديالت خيارين لشاااااركات التأمين: طريقة التأجيل وطريقة االساااااتبعاد. توفر  المتوقع صااااادوره الحقا

د التأمين الجديد ويان عق( حتى تاريخ سر9)المعيار طريقة التأجيل للمنشأة ـ إذا كانت مؤهلة لذلك ـ اعفاًء مؤقتاً من تطبيق 

ن عدم التوافق المحاسبية محاالت م ـااااااا أيهما أقرب. تسمح طريقة االستبعاد للمنشأة استبعاد تأثيرات بعض 2021أو العام 

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

 بشاااااكل رئيساااااي(، فإن المنشاااااأة التي تتعلق أنشاااااطتها 4)المعيار بموجب االعفاء المؤقت المقدم من خالل التعديالت على 

(. وقد قامت الشااركة بتقييم التأثيرات والتوصاال إلى اسااتنتاج يقضااي بتأجيل تطبيق 9)المعيار بالتأمين يمكنها تأجيل تطبيق 

 .م2022يناير  1( حتى تاريخ الحق والذي لن يكون بعد 9)المعيار 
  

ـ 9)المعيار  تطبيقإن تأثير  داخل ـ الت والى حد كبير( على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة سوف يأخذ في االعتبار 

 ( بشكل كامل.9)المعيار  تطبيقتأثير تقييم  مكن. وبالتالي، فليس من المالقادمة "عقود التأمين"مع معيار 
 
 نقد وما في حكمهال  .4
 

 مما يلي:حكمه ما في والنقد  يتكون
 

 )غير مراجعة( م2019 مارس 31 

 المجموع   المساهمين عمليات   التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      

      

 250.360  70.375  179.985 يةبنك أرصدة

 139.765   -  139.765 ألجل ودائع

 319.750  70.375  390.125 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 مارس 31 في كما
 
 )تتمة( النقد وما في حكمه  .4

 

 )مراجعة( م2018 ديسمبر 31 

 المجموع   المساهمين عمليات   التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 290.413  17.886  272.527 يةبنك أرصدة

 

ير المالي. في تاريخ التقر يالمساهمين عن طريق تحويل نقد عمليات/ مستحق القبض من الدفع إلى تم تسوية مبلغ مستحق 

لى إسااااااعودي  لايرمليون  67بمبلغ  اً مين نقدأالت عملياتحولت ، م2019 مارس 31أشااااااهر المنتهية في  ثالثةالخالل فترة 

 مليون لاير سعودي(. 99م: 2018ديسمبر  31المساهمين ) عمليات

 

 ، بالصافي مدينة مينأأقساط ت.  5
 

 تتضمن أقساط التأمين المدينة المبالغ المستحقة من األطراف التالية:
 

 م2019مارس  31 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

 م2018 ديسمبر 31 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

422.221.1 مين أحملة وثائق الت   292.755  

610.364  650.706 وسطاء  

002.5 (14 إيضاحجهات ذات عالقة )        -  

 130.868.1   902.119.1  

(107.157) مخصص أقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها   (231.691)  

023.711.1 مين مدينة، بالصافي أأقساط ت   671.950  

 

  ستثماراتاال  .6

 يلي: تصنف االستثمارات كما

 

 

 

 

 

 

 

 ()مراجعة م2018 ديسمبر 31  (مراجعة)غير  م2019 مارس 31 

 المجموع المساهمين عمليات التأمين عمليات  المجموع المساهمين عمليات التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

استثمارات محتفظ بها 

بالقيمة العادلة من خالل 

 قائمة الدخل

 

 

296.564 

 

 

185.504 

 

 

482.068 

 

 

 

249.284 

 

 

131.110 

 

 

380.394 

 1.241.097 680.206 560.891  1.294.905 735.346 559.559 للبيع متاحةاستثمارات 

 856.123 920.850 1.776.973  810.175 811.316 1.621.491 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 مارس 31 كما في
 

 االستثمارات )تتمة(.   6

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

 

 

 

 
 مما يلي: للبيع المتاحةتتكون االستثمارات  (2)

 

 
 

  (مراجعةم )غير 2019 مارس 31 

  عمليات المساهمين  التأمين   عمليات 

 المجموع دولي  محلي  دولي  محلي 

  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 125.104  - 94.079   - 31.025 صكوك

 356.964 - 91.425  - 265.539 استثمار صناديق

 296.564 -  185.504 - 482.068 

  )مراجعة( م2018 ديسمبر 31 

  عمليات المساهمين  عمليات التأمين   

 المجموع دولي  محلي  دولي  محلي 

  )ألف لاير سعودي(  لاير سعودي()ألف  

 127.104  - 95.079   - 32.025 صكوك

 253.290 - 36.031  - 217.259 استثمار صناديق

 249.284 -  131.110 - 380.394 

  )غير مراجعة(م 2019مارس  31 

  المساهمينعمليات    التأمين  عمليات 

 المجموع دولي محلي   دولي محلي  

  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 964.762 189.594 253.728  286.390 235.050 صكوك

 156.501 9.258 109.124  38.119 - استثمار صناديق

استثمارات في محفظة 

  - - خاصة

 

173.642 - 

 

173.642 

 235.050 324.509  536.494 198.852 1.294.905 

  )مراجعة( م2018 ديسمبر 31 

  عمليات المساهمين  عمليات التأمين   

 المجموع دولي  محلي  دولي  محلي 

  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 991.233 186.924 280.697  281.828 241.784 صكوك

 157.062 10.536 109.247  37.279 - استثمار صناديق

استثمارات في محفظة 

  - - خاصة

 

92.802 - 

 

92.802 

 241.784 319.107  482.746 197.460 1.241.097 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2019 مارس 31 كما في
 

 االستثمارات )تتمة(.   6

 فيما يلي الحركة في أرصدة االستثمارات:
 

 
 ودائع ألجل .  7
 

ودائع مرابحة بشاااكل رئيساااي . هذه الودائع هي ومؤساااساااات مالية مرموقة بنوك تجارية معيوجد لدى الشاااركة ودائع ألجل 

قاق ولديها مدة اسااتح في الغالب باإلضااافة الى نساابة ضاائيلة كودائع مضاااربة. ودائع المرابحة هذه مقومة باللاير السااعودي

إلى  %2.27م: 2018) سنوياً  %4.30ى لإ %2.75ايرادات مالية بنسب تتراوح من  تحققاصلية أكثر من ثالثة أشهر و

سنة / . فيما يلي حركة الودائع ألجل خالل الفترةسنوياً( 4.10% سمبر  31و م2019 مارس 31المنتهية في  ال م 2018دي

 على التوالي:
 

 )غير مراجعة( م2019مارس  31 

 المجموع   المساهمين عمليات   التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 4.715.281  1.681.538  3.033.743 الفترة بداية في الرصيد

 (1.203.011)  (534.449)  (668.562) خالل الفترة مستحقة ودائع

 984.118  492.118  492.000 خالل الفترة مضافة ودائع

 2.857.181  1.639.207  4.496.388 
 

 م )مراجعة(2018 ديسمبر 31 

 المجموع   المساهمين عمليات   التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 3.945.383  1.032.806  2.912.577 السنة بداية في الرصيد

 (4.554.860)  (829.977)  (3.724.883) السنةمستحقة خالل  ودائع

 5.324.758  1.478.709  3.846.049 السنة خالل مضافة ودائع

 3.033.743  1.681.538  4.715.281 

 (مراجعة)غير  م2019 مارس 31 

 المجموع  المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      
 1.621.491  811.316  810.175 الفترةالرصيد في بداية 

 292.000  136.000  156.000 الفترةخالل  مشتراه
 (169.510)  (47.377)  (122.133) خالل الفترة مباعة
 32.992  20.911  12.081 صافيل، بايير محققة خالل الفترة أرباح

 856.123  920.850  1.776.973 
  
 )مراجعة( م2018 ديسمبر 31 

 المجموع  المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 (سعودي لاير)ألف  

      
 1.721.690  900.914  820.776 الرصيد في بداية السنة

 1.828.024  794.544  1.033.480 خالل السنة مشتراه
 (1.905.825)  (865.503)  (1.040.322) خالل السنة مباعة
 (22.398)  (18.639)  (3.759) ، بالصافييير محققة خالل السنة خسائر

 810.175  811.316  1.621.491 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 مارس 31 كما في
 
 الوديعة النظامية   .8

 
 ً ً يعادلمؤسسة النقدالتأمين التي حددتها  للوائحوفقا مليون  120من رأسمالها المدفوع بقيمة  %10، أودعت الشركة مبلغا

ً بأن مؤسسة النقد. يتم دفع العموالت المستحقة على هذه الوديعة إلى مؤسسة النقدلاير سعودي لدى بنك حددته  هذه  علما
 .مؤسسة النقدالوديعة ال يمكن سحبها بدون موافقة 

 

 االحتياطيات الفنية  .9

 
  مين غير المكتسبةأالحركة في اقساط الت 1.9

 :فيما يلي الحركة في أقساط التأمين يير المكتسبة

 

 

 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات 2.9

 يتكون صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات الفنية األخرى مما يلي:

 م2019 مارس 31 

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 

 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 

 555.158 524.632 مطالبات قائمة 

 898.123 920.548 عنها يير مبلغمطالبات متكبدة 

 19.400 19.050 تسوية المطالبات احتياطي

 1.464.230 1.472.681 

   :خصمي

 (336) (304)  قائمةالمطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 (2.678) (2.669) عنها يير المبلغمين في المطالبات المتكبدة أحصة معيدي الت

 (2.973) (3.014) 

 1.469.667 1.461.257 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات

 

 )غير مراجعة( م2019 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة 

 الصافي  تأمين إعادة   جمالياإل 

 )ألف لاير سعودي( 

       

 3.421.811  (6.320)  3.428.131 بداية الفترة الرصيد في

 2.884.778  (20.669)  2.905.447 )صادرة( خالل الفترة  / أقساط تامين مكتتبة

 (2.197.324)  20.858  (2.218.182) أقساط تامين مكتسبة خالل الفترة

 4.115.396  (6.131)  4.109.265 

 م )مراجعة(2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 الصافي  تأمين إعادة   جمالياإل 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 3.085.933  (5.146)  3.091.079 سنةبداية ال الرصيد في
 8.486.120  (80.528)  8.566.648  نةالس( خالل صادرة) / أقساط تامين مكتتبة

 (8.150.242)  79.354  (8.229.596) السنةأقساط تامين مكتسبة خالل 

 3.428.131  (6.320)  3.421.811 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 مارس 31 كما في
 

  المستأمنة الموجودات   .10

اتفاقية إدارة  بتوقيع، قامت الشركة مؤسسة النقد، وبعد الحصول على موافقة م2019 مارس 31خالل الفترة المنتهية في 
ط لموظفي العميل حسب أنظمة وشرو المقدمة طرف ثالث )"االتفاقية"( مع عميل حيث تقوم الشركة بتسهيل الخدمات الطبية

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

 
، قامت الشركة باستالم مبالغ نقدية مقدمة من العميل لتسوية المطالبات االتفاقيةهذه لغرض الوفاء بااللتزامات المترتبة إزاء 

المتوقعة من مقدمي الخدمات الطبية. وبما أن الشركة تعمل كوكيل، فإن األرصدة البنكية والمطالبات القائمة المتعلقة باالتفاقية 
ودات . بلغت الموجالموجزة قائمة المركز المالي األولية في تم إجراء المقاصة بينها المركز الماليإعداد قائمة كما في تاريخ 

مليون لاير  194.8: م2018) م2019 مارس 31كما في  مليون لاير سعودي 145 مستأمنةوالمطلوبات المحتجزة بصفة 
 (. سعودي

 

 ومطلوبات محتملة  التزامات.   11

 :لشركةعلى افيما يلي االلتزامات والمطلوبات المحتملة  (أ

 م2019 مارس 31 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

 26,346 28.215 خطابات ضمان*

 150,363  -      (3أ. )إيضاح تشغيليةالتزامات 

 176,709 28.215 المجموع

 

 نيةاإلجراءات القانو حالةفي  جوهري تغيير يطرأ أي. لم تياديةعاالعمال اال إطارجراءات قانونية في إلتخضع الشركة  (ب

 م.2018ديسمبر  31 منذ تاريخ

 منها سعودي لاير مليون 97.06من قبل البنوك  صادرةال الضمان خطابات مجموع بلغ، 2019 مارس 31 تاريخ في كما * 

تم إدراجها تحت بند المبالغ  ،مقيدة مع البنوك ايداعاتمليون لاير سعودي(  26.35: 2018مليون لاير سعودي ) 28.22

 المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى.

 العادلة لألدوات المالية القيمة  .12

مشاركين ين باعتيادية القيمة العادلة هي الثمن التي يتم الحصول عليه مقابل بيع أصل أو سداده لتحويل التزام في معاملة 

 حدث إما:التزام تادلة على افتراض أن معاملة بيع أصل أو تحويل في السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة الع

  في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 

 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في ظل يياب سوق رئيسية 
 

 القيمة العادلة والتدرج الهرمي للقيمة العادلة  تحديدأ( 
 

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

 شأةلمن يمكن والتيأو استثمار مطابق  نشطة لنفس األداة الماليةالسواق األالمتداولة في  األسعار :األولالمستوى 

 .تاريخ القياسالحصول عليها في 
  

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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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 مارس 31 كما في
 

 )تتمة( العادلة لألدوات المالية القيمة.  12
 

 الدفترية والقيمة العادلة القيمب( 
 

 الهرمي لتدرجاالعادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مساااتوياتها في  ةالدفترية والقيممة ييبين الجدول التالي الق

ير والمطلوبات المالية ي موجوداتالقيمة العادلة لل حول معلومات الجدول تضمنيال  .المالية المقاسة بالقيمة العادلةلألدوات 

ً كانت القيمة الدفترية  إذا المقاسة بالقيمة العادلة  للقيمة العادلة. قريبة نسبيا

 

 

 
 القيمة العادلة  قياسج( 
 

 غير المالحظة الجوهرية والمدخالتالتقييم  أساليب
 

 31و م2019 مارس 31في كما  الثانيللمسااااااتوى التقييم المسااااااتخدمة في قياس القيم العادلة  بيبين الجدول التالي اسااااااالي
 إضافة الى المدخالت الجوهرية المستخدمة يير المالحظة.م 2018 ديسمبر

 
 
 
 
 
 
 
 

   القيمة العادلة 

المستوى  

 األول

المستوى  

 الثاني

المستوى  

 الثالث

  

 المجموع

  

 القيمة الدفترية

           )غير مراجعة( م2019مارس  31

          )ألف لاير سعودي(

          

         بالقيمة العادلة مقاسة موجودات مالية 
          
 ةبالقيمة العادلستثمارات محتفظ بها ا

  476.868  5.200 من خالل قائمة الدخل

 

 482.068  ــ    

 

482.068 

 1.294.905  1.294.905  ــ      319.552  975.353 استثمارات متاحة للبيع

 1.776.973  1.776.973  ــ      796.420  980.553 

   القيمة العادلة 

المستوى  

 االول

المستوى  

 الثاني

المستوى  

 الثالث

  

 المجموع

  

 القيمة الدفترية

           م )مراجعة(2018 ديسمبر 31

          (سعودي لاير)ألف 
          

         بالقيمة العادلة مقاسة موجودات مالية 
          
بالقيمة ستثمارات محتفظ بها ا

 380.394  ــ      364.373  16.021 من خالل قائمة الدخل العادلة

 

380.394 

 1.241.097  1.241.097  ــ      398.835  842.262 استثمارات متاحة للبيع

 1.621.491  1.621.491  ــ      763.208  858.283 



 التعاوني تأمينركة بوبا العربية للـش
 مساهمة سعودية( )شركة

- 21 - 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 مارس 31 كما في
 

 )تتمة( العادلة لألدوات المالية القيمة. 12
 

 )تتمة( القيمة العادلة قياسج( 
 
 
 

 النوع

 
 

 التقييمأسلوب 

 
مدخالت جوهرية غير 

 مالحظة

العالقة بين المدخالت 
الجوهرية غير المالحظة 

 وقياس القيمة العادلة 

ئدة  فا صاااااااكوك ذات معدل 
  ةاستثماريوصناديق  غيرمت

 

 سعاراألالى التقييمات تستند 
التي تم اساااااااتالمها من قبل 

 االساااااتثمارية مدير المحفظة
في نهااااياااة كااال فترة وعلى 
أسعار اإليالق لصافي قيمة 

 .المعلنة الموجودات

 ال ينطبق ال ينطبق

 

 التشغيلية القطاعات  .13
 

شركة عقود تأمين قصيرة األجل فقط لتغطية خدمات الرعاية الصحية ) لتأمين ا عملياتصحي(. إن كافة التأمين التصدر ال

ء بناًء وفقاً لفئتين من العمال عملياتللشاااااركة ت مارس في المملكة العربية الساااااعودية. أليراض تقارير اإلدارة، يتم مراقبة ال

الشااااااركات الكبرى، أما بقية العمالء فال  عمالء على عدد األفراد المشاااااامولين بالتغطية. إن قطاع العمالء الرئيسااااااين يمثل

يتم إعداد التقارير عن القطاعات التشاااغيلية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة الى فريق  يعتبروا عمالء رئيسااايين.

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

 

 الشركة.المساهمين في  عملياتال تتضمن القطاعات التشغيلية 

 

ال تتضاامن نتائج القطاعات ايرادات االسااتثمار والعموالت واإليرادات األخرى ومصااروفات البيع والتسااويق والمصااروفات 

 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 ومبالغ  إعادةأخرى. ال تتضمن مطلوبات القطاعات ارصدة 

 التأمين. عملياتالمساهمين والتزامات دفعات على أساس السهم وحصة حملة الوثائق من فائض  عملياتمستحقة إلى 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 مارس 31 كما في
 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال  .13
 

لتقارير الداخلية بالشااااركة، تم اعتماد القطاعات التشااااغيلية من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنشااااطة الشااااركة وموجوداتها لطبقا 

 ومطلوباتها كما هي مدرجة أدناه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)غير مراجعة( م2019مارس  31كما في    

   التأمين عمليات 

  التشغيليةالقطاعات 

 )ألف لاير سعودي(

عمالء 

 ينرئيسي

غير عمالء 

 ينرئيسي

 عملياتمجموع 

 مينأالت

 عمليات

 المجموع المساهمين

      الموجودات

 1.711.023 ــ     1.711.023 705.846 1.005.177 أقساط تامين مدينة، بالصافي

 قساط األحصة معيدي التأمين في 

 مكتسبةاليير  

 

2.391 

 

3.740 

 

6.131 

 

 ــ    

 

6.131 

 حصة معيدي التأمين في 

 قائمةالمطالبات ال 

 

278 

 

26 

 

304 

 

 ــ    

 

304 

مطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 مبلغ عنهاالمتكبدة يير ال

 

2.429 

 

240 

 

2.669 

 

 ــ    

 

2.669 

 121.816 ــ     121.816 47.508 74.308 مؤجلة اقتناء وثائق تكاليف

 7.368.535 3.138.777 4.229.758   مصنفةموجودات يير 

 9.210.478 3.138.777 6.071.701   مجموع الموجودات

      

      المطلوبات

 4.115.396 ــ     4.115.396 1.605.004 2.510.392 أقساط تامين يير مكتسبة

 524.632 ــ     524.632 188.868 335.764 مطالبات قائمة 

 920.548 ــ     920.548 331.397 589.151 مطالبات متكبدة يير مبلغ عنها

 19.050 ــ     19.050 6.858 12.192 احتياطي تسوية المطالبات

 959.835 468.812 491.023   مصنفةمطلوبات يير 

 6.539.461 468.812 6.070.649   مجموع المطلوبات
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 مارس 31 كما في
 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال   .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م )مراجعة(2018 ديسمبر 31كما في 

   مينأالت عمليات 

 

  القطاعات التشغيلية

 )ألف لاير سعودي(

 

عمالء 

 ينرئيسي

 

يير عمالء 

 ينرئيسي

 

عمليات مجموع 

 مينأالت

 

 عمليات

 المساهمين

 

 

 المجموع

      الموجودات

 950.671 ـــ     950.671 392.179 558.492 أقساط تامين مدينة، بالصافي 

حصة معيدي التأمين في 

 6.320 ـــ     6.320 3.855 2.465 مكتسبةالقساط يير األ

حصة معيدي التأمين في 

 336 ـــ     336 30 306 قائمةالمطالبات ال

حصة معيدي التأمين في 

متكبدة يير المطالبات ال

 2.678 ـــ     2.678 241 2.437 مبلغ عنهاال

 118.323 ـــ     118.323 46.146 72.177 اقتناء وثائق مؤجلة تكاليف

 7.193.568 2.908.257 4.285.311   موجودات يير مصنفة

 8.271.896 2.908.257 5.363.639   الموجوداتمجموع 

      

      المطلوبات

 3.428.131 ـــ     3.428.131 1.336.971 2.091.160 أقساط تامين يير مكتسبة

 555.158 ـــ     555.158 199.857 355.301  مطالبات قائمة

مطالبات متكبدة غير مبلغ 

 عنها

 

574.799 

 

323.324 

 

898.123 

 

 ـــ    

 

898.123 

 19.400 ـــ     19.400 6.984 12.416 احتياطي تسوية المطالبات

 805.356 333.940 471.416   مصنفةمطلوبات يير 

 5.706.168 333.940 5.372.228   مجموع المطلوبات
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2019 مارس 31كما في 
 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال   .13

 
 

 
 

 م2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة  

 مراجعة()غير    

  القطاعات التشغيلية

 )ألف لاير سعودي(

 ينرئيسي عمالء 

 

 المجموع  ينغير رئيسي عمالء 

       االيرادات

 2.905.447  1.116.212  1.789.235  إجمالي األقساط المكتتبة

 (2.495)  (724)  (1.771)  محلياً  – أقساط صادرة لمعيدي التأمين

 (18.174)  (5.270)  (12.904)  دولياً  – أقساط صادرة لمعيدي التأمين

 2.884.778  1.110.218  1.774.560  صافي األقساط المكتتبة

 (687.454)  (333.590)  (353.864)  بة سفي األقساط يير المكت التغيراتصافي 

 2.197.324  776.628  1.420.696  بةسصافي األقساط المكت

       تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 (1.931.881)  (627.083)  (1.304.798)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 12.449  4.041  8.408  حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة 

 (1.919.432)  (623.042)  (1.296.390)  المدفوعةصافي المطالبات 

 30.526  10.989  19.537  في المطالبات القائمة التغيرات

 (22.425)  (8.073)  (14.352)  عنها مبلغ يير متكبدةفي المطالبات ال التغيرات

 350  126  224  التغير في احتياطي تسوية المطالبات

 (32)  (4)  (28)  المطالبات القائمة منحصة معيدي التأمين التغير في 

      كبدةمتالمطالبات ال منحصة معيدي التأمين التغير في 

 عنها مبلغ يير

  

(8) 

  

 (1) 

  

(9) 

 (1.911.022)  (620.005)  (1.291.017)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (57.881)  (22.826)  (35.055)   تكاليف اقتناء الوثائق

 (1.968.903)  (642.831)  (1.326.072)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 228.421  133.797  94.624   االكتتاب نتائجصافي 

       أخرى)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 11.038      مدينة مشكوك في تحصيلها تأمين أقساطعكس 

 62.617       مصنفةإيرادات يير 

 (200.615)      مصنفة رمصروفات يي

 (126.960)      تشغيلية   األخرىاليرادات اإلمصروفات( / المجموع )

 101.461      لفترةاصافي دخل 

 (7.339)      مين أعمليات التلصافي الدخل العائد 

 94.122      العائد للمساهمين صافي الدخل

إجمالي األقساط المكتتبة تصنيف الثالثة أشهر المنتهية  لفترة 

 م2019 مارس 31في 

 لاير سعودي ألف

 3.629 أفراد

 16.540 متناهية الصغرمنشآت 

 194.009 صغيرة  منشآت

 575.026 متوسطة  منشآت

 2.116.243 شركات

 2.905.447 المجموع
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 مارس 31كما في 
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(.  13
 

 
 

 
 
 

 م2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة  

 )يير مراجعة(   

 القطاعات التشغيلية 

 )ألف لاير سعودي(

 ينرئيسي عمالء 

 

 المجموع  ينيير رئيسي عمالء 

       االيرادات

 2.489.157  981.634  1.507.523  إجمالي األقساط المكتتبة

 (2.346)  (680)  (1.666)  محلياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 (14.318)  (4.153)  (10.165)  دولياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 2.472.493  976.801  1.495.692  صافي األقساط المكتتبة

 (534.382)  (229.885)  (304.497)  بة سفي األقساط يير المكت التغيراتصافي 

 1.938.111  746.916  1.191.195  بةسصافي األقساط المكت

       تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 (1.341.277)  (509.685)  (831.592)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 12.600  4.788  7.812  حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة 

 (1.328.677)  (504.897)  (823.780)  المدفوعةصافي المطالبات 

 (138.472)  (52.247)  (86.225)  صافيبال ،في المطالبات القائمة التغيرات

 عنها، مبلغ يير متكبدةفي المطالبات ال التغيرات

 صافيبال

 

(162.328) 

 

(98.361) 

  

(260.689) 

 (1.727.838)  (655.505)  (1.072.333)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (43.367)  (18.247)  (25.120)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 (1.771.205)  (673.752)  (1.097.453)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 166.906  73.164  93.742   االكتتاب نتائجصافي 

       أخرى)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 (10.847)      أقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها مخصص

 43.115       مصنفةإيرادات يير 

 (189.826)      مصنفة رمصروفات يي

 (157.558)      تشغيلية   األخرىاليرادات اإلمصروفات( / المجموع )

 9.348      لفترةاصافي دخل 

  -           مين أعمليات التلصافي الدخل العائد 

 9.348      صافي الدخل العائد للمساهمين

إجمالي األقساط المكتتبة تصنيف  

 

  

 هيةالمنت أشهر الثالثة لفترة

 م2018 مارس 31 في

 سعودي لاير ألف

 2.805 أفراد

 12.665 متناهية الصغر منشآت

 161.711 صغيرة  منشآت

 518.172 متوسطة  منشآت

 1.793.804 شركات

 2.489.157 المجموع
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 مارس 31كما في 
 

 عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال  .14

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

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

فيما يلي تفاصيل  .إدارة الشركة ومجلس اإلدارة من قبل لها التي تخضعواألحكام  المعامالتهذه تسعير  الموافقة على

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

 

 
 لاير سعودي(. ألف 41.095م: 2018لاير سعودي ) ألف 44.333لجهات ذات عالقة  اتمستحقالبلغت * 
 المبالغ المدرجة في بند أقساط تأمين مدينة.** 
 المبالغ المدرجة في بند المطالبات القائمة.*** 

 

 :مارس 31المنتهية في  اإلدارة خالل الفترة كبار موظفي فيما يلي تعويضات
 

 م2019 مارس 31 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 م2018 مارس 31

 )يير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 6.034 6.080 قصيرة األجل  منافع

 1.661 1.644 طويلة األجل  منافع

  7.724 7.695 
 

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

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

 مارس 31   

 م2019

 مارس 31

 م 2018

 مارس 31 

 م 2019

 ديسمبر  31

 م2018 

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

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(   

        

 (498** ) 5.002  1.651 143.721  اقساط تأمين مكتتبة مساهمون

 (23.242)* (26.911)*  1.025 4.033  تأمين صادرة  إعادةاقساط  مساهمون

 (2.784***) (2.896***)  711 25.306  مطالبات مدفوعة مساهمون

تكاليف عالج تم تحميلها  مساهمون

 من قبل مقدمي الخدمة 

  

15.705 

 

2.559 

  

***(1.728) 

 

(***110) 

 /إلى محملةمصروفات  مساهمون

- عالقةمن جهة ذات 

 يبالصاف

  

 

23.739 

 

 

274  

 

 

(*236) 

 

 

(*41) 

مساواة في توزيع  مساهمون

 بالصافي ،الضريبة

 

  ــ    6.131

 

*9.120 

 

*2.988 

 مجلس أعضاءأتعاب  مساهمون

 اإلدارة

 

 (258*) (225)*  ــ    225

 شركة بوبا ميدل

ايست ليمتد 

القابضة )جهة ذات 

 عالقة(

 

 

 

 رسوم عالمة تجارية 

  

 

 

5.539 

 

 

 

4.886 

  

 

 

*(26.081) 

 

 

 

(*20.542) 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2019 مارس 31كما في 

 
 الزكاة وضريبة الدخل   .15
 

 الوضع الزكوي

 استلمتإلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(.  م2018 حتىقدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية للسنوات المالية 

ن ويمل 9بلغ مجموعها اإلضافية التي  مطالباتمما رفع من ال م2010إلى  م2008للفترات المالية  الربوط النهائيةالشركة 

تعود بشكل رئيسي لعدم السماح بخصم استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وودائع نظامية ، لاير سعودي

 .تئناف العلياالقرار لدى لجنة االسهذا قامت الشركة بتقديم اعتراض على . من الوعاء الزكوي
 

وية بمطالبات زكم فقد تسلمت الشركة قرار لجنة االعتراض االبتدائية لصالح الهيئة 2012م و2011وفيما يتعلق بالسنتين 

 القرار لدى لجنة االستئناف العليا.هذا قامت الشركة بتقديم اعتراض على  .مليون لاير سعودي 17 بمقدار إضافية
 

من الزكاة اإلضافية وضريبة دخل الشركات وضريبة  م2016إلى  م2013النهائية للسنوات المالية  تلقت الشركة الربوط

ضريبة دخل الشركات اإلضافية المقدرة وضريبة االستقطاع. نشأت  ىعل التأخيرطاع باإلضافة إلى يرامات االستق

وكذلك عدم مراعاة الضريبة  اء الزكويالوعمن  ودائع نظاميةو لعدم السماح بخصم استثمارات االختالفات بشكل رئيسي

والزكاة المستقرة بالفعل مع إعالنات الضرائب / الزكاة للسنوات المعنية. قدمت الشركة استئنافات ضد هذه الربوط لدى 

 .الهيئة
 

المتعلقة بمعالجة الوديعة النظامية و م2014لسنة  التي قدمتها الشركةاإلضافية  المعلوماتالشركة بانتظار قرار الهيئة حول 

 .م2013لى إ م2008للفترات المالية من  التعاونيوالتوزيع 
 
والسنة المنتهية  م2019 مارس 31الزكاة وضريبة الدخل المستحقة خالل الفترة المنتهية في  مخصص الحركة فيما يلي يف

 م على التوالي:2018ديسمبر  31في 
 

 
 المال سأر   .16
 

 م2019 مارس 31 كما في لاير ساااعوديمليون  1.200بلغ راس مال الشاااركة المصااارح به والصاااادر والمدفوع بالكامل 

 (مسهمليون  120م:2018ديسمبر  31) مليون سهم 120مليون لاير سعودي( ويتكون من  1.200 م:2018ديسمبر  31)

 لاير سعودي. 10قيمة كل سهم 

 

 :كاالّتيينقسم  الشركة ملكية إن هيكل

 

 مراجعة(م )2018 ديسمبر 31 )غير مراجعة( م2019مارس  31 

 
 )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 

 

 

 

  

 

 الزكاة المستحقة 

 )ألف لاير سعودي(

ضريبة الدخل 

 المستحقة

 )ألف لاير سعودي(

 المجموع

 م2019مارس  31

 )ألف لاير سعودي(

 )غير مراجعة(

 المجموع

 م2018ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي(

 )مراجعة(

 148.704 199.784 15.489 184.295 الرصيد في بداية السنة

 89.199 18.590 7.564 11.026 / السنة الفترةالمخصص خالل 

 (38.119) (1.998) (694) (1.304) / السنة الفترةالمدفوع خالل 

 199.784 216.376 22.359 194.017 سنةال / الفترةالرصيد في نهاية 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2019 مارس 31 كما في

 

 النظامي  حتياطياال   .17
 

 ً  احتياطيك دخل المساااااهمينمن  %20 تجنيبعلى الشااااركة يجب في المملكة العربية السااااعودية،  تأميننظام ال للوائح وفقا

تقوم الشاااركة بإجراء هذا التحويل المدفوع.  رأس المال من %100 حتياطيحتى يسااااوي هذا االمن صاااافي الدخل نظامي 

 31مليون لاير سااااعودي ) 609.11مبلغ  خصاااايصتتم  2019 مارس 31في  . كماديساااامبر 31في  ساااانوي أساااااسعلى 

من ( %51: م2018ديساااامبر  31) %51يمثل مما نظامي  كاحتياطي سااااعودي( مليون لاير 609.11 :م2018ديساااامبر 

 .مال الشركة المدفوع رأس

 

 الدفع على أساس السهم.   18

الموظفين التنفيذين المؤهلين. يركز البرنامج على كل  لبعض كبارالشاااااااركة برنامج حوافز طويل األجل )"البرنامج"(  تقدم

من األداء الحالي والمستقبلي ويمّكن المشاركين من المساهمة في نجاح الشركة ويقاس بناًء على نمو صافي الدخل وهامش 

ل سنة خالل نهاية ك ثالث سنوات من دورة األداء. يتم تقييم األداء الفعلي للشركة في أساس فترةالربح. ي منح البرنامج على 

 فترة المنح.

وم المشاركون المعتمدون باستالم أسهم شركة بوبا العربية قوبموجبه ي الدفع على أساس السهمالبرنامج مبني بالكامل على 

الشااروط الالزمة للمشااارك باإلضااافة الى اسااتكمال  وتلبيةبعد اسااتكمال فترة ثالث ساانوات من االداء وتحقيق مقاييس األداء 

 .اإلدارةمن مجلس  والمكافآت المعتمدةافقات الالزمة. يتم اإلشراف على البرنامج من قبل لجنة الترشيحات المو

يتم قيد تكلفة البرنامج خالل الفترة التي يتم الوفاء فيها بشاااااااروط الخدمة والتي تنتهي في التاريخ الذي يصااااااابح الموظفون 

 المسااااجلة والمتعلقة بالبرنامج في كل المصااااروفاتخ المنح"(. تمثل مؤهلين بالكامل للحصااااول على منافع البرنامج )"تاري

 المصاااااروفاتحتى تاريخ المنح أفضااااال تقديرات لإلدارة حول عدد االساااااهم التي سااااايتم منحها في النهاية. ان  تاريخ مالي

 في بداية ونهاية تلك السنة.كما المتراكمة  المصروفاتلسنة تمثل الحركة في لالمحملة أو المضافة 

في  ابلةمقالموظفين مع زيادة  ومصروفاتبند رواتب  ضمن المقدمةلخدمات الموظفين  البرنامج مصروفات إجمالي قيديتم 

". يتم ساااااهماألعلى أسااااااس  مدفوعات" (2)المعيار الدولي للتقارير المالية طبقاً لمتطلبات  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

  خالل فترة المنح وتحويلها إلى المشاركين حال المنح. مكافأةأي توزيعات أرباح على أسهم ال تجنيب

القة لدورة ذات العشااراء األسااهم ل اكتمالمن الممارسااات المعتمدة في الشااركة اعتبار تاريخ المنح هو التاريخ الذي يتم فيه 

 بها لدى الوسيط االستثماري ـ وهو األهلي كابيتال في الوقت الحالي. ويتم االحتفاظ
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2019 مارس 31كما في 
 

 )تتمة( الدفع على أساس السهم.   18

 برنامج:ال عملياتفيما يلي تفاصيل 

 

 

 الفترة /الشهر

 عدد األسهم

الموزعة، ) / المشتراة

 بالصافي –( المستبعدة

 

 القيمة العادلة

 لألسهم في تاريخ المنح

 المبلغ

 م2019 مارس 31

 )ألف لاير سعودي(

 8.901 277 32.110 م2015يوليو 

 4.200 221 18.993 م2015نوفمبر 

 ــ ــ 51.103 (1)م2015ديسمبر 

 10.693 115 92.669 م2016مارس 

 (390) 139 (2.814) م2016مارس 

 (4.761) 139 (34.346) م2017 مارس

 (788) 115 (6.825) م2017مارس 

 11.061 115 96.491 م2017 يونيو

 (1.416) 139 (10.210) م2018مارس 

 (4.200) 111 (37.986) م2018مايو 

 (2.132) 139 (15.378) (2)م2018 يونيو

 11.494 94 121.816 (3)م2018سبتمبر 

 - - 152.811 (4)م2018نوفمبر 

 (3.451) 77 (44.867) (5)م2019مارس 

 29.211  413.567 المجموع
 

بواقع ساااهم مقابل كل ساااهم مصااادر ونتيجة لذلك تم اساااتالم  مكافأةم، أصااادرت الشاااركة أساااهم 2015خالل ديسااامبر  (1

 سهماً اضافياً من أسهم البرنامج. 51.103

كبار الموظفين التنفيذين المؤهلين بعد الحصاااااول على  لجميع ،م2017 –م 2015 دورةلل البرنامج أساااااهم تساااااليم تم  (2

 موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت.

من قبل المساااهمين في اجتماع  ،م2020 – م2018دورة البرنامج ل المشااتراة األسااهم قيمةتمت الموافقة رساامياً على   (3

يونيو  12بتاريخ  البرنامجعملية الشراء الجزئية ألسهم  تمتو ،م2018مايو  31 بتاريخانعقد  الذي العموميةالجمعية 

 البرنامج ألساااهم الشاااراء عملية اساااتكمال وتم ساااعودي،لاير  97بلغ متوساااط ساااعر الشاااراء لكل ساااهم  حيث م،2018

 لكل سهم. لاير سعودي 90، بمتوسط سعر شراء قدره 2018سبتمبر  4في  الدورة لهذه المتبقية

، ونتيجة لذلك ، واحدة لكل ساااهمين تم إصااادارهما، أصااادرت الشاااركة أساااهم منحة2018خالل شاااهر نوفمبر من عام  (4

 .البرنامجسهًما إضافيًا من أسهم  152.811حصلت على 

جزئيًا للمديرين التنفيذيين المعنيين بعد موافقة لجنة تعيين مجلس م 2018 –م 2016 للدورة البرنامجتم تسااااليم أسااااهم  (5

 اإلدارة والمكافآت.
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2019 مارس 31كما في 
 

 المالرأس  إدارة   .19
 
 .لمساهمينل القصوىقيمة ال تحقيقالشركة أهدافا للحفاظ على نسب جيدة لرأس المال لدعم أهدافها التجارية و مجلس إدارة حددي
 

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

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

 
الي خالل فترة التقرير الم رقابيالمتطلبات الرأسمالية المفروضة باي مجلس اإلدارة بشكل كامل أر حسبالتزمت الشركة 

 المعلن عنها.
 

 ربحية السهم   .20
 

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

 الصادرة والقائمة في نهاية الفترة. 
 

 المخفضة للسهم على الشركة. األرباحال يتم تطبيق 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2019 مارس 31كما في 

 
 ضافيةالمعلومات اإل  .21
 

 ةالموجز ةالمركز المالي االوليقائمة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 م )مراجعة(2018ديسمبر  31  (م )غير مراجعة2019 مارس 31 

 المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات  المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات 

        )ألف لاير سعودي(

        الموجودات

 290.413 17.886 272.527  390.125 70.375 319.750 النقد وما في حكمه

 950.671 ــ      950.671  1.711.023 ــ    1.711.023 صافي بال ،أقساط تامين مدينة

 6.320 ــ      6.320  6.131 ــ    6.131 مكتسبةالقساط يير األحصة معيدي التأمين في 

 336 ــ      336  304  ــ    304  قائمةالمطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 المتكبدة يير المبلغمين في المطالبات أحصة معيدي الت

 2.669 عنها

 

 2.678  2.669 ــ   

 

 2.678 ــ     

 118.323 ــ      118.323  121.816 ــ    121.816 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 1.621.491 811.316 810.175  1.776.973 920.850 856.123  استثمارات

 202.985 34.119 168.866  236.728 40.024 196.704 مدفوعة مقدما وموجودات أخرى مبالغ

 4.715.281 1.681.538 3.033.743  4.496.388 1.639.207 2.857.181  ودائع ألجل

 81.243 81.243 ــ      177.285 177.285 ــ     يبالصاف، أصول حق استخدامثاث وأتجهيزات و

 57.273 57.273 ــ      65.223 65.223 ــ    ، بالصافي ملموسةموجودات يير 

 98.000 98.000 ــ      98.000 98.000 ــ     الشهرة

 120.000 120.000 ــ      120.000 120.000 ــ     وديعة نظامية

 6.882 6.882 ــ      7.813 7.813 ــ     وديعة نظامية علىمستحقة  عموالت

 8.271.896 2.908.257 5.363.639  9.210.478 3.138.777 6.071.701 الموجودات مجموع
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2019 مارس 31كما في 

 
 اإلضافية )تتمة(المعلومات  . 21
 

 )تتمة( ةالموجز ةالمركز المالي االوليقائمة 
 
 )مراجعة( م2018ديسمبر  31  ()غير مراجعة م2019 مارس 31 
 المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات  المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات 

        )ألف لاير سعودي(
        المطلوبات

 285.809 4.784 281.025  395.109 117.563 277.546 ومطلوبات أخرى  الدفع مصروفات مستحقة
 139.755 ــ      139.755  146.205 ــ    146.205 الدفع ةمستحقمين أالت عملياتفائض 
 50.636 ــ      50.636  67.272 ــ    67.272 الدفع ةتامين مستحق إعادةارصدة 
 3.428.131 ــ      3.428.131  4.115.396 ــ    4.115.396 مكتسبة  يير  تأمين أقساط

 555.158 ــ      555.158  524.632 ــ    524.632 مطالبات قائمة 
 898.123 ــ      898.123  920.548 ــ    920.548 مطالبات متكبدة يير مبلغ عنها

 19.400 ــ      19.400  19.050 ــ    19.050 احتياطي تسوية المطالبات
 41.095 41.095 ــ       44.333 44.333 ــ    لجهات ذات عالقة  اتمستحق

 81.395 81.395 ــ      82.727 82.727 ــ    نهاية الخدمة مكافأةمخصص 
 199.784 199.784 ــ      216.376 216.376 ــ    زكاة وضريبة دخل مخصص 
 6.882 6.882 ــ      7.813 7.813 ــ    النقد العربي السعوديمؤسسة الدفع إلى مستحقة  عموالت

 5.706.168 333.940 5.372.228  6.539.461 468,812 6,070,649 مجموع المطلوبات

        الملكيةحقوق 
 1.200.000 1.200.000 ــ       1.200.000 1.200.000 ــ    راس المال

 609.111 609.111 ــ       609.111 609.111 ــ    احتياطي نظامي
 17.579 17.579 ــ       16.377 16.377 ــ     دفعات على أساس السهم

 (32.662) (32.662) ــ       (29.211) (29.211) ــ     أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين
 811.153 811.153 ــ       883.916 883.916 ــ     هأرباح مبقا

 (8.922) (8.922) ــ       (8.922) (8.922) ــ     احتياطي إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 (30.531) (21.942) (8.589)  (254) (1.306) 1.052  ستثماراتالاحتياطي القيمة العادلة ل

 2.565.728 2.574.317 (8.589)  2.671.017 2.669.965 1.052 الملكية حقوق مجموع

 8.271.896 2.908.257 5.363.639  9.210.478 3.138.777 6.071.701 الملكيةالمطلوبات وحقوق  مجموع
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2019 مارس 31 كما في

  
 اإلضافية )تتمة(المعلومات   .21
 

 قائمة الدخل األولية الموجزة
 

 )غير مراجعة( مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة 
 م2018  م2019 

 المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت  المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت )ألف لاير سعودي(
        اإليرادات

 2.489.157 ــ    2.489.157  2.905.447 ــ    2.905.447 إجمالي األقساط المكتتبة
ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (2.346) ــ    (2.346)  (2.495) ــ    (2.495) محليا

 (14.318) ــ    (14.318)  (18.174) ــ    (18.174) دولياً  –صادرة لمعيدي التأمين أقساط 

 2.472.493 ــ    2.472.493  2.884.778 ــ    2.884.778 مكتتبةالقساط األصافي 

 (534.382) ــ    (534.382)  (687.454) ــ    (687.454) بةسير المكتيفي األقساط  التغيراتصافي 

 1.938.111 ــ    1.938.111  2.197.324 ــ    2.197.324 مكتسبةال األقساطصافي 

        مصروفات االكتتابوتكاليف 
 (1.341.277) ــ    (1.341.277)  (1.931.881) ــ    (1.931.881) إجمالي المطالبات المدفوعة

     12.600 ــ        12.600  12.449 ــ    12.449 مدفوعةالمطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 (1.328.677) ــ    (1.328.677)  (1.919.432) ــ    (1.919.432) صافي المطالبات المدفوعة 
 (138.472) ــ    (138.472)  30.526 ــ    30.526 في المطالبات القائمة التغيرات
 (260.689) ــ    (260.689)  (22.425) ــ    (22.425) يير المبلغ عنها المتكبدة في المطالبات التغيرات
 ــ    ــ    ــ     350 ــ    350 المطالبات تسوية احتياطي في التغيرات
 (8) ــ    (8)  (32) ــ    (32) القائمة المطالبات من التأمين معيدي حصة في التغير
 يري المتكبدةفي حصة معيدي التأمين من المطالبات  التغير

 عنها المبلّغ
 
(9) 

 
 ــ   

 
(9) 

  
8 

 
 ــ   

 
8 

 (1.727.838) ــ    (1.727.838)  (1.911.022) ــ    (1.911.022) صافي المطالبات المتكبدة
 (43.367) ــ    (43.367)  (57.881) ــ    (57.881) وثائق التكاليف اقتناء 

 (1.771.205) ــ    (1.771.205)  (1.968.903) ــ    (1.968.903) االكتتابتكاليف ومصروفات  مجموع

        
 166.906 ــ    166.906  228.421 ــ    228.421 االكتتاب نتائجصافي 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2019 مارس 31كما في 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(  .21
 

 )تتمة(قائمة الدخل األولية الموجزة 
 )غير مراجعة( مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة 
 م2018  م2019 
 

 )ألف لاير سعودي(
 

 مينأعمليات الت
 

 عمليات المساهمين
 

 المجموع
  

 مينأعمليات الت
عمليات 

 المساهمين
 

 المجموع
        ( / إيرادات تشغيلية أخرىمصروفات)
 (10.847) ــ    (10.847)  11.038 ــ    11.038 مشكوك في تحصيلها تأمين أقساط (مخصص)/عكس 

 (105.672) (2.310) (103.362)  (108.605) (2.265) (106.340) عمومية وإدارية وفاتمصر
 (84.154) ــ    (84.154)  (92.010) ــ    (92.010) بيع وتسويق وفاتمصر

 43.724 20.790 22.934  56.828 23.139 33.689 ، بالصافيإيراد استثمارات
 (609) (609) ــ     5.789 7.193 (1.404) أخرى/ )خسائر(  إيرادات
 (157.558) 17.871 (175.429)  (126.960) 28.067 (155.027) )المصروفات( / اإليرادات التشغيلية األخرى مجموع

        
 9.348 17.871 (8.523)  101.461 28.067 73.394 الفترة دخلصافي 
 ــ    ــ    ــ     ــ    66.055 (66.055) لى المساهمين إفائض التحويل 

 ــ    (8.523) 8.523  ــ    ــ    ــ    نتحمل العجز من قبل المساهمي
 /تحمل العجز من قبل المسييياهمينبعد  العمليات نتائجصيييافي 

 تحويل الفائض
 

7.339 
 

94.122 
 

101.461 
  

 ــ   
 

9.348 
 

9.348 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(
  

119.550 
    

79.755 
 

        
 ربحية السهم األساسية

 سهم( كلسعودي لاللاير بال)
  

0.79 
    

0.12 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2019 مارس 31كما في 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(.  21
 

 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة

 
 
 
 
 
 
 

 )يير مراجعة( مارس 31أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة 
 م2018  م2019 

 المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت  المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت )ألف لاير سعودي(
        

 9.348 9.348 ــ     101.461 94.122 7.339 صافي دخل الفترة
        

        الشامل االخر الدخل)الخسارة( / 
إعادة تصييينيفها في قائمة الدخل  أن يتم مكني يتم أو بنود

 األولية الموجزة في فترات الحقة
       

        
 (6.964) (2.289) (4.675)  30.277 20.636 9.641 العادلة الستثمارات متاحة للبيعصافي التغير في القيمة 

        
 2.384 7.059 (4.675)  131.738 114.758 16.980 الشامل الدخل مجموع

        تسوية:

 التأمين المحول إلى لعمليات العائد الدخل صاااافي: يخصااام
 التأمين مستحق الدفع عملياتفائض 

   
 
(7.339) 

    
 

    - 
 2.384    124.399   للفترة الشامل الدخل مجموع
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2019 مارس 31كما في 

 
 المعلومات اإلضافية )تتمة(  .21
 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )غير مراجعة( مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةفترة الل 

 م2018  م2019 

 المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات  المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات )ألف لاير سعودي(

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 9.348 9.348 ــ     94.122 94.122 ــ     الدخل العائد للمساهمينصافي 

        

        لبنود يير النقدية:على اتعديالت 

 ــ    ــ    ــ     7.339 ــ    7.339 عمليات التأمينإلى صافي الدخل العائد 

 2.890 ــ    2.890  7.582 ــ    7.582 تجهيزات وأثاث وأصول حق استخدام واطفاء استهالك

 1.486 ــ    1.486  3.582 ــ    3.582 إطفاء موجودات يير ملموسة

 1.500 1.500 ــ     2.249 2.249 ــ    مخصص أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين

 10.847 ــ    10.847  (11.038) ــ    (11.038) مشكوك في تحصيلها  أقساط تأمين مدينةمخصص )عكس(/

أرباح يير محققة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة 

  من خالل قائمة الدخل

 

(2.169) 

 

(275) 

 

(2.444) 

  

(1.418) 

 

(689) 

 

(2.107) 

 (7.898) (7.150) (748)   3.398 4.416 (1.018) أرباح محققة من استثمارات 

 4.454 4.454 ــ     3.764 3.764 ــ    نهاية الخدمة  مكافأةمخصص 

 4.278 104.276 108.554  13.057 7.463 20.520 

        :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (1.057.945) ــ    (1.057.945)  (749.314) ــ    (749.314)  أقساط تامين مدينة

 3.794 ــ    3.794  189 ــ    189 مكتسبةاليير  قساطاألمين في أحصة معيدي الت

 8 ــ    8  32 ــ    32 قائمةالمطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 (8) ــ    (8)  9 ــ    9 غ عنهامبلاليير المتكبدة  مطالباتالمين في أحصة معيدي الت
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2019 مارس 31كما في 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(  .21

 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )تتمة(

 

 )غير مراجعة( مارس 31أشهر المنتهية في  فترة الثالثةل 

 م2018  م2019 

 المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات  المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات ف لاير سعودي(لأ) 

 (10.233) ــ    (10.233)  (3.493) ــ    (3.493) مؤجلةال وثائقالتكاليف اقتناء 

 2.916 (1.934) 4.850  (33.743) (5.905) (27.838) مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  مبالغ

 67.727 (609) 68.336  (4.042) (563) (3.479) مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

 15.640 ــ    15.640  16.636 ــ    16.636 الدفع مستحقةالتأمين ال معيديرصدة أ

 530.588 ــ    530.588  687.265 ــ    687.265 مين يير مكتسبةأأقساط ت

 138.472 ــ    138.472  (30.526) ــ    (30.526) مطالبات قائمة 

 260.689 ــ    260.689  22.425 ــ    22.425 عنها مبلغ ييرمطالبات متكبدة 

 ــ    ــ    ــ     (350) ــ    (350) احتياطي تسوية المطالبات

 5.781 5.781 ــ     9.369 9.369 ــ    مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 

 ــ    ــ    ــ     1.405 1.405 ــ    التزامات عقود اإليجارفي زيادة ال

 ــ    204.376 (204.376)  ــ    11.164 (11.164) المساهمين عملياتمبالغ مستحقة ل

 (95.330) 119.746 24.416  (237.128) 215.077 (22.051) 

 (3.894) (3.894) ــ     (2.432) (2.432) ــ    نهاية الخدمة المدفوعة  مكافأة

 (10.420) ــ    (10.420)  (889) ــ    (889) وثائق اللى حملة إفائض مدفوع 

 ــ    ــ    ــ     (1.998) (1.998) ــ    مدفوعة دخل وضريبة زكاة

األنشطة  )المستخدم في( / نع الناتجصافي النقد 

 (36.365) 211.183 (247.548)  19.097 115.316 (96.219) التشغيلية
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2019 مارس 31كما في 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(  .21

 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )تتمة(
 

 )غير مراجعة( مارس 31أشهر المنتهية في  فترة الثالثةل 

 م2018  م2019 

 المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات  المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات )ألف لاير سعودي(

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (907.949) (459.449) (448.500)  (984.118) (492.118) (492.000) في ودائع ألجل  ايداع

 797.521 180.585 616.936  1.203.011 534.449 668.562 جلألمتحصالت من استحقاق ودائع 

 (677.726) (333.105) (344.621)  (292.000) (136.000) (156.000) شراء استثمارات

 879.448 437.827 441.621  165.841 42.961 122.880 استثمارات  بيع

 (6.039) (6.039) ــ     (529) (529) ــ    تجهيزات واثاث ومعدات شراء

 ــ    ــ    ــ     101 101 ــ    تجهيزات واثاث ومعدات استبعاد

 (325) (325) ــ     (11.532) (11.532) ــ    موجودات يير ملموسة  شراء

 84.930 (180.506) 265.436  80.774 (62.668) 143.442 األنشطة االستثماريةن عصافي النقد الناتج 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2019 مارس 31كما في 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(.  21

 

 النقدية األولية الموجزة )تتمة(قائمة التدفقات 

 )غير مراجعة( مارس 31أشهر المنتهية في  فترة الثالثةل 

 م2018  م2019 

 المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات  المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات )ألف لاير سعودي( 

        

        تمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة ال

 ــ    ــ    ــ     (159) (159) ــ    إيجار مدفوع عقود التزام

 ــ    ــ    ــ     (159) (159) ــ    تمويليةالاألنشطة  صافي النقد المستخدم في

        

        

 48.565 30.677 17.888  99.712 52.489 47.223 في حكمه صافي التغير في النقد وما

 229.884 119.500 110.384  290.413 17.886 272.527 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 278.449 150.177 128.272  390.125 70.375 319.750 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2019 مارس 31كما في 
 

 رقام المقارنةأ  .22
 

 . الحالية للفترةتجميع بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض  إعادةتصنيف و إعادةتم 

 

كل مستقل عنها سابقاً بش االفصاحالتأمين التي كان يتم  عملياتالمساهمين و عملياتالمبالغ "المستحقة من/إلى"  تم استبعاد

بين  90/10التأمين المجزأة بمعدل  عملياتحصة الفائض في  ذلك، فإنل إضافةً  .األولية الموجزةفي قائمة المركز المالي 

   .(هاعال 21 )انظر اإليضاح في المعلومات اإلضافية بشكل منفصل تعرض اآلن التأمين، عملياتالمساهمين و عمليات

 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة   .23
 

 مايو 13الموافق  هـ 1440 رمضان 8تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م.2019

 

 


