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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م 2019 سبتمبر 30كما 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  االستثماروزارة التجارة وقرار 

 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  للمرسوم  التعاوني وفقا

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

  .(م2007 سبتمبر 10الموافق )هـ 1428شعبان  28
   

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

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

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

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

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

، على م2018ديسمبر  31والسنة المنتهية في  م2019مارس  31للشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في القوائم المالية 

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

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

 "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 

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

 التقديرات المحاسبية واألخطاء.، والتغيرات في 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 االأصول حق والتجهيزات واالثاث و االستثمارات المتاحة للبيع باستثناءترتيب السيولة. 

الدفع دات مستحقة للموظفين وااليرانهاية 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 

 .ذلك
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 سبتمبر 30 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. تعملياالتأمين 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.2018ديسمبر  31المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في  القوائم

 

 .بشكل كاملعة للسنة قد ال تكون هذه القوائم المالية األولية الموجزة مؤشراً على النتائج المتوق

 

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

  

 المحاسبية الهامة فتراضاتالتقديرات واالاألحكام و  )ب(
 

تؤثر على تطبيق السياسات  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 
 

اإلدارة في تطبيق السياسات  تبعتهااإعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، فإن التقديرات الجوهرية التي  إطاروفي 

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

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

 عملياتموسمية ال  )ج( 
 

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

 المحاسبية الهامة .  السياسات3
 

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

عدا التغيير في محاسبة الزكاة وضريبة ، م2018ديسمبر  31المستخدمة في اعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

تفسييييييييرات لجنة تفسيييييييير المعايير الدولية وتعديالتها، المعتمدة من قبل ، والجديدة الدولية التقارير المالية ومعايير، الدخل

 دناه:الشركة كما هو موضح أ

 التغيرات في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل:  (أ

 

تعميم مؤسييسيية على  بناءً  التغيرات في حقوق الملكية قائمةبالزكاة وضيييريبة الدخل في سيييابقاً تم االعتراف كما ذكر أعاله, 

النقد بتاريخ الصيييادرة عن مؤسيييسييية الحديثة  تعليماتبناًء على ال. م2017أبريل  11 بتاريخ 381000074519النقد رقم 

الشيييركة هذا التغيير  اعتمدتالدخل.  قائمةالعتراف بالزكاة وضيييريبة الدخل في على الشيييركات اان ا، م2019يوليو  23

 م2018 سبتمبر 30شركة للفترة المنتهية في ال دخلفي محاسبة الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي. أدى التغيير إلى زيادة 

 سيييييييبتمبر 30التدفقات النقدية للفترة المنتهية في قائمة م يكن لهذا التغيير أي تأثير على مليون لاير سيييييييعودي. ل 2.9بمبلغ 

 .م2018
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 سبتمبر 30 كما في
 

 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات3

 

 التغيرات في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(: (أ

 السياسة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل المعتمدة من قبل الشركة هي كما يلي:

 

 ضريبة الدخلالزكاة و

 

للفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية، بناًء  لالستردادالقابل ضريبة الدخل أو  مصروف

تعديلها بالتغييرات في األصول والخصوم الضريبية المؤجلة التي ، مع سلطة ضريبيةعلى معدل ضريبة الدخل المطبق لكل 

 مؤقتة وخسائر ضريبية غير مستخدمة.ات تعزى إلى فروق

 

يتم احتساب رسوم ضريبة الدخل الحالية على أساس قوانين الضرائب التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري في نهاية فترة 

الشركة وتدر دخالً خاضعًا للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المواقف إعداد التقارير في البلدان التي تعمل فيها 

 تقوم الشركة بوضع المتخذة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالمواقف التي يخضع فيها التنظيم الضريبي المطبق للتفسير.

 ، على أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية.بما يناسب ،أحكام

 

 عدم اليقين بشأن معاملة ضريبة الدخل لجنة تفسير المعايير الدولية ( الصادر عن23تفسير )ال

 

الذي يؤثرعلى تطبيق معيار والضريبية على عدم اليقين  ةالدخل عندما تنطوي المعالج يبةيتناول التفسير محاسبة ضر

على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي  التفسير نطبقيال  ضرائب الدخل. 12المحاسبة الدولي 

يتناول  ، وال تشمل على وجه التحديد متطلبات متعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعامالت الضريبية غير المؤكدة.12

 التفسير بالتحديد ما يلي:

 بشكل منفصل نظر في المعالجات الضريبية غير المؤكدةت المنشأة تما إذا كان -

 حول فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية المنشأةضعها تاالفتراضات التي  -

 كيف تحدد المنشأة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة -

 غير المستخدمة ومعدالت الضريبة القابلة لإلسترداد والضريبية

 تغييرات في الحقائق والظروفلل منشأةنظر التكيف  -

أو أكثر من  حالةتحديد ما إذا كان ينبغي النظر في كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع  منشأةيتعين على ال

 بشكل أفضل حالة عدم اليقين.أن يحل يجب اتباع النهج الذي يتوقع  المعالجات الضريبية غير المؤكدة األخرى.

 

  في تحديد أوجه عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل. على خبراتهاالشركة تستند 

 

 لم يكن للتفسير تأثير على البيانات المالية المرحلية الموجزة للشركة.
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 سبتمبر 30 كما في
 

 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات3

 

 :)تتمة( التغيرات في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل (أ

 الضريبة المؤجلة

 لموجوداتالمؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية ل اتضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق احتسابيتم 

على  حتسبةمبلغ الضريبة المؤجلة الم عتمدي المستخدمة ألغراض الضريبة. تلكألغراض التقارير المالية و مطلوباتوال

باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل  مطلوباتوال لموجوداتالطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية القيم الدفترية ل

لذي يكون فيه من المحتمل توفر أرباح يتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد ا جوهري في تاريخ التقرير.

يتم تخفيض أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي لم يعد  .كون هناك ضريبة قابلة لالستردادخاضعة للضريبة في المستقبل وي

 الضريبية ذات الصلة. اإلستفادة من المنافعمن المحتمل فيه 

 

ة للفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية الضريبية المؤجل طلوباتوالم موجوداتال يتم االعتراف بال

لالستثمارات في العمليات األجنبية حيث تكون الشركة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال 

 .قريبيتم عكس الفروق في المستقبل ال

 

تتعلق  عندماو لذلكقانوًنا  قابل للتنفيذون هناك حق عندما يك بالصافي موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عرضيتم 

عندما يكون  الحالية بالصافي والمطلوبات الضريبية موجوداتال يتم عرض السلطة الضريبية.نفس أرصدة الضريبة المؤجلة ب

 .ذاته وقتالام في وتعتزم إما التسوية على أساس صاف أو تحقيق األصل وتسوية االلتز لذلكللمنشأة حق قابل للتنفيذ قانوًنا 

، باستثناء ما يتعلق منها بالبنود المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر قائمة الدخليتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في 

 أو مباشرة في حقوق الملكية.

 

 األولية الموجزة المالية ائموقالالتأثير على 

 :الدخل له األثر التالية المحاسبية للزكاة وضريبة لجالتغير في المعا

 

 م2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة ةكما في ولفتر

 

 

 م2018 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 

 بعد التعديل أثر التعديل قبل التعديل بندال المالية المتأثرة قائمةال

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  

     

قائمة التغيرات في 

 حقوق الملكية

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 )أرباح مبقاه(

 

65.291 

 

(65.291) 

 

     -  

 (62.396) (62.396) -      مصروف الزكاة وضريبة الدخل قائمة الدخل 

 3.10  (0.53) 3.63 ربحية السهم قائمة الدخل

 22.056  22.056  -      ة مؤجلةيضريب موجودات قائمة المركز المالي

 بعد التعديل أثر التعديل قبل التعديل البند المالية المتأثرة قائمةال

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  

 (18.355)  (18.355) -      مصروف الزكاة وضريبة الدخل قائمة الدخل 

 1.89  (0.15) 2.04 ربحية السهم قائمة الدخل
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 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حول 

 م 2019 سبتمبر 30 كما في
 

 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات3

 

 :)تتمة( التغييرات في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل (أ

 )تتمة( القوائم المالية األولية الموجزة التأثير على

 

 م2018ديسمبر  31كما في 

 

 

 م2018 يناير 1كما في 

 

 

الجديدة  ةرير المالياالمعايير الدولية للتق لجنة تفسيييييييير اتسييييييييرالجديدة وتف ةرير المالياالدولية للتقالمعايير   (ب

 وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة:
 

 للمعايير الحالية الصييادرة عن مجلس المعايير الدولية للمحاسييبة )"المجلس"( والتغييرات الجديدة التالية المعايير والتعديالت

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد التعديل أثر التعديل قبل التعديل البند المالية المتأثرة قائمةال

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  

     

 25.552 25.552 -     موجودات ضريبية مؤجلة قائمة المركز المالي

 836.705 25.552 811.153 أرباح مبقاه قائمة المركز المالي

 بعد التعديل أثر التعديل قبل التعديل البند المالية المتأثرة قائمةال

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  

     

 19.161 19.161 -     موجودات ضريبية مؤجلة قائمة المركز المالي

 1.050.048 19.161 1.030.887 أرباح مبقاه قائمة المركز المالي

 البيان المعيار/ التعديالت

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

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

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

 تسويتها ،تقليصها ،تعديالت خطة الموظفين (19) معيار المحاسبة الدولي

، (3تفسير المعيار الدولي للتقارير المالية )

 (23و ) (12) معيار المحاسبة الدولي( و11)

 

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

 م 2019 سبتمبر 30 كما في
 

 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات3
 

الجديدة  ةالماليرير الجنة تفسيييييييير المعايير الدولية للتق اتالجديدة وتفسيييييييير ةرير المالياالمعايير الدولية للتق  (ب

 :)تتمة(وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة
 
 

التي تنطبق على الشيييركة ليس لها  ،(16المعيار الدولي للتقارير المالية )، باسيييتثناء والتفسييييراتالمعدلة إن تطبيق المعايير 

 القوائم المالية األولية الموجزة.هذه أي تأثير جوهري على 
 

 "عقود اإليجار"( 16المالي )المعيار الدولي للتقرير 
  

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

تفسيييير لجنة تفسيييير المعايير و"، إيجار عقد على يحتوي الترتيب كان إذا فيما"تحديد  بخصيييوص المعايير تفسيييير لجنة من

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

د اإليجار ويحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عق. التي تنطوي على شكل قانوني لعقد إيجار"

لم يتم تغيير مبادئ  .قائمة المركز المالي فيد اإليجار بموجب نموذج مفرد وعق معظماحتسيييياب  ينويتطلب من المسييييتأجر

المحاسيييبة بالنسيييبة للمؤجر بموجب المعيار بشيييكل جوهري من مبادئ المحاسيييبة السيييائدة بموجب معيار المحاسيييبة الدولي 

كما في معيار المحاسييبة  (. وبالتالي يسييتمر المؤجرون بتصيينيف جميع عقود اإليجار باسييتخدام مبادئ التصيينيف ذاتها17)

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

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

مع تأثير  ألولاالتطبيق في  16، طبقت الشييركة المعيار الدولي تطبيقم. وفقًا لطريقة االعتماد بأثر رجعي المعدلة لل2019

تتم إعادة بيان المعلومات المقارنة في هذه البيانات المالية المرحلية  ، لم. وفًقا لذلكالمبقاةفي األرباح انتقالي معترف به 

استخدام الوسائل العملية للتحّول الذي يسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها  الشركةلقد اختارت الموجزة. 

( من لجنة تفسييييير 4لي للتقرير المالي )( وتفسييييير المعيار الدو17مسييييبقاً كعقود إيجار من خالل معيار المحاسييييبة الدولي )

اسيتخدام اسيتثناءات االعتراف لعقود اإليجار التي تبلغ فيها  الشيركةكما اختارت . المعايير الدولية في تاريخ التطبيق األولي

يكون فيها األصل  التيشهراً أو أقل وال تتضمن خيار شراء )عقود إيجار قصيرة األجل( وعقود اإليجار  12مدة اإليجار 

 يجاراإل مطالباتالشيركة ب اعترفت، 16. عند اعتماد المعيار الدولي األسياسيي منخفض القيمة )موجودات منخفضية القيمة(

 التي تمثل الحق في استخدام األصول األساسية. أصول حق استخداملتسديد مدفوعات اإليجار و
 

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

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

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

جار التشغيلي كمصروف في بيان الدخل على أساس يتم قيد مدفوعات اإلي .مخاطر وفوائد ملكية األصل كعقود تأجير تشغيلية

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

 .على التوالي األخرى،المدفوعة مسبقًا والموجودات األخرى وااللتزامات المستحقة وااللتزامات 

 

 

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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 المالية األولية الموجزة )تتمة( إيضاحات حول القوائم

 م 2019 سبتمبر 30 كما في
 

 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات3

 

الجديدة  ةرير الماليالجنة تفسيييييييير المعايير الدولية للتق اتالجديدة وتفسيييييييير ةرير المالياالمعايير الدولية للتق  (ب

 :)تتمة(وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة

 

 "عقود اإليجار" )تتمة(( 16الدولي للتقرير المالي )المعيار 
 
 
 على النحو التالي: م2018ديسمبر  31اإليجار التشغيلي في  التزاماتمع  م2019يناير 1اإليجار في  مطلوباتتسوية  إن

  

 

 :16اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للشركة عند 

 

 أصول حق استخدام

أصول )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  حق استخدام

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

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

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

إلى  أصول حق استخدام. تخضع قصرأيهما ا المقدرة ومدة اإليجار لمنفعة من األصلأساس القسط الثابت على مدى فترة ا

 .أصول حق استخدامها ضمن بند تجهيزات وأثاث وإدراجيتم وانخفاض القيمة. 

 

 التزامات عقود اإليجار

 القيام بهالمدفوعات اإليجار التي يتعين  الحاليةاإليجار المقاسة بالقيمة بمطالبات الشركة  تعترففي تاريخ بدء عقد اإليجار، 

على 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 

 الدفع. يؤكدفيها الحدث أو الشرط الذي  كمصروف في الفترة التي يحدث مؤشر أو معدلالمتغيرة التي ال تعتمد على 

 

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

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

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

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

 اء األصل األساسي. يتم إدراج التزامات اإليجار ضمن االلتزامات المستحقة وااللتزامات األخرى.التقييم لشر

 

 

 

 

2019 

 سعودي  لايرألف 

  المطلوبات

 150.363 م2018ديسمبر  31عقود اإليجار التشغيلية في  التزامات

 (24.150) عقود اإليجار التشغيلية تعديالت على التزامات

 126.213 مجموع االلتزامات

  

 %5 م2019يناير  1في  المتزايد ضلسعر االقتراالمتوسط المرجح 

  

 112.096 م2019يناير  1في  المخصومةمطالبات اإليجار التشغيلي 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 سبتمبر 30 كما في
 

 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات3

 

الجديدة  ةرير الماليالجنة تفسيييييييير المعايير الدولية للتق اتالجديدة وتفسيييييييير ةرير المالياالمعايير الدولية للتق  (ب

 :)تتمة(وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة

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

 
 الشركة كمستأجر

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

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

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

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

 التجديد خيار مع للعقود اإليجار عقد مدة تحديد في جوهري حكم

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

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

 

 الدخل األولية الموجزةوقائمة  المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي األولية الموجزة
 

ضمن  أصول حق استخداماإليجار. تقدم الشركة  مطالباتو أصول حق استخدامموضح أدناه، الحركة والمبالغ المدرجة 

. يتم عرض التزامات اإليجار ضمن قائمة المركز المالي األولية الموجزةفي  أصول حق استخدامثاث وواأل تجهيزاتال

 األخرى. مطلوباتلالمصاريف المستحقة وا
 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة

 

 لم تدخل حيز التنفيذوالتي المعايير الصادرة   (ج

 

الشييييركة  تعتزمفيما يلي المعايير الصييييادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصييييدار القوائم المالية األولية الموجزة. 

 :قيد التنفيذتطبيق المعايير التالية حالما تصبح 
 

 مطالبات إيجار أصول حق استخدام 

 سعودي لايرألف  سعودي لايرألف  

   

 112.096  103.196  م2019 يناير 1 في كما

  -    (11.858) أصول حق استخداماطفاء 

 4.006   -    تكلفة التمويل

 (24.580)  -    دفعات إيجار

 91.522  91.338  م2019 سبتمبر 30كما في 

 البيان المعيار/ التفسير

يسيييييري مفعوله اعتبارا  من 

 بعداو  في الفترات التي تبدأ

 التواريخ التالية

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

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

( و 1) ر المحاسيييييييبة الدولياتعديل على معي

  تعريف المواد (8)

 

 م2020يناير  1

 م2022يناير  1 عقود التأمين (17المعيار الدولي للتقارير المالية )
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 سبتمبر 30 كما في
 

 .  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 

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

 

 المالية األدوات - (9)المعيار الدولي للتقارير المالية 

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

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

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

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

 

  أو القيمة العادلة. سييييوف يعتمد أسيييياس التصيييينيف على  المطفأةإن جميع الموجودات المالية سيييييتم قياسييييها إما بالتكلفة

معيار  نموذج األعمال وخصييييييييائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. يبقي المعيار على معظم متطلبات

المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسييارة  المطلوباتالمالية باسييتثناء تلك لمطلوبات ل (39المحاسييبة الدولي )

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

 الشامل ااخر بدالً من قائمة الدخل.
 

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

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

المخصييص على خسييائر االئتمان المتوقعة المرتبطة  التمويلي، مع التزامات القروض وعقود الضييمانات المالية. يعتمد

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

 (.39)معيار ال منبصورة أسرع  (9)المعيار ئر االئتمان تحت ف بخساايتم االعتر. نشأتها

 

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

 
 

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

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

 ً لعقود التأمين. تقدم التعديالت خيارين لشيييييركات التأمين: طريقة التأجيل وطريقة االسيييييتبعاد. توفر  المتوقع صيييييدوره الحقا

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

عدم التوافق المحاسبية من حاالت م ـيييييييي أيهما أقرب. تسمح طريقة االستبعاد للمنشأة استبعاد تأثيرات بعض 2022أو العام 

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

 بشيييييكل رئيسيييييي(، فإن المنشيييييأة التي تتعلق أنشيييييطتها 4)المعيار بموجب االعفاء المؤقت المقدم من خالل التعديالت على 

(. وقد قامت الشييركة بتقييم التأثيرات والتوصييل إلى اسييتنتاج يقضييي بتأجيل تطبيق 9)المعيار بالتأمين يمكنها تأجيل تطبيق 

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

ـي التداخل  والى حد كبير( على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة سوف يأخذ في االعتبار ـي 9)المعيار  تطبيقإن تأثير 

 ( بشكل كامل.9)المعيار  تطبيقتأثير تقييم  مكن. وبالتالي، فليس من المالقادمة "عقود التأمين"مع معيار 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 سبتمبر 30 فيكما 
 
 نقد وما في حكمهال  .4
 

 مما يلي:حكمه ما في والنقد  يتكون
 

 )غير مراجعة( م2019 سبتمبر 30 

 المجموع   المساهمين عمليات   التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 191.965  119.510  72.455 يةبنك أرصدة

 1.091.747  245.801  845.946 ألجل ودائع

 918.401  365.311  1.283.712 

 
 
 

 )مراجعة( م2018 ديسمبر 31 

 المجموع   المساهمين عمليات   التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 290.413  17.886  272.527 يةبنك أرصدة

 

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

لى إسعودي  لايرمليون  63.5بمبلغ  اً مين نقدأالت عملياتحولت ، م2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةخالل فترة 

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

 

 ، بالصافي مدينة مينأأقساط ت.  5
 

 تتضمن أقساط التأمين المدينة المبالغ المستحقة من األطراف التالية:
 

 م2019 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

 م2018 ديسمبر 31 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

864.014.2  مين أحملة وثائق الت    292.755  

493.539  وسطاء    610.364  

922.4  (14 إيضاحجهات ذات عالقة )        -  

  279.559.2    902.119.1  

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

278.304.2  مين مدينة، بالصافي أأقساط ت    950.671  
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 سبتمبر 30 كما في

 

  ستثماراتاال  .6

 يلي: تصنف االستثمارات كما

 

 

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

 

 
 مما يلي: للبيع المتاحةتتكون االستثمارات  (2)

 ()مراجعة م2018 ديسمبر 31  (مراجعة)غير  م2019 سبتمبر 30 

 المجموع المساهمين عمليات التأمين عمليات  المجموع المساهمين عمليات التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

استثمارات محتفظ بها 

بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخلقائمة 

 

 

351.532 

 

 

126.005 

 

 

477.537 

 

 

 

249.284 

 

 

131.110 

 

 

380.394 

 1.241.097 680.206 560.891  1.371.304 863.912 507.392 للبيع متاحةاستثمارات 

محتفظ بها استثمارات 

 حتى تاريخ االستحقاق

 

      -  

 

131.251 

 

131.251 
 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 858.924 1.121.168 1.980.092  810.175 811.316 1.621.491 

   (مراجعةم )غير 2019 سبتمبر 30 

   عمليات المساهمين  التأمين   عمليات 

 المجموع  دولي محلي  دولي محلي 

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

 121.104  -       91.079   -       30.025 صكوك

 356.433  -       34.926  -       321.507 استثمار صناديق

 351.532       -  126.005       -  477.537 

   )مراجعة( م2018 ديسمبر 31 

   عمليات المساهمين  عمليات التأمين   

 المجموع  دولي محلي  دولي محلي 

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

 127.104   -          95.079   -          32.025 صكوك

 253.290  -          36.031  -          217.259 استثمار صناديق

 249.284          -  131.110          -  380.394 

   م )غير مراجعة(2019 سبتمبر 30 

   عمليات المساهمين  التأمين   عمليات 

 المجموع  دولي محلي  دولي محلي 

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

 1.054.336  172.849 412.444  229.932 239.111 صكوك

 158.022  8.832 110.841  38.349 -       استثمار صناديق

استثمارات في محفظة 

  -       -       خاصة

 

158.946       - 

  

158.946 

 239.111 268.281  682.231 181.681  1.371.304 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 سبتمبر 30 كما في
 

 االستثمارات )تتمة(.   6
 

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

 

 فيما يلي الحركة في أرصدة االستثمارات:
 

 
 

 

   )مراجعة( م2018 ديسمبر 31 

   عمليات المساهمين  عمليات التأمين   

 المجموع  دولي محلي  دولي محلي 

 )ألف لاير سعودي(  )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 

   م )غير مراجعة(2019 سبتمبر 30 

   عمليات المساهمين  التأمين   عمليات 

 المجموع  دولي محلي  دولي محلي 

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

 131.251  -       131.251  -        -       صكوك

       -       -  131.251       -  131.251 

 (مراجعة)غير  م2019 سبتمبر 30 

 المجموع  المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 1.621.491   811.316   810.175  الفترةالرصيد في بداية 
 2.171.015   1.241.650   929.365  خالل الفترة مشتراه
 (1.871.773)  (961.249)  (910.524) خالل الفترة مباعة

 59.359   29.451   29.908  ، بالصافيغير محققة خالل الفترة أرباح

  858.924   1.121.168   1.980.092 
      
 )مراجعة( م2018 ديسمبر 31 

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 (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) ، بالصافيغير محققة خالل السنة خسائر

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

 م 2019 سبتمبر 30 فيكما 

 

 ودائع ألجل .  7
 

ودائع مرابحة بشيييكل رئيسيييي . هذه الودائع هي ومؤسيييسيييات مالية مرموقة بنوك تجارية معيوجد لدى الشيييركة ودائع ألجل 

ولديها مدة اسييتحقاق  في الغالب باإلضييافة الى نسييبة ضييئيلة كودائع مضيياربة. ودائع المرابحة هذه مقومة باللاير السييعودي

سيينوياً.  %4.30لى إ %2.50ايرادات مالية بنسييب تتراوح من  تحققوالى أكثر من سيينة أكثر من ثالثة أشييهر  من اصييلية

 :م2019 سبتمبر 30فيما يلي حركة الودائع ألجل خالل الفترة المنتهية في 
 

 )غير مراجعة( م2019 سبتمبر 30 

 المجموع   عمليات المساهمين   عمليات التأمين 

 سعودي()ألف لاير  

      

 4.715.281   1.681.538   3.033.743  الفترة بداية في الرصيد

 (2.861.867)  (1.047.946)  (1.813.921) خالل الفترة مستحقة ودائع

 2.062.489   760.924   1.301.565  خالل الفترة مضافة ودائع

  2.521.387   1.394.516   3.915.903 
 

 م )مراجعة(2018 ديسمبر 31 

 المجموع   عمليات المساهمين   عمليات التأمين 

 )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 
 
 الوديعة النظامية   .8

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

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

 

 االحتياطيات الفنية  .9

 
  مين غير المكتسبةأالحركة في اقساط الت 1.9

 :فيما يلي الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة

 

 

 

 

 )غير مراجعة( م2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل 

 الصافي  تأمين إعادة   جمالياإل 

 )ألف لاير سعودي( 

       

 3.421.811   (6.320)  3.428.131  2019يناير  1كما في الرصيد 
 8.349.244   (71.448)  8.420.692  )صادرة( خالل الفترة  / أقساط تامين مكتتبة

 (6.843.319)  66.102   (6.909.421) مكتسبة خالل الفترةأقساط تامين 

  4.939.402  (11.666)   4.927.736 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 سبتمبر 30 كما في

 

 )تتمة( االحتياطيات الفنية  .9

 
 )تتمة( مين غير المكتسبةأالحركة في اقساط الت 1.9

 

 

 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات 2.9

 يتكون صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات الفنية األخرى مما يلي:

 
 
 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 ااخرةجمادى  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 لاير  194.8: م2018) م2019 سبتمبر 30كما في  مليون لاير سعودي 223 مستأمنةوالمطلوبات المحتجزة بصفة 

 (. سعودي
 

 

 

 

 

 م )مراجعة(2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 الصافي  تأمين إعادة   جمالياإل 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 3.085.933  (5.146)  3.091.079 2018يناير  1الرصيد كما في 
 8.486.120  (80.528)  8.566.648  السنة( 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 

 م2019 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

   

 555.158 484.364 مطالبات قائمة 

 898.123 957.545 عنها غير مبلغمطالبات متكبدة 

 19.400 18.400 تسوية المطالبات احتياطي

 1.460.309 1.472.681 

   :خصمي

 (336) (884) قائمة المطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 (2.678) (2.634) عنها غير المبلغمين في المطالبات المتكبدة أالتحصة معيدي 

 (3.518) (3.014) 

 1.469.667 1.456.791 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات
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 الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2019 سبتمبر 30 كما في
 

 ومطلوبات محتملة  التزامات.   11

 :لشركةعلى افيما يلي االلتزامات والمطلوبات المحتملة  (أ

 م2019 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

 26.346 19.371 خطابات ضمان*

 150.363  -      (3.ب )إيضاح تشغيليةالتزامات 

 176.709 19.371 المجموع

 

 منها سعودي لاير مليون 93.4من قبل البنوك  صادرةال الضمان خطابات مجموع بلغ، 2019 سبتمبر 30 تاريخ في كما * 

تم إدراجها تحت بند المبالغ  ،مقيدة مع البنوك ايداعاتمليون لاير سعودي(  26.35: 2018مليون لاير سعودي ) 19.37

 المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى.

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

 م.2018ديسمبر  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

 أو  في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، •

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

 القيمة العادلة والتدرج الهرمي للقيمة العادلة  أ( تحديد
 

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

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

 م 2019 سبتمبر 30 كما في

 

 )تتمة( العادلة لألدوات المالية القيمة.  12
 

 الدفترية والقيمة العادلة ب( القيم
 

 الهرمي التدرجالعادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مسيييتوياتها في  ةمة الدفترية والقيمييبين الجدول التالي الق

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

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

 

 

 
 القيمة العادلة  ج( قياس

 
 غير المالحظة الجوهرية والمدخالتالتقييم  أساليب

 
 31و م2019 سييييبتمبر 30في كما  الثانيللمسييييتوى التقييم المسييييتخدمة في قياس القيم العادلة  بيبين الجدول التالي اسييييالي

 إضافة الى المدخالت الجوهرية المستخدمة غير المالحظة.م 2018 ديسمبر
 
 
 
 
 
 
 
 

   القيمة العادلة 

المستوى  

 األول

المستوى  

 الثاني

المستوى  

 الثالث

  

 المجموع

  

 القيمة الدفترية

           )غير مراجعة(م 2019 سبتمبر 30

          )ألف لاير سعودي(

          

         بالقيمة العادلة مقاسة موجودات مالية 
          

بالقيمة استثمارات محتفظ بها 

  438.617  38.920 من خالل قائمة الدخل العادلة

 

   -  477.537 

 

477.537 

 1.371.304  1.371.304  -     508.597  862.708 استثمارات متاحة للبيع

 901.628  947.214     -  1.848.841  1.848.841 

   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 استثمارات محتفظ بها 

 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 
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 األولية الموجزة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2019 سبتمبر 30 كما في
 
 )تتمة( العادلة لألدوات المالية القيمة. 12
 

 )تتمة( القيمة العادلة ج( قياس
 
 
 

 النوع

 
 

 أسلوب التقييم

 
مدخالت جوهرية غير 

 مالحظة

العالقة بين المدخالت 
الجوهرية غير المالحظة 
 وقياس القيمة العادلة 

ئدة صيييييييكوك ذات معدل  فا
  استثماريةوصناديق  غيرمت

 

 الى األسعارالتقييمات تستند 
بل  التي تم اسيييييييتالمها من ق

 االسيييييتثمارية مدير المحفظة
في نهيييايييية كيييل فترة وعلى 
أسعار اإلغالق لصافي قيمة 

 .المعلنة الموجودات

 ال ينطبق ال ينطبق

 

 التشغيلية القطاعات  .13
 

التأمين  عملياتصيحي(. إن كافة التأمين الفقط لتغطية خدمات الرعاية الصيحية )تصيدر الشيركة عقود تأمين قصييرة األجل 

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

الشييييييركات الكبرى، أما بقية العمالء فال  الءعم على عدد األفراد المشييييييمولين بالتغطية. إن قطاع العمالء الرئيسييييييين يمثل

يعتبروا عمالء رئيسييييين. يتم إعداد التقارير عن القطاعات التشيييغيلية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة الى فريق 

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

 

 المساهمين في الشركة. عملياتال تتضمن القطاعات التشغيلية 

 

ال تتضييمن نتائج القطاعات ايرادات االسييتثمار والعموالت واإليرادات األخرى ومصييروفات البيع والتسييويق والمصييروفات 

 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 سبتمبر 30 كما في
 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال  .13
 

لتقارير الداخلية بالشيييييركة، تم اعتماد القطاعات التشيييييغيلية من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنشيييييطة الشيييييركة وموجوداتها لطبقا 

 كما هي مدرجة أدناه: ومطلوباتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م )غير مراجعة(2019 سبتمبر 30كما في      

    عمليات التأمين 

  القطاعات التشغيلية

 )ألف لاير سعودي(

عمالء 

 ينرئيسي

غير عمالء 

 ينرئيسي

مجموع عمليات 

 مينأالت

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

       الموجودات

 2.304.278   -      2.304.278 950.581 1.353.697 أقساط تامين مدينة، بالصافي

 قساطاألحصة معيدي التأمين في 

 مكتسبةالغير 

 

5.296 

 

6.370 

 

11.666 

 

     - 

  

11.666 

مطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 قائمةال

 

400 

 

484 

 

884 

 

     - 

  

884 

 مطالباتالحصة معيدي التأمين في 

 مبلغ عنهاالمتكبدة غير ال

 

1.242 

 

1.392 

 

2.634 

 

     - 

  

2.634 

 140.329  -      140.329 54.728 85.601 مؤجلة اقتناء وثائق تكاليف

 7.942.805  3.420.877 4.521.928   مصنفةموجودات غير 

 10.402.596  3.420.877 6.981.719   مجموع الموجودات

       

       المطلوبات

 4.939.402  -      4.939.402 1.705.477 3.233.925 أقساط تامين غير مكتسبة

 484.364  -      484.364 155.645 328.719 مطالبات قائمة 

 957.545  -      957.545 319.284 638.261 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 18.400  -      18.400 6.024 12.376 احتياطي تسوية المطالبات

 1.064.363  496.166 568.197   مصنفةمطلوبات غير 

 7.464.074  496.166 6.967.908   مجموع المطلوبات
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 سبتمبر 30 كما في
 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال   .13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   )معدلة( م )مراجعة(2018 ديسمبر 31كما في 

    مينأعمليات الت 

 

  التشغيلية القطاعات

 )ألف لاير سعودي(

 

عمالء 

 ينرئيسي

 

غير عمالء 

 ينرئيسي

 

مجموع عمليات 

 مينأالت

 

عمليات 

 المساهمين

  

 

 المجموع

       الموجودات

 950.671  -      950.671 392.179 558.492 أقساط تامين مدينة، بالصافي 

 قساطاألحصة معيدي التأمين في 

 6.320 3.855 2.465 مكتسبةالغير 

 

     - 

 

6.320 

 مطالباتالحصة معيدي التأمين في 

 336 30 306 قائمةال

 

     - 

 

336 

 مطالباتالحصة معيدي التأمين في 

 2.678 241 2.437 مبلغ عنهاالمتكبدة غير ال

 

     - 

 

2.678 

 118.323  -      118.323 46.146 72.177 اقتناء وثائق مؤجلة تكاليف

 7.219.120  2.933.809 4.285.311   موجودات غير مصنفة

 8.297.448  2.933.809 5.363.639   مجموع الموجودات

       

       المطلوبات

 3.428.131  -      3.428.131 1.336.971 2.091.160 أقساط تامين غير مكتسبة

 555.158  -      555.158 199.857 355.301  مطالبات قائمة

 898.123  -      898.123 323.324 574.799 مبلغ عنها مطالبات متكبدة غير

 19.400  -      19.400 6.984 12.416 احتياطي تسوية المطالبات

 805.356  333.940 471.416   مطلوبات غير مصنفة

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

  م2019 سبتمبر 30كما في 
 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال   .13

 
 

 م2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة  

 )غير مراجعة(

 القطاعات التشغيلية 

 )ألف لاير سعودي(

   

 ينرئيسي عمالء

  

 ينغير رئيسي عمالء

  

 المجموع

       االيرادات

 3.076.443   681.283   2.395.160   األقساط المكتتبةإجمالي 

ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (2.683)  (170)  (2.513)  محليا

ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (17.648)  (1.114)  (16.534)  دوليا

 3.056.112     679.999   2.376.113   صافي األقساط المكتتبة

 (694.874)  132.294   (827.168)  بة سفي األقساط غير المكت التغيراتصافي 

 2.361.238   812.293   1.548.945   بةسصافي األقساط المكت

       تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 (1.820.441)  (610.060)  (1.210.381)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 12.449   4.173   8.276   حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة 

 (1.807.992)  (605.887)  (1.202.105)  المدفوعةصافي المطالبات 

 103.293   55.912   47.381   في المطالبات القائمة التغيرات

 (156.239)  (30.814)  (125.425)  عنها مبلغ غير متكبدةفي المطالبات ال التغيرات

 125   645   (520)  في احتياطي تسوية المطالبات اتالتغير

 423   443   (20)  المطالبات القائمة منحصة معيدي التأمين في  التغير

 (85)  1.147   (1.232)  عنها مبلغ غير متكبدةالمطالبات ال منحصة معيدي التأمين في  التغير

 (1.860.475)  (578.554)  (1.281.921)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (54.380)  (21.752)  (32.628)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 (1.914.855)  (600.306)  (1.314.549)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 446.383  211.987  234.396   االكتتاب نتائجصافي 

       أخرى)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 (17.429)      مدينة مشكوك في تحصيلها تأمين أقساط مخصص

 64.597        مصنفةإيرادات غير 

 (207.573)      مصنفة رمصروفات غي

 (160.405)      تشغيلية األخرىاليرادات اإلمصروفات( / المجموع )

 285.978       قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل لفترةادخل 
 (25.574)      (الدفع مستحق فائض الى تحويلال) مينأعمليات الت إلىالدخل العائد صافي 

 260.404       الدخل وضريبة الزكاة قبل الدخل العائد للمساهمينصافي 

 (13.307)       زكاة

 (20.514)      دخل ضريبة

 226.583       الدخل وضريبة الزكاة بعد صافي الدخل العائد للمساهمين

إجمالي األقساط المكتتبة تصنيف الثالثة أشهر المنتهية  لفترة 

 م2019 سبتمبر 30في 

 لاير سعودي ألف

 2.580.080 شركات

 340.721 متوسطة منشآت

 142.101  صغيرة منشآت

 11.859 الصغر متناهية منشآت

 1.682 أفراد

 3.076.443 المجموع
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 سبتمبر 30كما في 
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(.  13
 

 

 م2018سبتمبر  30أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة  

 )معدلة( )غير مراجعة(   

 القطاعات التشغيلية 

 )ألف لاير سعودي(

  

 ينرئيسي عمالء

  

 ينغير رئيسي عمالء

  

 المجموع

       االيرادات

 2.831.881   614.016   2.217.865   إجمالي األقساط المكتتبة

ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (989)  (386)  (603)  محليا
ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (16.624)  (6.488)  (10.136)  دوليا

 2.814.268   607.142   2.207.126   صافي األقساط المكتتبة

 (718.641)  163.710   (882.351)  بة سفي األقساط غير المكت التغيراتصافي 

 2.095.627   770.852   1.324.775   بةسصافي األقساط المكت

       تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 (1.832.005)  (604.563)  (1.227.442)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 -        -        -        حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة 

 (1.832.005)  (604.563)  (1.227.442)  المدفوعةصافي المطالبات 

 170.627   56.307   114.320   التغيرات في المطالبات القائمة

 26.982   8.904   18.078   التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها

 468   154   314   في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة التغير

 1.688   557   1.131   التأمين من المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها التغير في حصة معيدي

 (1.632.240)  (538.641)  (1.093.599)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (43.393)  (16.946)  (26.447)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 (1.675.633)  (555.587)  (1.120.046)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 419.994   215.265   204.729    االكتتاب نتائجصافي 

       أخرى)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 (4.098)      مدينة مشكوك في تحصيلها تأمين أقساطمخصص 

 48.294        مصنفةإيرادات غير 

 (194.664)      مصنفة رمصروفات غي

 (150.468)      األخرىتشغيلية اليرادات اإلمصروفات( / المجموع )

 269.526       دخل الفترة قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل

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

 244.780       الدخل العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخلصافي 

 (8.749)       زكاة

 (9.606)      دخل ضريبة

 226.425      صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

إجمالي األقساط المكتتبة تصنيف  

 

  

 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

 م2018 سبتمبر 30

 سعودي لاير ألف

 2.398.321  شركات

 300.173 متوسطة منشآت

 121.349 صغيرة  منشآت

 8.551 الصغر متناهية منشآت

 3.487 أفراد

 2.831.881 المجموع
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 سبتمبر 30كما في 
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(.  13
 

 

 

 م2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة  

 )غير مراجعة(

 القطاعات التشغيلية 

 سعودي()ألف لاير 

  

 ينرئيسي عمالء

  

 ينغير رئيسي عمالء

  

 المجموع

       االيرادات

 8.420.692   2.770.588   5.650.104   إجمالي األقساط المكتتبة

ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (7.773)  (1.753)  (6.020)  محليا

ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (63.675)  (14.356)  (49.319)  دوليا

 8.349.244   2.754.479   5.594.765   صافي األقساط المكتتبة

 (1.505.925)  (365.991)  (1.139.934)  بة سفي األقساط غير المكت التغيراتصافي 

 6.843.319   2.388.488   4.454.831   بةسصافي األقساط المكت

       تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 (5.603.733)  (1.829.595)  (3.774.138)  المدفوعةإجمالي المطالبات 

 37.346   12.196   25.150   حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة 

 (5.566.387)  (1.817.399)  (3.748.988)  المدفوعةصافي المطالبات 

 70.794   44.212   26.582   في المطالبات القائمة التغيرات

 (59.422)  4.040   (63.462)  عنها مبلغ غير متكبدةفي المطالبات ال التغيرات

 1.000   960   40   المطالبات تسوية احتياطي في التغيرات

 547   453   94   المطالبات القائمة منفي حصة معيدي التأمين  التغير

 (44)  1.151   (1.195)  عنها مبلغ غير متكبدةالمطالبات ال منفي حصة معيدي التأمين  التغير

 (5.553.512)  (1.766.583)  (3.786.929)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (165.737)  (66.295)  (99.442)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 (5.719.249)  (1.832.878)  (3.886.371)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 1.124.070   555.610   568.460    االكتتاب نتائجصافي 

       أخرى)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 (90.480)      مدينة مشكوك في تحصيلها تأمين أقساط مخصص

 194.140        مصنفةإيرادات غير 

 (603.782)      مصنفة رمصروفات غي

 (500.122)      األخرى تشغيليةاليرادات اإلمصروفات( / المجموع )

 623.948       الفائض، الزكاة وضريبة الدخلدخل الفترة قبل 
 (53.347)      (الدفع )تحويل الى فائض مستحقمين أعمليات الت إلىالدخل العائد صافي 

 570.601       قبل الزكاة وضريبة الدخل الدخل العائد للمساهمينصافي 

 (37.458)      زكاة

 (45.001)      دخل ضريبة

 488.142       للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخلصافي الدخل العائد 

إجمالي األقساط المكتتبة تصنيف أشهر المنتهية  التسعة لفترة 

 م2019 سبتمبر 30في 

 لاير سعودي ألف

 6.406.586 شركات

 1.440.768 متوسطة منشآت

 522.888 صغيرة  منشآت

 42.035 الصغر متناهية منشآت

 8.415 أفراد

 8.420.692 المجموع
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 سبتمبر 30كما في 
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(.  13
 

 

 م2018سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة  

 )معدلة( )غير مراجعة(   

 القطاعات التشغيلية 

 )ألف لاير سعودي(

  

 ينرئيسي عمالء

  

 ينغير رئيسي عمالء

  

 المجموع

       االيرادات

 7.340.649   2.438.641   4.902.008   إجمالي األقساط المكتتبة

ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (7.155)  (2.793)  (4.362)  محليا

ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (54.258)  (19.507)  (34.751)  دوليا

 7.279.236   2.416.341   4.862.895   صافي األقساط المكتتبة

 (1.271.825)  (166.676)  (1.105.149)  بة سفي األقساط غير المكت اتصافي التغير

 6.007.411   2.249.665   3.757.746   بةسصافي األقساط المكت

       تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 (4.814.858)  (1.727.363)  (3.087.495)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 12.600   4.788   7.812   حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة 

 (4.802.258)  (1.722.575)  (3.079.683)  المدفوعةصافي المطالبات 

 (126.621)  (55.274)  (71.347)  التغيرات في المطالبات القائمة

 28.912   12.621   16.291   التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها

 460   201   259   التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 1.696   740   956   عنها مبلغ غير متكبدةالمطالبات ال منفي حصة معيدي التأمين  التغير

 (4.897.811)  (1.764.287)  (3.133.524)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (139.666)  (55.273)  (84.393)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 (5.037.477)  (1.819.560)  (3.217.917)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 969.934  430.105  539.829   االكتتاب نتائجصافي 

       أخرى)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 (93.773)      مدينة مشكوك في تحصيلها تأمين أقساطمخصص 

 142.417       مصنفةإيرادات غير 

 (544.807)      مصنفةمصروفات غير 

 (496.163)      تشغيلية األخرىاليرادات اإلمصروفات( / المجموع )

 473.771      دخل الفترة قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل

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

 432.991      الدخل العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخلصافي 

 (34.036)       زكاة
 (28.360)      ضريبة دخل

 370.595      صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

إجمالي األقساط المكتتبة تصنيف أشهر المنتهية في  التسعة لفترة 

 م2018 سبتمبر 30

 لاير سعودي ألف

 5.602.322 شركات

 1.260.878 متوسطة منشآت

 437.902 صغيرة  منشآت

 31.873 الصغر متناهية منشآت

 7.674 أفراد

 7.340.649 المجموع
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2019 سبتمبر 30كما في 
 
 عالقةالجهات 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 لهاواألحكام المعامالت هذه تسعير الموافقة على 

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

 

 
 لاير سعودي(. ألف 41.095م: 2018لاير سعودي ) ألف 58.450لجهات ذات عالقة  اتمستحقالبلغت * 
 .(5)إيضاح  المبالغ المدرجة في بند أقساط تأمين مدينة** 
 المبالغ المدرجة في بند المطالبات القائمة.*** 
 

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

 م2019 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

 م2018 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 
 20.034 18.614 منافع قصيرة األجل 
 5.281 10.068 منافع طويلة األجل 

  28.682 25.315 
 

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  المنتهية فيمبلغ المعامالت للفترة   طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة

 سبتمبر 30    

 م2019

 سبتمبر 30

 م 2018

 سبتمبر 30 

 م 2019

 ديسمبر  31

 م2018 

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

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(    

         

 (498** ) 4.922**  30.705 258.033  اقساط تأمين مكتتبة  مساهمون

اقساط إعادة تأمين   مساهمون

 صادرة 

 

19.436 13.714 

 

*(40.432) *(23.242) 

 (2.784***) (8.856***)  12.172 88.923  مطالبات مدفوعة  مساهمون

تكاليف عالج تم   مساهمون

تحميلها من قبل 

 مقدمي الخدمة 

 

52.116 

 

21.523 

 

(***5.733) 

 

(***110) 

مصروفات صافي   مساهمون

من جهة  /إلى محملة

 عالقة ذات 

 

338 

 

680  *(201) 

 

(*41) 

مساواة في توزيع   مساهمون

 بالصافي ،الضريبة

 

6.131 6.131  -  

 

*2.988 

 أعضاءأتعاب   مساهمون

 اإلدارة مجلس

 

575 600  *(575) (*258) 

ايست  شركة بوبا ميدل

ليمتد القابضة )جهة 

 ذات عالقة(

  

 

 رسوم عالمة تجارية 

 

17.242 15.141 

 

*(17.242) 

 

 

(*20.542) 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2019 سبتمبر 30كما في 

 
 وضريبة الدخلالزكاة    .15

 
 :م2018وم 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفيما يلي تفاصيل الزكاة وضريبة الدخل لفترة 

 

أشهر  التسعةفترة  

 30المنتهية في 

 م2019 سبتمبر

 )غير مراجعة(

  ألف لاير سعودي

أشهر  التسعةفترة 

 30المنتهية في 

 م2018 سبتمبر

 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي

    

 34.036   37.458  مصروف الزكاة الحالي

    

 31.255   53.431  مصروف ضريبة الدخل الحالي

 (2.895)  (8.430) (15أ.)إيضاح  أصل ضريبة مؤجلة

  45.001   28.360 

  82.459   62.396 

 

 الحركة في الضريبة المؤجلة كما يلي: (أ

 
م والسيييينة 2019 سييييبتمبر 30الزكاة وضييييريبة الدخل المسييييتحقة خالل الفترة المنتهية في  مخصييييص ما يلي الحركة فييف

 م على التوالي:2018ديسمبر  31المنتهية في 
 

 
 

 

 الزكاة المستحقة 

  )ألف لاير سعودي(

ضريبة الدخل 

 المستحقة

  )ألف لاير سعودي(

 المجموع

 م2019 سبتمبر 30

 )ألف لاير سعودي(

  )غير مراجعة(

 المجموع

 م2018ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي(

 )مراجعة(

 148.704   199.784   15.489   184.295  في بداية السنةالرصيد 

 المخصص خالل 

 89.199   90.889   53.431   37.458  السنة / الفترة

 المدفوع خالل 

 (38.119)  (48.552)  (38.305)  (10.247) السنة / الفترة

 الرصيد في نهاية 

 199.784   242.121   30.615   211.506  السنة / الفترة

  

 

 

 

 
 م2019 سبتمبر 30

 ألف لاير سعودي

 
 م2018ديسمبر  31

 ألف لاير سعودي

 
 م2018 سبتمبر 30

 ألف لاير سعودي

 19.161  19.161  25.552 الرصيد االفتتاحي ألصل الضريبة المؤجلة

 2.895  6.391  8.430 دخل ضريبة مؤجلة

 33.982  25.552  22.056 



 التعاوني تأمينركة بوبا العربية للـش
 مساهمة سعودية( )شركة

-34- 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2019 سبتمبر 30كما في 

 
 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل.   15

 

 الوضع الزكوي

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

ن وملي 9بلغ مجموعها اإلضافية التي  مطالباتمما رفع من ال م2010إلى  م2008للفترات المالية الربوط النهائية الشركة 

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

 .القرار لدى لجنة االستئناف العلياهذا ض على قامت الشركة بتقديم اعترا. من الوعاء الزكوي
 

بمطالبات زكوية م 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  م2013تلقت الشركة الربوط النهائية للسنوات المالية 

على ضريبة دخل الشركات اإلضافية المقدرة وضريبة االستقطاع. نشأت  االستقطاع باإلضافة إلى غرامات التأخير

وكذلك عدم مراعاة الضريبة  وودائع نظامية من الوعاء الزكوياالختالفات بشكل رئيسي لعدم السماح بخصم استثمارات 

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  والتوزيع التعاوني
 
 
 
 المال سأر   .16
 

 م2019 سييبتمبر 30 كما في لاير سييعوديمليون  1.200بلغ راس مال الشييركة المصييرح به والصييادر 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

 

 م )مراجعة(2018 ديسمبر 31 م )غير مراجعة(2019 سبتمبر 30 

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

 628.066 %52.3 628.066 %52.3 مساهمون رئيسيون

 571.934 %47.7 571.934 %47.7 عموم المساهمين

 100.0% 1.200.000 100.0% 1.200.000 

 

 

 األرباحتوزيعات .  17
 

م بواقع 2018ديسمبر  31في  عن السنة المنتهيةح إدارة الشركة دفع توزيعات أربا مجلس حم اقتر2019 أبريل 30بتاريخ 

، حيث تم تقديم (سعودي لاير مليون 160م: 2017)سعودي للمساهمين  لايرمليون  180 إجماليسعودي للسهم وب لاير 1.5

 يونيو 30بتاريخ والموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي انعقد  االقتراحهذا 

 م.2019 يوليو 14في  األرباحدفع توزيعات  استكمال ، وبناًء عليه تمم2019
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2019 سبتمبر 30كما في 

 

 النظامي  حتياطياال  .18
 
 ً  احتياطيك دخل المسيييياهمينمن  %20 تجنيبعلى الشييييركة يجب في المملكة العربية السييييعودية،  تأميننظام ال للوائح وفقا

تقوم الشيييركة بإجراء هذا التحويل المدفوع.  رأس المال من %100 حتياطيحتى يسييياوي هذا االمن صيييافي الدخل نظامي 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 609.11مبلغ تم تجنيب  2019 سبتمبر 30في  . كماديسمبر 31في  سنوي أساسعلى 

مال  من رأس( %51: م2018ديسيييمبر  31) %51يمثل مما نظامي  كإحتياطي سيييعودي( مليون لاير 609.11 :م2018

 .الشركة المدفوع
 
 
 

 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 
أساس منتظم. يتم تعديل مستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة 

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

 
خالل فترة التقرير المالي  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 
 

المحاسييبية لعرض الزكاة وضييريبة الدخل كما هو ة بسييبب التغير في السييياسيية ضييتم تعديل ربحية السييهم األسيياسييي والمخف

 المالية المرحلية الموجزة. قوائمهذه الل)أ( 3 يضاحموضح في اإل
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2019 سبتمبر 30كما في 

 
 ضافيةالمعلومات اإل  .21
 

 ةالموجز ةالمركز المالي االوليقائمة 
 
 )معدلة( م )مراجعة(2018ديسمبر  31  (م )غير مراجعة2019 سبتمبر 30 
 المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت  المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت 

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

 290.413 17.886 272.527  1.283.712 365.311 918.401 النقد وما في حكمه
 950.671 ــ      950.671  2.304.278 ــ      2.304.278 صافي بال ،أقساط تامين مدينة

 6.320 ــ      6.320  11.666 ــ      11.666 مكتسبةالقساط غير األحصة معيدي التأمين في 
 336 ــ      336  884 ــ      884 قائمة المطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 2.678 ــ      2.678  2.634 ــ      2.634 المتكبدة غير المبلغ عنهامين في المطالبات أحصة معيدي الت
 118.323 ــ      118.323  140.329 ــ      140.329 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 1.621.491 811.316 810.175  1.980.092 1.121.168 858.924  استثمارات
 202.985 34.119 168.866  271.231   48.015 223.216 مدفوعة مقدما وموجودات أخرى مبالغ

 4.715.281 1.681.538 3.033.743  3.915.903 1.394.516   2.521.387  ودائع ألجل
 81.243 81.243 ــ      172.777 172.777 ــ        يبالصافأصول حق استخدام، ثاث وأتجهيزات و

 57.273 57.273 ــ      57.294 57.294 ــ      ، بالصافي موجودات غير ملموسة
 25.552 25.552 ــ      33.982 33.982 ــ      ضريبة مؤجلة موجودات
 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      9.814 9.814 ــ       وديعة نظامية علىمستحقة  عموالت

 8.297.448 2.933.809 5.363.639  10.402.596 3.420.877 6.981.719 الموجودات مجموع
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2019 سبتمبر 30كما في 

 
 اإلضافية )تتمة(المعلومات  . 21
 

  )تتمة( ةالموجز ةالمركز المالي االوليقائمة 
 )معدلة( )مراجعة( م2018ديسمبر  31  ()غير مراجعة م2019 سبتمبر 30 
 المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات  المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

        المطلوبات
 285.809 4.784 281.025  405.890 96.147 309.743 ومطلوبات أخرى  الدفع مستحقةمصروفات 

 139.755 ــ      139.755  165.997 ــ      165.997 مستحقة الدفعمين أفائض عمليات الت
 50.636 ــ      50.636  92.457 ــ      92.457 الدفع ةتامين مستحق إعادةارصدة 

 3.428.131 ــ      3.428.131  4.939.402 ــ      4.939.402 مكتسبة  أقساط تأمين غير 
 555.158 ــ      555.158  484.364 ــ      484.364 مطالبات قائمة 

 898.123 ــ      898.123  957.545 ــ      957.545 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 19.400 ــ      19.400  18.400 ــ      18.400 احتياطي تسوية المطالبات

 41.095 41.095 ــ       58.450 58.450 ــ      لجهات ذات عالقة  اتمستحق
 81.395 81.395 ــ      89.634 89.634 ــ      نهاية الخدمة مخصص مكافأة

 199.784 199.784 ــ      242.121 242.121 ــ      زكاة وضريبة دخل مخصص 
 6.882 6.882 ــ      9.814 9.814 ــ      النقد العربي السعوديمستحقة الدفع إلى مؤسسة  عموالت

 5.706.168 333.940 5.372.228  7.464.074 496.166 6.967.908 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      نظامي احتياطي

 17.579 17.579 ــ       18.326 18.326 ــ       دفعات على أساس السهم
 (32.662) (32.662) ــ       (42.539) (42.539) ــ       أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين

 836.705 836.705 ــ       1.142.078 1.142.078 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)  20.468 6.657 13.811  ستثماراتالاحتياطي القيمة العادلة ل

 2.591.280 2.599.869 (8.589)  2.938.522 2.924.711 13.811 حقوق الملكية مجموع

 8.297.448 2.933.809 5.363.639  10.402.596 3.420.877 6.981.719 الملكيةالمطلوبات وحقوق  مجموع
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2019 سبتمبر 30 كما في

 
 اإلضافية )تتمة(المعلومات   .21
 

 الموجزة قائمة الدخل األولية
 

 )غير مراجعة( سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   )غير مراجعة( سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )معدلة( م2018  م2019  )معدلة( م2018  م2019 

  )ألف لاير سعودي(

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

  

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

  

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

  

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

                اإليرادات

 7.340.649 ــ    7.340.649  8.420.692 ــ    8.420.692  2.831.881 ــ    2.831.881  3.076.443 ــ    3.076.443 اجمالي األقساط المكتتبة

ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (7.155) ــ    (7.155)  (7.773) ــ    (7.773)  (989) ــ    (989)  (2.683) ــ    (2.683) محليا

ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (54.258) ــ    (54.258)  (63.675) ــ    (63.675)  (16.624) ــ    (16.624)  (17.648) ــ    (17.648) دوليا

 7.279.236 ــ    7.279.236  8.349.244 ــ    8.349.244  2.814.268 ــ    2.814.268  3.056.112 ــ    3.056.112 صافي األقساط المكتتبة

 (1.271.825) ــ    (1.271.825)  (1.505.925) ــ    (1.505.925)  (718.641) ــ    (718.641)  (694.874) ــ    (694.874) صافي التغير في األقساط غير المكتسبة

 6.007.411 ــ    6.007.411  6.843.319 ــ    6.843.319  2.095.627 ــ    2.095.627  2.361.238 ــ    2.361.238 صافي األقساط المكتسبة

                االكتتاب تكاليف ومصروفات

 (4.814.858) ــ    (4.814.858)  (5.603.733) ــ    (5.603.733)  (1.832.005) ــ    (1.832.005)  (1.820.441) ــ    (1.820.441) اجمالي المطالبات المدفوعة

 12.600 ــ    12.600  37.346 ــ    37.346  ــ    ــ    ــ     12.449 ــ    12.449 حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة

 (4.802.258) ــ    (4.802.258)  (5.566.387) ــ    (5.566.387)  (1.832.005) ــ    (1.832.005)  (1.807.992) ــ    (1.807.992) صافي المطالبات المدفوعة

 (126.621) ــ    (126.621)  70.794 ــ    70.794  170.627 ــ    170.627  103.293 ــ    103.293 في المطالبات القائمة  اتالتغير

في المطيالبيات المتكبيدة غير المبلغ  اتالتغير

 عنها 

 

(156.239) 

 

 ــ   

 

(156.239) 

  

26.982 

 

 ــ   

 

26.982 

  

(59.422) 

 

 ــ   

 

(59.422) 

  

28.912 

 

 ــ   

 

28.912 

 ــ    ــ    ــ     1.000 ــ    1.000  ــ    ــ    ــ     125 ــ    125 التغيرات في احتياطي تسوية المطالبات

التغير في حصييييييييييية معيييييدي التييييأمين من 

 المطالبات القائمة

 

423 

 

 ــ   

 

423 

  

468 

 

 ــ   

 

468 

  

547 

 

 ــ   

 

547 

  

460 

 

 ــ   

 

460 

التغير في حصييييييييييية معيييييدي التييييأمين من 

 المتكبدة غير المبلّغ عنهاالمطالبات 

 

(85) 

 

 ــ   

 

(85) 

  

1.688 

 

 ــ   

 

1.688 

  

(44) 

 

 ــ   

 

(44) 

  

1.696 

 

 ــ   

 

1.696 

 (4.897.811) ــ    (4.897.811)  (5.553.512) ــ    (5.553.512)  (1.632.240) ــ    (1.632.240)  (1.860.475) ــ    (1.860.475) صافي المطالبات المتكبدة

 (139.666) ــ    (139.666)  (165.737) ــ    (165.737)  (43.393) ــ    (43.393)  (54.380) ــ    (54.380) تكاليف اقتناء الوثائق 

 (5.037.477) ــ    (5.037.477)  (5.719.249) ــ    (5.719.249)  (1.675.633) ــ    (1.675.633)  (1.914.855) ــ    (1.914.855) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

                

 969.934 ــ    969.934  1.124.070 ــ    1.124.070  419.994 ــ    419.994  446.383 ــ    446.383 االكتتاب نتائجصافي 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2019 سبتمبر 30كما في 
 
 المعلومات اإلضافية )تتمة(  .21
 

 قائمة الدخل األولية الموجزة )تتمة(
 

 )غير مراجعة( سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   )غير مراجعة( سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )معدلة( م2018  م2019  )معدلة( م2018  م2019 

  )ألف لاير سعودي(

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

  

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

  

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

  

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

                )مصروفات( / إيرادات تشغيلية أخرى

مخصص أقساط تأمين مدينة مشكوك في 

 تحصيلها

 

(17.429) 

 

 ــ   

 

(17.429) 

  

(4.098) 

 

 ــ   

 

(4.098) 

  

(90.480) 

 

 ــ   

 

(90.480) 

  

(93.773) 

 

 ــ    

 

(93.773) 

 (310.837) (6.595) (304.242)  (339.482) (6.932) (332.550)  (104.547) (2.018) (102.529)  (118.333) (2.344) (115.989) مصروفات عمومية وإدارية

 (233.970) ــ    (233.970)  (264.300) ــ    (264.300)  (90.117) ــ    (90.117)  (89.240) ــ    (89.240) مصروفات بيع وتسويق

 132.875 63.609 69.266  178.594 77.914 100.680  43.825 19.619 24.206  60.051 26.744 33.307 ، بالصافيإيرادات استثمارات

 9.542 8.957 585  15.546 19.499 (3.953)  4.469 4.469 ــ     4.546 5.840 (1.294) ، بالصافيإيرادات أخرى

التشيييغيلية مجموع )المصيييروفات( / اإليرادات 

 األخرى

 

(190.645) 

 

30.240 

 

(160.405) 

  

(172.538) 

 

22.070 

 

(150.468) 

  

(590.603) 

 

90.481 

 

(500.122) 

  

(562.134) 

 

65.971 

 

(496.163) 

                

قبييل الفييائض، الزكياة وضيييييييريبيية  دخيل الفترة

 الدخل

 

255.738 

 

30.240 

 

285.978 

  

247.456 

 

22.070 

 

269.526 

 

533.467 

 

90.481 623.948  407.800 

 

65.971 473.771 

 ــ    367.020 (367.020)  ــ    480.120 (480.120)  ــ    222.710 (222.710)  ــ    230.164 (230.164) تحويل الفائض إلى المساهمين 

                

 473.771 432.991 40.780  623.948 570.601 53.347  269.526 244.780 24.746  285.978 260.404 25.574 صافي نتائج العمليات 

 (34.036) (34.036) ــ     (37.458) (37.458) ــ     (8.749) (8.749) ــ     (13.307) (13.307) ــ    زكاة 

 (28.360) (28.360) ــ     (45.001) (45.001) ــ     (9.606) (9.606) ــ     (20.514) (20.514) ــ    ضريبة دخل

صيييييييافي الدخل العائد للمسييييييياهمين بعد الزكاة 

 وضريبة الدخل

 

25.574   

 

226.583 

 

252.157 

  

24.746 

 

226.425 

 

251.171 

  

53.347 

 

488.142 

 

541.489 

  

40.780 

 

370.595 

 

411.375 

المتوسييط المرجح لعدد األسييهم العادية القائمة 

 )باآلالف(

  

119.594 

    

119.655 

    

119.595 

    

119.650 

 

                

 ربحية السهم األساسية 

 )باللاير السعودي لكل سهم(

  

1.89 

    

1.89 

    

4.08 

    

3.10 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2019 سبتمبر 30كما في 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(.  21
 

 الموجزة قائمة الدخل الشامل األولية

 )غير مراجعة( سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   )غير مراجعة( سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )معدلة( م2018  م2019  )معدلة( م2018  م2019 

 

 )ألف لاير سعودي(

 

 مينأعمليات الت

عيييييميييييليييييييييييات 

 المساهمين

 

 المجموع

  

 مينأعمليات الت

عيييييميييييليييييييييييات 

 المساهمين

 

 المجموع

  

 مينأعمليات الت

عيييييييميييييييلييييييييييييييات 

 المساهمين

 

 المجموع

  

 مينأعمليات الت

عييييييمييييييليييييييييييييات 

 المساهمين

 

 المجموع

                

 411.375 370.595 40.780  541.489 488.142 53.347  251.171 226.425 24.746  252.157 226.583 25.574 صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

                

                الشامل االخر الدخل

لدخل  أن يتم مكني يتم أو بنود مة ا قائ إعادة تصييييييينيفها في 

 األولية الموجزة في فترات الحقة

               

                

 صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

 

4.781 

 

3.633 

 

8.414 

  

1.332 

 

(5.412) 

 

(4.080) 

  

22.400 

 

28.599 

 

50.999 

  

(6.772) 

 

(12.048) 

 

(18.820) 

                

 392.555 358.547 34.008  592.488 516.741 75.747  247.091 221.013 26.078  260.571 230.216 30.355 الشامل الدخل مجموع

                تسوية:

التأمين المحول إلى  لعمليات العائد الدخل صيييييييافي: يخصيييييييم

 التأمين مستحق الدفع عملياتفائض 

   

     

(25.574) 

    

 

(24.746) 

    

      

(53.347) 

    

 

(40.780) 

 للفترة الشامل الدخل مجموع
  234.997    222.345    539.141    351.775 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2019 سبتمبر 30كما في 
 
 المعلومات اإلضافية )تتمة(.  21

 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

 

 
 

 )غير مراجعة( سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 )معدلة( م2018   م2019 

 

 مينأعمليات الت )ألف لاير سعودي(

عمليات 

 المجموع المساهمين

 

 مينأعمليات الت

عمليات 

 المجموع المساهمين

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 370.595 370.595 ــ     488.142 488.142 ــ     وضريبة الدخل الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاةصافي 

        

        لبنود غير النقدية:على اتعديالت 

 40.780 ــ    40.780  53.347 ــ    53.347 الدخل العائد الى عمليات التأمينصافي 

 34.036 34.036 ــ     37.458 37.458 ــ    زكاة

 28.360 28.360 ــ     45.001 45.001 ــ    بالصافي - ضريبة دخل

 10.353 ــ    10.353  23.153 ــ    23.153 تجهيزات وأثاث وأصول حق استخدام واطفاء استهالك

 4.540 ــ    4.540  13.109 ــ    13.109 إطفاء موجودات غير ملموسة

 ــ    ــ    ــ     (1) (1) ــ    أرباح بيع تجهيزات وأثاث

 5.840 5.840 ــ       8.614   8.614 ــ    مخصص أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين

 93.773 ــ    93.773  90.480 ــ    90.480 مشكوك في تحصيلها  أقساط تأمين مدينةمخصص 

أرباح غير محققة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة 

  من خالل قائمة الدخل

 

(7.509) 

            

(852) 

            

(8.361) 

  

(4.104) 

 

(1.255) 

 

(5.359) 

 (9.184) (7.360) (1.824)  (7.598) (2.223) (5.375) أرباح محققة من استثمارات 

 12.579 12.579 ــ     13.161 13.161 ــ    نهاية الخدمة  مكافأةمخصص 

 ــ    ــ    ــ     4.006 4.006 ــ    تكاليف مالية

 167.205 593.306 760.511  143.518 442.795 586.313 

        :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (1.500.484) ــ    (1.500.484)  (1.444.087) ــ    (1.444.087)  أقساط تامين مدينة

 (3.725) ــ    (3.725)  (5.346) ــ    (5.346) مكتسبةالغير  قساطاألمين في أحصة معيدي الت

 (460) ــ    (460)  (548) ــ    (548) قائمةالمطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 (1.696) ــ    (1.696)  44 ــ    44 مبلغ عنهاالغير المتكبدة  مطالباتالمين في أحصة معيدي الت

 (29.079) ــ    (29.079)  (22.006) ــ    (22.006) مؤجلةال وثائقالتكاليف اقتناء 

 (4.772) (13.625) 8.853  (68.246) (13.896) (54.350) مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  مبالغ

 105.512 (196) 105.708  28.560 (158) 28.718 مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

 38.290 ــ    38.290  41.821 ــ    41.821 التأمين المستحقة الدفع معيديرصدة أ

 1.275.550 ــ    1.275.550  1.511.271 ــ    1.511.271 مين غير مكتسبةأأقساط ت

 126.621 ــ    126.621  (70.794) ــ    (70.794) مطالبات قائمة 

 (28.912) ــ    (28.912)  59.422 ــ    59.422 عنها مبلغ غيرمطالبات متكبدة 

 ــ    ــ    ــ     (1.000) ــ    (1.000) احتياطي تسوية المطالبات

 6.242 6.242 ــ     14.367 14.367 ــ    مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 

 ــ    214.893 (214.893)  ــ    36.262 (36.262) مبالغ مستحقة لعمليات المساهمين

 (8.341) (8.341) ــ     (4.922) (4.922) ــ    مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 (41.700) ــ    (41.700)  (27.105) ــ    (27.105) وثائق اللى حملة إفائض مدفوع 

 (28.133) (28.133) ــ     (48.552) (48.552) ــ    مدفوعة دخل وضريبة زكاة

 491.226 613.635 (122.409)  723.390 576.407 146.983 األنشطة التشغيلية نع الناتجصافي النقد 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2019 سبتمبر 30كما في 
 
 المعلومات اإلضافية )تتمة(  .21

 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )تتمة(
 

 

 رقام المقارنةأ  .22
 
 . الحالية للفترةتجميع بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض  إعادةتصنيف و إعادةتم 
 

عنها سابقاً بشكل مستقل  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 اان التأمين، عملياتالمساهمين و عمليات
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة   .23
 

 نوفمبر 3الموافق  هـ 1441 ربيع األول 6تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م.2019
 

 

 )غير مراجعة( سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 )معدلة( م2018  م2019 

 

 )ألف لاير سعودي(

 

 مينأعمليات الت

 عمليات

 المساهمين

 

 المجموع

  

 مينأعمليات الت

 عمليات

 المساهمين

 

 المجموع

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (3.661.298) (1.166.204) (2.495.094)  (2.062.489) (760.924) (1.301.565) في ودائع ألجل  ايداع

 3.378.530 698.219 2.680.311  2.861.867 1.047.946 1.813.921 جلألمتحصالت من استحقاق ودائع 

 (1.389.129) (533.001) (856.128)  (2.171.015) (1.241.650) (929.365) شراء استثمارات

 1.507.756 595.190 912.566  1.879.371 963.471 915.900 استثمارات  بيع

 (4.025) (4.025) ــ     (11.591) (11.591) ــ    شراء تجهيزات واثاث وأصول حق استخدام

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

 (11.229) (11.229) ــ     (13.130) (13.130) ــ    موجودات غير ملموسة  شراء

 (11.494) (11.494) ــ     (17.744) (17.744) ــ     أسهم الموظفين بموجب برنامجمحتفظ بها أسهم  شراء

 (190.889) (432.544) 241.655  465.370 (33.521) 498.891 األنشطة االستثمارية)المستخدم في( /نعصافي النقد الناتج 

        

        تمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة ال

 ــ    ــ    ــ     (24.580) (24.580) ــ    التزام عقود إيجار مدفوع

 (160.000) (160.000) ــ     (180.000) (180.000) ــ    مدفوعة أرباح توزيعات

 6.131 6.131 ــ     9.119 9.119 ــ    ضريبة دخل مستحقة لالسترداد من مساهمين غير سعوديين

 (153.869) (153.869) ــ     (195.461) (195.461) ــ    تمويليةالاألنشطة  صافي النقد المستخدم في

        

        

 146.468 27.222 119.246  993.299 347.425 645.874 صافي التغير في النقد وما في حكمه

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

 376.352 146.722 229.630  1.283.712 365.311 918.401 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

        


	AR Report 
	BA Q3 2019 Arabic Final

