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  الموجزة األولیة ات حول القوائم المالیةاإلیضاح
 م۲۰۱۷مارس  ۳۱في كما 

 

 ة الرئیسیةالتنظیم واألنشط. ۱
ھا في المملكة العربیة تأسیسسعودیة مساھمة تم شركة ھي ) "الشركة"التعاوني ( تأمینشركة بوبا العربیة لل

مایو  ۱الموافق (ھـ ۱٤۲۹ربیع الثاني  ۲٤ك بتاریخ  /۱۳۸قرار وزارة التجارة والصناعة رقم بموجب  ةالسعودی
ھـ ۱٤۲۹ ىى االولجماد ٥الصادر بتاریخ  ٤۰۳۰۱۷۸۸۸۱تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  .)۲۰۰۸

 للشركة في:المسجل یقع المركز الرئیسي  .)م۲۰۰۸مایو  ۱۱الموافق (
 

 حي الخالدیة
  األمیر سعود الفیصلشارع 

 مقابل مبنى الخطوط السعودیة
 ۲۱٤۳٦جدة  ۲۳۸۰۷ص.ب  
 المملكة العربیة السعودیة  
 

التعاوني مبادئ التامین  أساسفي المملكة العربیة السعودیة على  تأمینال أعماللدى الشركة ترخیص لمزاولة 
لقرار مجلس  وفقاً  )م۲۰۰۷ سبتمبر ۱۱الموافق (ھـ ۱٤۲۸شعبان  ۲۹بتاریخ  ۷٤للمرسوم الملكي رقم م/ وفقاً 

  .)م۲۰۰۷ سبتمبر ۱۰الموافق (ھـ ۱٤۲۸شعبان  ۲۸بتاریخ  ۲۷۹الوزراء رقم 
  

 وفقاً في المملكة العربیة السعودیة  انشطة المتعلقة بھالتعاوني واأل تأمینالمات غراض الشركة في تقدیم خدتتمثل أ
 الطبي فقط. تأمینالمجال الشركة في  تعملالشركة واالنظمة المطبقة في المملكة العربیة السعودیة.  تأسیسلعقد 

 

 
 

 عداداإل أساس. ۲
 

   القیاس  أ. أساس

 قیاس باستثناءمبدأ التكلفة التاریخیة االستمراریة و مبدألوفقاً لموجزة ا األولیةالقوائم المالیة ھذه  إعدادتم 
 المركز قائمةالشركة  تعرض .للبیع المتاحة ستثماراتواال بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ستثماراتاال

 ،الودیعة النظامیة اءباستثنالمالیة  الموجودات والمطلوبات إن كافة. السیولةترتیب حسب  بشكل عام االولیة المالي
على  المستحقة على الودیعة النظامیة وااللتزامات المترتبة االستثمار عوائد/ذات العالقة االستثمارالعوائد على و

قائمة تاریخ  بعدشھراً  الي خالل اثني عشروسدد على التسترد وتُ من المتوقع أن تُ و ،األجلبرنامج الحوافز طویل 
شھر من تاریخ  ۱۲بعد  االستحقاقالمحتفظ بھا حتى تاریخ  ستثماراتان یتم تسویة اال المتوقع المالي. منالمركز 

 المالي.قائمة المركز 
  

      بیان االلتزام .ب

تاریخ ب ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹") تعمیم رقم المؤسسةم أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ("۲۰۱۷خالل السنة 
 .والضریبةالزكاة  عن التوضیحات بخصوص المحاسبة م وتعدیالت الحقة من خالل بعض۲۰۱۷ابریل  ۱۱

تتطلب توجیھات مؤسسة النقد العربي السعودي الجدیدة ان یتم احتساب الزكاة والضریبة على أساس ربع سنوي 
 االولیة.االلتزام المقابل المدرج في قائمة المركز المالي  إدراج والتسجیل في القائمة األولیة لحقوق المساھمین مع

 
ھر ن القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة كما في وللفترة الثالثة أشإالمذكور اعاله،  التعمیم طاریقا إلتطب

 "التقریر المالي االولي" ۳٤رقم معیار المحاسبة الدولي ل وفقاً عدادھا تم أ ۲۰۱۷مارس  ۳۱المنتھیة في 
ان السیاسات المحاسبیة للشركة بخصوص  وبما بخصوص المحاسبة على الزكاة والضریبة. المؤسسة وتوجیھات

لم ینتج عنھ ایة  التعمیم المذكورمؤسسة الجدیدة، فان تطبیق المع توجیھات  دائماً تتوافقكانت الزكاة والضریبة 
عنھا في السنوات/ الفترات  التي تم اإلفصاحمبالغ التغیرات في السیاسات المحاسبیة والمعالجة المحاسبیة او 

   ابقة.السالحالیة او 
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 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس  ۳۱في 

 
 أساس اإلعداد (تتمة). ۲
 

 ب. بیان االلتزام (تتمة)
 
القوائم المالیة السنویة،  فيالموجزة جمیع المعلومات واالفصاحات المطلوبة  األولیةالقوائم المالیة ھذه تتضمن  ال

 .م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في للشركة للسنة المنتھیة  مراجعةرونة بالقوائم المالیة القرأ مقویجب ان تُ 
 

بدفاتر حسابات مستقلة لعملیات  االحتفاظوفقاً لمتطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، یتعین على الشركة 
جودات المتعلقة بعملیات التأمین وعملیات التأمین وعملیات المساھمین وأن تعرض القوائم المالیة وفقا لذلك. أما المو

ألي من ھاتین  مباشرالمساھمین فیحتفظ بھا فعلیا في عھدة الشركة. یتم تسجیل اإلیرادات والمصروفات العائدة بشكل 
 بواسطةالعملیتین في دفاتر الحسابات الخاصة بكل منھما. یتم تحدید اسس توزیع المصروفات من العملیات المشتركة 

على  تأمینالیتم توزیع الفائض الناتج عن عملیات ي، فإنھ ساسنظام الشركة األجب بمو ومجلس اإلدارة اإلدارة
 :النحو التالي

 
 ۹۰%  المساھمون 
 ۱۰%  حملة الوثائق 
 ۱۰۰%   

 
 عجز فیتم تحمیل العجز بالكامل على عملیات المساھمین. تأمینالذا نتج عن عملیات إ

 
ائض حملة توزیع صافي ف المؤسسةالشركة بعد موافقة  ؤسسة ، تقترحملل التنفیذیة اللوائحمن  ۷۰للمادة  طبقاً 

ن یكون أوبشرط  اإلدارةمجلس التي وضعھا معاییر اللى حملة الوثائق في وقت معین، وحسب الوثائق السنوي إ
 حتى تاریخھ في وقت سداد مبلغ التوزیع التعاوني. ومسدداً  عقد العمیل ساریاً 

 
 السنویة. ھانتائجعن ر مؤشرا تعتب للشركة ال ألولیةان النتائج إ
 

 المحاسبیة الھامة فتراضاتالتقدیرات واالاألحكام وج. 
 

 مؤسسةالالمعمول بھا من قبل  للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الموجزة وفقاً  األولیةالقوائم المالیة  إعدادیتطلب 
 فصاح عنرح بھا للموجودات والمطلوبات واإلالمبالغ المصالتي تؤثر في  فتراضاتواالالتقدیرات  ستخداما

الموجزة والمبالغ المصرح عنھا  األولیةفي تاریخ القوائم المالیة ـ ن وجدت الموجودات والمطلوبات المحتملة ـ إ
 ما لدىفضل تعتمد على أ واالحكام ن ھذه التقدیرات. بالرغم من أاألولیةخالل الفترة  یرادات والمصروفاتلإل

ترى  .النتائج الفعلیة قد تختلف بالنھایة عن تلك التقدیرات إال أنجراءات الحالیة، باألحداث واإل من علم اإلدارة
المتكررة)  عتیادیةاال التعدیالت(التي تتضمن  التعدیالتالموجزة تعكس جمیع  األولیةن القوائم المالیة أ اإلدارة

 المعروضة. األولیةرات الضروریة لعرض نتائج العملیات بشكل عادل للفت
 
الموجزة تتفق مع تلك  األولیةھذه القوائم المالیة  إعدادفي  اإلدارةمن قبل  المتبعة فتراضاتالتقدیرات واإلن إ

فیما یلي ملخص . ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في للشركة عن االسنویة القوائم المالیة  إعدادالمتبعة في 
   :الموجزة األولیةالقوائم المالیة ھذه  إعدادالھامة في المحاسبیة  والتقدیراتلألحكام 

 
  مخصص المطالبات القائمة ) ۱(

الجھات بإعداد تقدیرات بالمبالغ المستحقة لحملة الوثائق وحكمھا عند القیام  اإلدارةمن الضروري أن تقدم 
ذه التقدیرات بالضرورة الى . تستند ھتأمینالناشئة عن المطالبات التي یتم تقدیمھا بموجب عقود الاألخرى 

وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تقدیرات  التأكدللحكم وعدم متفاوتة فتراضات حول عوامل عدیدة تشمل درجات ا
. تقوم الشركة عموماً بتقدیر مطالباتھا بناًء مقدرةالمطلوبات القیمة رات مستقبلیة في یؤدي الى تغیقد مما  اإلدارة

 . یتم تقدیر المطالبات التي تتطلب قرارات قضائیة أو تحكیم ـ إن وجدت ـ یةتأمینال فظتھالمحعلى الخبرة السابقة 
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 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس  ۳۱في 

 
 أساس اإلعداد (تتمة). ۲
 

 ج. األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة)
 
 (تتمة)البات القائمة )  مخصص المط۱(

والمطالبات التي لم یتم  للمطالبات المسجلةبمراجعة مخصصاتھا  اإلدارةكل حالة على حدة. تقوم  أساسى ـــعل
بین المخصصات في قائمة تاریخ المركز المالي أي فرق یدرج . شھري أساساإلبالغ عنھا وذلك على 

. كما یتم الفترةوالفائض المتراكم لتلك  تأمینعملیات القائمة في ت والمخصصات في الفترة الالحقة، یاوالتسو
من قبل خبیر اكتواري  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۷مارس  ۳۱التحقق من مخصص المطالبات القائمة كما في 

 مستقل. 
 
 ) تكالیف االقتناء المؤجلة ۲(

 ت�أمینفاؤھ�ا ف�ي قائم�ة عملی�ات التسجل تكالیف اقتناء معینة تتعلق ببیع وثائق جدیدة كتكالیف اقتناء مؤجلة وی�تم إط
ربحیة ف�ي المس�تقبل لھ�ذه والفائض المتراكم خالل الفترة التي تغطیھا الوثائق. إذا لم تتحقق االفتراضات المتعلقة بال

ف�ي قائم�ة إض�افیاَ للقیم�ة  اطف�اءً قد یتطلب أیضاً  سراع في إطفاء ھذه التكالیف وھو مااإلیمكن أن یتم الوثائق، فإنھ 
 والفائض المتراكم.  تأمینلعملیات ا

 

 العادلة لألدوات المالیة  القیم) ۳(
س�عرھا  عل�ى قائم�ة المرك�ز الم�اليدوات المالیة المتداولة في أسواق مالیة نشطة ف�ي ت�اریخ لألتعتمد القیمة العادلة 

مرك�ز ف�ي قائم�ة ال القیم العادلة للموجودات والمطلوب�ات المالی�ة المس�جلة أن تستمدعندما ال یمكن المدرج بالسوق. 
 اس��تخداممجموع��ة متنوع��ة م��ن أس��الیب التقی��یم الت��ي تش��مل  باس��تخدامی��تم تحدی��دھا فالم��الي م��ن األس��واق النش��طة، 

ولك�ن ن مالحظاتھا كلما كان ذلك ممكن�اً، من بیانات السوق التي یمكتستمد مدخالت ھذه النماذج  .النماذج الحسابیة
 .لتحدید القیم العادلة إلجتھاداى اللجوء إلفیتم  إذا كان ھذا غیر متوفر

 

 تأمینال أقساطفي  العجز احتیاطي) ٤(
رتبط�ة باألح�داث الالحق�ة متعددة مالفتراضات بالنسبة الحساسیة  عالي الطبي تأمینال أقساطفي  العجزبر تقدیر تیع

. ت�أمینبوث�ائق المبنی�ة عل�ى نس�بة الخس�ارة المتوقع�ة للج�زء المتبق�ي م�ن المخ�اطر المرتبط�ة وشروطھا حی�ث أنھ�ا 
االعتب��ار ف��ي  المس��تقلاالكت��واري الخبی��ر لش��ركة ولاالكت��واري الفری��ق یأخ��ذ  ،للوص��ول لنس��بة الخس��ارة المتوقع��ة

 . مستقبالً  تطبیقھم المتوقعو تأمینالوأقساط مطالبات العالقة بین ال
 

 المدینة المشكوك في تحصیلھا  أقساط التأمینمخصص ) ٥(
ن ل�عندما یكون ھناك دلیل موضوعي عل�ى أن الش�ركة مستحقة ال قساطاألذمم مة قی نخفاضیتم تكوین مخصص ال

. تعتب�ر الص�عوبات المالی�ة الجوھری�ة لش�روط الس�داد لل�ذممفق�اً وتكون قادرة عل�ى تحص�یل كاف�ة المب�الغ المس�تحقة 
  .مستحقةال قساطاألذمم قیمة  انخفاضأو التأخر في السداد مؤشرات على والتعثر للمدین 

 

 للبیع متاحة استثماراتقیمة  انخفاض )٦(
إصدار القوائم في كل تاریخ  المتاحة للبیع ستثماراتاالقیمة  في نخفاضاالفي تقدیر  جتھاداإل الشركةتمارس 

 من ألقل في القیمة العادلة ألوراق مالیة متداولة الدائمو الجوھري أ نخفاضاالتحدید  اإلجتھاد. یتضمن ھذا المالیة
بتقییم ـ من بین عوامل أخرى ـ  الشركةحیث تقوم  دید ما ھو "جوھري" أو "دائم " یتطلب اجتھاداً إن تح .تكلفتھا

في القیمة عندما یكون ھناك دلیل على  انخفاضأیضاً أن ھناك  الشركةتعتبر  األسھم.التقلبات العادیة في أسعار 
كل من التقنیات التغیر في ، باإلضافة إلى والصناعةالقطاع تدھور الوضع المالي للشركة المستثمر فیھا وفي أداء 

 التشغیلیة والتمویلیة.   التدفقات النقدیةو
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 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس  ۳۱في 

 
 أساس اإلعداد (تتمة). ۲
 

 ج. األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة)
 
 (تتمة)  للبیع متاحة استثماراتقیمة  انخفاض )٦(

بصرف النظر عن مدة الھام الى ما دون التكلفة  نخفاضلالاو أكثر ھو قیاس معقول  %٥۰تعتبر الشركة ان نسبة 
الى ما  انخفاضالطویل  نخفاضاال. یمثل االستثماراتكإنخفاض في قیمة تم تسجیلھ في قائمة الدخل وی نخفاضاال

عملیات التامین في قائمة  ھلتسجیوعلیھ یتم ة سنة او أطول بصرف النظر عن القیمة دون التكلفة والذي یستمر لمد
. الخسارة المسجلة من ستثماراتاالقیمة على  انخفاضكمحمل  والفائض المتراكم او قائمة عملیات المساھمین

التأمین  عملیاتاألسھم ال یمكن عكسھا من خالل قائمة  استثماراتبفیما یتعلق  سابقاً  في القیمة نخفاضاال
كل تاریخ للبیع في  كمتاحةبمراجعة أوراق الدین المصنفة  الشركة. تقوم وعملیات المساھمینأ والفائض المتراكم
 .ھنالك انخفاض في قیمتھالتقییم فیما  قائمة مركز مالي

 

   یةاالستمرار مبدأ) ۷(
ب��أن ل��دیھا الم��وارد  نھ��ا عل�ى قناع��ةوأتمراریة س��اال لمب��دأوفق��اً  االس�تمرارق��دراتھا عل��ى  بتقی��یمإدارة الش��ركة  قام�ت

جوھری�ة  أم�ورلیست عل�ى درای�ة ب�أي  اإلدارةفإن  ،على ذلك عالوةً مواصلة العمل في المستقبل القریب. الالزمة ل
الق�وائم  إع�داداالس�تمرار بھ ی�تم فإن�. لذلك، وفقاً لمبدأ االستمراریة االستمرار علىعلى قدرة الشركة  الشكبتلقي قد 
 .یةاالستمرار مبدأ أساسعلى لیة الما

 
  قیمة الشھرة انخفاض )۸(

والقابل��ة  المقتن�اةوالمطلوب�ات ص�افي القیم�ة العادل�ة للموج�ودات  ع�ن الزائ�د عتبارھ�اباتق�اس الش�ھرة بدای�ًة بالتكلف�ة 
تم فح�ص القیم�ة. ی� انخف�اض. بعد التس�جیل األول�ي، تق�اس الش�ھرة بالتكلف�ة ناقص�اً أي خس�ائر متراكم�ة م�ن للتحدید

ف�ي ف�ي قیمتھ�ا إذا كان�ت األح�داث أو التغی�رات  نخف�اضاالفي السنة الواح�دة لمعرف�ة  كبربوتیرة أالشھرة سنویاً أو 
ف�ي قیم�ة الش�ھرة  نخف�اضاالی�تم تحدی�د ف�ي القیم�ة الدفتری�ة للش�ھرة.  انخف�اضالظروف تش�یر إل�ى احتم�ال ح�دوث 

للنق��د) الت��ي تتعل��ق بھ��ا  ق��د (أو مجموع��ة م��ن الوح��دات المنتج��ةللن القابل��ة لالس��ترداد للوح��دة المنتج��ةبقی��اس القیم��ة 
للنق�د) أق�ل المنتج�ة للنق�د (أو مجموع�ة م�ن الوح�دات  القابلة لالسترداد للوح�دة المنتج�ةالشھرة. وحیثما كانت القیمة 
ش�ھرة، فی��تم ق بھ�ا الللنق�د) الت�ي تتعل�المنتج�ة للنق�د (أو مجموع�ة م��ن الوح�دات المنتج�ة م�ن القیم�ة الدفتری�ة للوح�دة 

 ف�ي قیم�ة الش�ھرة ف�ي الفت�رات نخف�اضاالة عندئٍذ، وال یمكن عكس خس�ائر في قیمة الشھر انخفاضتسجیل خسارة 
أعل�ى. وعن�د  أو القیمة العادلة ناقصاً تكلفة البیع ـ أیھما ستعمالاالھي القیمة قید  لالستردادالقیمة القابلة  المستقبلیة.

مع�دل  س�تخدامبابلیة وصوالً إلى قیمھا الحالی�ة صم التدفقات النقدیة التقدیریة المستقیتم خ ستعمالاالتقدیر القیمة قید 
خصم ما قبل الضریبة وال�ذي یعك�س تقییم�ات الس�وق الحالی�ة م�ن حی�ث القیم�ة الوقتی�ة للم�ال والمخ�اطر المرتبط�ة 

 باألصل.
 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض . د
  

وت��م تقری��ب  العمل��ة الوظیفی��ة للش��ركةعتب��اره ابب��اللایر الس��عودي الم��وجزة  األولی��ةرض ھ��ذه الق��وائم المالی��ة ی��تم ع��
 یذكر خالف ذلك تحدیداً.سعودي ما لم ألف لایر األرقام إلى أقرب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۱٦ - 
 

 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس  ۳۱في كما 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة). ۳
 

إن السیاسات المحاسبیة المتبع�ة ف�ي إع�داد ھ�ذه الق�وائم المالی�ة األولی�ة الم�وجزة تتواف�ق م�ع تل�ك المتبع�ة ف�ي إع�داد 
للبی�ع والمح�تفظ بھ�ا  المتاح�ة س�تثماراتباستثناء االـ  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱راجعة للسنة المنتھیة في القوائم المالیة المُ 

عل�ى عل�ى المع�اییر الحالی�ة الم�ذكورة أدن�اه ل�یس لھ�ا أي ت�أثیر م�الي  إن تطبی�ق التع�دیالت حتى تاریخ االس�تحقاق.
 القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة. 

 
   ستثماراتأ) اال

 
 للبیع المتاحة ستثمارات) اال۱

م��ن الموج��ودات  كفئ��ة اخ��رىغی��ر مص��نفة  أوللبی��ع  متاح��ة اس��تثماراتك تحدی��دھاغی��ر مش��تقة ت��م  اس��تثماراتھ��ي 
ن ی��تم بیعھ��ا أزمنی��ة غی��ر مح��ددة حی��ث م��ن المحتم��ل لفت��رة  بھ��ذه االس��تثماراتاالحتف��اظ كم��ن النی��ة ف��ي وتالمالی��ة، 
 . سھماالو أسعار األجنبي أر الصرف اسعأو أ الخاصة ر العمولةاسعافي  التغیراتو أالحتیاجات السیولة  استجابةً 

 
المعامل��ة تك��الیف ل��ى إلقیم��ة العادل��ة باإلض��افة بابدای��ًة للبی��ع  متاح��ة اس��تثماراتالمص��نفة ك س��تثماراتاالی��تم إدراج 

باستثناء أسھم حقوق الملكیة غی�ر المدرج�ة الت�ي یتع�ذر قی�اس ویتم قیاسھا الحقا بالقیمة العادلة  ضافیةالمباشرة واإل
ر محقق�ة ناتج�ة ع�ن التغی� غی�ر عتد بھا فیتم إدراجھا بالتكلفة. یتم تسجیل أي أرباح أو خس�ائرقیمھا العادلة بصورة یُ 

الدخل الشامل لقائمة المساھمین إلى أن ی�تم بی�ع عملیات التأمین أو قائمة لالدخل الشامل  من خاللفي القیمة العادلة 
االستثمارات أو خفض االستثمارات نتیجة ھبوط القیمة حیث یتم إعادة تصنیف أي أرباح أو خسائر متراكم�ة س�بق 

ی�تم ین والف�ائض المت�راكم أو قائم�ة عملی�ات المس�اھمین للفت�رة وتسجیلھا في حقوق الملكیة إلى قائم�ة عملی�ات الت�أم
 معدة للمتاجرة.من إستثمارات غیر خسائركأرباح/ ھافصاح عناإل
 
 حتى تاریخ االستحقاقمحتفظ بھا ال ستثماراتاال) ۲

بھ�ا ول�دیھا قابلة للتحدید وذات مواعی�د اس�تحقاق ثابت�ة تن�وي الش�ركة االحتف�اظ و أة دفعات ثابت ذات استثماراتھي 
القدرة للقیام بذلك حتى مواعید استحقاقھا ویتم تصنیفھا كاستثمارات محتفظ بھ�ا حت�ى ت�اریخ االس�تحقاق. ی�تم إدراج 

وی��تم قیاس��ھا الحق��اً  اإلض��افیةبم��ا ف��ي ذل��ك تك��الیف المعامل��ة المباش��رة مث��ل ھ��ذه االس��تثمارات بدای��ًة بالقیم��ة العادل��ة 
خف�اض القیم�ة. ی�تم احتس�اب التكلف�ة المطف�أة باألخ�ذ ف�ي االعتب�ار أي خص�م أو بالتكلفة المطفأة ـ ناقصاً مخصص ان

. یتم تسجیل أي ربح أو خسارة على ھ�ذه االس�تثمارات ف�ي قائم�ة معدل الفائدة الفعلیةباستخدام طریقة  شراءعالوة 
 الدخل عند بیع االستثمار أو انخفاض قیمتھ.

 
بطریق�ة عادی�ة أو إع�ادة تص�نیفھا  حت�ى ت�اریخ االس�تحقاقحتفظ بھا م استثماراتالمصنفة ك ستثماراتاالیتعذر بیع 

 دون التأثیر على قدرة الشركة على استعمال ھذا التص�نیف وال یمك�ن تحدی�دھا كبن�د متح�وط ب�ھ فیم�ا یتعل�ق بمع�دل
 بھذه االستثمارات حتى تاریخ االستحقاق. عكس نیة اإلحتفاظالعمولة الخاصة أو مخاطر السداد، لت

 
 لایر س�عودي أل�ف ۱۹۱ بمبل�غلقیم�ة العادل�ة ربح غیر محق�ق م�ن اعاله، تم قید طبیق السیاسات المحاسبیة ألتنظرا 

المس��اھمین  ال�دخل الش��امل لقائم�ةوعملی�ات الت��أمین االولی�ة قائم��ة الش�امل لال�دخل لایر س�عودي ف��ي  أل�ف ۱٫۲۰٦و
عملی�ات والف�ائض المت�راكم ولی�ة لعملی�ات الت�أمین االو المالی�ة عل�ى الق�وائم تأثیر. لم یكن ھناك االولیة على التوالي

  المساھمین.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
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 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس  ۳۱في كما 

 
 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة). ۳
 
 

صلة والتعدیالت المتللتقریر المالي  المعاییر الدولیةوتفسیرات لجنة تفاسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي   )ب
  التي تبنتھا الشركة:بھا 

 
والتي تم اصدارھا  عندما یكون ذلك ممكناً قامت الشركة بتبني التعدیالت التالیة للمعاییر المطبقة الموجودة، 

  من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولي (المجلس):
 الـبـیـــــــــــــــان   المعیار / التعدیالت 

معیار التعدیالت على 
 الدولي المحاسبة

   ۷ رقم 

تتطلب  قائمة التدفقات النقدیة: -۷ للتقریر المالي رقمتعدیالت على المعیار الدولي   
التعدیالت من المنشآت تقدیم افصاحات حول التغیرات في المطلوبات الناشئة عن 

تغیرات ات النقدیة والاألنشطة  التمویلیة  بما في ذلك التغیرات الناشئة عن التدفق
او خسائر تحویل العمالت األجنبیة). تھدف التعدیالت الى غیر النقدیة  (مثل أرباح 

 توفیر معلومات لمساعدة المستثمرین في فھم أكثر للتغیرات في دیون المنشأة. 
 

المعیار الدولي للتقریر 
 ۱۲رقم  المالي

رقم للتقریر المالي ار الدولي توضح التعدیالت من ان متطلبات اإلفصاح في المعی  
و اصة او شركة زمیلة (أحبعة، شركة متطبق على حصة المنشأة في شركة تا ۱۲

و مدرجة في كة محاصة او شركة زمیلة) مصنفة (أجزء من حصتھا في شر
مجموعة االستبعاد المصنفة) كمحتفظ بھا للبیع او التوزیع. یتم تطبیق ھذه التعدیالت 

 بأثر رجعي.
  
والتعدیالت المتصلة المعاییر الدولیة للتقریر المالي وتفسیرات لجنة تفاسیر ییر الدولیة للتقریر المالي المعا )ج

 بھا والتي لم تدخل حیز التنفیذ بعد 
التنفیذ حتى تاریخ صدور ھذه القوائم المالیة االولیة  والصادرة والتي لم تدخل حیز یظھر الجدول أدناه المعاییر

یما یلي قائمة بالمعاییر الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبیق في الموجزة للشركة. ف
 المستقبل. تعتزم الشركة تبنى ھذه المعاییر والتعدیالت، عندما یكون ذلك ممكناً، عندما تصبح ساریة المفعول.

 
 
 

 المعیار / التفسیر

  
 

 البیان

یسرى مفعولھ اعتباراً 
تبدأ في التي من الفترات 

 و بعد التوریخ التالیةأ
 م۲۰۱۸ینایر  ۱ من عقود عمالء االیراد  ۱٥رقم  المعیار الدولي للتقریر المالي
 المعیار الدولي للتقري الماليتعدیالت على    ۲رقم  المعیار الدولي للتقریر المالي

معامالت الدفع تصنیف وقیاس  )۲(رقم 
 م۲۰۱۸ینایر  ۱ على أساس السھم

للتقاریر  لجنة المعاییر الدولیةتفسیر 
 ۲۲رقم المالیة 

  
 المقدمدفع الومعامالت العمالت االجنبیة 

 
 م۲۰۱۸ینایر  ۱

 ۱ رقم المعیار الدولي للتقریر المالي
 ۲۸معیار المحاسبة الدولي رقم و

لدورة  ۲۰۱٦ لسنةالتعدیالت السنویة  
- ۲۰۱٤من  معاییر الدولیة للتقریر الماليال

۲۰۱٦  

 م۲۰۱۸ینایر  ۱

 م۲۰۱۹ینایر  ۱ یجارالعقود ا  ۱٦رقم  المعیار الدولي للتقریر المالي
 
 
 
 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
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 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس  ۳۱في كما 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة). ۳
 

والتعدیالت المتصلة المعاییر الدولیة للتقریر المالي سیر وتفسیرات لجنة تفاالمعاییر الدولیة للتقریر المالي   )ج
 تتمة)(بھا والتي لم تدخل حیز التنفیذ بعد 

ان ینتج جزء جوھري من الموجودات المالیة  ۹ المالي رقمللمعیار الدولي للتقریر شركة  ةأی یتوقع بعد تطبیق
و القیمة ربح او الخسارة أیمة العادلة من خالل البالق ھاتصنیف لیعادالمصنفة حالیا على انھا متاحة للبیع للشركة 

 المدرجة للموجودات المالیة مخصصات االئتمانیةالمن المتوقع زیادة  .خراآلشامل الدخل الالعادلة من خالل 
بالقیمة العادلة وتسجیل التغیرات في القیمة العادلة في الدخل  المقاسة المالیة المدینة األوراقوبالتكلفة المطفأة 

 ٤رقم المعیار الدولي للتقریر المالي وعند تطبیق  المتوقعة.بسبب تقدیم منھجیة خسارة االئتمان  لشامل اآلخرا
من الموجودات بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة  أكبرفانھ یمكن تصنیف عدد "  تأمینعقود الالمعدل "

المعیار الدولي للتقریر حول التعدیالت على  مجلسالدم تقتستمر الشركة في مراقبة  العادلة.بموجب خیار القیمة 
للتقاریر المعدة للمنشآت  ۹ المالي رقمالمعیار الدولي للتقریر  طبیقوالتي تقدم ایضاً استثناء مؤقت لت ٤رقم  المالي

ستنظر . تتوقع الشركة ان تكون مؤھلة لھذا االعفاء المؤقت وتأمیناعمالھا في الغالب بعملیات التتعلق  يوالت
 .۲۰۲۱ینایر  ۱الى وقت الحق بحیث ال یتجاوز ذلك  ۹رقم  يالمعیار الدولي للتقریر المالبعملیة تأجیل تنفیذ 

تقوم الشركة عند تطبیق تلك المعاییر بتقییم آثار المعاییر المذكورة أعاله والتعدیالت والتفسیرات على القوائم 
 المالیة للشركة.

 
 نقد وما في حكمھال. ٤

 النقد ما في حكمھ مما یلي: یتكون

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱  )ألف لایر سعودي(

 )ألف لایر سعودي(
 )غیر مراجعة(  )غیر مراجعة( 

    تأمینعملیات ال
 ۱۳۲٫۰۳۰   ۱۳۷٫۷٦۸  نقد لدى البنوك

    
    عملیات المساھمین

 ۹۳٫۸۰۰   ٤٦٫٦٤۱  نقد لدى البنوك
 

ملی�ون لایر  ۲۳٫٥بمبل�غ  تأمین�ات نقدی�ةإلى عم�الء مقاب�ل  تنفیذالشركة ضمانات  أصدرت، ۲۰۱۷مارس  ۳۱في 
المب�الغ ض�من  المقی�د ی�داعت�م إدراج ھ�ذا اإلملیون لایر سعودي) لدى البنوك. ۱٥٫۷: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱سعودي (

 .والموجودات األخرى المدفوعة مقدماً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۱۹ - 
 

 لموجزة (تتمة)ات حول القوائم المالیة األولیة ااإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس  ۳۱في كما 

 
 ودائع مرابحة . ٥

حی�ث أن معظ�م ھ�ذه الودائ�ع في المملكــة العـربی�ـة السع�ـودیة.  مرابحة لدى بنوك تجاریةلشركة ودائع دى ال یوجد
یھا ودائع المرابحة ھذه مقومة باللایر الس�عودي ول�د مضاربة.الى نسبة ضئیلة كودائع  باإلضافةھي ودائع مرابحة 

ال�ـى  %۲٫٤۲تت�راوح م�ن  بنس�بسنة وتنتج ایرادات مالیة أكثر من إلى  أشھرثالثة  منكثر أمدة استحقاق اصلیة 
 ۳۱و ۲۰۱۷م�ارس  ۳۱المنتھی�ة ف�ي  / الس�نةفت�رةالخ�الل  ودائ�ع المرابح�ة ف�ي حرك�ةال. فیما یل�ي سنویاً  %٤٫۱٥

 التوالي:على  ۲۰۱٦ دیسمبر
 

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
 ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱  (ألف لایر سعودي) 

 (ألف لایر سعودي)  
 (مراجعة)  (غیر مراجعة)  

    تأمینعملیات ال
 ۳٫۰٤۷٫٥۲۹   ۳٫۰٥۷٫۸۱٦  السنة /الفترة الرصید في بدایة 

 )٤٫۷۰۹٫۰۷۰(  )۹۲۲٫۰۸۷( السنة /الفترة ودائع مرابحة تستحق خالل 
 ٤٫۷۱۹٫۳٥۷   ٦٥٦٫۹۳٦  السنة /الفترة ودائع مرابحة مودعة خالل 

 ۳٫۰٥۷٫۸۱٦   ۲٫۷۹۲٫٦٦٥  السنة /الفترة الرصید في نھایة 

    

 
 ۲۰۱۷مارس  ۳۱

 ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱  (ألف لایر سعودي) 
 (ألف لایر سعودي)  

 (مراجعة)   (غیر مراجعة)  

    عملیات المساھمین
 ٥۰۰٫۰۰۰   ۹۸۷٫٤۹٤  السنة /الفترة الرصید في بدایة 

 )۱٫٦۷۰٫۱۰٤(  )۲۸٦٫۸٤۰( السنة /فترة الودائع مرابحة تستحق خالل 
 ۲٫۱٥۷٫٥۹۸   ۳٥٥٫٦۷۲  السنة /الفترة ودائع مرابحة مودعة خالل 

 ۹۸۷٫٤۹٤   ۱٫۰٥٦٫۳۲٦  السنة /الفترة الرصید في نھایة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۲۰ - 
 

 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس  ۳۱في 

 
  تستثمارااال. ٦
 تأمینعملیات ال )أ

 مما یلي: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۷مارس  ۳۱كما في  ستثماراتتتكون اال

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
  (ألف لایر سعودي)

 ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱
 (ألف لایر سعودي) 

 (مراجعة)  (غیر مراجعة) 
انظر اإلیضاح ( بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات

  )أدناه )۱(
 

۲٤۰٫٤٥٤   
 ٥٤٤٫۰۹۰ 

 ــ        ۲۰۱٫۳۰۳ )أدناه )۲(انظر اإلیضاح للبیع ( متاحة استثمارات
 )۳(انظر اإلیضاح ( االستحقاقحتى تاریخ  محتفظ بھا استثمارات

 ــ        ۳۷٫٤۹٤ )أدناه

 ٤۷۹٫۲٥۱   ٥٤٤٫۰۹۰ 
 

بالقیمة  استثماراتا كھا في الصكوك المصنفة سابقاستثماراتبعض من تصنیف  بإعادةقامت الشركة خالل الفترة 
ستحقاق لتعكس الا حتى تاریخ بھا محتفظواستثمارات متاحة للبیع  استثماراتالعادلة من خالل قائمة الدخل الى 

حتى استحقاقھا. ان  ستثماراتاالبتلك  لالحتفاظ اإلدارة ونوایا االستثماریةغیر الحاصل في نموذج األعمال الت
أعاله  المعاد تصنیفھا ستثماراتلالتم اعتماد القیمة العادلة  وبناء علیھ ۲۰۱۷ر ینای ۱حیز التنفیذ من  التغیر دخل

 المعاد تصنیفھا. ستثماراتعادة التصنیف لتستخدم كتكلفة لتلك االكما في تاریخ إ

 :كما في تاریخ التصنیفتصنیف الالجدول التالي یلخص عملیة إعادة 

 

 نوع االستثمار 

 

 التصنیف السابق

 

 دیدالتصنیف الج

 المبلغ

(ألف لایر 
 سعودي)

 ۱۷۱٫۳۷۹ استثمارات متاحة للبیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل صكوك 

حتى  محتفظ بھا استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات صكوك
 ۳۷٫٤٦۸ الستحقاقا تاریخ

   ۲۰۸٫۸٤۷ 

 قائمة الدخل بالقیمة العادلة من خالل استثمارات
في عملیات التأمین المصنفة بالقیمة العادلة عند االعتراف األّولي وتتكون ھذه  ستثماراتیتم تحدید اال

 :  اآلتيمن  ستثماراتاال

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
  (ألف لایر سعودي) 

 ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱
 (ألف لایر سعودي)  

 (مراجعة)   (غیر مراجعة)  
 ۳۰۰٫٤۳۷   ۲۰٥٫۹۲٤ ـ في سوق المالصنادیق استثمار 

 ۲٤۳٫٦٥۳   ۳٤٫٥۳۰ صكوك 
 ۲٤۰٥٤٤٫   ٫٤٥٤۰۹۰ 

 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۲۱ - 
 

 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس  ۳۱في 

 
 (تتمـة) ستثماراتاال. ٦
 (تتمــة) عملیات التأمین )أ
 في الصكوك مما یلي: مة الدخلبالقیمة العادلة من خالل قائ استثماراتتتكون  )۱

 (غیر مراجعة)۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
 الدفتریةالقیمة   التكلفة  
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ۲۸٫۰۲۷  ۲۸٫۰۲۷  صكوك ذات معدل متغیر
 ٦٫٥۰۳  ٦٫٥۰۳ ذات معدل ثابتصكوك 

 ۳٤٫٥۳۰  ۳٤٫٥۳۰ 

 للبیع المتاحة ستثماراتاال )۲

 :لبیع في الصكوك التالیةل المتاحة ستثماراتاالتتمثل 
 (غیر مراجعة)۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
 الدفتریةالقیمة   التكلفة  
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ۱۰٤٫۳۰۲  ۱۰٤٫۳۰۲  صكوك ذات معدل متغیر
 ۹۷٫۰۰۱  ۹٦٫۸۲٦ ذات معدل ثابتصكوك 

 ۲۰۱٫۱۲۸  ۲۰۱٫۳۰۳ 

 ستحقاقاالحتى تاریخ محتفظ بھا  استثمارات )۳

 : بالصكوك التالیة حتى تاریخ االستحقاقا محتفظ بھال استثماراتتتمثل 
 (غیر مراجعة)۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
 الدفتریةالقیمة   التكلفة  
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ــ        ــ        صكوك ذات معدل متغیر
 ۳۷٫٤۹٤  ۳۷٫٤٦۸ ذات معدل ثابتصكوك 

 ۳۷٫٤٦۸  ۳۷٫٤۹٤ 
 

   :۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱والسنة المنتھیة في  ۲۰۱۷مارس  ۳۱المنتھیة في الفترة خالل  ستثماراتفیما یلي الحركة في اال

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
  (ألف لایر سعودي) 

 ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱
 (ألف لایر سعودي)  

 (مراجعة)   (غیر مراجعة)  
    تأمینعملیات ال

 ۱۸٥٫۱٤۳   ٥٤٤٫۰۹۰  السنة /الفترة الرصید في بدایة 
 ٥۰٤٫٥۸۲   ۱۳۳٫٥٤٥  السنة /الفترة ل مشتراه خال

 )۱٤۹٫٦۳۸(  )۲۰۰٫۲٤٥( السنة /الفترة مباعة خالل 
 ۲٫۳۷۹   ــ       ، صافيالسنة /الفترة خالل ایرادات مكتسبة 

 )٦۱٤(  ٦۰۱  السنة /الفترة محققھ خالل  (خسائر)/أرباح
 ۲٫۲۳۸   ۱٫۲٦۰  السنة /الفترة أرباح غیر محققة خالل 

 ٥٤٤٫۰۹۰   ٤۷۹٫۲٥۱  السنة /الفترة في نھایة  الرصید
 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۲۲ - 
 

 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس  ۳۱في كما 

 
 (تتمة) ستثماراتاال. ٦
 

 المساھمین  تعملیا ب)

 مما یلي: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۷مارس  ۳۱كما في  ستثماراتتتكون اال

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
  سعودي) (ألف لایر 

 ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱
 (ألف لایر سعودي)  

 (مراجعة)   (غیر مراجعة)  
  بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات

  )أدناه )۱( انظر االیضاح(
 

٥۹۱٫٦۷٤ 
  

 ۷۱٤٫۳۳۰ 
 ــ        ۱۷۷٫۰۲۹  )دناهأ )۲( انظر االیضاحللبیع ( متاحة استثمارات
انظر ( االستحقاقاریخ محتفظ بھا حتى ت استثمارات

 ــ        ۱۱۲٫٤۸۲  )دناهأ )۳( االیضاح

  ۸۸۱٫۱۸٥   ۷۱٤٫۳۳۰ 
 

بالقیمة العادلة من  استثماراتھا في الصكوك المصنفة سابقا كاستثماراتقامت الشركة خالل الفترة بإعادة تصنیف 
لتعكس التغیر  یخ االستحقاقحتى تارمحتفظ بھا استثمارات متاحة للبیع و استثماراتخالل قائمة الدخل الى 

استحقاقھا. ان  تاریخ حتى ستثماراتلالحتفاظ بتلك اال اإلدارةونوایا  نموذج االعمال االستثماریةالحاصل في 
عاله أذكورة مال ستثماراتعلیھ تم اعتماد القیمة العادلة لال وبناءً  ۲۰۱۷ینایر  ۱من  ءالتنفیذ ابتدا التغیر دخل حیز

 المعاد تصنیفھا. ستثماراتالتصنیف لتستخدم كتكلفة لتلك االعادة إكما في تاریخ 
 خالل الفترة: ستثماراتتصنیف االإعادة الجدول التالي عملیة یلخص 

 

 نوع االستثمار 

 

 التصنیف السابق

 

 التصنیف الجدید

 المبلغ

 (ألف لایر سعودي)

 ۱٤۳٫٥۲٥ للبیع لمتاحةا ستثماراتاال مة الدخلبالقیمة العادلة من خالل قائ استثمارات صكوك 

حتى محتفظ بھا  استثمارات استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل صكوك
 تاریخ االستحقاق

۱۱۲٫٤۰٤ 

   ۲٥٥٫۹۲۹ 
 

 بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات )۱
عند االعتراف المصنفة بالقیمة العادلة  ملیات المساھمینلع بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ستثماراتاالیتم تحدید 

 من التالي:  ستثماراتااللي وتتكون ھذه األو

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
 ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱  (ألف لایر سعودي) 

 (ألف لایر سعودي)  
 (مراجعة)   (غیر مراجعة)  

 ۱۰۰٫۳۷۰   ۹۸٫۳۱٥    في محفظة اختیاریة استثمارات
 ۲٥۱٫۸۸۷   ۳۸۹٫۷۸٥  ـ في سوق المالصنادیق استثمار 

 ۳٦۲٫۰۷۳   ۱۰۳٫٥۷٤  صكوك 
  ٥۹۱٫٦۷٤   ۷۱٤٫۳۳۰ 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۲۳ - 
 

 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس  ۳۱في 
 
 (تتمة) ستثماراتاال. ٦

 
  عملیات المساھمین (تتمة)    ب)
یتم االستثمار بالمحفظة االختیاریة  .الدخلمن خالل قائمة  بالقیمة العادلة استثماراتمصنفة ك ستثماراتاال ھذه

 السنة: /الفترة  المالیة كما في نھایة واألوراق ستثماراتألنواع التالیة من االبا لعملیات المساھمین
 

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
 ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱  (ألف لایر سعودي) 

 (ألف لایر سعودي)  
 (مراجعة)   (غیر مراجعة)  

 ۹۲٫۲۷۷   ۹۲٫۸٦۱  أسھم
 ۸٫۰۹۳   ٥٫٤٥٤  وجودات أخرى، صافيم
  ۹۸٫۳۱٥   ۱۰۰٫۳۷۰ 

  :بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الصكوك التالیة ستثماراتاالتتضمن  

 (غیر مراجعة)۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
 ةالدفتریالقیمة   التكلفة  
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ۸٤٫۰۷٦  ۸٤٫۰۷٦  صكوك ذات معدل متغیر
 ۱۹٫٤۹۸  ۱۹٫٤۹۸ ذات معدل ثابتكوك ص
 ۱۰۳٫٥۷٤  ۱۰۳٫٥۷٤ 

 للبیع المتاحة ستثماراتاال )۲

 من التالي:  ستثماراتكون ھذه االعند االعتراف األولي وتت المساھمینلعملیات لبیع ل المتاحة ستثماراتاالیتم تحدید 

 (غیر مراجعة)۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
 یةالدفترالقیمة   التكلفة  
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

   -  ۱۹٫۱۷۱ صنادیق استثمار 
  -  ۱٥۷٫۸٥۸ صكوك 

 ۱۷۷٫۰۲۹  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۲٤ - 
 

 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس  ۳۱في 
 
 (تتمة) ستثماراتاال. ٦

 
     عملیات المساھمین (تتمة) ب)

 للبیع تاحةمال ستثماراتاال )۲

 : للبیع الصكوك التالیة المتاحة ستثماراتتتضمن اال
 (غیر مراجعة) ۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
 الدفتریةالقیمة   التكلفة  
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ۱۳۲٫۸۸٦  ۱۳۲٫۸۸٦  صكوك ذات معدل متغیر
 ۲٤٫۹۷۲  ۲٤٫۷٥۰ ذات معدل ثابتصكوك 

 ۱٥۷٫٦۳٦  ۱٥۷٫۸٥۸ 

 ستحقاقاال حتى تاریخ محتفظ بھا راتاستثما )۳

 : الصكوك التالیة ستحقاقاالحتى تاریخ محتفظ بھا ال ستثماراتالاتتضمن 
 (غیر مراجعة) ۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
 الدفتریةالقیمة   التكلفة  
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

 ــ       ــ       صكوك ذات معدل متغیر
 ۱۱۲٫٤۸۲  ۱۱۲٫٤۰٤ ذات معدل ثابتصكوك 

 ۱۱۲٫٤۰٤  ۱۱۲٫٤۸۲ 
 
 

 :۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱و ۲۰۱۷مارس  ۳۱المنتھیة في  السنة / الفترةخالل  ستثماراتاالالحركة في فیما یلي 
 

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
  (ألف لایر سعودي) 

 ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱
 (ألف لایر سعودي)  

 (مراجعة)   (غیر مراجعة)  
    عملیات المساھمین

 ٤۳۹٫۷۸٥   ۷۱٤٫۳۳۰  السنة /الفترة ایة الرصید في بد
 ۸٦٥٫۸۲۷   ۱۸۲٫٦۰۸  السنة /الفترة مشتراة خالل 
 )٥۸٥٫۱۷۹(  )۱۷٫٦۱۹( السنة /الفترة مباعة خالل 

 ۳٫۷٥۰   ــ      ، صافيالسنة /الفترة إیرادات مكتسبة خالل 
 )۱٫۲٦٤(  ۲۳۱ السنة /الفترة خالل  ھمحقق / خسائر (أرباح)
 )۸٫٥۸۹(  ۱٫٦۳٥ السنة /الفترة غیر محققھ خالل  )خسائر( أرباح /

 ۷۱٤٫۳۳۰   ۸۸۱٫۱۸٥  السنة /الفترة الرصید في نھایة 
 

في كل  نقديعملیات المساھمین من خالل تحویل  "من المستحقة القبضإلى/ الدفع المستحقة "تتم تسویة المبالغ 
قدره مبلغا نقدیاً  تأمینحولت عملیات ال ۲۰۱۷مارس  ۳۱المنتھیة في الثالثة أشھر تاریخ تقریر مالي. خالل 

 ملیون لایر سعودي).۱۸۸٫٦: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي إلى عملیات المساھمین (۱٥٦٫۱
 باللایر السعودي والدوالر األمریكي. مقومة ستثماراتإن جمیع اال

 

 

 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۲٥ - 
 

 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م ۲۰۱۷ارس م ۳۱في 

 
 صافي، مدینة تأمین قساطا. ۷

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
  (ألف لایر سعودي) 

 ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱
 (ألف لایر سعودي)  

 (مراجعة)   (غیر مراجعة)  
     تأمینعملیات ال

 ۱٫۱۲۳٫٥٤۰   ۱٫٦٦۳٫٤٦۱  مدینة تأمیناجمالي أقساط 
 )۱٤۲٫۹۹۷(  )۱۲۹٫۲۸۸( مدینة مشكوك في تحصیلھا تأمینمخصص أقساط 

 ۹۸۰٫٥٤۳   ۱٫٥۳٤٫۱۷۳  مدینة، صافي تأمینأقساط 
 

  مشكوك في تحصیلھا كما یلي: مدینة  تأمین أقساطكانت الحركة في مخصص 

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱ 
  (ألف لایر سعودي) 

 ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱
 (ألف لایر سعودي)  

 (مراجعة)   (غیر مراجعة)  
 ۱۱٤٫۲٦٦   ۱٤۲٫۹۹۷  السنة / الرصید في بدایة الفترة

 ۳٥٫۳۲٦   )۱۳٫٥۱٥( السنة / مخصص مكون خالل الفترة
 )٦٫٥۹٥(  )۱۹٤( السنة / مستخدم خالل الفترة

 ۱٤۲٫۹۹۷   ۱۲۹٫۲۸۸  السنة / الرصید في نھایة الفترة
 
  نظامیةالودیعة ال. ۸
 %۱۰ركة مبلغاً یعادل فقد أودعت الشالتي حددتھا مؤسسة النقد العربي السعودي،  تأمیننظام الاً لمتطلبات فقو

تستحق  .مؤسسة النقد العربي السعودي حددتھبنك ملیون لایر سعودي لدى  ۸۰مالھا المدفوع بما یعادل  من رأس
بدون موافقة علما بأن ھذه الودیعة ال یمكن سحبھا   النقد العربي السعوديلى مؤسسة إعلى ھذه الودیعة  العموالت

 مؤسسة.ال
 
 صافي الحركة في المطالبات القائمة. ۹

  كما یلي: مارس ۳۱المنتھیة في  إن صافي الحركة في المطالبات القائمة خالل الفترة
  

  ۲۰۱۷ 
 (ألف لایر سعودي) 

   
 ۲۰۱٦ 
 (ألف لایر سعودي) 

 

  مراجعة)غیر (      (غیر مراجعة)  

     عملیات التأمین
  ۱٫۱٦٤٫۰۷۲   ۱٫۳٥٤٫٥۷٤  ة في نھایة الفترةإجمالي المطالبات القائم

  )۱٫۰٥٤٫۳٦۹(  )۱٫۳۲۱٫٦۲۲( إجمالي المطالبات القائمة في بدایة الفترة

  ۳۲٫۹٥۲   ۱۰۹٫۷۰۳  

  )۱٫۳۹٤(  )۱٫۷۲۰( حصة معیدي التأمین من المطالبات القائمة في نھایة الفترة
  ۳٫۰۱۲   ۱٫۷۲۰  فترةحصة معیدي التأمین من المطالبات القائمة في بدایة ال

  ۱٫٦۱۸   ـــ     

  ۱۱۱٫۳۲۱   ۳۲٫۹٥۲  صافي الحركة في المطالبات القائمة



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۲٦ - 
 

 الموجزة (تتمة) األولیةات حول القوائم المالیة اإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس  ۳۱في 

 

 استثمار وعمولة یراداتإ. ۱۰
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 الثالثة لفترة  

المنتھیة في  أشھر
 ۲۰۱۷مارس  ۳۱

 
 لثالثة الفترة 
 المنتھیة في أشھر

 مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٦  

 (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة) 
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 

    عملیات التأمین
 ۱٤٫۰۲۰   ۲۷٫۸۳۰ إیرادات عمولة

 )۲٫۲٦٦(  ۱٫٦۷۰ ، صافي  ستثماراتغیر المحققة من االومحققة الاألرباح / (الخسائر) 
 ۲۹٫٥۰۰   ۱۱٫۷٥٤ 
     ملیات المساھمین ع

 ٦٫۸۷٦   ۱۱٫۲۰٤  إیرادات عمولة
 )٦٫۸۰۷(  ٦٦۰ ، صافي ستثماراتاال األرباح / (الخسائر) المحققة وغیر المحققة من

 ۱۱٫۸٦   ٦٤۹ 
    



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۲۷ - 
 

 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس  ۳۱في 

 
 عالقةالجھات ذات المعامالت مع ال. ۱۱

 
بالشركة والمنشآت التي تسیطر  اإلدارةتمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسیین والمدیرین وكبار أعضاء 

علیھا تلك الجھات أو التي تخضع لسیطرة مشتركة أو التي تتأثر بتلك الجھات. تتم جمیع المعامالت مع تلك 
 .اإلدارةبموافقة  قاً لشروط وأحكام اعتیادیةالجھات ذات العالقة وف

مارس  ۳۱المنتھیة في  الفترةفیما یلي تفاصیل المعامالت الرئیسیة التي تمت مع الجھات ذات العالقة خالل 
    :۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۷مارس  ۳۱بھا كما في واألرصدة المتعلقة 

 
 ذات العالقة الجھة

 
 طبیعة المعاملة

  
 مبلغ المعاملة

  
 كما في  الدائن / المدینالرصید 

لفترة      
 الثالثة أشھر
المنتھیة في 

مارس  ۳۱
۲۰۱۷ 

الثالثة لفترة 
المنتھیة  أشھر
 ۳۱في 

 ۲۰۱٦مارس 
 

  
 
 

 مارس ۳۱
۲۰۱۷ 

  
 
 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۱٦ 

 لایر سعودي) ألف(  لایر سعودي) ألف(   
 (مراجعة)  مراجعة)  (غیر   غیر مراجعة)(مراجعة) (غیر    مینعملیات التأ

 ۲٫۱٥٦  ۲٫۰۹٦   ۳٫۰٥٥ ۲٫٥۰٤  اقساط مكتتبةإجمالي  مساھمون
 )۳٫۸٤٤( )٤٫۷۸۳(  ۱٫۲۷٥ ۱٫۲٦۸   مسندةاقساط تأمین  مساھمون
 )۷٦۳( )٥۹(  ۸۳٤ ٦۰۸  مطالبات مدفوعة مساھمون
تحمیلھا  تمعالج  تكالیف مساھمون

 مقدم الخدمة  من قبل
  

۷۹٥ 
 

٦۱ 
  

 ۷٤ 
 
)۷۷۹( 

 معاد تحمیلھا مصروفات مساھمون
 يطرف ذ الى /من 

 يبالصاف -عالقة 

 

 ــ     ۱   ٦٤ ۱
مساواة في توزیع  مساھمون

 الضریبة بالصافي
 

 )۱٫۱٦۹( )۱٫۱٦۹(  ــ ــ
 شركة بوبا میدل ایست لیمتد

 )۱۹٫۳۳۱( )۲٤٫۰٥۸(  ٤٫۷۳۲ ٤٫۷۲۸  عالمة تجاریة  رسوم )ذا عالقة طرفالقابضة (
و ذ طرف(إدارة عضو مجلس 

 عالقة)
 ــ     ــ      ۳۸ ۳۸  خدمات مراجعة شرعیة

 
 :اإلدارةكبار موظفي  منافع )أ 
 

 التالي: مارس من ۳۱المنتھیة في  خالل الفترة اإلدارةوكبار موظفي  اإلدارةتتكون منافع أعضاء مجلس 
 
  ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
 (ألف لایر سعودي)  ي)(ألف لایر سعود  
 مراجعة) (غیر   مراجعة) (غیر   
     

 ٤٫٦۹۳  ٤٫۹۱۲  منافع قصیرة األجل 
 ۱٫٥٦۷  ۲٫۱۷۰  منافع طویلة األجل 

  ۷٫۰۸۲  ٦٫۲٦۰ 
 

یل�ة المنافع طوتتكون قصیرة األجل الرواتب، البدالت، العموالت، المكافآت السنویة والحوافز بینما منافع التتضمن 
 الحوافز طویلة األجل. وبرنامجمن تعویض نھایة الخدمة للموظفین األجل 

 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۲۸ - 
 

 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس  ۳۱في 

 
 الزكاة وضریبة الدخل. ۱۲
 لعربیة السعودیة.في المملكة ا مول بھاعالم الزكاة وفقا ألنظمةالشركة  علىالمستحقة زكاة ال احتسابتم 

دیس�مبر  ۳۱و ۲۰۱۷م�ارس  ۳۱المنتھیة في / السنة فترة الالزكاة وضریبة الدخل المستحقة خالل حركة فیما یلي 
 :على التوالي ۲۰۱٦

 
 

  الزكاة المستحقة
 (ألف لایر سعودي)

  (غیر مراجعة)

 ضریبة الدخل
 المستحقة

 (ألف لایر سعودي)
  (غیر مراجعة)

 المجموع
 ۲۰۱۷مارس  ۳۱

 (ألف لایر سعودي)
  (غیر مراجعة)

 المجموع
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 (ألف لایر سعودي)
 (مراجعة)

 
 ٤۲٫٥۷۷   ۱۱٦٫۹٥۳  ۸٫۰۱۱  ۱۰۸٫۹٤۲ الرصید في بدایة السنة

 
 ۱۳۷٫۳٥٤   ۱۸٫۷۹۰  ٦٫۹٥۲  ۱۱٫۸۳۸ السنة /المخصص خالل الفترة 

 )٦۲٫۹۷۸(   -   -   - السنة /المدفوع خالل الفترة 
 ۱۱٦٫۹٥۳   ۱۳٥٫۷٤۳  ۱٤٫۹٦۳  ۱۲۰٫۷۸۰ السنة /الفترة ایة الرصید في نھ

 
 الوضع الزكوي

 

 لھیئ��ة العام��ة للزك��اة وال��دخلإل��ى ا ۲۰۱٥حت��ى لس��نوات المالی��ة ل والض��ریبیة قراراتھ��ا الزكوی��ةإق��دمت الش��ركة 
  ").الھیئة("
 

 ۲۰۱٤و ۲۰۱۳للفت�رات ورب�وط أولی�ة  ۲۰۱۲حت�ى  ۲۰۰۸م�ن  للفت�رات المالی�ةالنھائی�ة وط ب�استلمت الشركة الر
ع�دم الس�ماح باحتس�اب اس�تثمارات لبشكل رئیسي تعود ملیون لایر سعودي  ٤۰ بإجمالي إضافیةمتضمنة مطالبات 

ق�دمت الش�ركة اعتراض�ات عل�ى مصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل وودائع نظامیة من الوعاء الزكوي. 
ق�رار لجن�ة االعت�راض االبتدائی�ة الش�ركة  تلق�تفق�د  ۲۰۱۲و ۲۰۱۱ن وفیما یتعلق بالس�نتی. لدى الھیئة ھذه الربوط

لص��الح الھیئ��ة والش��ركة تعت��زم االعت��راض عل��ى الق��رار ل��دى لجن��ة االس��تئناف العلی��ا. تعتق��د إدارة الش��ركة وبق��وة 
 بأحقیتھا وتتوقع صدور قرار من لجنة االستئناف العلیا لصالح الشركة.

 
الودیع��ة المتعلق��ة بمعالج��ة  ۲۰۱٤ح��ول التق��دیمات اإلض��افیة لس��نة  رار الھیئ��ةالش��ركة بانتظ��ار ق��ل��ى ذل��ك، إ إض��افةً 

 .۲۰۱۳الى  ۲۰۰۸النظامیة والتوزیع التعاوني للفترات المالیة من 
 

 رأس المال. ۱۳
 

 :۲۰۱٦(للس�ھم سعودي  لایر ۱۰قیمة ب اً ملیون سھم ۸۰ علىملیون لایر سعودي مقسم  ۸۰۰ مال الشركةسأبلغ ر
 .)الواحد لایر سعودي للسھم ۱۰قیمة ب اً ملیون سھم ۸۰

 
 النظامي  حتیاطياال. ۱٤

 
 دخ�ل المس�اھمینم�ن  %۲۰ تجنی�بعل�ى الش�ركة یجب في المملكة العربیة السعودیة،  تأمیننظام اللمتطلبات  وفقاً 

تق�وم الش�ركة الم�دفوع.  رأس الم�ال م�ن %۱۰۰ حتی�اطيحتى یس�اوي ھ�ذا االمن صافي الدخل نظامي  احتیاطيك
ملی�ون  ٤۰۳٫۹مبلغ تم تجنیب  ۲۰۱۷ مارس ۳۱في  . كمادیسمبر ۳۱في  سنوي أساساء ھذا التحویل على بإجر

 ۳۱( %٥۰٫٤یمثل مما النظامي  حتیاطيلى اال سعودي) إملیون لایر ٤۰۳٫۹ :۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (
 .مال الشركة المدفوع من رأس) %٥۰٫٤: ۲۰۱٦دیسمبر 

 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۲۹ - 
 

 لمالیة األولیة الموجزة (تتمة)ات حول القوائم ااإلیضاح
 م۲۰۱۷مارس  ۳۱في 

 
 األسھمعلى اساس  الدفع. ۱٥

 تص�میمھ تموالذي  المؤھلینالتنفیذین  نموظفیال لبعض كبار("البرنامج") الشركة برنامج حوافز طویل األجل  تقدم
یرك��ز الش��ركة. لمكاف��أتھم مقاب��ل دورھ��م ف��ي تحقی��ق أھ��داف الش��ركة طویل��ة األج��ل وج��ذب وإبق��اء كب��ار م��وظفي 

ق�اس بن�اًء ین المش�اركین م�ن المس�اھمة ف�ي نج�اح الش�ركة ومّك�یاألداء الح�الي والمس�تقبلي و م�ن على كل البرنامج
ث�الث س�نوات م�ن دورة األداء. ی�تم تقی�یم  أس�اس فت�رةعلى نمو صافي الدخل وھامش ال�ربح. ُیم�نح البرن�امج عل�ى 

 ة المنح.األداء الفعلي للشركة في نھایة كل سنة خالل فتر

ش�ركة وم المش�اركون المعتم�دون باس�تالم أس�ھم ق�وبموجب�ھ ی االس�ھمس�اس أالدفع على برنامج مبني بالكامل على ال
 وتحقیق مق�اییس األداء وتحقی�ق الش�روط الالزم�ة للمش�ارك بوبا العربیة بعد استكمال فترة ثالث سنوات من االداء

والمكاف��آت ش��راف عل��ى البرن��امج م��ن قب��ل لجن��ة الترش��یحات ی��تم اإلاس��تكمال الموافق��ات الالزم��ة.  باإلض��افة ال��ى
 .اإلدارةمن مجلس  المعتمدة

الخدم��ة والت��ي تنتھ��ي ف��ي الت��اریخ ال��ذي یص��بح خ��الل الفت��رة الت��ي ی��تم الوف��اء فیھ��ا بش��روط  البرن��امجتكلف��ة  قی��دی��تم 
والمتعلق�ة ــ المسجلة  وفاتالمصر تمثل. الموظفون مؤھلین بالكامل للحصول على منافع البرنامج ("تاریخ المنح")

االس�ھم الت�ي س�یتم  ع�ددالش�ركة لأفض�ل تق�دیرات ـ�ـ حت�ى ت�اریخ الم�نح  قائم�ة مرك�ز م�اليفي كل ت�اریخ  بالبرنامج
 المص�روفاتالمحملة أو المضافة لقائمة الدخل الموحدة لس�نة تمث�ل الحرك�ة ف�ي  المصروفاتمنحھا في النھایة. ان 

 السنة.المتراكمة في بدایة ونھایة تلك 

الم�وظفین  ومص�روفاتبن�د "الروات�ب  ض�منلخ�دمات الم�وظفین المس�تلمة البرن�امج  مصروفاتاجمالي  یتم إدراج
ف�ي قائم�ة التغی�رات ف�ي حق�وق المس�اھمین الموح�دة طبق�اً لمتطلب�ات المعی�ار ال�دولي  مقابل�ةذات العالقة" مع زیادة 

مراكم�ة أي توزیع�ات أرب�اح عل�ى أس�ھم المكاف�أة خ�الل على أساس األسھم". ی�تم  مدفوعات" ۲رقم للتقریر المالي 
في تاریخ كل م�نح واالحتف�اظ بھ�ا  أسھمالشركة شراء  تزاولوتحویلھا إلى المشاركین حال المنح.  ستحقاقاإلفترة 

 لدى الوسیط االستثماري ـ وھو األھلي كابیتال في الوقت الحالي.

برن�امج الإن ع�دد أس�ھم  .الحالي برنامجالمطلوبة إلطالق ، أكملت الشركة الحصول على الموافقات ال۲۰۱٥خالل 
 ق�دالجدی�د ـ بالبرن�امج والمس�تحقات المتعلق�ة  للموافق�ات والل�وائح وفق�اً ـ  ۲۰۱٥النصف الثاني م�ن  المشتراة خالل

یولی�و  ۲۳ ھ�وس�ھماً  ۱۸٫۹۹۳وع�دد س�ھماً  ۳۲٫۱۱۰ أسھم بع�ددمنح األصلي لتاریخ الان  .سھماً  ٥۱٫۱۰۳بلغت 
 ۲۲۱لایر س�عودي و ۲۷۷على التوالي. والقیم�ة العادل�ة للس�ھم ف�ي ت�اریخ الم�نح ھ�ي  ۲۰۱٥نوفمبر  ۲٦و ۲۰۱٥

اض�افیة بواق�ع س�ھم اض�افي  مكاف�أة أس�ھم بإص�دارش�ركة لا قام�ت ۲۰۱٥خالل دیسمبر  لایر سعودي على التوالي.
وافز طویل�ة األج�ل حی�ث ك�ان برن�امج الح�من أس�ھم  اً سھم ٥۱٫۱۰۳لذلك تم استالم ونتیجة مقابل كل سھم موجود 

 سعودي على التوالي. لایر ۱۱۱و ۱۳۹القیمة العادلة للسھم بواقع  أثر

م وفق�اً للموافق�ات ۲۰۱۸ – ۲۰۱٦ البرن�امج دورة ع�نس�ھماً  ۸۹٫۸٥٥، قامت الشركة بش�راء ۲۰۱٦ سنةالخالل 
 ۲۰۱٦م�ارس  ۱٤ھ�و للبرن�امج شتراة برنامج. إن تاریخ المنح لألسھم الجدیدة المالواللوائح والمستحقات المتعلقة ب

 .لایر سعودي ۱۱٥في تاریخ المنح ھي  للسھموالقیمة العادلة 

م�ن أس�ھم  بالص�افي اً س�ھم ٤۱٫۱۷۱ اس�تبعاد / بتس�لیمقام�ت الش�ركة  ۲۰۱۷م�ارس  ۳۱خالل الرب�ع المنتھ�ي ف�ي 
م�ن  ص�افي الخس�ائر ، وأدرجبالبرن�امجالمتعلق�ة  لل�وائح والموافق�اتوفق�اً  محتفظ بھا بموجب خطة أسھم الم�وظفین

االس�تبعاد بل�غ  / التس�لیم. الحق�ا لھ�ذا حق�وق المس�اھمینالتي انتف�ت الحاج�ة الیھ�ا ف�ي قائم�ة والبرنامج  أسھمستبعاد ا
خط�ة عل�ى  رس�میا تمت الموافقة .۲۰۱۷مارس  ۳۱كما في  سھماً  ۱٥۰٫۸۹۰بوبا العربیة المحتفظ بھا  أسھمعدد 

م�ن قب�ل المس�اھمین ف�ي اجتم�اع  ۲۰۱۹ – ۲۰۱۷ملیة شراء أسھم دورة الخط�ة تحفیز الموظفین طویلة األجل وع
 م. ۲۰۱۷مایو  ۸ھـ، الموافق ۱٤۳۸شعبان  ۱۲الذي انعقد یوم االثنین  عاديالالجمعیة العمومیة غیر 

 

 

 

 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۳۰ - 
 

 (تتمة)ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة اإلیضاح
 م۲۰۱۷مارس  ۳۱في 

 

  القطاعیةالمعلومات الموسمیة و. ۱٦
 
 الموسمیة )أ

من  لثانياالتشغیل عادًة یتوقع أن تكون مرتفعة في النصف  أرباحنظرا لموسمیة أعمال الشركة، فإن ایرادات و
 النصف األول.مقارنًة ب العام

 
 المعلومات القطاعیة   )ب

ة عملیات ن كافصحي). إ تأمینط لتغطیة خدمات الرعایة الصحیة (فق األجلقصیرة  تأمینعقود  تصدر الشركة
ات وفقاً لفئتین من العملی مراقبة، یتم اإلدارةمارس في المملكة العربیة السعودیة. ألغراض تقریر لشركة تُ ل تأمینال

ن غالبیة العمالء یمثلون قاعدة عریضة من أفراد الشركات عدد األفراد المشمولین بالتغطیة. إ على العمالء بناءً 
بطریقة تتوافق  القطاعات التشغیلیةعن  إعداد التقاریریتم وا عمالء رئیسیین. ، أما بقیة العمالء فال یعتبرالكبرى

داء وتقییم أ موارد الشركة وزیعلمسئول عن تا، وھو فریق اإلدارة التنفیذيداخلیة المقدمة الى مع التقاریر ال
 .ستراتیجیةالقرارات اتماشیا مع ال لتشغیلیةاالقطاعات 

 

 عملیات المساھمین في الشركة.ال تتضمن القطاعات التشغیلیة 
 

األخرى ومصروفات البیع والتسویق اإلیرادات و والعمولة ال تتضمن نتائج القطاعات ایرادات االستثمار
 والمصروفات العمومیة واالداریة.

  
من عملیات  اتومستحق استثماراتال تتضمن موجودات القطاعات النقد وما في حكمھ وودائع مرابحة و

مستحقة  تأمین. ال تتضمن مطلوبات القطاعات ارصدة إعادة الغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرىالمساھمین ومب
وحصة حملة الوثائق من فائض  سھماألدفعات على أساس والتزامات  ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 .تأمینعملیات ال
 

فیما یتعلق بأنشطة  اإلدارةة من قبل لشركة تم اعتماد القطاعات التشغیلیءات التقاریر الداخلیة باطبقا إلجرا
 :أدناهالشركة وموجوداتھا ومطلوباتھا كما ھي مدرجة 

 
 

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
 (غیر مراجعة)

 المجموع  غیر رئیسي  رئیسي  
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي)  
       

 ۲٫۲٥۲٫۷۷۰   ۹۱٤٫٦۹۸   ۱٫۳۳۸٫۰۷۲   مكتتبةاجمالي األقساط ال
 )۱٦٫٤۰۷(  )٤٫۷٥۸(  )۱۱٫٦٤۹(  المسندة تأمینأقساط ال

 ۲٫۲۳٦٫۳٦۳   ۹۰۹٫۹٤۰   ۱٫۳۲٦٫٤۲۳   صافي األقساط المكتتبة
 )۳٥۹٫۹۲٥(  )۱۷۹٫٥٥۷(  )۱۸۰٫۳٦۸(  األقساط غیر المكتسبة الحركة في صافي

 ۱٫۸۷٦٫٤۳۸   ۷۳۰٫۳۸۳   ۱٫۱٤٦٫۰٥٥   صافي األقساط المكتسبة
       

 ۱٫٦۳٦٫۰٤۰   ٥۸۸٫۹۷٤   ۱٫۰٤۷٫۰٦٦   المطالبات المدفوعة
 ــ       ــ       ــ       المطالبات المستردة

       
 ۱٫٦۳٦٫۰٤۰   ٥۸۸٫۹۷٤   ۱٫۰٤۷٫۰٦٦   صافي المطالبات المدفوعة

 ۳۲٫۹٥۲   ۱۹٫۳۸۱  ۱۳٫٥۷۱   صافي الحركة في المطالبات القائمة
       

 ۱٫٦٦۸٫۹۹۲   ٦۰۸٫۳٥٥  ۱٫۰٦۰٫٦۳۷   صافي المطالبات المتكبدة
       

 ۲۰۷٫٤٤٦      صافي نتیجة االكتتاب
 ۲۹٫٥۰۰       ایرادات غیر موزعة

 )۲۰٦٫۹۰۰(      مصروفات غیر موزعة
       

 ۳۰٫۰٤٦       تأمینالفائض من عملیات ال



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۳۱ - 
 

 ولیة الموجزة (تتمة)ات حول القوائم المالیة األاإلیضاح
 م۲۰۱۷مارس  ۳۱في 

 
 المعلومات الموسمیة والقطاعیة (تتمة). ۱٦

 
 ) المعلومات القطاعیة (تتمة)ب
 
 ۲۰۱٦مارس  ۳۱المنتھیة في أشھر  الثالثةلفترة  

 (غیر مراجعة)
 المجموع  غیر رئیسي  رئیسي 
 سعودي)ألف لایر (  سعودي)ألف لایر (  سعودي)ألف لایر ( 
      

 ۲٫٤٤٦٫۰۲۹   ۹٤۱٫۳۳٦   ۱٫٥۰٤٫٦۹۳  اجمالي األقساط المكتتبة
 )۱۱٫٦۸۹(  )٥٫۱۷٥(  )٦٫٥۱٤( الصادرة تأمینأقساط ال

 ۲٫٤۳٤٫۳٤۰   ۹۳٦٫۱٦۱   ۱٫٤۹۸٫۱۷۹  صافي األقساط المكتتبة
 )٥٥۱٫۹۷۰(  )۲۳۱٫۱۱٥(  )۳۲۰٫۸٥٥( صافي الحركة في األقساط غیر المكتسبة

 ۱٫۸۸۲٫۳۷۰   ۷۰٥٫۰٤٦   ۱٫۱۷۷٫۳۲٤  ةصافي األقساط المكتسب
      

 ۱٫٤۹۲٫۷٦٦   ٥٥۰٫۱۸۷   ۹٤۲٫٥۷۹  المطالبات المدفوعةاجمالي 
 ــ       ــ       ــ      المطالبات المستردة

 ۱٫٤۹۲٫۷٦٦   ٥٥۰٫۱۸۷   ۹٤۲٫٥۷۹  صافي المطالبات المدفوعة
 ۱۱۱٫۳۲۱   ٤۱٫۰۳۰   ۷۰٫۲۹۱  صافي الحركة في المطالبات القائمة

 ۱٫٦۰٤٫۰۸۷   ٥۹۱٫۲۱۷   ۱٫۰۱۲٫۸۷۰  صافي المطالبات المتكبدة
 ۲۷۸٫۲۸۳     كتتاب نتیجة االصافي 

  ۱۱٫۸۰۰      ایرادات غیر موزعة
 )۲۰٥٫۷۹۰(     مصروفات غیر موزعة

 ۸٤٫۲۹۳      الفائض من عملیات التأمین
       

 
 

 (غیر مراجعة) ۲۰۱۷مارس  ۳۱كما في   
 المجموع  غیر رئیسي  رئیسي  
 سعودي)ألف لایر (  سعودي)ألف لایر (  سعودي)ألف لایر (  

       تأمینموجودات عملیات ال
 ۱٫٥۳٤٫۱۷۳   ٦۷٥٫٥۱۷   ۸٥۸٫٦٥٦   مدینة، صافي تأمینأقساط 

 ۱٫۸٤۸   ۱٫۸٤۸   ــ       من أقساط غیر مكتسبة تأمینال حصة معید
 ۱٫۷۲۰   ۱٦۰   ۱٫٥٦۰   قائمةمن مطالبات  تأمینال حصة معید

 ٦۸٫۲۹۲   ۳۲٫۰۹۷   ۳٦٫۱۹٥   تكالیف اقتناء وثائق مؤجلة
 ۳٫٥٤٦٫٥۲۹       موجودات غیر موزعة

 ٥٫۱٥۲٫٥٦۲       المجموع
       
       

       تأمینالمطلوبات والفائض من عملیات ال
 ۳٫٤٥٥٫٤۰۷   ۲٫۱۱۲٫٥۸۷   ۱٫۳٤۲٫۸۲۰   غیر مكتسبة تأمینأقساط 

 ۱٫۳٥٤٫٥۷٤   ٥۲۸٫۲۸٤   ۸۲٦٫۲۹۰   مطالبات قائمة
 ۳٤۲٫٥۸۱       مطلوبات وفائض غیر موزعة  

 ٥٫۱٥۲٫٥٦۲       المجموع
 
 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)
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 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م۲۰۱۷مارس  ۳۱في 

 
 المعلومات الموسمیة والقطاعیة (تتمة). ۱٦

 
 ة (تتمة)ب) المعلومات القطاعی

 
 (مراجعة) ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱في   
 المجموع  غیر رئیسي  رئیسي  
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي)  
       

       تأمینموجودات عملیات ال
 ۹۸۰٫٥٤۳  ۳٦٤٫٦۹۲  ٦۱٥٫۸٥۱  صافي –أقساط تأمین مدینة 

حصة معیدي تأمین من أقساط غیر 
 مكتسبة

 ۱٫۳٥٦  ۱٫۳٥٦  ــ      

 ۱٫۷۲۰  ۱٦۰  ۱٫٥٦۰  حصة معیدي التأمین من مطالبات قائمة
 ۷۲٫۲۸۱  ۱٥٫۱۰۸   ٥۷٫۱۷۳  تكالیف اقتناء وثائق مؤجلة

 ۳٫۸٦٥٫٤۸۲      موجودات غیر موزعة
 ٤٫۹۲۱٫۳۸۲      المجموع

       
المطلوبات والفائض من عملیات 

 التأمین
      

 ۳٫۰۹٤٫۹۹۰  ۱٫۷٤۸٫٤۹٤  ۱٫۳٤٦٫٤۹٦  بةأقساط تأمین غیر مكتس
 ۱٫۳۲۱٫٦۲۲  ٤۸٤٫۱٤۳  ۸۳۷٫٤۷۹  مطالبات قائمة

 ٥۰٤٫۷۷۰      مطلوبات وفائض غیر موزعة
 ٤٫۹۲۱٫۳۸۲      المجموع

 
 رباحاأل توزیعات. ۱۷

مجلس إدارة الشركة دفع توزیعات اقترح  م)۲۰۱۷ مارس ۱۳(الموافق  ھـ ۱٤۳۸ اآلخرة ىجماد ۱٤بتاریخ 
ملیون لایر  ۱۲۰لایر سعودي للسھم وبإجمالي  ۱٫٥بواقع  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱عن السنة المنتھیة في  رباحأ

حیث تم تقدیم ھذا االقتراح والموافقة علیھ من قبل  ،)ملیون لایر سعودي ۱٦۰: ۲۰۱٥للمساھمین ( سعودي
مایو  ۸ھـ، الموافق ۱٤۳۸شعبان  ۱۲ المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادي الذي انعقد یوم االثنین

  م.۲۰۱۷

 السھم ربحیة. ۱۸
ي والمخف�ض للس�ھم م�ن خ�الل قس�مة ص�افي ال�دخل للفت�رة عل�ى المتوس�ط الم�رجح لع�دد ساس�تم احتساب الربح األ

 األسھم العادیة الصادرة والقائمة في نھایة الفترة. 
 

 المخفضة للسھم على الشركة. رباحاأل ال یتم تطبیق
 

 دوات المالیةیمة العادلة لألالق. ۱۹
 
و سداده لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین التي یتم الحصول علیھ مقابل بیع أصل أالقیمة العادلة ھي الثمن  .أ

تراض أن معاملة بیع األصل أو قیاس القیمة العادلة على افیعتمد  .في تاریخ القیاس السوقمشاركین في 
 :ماتحویل االلتزام تحدث إ

 
 أو االلتزام،  ولألصل أ ةلسوق الرئیسیفي ا •
 رئیسیةغیاب سوق في ظل  و االلتزامأ لألصل مناسبةفضل سوق في أ •

 
 .مناسبةسوق أفضل و ة ألى السوق الرئیسییجب ان تتمكن الشركة من الوصول إ

 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
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 ات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)اإلیضاح
 م ۲۰۱۷مارس ۳۱في 

 
 (تتمة) لة لألدوات المالیةالقیمة العاد. ۱۹

 
وحصة  استثماراتمدینة و تأمینتتكون الموجودات المالیة للشركة من النقد وما في حكمھ وودائع مرابحة وأقساط 

من المطالبات القائمة وودائع نظامیة وذمم مدینة أخرى وتتكون مطلوباتھا المالیة من مطالبات قائمة  تأمینإعادة 
لجھات ذات عالقة ومطلوبات ومبلغ مستحق برنامج الحوافز طویل األجل وقة الدفع مستح تأمینوأرصدة إعادة 

 ۲۰۱۷مارس  ۳۱أخرى. ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة اختالفا جوھریا عن قیمھا الدفتریة. كما في 
التي المتاحة للبیع و المدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل  ستثماراتوباستثناء اال ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و

 )، لم یكن لدى الشركة أي ادوات مالیة اخرى تم قیاسھا بالقیمة العادلة.٦ اإلیضاحتم إدراجھا بالقیمة العادلة (
 

 :القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھاالتالیة لتحدید  المستویاتتستخدم الشركة  ب.
  .)تجمیعدون تعدیل أو إعادة (أي ألداة المالیة النفس شطة ناألسعار المتداولة في أسواق  :األول المستوى
تعتمد  أخرىنشطة لموجودات أو مطلوبات مشابھة أو أسالیب تقییم األسعار المتداولة في أسواق  :الثاني المستوى

 فیھا جمیع المعطیات الھامة على بیانات السوق الممكن مالحظتھا، و
 د فیھا أي معطیات ھامة على بیانات السوق الممكن مالحظتھا.تعتم ال أسالیب تقییم :المستوى الثالث

 
تعتبر من المستوى  ھا العادلةفة األدوات المالیة المبینة بقیمإن كاف ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۷مارس  ۳۱ما في ك

الل قائمة المدرجة بالقیمة العادلة من خ ستثماراتاال. تحدد الشركة المستوى الثاني للقیمة العادلة الثاني لألدوات
 م یكن ھناك تحویالت بین المستویات. لالفترة بنھایة ستثماراتاالعلى صافي قیمة  بناءً  والمتاحة للبیع الدخل

 .الثالث خالل ھذه الفترةواألول والثاني 
 

 القوائم المالیة األولیة الموجزةاعتماد . ۲۰
 

مایــو  ۱۱الموافق  ھـ۱٤۳۸شعبـان  ۱٥في  دارةاإلالموجزة من قبل مجلس  األولیةتم اعتماد ھذه القوائم المالیة 
  م. ۲۰۱۷

 
 
 
 
 
 
 
 


