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 التعاوني تأمینركة بوبا العربیة للـش
 سعودیة(  )شركة مساھمة

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

 
 

  ة الموجز األولیة قائمة المركز المالي 
   م٢٠٢٠ مارس ٣١كما في 

 م ٢٠٢٠ مارس ٣١   
 م٢٠١٩دیسمبر ٣١  )غیر مراجعة(   

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

      الموجودات 
 ٦٦٥.٧٠٩  ٧٨٨.٨٩٧  ٤ نقد وما في حكمھال

 ١.٦٨٩.٣٧٧  ٢.٣٦٩.٠٩٢  ٥ أقساط تأمین مدینة، بالصافي
 ٢٠.٦٢٥  ٢٣.٤٢٥  ٩.١ مكتسبةالقساط غیر األحصة معیدي التأمین في 
 ١.٢١٨  ١.٢٩٢  ٩.٢ قائمةالمطالبات الحصة معیدي التأمین في 

 ٣.٩٧٢  ٥.٢٢٦  ٩.٢ حصة معیدي التأمین في المطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا
 ١٣٤.٠٢٢  ١٤١.٧٢٩   تكالیف اقتناء وثائق مؤجلة

 ١.٨٤٠.٨٣٢  ٢.٥١٣.٦٥١  ٦ استثمارات 
 ٢٧٦.٦٤٣  ٢٤٩.٥٦٠   مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 ٥.٠٦٣.٩٧٦  ٤.٤١٨.٩٩٤  ٧ ودائع ألجل
 ١٦٩.٤٤١  ١٦٥.٠٥١   تجھیزات واثاث وأصول حق استخدام، بالصافي

 ٥٦.٢٤٥  ٥٥.٢٥٧   ، بالصافيملموسةموجودات غیر 
 ٣٠.٢١٦  ٢٧.٦٢٧  ١٥ موجودات ضریبیة مؤجلة

 ٩٨.٠٠٠  ٩٨.٠٠٠   الشھرة 
 ١٢٠.٠٠٠  ١٢٠.٠٠٠  ٨ ودیعة نظامیة 

   ١٠.٨٢٠  ١١.٦٠٤  ٨ مستحقة على ودیعة نظامیة  عموالت
 ١٠.١٨١.٠٩٦  ١٠.٩٨٩.٤٠٥   مجموع الموجودات 

      
      المطلوبات 

 ٤٤٨.٦٨٧  ٤١٣.١٦٢   مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 ١٦٨.٤٥٤  ١٧٠.١٩٥   فائض عملیات التأمین مستحق الدفع
 ٥٤.٤١٣  ٥٨.٩٣٢   ارصدة إعادة تأمین مستحقة الدفع

 ٤.٣٧٦.٢١٩  ٥.١٥٩.٠٧٧  ٩.١ غیر مكتسبةتأمین اقساط 
 ٤٥١.٧٨٨  ٤٤١.٨١١  ٩.٢ مطالبات قائمة

 ١.١٥٧.٤٢٨  ١.١٥١.٥٦٤  ٩.٢ مطالبات متكبدة غیر مبلغ عنھا
 ١٨.٤٩٢  ١٨.٤٠٩  ٩.٢ احتیاطي تسویة المطالبات

 ٧٨.٨٤٨  ٨٦.٣٠١  ١٤ لجھات ذات عالقة  اتمستحق
 ٩٦.٣٤١  ٩٨.٦١١   مكافأة نھایة الخدمة مخصص 
 ٢٧٤.٧٠٩  ٢٨٧.٤٦٩  ١٥ زكاة وضریبة دخلمخصص 
 ١٠.٨٢٠  ١١.٦٠٤  ٨ مستحقة الدفع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي عموالت

 ٧.١٣٦.١٩٩  ٧.٨٩٧.١٣٥   مجموع المطلوبات 
      

      حقوق الملكیة 
 ١.٢٠٠.٠٠٠  ١.٢٠٠.٠٠٠  ١٦ راس المال

 ٧٢٧.٨٧١  ٧٢٧.٨٧١  ١٧ حتیاطي نظاميإ
 ٢٥.٥٢٥  ١٨.٢٦٥   دفعات على أساس السھم
 (٥٧.٥٣٨)  ( ٤٨.٧٧٩)   أسھم الموظفین برنامجأسھم محتفظ بھا بموجب 

 ١.١٢٨.٩٧٣  ١.٢٢٨.٧٠٨   مبقاهأرباح 
 (١٠.٤٧٣)  ( ١٠.٤٧٣)   إعادة قیاس مخصص مكافأة نهایة الخدمة إحتیاطي

 ١٨.٠٣٥  ( ٢٠.٣٨٣)   العائد للمساھمین –القیمة العادلة لالستثمارات  حتیاطيإ
 ٣.٠٣٢.٣٩٣  ٣.٠٩٥.٢٠٩     المساھمینمجموع حقوق  

 ١٢.٥٠٤  ( ٢.٩٣٩)   العائد لحملة الوثائق –حتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات إ
 ٣.٠٤٤.٨٩٧  ٣.٠٩٢.٢٧٠     الملكیة  مجموع حقوق

      
 ١٠.١٨١.٠٩٦  ١٠.٩٨٩.٤٠٥   الملكیة وحقوق  مجموع المطلوبات 

     

 اإلدارة رئیس مجلس     والرئیس التنفیذي  اإلدارةعضو مجلس  
   الرئیس التنفیذي المالي   

 



 التعاوني تأمینركة بوبا العربیة للـش
 سعودیة(  )شركة مساھمة

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

 

 (مراجعةغیر الموجزة )الدخل األولیة قائمة 
  م٢٠٢٠ مارس ٣١في  المنتھیة الثالثة أشھر ةلفتر

                                                                      
 

     
 
 
 

   عضو مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي 
 

 رئیس مجلس اإلدارة  

   الرئیس التنفیذي المالي   

 مارس  ٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر   
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠  
 )معدلة(     
 )ألف لایر سعودي(   )ألف لایر سـعودي(  إیضاح 

     االیرادات 
 ٢.٩٠٥.٤٤٧  ٣.٤٦٩.٩٧٨  إجمالي األقساط المكتتبة

 (٢.٤٩٥)  (١.١٣٠)  محلیاً  –أقساط صادرة لمعیدي التأمین 
 (١٨.١٧٤)  (١٦.٤٣٤)  دولیا   –أقساط صادرة لمعیدي التأمین 

 ٢.٨٨٤.٧٧٨  ٣.٤٥٢.٤١٤  صافي األقساط المكتتبة 
 (٦٨٧.٤٥٤)  (٧٨٠.٠٥٨)  ، بالصافيفي األقساط غیر المكتسبة اتصافي التغیر

 ٢.١٩٧.٣٢٤  ٢.٦٧٢.٣٥٦  صافي األقساط المكتسبة 
     تكالیف ومصروفات االكتتاب 
 (١.٩٣١.٨٨١)  (٢.٣٣٨.٠٥٠)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 ١٢.٤٤٩  ٢.٦٦٧  حصة معیدي التأمین في المطالبات المدفوعة
 (١.٩١٩.٤٣٢)  (٢.٣٣٥.٣٨٣)  صافي المطالبات المدفوعة 

 ٣٠.٥٢٦  ٩.٩٧٧  التغیرات في المطالبات القائمة
(٢٢.٤٢٥)  ٥.٨٦٤  المتكبدة غیر المبلّغ عنھاالمطالبات في  التغیرات  

 ٣٥٠  ٨٣  المطالباتالتغیرات في احتیاطي تسویة 
 (٣٢)  ٧٤  التغیر في حصة معیدي التأمین من المطالبات القائمة

المتكبدة غیر المبلّغ المطالبات التغیر في حصة معیدي التأمین من 
 عنھا

  
١.٢٥٤ 

  
(٩) 

 (١.٩١١.٠٢٢)  (٢.٣١٨.١٣١)  صافي المطالبات المتكبدة
 (٥٧.٨٨١)  (٦٢.٩١١)  تكالیف اقتناء الوثائق  

 (١.٩٦٨.٩٠٣)  (٢.٣٨١.٠٤٢)  مجموع تكالیف ومصروفات االكتتاب 
 ٢٢٨.٤٢١  ٢٩١.٣١٤  االكتتاب   نتائجصافي 

     )مصروفات(/ إیرادات تشغیلیة أخرى
 ١١.٠٣٨  ٢١.٥٧١  مدینة مشكوك في تحصیلھا أقساط تأمین عكس

 (١٠٨.٦٠٥)  (١٤٢.٢٢٧)  مصروفات عمومیة وإداریة 
 (٩٢.٠١٠)  (١٠١.٦٣٧)  مصروفات بیع وتسویق 

 ٥٦.٨٢٨  ٦٠.٨٠٥  اد استثمارات، بالصافيإیر
 ٥.٧٨٩  ٦.٣٤٦  ، بالصافيأخرى إیرادات

 (١٢٦.٩٦٠)  (١٥٥.١٤٢)  مجموع )المصروفات(/ اإلیرادات التشغیلیة األخرى 
     

 ١٠١.٤٦١  ١٣٦.١٧٢  قبل الفائض، الزكاة وضریبة الدخل لفترة ادخل 
صافي الدخل العائد إلى عملیات التأمین )التحویل إلى فائض  

 ١ مستحق الدفع( 
 
(١٠.٥١٥) 

  
(٧.٣٣٩) 

 ٩٤.١٢٢  ١٢٥.٦٥٧  قبل الزكاة وضریبة الدخل  صافي الدخل العائد للمساھمین 
 (١١.٠٢٦)  (١٤.٩٧٠) ١٥ زكاة 

 (١٣.٢٦٠)  (١٠.٩٥٢) ١٥ ضریبة دخل
 ٦٩.٨٣٦  ٩٩.٧٣٥  بعد الزكاة وضریبة الدخل  صافي الدخل العائد للمساھمین 

 ١١٩.٥٥٠  ١١٩.٣٤٦  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة )باآلالف( 
 ٠.٥٨  ٠.٨٣ ١٩ ربحیة السھم األساسیة )باللایر السعودي لكل سھم( 



 التعاوني تأمینركة بوبا العربیة للـش
 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( 
                                                                   م٢٠٢٠ مارس ٣١في  المنتھیة الثالثة أشھر ةلفتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   عضو مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي 

 
 رئیس مجلس اإلدارة  

   الرئیس التنفیذي المالي   

 مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
 م٢٠١٩     م٢٠٢٠     
 )معدلة(     
 )ألف لایر سعودي(   )ألف لایر سعودي(   

     

 ٦٩.٨٣٦  ٩٩.٧٣٥  صافي الدخل العائد للمساھمین بعد الزكاة وضریبة الدخل 
     
     خر اآلشامل الدخل ال
     

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

     صافي التغیر في القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع:
 ٢٠.٦٣٦  (٣٨.٤١٨)  لمساھمینل العائد -
 ٩.٦٤١  (١٥.٤٤٣)  لوثائقلحملة ا العائد -

  (٥٣.٨٦١)  ٣٠.٢٧٧ 
     

 ١٠٠.١١٣  ٤٥.٨٧٤  مجموع الدخل الشامل للفترة 



 التعاوني تأمینركة بوبا العربیة للـش
 مساھمة سعودیة(  )شركة

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

 

 الموجزة األولیة  الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 
 م٢٠٢٠ مارس ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةاللفترة 

 

 
   للمساھمین   العائد 

 

 )ألف لایر سعودي(  م٢٠٢٠

  
 
 

 رأس المال 

 
 
  حتیاطيإ

 نظامي 

 
 

 دفعات على 
 األسھم أساس 

  محتفظ أسھم  
   بھا

 برنامج   بموجب
 لموظفین اأسھم  

 
 
 

 ه أرباح مبقا 

  إعادة حتیاطيإ
  مخصص  قیاس
  نھایة مكافأة
 الخدمة 

 
  القیمة حتیاطيإ

  العادلة
   لالستثمارات 

مجموع حقوق  
 المساھمین 

 
  القیمة حتیاطيإ

  ـ الستثمارات ل العادلة 
 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(   م٢٠١٩ دیسمبر  ٣١الرصید في 

              
            الدخل الشامل للفترة  مجموع 

 ٩٩.٧٣٥  - ٩٩.٧٣٥  -  - ٩٩.٧٣٥  -  -  -  -  بعد الزكاة وضریبة الدخل  صافي الدخل للفترة العائد للمساھمین 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  خسائر اكتواریة على مخصص مكافأة نھایة الخدمة 

 ( ٥٣.٨٦١) ( ١٥.٤٤٣) ( ٣٨.٤١٨) ( ٣٨.٤١٨)  -  -  -  -  -  -  للبیع  متاحة  الستثمارات   العادلة القیمة  في  التغیرات
( ٤١٨.٣٨)  - ٩٩.٧٣٥  -  -  -  -  للفترة  الشامل  الدخل مجموع   ٤٥.٨٧٤ ( ١٥.٤٤٣) ٦١.٣١٧ 

            
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تحویل إلى احتیاطي نظامي 

 ١.٤٩٩  - ١.٤٩٩  -  -  -  - ١.٤٩٩  -  -  األسھم  أساس على  الدفعات   معامالت
  -  -  -  -  -  - ٨.٧٥٩ ( ٨.٧٥٩)  -  -  توزیع أسھم محتفظ بھا بموجب برنامج أسھم الموظفین 

( ٢٠.٣٨٣) ( ١٠.٤٧٣) ١.٢٢٨.٧٠٨ ( ٤٨.٧٧٩) ١٨.٢٦٥ ٧٢٧.٨٧١ ١.٢٠٠.٠٠٠  ( مراجعة م )غیر ٢٠٢٠ مارس   ٣١الرصید في   ٣.٠٩٢.٢٧٠ ( ٢.٩٣٩) ٣.٠٩٥.٢٠٩ 
                                 

   
 
  

   
 

 عضو مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي        رئیس مجلس اإلدارة 
     الرئیس التنفیذي المالي    



 التعاوني تأمینركة بوبا العربیة للـش
 مساھمة سعودیة(  )شركة

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

 

 األولیة الموجزة )تتمة( الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 
 م٢٠٢٠ مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 

 

 
   للمساھمین  العائد  

 

 م )ألف لایر سعودي( ٢٠١٩

  
 
 

 رأس المال 

 
 
  حتیاطيإ

 نظامي 

 
 

 دفعات على 
 األسھم أساس 

  محتفظ أسھم  
   بھا

 برنامج   بموجب
 لموظفین اأسھم  

 
 
 

 ه أرباح مبقا 

  إعادة حتیاطيإ
  مخصص  قیاس
  نھایة مكافأة
 الخدمة 

 
  القیمة حتیاطيإ

  العادلة
   لالستثمارات 

مجموع حقوق  
 المساھمین 

 
  القیمة حتیاطيإ

  ـ الستثمارات ل العادلة 
 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  كما أعلن سابقاً  م ٢٠١٨  دیسمبر ٣١الرصید في 
 ٢٥.٥٥٢  - ٢٥.٥٥٢  -  - ٢٥.٥٥٢  -  -  -  -  أثر التعدیل 

 ( ٨.٩٠٠)  - ( ٨.٩٠٠)  -  - ( ٨.٩٠٠)  -  -  -  -  ( .ب٣)إیضاح   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 

 ٦٩.٨٣٦  - ٦٩.٨٣٦  -  - ٦٩.٨٣٦  -  -  -  -  بعد الزكاة وضریبة الدخل  صافي الدخل للفترة العائد للمساھمین 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  خسائر اكتواریة على مخصص مكافأة نھایة الخدمة 

 ٣٠.٢٧٧ ٩.٦٤١ ٢٠.٦٣٦ ٢٠.٦٣٦  -  -  -  -  -  -  للبیع  متاحة  الستثمارات   العادلة القیمة  في  التغیرات
٦٣٦.٢٠  - ٦٩.٨٣٦  -  -  -  -  للفترة  الشامل  الدخل مجموع   ١٠٠.١١٣ ٩.٦٤١ ٩٠.٤٧٢ 

            
 ٢.٢٤٩  - ٢.٢٤٩  -  -  -  - ٢.٢٤٩  -  -  األسھم  أساس على  الدفعات   معامالت

  -  -  -  -  -  - ٣.٤٥١ ( ٣.٤٥١)  -  -  توزیع أسھم محتفظ بھا بموجب برنامج أسھم الموظفین 
 ٦.١٣١  - ٦.١٣١  -  - ٦.١٣١  -  -  -  -  سعودیین  غیر مساھمین  من لالسترداد ةحقمست دخل  ضریبة

( ١.٣٠٦) ( ٨.٩٢٢) ٩٠٣.٧٧٢ ( ٢٩.٢١١) ١٦.٣٧٧ ٦٠٩.١١١ ١.٢٠٠.٠٠٠  )معدل(  م ٢٠١٩مارس  ٣١الرصید في   ٢.٦٩٠.٨٧٣ ١.٠٥٢ ٢.٦٨٩.٨٢١  

   
 
  

   
 

 عضو مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي        رئیس مجلس اإلدارة 
     الرئیس التنفیذي المالي    
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 ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. جزءا   ٢٢إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
-٧- 

 

 قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة )غیر مراجعة(
 م٢٠٢٠ مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 

     
 

 رئیس مجلس اإلدارة     اإلدارة والرئیس التنفیذي عضو مجلس  
   الرئیس التنفیذي المالي   

 مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةاللفترة   
 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠  
 )معدلة(     
 )ألف لایر سـعودي(   )ألف لایر سـعودي(  إیضاح  

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ٦٩.٨٣٦  ٩٩.٧٣٥  العائد للمساھمین بعد الزكاة وضریبة الدخل  دخلصافي ال

     تعدیالت على البنود غیر النقدیة: 
 ٧.٣٣٩  ١٠.٥١٥  إلى عملیات التأمین صافي الدخل العائد   
 ١١.٠٢٦  ١٤.٩٧٠  زكاة 
 ١٣.٢٦٠  ١٠.٩٥٢  بالصافي  ،ضریبة دخل 
 ٧.٥٨٢  ٨.١٢٥  تجھیزات وأثاث وأصول حق استخدام   واطفاء  استھالك 
 ٣.٥٨٢  ٤.٤٦٦  اطفاء موجودات غیر ملموسة   

 ٢.٢٤٩  ١.٤٩٩  أسھم الموظفین برنامجمخصص أسھم محتفظ بھا بموجب 
 (١١.٠٣٨)  ( ٢١.٥٧١)     مشكوك في تحصیلھا أقساط تأمین مدینة عكس

محتفظ بھا بالقیمة العادلة من  غیر محققة من استثمارات (أرباحخسائر / )
 خالل قائمة الدخل

  
١.٦٦٦ 

  
(٢.٤٤٤) 

 ٣.٣٩٨  ( ٣.٤١٢)  استثمارات محققة من  ( / خسائر أرباح)
 ٣.٧٦٤  ٤.٣٢٢  مخصص مكافأة نھایة الخدمة  

 ١.٤٠٥  ١.٢٨٣  تكالیف مالیة
  ١٠٩.٩٥٩  ١٣٢.٥٥٠ 

     التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
 (٧٤٩.٣١٤)  (٦٥٨.١٤٤)  أقساط تأمین مدینة

 ١٨٩  ( ٢.٨٠٠)  قساط غیر المكتسبةاأل فيحصة معیدي التامین 
 ٣٢  (٧٤)  المطالبات القائمة  فيحصة معیدي التأمین 
 ٩  ( ١.٢٥٤)  عنھا  غیر المبلغ المطالبات المتكبدة  فيحصة معیدي التامین 

 (٣.٤٩٣)  ( ٧.٧٠٧)  تكالیف اقتناء الوثائق المؤجلة 
 (٣٣.٧٤٣)  ٢٧.٠٨٣  مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 (٤.٠٤٢)  ( ٣٢.٥٣٣)  أخرى مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات 
 ١٦.٦٣٦  ٤.٥١٩  ارصدة معیدي التامین المستحقة الدفع 

 ٦٨٧.٢٦٥  ٧٨٢.٨٥٨  أقساط تامین غیر مكتسبة
 (٣٠.٥٢٦)  ( ٩.٩٧٧)  مطالبات قائمة 

      ٢٢.٤٢٥  ( ٥.٨٦٤)  غیر مبلغ عنھا مطالبات متكبدة 
 (٣٥٠)  (٨٣)  مطالبات احتیاطي تسویة 

 ٩.٣٦٩  ٧.٤٥٣  مبالغ مستحقة لجھات ذات عالقة
  ٢٤.٤١٦  ٢٣٦.٠٢٧ 

 (٢.٤٣٢)  ( ٢.٠٥٢)  مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة  
 (٨٨٩)  ( ٨.٧٧٤)  الى حملة الوثائق  مدفوع فائض 

 (١.٩٩٨)  ( ١٠.٥٧٣)  زكاة وضریبة دخل مدفوعة 
 ١٩.٠٩٧  ٢١٤.٦٢٨   األنشطة التشغیلیة  من اتجالن النقد صافي 

     االنشطة االستثماریة ن م التدفقات النقدیة
 (٩٨٤.١١٨)  (٤٦٤.١٠٥) ٧ في ودائع ألجل ایداع 

 ١.٢٠٣.٠١١  ١.١٠٩.٠٨٧ ٧   ودائع ألجلاستحقاق متحصالت من 
 (٢٩٢.٠٠٠)  ( ١.١٦٢.٢٣٢) ٦ شراء استثمارات 

 ١٦٥.٨٤١  ٤٣٧.٢٩٨  استثمارات  بیع
 (٥٢٩)  ( ٣.٧٣٥)  شراء تجھیزات وأثاث وأصول حق استخدام 

 ١٠١   -  أثاث وأصول حق استخدام و تجھیزات  استبعاد
 (١١.٥٣٢)  ( ٣.٤٧٨)  شراء موجودات غیر ملموسة  

 ٨٠.٧٧٤  ( ٨٧.١٦٥)  األنشطة االستثماریة)المستخدم في(  / ن مصافي النقد الناتج 
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 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 مارس ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةاللفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 رئیس مجلس اإلدارة     والرئیس التنفیذي عضو مجلس اإلدارة 

   الرئیس التنفیذي المالي   
     
     

 

 مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةاللفترة   
 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠  
 )معدلة(     
 )ألف لایر سـعودي(   )ألف لایر سـعودي(  إیضاح  
     

     التمویلیةالتدفقات النقدیة من االنشطة 
 (١٥٩)  ( ٤.٢٧٥)  التزام عقود إیجار مدفوع 

 (١٥٩)  ( ٤.٢٧٥)  التمویلیة األنشطة  المستخدم فيصافي النقد 
     

 ٩٩.٧١٢  ١٢٣.١٨٨  صافي التغیر في النقد وما في حكمھ
 ٢٩٠.٤١٣  ٦٦٥.٧٠٩  النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة

 ٣٩٠.١٢٥  ٧٨٨.٨٩٧  النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 
     

     غیر نقدیة  معامالت
 ٣٠.٢٧٧  ٥٣.٨٦١  غیر محققة من استثمارات متاحة للبیع  / )خسائر( أرباح
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م  2020 مارس 31كما في
 
 التنظيم واألنشطة الرئيسية  .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  /138رقم  االستثمارقرار وزارة التجارة و

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

 :كما يليللشركة المسجل المركز الرئيسي 
 

 حي الخالدية
  األمير سعود الفيصلشارع 
 للشحن مبنى الخطوط السعودية أمام

 23807ص.ب  
 21436جدة  

 المملكة العربية السعودية 
 

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

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

  .(م2007 سبتمبر 10الموافق )هـ 1428شعبان  28
   

لنظام ل وفقاً في المملكة العربية السعودية  ا نشطة المتعلقة بهالتعاوني واأل تأمينالالشركة في تقديم خدمات  هدافتتمثل أ

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

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

التأمين بينما يحصل  عملياتمن الفائض السنوي من  %90على نسبة المساهمين في الشركة 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

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

تم إعداد  .واالصدارات األخرى والمعايير المعتمدة من قبل هيئة المحاسبين السعوديين القانونيين ،المملكة العربية السعودية

، على م2019ديسمبر  31والسنة المنتهية في  م2020مارس  31القوائم المالية للشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

مؤسسة  على التوالي، كما تم تعديلها من قبل  و "معايير التقارير المالية الدولية" 34التوالي، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

 -( 21"ضرائب الدخل" والتفسير ) - 12)المتعلقة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي وضريبة الدخل النقد لمحاسبة الزكاة 

 "الضرائب" فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل(.
 

. الصادرة  على التعليمات الحديثة  اءً بن  الدخل  قائمةالدخل في    يبةالزكاة وضر  عرضل  المحاسبية  سياساتها   بتعديل  الشركة  قامت

هيئة  قبل من المعتمدةوالمعايير  واالصداراتالمملكة العربية السعودية،  في المعتمدة الدولية المعاييريتماشى ذلك مع 

يتماشى ، غيرت الشركة معاملتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي بما  . وفقًا لذلكالمحاسبين السعوديين القانونيين

 ، والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء.للمحاسبة 8اسبية الدولية مع السياسات المح 
 

مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية ـ باستثناء قياس االستثمارات ل 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

غير الملموسة  ستخدام والموجودات  االحق أصول والتجهيزات واالثاث  و  االستثمارات المتاحة للبيع  باستثناءترتيب السيولة.  

الدفع للموظفين وااليرادات مستحقة نهاية الخدمة  مكافأةو عموالت مستحقة على وديعة نظاميةوالوديعة النظامية ووالشهرة 

النص على خالف فإن جميع الموجودات والمطلوبات األخرى هي ذات طبيعة قصيرة األجل ـ إال إذا تم  ،مؤسسة النقدإلى 

 .لكذ
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020 مارس 31 كما في
 
 ساس اإلعداد )تتمة(أ .2

 

 )تتمة( أساس االلتزام  )أ(

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

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

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

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

 .منفصل

 

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

 م.2019ديسمبر  31المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في  القوائم

 

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

 

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

  

 المحاسبية الهامة فتراضات التقديرات واالاألحكام و  )ب(
 

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

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

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

اإلدارة في تطبيق السياسات  تبعتها المالية األولية الموجزة، فإن التقديرات الجوهرية التي إعداد هذه القوائم ا إطاروفي 

السياسات  نفسهي سياسات إدارة المخاطر  والتي تتضمن المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات

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

. إن كورونا المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة  القوائمالرئيسية لعدم اليقين بشأن التقديرات التي تم الكشف عنها في 

 21في التقديرات بشكل معقول كما هو مبين في إيضاح  عدم اليقينرة في الوقت الحالي على تحديد مقدار اإلدارة غير قاد

الموجزة. ستستمر اإلدارة في تقييم الوضع، وتعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات إعداد التقارير   وليةالمالية األ  القوائملهذه  

 المستقبلية.

 عمليات موسمية ال  )ج( 
 

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

 المحاسبية الهامة .  السياسات 3
 

مع تلك   متماثلةالمالية األولية الموجزة هي  قوائمإن الـسياـسات المحاـسبية والتقديرات واالفتراـضات المـستخدمة في اعداد ال 

عدا التغيير في محاسبة الزكاة وضريبة ، م2019ديسمبر  31المستخدمة في اعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

تفســـــيرات لجـنة تفســـــير المـعايير اـلدولـية وتـعديالتـها، المعتـمدة من قـبل  ، والـجدـيدة اـلدولـية التـقارير الـمالـية ومـعايير، اـلدـخل

 موضح أدناه:الشركة كما هو 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020 مارس 31 كما في
 

 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات 3

 

ــيرالـجدـيدة وتف ةرير الـماليـ االمـعايير اـلدولـية للتقـ   (أ الـجدـيدة  ةرير الـماليـ االمـعايير اـلدولـية للتقـ  لجـنة تفســـــير  ات ســـ

 وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة
 

 للمعايير الحالية الصـادرة عن مجلس المعايير الدولية للمحاسـبة )"المجلس"( والتغييرات الجديدة التالية المعايير والتعديالت

 :كما يكون مناسباً  –تم تطبيقها من قبل الشركة  2020يناير  1 حيز التنفيذ في والتي دخلت

 

 

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

 .الموجزة

 

 لم تدخل حيز التنفيذوالتي المعايير الصادرة   (ب 

 

الشـــركة  تعتزمفيما يلي المعايير الصـــادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصـــدار القوائم المالية األولية الموجزة. 

 :قيد التنفيذتطبيق المعايير التالية حالما تصبح 
 

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

 
 عامة  نظرة
االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين،  مبادئ المعيار يحددوم 2017مايو  18هذا المعيار في  صدر

 "عقود التأمين".-(4ويحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية )
 

مزايا المشاركة على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع  الجديدالمعيار  ي طبق
 المنشأة أيضاً بإصدار عقود تأمين.  يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين:  تقوم بشرط أن االختيارية

 
 محددة،ال معاييرال بعض تحقق حال في الضمنية، المشتقات (1

 ، و حددةالم االستثمار عناصر (2

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

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

 
 
 

 البيان المعيار/ التعديالت 

 جوهريتعريف ال (8( و)1التعديالت على المعيار الدولي )

 التجاري عمللتعريف ا (3المعيار الدولي للتقارير المالية ) التعديالت على

 

 إطار مفاهيم

تعديالت على مراجع إطار المفاهيم في المعايير الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

 البيان المعيار/ التفسير

ــري مفعوله اعتباران من  يسـ

 بعداو   في  الفترات التي تبدأ

 التواريخ التالية

   

 انظر اإليضاح ادناه عقود التأمين (17المعيار الدولي للتقارير المالية )

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

 م 2020 مارس 31 كما في
 

 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات 3

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

 
   القياس

يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات  ي( الذ4وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )
( نماذج القياس المختلفة 17لمالية )يقدم المعيار الدولي للتقارير ا ،م2015القياس القائمة قبل شهر يناير    ألغراضالمحاسبية  
 التالية: 

 
 التأسيسية" التالية:  العناصر"النموذج العام إلى  يستند
 

 :التي تتكون منالنقدية الواجب تحقيقها، و التدفقات (أ

 للتدفقات النقدية المستقبلية، المحتملة التقديرات المرجحة  •

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

 المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.  تعديل •

 

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

يتم تسجيل  ستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد.تقوم المنشأة بتقديم خدمات في الم

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

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

 

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

 التعاقدية لمجموعة عقود التأمين في ذلك التاريخ، 

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

 في ذلك التاريخ. 

تعديل هامش الخدمات التعاقدية الحقاً بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن  يتم
هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح   عن  التي تزيدان يكون بالسالب، وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية  

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

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

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

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

 

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

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

من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياساً   الُمبسطة  األقساط  توزيع  بطريقةإلى ذلك، يُسمح    إضافة

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

األولي ناقصاً التدفقات النقدية المكتسبة من   وبهذه الطريقة يتم موائمة التزام التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف

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

وقعة سيتم دفعها/ استالمها خالل النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية في حال أن التدفقات النقدية المت

 سنة واحدة أو أقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها.  
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020 مارس 31 كما في
 

 .  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 
 )تتمة(   المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ ج(  

 
  السريان   تاريخ

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

طرحها.    تم  المسائل التيبإعادة مناقشة  . يقوم حالياً مجلس معايير المحاسبة الدولي  مجموعة من األطراف المعنيةمالحظات من  

(، سيقوم مجلس معايير المحاسبة الدولي بإجراءاته 17ق بأي تعديالت مقترحة على المعيار الدولي للتقارير المالية )وفيما يتعل

( حيز التنفيذ وتأجيل االعفاء المؤقت للمعيار 17المعيار. إن تاريخ دخول المعيار الدولي للتقارير المالية ) صدارالعادية إل

، عيارم. وبموجب المسودة الحالية للم2021يناير    1( حالياً هو  4لمعيار الدولي للتقارير المالية )( في ا9الدولي للتقارير المالية )

 1( حيز التنفيذ على فترات التقرير المالي التي تبدأ في 17من المقترح تعديل تاريخ دخول المعيار الدولي للتقارير المالية )

يسمح بالتطبيق  ،م2021يناير  1لمدة سنة واحدة مقارنة مع التاريخ السابق أو بعد هذا التاريخ. إن هذا التأجيل م 2023يناير 

( "اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير 15المبكر في حال تطبيق كل من المعيار الدولي للتقارير المالية )

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

 

 التحول 
 

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

 المنشأة عندئذ اختيار إما طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة.  

 

 واإلفصاح    العرض
 

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

 

   التأثير 
 

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

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

،  بالرغم من ذلك. حجمها  صغرع تأثيراً جوهرياً على ترتيبات إعادة التأمين نتيجة تطبيق المعيار نظراً لكما أن الشركة ال تتوق

متطلبات عرض  الستيفاءالسياسات المحاسبية و تأثير على أنظمة المعلومات ومتطلبات البيانات أن يكون هناكتتوقع الشركة 

التأثير المحتمل جراء تطبيق المعيار الدولي  حجميد دتح  قوائم الماليةمكناً في تاريخ نشر هذه ال. لم يكن مإضافيةوافصاح 

 (.     17للتقارير المالية )

 

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

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

 بالقوائم المالية: 

 

 والقياس   التصنيف 
 

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

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

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

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

 .القائم المبلغ أصل على فائدةالو
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020 مارس 31 كما في
 

 الهامة )تتمة(.  السياسات المحاسبية 3

 
 )تتمة(   المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ ج(  

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

 

   )تتمة( والقياس  التصنيف 

 

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

 الخسارة عند البيع في حال تحقق الشرطين التاليين: 

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

 و المالية،

 .القائم المبلغ أصل على فائدة أيضاً  وتعتبر المبلغ أصلمقابل  مدفوعات هي النقدية للتدفقات التعاقدية الشروط (2

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

االعتراف األولي، يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أن 

 أو تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري.   القيام بذلك سيعمل على استبعاد
 

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

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

 توزيعات األرباح في الربح او الخسارة. بينما يتم عرض 
 

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

ذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثيرات العادلة لاللتزام المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان ل

حالة عدم تطابق محاسبي في الربح  قد يؤدي إلى ،التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر

 .اوالخسارة

 في القيمة   االنخفاض
 

معيار  عكس على( خسائر االئتمان المتوقعة، 9نموذج االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية ) يعكس

(، ليس من 9متكبدة. وفقاً لمنهج المعيار الدولي للتقارير المالية )ال نئتما االخسائر  المبني على (39المحاسبة الدولي )

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

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   

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

نموذج العام لمحاسبة التحوط. تنطبق التعديالت على كامل محاسبة للمبادئ ائم على أساس المتطلبات على تأسيس منهج ق

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

(. تم  39في معيار المحاسبة الدولي ) كما  تحوطات ، قد تستمر المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حالياً هذه اليتعلق ب

 مجلس معايير المحاسبة الدولي يعالج حالياً محاسبة التحوط كمشروع منفصل.   لكون راً استخدام هذا االستثناء بشكل كبير نظ
 

 السريان  تاريخ
 

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

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

بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير  التي تقوم للمنشآتتسمح م، 2016سبتمبر  12التي صدرت في 

( قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية 9ية )( للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المال4المالية )

 " عقود التأمين" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما:   - (17الجديد )
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020 مارس 31 كما في
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(.  3

 
 )تتمة(   المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ ج(  

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

 

 ة( م)تت السريان  تاريخ
 

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

 سريان المعيار التأمين الجديد، أو  تاريخ (أ

. يقترح مجلس المعايير المحاسبة يهما يأتي أوالً(ا)م 2021يناير  1التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  فترات ( ب

( والمعيار الدولي للتقارير المالية 17الدولي تمديد االعفاء المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )

إضافية تتعلق بالموجودات   الفصاحاتم. هناك حاجة  2022يناير    1( إلى  4( في المعيار الدولي للتقارير المالية )9)

الل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المالية خ 

 ;أو ;( سابقا 9المعيار الدولي للتقارير المالية )
 

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

التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية  التطابق المحاسبيةعدم 

 إضافية.  إلفصاحاتتوجد حاجة 

( مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود 1: )بـم 2017يناير  1قامت الشركة بتقييم مفصل في بداية  

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

ة الدفترية للشركة التي ترتبط ( مقارنة مجموع مطلوبات القيم2و) مطلوباتها،التأمين( مع مجموع القيمة الدفترية لجميع 

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

ين ( حتى تاريخ دخول معيار عقود التأم9المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )

المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ضمن القوائم المالية  اإلفصاحاتالجديد حيز التنفيذ. إن 

 للشركة.  
 

 التأثير    تقييم 
 

مليون لاير   7.722م، لدى الشركة اجمالي موجودات مالية وموجودات تتعلق بعقود التأمين بمبلغ 2020 مارس 31في  كما 

حتى   بها  المحتفظ االستثمارات أساسية مليون لاير سعودي على التوالي.  تمثل الموجودات المالية بصفة  3.224سعودي و

  31مليون لاير سعودي ) 6.932 بمبلغألجل وصكوك محددة  وودائعتاريخ االستحقاق والتي تتكون من نقد وما في حكمه 

مبلغ القيمة العادلة الستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة محتفظ بها من خالل إن  ودي(.  مليون لاير سع  5,511م:  2019ديسمبر  

مليون لاير سعودي(.   270م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 698م هو 2020 مارس 31قائمة الدخل كما في 

 1.440  :م2019ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  1.685تتكون الموجودات المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ  

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

 . (9)تقارير المالية ال تتوقع الشركة أن يتأثر تصنيف وقياس األصول المالية بتطبيق المعيار الدولي لل المرحلة،ولكن في هذه 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020 مارس 31 كما في
 
 نقد وما في حكمهال  .4
 

 مما يلي:حكمه ما في والنقد  يتكون
 

 )غير مراجعة(  م2020 مارس 31 

 المجموع     المساهمين عمليات     التأمين عمليات  

 لاير سعودي( )ألف  

      

 620.443  190.990  429.453 يةبنك أرصدة

 168.454   -  168.454 ألجل ودائع

 597.907  190.990  788.897 

 
 
 

 )مراجعة( م2019 ديسمبر 31 

 المجموع   المساهمين عمليات   التأمين عمليات 

 )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 

 

في تاريخ التقرير المالي.   يالمساهمين عن طريق تحويل نقد عملياتمستحق القبض من  /الدفع إلى تم تسوية مبلغ مستحق 

لى  إســعودي   لايرمليون  29.9بمبلغ   اً مين نقدأ الت عملياتحولت ، م2020 مارس 31أشــهر المنتهية في  ثالثةالخالل فترة 

 مليون لاير سعودي(. 99م: 2019ديسمبر  31المساهمين ) عمليات

 

 ، بالصافي مدينة مينأأقساط ت.  5
 

 تتضمن أقساط التأمين المدينة المبالغ المستحقة من األطراف التالية:
 

 م 2020 مارس 31 

 )غير مراجعة(   

 ألف لاير سعودي

 

 م2019 ديسمبر 31 

 )مراجعة(   

 ألف لاير سعودي

 

786.550.1 مين أ حملة وثائق الت   810.287.1  

312.969 وسطاء    754.598  

068.23 (14 إيضاحجهات ذات عالقة )        -   

 166.543.2   564.886.1  

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

092.369.2 مين مدينة، بالصافي  أأقساط ت   377.689.1  
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020 مارس 31 كما في
 

  ستثمارات اال  .6

 يلي: تصنف االستثمارات كما 

 

 

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

 

 
 مما يلي:  للبيع  المتاحةتتكون االستثمارات  (2)

 

 ()مراجعة م2019 ديسمبر 31  (مراجعة)غير  م2020 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 

 

 

454.283 

 

 

243.579 

 

 

697.862 

 

 

 

161.548 

 

 

107.968 

 

 

269.516 

 1.440.066 876.063 564.003  1.684.539 1.158.298 526.241 للبيع   متاحةاستثمارات 

استثمارات محتفظ بها  

 حتى تاريخ االستحقاق 

 

      -   

 

131.250 

 

131.250 
 

 

      -   

 

131.250 

 

131.250 

 980.524 1.533.127 2.513.651  725.551 1.115.281 1.840.832 

   ( مراجعةم )غير 2020 مارس  31 

   عمليات المساهمين   عمليات التأمين    

 المجموع  دولي محلي  دولي محلي 

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

 103.104  -       78.079    -       25.025 صكوك 

 594.758  -       165.500  -       429.258 استثمار  صناديق

 454.283       -  243.579       -  697.862 

   )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 

   م )غير مراجعة( 2020 مارس  31 

   عمليات المساهمين   عمليات التأمين    

 المجموع  دولي محلي  دولي محلي 

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

246.258 233.576 صكوك    655.104 181.964  1.328.890 

 150.995  5.833 110.743  34.419 -         استثمار  صناديق

 114.808  -         114.808  -         -         أسهم 

 89.846  -           -         -         خاصة استثمارات في محفظة 

 233.576 292.665  970.501 187.797  1.684.539 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020 مارس 31 كما في
 

 االستثمارات )تتمة( .   6

 

 

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

 

 

 فيما يلي الحركة في أرصدة االستثمارات:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   )مراجعة(   م2019 ديسمبر  31 

   عمليات المساهمين  عمليات التأمين    

 المجموع   دولي  محلي   دولي  محلي  

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي(   )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  -       -       خاصة استثمارات في محفظة 

 238.899 325.104  687.736 188.327  1.440.066 

   م )غير مراجعة( 2020 مارس  31 

   عمليات المساهمين   عمليات التأمين    

 المجموع  دولي محلي  دولي محلي 

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

 131.250  -       131.250  -         -       صكوك 

       -       -  131.250       -  131.250 

 ( مراجعة)غير  م2020 مارس 31 

 المجموع   المساهمين  عمليات   التأمين  عمليات  

 )ألف لاير سعودي(  

      
 1.840.832  1.115.281  725.551 الفترةالرصيد في بداية 

 1.162.232  609.419  552.813 خالل الفترة مشتراه

 (437.298)  (153.508)  (283.790) خالل الفترة مباعة
 (52.115)  (38.065)  (14.050) ، بالصافيغير محققة خالل الفترة أرباح

 980.524  1.533.127  2.513.651 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020 مارس 31 كما في
 

 االستثمارات )تتمة( .   6
 

 

 ودائع ألجل .  7
 

ودائع مرابحة بشــكل رئيســي . هذه الودائع هي ومؤســســات مالية مرموقة بنوك تجارية  معيوجد لدى الشــركة ودائع ألجل 

ولديها مدة اســتحقاق   في الغالب  باإلضــافة الى نســبة ضــئيلة كودائع مضــاربة. ودائع المرابحة هذه مقومة باللاير الســعودي

ـسنوياً. فيما  %4.30لى إ %2.00ايرادات مالية بنـسب تتراوح من  تحققوالى أكثر من ـسنة أكثر من ثالثة أـشهر  من اـصلية

 :م2020 مارس 31يلي حركة الودائع ألجل خالل الفترة المنتهية في 
  
 )غير مراجعة(  م2020 مارس 31 

 المجموع     عمليات المساهمين    عمليات التأمين 

 )ألف لاير سعودي(  

      

 5.063.976  1.716.011  3.347.965 الفترة بداية في الرصيد

 (1.109.087)  (475.087)  (634.000) خالل الفترة مستحقة ودائع

 464.105  150.000  314.105 خالل الفترة مضافة ودائع

 3.028.070  1.390.924  4.418.994 
    
 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) السنةمستحقة خالل  ودائع

 3.637.489  1.160.924  2.476.565 السنة خالل مضافة ودائع

 3.347.965  1.716.011  5.063.976 
 
 الوديعة النظامية    .8

 
مليون لاير   120من رأسمالها المدفوع بقيمة    %10، أودعت الشركة مبلغاً يعادلمؤسسة النقدالتأمين التي حددتها   للوائحوفقاً  

علماً بأن هذه الوديعة   مؤسسة النقد. يتم دفع العموالت المستحقة على هذه الوديعة إلى مؤسسة النقدسعودي لدى بنك حددته 
 .مؤسسة النقدال يمكن سحبها بدون موافقة 

 

 

 

 

 

 )مراجعة( م2019 ديسمبر 31 

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ( سعودي لاير)ألف  

      

 1.621.491  811.316  810.175 الرصيد في بداية السنة
 3.702.161  1.664.712  2.037.449 خالل السنة مشتراه
 (3.556.635)  (1.402.277)  (2.154.358) خالل السنة مباعة

 73.815  41.530  32.285 ، بالصافيغير محققة خالل السنة خسائر

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

 م 2020 مارس 31 كما في

 

 االحتياطيات الفنية   .9

 
   غير المكتسبةمين أالحركة في اقساط الت 1.9

 :فيما يلي الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة

 

 

 
 

 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات  2.9

 يتكون صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات الفنية األخرى مما يلي:

 

 

 

 

 )غير مراجعة(  م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلل 

 الصافي   تأمين  إعادة    جمالياإل 

 )ألف لاير سعودي(  

       

 4.355.594  (20.625)  4.376.219 2020يناير  1كما في الرصيد 
 3.452.414  (17.564)  3.469.978 )صادرة( خالل الفترة  / مكتتبةأقساط تامين 

 (2.672.356)  14.764  (2.687.120) أقساط تامين مكتسبة خالل الفترة

 5.159.077  (23.425)  5.135.652 

 م )مراجعة(2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 الصافي  تأمين إعادة   جمالياإل 

 سعودي( )ألف لاير  

      

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

 (9.371.291)  91.489  (9.462.780) السنةأقساط تامين مكتسبة خالل 

 4.376.219  (20.625)  4.355.594 

 م 2020 مارس 31 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

   

 451.788 441.811 مطالبات قائمة 

 1.157.428 1.151.564 عنها غير مبلغمطالبات متكبدة 

 18.492 18.409 تسوية المطالبات احتياطي

 1.611.784 1.627.708 

   :خصمي

 (1.218) (1.292) قائمة المطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 (3.972) (5.226) عنها غير المبلغمين في المطالبات المتكبدة أ حصة معيدي الت

 (6.518) (5.190) 

 1.622.518 1.605.266 المطالبات القائمة واالحتياطيات صافي 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020 مارس 31 كما في

 

 المستأمنة   الموجودات    .10

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

 (. م2018مارس  1)الموافق  هـ1439 اآلخرةجمادى  13 من هذه االتفاقية. يسري مفعول يةإدار رسومهذه الخدمات على 
 

، 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 

. بلغت الموجودات الموجزة  قائمة المركز المالي األولية  في تم إجراء المقاصة بينها  المركز الماليقائمة    إعدادكما في تاريخ  
مليون  272.9: م2019) م2020 مارس 31كما في  مليون لاير سعودي 273.1 مستأمنةوالمطلوبات المحتجزة بصفة 

 (.  لاير سعودي 
 

 محتملة  المطلوبات ال و لتزامات اال.   11

 :لشركةعلى افيما يلي االلتزامات والمطلوبات المحتملة  (أ

 م 2020 مارس 31 

 )غير مراجعة(   

 ألف لاير سعودي

 

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(   

 ألف لاير سعودي

 

 34.818 18.601 خطابات ضمان*

 -         -      تشغيليةالتزامات 

 34.818 18.601 المجموع 

 

       سعودي  لاير مليون 110.3من قبل البنوك  صادرةال الضمان خطابات مجموع بلغ، م2020 مارس 31 تاريخ في كما  *  

مليون لاير   34.8: م2019ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 18.6منها  ،مليون لاير سعودي( 134.8: م2019)

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

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

 م.2019ديسمبر  31 منذ تاريخ

 

 العادلة لألدوات المالية القيمة  .12

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

 التزام تحدث إما:ادلة 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 غياب سوق رئيسية •
 

 القيمة العادلة والتدرج الهرمي للقيمة العادلة  أ( تحديد
 

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

 لمنشأة يمكن والتيأو استثمار مطابق  نشطة لنفس األداة الماليةالسواق 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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 لمالية األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 م 2020 مارس 31 كما في
 

 )تتمة( العادلة لألدوات المالية .  القيمة12
 

 الدفترية والقيمة العادلة ب( القيم
 

الي الق ا في ييبين الـجدول الـت اتـه ا في ذـلك مســـــتوـي ة بـم الـي ة للموجودات والمطلوـبات الـم ادـل دفترـية والـع درجـمة اـل   الهرمي الـت

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

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

 

 
 القيمة العادلة  ج( قياس

 
 غير المالحظة الجوهرية والمدخالت التقييم  أساليب 

 
ــالي ــتخدمة في قياس القيم العادلة  بيبين الجدول التالي اســ ــتوى  التقييم المســ  31و م2020 مارس 31في كما  الثانيللمســ

 إضافة الى المدخالت الجوهرية المستخدمة غير المالحظة.م 2019 ديسمبر
 

 
 

 النوع

 
 

 أسلوب التقييم

 
مدخالت جوهرية غير  

 مالحظة

العالقة بين المدخالت 
الجوهرية غير المالحظة  

 وقياس القيمة العادلة  

دة  اـئ دل ـف صـــــكوك ذات مـع
  استثماريةوصناديق  غيرمت

 

  الى األـسعارالتقييمات تـستند 
ل   ا من قـب التي تم اســـــتالمـه

ــتثمارية مدير المحفظة   االسـ
ــة كــل فترة وعلى   في نهــاي
أـسعار اإلغالق لـصافي قيمة 

 .المعلنة الموجودات

 ال ينطبق ال ينطبق

   القيمة العادلة  

المستوى   

 األول 

المستوى   

 الثاني 

المستوى   

 الثالث 

  

 المجموع 

  

 القيمة الدفترية 

           )غير مراجعة(م 2020 مارس 31

          )ألف لاير سعودي( 

          

         بالقيمة العادلة  مقاسة موجودات مالية  
          

بالقيمة استثمارات محتفظ بها 

 من خالل قائمة الدخل العادلة

 

    -  697.862  

 

    -  697.862 

 

697.862 

 1.684.539  1.684.539  -      553.489  1.131.050 استثمارات متاحة للبيع

 1.131.050  1.251.351      -  2.382.401  2.382.401 

   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 مارس 31 كما في

 

 التشغيلية القطاعات   .13
 

ركة عقود تأمين قصـيرة األجل فقط لتغطية خدمات الرعاية  التأمين   عملياتصـحي(. إن كافة التأمين الالصـحية )تصـدر الـش

وفقاً لفئتين من العمالء بناًء  عملياتللشـــركة ت مارس في المملكة العربية الســـعودية. ألغراض تقارير اإلدارة، يتم مراقبة ال

ــين يمثل ــمولين بالتغطية. إن قطاع العمالء الرئيســ ــركات الكبرى، أما بقية العمالء فال   عمالء على عدد األفراد المشــ الشــ

ــغيلية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة الى فريق   ــيين. يتم إعداد التقارير عن القطاعات التش يعتبروا عمالء رئيس

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

 

 المساهمين في الشركة. عملياتال تتضمن القطاعات التشغيلية 

 

والتسـويق والمصـروفات  ال تتضـمن نتائج القطاعات ايرادات االسـتثمار والعموالت واإليرادات األخرى ومصـروفات البيع 

 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 2020 مارس 31 كما في
 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال  .13
 

ــركة وموجوداتها لطبقا  ــطة الشـ ــغيلية من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنشـ ــركة، تم اعتماد القطاعات التشـ لتقارير الداخلية بالشـ

 ومطلوباتها كما هي مدرجة أدناه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م )غير مراجعة( 2020 مارس 31كما في      

    عمليات التأمين  

   القطاعات التشغيلية

 لاير سعودي( )ألف 

عمالء 

 ين رئيسي 

غير  عمالء 

 ين رئيسي 

مجموع عمليات  

 مين أالت

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

       الموجودات 

 2.369.092    -      2.369.092 977.318 1.391.774 أقساط تامين مدينة، بالصافي

 قساطاألحصة معيدي التأمين في 

 مكتسبةالغير 

 

10.695 

 

12.730 

 

23.425 

 

      - 

  

23.425 

مطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 قائمةال

 

550 

 

742 

 

1.292 

 

      - 

  

1.292 

 مطالباتالحصة معيدي التأمين في 

 مبلغ عنهاالمتكبدة غير ال

 

2.151 

 

3.075 

 

5.226 

 

      - 

  

5.226 

 141.729  -       141.729 55.274 86.455 مؤجلة اقتناء وثائق تكاليف

 8.448.641  3.629.260 4.819.381   مصنفةموجودات غير 

 10.989.405  3.629.260 7.360.145   مجموع الموجودات 

       

       المطلوبات 

 5.159.077  -       5.159.077 1.945.038 3.214.039 أقساط تامين غير مكتسبة

 441.811  -       441.811 125.699 316.112 مطالبات قائمة 

 1.151.564  -       1.151.564 317.925 833.639 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 18.409  -       18.409 5.160 13.249 احتياطي تسوية المطالبات

 1.126.274  576.964 549.310   مصنفةمطلوبات غير 

 7.897.135  576.964 7.320.171   مجموع المطلوبات 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2020 مارس 31 كما في
 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال   .13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   م )مراجعة(2019 ديسمبر 31كما في 

    مينأ عمليات الت 

 

  القطاعات التشغيلية

 )ألف لاير سعودي( 

 

عمالء 

 ينرئيسي

 

غير عمالء 

 ينرئيسي

 

مجموع عمليات 

 مينأ الت

 

عمليات 

 المساهمين

  

 

 المجموع

       الموجودات

 1.689.377  -       1.689.377 696.916 992.461 أقساط تامين مدينة، بالصافي 

 قساطاألحصة معيدي التأمين في 

 مكتسبةالغير 

 

10.819 

 

9.806 

 

20.625 

 

      - 

  

20.625 

 مطالباتالحصة معيدي التأمين في 

 1.218 692 526 قائمةال

 

      - 

 

1.218 

 مطالباتالحصة معيدي التأمين في 

 3.972 2.759 1.213 مبلغ عنهاالمتكبدة غير ال

 

      - 

 

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 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 18.492  -       18.492 5.032 13.460 احتياطي تسوية المطالبات

 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 مارس 31كما في 
 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال   .13

 
 

 م 2020 مارس   31أشهر المنتهية في  الثالثة  لفترة  

 )غير مراجعة( 

 القطاعات التشغيلية  

 )ألف لاير سعودي( 

   

 ين رئيسي عمالء 

  

 ين غير رئيسي  عمالء 

  

 المجموع 

       االيرادات

 3.469.978  1.154.770  2.315.208  إجمالي األقساط المكتتبة

 ( 1.130)  ( 376)  ( 754)  محلياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين  

 ( 16.434)  ( 5.469)  ( 10.965)  دولياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين  

 3.452.414  1.148.925  2.303.489  صافي األقساط المكتتبة 

 ( 780.058)  ( 283.282)  ( 496.776)  ، بالصافي بةسفي األقساط غير المكت التغيراتصافي 

 2.672.356  865.643  1.806.713  بة سصافي األقساط المكت

       تكاليف ومصروفات االكتتاب  

 ( 2.338.050)  ( 667.095)  ( 1.670.955)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 2.667  761  1.906  حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة  

 ( 2.335.383)  ( 666.334)  ( 1.669.049)  المدفوعة صافي المطالبات 

 9.977  ( 1.452)  11.429  في المطالبات القائمة  التغيرات

 5.864  ( 6.359)  12.223  عنها  مبلغ  غير  متكبدةفي المطالبات ال التغيرات

 83  ( 128)  211  في احتياطي تسوية المطالبات  اتالتغير

 74  50  24  المطالبات القائمة  منحصة معيدي التأمين في  التغير 

 1.254  316  938  عنها  مبلغ غير  متكبدة المطالبات ال منحصة معيدي التأمين في  التغير 

 ( 2.318.131)  ( 673.907)  ( 1.644.224)  صافي المطالبات المتكبدة  

 ( 62.911)  ( 25.164)  ( 37.747)  تكاليف اقتناء الوثائق  

 ( 2.381.042)  ( 699.071)  ( 1.681.971)  ومصروفات االكتتاب مجموع تكاليف 

 291.314  166.572  124.742   االكتتاب  نتائجصافي 

       أخرى )مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 21.571      مدينة مشكوك في تحصيلها  تأمين  أقساط  مخصص 

 67.151        مصنفة إيرادات غير 

 ( 243.864)      مصنفة  ر مصروفات غي 

 ( 155.142)      تشغيلية األخرى اليرادات اإل مصروفات( / ال مجموع )

 136.172      قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل   لفترةادخل 
 ( 10.515)      ( الدفع مستحق   فائض الى  تحويل ال) مين أعمليات الت  إلىالدخل العائد صافي 

 125.657      الدخل  وضريبة  الزكاة  قبل  الدخل العائد للمساهمين صافي 

 ( 14.970)        زكاة

 ( 10.952)      دخل   ضريبة

 99.735      الدخل  وضريبة  الزكاة  بعد  صافي الدخل العائد للمساهمين 

إجمالي األقساط المكتتبة  تصنيف الثالثة أشهر المنتهية   لفترة 

 م 2020 مارس 31في 

 لاير سعودي   ألف

 2.614.930 شركات 

 626.692 متوسطة   منشآت

 204.430   صغيرة  منشآت

 18.080 الصغر  متناهية  منشآت

 5.846 أفراد 

 3.469.978 المجموع 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م  2020 مارس 31كما في 
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(.  13
 

 

 م 2019 مارس  31أشهر المنتهية في   الثالثة لفترة   

 )معدلة(   )غير مراجعة(   

 القطاعات التشغيلية  

 )ألف لاير سعودي( 

  

 ين رئيسي  عمالء

  

 ين غير رئيسي عمالء

  

 المجموع 

       اإليرادات 
 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)  ة، بالصافي بسفي األقساط غير المكت التغيراتصافي 

 2.197.324  776.628  1.420.696  بة سالمكتصافي األقساط 

       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)  المدفوعة صافي المطالبات 

 30.526  10.989  19.537  التغيرات في المطالبات القائمة 

 ( 22.425)  ( 8.073)  ( 14.352)  التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها 

 350  126  224  في احتياطي تسوية المطالبات  التغيرات

 ( 32)  ( 4)  ( 28)  في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  التغير 

 ( 9)  ( 1)   ( 8)  التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها 

 ( 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  نتائج صافي 

       أخرى )مصروفات( / إيرادات تشغيلية  

 11.038      مدينة مشكوك في تحصيلها  تأمين  أقساط مخصص 

 62.617        مصنفة إيرادات غير 

 ( 200.615)      مصنفة  ر مصروفات غي 

 ( 126.960)      تشغيلية األخرى اليرادات  اإلمصروفات( /  المجموع )

 101.461      دخل الفترة قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل 

 ( 7.339)      الدخل العائد إلى عمليات التأمين )التحويل الى فائض مستحق الدفع( صافي 

 94.122      العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل الدخل صافي 

 ( 11.026)       زكاة

 ( 13.260)      ضريبة دخل 

 69.836      صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل 

إجمالي األقساط المكتتبة تصنيف  

 

  

  في المنتهية أشهر  الثالثة لفترة 

 م 2019  مارس 31

 سعودي  لاير  ألف

 2.116.243  شركات 

 575.026 متوسطة   منشآت

 194.009 صغيرة    منشآت

 16.540 الصغر  متناهية  منشآت

 3.629 أفراد 

 2.905.447 المجموع 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م  2020 مارس 31كما في 
 

 عالقة الجهات ذات المعامالت مع ال  .14

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

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

فيما يلي تفاصيل  .إدارة الشركة ومجلس اإلدارة من قبل التي تخضع لها واألحكام المعامالت هذه تسعير الموافقة على 

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

 

 
 لاير سعودي(. ألف 78,848م: 2019لاير سعودي ) ألف 86.301لجهات ذات عالقة  اتمستحقالبلغت * 
 .(5)إيضاح  المبالغ المدرجة في بند أقساط تأمين مدينة** 
 المبالغ مدرجة في بند المطالبات القائمة.*** 

 

 :مارس 31المنتهية في  اإلدارة خالل الفترة كبار موظفي تعويضاتفيما يلي 
 

 م 2020 مارس 31 

 )غير مراجعة(   

 ألف لاير سعودي

 

 م2019 مارس 31

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 
 6.080 6.133 منافع قصيرة األجل 
 1.644 2.864 منافع طويلة األجل 

  8.997 7.724 
 

تتضمن المنافع قصيرة األجل الرواتب والبدالت والعموالت والمكافآت السنوية والحوافز، بينما تتكون المنافع طويلة األجل 

 نهاية الخدمة وبرنامج الحوافز طويل األجل. مكافأةمن 

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

  مارس  31    

 م2020

  مارس 31

 م  2019

  مارس  31 

 م  2020

 ديسمبر   31

 م 2019 

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

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي(     

         

 ( 285** ) 23.068**  143.721 357.988  اقساط تأمين مكتتبة   مساهمون 

اقساط إعادة تأمين    مساهمون 

 صادرة  

 

13.044 

 

4.033 

 

*(55.932 ) *(55.319) 

 (14.010***) ( 1.743***)  25.306 15.688  مطالبات مدفوعة   مساهمون 

تكاليف عالج تم    مساهمون 

تحميلها من قبل  

 مقدمي الخدمة  

 

18.818 

 

 

15.705 

 

(***2.070 ) 

 

(***9.824) 

مصروفات  صافي    مساهمون 

من جهة    /إلى  محملة

 عالقة  ذات 

 

136 

 

 

69  *163 

 

*779 

مساواة في توزيع    مساهمون 

 بالصافي  ،الضريبة

 

      - 6.131       -      - 

  أعضاءأتعاب   مساهمون 

 اإلدارة  مجلس 

 

225 225  *(225 ) (*700) 

ايست   شركة بوبا ميدل

ليمتد القابضة )جهة  

 ذات عالقة( 

  

 

 رسوم عالمة تجارية  

 

6.699 5.539 

 

*(30.307 ) 

 

 

(*23.608) 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2020 مارس 31كما في 

 
 وضريبة الدخلالزكاة    .15

 
 :م2019وم 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةالفيما يلي تفاصيل الزكاة وضريبة الدخل لفترة 

 

أشهر   الثالثةفترة  

  31المنتهية في 

 م 2020 مارس

 )غير مراجعة(

  ألف لاير سعودي 

أشهر   الثالثةفترة 

  31المنتهية في 

 م 2019 مارس

 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي 

    

 11.026  14.970 مصروف الزكاة الحالي

    

 7.564  8.363 مصروف ضريبة الدخل الحالي

 5.696  2.589 (15أ.)إيضاح  ضريبة مؤجلة مصروف

 10.952  13.260 

 25.922  24.286 

 

 الحركة في الضريبة المؤجلة كما يلي:  (أ 

 
م والسنة المنتهية 2020 مارس 31الزكاة وضريبة الدخل المستحقة خالل الفترة المنتهية في  مخصص ما يلي الحركة فييف

 م على التوالي:2019ديسمبر  31في 
 

 

 

 

 الزكاة المستحقة 

  )ألف لاير سعودي( 

ضريبة الدخل  

 المستحقة

  )ألف لاير سعودي( 

 المجموع 

  مارس 31

 م 2020

 )ألف لاير سعودي( 

  )غير مراجعة( 

 المجموع

ديسمبر   31

 م2019

 )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة( 

 199.784  274.709  42.265  232.444 الفترة / السنةالرصيد في بداية  

 123.520  23.333  8.363  14.970 المخصص خالل الفترة / السنة 

 (48.595)  ( 10.573)  ( 10.551)  (22) المدفوع خالل الفترة / السنة 

 274.709  287.469  40.077  247.392 نهاية الفترة / السنةالرصيد في 

  

 

 

 

 

 

 
 م 2020  مارس 31

 ألف لاير سعودي 

 
 م2019ديسمبر  31

 سعودي ألف لاير 

 
 م 2019 مارس 31

 ألف لاير سعودي 

 25.552  25.552  30.216 الرصيد االفتتاحي ألصل الضريبة المؤجلة

 (5.696)  4.664  ( 2.589) دخل ضريبة مؤجلة)مصروف( / 

 27.627  30.216  19.856 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2020 مارس 31كما في 

 
 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل.   15

 
 الوضع الزكوي 

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

للزكاة وضريبة الدخل  خالل األعوام السابقة ربوط بالتزامات إضافية وقد تلقت الشركة م.2018في ذلك للعام المالي 
م. 2018 وللعام م2016 حتى م2013م، وللفترة من 2010 حتى م 2008 من المالية وضريبة االستقطاع عن الفترات  

 النظامية والوديعة االستثمارات قبول خصم عدم بسبب رئيسي بشكل نشأت فروقات الزكاة والضريبة المشار اليها أعاله
الزكوي للشركة وعدم األخذ بالحسبان مبالغ الزكاة والضريبة التي تمت تسويتها عند تقديم االقرارات لبعض  الوعاء من

األعوام قد تم تصعيدها مؤخرا لألمانة العامة للجان الضريبية للفصل فيها والزالت  جميع االعتراضات لهذه تلك األعوام.
 قيد الدراسة.

 قرارها لصالح االبتدائية االعتراض لجنة اصدرت فقد م2012و م2011 بالفروقات الخاصة بالعامين الماليين يتعلق وفيما 
مليون لاير وتم االعتراض على ذلك القرار واستئناف الدعوى  17زكوية على الشركة مقدارها  مطالبات الهيئة والمتضمن

من قبل الشركة لدى اللجنة االستئنافية. كما نشير هنا الى أن الدعوى قد تم تحويلها الى األمانة العامة للجان الضريبية بعد 
ية قيد الدراسة وبانتظار هـ وتفعيل القواعد المنظمة لعمل اللجان، والزالت القض1439صدور قرار انشاء األمانة بعام 

 تحديد موعد لجلسة االستماع من األطراف.
 

 المال سأر   .16
 

ــركة المصــرح به والصــادر والمدفوع بالكامل  ــعوديمليون  1.200بلغ راس مال الش   م2020 مارس 31 كما في  لاير س

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

 لاير سعودي. 10قيمة كل سهم 

 

 :كاالّتيينقسم  الشركة ملكية إن هيكل

 

 م )مراجعة(2019 ديسمبر 31 م )غير مراجعة( 2020 مارس 31 

 سعودي( )ألف لاير  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
 
ــعودية،   تأميننظام ال للوائح وفقاً  ــركة يجب في المملكة العربية السـ ــاهميندخل من  %20 تجنيبعلى الشـ   احتياطيك المسـ

تقوم الشـــركة بإجراء هذا التحويل  المدفوع.  رأس المال من %100 حتياطيحتى يســـاوي هذا االمن صـــافي الدخل نظامي 

ديســمبر  31مليون لاير ســعودي ) 727.9مبلغ تم تجنيب  2020 مارس 31في  . كما ديســمبر 31في   ســنوي أســاسعلى 

مال   من رأس( %61: م2019ديســـــمبر  31) %61يمـثل مـما  نـظامي  كإحتـياطي ســـــعودي(  مليون لاير 727.9 :م2019

 .الشركة المدفوع
 

 المالرأس  إدارة   .18
 
 .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 
أنشطة ب المتعلقة مخاطرالة على ضوء التغيرات في ظروف السوق وأساس 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 

 
خالل فترة التقرير المالي  رقابيا لمتطلبات الرأسمالية المفروضة باي مجلس اإلدارة بشكل كامل أر حسبالتزمت الشركة 

 المعلن عنها.
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020 مارس 31كما في 

 
 ربحية السهم    .19
 

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

تم تعديل ربحية السهم األساسي بسبب  على الشركة. ربحية السهم المخفضةالصادرة والقائمة في نهاية الفترة. ال يتم تطبيق 

 وليةاألالمالية  قوائمهذه الل)أ( 3 يضـاحالمحاسـبية لعرض الزكاة وضـريبة الدخل كما هو موضـح في اإلالتغير في السـياسـة  

 الموجزة.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2020 مارس 31كما في 

 
 ضافيةالمعلومات اإل  .20
 

 ةالموجز ةالمركز المالي االوليقائمة 
 
 م )مراجعة(2019ديسمبر  31  ( م )غير مراجعة2020 مارس 31 
 المجموع عمليات المساهمين مينأ عمليات الت  المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
        الموجودات 

 665.709 218.767 446.942  788.897 190.990 597.907 النقد وما في حكمه
 1.689.377 ــ      1.689.377  2.369.092 ــ      2.369.092 صافي  بال ،أقساط تامين مدينة

 20.625 ــ      20.625  23.425 ــ      23.425 مكتسبةالقساط غير األحصة معيدي التأمين في 
 1.218 ــ      1.218  1.292 ــ      1.292 قائمة  المطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 3.972 ــ      3.972  5.226 ــ      5.226 المتكبدة غير المبلغ عنهامين في المطالبات أ حصة معيدي الت
 134.022 ــ      134.022  141.729 ــ      141.729 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 1.840.832 1.115.281 725.551  2.513.651 1.533.127 980.524  استثمارات
 276.643 54.219 222.424  249.560   36.680 212.880 مدفوعة مقدما وموجودات أخرى مبالغ

 5.063.976 1.716.011 3.347.965  4.418.994 1.390.924 3.028.070  ودائع ألجل
 169.441 169.441 ــ      165.051 165.051 ــ        يبالصافأصول حق استخدام، ثاث وأتجهيزات و

 56.245 56.245 ــ      55.257 55.257 ــ      ، بالصافي  موجودات غير ملموسة
 30.216 30.216 ــ      27.627 27.627 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      11.604 11.604 ــ       وديعة نظامية علىمستحقة  عموالت

 10.181.096 3.589.000 6.592.096  10.989.405 3.629.260 7.360.145 الموجودات  مجموع
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2020 مارس 31كما في 

 
 اإلضافية )تتمة(المعلومات  . 20
 

  )تتمة( ةالموجز ةالمركز المالي االوليقائمة 
 )مراجعة( م2019ديسمبر  31  ( )غير مراجعة م2020 مارس 31 
 المجموع المساهمين عمليات مينأ الت عمليات  المجموع المساهمين عمليات  مينأالت عمليات  
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  سعوديألف لاير  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

        المطلوبات 
 448.687 95.889 352.798  413.162 92.979 320.183 ومطلوبات أخرى   الدفع مصروفات مستحقة
 168.454 ــ      168.454  170.195 ــ      170.195 مستحقة الدفعمين أ فائض عمليات الت

 54.413 ــ      54.413  58.932 ــ      58.932 الدفع ةتامين مستحق إعادةارصدة 
 4.376.219 ــ      4.376.219  5.159.077 ــ      5.159.077 مكتسبة  أقساط تأمين غير 
 451.788 ــ      451.788  441.811 ــ      441.811 مطالبات قائمة 

 1.157.428 ــ      1.157.428  1.151.564 ــ      1.151.564 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 
 18.492 ــ      18.492  18.409 ــ      18.409 احتياطي تسوية المطالبات

 78.848 78.848 ــ       86.301 86.301 ــ      لجهات ذات عالقة  اتمستحق
 96.341 96.341 ــ      98.611 98.611 ــ      نهاية الخدمة مخصص مكافأة

 274.709 274.709 ــ      287.469 287.469 ــ      زكاة وضريبة دخل  مخصص 
 10.820 10.820 ــ      11.604 11.604 ــ      النقد العربي السعوديمستحقة الدفع إلى مؤسسة  عموالت

 7.136.199 556.607 6.579.592  7.897.135 576.964 7.320.171 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       18.265 18.265 ــ       دفعات على أساس السهم

 (57.538) (57.538) ــ       (48.779) (48.779) ــ       الموظفينأسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم 
 1.128.973 1.128.973 ــ       1.228.708 1.228.708 ــ        هأرباح مبقا 

 (10.473) (10.473) ــ       (10.473) (10.473) ــ        احتياطي إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 30.539 18.035 12.504  (23.322) (20.383) (2.939)   ستثماراتالالعادلة لاحتياطي القيمة 

 3.044.897 3.032.393 12.504  3.092.270 3.095.209 (2.939) حقوق الملكية مجموع

 10.181.096 3.589.000 6.592.096  10.989.405 3.672.173 7.317.232 الملكيةالمطلوبات وحقوق  مجموع
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2020 مارس 31 كما في

 
 اإلضافية )تتمة(المعلومات   .20
 

 قائمة الدخل األولية الموجزة
 )غير مراجعة(  مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثة لفترة 
 م2019  م2020 

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

 2.905.447 ــ    2.905.447  3.469.978 ــ    3.469.978 إجمالي األقساط المكتتبة
 (2.495) ــ    (2.495)  (1.130) ــ    (1.130) محلياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 (18.174) ــ    (18.174)  (16.434) ــ    (16.434) دولياً  –لمعيدي التأمين أقساط صادرة 

 2.884.778 ــ    2.884.778  3.452.414 ــ    3.452.414 مكتتبةالقساط األصافي 

 (687.454) ــ    (687.454)  (780.058) ــ    (780.058) ، بالصافيبةسير المكتغفي األقساط  التغيراتصافي 

 2.197.324 ــ    2.197.324  2.672.356 ــ    2.672.356 مكتسبةال األقساطصافي 

        مصروفات االكتتاب وتكاليف 
 (1.931.881) ــ    (1.931.881)  (2.338.050) ــ    (2.338.050) إجمالي المطالبات المدفوعة

 12.449 ــ    12.449  2.667 ــ    2.667 مدفوعةالمطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 (1.919.432) ــ    (1.919.432)  (2.335.383) ــ    (2.335.383) صافي المطالبات المدفوعة 
 30.526 ــ    30.526  9.977 ــ    9.977 في المطالبات القائمة التغيرات
 (22.425) ــ    (22.425)  5.864 ــ    5.864 غير المبلغ عنها المتكبدة في المطالبات التغيرات
 350 ــ    350  83 ــ    83 المطالبات تسوية احتياطي في التغيرات
 (32) ــ    (32)  74 ــ    74 القائمة المطالبات من التأمين معيدي حصة في التغير
 غير المتكبدةفي حصة معيدي التأمين من المطالبات  التغير

 عنها المبلّغ
 

1.254 
 
 ــ   

 
1.254 

  
(9) 

 
 ــ   

 
(9) 

 (1.911.022) ــ    (1.911.022)  (2.318.131) ــ    (2.318.131) صافي المطالبات المتكبدة
 (57.881) ــ    (57.881)  (62.911) ــ    (62.911) وثائق  التكاليف اقتناء 

 (1.968.903 ــ    (1.968.903)  (2.381.042) ــ    (2.381.042) االكتتاب تكاليف ومصروفات  مجموع

 228.421 ــ    228.421  291.314 ــ    291.314 االكتتاب  نتائجصافي 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2020 مارس 31كما في 
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 المعلومات اإلضافية )تتمة(  .20
 

 قائمة الدخل األولية الموجزة )تتمة(
 )غير مراجعة(  مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثة لفترة 
 م2019  م2020 

 المجموع المساهمين عمليات مينأ عمليات الت  المجموع  عمليات المساهمين  مين أعمليات الت )ألف لاير سعودي(
        ( / إيرادات تشغيلية أخرىمصروفات )
 11.038 ــ    11.038  21.571 ــ    21.571 مشكوك في تحصيلها تأمين أقساط (مخصص)/عكس 

 (108.605) (2.265) (106.340)  (142.227) (3.096) (139.131) عمومية وإدارية وفاتمصر
 (92.010) ــ    (92.010)  (101.637) ــ    (101.637) بيع وتسويق  وفاتمصر

 56.828 23.139 33.689  60.805 26.556 34.249 ، بالصافيإيراد استثمارات
 5.789 7.193 (1.404)  6.346 7.558 (1.212) أخرى/ )خسائر(  إيرادات
 (126.960) 28.067 (155.027)  (155.142) 31.018 (186.160) )المصروفات( / اإليرادات التشغيلية األخرى مجموع

        
        

 101.461 28.067 73.394  136.172 31.018 105.154 الدخلدخل الفترة قبل الفائض، الزكاة وضريبة 
        

 ــ    66.055 (66.055)  ــ    94.639 (94.639) تحويل الفائض إلى المساهمين
        

 101.461 94.122 7.339  136.172 125.657 10.515 صافي الدخل العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل
 (11.026) (11.026) ــ     (14.970) (14.970) ــ    زكاة  

 (13.260) (13.260) ــ     (10.952) (10.952) ــ    ضريبة دخل
 77.175 69.836 7.339  110.250 99.735 10.515 بعد الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل العائد للمساهمين

 )باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
  

119.346 
    

119.550 
 

        
 ربحية السهم األساسية

 سهم( كلسعودي لاللاير بال)
  

0.83 
    

0.58 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2020 مارس 31كما في 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(.  20
 

 الموجزةقائمة الدخل الشامل األولية 

 
 )غير مراجعة(  مارس 31أشهر المنتهية في   لفترة الثالثة 
 م2019  م2020 

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

 77.175 69.836 7.339  110.250 99.735 10.515 صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل
        

        الشامل االخر)الخسارة(  / الدخل
        

دـخل  أن يتم مكني يتم أو بنود ة اـل ائـم ا في ـق ــنيفـه ادة تصـــ إـع
 األولية الموجزة في فترات الحقة

       

        
 30.277 20.636 9.641  (53.861) (38.418) (15.443) صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

        
 107.452 90.472 16.980  56.389 61.317 (4.928) الشامل الدخل مجموع

 تسوية:
       

  الـتأمين المحول إلى لعملـيات الـعائد الدخل صـــــافي: يخصـــــم
 التأمين مستحق الدفع عملياتفائض 

   
 
(10.515) 

    
 
(7.339) 

 
 للفترة الشامل الدخل مجموع

   
45.874 

    
100.113 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020 مارس 31كما في 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(.  20

 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

 
 مارس )غير مراجعة( 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )معدلة( م2019   م 2020 

 

 مينأعمليات الت )ألف لاير سعودي(

عمليات 

 المجموع المساهمين

 

 مينأعمليات الت

عمليات 

 المجموع المساهمين

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 69.836 69.836 ــ     99.735 99.735 ــ     الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخلصافي 

        

        لبنود غير النقدية:على اتعديالت 

 7.339 ــ    7.339  10.515 ــ    10.515 الدخل العائد الى عمليات التأمينصافي 

 11.026 11.026 ــ     14.970 14.970 ــ    زكاة

 13.260 13.260 ــ     10.952 10.952 ــ    بالصافي ،ضريبة دخل

 7.582 ــ    7.582  8.125 ــ    8.125 تجهيزات وأثاث وأصول حق استخدام واطفاء استهالك

 3.582 ــ    3.582  4.466 ــ    4.466 إطفاء موجودات غير ملموسة

 2.249 2.249 ــ     1.499 1.499 ــ    مخصص أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين

 (11.038) ــ    (11.038)  ( 21.571) ــ    ( 21.571) مشكوك في تحصيلها  أقساط تأمين مدينةمخصص 

غير محققة من استثمارات محتفظ بها  خسائر / )أرباح(

  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 

735 

 

931 

 

1.666 

  

(2.169) 

 

(275) 

 

(2.444) 

 3.398 4.416 (1.018)  (3.412) (1.284) (2.128) محققة من استثمارات  خسائر / )أرباح(

 3.764 3.764 ــ                                   4.322                               4.322 ــ    نهاية الخدمة  مكافأةمخصص 

 1.405 1.405 ــ     1.283 1.283 ــ    تكاليف مالية

 142 132.408 132.550  4.278 105.681 109.959 

        :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (749.314) ــ    (749.314)  (658.144) ــ    (658.144)  مدينةأقساط تامين 

 189 ــ    189  ( 2.800) ــ    ( 2.800) مكتسبةالغير  قساطاألمين في أحصة معيدي الت

 32 ــ    32  (74) ــ    (74) قائمةالمطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 9 ــ    9  ( 1.254) ــ    ( 1.254) مبلغ عنهاالغير المتكبدة  مطالباتالمين في أحصة معيدي الت

 (3.493) ــ    (3.493)  (7.707) ــ    (7.707) مؤجلةال وثائقالتكاليف اقتناء 

 (33.743) (5.905) (27.838)  27.083 17.539 9.544 مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  مبالغ

 (4.042) (563) (3.479)  (32.533) 84 (32.617) مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  

 16.636 ــ    16.636  4.519 ــ    4.519 التأمين المستحقة الدفع معيديرصدة أ

 687.265 ــ    687.265  782.858 ــ    782.858 مين غير مكتسبةأأقساط ت

 (30.526) ــ    (30.526)  (9.977) ــ    (9.977) مطالبات قائمة 

 22.425 ــ    22.425  (5.864) ــ    (5.864) عنها مبلغ غيرمطالبات متكبدة 

 (350) ــ    (350)  (83) ــ    (83) احتياطي تسوية المطالبات

 9.369 9.369 ــ     7.453 7.453 ــ    مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 

 ــ    11.164 (11.164)  ــ    (30.324) 30.324 مستحقة لعمليات المساهمينمبالغ 

 108.867 127.160 236.027  (95.330) 119.746 24.416 

        

 (2.432) (2.432) ــ     (2.052) (2.052) ــ    مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة  

 (889) ــ    (889)  (8.774) ــ    (8.774) وثائق اللى حملة إفائض مدفوع 

 (1.998) (1.998) ــ     (10.573) (10.573) ــ    مدفوعة دخل وضريبة زكاة

 19.097 115.316 (96.219)  214.628 114.535 100.093 األنشطة التشغيلية نع الناتجصافي النقد 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2020 مارس 31كما في 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(  .20

 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )تتمة(
 

 

 "(19-كوفيد)" فيروس كورونا المستجد تأثير  .21
 

عواقب بعيدة المدى على األنشطة االقتصادية   ذاتجائحة،    19-كوفيدأن    م2020مارس    11أعلنت منظمة الصحة العالمية في  

والتجارية في جميع أنحاء العالم. نتيجة لحظر التجول وقيود السفر التي فرضتها حكومة المملكة العربية السعودية لمكافحة 

مة واألنشطة ، قامت بوبا العربية بتفعيل خطط استمرارية أعمالها للحفاظ على مستويات الخدمستجدانتشار الفيروس التاجي ال

موظفيها. في حين أن الشركة غير قادرة في الوقت الحالي على تقييم التأثير  صحةالتشغيلية المقبولة مع ضمان سالمة و

بمدة وشدة   حيطة والمتعلقةوالعديد من الشكوك الم خاصة مع التطور السريع للوضعبشكل معقول  19-كوفيدالمالي لـ 

سيساعد  قيمينكل من المواطنين والمل لمرضلحكومة األخير بتحمل تكاليف العالج الطبي ل، تعتقد اإلدارة أن قرار اجائحةال

المالية  قوائم. ال تزال مراكز السيولة والمالءة المالية للشركة قوية حتى تاريخ إصدار هذه السلبيعلى الحد من أي تأثير 

  الموجزة. األولية
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة    .22
 

 م.2020مايو  14  الموافق  هـ  1441رمضان    21بتاريخ  تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة  

 

 مارس )غير مراجعة( 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )معدلة( م2019  م 2020 

 

 )ألف لاير سعودي(

 

 مينأعمليات الت

 عمليات

 المساهمين

 

 المجموع

  

 مينأعمليات الت

 عمليات

 المساهمين

 

 المجموع

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (984.118) (492.118) (492.000)  (464.105) (150.000) (314.105) في ودائع ألجل  ايداع

 1.203.011 534.449 668.562  1.109.087 475.087 634.000 جلألمتحصالت من استحقاق ودائع 

 (292.000) (136.000) (156.000)  (1.162.232) (609.419) (552.813) شراء استثمارات

 165.841 42.961 122.880  437.298 153.508 283.790 استثمارات  بيع

 (529) (529) ــ     (3.735) (3.735) ــ    استخدامشراء تجهيزات واثاث وأصول حق 

 101 101 ــ     ــ    ــ    ــ    تجهيزات واثاث وأصول حق استخدام استبعاد

 (11.532) (11.532) ــ     (3.478) (3.478) ــ    موجودات غير ملموسة  شراء

 80.774 (62.668) 143.442  (87.165) (138.037) 50.872 االستثماريةاألنشطة )المستخدم في( /نعصافي النقد الناتج 

        

        تمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة ال

 (159) (159) ــ     ( 4.275) ( 4.275) ــ    التزام عقود إيجار مدفوع

 (159) (159) ــ     ( 4.275) ( 4.275) ــ    تمويليةالاألنشطة  صافي النقد المستخدم في

        

 99.712 52.489 47.223  123.188 (27.777) 150.965 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

 390.125 70.375 319.750  788.897 190.990 597.907 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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