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  شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

ً  ٢٠إلى  ١یضاحات المرفقة من تعتبر اإل   ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. جزءا
- ٢ -  

 

   األولیةائمة المركز المالي ق
  م ٢٠١٧یونیو  ٣٠كما في 

 ٢٠١٧یونیو ٣٠      
  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١     (ألف لایر سعودي)

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

            تأمینموجودات عملیات ال
            

  ١٣٢٫٠٣٠    ١٢٠٫٠٦٩    ٤  نقـد وما في حكمھ
  ٣٫٠٥٧٫٨١٦    ٢٫٣٦٠٫٢٧٩    ٥  ودائع مرابحة

  ٥٤٤٫٠٩٠    ٦٦٦٫٣٠٦    ٦   استثمارات
  ٩٨٠٫٥٤٣    ١٫٦٤٦٫٠٧٣    ٧  مدینة، بالصافي تأمینأقساط 
  ١٫٣٥٦    ١٫٦٩٩      قساط غیر مكتسبةاألفي  تأمینال يمعیدحصة 

  ١٫٧٢٠    ١٫٧٢٠    ٩  قائمةالمطالبات الفي  تأمینال يحصة معید
ً وموجودات أخرى   ١٣١٫٥٤٦    ١١٤٫٢٥١      مبالغ مدفوعة مقدما

  ٧٢٫٢٨١    ٦٤٫٨٩٩      مؤجلة وثائقتكالیف اقتناء 
  ٤٫٩٢١٫٣٨٢    ٤٫٩٧٥٫٢٩٦      تأمینمجموع موجودات عملیات ال

            
            

            موجودات المساھمین
            

  ٩٣٫٨٠٠    ١٢٫٣٣٦    ٤  نقـد وما في حكمھ
  ٩٨٧٫٤٩٤    ٨٥٤٫٥٦٢    ٥  ودائع مرابحة

  ٧١٤٫٣٣٠    ١٫٠٩٠٫٣٦٠    ٦   استثمارات
  ١٧٫٤٤٥    ٩٫٩٣٠      أخرىذمم مدینة 

  ٩٠٫٩٤٥    ١٠٨٫٩٩٤      أثاث وتجھیزات ومعدات
  ١٤٨٫٤٧٧     -      تأمینمستحق من عملیات ال

  ٩٨٫٠٠٠    ٩٨٫٠٠٠      الشھرة
  ٣٫٥٨٥    ٤٫٣٥١    ٨  على ودیعة نظامیة  فائدة مستحقة
  ٨٠٫٠٠٠    ٨٠٫٠٠٠    ٨   ودیعة نظامیة

  ٢٫٢٣٤٫٠٧٦    ٢٫٢٥٨٫٥٣٣      مجموع موجودات المساھمین
  ٧٫١٥٥٫٤٥٨    ٧٫٢٣٣٫٨٢٩      مجموع الموجودات

  
            

  
            

  
          

      والرئیس التنفیذي اإلدارةعضو مجلس 
  

  اإلدارةرئیس مجلس   

      الرئیس التنفیذي المالي    
          
          



 التعاوني تأمینركة بوبا العربیة للـش
 مساھمة)(شركة سعودیة 

  
ً  ٢٠إلى  ١یضاحات المرفقة من تعتبر اإل   ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.جزءا
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  )تتمة( األولیةقائمة المركز المالي 
  م ٢٠١٧یونیو  ٣٠كما في 

  
  ٢٠١٧ یونیو ٣٠      

  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١    )ألف لایر سعودي(
  سعودي) (ألف لایر

  (مراجعة)    (غیر مراجعة)    اإلیضاح  
            تأمینمطلوبات وفائض عملیات ال

            مطلوبات عملیات التأمین
  ٣٫٠٩٤٫٩٩٠     ٣٫٣٧٧٫٥٣٨      أقساط غیر مكتسبة

  ١٫٣٢١٫٦٢٢     ١٫٢٢٩٫٣٩١    ٩  مطالبات قائمة
  ١٥٫١١٧     ٤٩٫٦٩٧      ارصدة إعادة تامین مستحقة الدفع
  ١٧١٫٢٩٢     ١٨٣٫٤٠٥      أخرىمصروفات مستحقة ومطلوبات 
  ١٤٨٫٤٧٧      -      المستحق إلى عملیات المساھمین

  ٤٫٧٥١٫٤٩٨     ٤٫٨٤٠٫٠٣١      مجموع مطلوبات عملیات التأمین
            

            فائض عملیات التأمین
  حصة حملة الوثائق من الفائض المتراكم من عملیات التأمین

  ١٣٣٫٨٣٢      للبیع  متاحة ستثماراتالقیمة العادلة ال احتیاطي
١٦٩٫٨٨٤    ١٫٤٣٣  

  ــ      
  ٤٫٩٢١٫٣٨٢    ٤٫٩٧٥٫٢٩٦      مجموع مطلوبات وفائض عملیات التأمین

            
            مطلوبات وحقوق المساھمین

            
            مطلوبات المساھمین

  ٦٢٫١٤٠    ٧٠٫٣٠٥      مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
  ١١٦٫٩٥٣    ١٢٥٫٣٣٦    ١٢  زكاة وضریبة دخل مستحقة

  ٣٫٥٨٥    ٤٫٣٥١    ٨  فائدة مستحقة على ودیعة نظامیة
  ٢٤٫٣٤٤    ١٣٫٦٥٩    ١١  لجھات ذات عالقةمستحقة لغ امب

  ٢٠٧٫٠٢٢    ٢١٣٫٦٥١      مجموع مطلوبات المساھمین
            

            حقوق المساھمین
  ٨٠٠٫٠٠٠    ٨٠٠٫٠٠٠    ١٣  رأس المال

  ٤٠٣٫٩٠٢    ٤٠٣٫٩٠٢    ١٤  نظامي احتیاطي
  ــ         )٣١٢(      بیع لل متاحة العادلة الستثماراتالقیمة  احتیاطي

  ١٦٫٩٣١    ١٥٫٦٩٠    ١٥  دفعات على أساس السھم
  )٢٣٫٤٠٤(    )٢٨٫٩١٥(    ١٥  بموجب خطة أسھم الموظفین محتفظ بھاأسھم 

  ٨٢٩٫٦٢٥    ٨٥٤٫٥١٧      أرباح مبقاة
  ٢٫٠٢٧٫٠٥٤    ٢٫٠٤٤٫٨٨٢      مجموع حقوق المساھمین

  ٢٫٢٣٤٫٠٧٦    ٢٫٢٥٨٫٥٣٣      المساھمینمجموع المطلوبات وحقوق 
            

  ٧٫١٥٥٫٤٥٨    ٧٫٢٣٣٫٨٢٩      مجموع المطلوبات وفائض عملیات التأمین وحقوق المساھمین
  
  

          
          
          

      والرئیس التنفیذي اإلدارةعضو مجلس 
  

  اإلدارةرئیس مجلس   

      الرئیس التنفیذي المالي    
   



 التعاوني تأمینركة بوبا العربیة للـش
 مساھمة)(شركة سعودیة 

  
ً  ٢٠إلى  ١یضاحات المرفقة من تعتبر اإل   ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.جزءا
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  (غیر مراجعة) األولیة والفائض المتراكم تأمینالعملیات  ةمقائ
  م ٢٠١٧یونیو  ٣٠في  المنتھیتینلفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر 

  

          
          
          

  
          
          

  اإلدارةرئیس مجلس         والرئیس التنفیذي اإلدارةعضو مجلس 
      الرئیس التنفیذي المالي    

  یونیو ٣٠ھیة في لفترة الستة أشھر المنت       یونیو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في     
    ٢٠١٦    ٢٠١٧    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  لایر سعودي) ألف(    لایر سـعودي) ألف(    لایر سـعودي) ألف(    لایر سـعودي) ألف(  اإلیضاح  
                  إلیراداتا
 ٤٫٢٧٣٫٧٥٠   ٤٫١٠٠٫٥٤٨    ١٫٨٢٧٫٧٢١    ١٫٨٤٧٫٧٧٨   جمالي األقساط المكتتبةإ

 )٢٢٫٥٠٦(   )٣٢٫٥٤٧(    )١٠٫٨١٧(    )١٦٫١٤٠(    صادرة لمعیدي التأمینأقساط 
 ٤٫٢٥١٫٢٤٤   ٤٫٠٦٨٫٠٠١    ١٫٨١٦٫٩٠٤    ١٫٨٣١٫٦٣٨    صافي األقساط المكتتبة

 )٥٠٥٫٠٤٨(   )٢٨٢٫٢٠٥(    ٤٦٫٩٢٢    ٧٧٫٧٢٠    صافي الحركة في األقساط غیر المكتسبة
  ٣٫٧٤٦٫١٩٦    ٣٫٧٨٥٫٧٩٦    ١٫٨٦٣٫٨٢٦    ١٫٩٠٩٫٣٥٨    صافي األقساط المكتسبة

                  
                  المطالبات

 ٣٫٠٠١٫٨٦٠   ٣٫٢٨٣٫٤٩٦    ١٫٥٠٩٫٠٩٤    ١٫٦٤٧٫٤٥٦    المطالبات المدفوعة
    ــ       -      ــ       -    المطالبات المستردة

                
 ٣٫٠٠١٫٨٦٠   ٣٫٢٨٣٫٤٩٦    ١٫٥٠٩٫٠٩٤    ١٫٦٤٧٫٤٥٦    صافي المطالبات المدفوعة

 ١١٣٫٣١٤   )٩٢٫٢٣١(    ١٫٩٩٣    )١٢٥٫١٨٣(  ٩  صافي الحركة في المطالبات القائمة
  ٣٫١١٥٫١٧٤    ٣٫١٩١٫٢٦٥    ١٫٥١١٫٠٨٧    ١٫٥٢٢٫٢٧٣    صافي المطالبات المتكبدة

                  
  ٦٣١٫٠٢٢    ٥٩٤٫٥٣١    ٣٥٢٫٧٣٩    ٣٨٧٫٠٨٥    صافي نتیجة االكتتاب

                  
                  المصروفات
  )٢٧٩٫٨٢٥(    )٢٩٤٫٤٤٤(    )١٦٨٫٥٢١(    )١٧٥٫٠٩٧(    بیع وتسویق

 )١٩٧٫١٧٩(   )١٧٧٫٢١٩(    )١٠٢٫٦٩٣(    )٨٩٫٦٦٦(    عمومیة وإداریة
                
  ٣١٫١٧٠    ٥٢٫٥١٨    ١٩٫٤١٦    ٢٣٫٠١٨  ١٠  والعمولةیرادات االستثمار إ

                  
  ٧٨       -    ٣٢     -    إیرادات أخرى

                  
  ١٨٥٫٢٦٦    ١٧٥٫٣٨٦    ١٠٠٫٩٧٣    ١٤٥٫٣٤٠    الفائض من عملیات التأمین

                  
  حصة المساھمین من فائض 

  عملیات التأمین
  

  (ب)٢
  
)١٣٠٫٨٠٦(      

)٩٠٫٨٧٥(  
   

)١٥٧٫٨٤٧(     
)١٦٦٫٧٣٩(  

                  
حصة حملة الوثائق من فائض عملیات 

      التأمین
١٤٫٥٣٤    

  
١٠٫٠٩٨  

  
١٨٫٥٢٧     ١٧٫٥٣٩  

حصة حملة الوثائق من الفائض المتراكم 
  من عملیات التأمین في بدایة الفترة

    
١٤٢٫٨٢٢  

    
١٥٩٫٥٥٤  

    
١٦٩٫٨٨٤  

    
 ١٥٤٫٢٩٩  

  )٦٫٦٨٠(    )٥٣٫٥٩١(    )٣٫٥٠٦(    )٢٣٫٥٢٤(    توزیع الفائض خالل الفترة
حصة حملة الوثائق من الفائض  

المتراكم من عملیات التأمین في نھایة 
  الفترة

    
١٣٣٫٨٣٢  

    
١٦٦٫١٤٦  

    
١٣٣٫٨٣٢  

    
 ١٦٦٫١٤٦  



 التعاوني تأمینركة بوبا العربیة للـش
 مساھمة)(شركة سعودیة 

  
ً  ٢٠إلى  ١یضاحات المرفقة من تعتبر اإل   ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.جزءا
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 (غیر مراجعة)األولیة  عملیات التأمینل قائمة الدخل الشامل
   م ٢٠١٧یونیو  ٣٠في  المنتھیتینوالستة أشھر أشھر  ةالثالث تيلفتر
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
          

      والرئیس التنفیذي اإلدارةعضو مجلس 
  

  اإلدارةرئیس مجلس   

      الرئیس التنفیذي المالي    
          
          

  

    یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في   یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في     
    ٢٠١٦    ٢٠١٧    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  لایر سعودي) ألف(    لایر سعودي) ألف(    لایر سعودي) ألف(    لایر سعودي) ألف(    

  ١٨٫٥٢٧    ١٧٫٥٣٩    ١٠٫٠٩٨    ١٤٫٥٣٤    صافي الدخل للفترة

                  

                دخل شامل آخر

                
في قائمة عملیات  فیما بعد بنود یعاد تصنیفھا

            التامین والفائض المتراكم
 

  
 

                
  

   أرباح غیر محققة من استثمارات متاحة للبیع
  

  
١٫٢٤٢    -    

  
١٫٤٣٣   

 
- 

  ١٨٫٥٢٧    ١٨٫٩٧٢    ١٠٫٠٩٨    ١٥٫٧٧٦    مجموع الدخل الشامل للفترة



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

ً  ٢٠إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من    ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. جزءا
- ٦ - 

  

  (غیر مراجعة) األولیةعملیات المساھمین قائمة 
   ٢٠١٧یونیو  ٣٠في  المنتھیتینوالستة أشھر أشھر  ةالثالث تيلفتر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
      والرئیس التنفیذي اإلدارةعضو مجلس 

  
  اإلدارةرئیس مجلس   

      الرئیس التنفیذي المالي    
          
          

  
  

 ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في     
    یونیو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في   یونیو

    ٢٠١٦    ٢٠١٧    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  لایر سعودي) ألف(    لایر سعودي) ألف(    لایر سعودي) ألف(    لایر سعودي) ألف(  اإلیضاح  

                  یراداتاإل
  حصة المساھمین من فائض 

  عملیات التأمین
  

  (ب)٢
  

١٣٠٫٨٠٦    
٩٠٫٨٧٥  

    
١٥٧٫٨٤٧     

١٦٦٫٧٣٩ 
                

                المصروفات
 )٥٫٢٠٠(   )٣٫٨٧٤(    )١٫٩٠٣(    )١٫٦٦٢(    عمومیة واداریة

    ١٦١٫٥٣٩   ١٥٣٫٩٧٣    ٨٨٫٩٧٢    ١٢٩٫١٤٤ 
  ١٥٫٣٢٣    ٢٨٫٤٩٣    ١٥٫٢٥٤    ١٦٫٦٢٩  ١٠  إیرادات االستثمار والعمولة

  ١٧٦٫٨٦٢    ١٨٢٫٤٦٦    ١٠٤٫٢٢٦    ١٤٥٫٧٧٣    صافي الدخل للفترة
المتوسط المرجح لعدد األسھم 

  العادیة القائمة (باآلالف)
    

٧٩٫٨١٥    
  

٧٩٫٨٠٨  
    

٧٩٫٨١٤     
٧٩٫٨٤٤ 

  خفض للسھمالربح األساسي والم
  (باللایر السعودي)  

  
١٨  

  
١٫٨٣    

  
٢٫٢٢    ٢٫٢٩    ١٫٣١ 



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

ً  ٢٠إلى  ١اإلیضاحات المرفقة من تعتبر    ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. جزءا
- ٧ - 

  

  (غیر مراجعة) األولیة للمساھمینالشامل قائمة الدخل 
   م ٢٠١٧یونیو  ٣٠في  المنتھیتینالثالثة أشھر والستة أشھر  تيلفتر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  اإلدارةرئیس مجلس         والرئیس التنفیذي اإلدارةعضو مجلس 

      الرئیس التنفیذي المالي    
          
          

    
 ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  یونیو
 ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

    یونیو

    ٢٠١٦    ٢٠١٧    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  لایر سعودي) ألف(    لایر سعودي) ألف(    لایر سعودي) ألف(    لایر سعودي) ألف(    

                  
  ١٧٦٫٨٦٢     ١٨٢٫٤٦٦    ١٠٤٫٢٢٦    ١٤٥٫٧٧٣    صافي الدخل للفترة

                  
                دخل شامل آخر

                
بنود یعاد تصنیفھا فیما بعد في قائمة عملیات 

    المساھمین
      

  
 

  
 

                
  

    متاحة للبیع ستثماراتاغیر محققة من  خسائر
  
)١٫٥١٨(      

-  
  

  
)٣١٢(   

  
-  

  ١٧٦٫٨٦٢     ١٨٢٫١٥٤    ١٠٤٫٢٢٦    ١٤٤٫٢٥٥    مجموع الدخل الشامل للفترة



 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

  ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. جزءاً  ٢٠إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
- ٨ - 

  

  قائمة التغیرات في حقوق المساھمین األولیة 
  م ٢٠١٧یونیو  ٣٠في  المنتھیة أشھر الستةفترة ل

  

  
  

    نظامي احتیاطي    المالرأس   اإلیضاح

 القیمة احتیاطي
 الستثمارات العادلة
    للبیع متاحة

  دفعات على
    أساس السھم 

   محتفظ بھاأسھم 
خطة أسھم  بموجب

    أرباح مبقاه    للموظفین
حقوق  مجموع

  المساھمین
  (ألف لایر سعودي)    (ألف لایر سعودي)    (ألف لایر سعودي)    (ألف لایر سعودي)    لایر سعودي) (ألف    (ألف لایر سعودي)    (ألف لایر سعودي)     

ــ        ٤٠٣٫٩٠٢   ٨٠٠٫٠٠٠    (مراجعة) م٢٠١٦دیسمبر  ٣١الرصید في    ٢٫٠٢٧٫٠٥٤   ٨٢٩٫٦٢٥   )٢٣٫٤٠٤(   ١٦٫٩٣١   ـ
                              إجمالي الدخل الشامل

ــ        صافي الدخل للفترة ــ       ـ ــ        ـ ــ       ـ ــ       ـ   ١٨٢٫٤٦٦    ١٨٢٫٤٦٦   ـ
ــ        خسائر غیر محققة إلستثمارات متاحة للبیع ــ       ـ ــ       )٣١٢(    ـ ــ       ـ ــ       ـ   )٣١٢(       ـ

                              معامالت مع مالكي الشركة
ــ      ١٢  للفترة الزكاةمخصص  ــ       ـ ــ        ـ ــ       ـ ــ       ـ   )٢١٫٣٤٨(   )٢١٫٣٤٨(   ـ

ــ      ١٢  مخصص ضریبة الدخل للفترة ــ       ـ ــ        ـ ــ       ـ ــ       ـ   )١٦٫٢٢٦(   )١٦٫٢٢٦(   ـ
ــ      ١٧  توزیعات ارباح ــ       ـ ــ        ـ ــ       ـ ــ       ـ   )١٢٠٫٠٠٠(   )١٢٠٫٠٠٠(   ـ

ــ      ١٥  بموجب خطة أسھم الموظفین محتفظ بھاأسھم  استبعاد/شراء)( ــ       ـ ــ        ـ ــ       ـ ــ        )٥٫٥١١(   ـ   )٥٫٥١١(   ـ
ــ      ١٥  األجل ةمخصص برنامج الحوافز طویل ــ       ـ ــ        ـ ــ        ـــ       )١٫٢٤١(   ـ   )١٫٢٤١(   ـ

  ٢٫٠٤٤٫٨٨٢   ٨٥٤٫٥١٧   )٢٨٫٩١٥(   ١٥٫٦٩٠   )٣١٢(    ٤٠٣٫٩٠٢  ٨٠٠٫٠٠٠    مراجعة)م (غیر ٢٠١٧یونیو  ٣٠الرصید في 
  

  

  
  
  

  اإلیضاح

  
  
  

    رأس المال

  
  
  

    نظامي احتیاطي

  
 ستثماراتال احتیاطي

 متاحةالقیمة العادلة 
  للبیع

    
  

دفعات على أساس 
    السھم

  
 محتفظ بھاأسھم 

بموجب خطة أسھم 
    للموظفین

  
  
  

    أرباح مبقاه
حقوق  مجموع

  المساھمین
  (ألف لایر سعودي)    (ألف لایر سعودي)    (ألف لایر سعودي)    (ألف لایر سعودي)    (ألف لایر سعودي)    (ألف لایر سعودي)    (ألف لایر سعودي)     

)١٣٫١٠١(  ٩٫٦٠٠   ـــ      ٢٧٧٫٧٦١  ٨٠٠٫٠٠٠    (مراجعة) م٢٠١٥دیسمبر  ٣١الرصید في    ١٫٦٦٦٫٥٤٠  ٥٩٢٫٢٨٠ 
                              الدخل الشامل اجمالي

ــ        صافي الدخل للفترة ــ        ـــ       ـــ       ـ   ١٧٦٫٨٦٢    ١٧٦٫٨٦٢   ـــ       ـ
ــ        للبیع متاحة استثمارات من محققة غیر أرباح ــ        ـــ       ـــ       ـ   ـــ   ـــ       ـــ       ـ

                         معامالت مع مالكي الشركة
ــ        مخصص الزكاة للفترة ــ        ـــ       ـــ       ـ   )١٠٫٣٤٦(   )١٠٫٣٤٦(   ـــ       ـ

ــ        مخصص ضریبة الدخل للفترة ــ        ـــ       ـــ       ـ   )٢٢٫٩٣٦(   )٢٢٫٩٣٦(   ـــ       ـ
ــ      ١٧  توزیعات ارباح ــ        ـــ       ـــ       ـ   )١٦٠٫٠٠٠(   )١٦٠٫٠٠٠(   ـــ       ـ

ــ        ضریبة دخل مستردة من مساھمین غیر سعودیین ــ        ـــ       ـــ       ـ   ٣١٫٣٠٤   ٣١٫٣٠٤   ـــ       ـ
ــ      ١٥  بموجب خطة أسھم الموظفین محتفظ بھاأسھم  استبعاد/شراء)( ــ        ـــ       ـــ       ـ   )١٠٫٣٠٣(   ـــ       )١٠٫٣٠٣(   ـ
ــ      ١٥  مخصص برنامج الحوافز طویل األجل    ٣٫٦٣٦   ـــ       ـــ       ٣٫٦٣٦    ـــ       ـــ          ـ

)٢٣٫٤٠٤(  ١٣٫٢٣٦    ـــ      ٢٧٧٫٧٦١   ٨٠٠٫٠٠٠    مراجعة)غیر ( م٢٠١٦یونیو ٣٠الرصید في    ١٫٦٧٤٫٧٥٧   ٦٠٧٫١٦٤  
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  والرئیس التنفیذي اإلدارةعضو مجلس  

    
  

   الرئیس التنفیذي المالي  
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  (غیر مراجعة) األولیة تأمینلعملیات القائمة التدفقات النقدیة 
   م ٢٠١٧یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 

 
  
  یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في     
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  (ألف لایر سـعودي)    (ألف لایر سـعودي)  اإلیضاح  

          األنشطة التشغیلیة
 ١٨٫٥٢٧    ١٧٫٥٣٩    حصة حملة الوثائق من الفائض للفترة 

         
         تعدیالت على البنود التالیة:

 )٦٫٦٨٠(    )٥٣٫٥٩١(    توزیع الفائض  
 ٦٫٧٦١    ٨٫١١٥    استھالك

 ٢٩٫٤١٨    ٢٨٫٩٠٧    مدینة مشكوك في تحصیلھا، صافي تأمینمخصص أقساط 
 )١٫٠٩٩(     -  (أ)٦    یراد االستثمار المكتسب خالل الفترة، صافيإ

 ٦١٤    )١٫١٩١(  (أ)٦  ستثماراتاال(أرباح) / خسائر محققة من 
  بالقیمة العادلة  استثماراتغیر محققة من  أرباح  
  من خالل قائمة الدخل  

  
  (أ)٦

  
)٢٫٠٠٢(  

    
)٨٣( 

 ٥٠٥٫٦٦٣    ٢٨٢٫٥٤٨    غیر مكتسبة تأمینأقساط 
 )٦١٦(    )٣٤٣(    غیر مكتسبة  تأمینمن أقساط  تأمینحصة معیدي ال

 ٧٫٤٨٩    ٧٫٣٨٢    تكالیف اقتناء وثائق مؤجلة 
    ٥٥٩٫٩٩٤    ٢٨٧٫٣٦٤ 

         التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
 )٧٦٠٫٤٢٩(    )٦٩٤٫٤٣٧(    مدینة تأمینأقساط  
ً وموجودات أخرى   )٢٨٫٧٨٤(    ١٧٫٢٩٥    مبالغ مدفوعة مقدما
 ١١١٫٦٩٦    )٩٢٫٢٣١(    مطالبات قائمة 
 ١٫٦١٨     -    من المطالبات القائمة تأمینال حصة معید 
 )٩٢٫٧١٥(    )١٥٦٫٥٩٢(    مستحق من عملیات المساھمین 
 ١٥٫٩٩٩    ٣٤٫٥٨٠    مستحقة الدفع تأمینال ارصدة اعادة 
 )٨٥٫٥٤٣(    ١٢٫١١٣    مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 
 )٢٧٨٫١٦٤(    )٥٩١٫٩٠٨(    األنشطة التشغیلیة المستخدم فيصافي النقد  

         
          نشطة االستثماریةاأل

 )١٠٫٠٠٠(    )٥٨٣٫٧٧٧(    استثماراتشراء 
 ٢٣٫١٨٦    ٤٦٦٫١٨٧    استثماراتمتحصالت من بیع 

 ١٫٨٤٣٫٧٧٢    ٢٫٠٧٤٫٨٧٠    مستحقة خالل الفترةودائع مرابحة  متحصالت من
 )١٫٤٥٨٫٥١٠(    )١٫٣٧٧٫٣٣٣(    إیداع في ودائع مرابحة

 ٣٩٨٫٤٤٨    ٥٧٩٫٩٤٧    ستثماریةاال نشطةمن األ الناتج صافي النقد
          

 ١٢٠٫٢٨٤    )١١٫٩٦١(    في النقد وما في حكمھ )/الزیادةالنقص( صافي
          

 ٢٠٥٫٥٦٥    ١٣٢٫٠٣٠    النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
 ٣٢٥٫٨٤٩    ١٢٠٫٠٦٩    النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة

          
         معامالت غیر نقدیــة

     ــ          ١٫٤٣٣  (أ)٦  للبیعربح غیر محقق من استثمارات متاحة 
          

    

          
          
          

  اإلدارةرئیس مجلس         والرئیس التنفیذي اإلدارةعضو مجلس 
      الرئیس التنفیذي المالي    
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  (غیر مراجعة)األولیة  للمساھمینقائمة التدفقات النقدیة 
   م ٢٠١٧یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 

                                                                           

  یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في     
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  (ألف لایر سـعودي)    (ألف لایر سـعودي)  اإلیضاح  

          األنشطة التشغیلیة
 ١٧٦٫٨٦٢    ١٨٢٫٤٦٦    صافي الدخل للفترة

         تعدیالت على البنود التالیة:
 ٣٫٦٣٦    )١٫٢٤١(    على أساس السھم الدفعف رومص 
  )٣٫٢٠٠(     -  (ب)٦    یراد االستثمار المكتسب خالل الفترة، صافيإ 
 ٢٨٢    )١٫٢٥٦( (ب)٦  استثماراتحققة من م خسائر / رباح)أ(
بالقیمة العادلة من استثمارات حققة من خسائر غیر م / رباح)أ(

  خالل قائمة الدخل
  
 (ب)٦

 
)٥٫٢١١(  

    
١٫٢٦٤ 

 ٧٫٣٥٣    ٦٫٥٨٠    مصروف مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
    ١٨٦٫١٩٧    ١٨١٫٣٣٨ 

         التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
 ٢٫٨٩٤    ٧٫٥١٥    ذمم مدینة اخرى  
 )١٩٫٧٠٦(    ٣٫٣٤٥    مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
 ٩٢٫٧١٥    )١٠٫٦٨٥(    مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة 
 )٥٫٢٤٧(    ١٥٦٫٥٩٢    تأمینعملیات ال منمستحق  
    ٢٥٦٫٨٥٣    ٣٣٨٫١٠٥ 
 )١٫٣٨٠(    )١٫٧٦٠(     مكافأة نھایة خدمة مدفوعة للموظفین 
 )٤٤٫٨٠١(    )٢٩٫١٩١(  ١٢  زكاة وضریبة دخل مدفوعة 
 ٢١٠٫٦٧٢    ٣٠٧٫١٥٤    نشطة التشغیلیةصافي النقد الناتج من األ 

         
         االنشطة االستثماریة

 )١٢٫٥٧٩(    )٢٦٫١٦٤(    شراء اثاث وتجھیزات ومعدات
 )٢٠٫٠٠٠(    )٧٨٦٫٥٣٧(    استثماراتشراء 

 ٦٥٫٨٢٠    ٤١٦٫٦٦٢    استثماراتمتحصالت من بیع 
 ٨٢٥٫٦٤٨    ٦٨٨٫٦٠٤    مستحقة خالل الفترةودائع مرابحة  متحصالت من

 )١٫٥١٧٫٦٤٧(    )٥٥٥٫٦٧٢(    ودائع مرابحة  إیداع في
 )١٠٫٣٠٣(    )٥٫٥١١(    خطة أسھم الموظفینبموجب  محتفظ بھاأسھم  شراء

 )٦٦٩٫٠٦١(    )٢٦٨٫٦١٨(    نشطة االستثماریةاأل صافي النقد المستخدم في
          

          األنشطة التمویلیة
 )١٦٠٫٠٠٠(    )١٢٠٫٠٠٠(    توزیعات أرباح 

 ٣١٫٣٠٤     -    مستردة من مساھمین غیر سعودیینضریبة دخل 
          

 )١٢٨،٦٩٦(    )١٢٠٫٠٠٠(    النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة صافي 
  )٥٨٧٫٠٨٥(    )٨١٫٤٦٤(    في النقد وما في حكمھ النقصصافي 

 ٥٩٣٫٢٩٧    ٩٣٫٨٠٠    النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة

      النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة
١٢٫٣٣٦  

    
٦٫٢١٢ 

         
          معلومات غیر نقدیة
  مقیدة على األرباح المبقاةزكاة وضریبة دخل 
  ستثمارات متاحة للبیعأرباح غیر محققة ال

١٢  
  (ب) ٦

٣٧٫٥٧٤  
)٣١٢(  

  ٣٣٫٢٨٢  
     - 

  
  

          
  اإلدارةرئیس مجلس         والرئیس التنفیذي اإلدارةعضو مجلس 

      الرئیس التنفیذي المالي    
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  الموجزة األولية ات حول القوائم الماليةاإليضاح
 م 2017يونيو  30كما في 

 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية. 1
ها في المملكة العربية تأسيسسعودية مساهمة تم شركة هي ( "الشركة"التعاوني ) تأمينللشركة بوبا العربية 

مايو  1الموافق )هـ 1429ربيع الثاني  24ك بتاريخ  /138قرار وزارة التجارة والصناعة رقم بموجب  ةالسعودي

 11الموافق )هـ 1429 ىى االولجماد 5الصادر بتاريخ  4030178881 للشركة هوالسجل التجاري  .(2008

 للشركة في:المسجل يقع المركز الرئيسي  .(م2008مايو 
 

 حي الخالدية
  األمير سعود الفيصلشارع 

 مقابل مبنى الخطوط السعودية
 21436جدة  23807ص.ب  
 المملكة العربية السعودية  

 

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

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

  .(م2007 سبتمبر 10الموافق )هـ 1428شعبان  28بتاريخ  279الوزراء رقم 
  

 وفقاً في المملكة العربية السعودية  ابه نشطة المتعلقةالتعاوني واأل تأميناليراض الشركة في تقديم خدمات تتمثل أ

 الطبي فقط. تأمينالمجال الشركة في  تعملالشركة واالنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.  تأسيسلعقد 
 

 
 

 عداداإل أساس. 2
 

 القياس  أ. أساس
  
 قياس باستثناءمبدأ التكلفة التاريخية االستمرارية و مبدألوفقاً الموجزة  األوليةالقوائم المالية هذه  إعدادتم 

 المركز قائمةالشركة  تعرض .للبيع المتاحة ستثماراتواال بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ستثماراتاال

 ،الوديعة النظامية باستثناءالمالية  الموجودات والمطلوبات إن كافة. السيولةترتيب حسب  بشكل عام االولية المالي

على  المستحقة على الوديعة النظامية وااللتزامات المترتبة االستثمار عوائد/ذات العالقة االستثمارالعوائد على و

قائمة تاريخ  بعدشهراً  الي خالل اثني عشروسدد على التسترد وت  من المتوقع أن ت  و ،األجلبرنامج الحوافز طويل 

شهر من تاريخ  12بعد  االستحقاقالمحتفظ بها حتى تاريخ  ستثماراتالمتوقع ان يتم تسوية اال المالي. منالمركز 

 المالي.قائمة المركز 
  

   بيان االلتزام .ب
   

بتاريخ  381000074519م أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي )"المؤسسة"( تعميم رقم 2017خالل السنة 

. عن الزكاة والضريبة المحاسبة م وتعديالت الحقة من خالل بعض التوضيحات بخصوص2017ابريل  11

الزكاة والضريبة على  مصروف تسجيلو تتطلب توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي الجديدة ان يتم احتساب

 أساس ربع سنوي في القائمة األولية لحقوق المساهمين مع إدراج االلتزام المقابل في قائمة المركز المالي االولية.
 

أشهر  ستةلمذكور اعاله، إن القوائم المالية األولية الموجزة للشركة كما في وللفترة التطبيقا إلطار التعميم ا

"التقرير المالي االولي"  34تم أعدادها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2017 يونيو 30المنتهية في 

وتوجيهات المؤسسة بخصوص المحاسبة على الزكاة والضريبة. وبما ان السياسات المحاسبية للشركة بخصوص 

ور لم ينتج عنه اية الزكاة والضريبة كانت دائماً تتوافق مع توجيهات المؤسسة الجديدة، فان تطبيق التعميم المذك

تغيرات في السياسات المحاسبية والمعالجة المحاسبية او المبالغ التي تم اإلفصاح عنها في السنوات/ الفترات 

 الحالية او السابقة.  
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 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاح
 م 2017يونيو  30كما في 

 
 أساس اإلعداد )تتمة(. 2
 

 االلتزام )تتمة(ب. بيان 
 
القوائم المالية السنوية،  فيالمطلوبة  تواال فصاحاالموجزة جميع المعلومات  األوليةالقوائم المالية هذه تتضمن  ال

 .م2016ديسمبر  31في للشركة للسنة المنتهية  مراجعةقرأ مقرونة بالقوائم المالية الويجب ان ت  

 
بدفاتر حسابات مستقلة  االحتفاظوفقاً لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة 

لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وأن تعرض القوائم المالية وفقا لذلك. أما الموجودات المتعلقة بعمليات 
الشركة. يتم تسجيل اإليرادات والمصروفات العائدة بشكل التأمين وعمليات المساهمين فيحتفظ بها فعليا في عهدة 

ألي من هاتين العمليتين في دفاتر الحسابات الخاصة بكل منهما. يتم تحديد اسس توزيع المصروفات من  مباشر
يتم توزيع الفائض الناتج ي، فإنه ساسنظام الشركة األجب بمواإلدارة ومجلس اإلدارة  بواسطةالعمليات المشتركة 

 :على النحو التالي تأمينالعمليات عن 
 

 90%  المساهمون 
 10%  حملة الوثائق 
 100%   

 

 عجز فيتم تحميل العجز بالكامل على عمليات المساهمين. تأمينالذا نتج عن عمليات إ
 

ائض حملة توزيع صافي ف المؤسسةالشركة بعد موافقة  ، تقترحؤسسةملل اللوائح التنفيذيةمن  70للمادة  طبقاً 
 .اإلدارةمجلس التي وضعها معايير اللى حملة الوثائق في وقت معين، وحسب الوثائق السنوي إ

 
 

 السنوية. هانتائجعن ر مؤشرا تعتب قد الللشركة  األوليةن النتائج إ

 

 المحاسبية الهامة فتراضاتالتقديرات واالاألحكام وج. 
 

 مؤسسةالالمعمول بها من قبل  للتقرير الماليللمعايير الدولية  الموجزة وفقاً  األوليةالقوائم المالية  إعداديتطلب 
 فصاح عنرح بها للموجودات والمطلوبات واإلالتي تؤثر في المبالغ المص فتراضاتواالالتقديرات  ستخداما

عنها الموجزة والمبالغ المصرح  األوليةفي تاريخ القوائم المالية ـ ن وجدت الموجودات والمطلوبات المحتملة ـ إ
 ما لدىفضل تعتمد على أ واالحكام ن هذه التقديرات. بالريم من أاألوليةخالل الفترة  يرادات والمصروفاتلإل

ترى  .النتائج الفعلية قد تختلف بالنهاية عن تلك التقديرات إال أنجراءات الحالية، باألحداث واإل من علم اإلدارة
المتكررة(  عتياديةاال التعديالت)التي تتضمن  التعديالتالموجزة تعكس جميع  األوليةن القوائم المالية أ اإلدارة

 المعروضة. األوليةالضرورية لعرض نتائج العمليات بشكل عادل للفترات 
 
الموجزة تتفق مع تلك  األوليةهذه القوائم المالية  إعدادفي  اإلدارةمن قبل  المتبعة فتراضاتواالالتقديرات ن إ

فيما يلي ملخص . 2016ديسمبر  31لسنة المنتهية في للشركة عن االسنوية القوائم المالية  إعدادالمتبعة في 
   :الموجزة األوليةالقوائم المالية هذه  إعدادالهامة في المحاسبية  والتقديراتلألحكام 

 
  مخصص المطالبات القائمة ( 1)

الجهات تقديرات بالمبالغ المستحقة لحملة الوثائق وبإعداد حكمها عند القيام  اإلدارةمن الضروري أن تقدم 
. تستند هذه التقديرات بالضرورة الى تأمينالناشئة عن المطالبات التي يتم تقديمها بموجب عقود الاألخرى 

وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات  التأكدللحكم وعدم متفاوتة فتراضات حول عوامل عديدة تشمل درجات ا
. تقوم الشركة عموماً بتقدير مطالباتها بناًء مقدرةالمطلوبات القيمة رات مستقبلية في يؤدي الى تغيقد  مما اإلدارة

 . يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات قضائية أو تحكيم ـ إن وجدت ـ يةتأمينال لمحفظتهاعلى الخبرة السابقة 
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 )تتمة(ات حول القوائم المالية األولية الموجزة اإليضاح
 م 2017يونيو  30كما في 

 
 أساس اإلعداد )تتمة(. 2
 

 ج. األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(
 
 )تتمة((  مخصص المطالبات القائمة 1)
والمطالبات التي لم يتم  للمطالبات المسجلةبمراجعة مخصصاتها  اإلدارةكل حالة على حدة. تقوم  أساسى ـــعل

بين المخصصات في قائمة تاريخ المركز المالي أي فرق يدرج . شهري أساساإلبالغ عنها وذلك على 
. كما يتم الفترةوالفائض المتراكم لتلك  تأمينعمليات القائمة في ت والمخصصات في الفترة الالحقة، ياوالتسو

من قبل خبير اكتواري  2016ديسمبر  31و 2017 يونيو 30التحقق من مخصص المطالبات القائمة كما في 
 مستقل. 

 
 ( تكاليف االقتناء المؤجلة 2)

 تتأمينتسجل تكاليف اقتناء معينة تتعلق ببيع وثائق جديدة كتكاليف اقتناء مؤجلة ويتتم إطفاؤهتا فتي قائمتة عمليتات ال
ربحية فتي المستتقبل لهتذه فتراضات المتعلقة بالوالفائض المتراكم خالل الفترة التي تغطيها الوثائق. إذا لم تتحقق اال

فتي قائمتة إضتافيا  للقيمتة  اطفتاءً قد يتطلب أيضاً  سراع في إطفاء هذه التكاليف وهو مااإليمكن أن يتم الوثائق، فإنه 
 والفائض المتراكم.  تأمينعمليات ال

 

 العادلة لألدوات المالية  القيم( 3)
ستعرها  علتى قائمتة المركتز المتاليدوات المالية المتداولة في أسواق مالية نشطة فتي تتاريخ لألتعتمد القيمة العادلة 
مركتز القيم العادلة للموجودات والمطلوبتات الماليتة المستجلة فتي قائمتة ال أن تستمدعندما ال يمكن المدرج بالسوق. 

 استتتخداميب التقيتتيم التتتي تشتتمل مجموعتتة متنوعتتة متتن أستتال باستتتخداميتتتم تحديتتدها فالمتتالي متتن األستتواق النشتتطة، 
ولكتن ن مالحظاتها كلما كان ذلك ممكنتاً، من بيانات السوق التي يمكتستمد مدخالت هذه النماذج  .النماذج الحسابية

 .لتحديد القيم العادلة الجتهادااللجوء إلى فيتم  إذا كان هذا يير متوفر
 

 تأمينال أقساطفي  العجز احتياطي( 4)
رتبطتة باألحتداث الالحقتة متعددة مالفتراضات بالنسبة الحساسية  عالي الطبي تأمينال أقساطفي  العجزبر تقدير تيع

. تتأمينبوثتائق المبنيتة علتى نستبة الخستارة المتوقعتة للجتزء المتبقتي متن المختاطر المرتبطتة وشروطها حيتث أنهتا 
االعتبتتار فتتي  المستتتقلاالكتتتواري الخبيتتر لشتتركة ولاالكتتتواري الفريتتق يأختتذ  ،للوصتتول لنستتبة الخستتارة المتوقعتتة

 . مستقبالً  تطبيقهم المتوقعو تأمينالوأقساط مطالبات العالقة بين ال
 

 المدينة المشكوك في تحصيلها  أقساط التأمينمخصص ( 5)
ن لتعندما يكون هناك دليل موضوعي علتى أن الشتركة مستحقة ال قساطاألذمم قيمة  نخفاضيتم تكوين مخصص ال

. تعتبتتر الصتتعوبات الماليتتة االصتتلية لستتداد التتذممشتتروط للفقتتاً وتكتتون قتتادرة علتتى تحصتتيل كافتتة المبتتالغ المستتتحقة 
  .مستحقةال قساطاألذمم قيمة  انخفاضأو التأخر في السداد مؤشرات على والتعثر الجوهرية للمدين 

 

 للبيع متاحةال االستثمارات قيمة انخفاض (6)
. في كل تاريخ قائمة مركز مالي المتاحة للبيع ستثماراتاالقيمة  في نخفاضاالفي تقدير  االجتهاد الشركةتمارس 

 .تكلفتها من ألقل في القيمة العادلة ألوراق مالية متداولة الدائمو الجوهري أ نخفاضاالتحديد  االجتهاديتضمن هذا 
بتقييم ـ من بين عوامل أخرى ـ التقلبات  الشركةحيث تقوم  إن تحديد ما هو "جوهري" أو "دائم " يتطلب اجتهاداً 

في القيمة عندما يكون هناك دليل على تدهور  انخفاضأيضاً أن هناك  الشركةتعتبر  األسهم.العادية في أسعار 
كل من التقنيات التغير في والصناعة، باإلضافة إلى القطاع الوضع المالي للشركة المستثمر فيها وفي أداء 

 التشغيلية والتمويلية.   التدفقات النقديةو
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 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاح
 م 2017يونيو  30كما في 

 
 أساس اإلعداد )تتمة(. 2
 

 ج. األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(
 
 )تتمة(  للبيع متاحة استثماراتقيمة  انخفاض (6)

بصرف النظر عن مدة الهام الى ما دون التكلفة  نخفاضلالاو أكثر هو قياس معقول  %50تعتبر الشركة ان نسبة 
الى ما  انخفاضالطويل  نخفاضاال. يمثل االستثماراتفي قيمة  كانخفاضتم تسجيله في قائمة الدخل وي نخفاضاال

عمليات التامين في قائمة  هلتسجيوعليه يتم دون التكلفة والذي يستمر لمدة سنة او أطول بصرف النظر عن القيمة 
. الخسارة المسجلة من ستثماراتاالقيمة على  انخفاضكمحمل  والفائض المتراكم او قائمة عمليات المساهمين

التأمين  عملياتاألسهم ال يمكن عكسها من خالل قائمة  استثماراتبفيما يتعلق  سابقاً  في القيمة نخفاضاال
كل تاريخ للبيع في  كمتاحةبمراجعة أوراق الدين المصنفة  الشركة. تقوم المساهمين تأو عمليا والفائض المتراكم
 .هنالك انخفاض في قيمتهالتقييم فيما  قائمة مركز مالي

 

   يةاالستمرار مبدأ( 7)
بتتأن لتتديها المتتوارد  نهتتا علتى قناعتتةوأستتتمرارية اال لمبتتدأوفقتتاً  االستتمرارقتتدراتها علتتى  بتقيتتيمإدارة الشتتركة  قامتت

جوهريتة  أمتورليست علتى درايتة بتأي  اإلدارةفإن  ،على ذلك عالوةً مواصلة العمل في المستقبل القريب. الالزمة ل
القتوائم  إعتداداالستتمرار به يتتم فإنت. لذلك، وفقاً لمبدأ االستمرارية االستمرار علىعلى قدرة الشركة  الشكبتلقي قد 

 .يةمراراالست مبدأ أساسعلى المالية 
 
  قيمة الشهرة انخفاض( 8)

والقابلتتة  المقتنتاةوالمطلوبتات صتافي القيمتة العادلتة للموجتودات  عتن الزائتد عتبارهتاباتقتاس الشتهرة بدايتًة بالتكلفتة 

القيمتة. يتتم فحتص  انخفتاض. بعد التستجيل األولتي، تقتاس الشتهرة بالتكلفتة ناقصتاً أي خستائر متراكمتة متن للتحديد

فتي فتي قيمتهتا إذا كانتت األحتداث أو التغيترات  نخفتاضاالفي السنة الواحتدة لمعرفتة  كبربوتيرة أالشهرة سنوياً أو 

فتي قيمتة الشتهرة  نخفتاضااليتتم تحديتد فتي القيمتة الدفتريتة للشتهرة.  انخفتاضالظروف تشتير إلتى احتمتال حتدوث 

للنقتتد( التتتي تتعلتتق بهتتا  قتتد )أو مجموعتتة متتن الوحتتدات المنتجتتةللن لمنتجتتةالقابلتتة لالستتترداد للوحتتدة ابقيتتاس القيمتتة 

للنقتد( أقتل المنتجتة للنقتد )أو مجموعتة متن الوحتدات  القابلة لالسترداد للوحتدة المنتجتةالشهرة. وحيثما كانت القيمة 

ق بهتا الشتهرة، فيتتتم علتللنقتد( التتي تتالمنتجتة للنقتد )أو مجموعتة متتن الوحتدات المنتجتة متن القيمتة الدفتريتة للوحتدة 

 فتي قيمتة الشتهرة فتي الفتترات نخفتاضاالة عندئٍذ، وال يمكن عكس خستائر في قيمة الشهر انخفاضتسجيل خسارة 

أعلتى. وعنتد  أو القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع ـ أيهما ستعمالاالهي القيمة قيد  لالستردادالقيمة القابلة  المستقبلية.

معتدل  ستتخدامبابلية وصوالً إلى قيمها الحاليتة يتم خصم التدفقات النقدية التقديرية المستق ستعمالاالتقدير القيمة قيد 

خصم ما قبل الضريبة والتذي يعكتس تقييمتات الستوق الحاليتة متن حيتث القيمتة الوقتيتة للمتال والمختاطر المرتبطتة 

 باألصل.
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض . د

  
وتتتم تقريتتب  العملتتة الوظيفيتتة للشتتركةعتبتتاره اببتتاللاير الستتعودي األوليتتة المتتوجزة رض هتتذه القتتوائم الماليتتة يتتتم عتت

 يذكر خالف ذلك تحديداً.سعودي ما لم ألف لاير األرقام إلى أقرب 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة . 3
 

إن السياسات المحاسبية المتبعتة فتي إعتداد هتذه القتوائم الماليتة األوليتة المتوجزة تتوافتق متع تلتك المتبعتة فتي إعتداد 
للبيتع والمحتتفظ بهتا  المتاحتة ستتثماراتباستتثناء اال ،2016ديسمبر  31راجعة للسنة المنتهية في القوائم المالية الم  

علتى إن تطبيتق التعتديالت علتى المعتايير الحاليتة المتذكورة أدنتاه لتيس لهتا أي تتأثير متالي  حتى تاريخ االستتحقاق.
 القوائم المالية األولية الموجزة للشركة. 

 
   ستثماراتأ( اال

 

 للبيع المتاحة ستثمارات( اال1

متتن الموجتتودات  كفئتتة اختترىييتتر مصتتنفة  أوللبيتتع  متاحتتة استتتثماراتك تحديتتدهاييتتر مشتتتقة تتتم  استتتثماراتهتتي 

ن يتتتم بيعهتتا أزمنيتتة ييتتر محتتددة حيتتث متتن المحتمتتل لفتتترة  بهتتذه االستتتثماراتاالحتفتتاظ وتكمتتن النيتتة فتتي الماليتتة، 

 . سهماالو أسعار األجنبي أر الصرف اسعأو أ الخاصة ر العمولةاسعافي  التغيراتو أالحتياجات السيولة  استجابةً 
 

المعاملتتة تكتتاليف لتتى إبالقيمتتة العادلتتة باإلضتتافة بدايتتًة للبيتتع  متاحتتة استتتثماراتالمصتتنفة ك ستتتثماراتااليتتتم إدراج 

باستثناء أسهم حقوق الملكية ييتر المدرجتة التتي يتعتذر قيتاس ويتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة  ضافيةالمباشرة واإل

محققتتة ناتجتتة عتتن  ييتتر بالتكلفتتة. يتتتم تستتجيل أي أربتتاح أو خستتائرعتتتد بهتتا فيتتتم إدراجهتتا قيمهتتا العادلتتة بصتتورة ي  

إلتى أن يتتم لعمليات التامين او قائمة التدخل الشتامل للمستاهمين الدخل الشامل  من خاللفي القيمة العادلة  التغيرات

تراكمتة بيع االستثمارات أو خفض االستثمارات نتيجة هبوط القيمة حيث يتم إعتادة تصتنيف أي أربتاح أو خستائر م

سبق تسجيلها في حقوق الملكية إلى قائمتة عمليتات التتأمين والفتائض المتتراكم أو قائمتة عمليتات المستاهمين للفتترة 

 للمتاجرة. ةيير معد استثماراتمن  )خسائر(كأرباح/ هافصاح عنيتم اإلو

 

 حتى تاريخ االستحقاقمحتفظ بها ال ستثماراتاال( 2

قابلة للتحديد وذات مواعيتد استتحقاق ثابتتة تنتوي الشتركة االحتفتاظ بهتا ولتديها و أة دفعات ثابت ذات استثماراتهي 

كاستثمارات محتفظ بها حتى تتاريخ االستتحقاق. يتتم إدراج  القدرة للقيام بذلك حتى مواعيد استحقاقها ويتم تصنيفها 

ويتتتم قياستتها الحقتتاً  اإلضتتافية بمتتا فتتي ذلتتك تكتتاليف المعاملتتة المباشتترةمثتتل هتتذه االستتتثمارات بدايتتًة بالقيمتتة العادلتتة 

بالتكلفة المطفأة ـ ناقصاً مخصص انخفتاض القيمتة. يتتم احتستاب التكلفتة المطفتأة باألختذ فتي االعتبتار أي خصتم أو 

. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة على هتذه االستتثمارات فتي قائمتة معدل الفائدة الفعليةباستخدام طريقة  شراءعالوة 

 االستثمار أو انخفاض قيمته.الدخل عند بيع 
 

بطريقتة عاديتة أو إعتادة تصتنيفها  حتتى تتاريخ االستتحقاقمحتفظ بها  استثماراتالمصنفة ك ستثماراتااليتعذر بيع 

 هذا التصتنيف وال يمكتن تحديتدها كبنتد متحتوط بته فيمتا يتعلتق بمعتدل استعمالدون التأثير على قدرة الشركة على 

 بهذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق. االحتفاظعكس نية داد، لتالعمولة الخاصة أو مخاطر الس
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 3
 
 
والتعديالت المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيرات لجنة تفاسير المعايير الدولية للتقرير المالي   (ب

  التي تبنتها الشركة:صلة بها المت
 

والتي تم اصدارها  عندما يكون ذلك ممكناً التعديالت التالية للمعايير المطبقة الموجودة،  بتطبيققامت الشركة 
 من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي )المجلس(:

 
 الـبـيـــــــــــــــان   المعيار / التعديالت 

معيار التعديالت على 
 الدولي المحاسبة

   7 رقم 

تتطلب التعديالت من المنشآت  التدفقات النقدية: قائمة-7 رقم الدولي المحاسبةمعيار   
في  األنشطة التمويلية بماتقديم افصاحات حول التغيرات في المطلوبات الناشئة عن 

او مثل أرباح النقدية )تغيرات يير ذلك التغيرات الناشئة عن التدفقات النقدية وال
خسائر تحويل العمالت األجنبية(. تهدف التعديالت الى توفير معلومات لمساعدة 

 المستثمرين في فهم أكثر للتغيرات في ديون المنشأة. 
 

المعيار الدولي للتقرير 
 12رقم  المالي

رقم للتقرير المالي توضح التعديالت من ان متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي   
و اصة او شركة زميلة )أحبعة، شركة متطبق على حصة المنشأة في شركة تا 12

و مدرجة في كة محاصة او شركة زميلة( مصنفة )أجزء من حصتها في شر
. يتم تطبيق هذه التعديالت مجموعة االستبعاد المصنفة( كمحتفظ بها للبيع او التوزيع

 بأثر رجعي.
  

والتعديالت المتصلة المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيرات لجنة تفاسير المعايير الدولية للتقرير المالي  (ج
 بها والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد 

التنفيذ حتى تاريخ صدور هذه القوائم المالية االولية  الصادرة والتي لم تدخل حيز يظهر الجدول أدناه المعايير
الموجزة للشركة. فيما يلي قائمة بالمعايير الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في 

 المستقبل. تعتزم الشركة تبنى هذه المعايير والتعديالت، عندما يكون ذلك ممكناً، عندما تصبح سارية المفعول.
 
 
 

 المعيار / التفسير

  
 

 البيان

يسرى مفعوله اعتباراً 
التي تبدأ في من الفترات 

 و بعد التوريخ التاليةأ
 م2018يناير  1 من عقود عمالء االيراد  15رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي
 المالي رالمعيار الدولي للتقريتعديالت على    2رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي

معامالت الدفع تصنيف وقياس  (2)رقم 
 م2018يناير  1 على أساس السهم

للتقارير  تفسير لجنة المعايير الدولية
 22رقم المالية 

  
 المقدمدفع الومعامالت العمالت االجنبية 

 
 م2018يناير  1

 1 رقم المعيار الدولي للتقرير المالي
 28معيار المحاسبة الدولي رقم و

لدورة  2016 لسنةالتعديالت السنوية  
- 2014من  معايير الدولية للتقرير الماليال

2016  

 م2018يناير  1

 م2019يناير  1 يجارالعقود ا  16رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي
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والتعديالت المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيرات لجنة تفاسير المعايير الدولية للتقرير المالي   (ج

 تتمة()المتصلة بها والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد 

جزء جوهري من الموجودات المالية يتحول ان  9 المالي رقمللمعيار الدولي للتقرير شركة  ةأي يتوقع بعد تطبيق
و القيمة ربح او الخسارة أبالقيمة العادلة من خالل ال هاتصنيف ليعادالمصنفة حاليا على انها متاحة للبيع للشركة 

 المدرجة للموجودات المالية مخصصات االئتمانيةالمن المتوقع زيادة  .خراآلشامل الدخل الالعادلة من خالل 
بالقيمة العادلة وتسجيل التغيرات في القيمة العادلة في الدخل  المقاسة المالية المدينة األوراقوبالتكلفة المطفأة 

 17رقم المعيار الدولي للتقرير المالي وعند تطبيق  المتوقعة. اإلئتمان ئرمنهجية خساتطبيق بسبب  الشامل اآلخر
من الموجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة بموجب  أكبرفانه يمكن تصنيف عدد "  تأمينعقود ال"

 المالي للتقرير الدولي المعيارحول التعديالت على  مجلسال تقدمالشركة في مراقبة  تستمر العادلة.خيار القيمة 
 للتقارير المعدةللمنشآت  9 رقم الماليالدولي للتقرير  المعيار طبيقلت مؤقت استثناء ايضاً  تقدم والتي 17رقم 
. تتوقع الشركة ان تكون مؤهلة لهذا االعفاء المؤقت وستنظر تأمينال بعمليات الغالب في اعمالهاتتعلق  والتي

 .م2021يناير  1الى وقت الحق بحيث ال يتجاوز ذلك  9رقم  يالمال للتقرير الدولي المعياربعملية تأجيل تنفيذ 

أعاله والتعديالت والتفسيرات على  ةالمعايير المذكورعند تطبيق تلك المعايير بتقييم آثار حالياً تقوم الشركة 
 القوائم المالية للشركة.

 
 نقد وما في حكمهال. 4

 حكمه مما يلي: ما فيو النقد يتكون

 
 م2017يونيو 30

 (ألف لاير سعودي)
 

 م2016ديسمبر  31
 (ألف لاير سعودي)

 (مراجعة)  (غير مراجعة) 
    تأمينعمليات ال

 132.030   120.069 نقد لدى البنوك

    
    عمليات المساهمين

 93.800   12.336 نقد لدى البنوك

 

لاير  مليتون 27.6بمبلتغ  تأمينتات نقديتةإلى عمتالء مقابتل  تنفيذضمانات أصدرت الشركة  ،م2017يونيو  30في 
المبتالغ ضتمن  المقيتد يتداعتتم إدراج هتذا اإلمليون لاير سعودي( لدى البنوك. 15.7: 2016ديسمبر  31سعودي )

 .والموجودات األخرى المدفوعة مقدماً 
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  ودائع مرابحة. 5

هذه الودائع هتي ودائتع معظم  في المملكــة العـربيـة السعـودية. مرابحة لدى بنوك تجاريةلشركة ودائع دى ال يوجد
ودائتتع المرابحتتة هتتذه مقومتتة بتتاللاير الستتعودي ولتتديها متتدة  مضتتاربة.التتى نستتبة ضتتئيلة كودائتتع  باإلضتتافةمرابحتتة 
 %3.8التـى  %2.15تتتراوح متن  بنستبيترادات ماليتة إستنة وتنتتج أكثتر متن إلتى  أشهرثالثة  منكثر أاستحقاق 

 م2016 ديستمبر 31و 2017 يونيتو 30المنتهيتة فتي  / الستنةفتترةالختالل  ودائتع المرابحتة. فيما يلي حركة سنوياً 
 التوالي:على 

 

 
 م2017 يونيو 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر  31
 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

    تأمينعمليات ال
 3.047.529   3.057.816 السنة /الفترة الرصيد في بداية 

 (4.709.070)  (2.074.870) السنة /الفترة ودائع مرابحة تستحق خالل 

 4.719.357   1.377.333 السنة /الفترة ودائع مرابحة مودعة خالل 

 3.057.816   2.360.279 السنة /الفترة الرصيد في نهاية 

    

 
 م2017 يونيو 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31
 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    عمليات المساهمين
 500.000   987.494 السنة /الفترة الرصيد في بداية 

 (1.670.104)  (688.604) السنة /الفترة ودائع مرابحة تستحق خالل 
 2.157.598   555.672 السنة /الفترة ودائع مرابحة مودعة خالل 

 987.494   854.562 السنة /الفترة الرصيد في نهاية 
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 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاح
 2017يونيو  30كما في 

 

  ستثماراتاال. 6

 تأمينعمليات ال (أ

 مما يلي: م2016ديسمبر  31و م2017 يونيو 30كما في  ستثماراتتتكون اال

 
 م2017 يونيو 30

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات

  (أدناه (1)انظر اإليضاح )

 

330.384 
 

 

 544.090 

 ــ        298.402 (أدناه (2)انظر اإليضاح للبيع ) متاحة استثمارات

  االستحقاقحتى تاريخ  محتفظ بها استثمارات

 (أدناه (3)انظر اإليضاح )

 

37.520 

  

 ــ      

 666.306   544.090 

 

بالقيمة  استثماراتها في الصكوك المصنفة سابقا كاستثمارات بعض تصنيف بإعادةقامت الشركة خالل الفترة 

لتعكس  ستحقاقاال حتى تاريخ بها محتفظواستثمارات متاحة للبيع  استثماراتالعادلة من خالل قائمة الدخل الى 

دخلت  حتى استحقاقها. ستثماراتاالبتلك  لالحتفاظ اإلدارة ونوايا االستثماريةغير الحاصل في نموذج األعمال الت

 المعاد تصنيفها ستثماراتلالتم اعتماد القيمة العادلة  وبناء عليه م2017يناير  1حيز التنفيذ من تلك التغيرات 

 المعاد تصنيفها. ستثماراتعادة التصنيف لتستخدم كتكلفة لتلك االأعاله كما في تاريخ إ

 :كما في تاريخ التصنيفتصنيف االستثمارات الجدول التالي يلخص عملية إعادة 

 

 

 نوع االستثمار 

 

 

 التصنيف السابق

 

 

 التصنيف الجديد

 

 المبلغ

 ألف لاير سعودي()

 

 171.379 استثمارات متاحة للبيع العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات بالقيمة  صكوك 

حتى  محتفظ بها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات صكوك

 37.468 الستحقاقا تاريخ

   208.847 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ت( استثمارا1
األّولي وتتكون هذه  عترافاالالمصنفة بالقيمة العادلة عند  في عمليات التأمين ستثماراتيتم تحديد اال

 :  اآلتيمن  ستثماراتاال

 
 م2017 يونيو 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 300.437   298.605 صناديق استثمار 

 243.653   31.779 صكوك 

 330.384   544.090 
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 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاح
 2017يونيو  30كما في 

 
 )تتمـة( ستثماراتاال. 6

 )تتمــة( عمليات التأمين (أ

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في الصكوك مما يلي: استثماراتتتكون 
 )غير مراجعة( م2017 يونيو 30 

 الدفتريةالقيمة   التكلفة  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 25.277  25.277  صكوك ذات معدل متغير

 6.502  6.502 ذات معدل ثابتصكوك 

 31.779  31.779 

 للبيع المتاحة ستثماراتاال (2

 لبيع في الصكوك التالية:ل المتاحة ستثماراتاالتتمثل 

 )غير مراجعة( م2017 يونيو 30 

 الدفتريةالقيمة   التكلفة  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 104.236  104.236  صكوك ذات معدل متغير

 194.166  192.802 ذات معدل ثابتصكوك 

 297.038  298.402 

 ستحقاقاالحتى تاريخ محتفظ بها  استثمارات (3

 : التالية بالصكوك حتى تاريخ االستحقاقمحتفظ بها ال استثماراتتتمثل 

 )غير مراجعة( م2017 يونيو 30 

 الدفتريةالقيمة   التكلفة  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 ــ         -  صكوك ذات معدل متغير
 37.520  37.468 ذات معدل ثابتصكوك 

 37.468  37.520 

 

ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2017 يونيو 30المنتهية في  السنة /الفترة خالل  ستثماراتفيما يلي الحركة في اال

   :م2016

 
 م2017 يونيو 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    تأمينعمليات ال
 185.143  544.090 السنة /الفترة الرصيد في بداية 

 504.582  583.777 السنة /الفترة مشتراه خالل 
 (149.638)  (466.187) السنة /الفترة مباعة خالل 

 2.379   - ، صافيالسنة /الفترة خالل يرادات مكتسبة إ
 (614)  1.191 السنة /الفترة محققه خالل  )خسائر(/أرباح

 2.238  3.435 السنة /الفترة أرباح يير محققة خالل 

 544.090  666.306 السنة /الفترة الرصيد في نهاية 
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 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاح
 2017يونيو  30كما في 

 
 )تتمة( ستثماراتاال. 6
 

 المساهمين  تب( عمليا

 مما يلي: م2016ديسمبر  31و م2017 يونيو 30كما في  ستثماراتتتكون اال

 
 م2017 يونيو 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات
  (أدناه (1) انظر االيضاح)

 

737.438 
 

 
 714.330 

 ــ        240.364 (دناهأ (2) انظر االيضاحللبيع ) متاحة استثمارات

  االستحقاقمحتفظ بها حتى تاريخ  استثمارات
 (دناهأ (3) االيضاحانظر )

 
112.558 

  
 ــ      

 1.090.360   714.330 

 

بالقيمة العادلة من  استثماراتها في الصكوك المصنفة سابقا كاستثماراتقامت الشركة خالل الفترة بإعادة تصنيف 
لتعكس التغير  حتى تاريخ االستحقاقمحتفظ بها استثمارات متاحة للبيع و استثماراتخالل قائمة الدخل الى 

 ت تلكدخلحتى استحقاقها.  ستثماراتلالحتفاظ بتلك اال اإلدارةونوايا  نموذج االعمال االستثماريةالحاصل في 
عاله أذكورة مال ستثماراتعليه تم اعتماد القيمة العادلة لال وبناءً  م2017يناير  1من  ءالتنفيذ ابتدا حيز اتالتغير

 المعاد تصنيفها. ستثماراتلتستخدم كتكلفة لتلك االعادة التصنيف إكما في تاريخ 

 خالل الفترة: ستثماراتتصنيف االإعادة الجدول التالي عملية يلخص 

 

 نوع االستثمار 

 

 التصنيف السابق

 

 التصنيف الجديد

 المبلغ

 )ألف لاير سعودي(

 143.525 للبيع المتاحة ستثماراتاال مة الدخلبالقيمة العادلة من خالل قائ استثمارات صكوك 

حتى تاريخ محتفظ بها  استثمارات استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل صكوك
 االستحقاق

 

112.404 

   255.929 
 
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات (1

عند االعتراف مليات المساهمين المصنفة بالقيمة العادلة لع بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ستثماراتااليتم تحديد 

 من التالي:  ستثماراتااللي وتتكون هذه األو

 
 م2017 يونيو 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 100.370   102.390   في محفظة اختيارية استثمارات

 251.887   539.723 صناديق استثمار

 362.073   95.325 صكوك 

 737.438   714.330 
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 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاح
 2017يونيو  30كما في 

 
 )تتمة( ستثماراتاال. 6

 
  عمليات المساهمين )تتمة(    ب(
المالية كما في  واألوراق ستثماراتألنواع التالية من االبا لعمليات المساهمينيتم االستثمار بالمحفظة االختيارية  

 السنة: /الفترة  نهاية
 

 
 م2017 يونيو 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2017ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 92.277   100.349 أسهم

 8.093   2.041 موجودات أخرى، صافي

 102.390   100.370 

  :بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الصكوك التالية ستثماراتاالتتضمن  

 )غير مراجعة(م 2017 يونيو 30 

 ةالدفتريالقيمة   التكلفة  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 75.827  75.827  صكوك ذات معدل متغير

 19.498  19.498 ذات معدل ثابتصكوك 

 95.325  95.325 

 للبيع المتاحة ستثماراتاال (2

 من التالي:  ستثماراتكون هذه االعند االعتراف األولي وتت المساهمينلعمليات لبيع ل المتاحة ستثماراتااليتم تحديد 

 م2017يونيو  30 

 )ألف لاير سعودي( 

 م2016ديسمبر 31 

   )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

   -  17.696 صناديق استثمار 

  -  222.668 صكوك 

 240.364  -  
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 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاح
 2017يونيو  30كما في 

 
 )تتمة( ستثماراتاال. 6

 
  عمليات المساهمين )تتمة(    ب(

 للبيع تاحةالم ستثماراتاال (2

 : للبيع الصكوك التالية المتاحة ستثماراتتتضمن اال

 )غير مراجعة( م2017 يونيو 30 

 الدفتريةالقيمة   التكلفة  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 197.690  197.740  صكوك ذات معدل متغير
 24.978  24.750 ذات معدل ثابتصكوك 

 222.490  222.668 

 ستحقاقاال حتى تاريخ محتفظ بها استثمارات (3

 : الصكوك التالية ستحقاقاالحتى تاريخ محتفظ بها ال ستثماراتالاتتضمن 

 )غير مراجعة( م2017 يونيو 30 

 الدفتريةالقيمة   التكلفة  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 ــ       ــ       صكوك ذات معدل متغير

 112.558  112.404 ذات معدل ثابتصكوك 

 112.404  112.558 
 
 

 :م2016 ديسمبر 31و م2017 يونيو 30المنتهية في  السنة / الفترةخالل  ستثماراتاالالحركة في فيما يلي 
 

 
 م2017 يونيو 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    عمليات المساهمين

 439.785   714.330 السنة /الفترة الرصيد في بداية 
 865.827   786.537 السنة /الفترة مشتراة خالل 
 (585.179)  (416.662) السنة /الفترة مباعة خالل 

 3.750    - ، صافيالسنة /الفترة إيرادات مكتسبة خالل 
 (1.264)  1.256 السنة /الفترة خالل  همحقق (خسائر)/ أرباح 
 (8.589)  4.899 السنة /الفترة يير محققه خالل  (خسائر) أرباح /

 714.330   1.090.360 السنة /الفترة الرصيد في نهاية 

 

في كل  نقديعمليات المساهمين من خالل تحويل  "من المستحقة القبضإلى/ الدفع المستحقة "تتم تسوية المبالغ 
قدره مبلغا نقدياً  تأمينحولت عمليات ال م2017 يونيو 30المنتهية في أشهر  الستةتاريخ تقرير مالي. خالل 

 مليون لاير سعودي(.188.6: م2016ديسمبر  31سعودي إلى عمليات المساهمين ) مليون لاير108.6

 باللاير السعودي والدوالر األمريكي. مقومة ستثماراتإن جميع اال
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 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاح
 2017يونيو  30كما في 

 

 صافي، مدينة تأمين قساطأ. 7

 
 م2017 يونيو 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

     تأمينعمليات ال

 1.123.540  1.817.791 مدينة تأميناجمالي أقساط 

 (142.997)  (171.718) مدينة مشكوك في تحصيلها تأمينمخصص أقساط 

 980.543   1.646.073 مدينة، صافي تأمينأقساط 

 

  مشكوك في تحصيلها كما يلي: مدينة  تأمين أقساطكانت الحركة في مخصص 

 
 م2017 يونيو 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 114.266   142.997 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 142.393  72.017 مكون خالل الفترة / السنةمخصص 

 (107.067)  (43.110) الفترة/ السنة  خالل استنفذ مخصص

 (6.595)  (186) مستخدم خالل الفترة / السنة

 142.997   171.718 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 

  نظاميةالوديعة ال. 8

فقد أودعت الشركة مبلغاً ، "المؤسسة" النقد العربي السعوديالتي حددتها مؤسسة  تأميننظام الاً لمتطلبات فقو

مؤسسة النقد العربي  حددتهبنك مليون لاير سعودي لدى  80مالها المدفوع بما يعادل  من رأس %10يعادل 

بدون مؤسسة علما بأن هذه الوديعة ال يمكن سحبها اللى إيتم دفع العموالت المستحقة على هذه الوديعة  .السعودي

 مؤسسة.الموافقة 
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 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاح
 2017يونيو  30كما في 

 
 صافي الحركة في المطالبات القائمة. 9

  كما يلي: يونيو 30المنتهية في  إن صافي الحركة في المطالبات القائمة خالل الفترة

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30في لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 م2017 

 )ألف لاير سعودي(

 

 

 م2016

 )ألف لاير سعودي(

 م2017 

 )ألف لاير سعودي(

 

 

 م2016

 )ألف لاير سعودي(

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

        عمليات التأمين

 إجمالي المطالبات القائمة في

 نهاية الفترة 

 

1.229.391 

  

1.166.065 

  

1.229.391 

  

1.166.065 

 إجمالي المطالبات القائمة في

 بداية الفترة 

 

(1.354.574) 

  

(1.164.072) 

  

(1.321.622) 

  

(1.054.369) 

 (125.183)  1.993  (92.231)  111.696 

حصة معيدي التامين من 

 المطالبات القائمة في 

 نهاية الفترة

 

 

(1.720) 

  

 

(1.394) 

  

 

(1.720) 

  

 

 (1.394) 

حصة معيدي التامين من 

 المطالبات القائمة في

 بداية الفترة 

 

 

1.720 

  

 

1.394 

  

 

1.720 

  

 

3.012 

 -  -  -  1.618 

صافي الحركة في المطالبات 

 القائمة

 

(125.183) 

  

1.993 

  

(92.231) 

  

113.314 

 

 

 استثمار وعمولة يراداتإ. 10  
  
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 م2017 

 )ألف لاير سعودي(

 

 

 م2016

 )ألف لاير سعودي(

 م2017 

 )ألف لاير سعودي(

 

 

 م2016

 )ألف لاير سعودي(

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

        عمليات التأمين
 31.701  49.325  17.681  21.495 الربح من ودائع مرابحة 

أرباح / )خسائر( محققة / يير 

 1.523 محققة من االستثمارات، صافي 

 

1.735 

 

3.193 

 

(531) 

 23.018 
 

19.416 
 

52.518 
 

31.170 

        

        عمليات المساهمين 

 16.869  22.027  9.993  10.823 الربح من ودائع مرابحة

ارباح / )خسائر( محققة / يير 

 5.806 محققة من االستثمارات، صافي 

 

5.261 

 

6.466 

 

(1.546) 

 16.629  15.254  28.493  15.323 
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 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاح
 م2017يونيو  30كما في 

 
 عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال. 11
 

بالشركة والمنشآت التي تسيطر  اإلدارةتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وكبار أعضاء 
عليها تلك الجهات أو التي تخضع لسيطرة مشتركة أو التي تتأثر بتلك الجهات. تتم جميع المعامالت مع تلك 

 .اإلدارةبموافقة  الجهات ذات العالقة وفقاً لشروط وأحكام اعتيادية

 يونيو 30المنتهية في  الفترةخالل فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة 
    :م2016ديسمبر  31و م2017 يونيو 30بها كما في واألرصدة المتعلقة 

 

 ذات العالقة الجهة

 

 طبيعة المعاملة

  

 مبلغ المعاملة

  

 كما في  (الدائن) / المدينالرصيد 

     

 الستةلفترة  

المنتهية  أشهر

 يونيو 30في 

 م2017

 

 الستةلفترة 

المنتهية  أشهر

 يونيو 30في 

2016 

  

 

 

 يونيو 30

2017 

  

 

 

ديسمبر  31

2016 

 لاير سعودي( ألف)  لاير سعودي( ألف)   

 )مراجعة( مراجعة(  )غير   يير مراجعة()مراجعة( )غير    عمليات التأمين

 2.156 2.154  7.330 7.168  اقساط مكتتبةإجمالي  مساهمون

 (3.844) (2.950)  2.164 2.693   مسندةاقساط تأمين  مساهمون

 (763) (420)  4.256 3.874  مطالبات مدفوعة مساهمون

تحميلها  تمعالج  تكاليف مساهمون

 من قبل مقدم الخدمة 

  

 

4.422 

 

 

4.671 

  

 

(119) 

 

 

(779) 

 معاد تحميلها مصروفات مساهمون

 جهة ذات الى /من 

 بالصافي -عالقة 

 

1 1.521  1 

 

-  

الضريبة  معادل مساهمون

 بالصافي

  

-  

 

-  
 (1.169) (1.169) 

شركة بوبا ميدل ايست 

  القابضة ليمتد

 (19.331) (9.540)  9.417 9.540  عالمة تجارية  رسوم (جهة ذات عالقة)

إدارة عضو مجلس 

 عالقة(جهة ذات )

 

 شرعية خدمات مراجعة

  

76 

 

76 
 

 

-  

 

-  

 

 :اإلدارةكبار موظفي  منافع)أ 
 

 التالي: منيونيو  30المنتهية في خالل الفترة اإلدارةوكبار موظفي  اإلدارةتتكون منافع أعضاء مجلس 
 
  2017  2016 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  

 مراجعة( )يير   مراجعة( )غير   
     

 9.480  9.304  منافع قصيرة األجل 
 3.101  2.256  منافع طويلة األجل 

  11.560  12.581 

 
قصيرة األجل الرواتب، البدالت، العموالت، المكافآت السنوية والحوافز بينمتا المنتافع طويلتة األجتل  تتضمن منافع

 الحوافز طويلة األجل. وبرنامجتتكون من تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
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 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاح
 م2017يونيو  30كما في 

 
 الزكاة وضريبة الدخل. 12

 في المملكة العربية السعودية. مول بهاعالم الزكاة وفقا ألنظمةالشركة  علىالمستحقة زكاة ال احتسابتم 

ديستمبر  31و م2017 يونيتو 30المنتهية في / السنة فترة الالزكاة وضريبة الدخل المستحقة خالل حركة فيما يلي 
 :على التوالي م2016

 
 

  الزكاة المستحقة
 )ألف لاير سعودي(

  )غير مراجعة(

 ضريبة الدخل
 المستحقة

 )ألف لاير سعودي(
  )غير مراجعة(

 المجموع
 م2017 يونيو 30

 )ألف لاير سعودي(
  )غير مراجعة(

 المجموع
 م2016ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي(
 )مراجعة(

 
 42.577   116.953  8.011  108.942 الرصيد في بداية السنة

 
 المخصص خالل

 137.354   37.574  16.226  21.348 السنة /الفترة  
 المدفوع خالل

 السنة /الفترة  
 
(12.356) 

  
(16.835) 

  
(29.191) 

  
(62.978) 

 الرصيد في نهاية 
 السنة /الفترة 

 
117.934 

  
7.402 

  
125.336 

  
 116.953 

 
 الوضع الزكوي

 

 لهيئتتة العامتتة للزكتتاة والتتدخلإلتتى ا م2016حتتتى لستتنوات الماليتتة ل والضتتريبية الزكويتتةقراراتهتتا إقتتدمت الشتتركة 
  "(.الهيئة)"
 

 م2013للفتتتترات وربتتتوط أوليتتتة  م2012حتتتتى  م2008متتتن  للفتتتترات الماليتتتةالنهائيتتتة وط بتتتاستتتتلمت الشتتتركة الر
عتدم الستماح باحتستاب لبشتكل رئيستي تعتود لاير ستعودي  مليتون 40بإجمتالي إضافيةمتضمنة مطالبات  م2014و

قتتدمت الشتتركة استتتثمارات مصتتنفة بالقيمتتة العادلتتة متتن ختتالل قائمتتة التتدخل وودائتتع نظاميتتة متتن الوعتتاء الزكتتوي. 
قترار لجنتة الشتركة  تستلمتفقتد  م2012و م2011وفيما يتعلق بالستنتين . لدى الهيئة اعتراضات على هذه الربوط

الشتركة حيتث قامتت  لاير ستعودي مليتون 17 بمخصتص زكتاة اضتافي بمقتدار االعتراض االبتدائية لصالح الهيئتة
وتتوقتع صتدور  بأحقيتة موقفهتاعتراض على القرار لدى لجنة االستتئناف العليتا. تعتقتد إدارة الشتركة وبقتوة بتقديم ا

احتيتاطي قامتت الشتركة بقيتد مخصتص اضتافي  ذلتك متن وبتالريم ،قرار من لجنة االستئناف العليا لصالح الشركة
 للزكاة.

 
المتعلقتة بمعالجتة  م2014 حول  المتوتاتا  اافوا ية المقتموة لتواة الهيئتة قترار بانتظتار الشتركةذلك،  لىإ إضافةً 

 .م2013الى  م2008النظامية والتوزيع التعاوني للفترات المالية من  الوديعة
 

 رأس المال. 13
 
 سعودي لاير 10 سهم كل قيمة سهم مليون 80 من يتكون سعودي لاير مليون 800 هو الشركة مال راس ان
 :التالي النحو على مكتتبة وهي ،(سعودي لاير 10 سهم كل قيمة سهم مليون 80م:2016)
 
  

 
 ةنسب

 الملكية 

 
 م2017

 سعودي لاير
 باآلالف

 
 

  نسبة
  الملكية

 
 م2016
 سعودي لاير

 باآلالف
 420.000 %52.5 418.640 %52.3 الرئيسيين الشركاء
 380.000 %47.5 381.360 %47.7 العام  االكتتاب

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 100.0% 
═══════ 

800.000 
═══════ 

100.0% 
═══════ 

800.000 
═══════ 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2017يونيو  30 في كما
 

 . رأس المال )تتمة(13
 

 شركة اشترت المطلوبة الموافقات على الحصول وبعدم 2017يونيو14 الموافقهـ 1438رمضان 19 بتاريخ
في  %8.0ناظر بنسبة  مجموعة- شركة أساس للرعاية الصحية المحدودة حصة ليمتد سيز اوفر انفستمنتس بوبا

 نسبة ناظر ومجموعة %34.25 نسبةاوفر سيز ليمتد حاليا  انفستمنتسشركة بوبا العربية. تمتلك شركة بوبا 
18.08%. 

 
 النظامي  حتياطياال. 14
 

 دختل المستاهمينمتن  %20 تجنيتبعلتى الشتركة يجب في المملكة العربية السعودية،  تأميننظام اللمتطلبات  وفقاً 
تقتوم الشتركة المتدفوع.  رأس المتال متن %100 حتيتاطيحتى يستاوي هتذا االمن صافي الدخل نظامي  احتياطيك

مليتون 403.9مبلتغ تتم تجنيتب  م2017 يونيو 30في  . كماديسمبر 31في  سنوي أساسبإجراء هذا التحويل على 
 %50.4يمثتتل ممتتا النظتتامي  حتيتتاطيلتتى اال ستتعودي( إمليتتون لاير 403.9 :م2016ديستتمبر  31لاير ستتعودي )

 .مال الشركة المدفوع من رأس( %50.4: م2016ديسمبر  31)
 

  دفعات على أساس السهم . 15

 تصتميمه تموالذي  المؤهلينالتنفيذين  نموظفيال لبعض كبار)"البرنامج"( الشركة برنامج حوافز طويل األجل  تقدم
يركتتز لمكافتتأتهم مقابتتل دورهتتم فتتي تحقيتتق أهتتداف الشتتركة طويلتتة األجتتل وجتتذب وإبقتتاء كبتتار متتوظفي الشتتركة. 

قتاس بنتاًء ين المشتاركين متن المستاهمة فتي نجتاح الشتركة ومّكتياألداء الحتالي والمستتقبلي و متن على كل البرنامج
ثتالث ستنوات متن دورة األداء. يتتم تقيتيم  أستاس فتترةعلى نمو صافي الدخل وهامش التربح. ي متنح البرنتامج علتى 

 األداء الفعلي للشركة في نهاية كل سنة خالل فترة المنح.

شتركة وم المشتاركون المعتمتدون باستتالم أستهم قتوبموجبته ي االستهمستاس أالدفع على برنامج مبني بالكامل على ال
 وتحقيق مقتاييس األداء وتحقيتق الشتروط الالزمتة للمشتارك بوبا العربية بعد استكمال فترة ثالث سنوات من االداء

والمكافتتآت لبرنتتامج متتن قبتتل لجنتتة الترشتتيحات يتتتم اإلشتتراف علتتى ااستتتكمال الموافقتتات الالزمتتة.  باإلضتتافة التتى
 .اإلدارةمن مجلس  المعتمدة

الخدمتتة والتتتي تنتهتتي فتتي التتتاريخ التتذي يصتتبح ختتالل الفتتترة التتتي يتتتم الوفتتاء فيهتتا بشتتروط  البرنتتامجتكلفتتة  قيتتديتتتم 
والمتعلقتة  المستجلة  المصتروفات إن. الموظفون مؤهلين بالكامل للحصتول علتى منتافع البرنتامج )"تتاريخ المتنح"(

االستهم  أدوات لعتدد الشتركةتقتديرات  أفضتل تمثتل  ،حتتى تتاريخ المتنح مركز متاليقائمة في كل تاريخ  بالبرنامج
تمثتل الحركتة فتي  ستنةلالمحملتة أو المضتافة لقائمتة التدخل الموحتدة ل المصتروفاتالتي سيتم منحها في النهاية. ان 

 المتراكمة في بداية ونهاية تلك السنة. المصروفات

المتوظفين  ومصتروفاتبنتد "الرواتتب  وضتمنستتلمة لخدمات الموظفين الم البرنامج مصروفاتاجمالي  إدراج يتم
فتي قائمتة التغيترات فتي حقتوق المستاهمين الموحتدة طبقتاً لمتطلبتات المعيتار التدولي  مقابلتةذات العالقة" مع زيادة 

على أساس األسهم". يتتم مراكمتة أي توزيعتات أربتاح علتى أستهم المكافتأة ختالل  مدفوعات" 2رقم للتقرير المالي 
في تاريخ كل متنح واالحتفتاظ بهتا  أسهمالشركة شراء  تزاولوتحويلها إلى المشاركين حال المنح.  ستحقاقاالفترة 

 لدى الوسيط االستثماري ـ وهو األهلي كابيتال في الوقت الحالي.

إن عتدد أستهم  .الحتالي برنتامجال، أكملتت الشتركة الحصتول علتى الموافقتات المطلوبتة إلطتالق م2015 عتام خالل
بالبرنتتامج والمستتتحقات المتعلقتتة  للموافقتتات واللتتوائح وفقتتاً  ،م2015النصتتف الثتتاني متتن  المشتتتراة ختتاللبرنتتامج ال

 هتوستهماً  18.993وعتدد سهماً  32.110 أسهم بعددمنح األصلي لتاريخ الان  .سهماً  51.103بلغت  قدالجديد ـ 
لاير  277علتتى التتتوالي. والقيمتتة العادلتتة للستتهم فتتي تتتاريخ المتتنح هتتي  م2015نتتوفمبر  26و م2015يوليتتو  23

اضتتافية  مكافتتأة أستتهم بإصتتدارشتتركة لا قامتتت م2015ختتالل ديستتمبر  لاير ستتعودي علتتى التتتوالي. 221ستتعودي و
برنتامج الحتوافز طويلتة من أسهم  اً سهم 51.103لذلك تم استالم ونتيجة بواقع سهم اضافي مقابل كل سهم موجود 

 سعودي على التوالي. لاير 111و 139القيمة العادلة للسهم بواقع  أثراألجل حيث كان 

م وفقتاً للموافقتات 2018 – م2016 البرنتامج دورة عتنسهماً  89.855، قامت الشركة بشراء م2016 عامخالل 
متارس  14هتو للبرنتامج . إن تاريخ المنح لألسهم الجديتدة المشتتراة الجديد برنامجالواللوائح والمستحقات المتعلقة ب

 .لاير سعودي 115في تاريخ المنح هي  للسهموالقيمة العادلة  م2016
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 )تتمة( دفعات على أساس السهم. 15

ستهماً متن أستهم محتتفظ بهتا  41.171استتبعاد  /قامت الشتركة بتستليم  2017مارس  31خالل الربع المنتهي في 
بموجب خطة أسهم الموظفين وفقاً للوائح والموافقات المتعلقة بالبرنامج، وأدرج صافي الخسائر متن استتبعاد أستهم 

االستتبعاد بلتغ عتدد أستهم بوبتا  /البرنامج والتي انتفت الحاجة اليها في قائمة حقوق المستاهمين. الحقتا لهتذا التستليم 
تمتتت الموافقتتة رستتميا علتتى خطتتة تحفيتتز  .2017متتارس  31ستتهماً كمتتا فتتي  150.890يتتة المحتتتفظ بهتتا العرب

من قبل المساهمين في اجتماع الجمعيتة  2019 – 2017الموظفين طويلة األجل وعملية شراء أسهم دورة الخطة 
 م. 2017مايو  8هـ، الموافق 1438شعبان  12العمومية يير العادي الذي انعقد يوم االثنين 

حتوافز البرنتامج  عتن دورة ستهماً  96.491 عتددقامت الشركة بشتراء  م2017يونيو  30في الربع المنتهي خالل 
وموافقتة المستاهمين  البرنتامج للتوائحم وفقتاً 2019-م2017 عوامألبتا المتعلقتة تتهللمتوظفين فتي دور جتلطويلة األ

م والقيمتة 2017متايو  29إن تتاريخ المتنح لألستهم الجديتدة المشتتراة للبرنتامج هتو  العامتة.خالل اجتمتاع الجمعيتة 
المحتتتفظ بهتتا نيابتتة عتتن وبلتتغ إجمتتالي أستتهم بوبتتا العربيتتة لاير ستتعودي.  115تتتاريخ المتتنح هتتي  العادلتتة للستتهم فتتي

 ديستتمبر 31) اً ستتهم 247.381عتتدد  ،2017يونيتتو 30كمتتا فتتي  بعتتد عمليتتة الشتتراءالمشتتاركين فتتي البرنتتامج 
 (.192.061م: 2016

 

  المعلومات الموسمية والقطاعية. 16
 
 الموسمية (أ

من  لثانياالتشغيل عادًة يتوقع أن تكون مرتفعة في النصف  أرباحيرادات وإنظرا لموسمية أعمال الشركة، فإن 
 النصف األول.مقارنًة ب العام

 
 المعلومات القطاعية   (ب

ن كافة عمليات صحي(. إ تأمينط لتغطية خدمات الرعاية الصحية )فق األجلقصيرة  تأمينعقود  تصدر الشركة
ات وفقاً لفئتين من العملي مراقبة، يتم اإلدارةمارس في المملكة العربية السعودية. أليراض تقرير لشركة ت  ل تأمينال

 ةقاعدالين ييمثل فئة العمالء الرئيس عدد األفراد المشمولين بالتغطية. على بناءً  ي(ويير رئيس رئيسي( العمالء
 إعداد التقاريريتم  .الشركة عمالء ن فتشمل باقييرئيسيالالغير  العمالء من أفراد الشركات الكبرى أما فئة األكبر
ول ؤلمسا، وهو فريق اإلدارة التنفيذيداخلية المقدمة الى بطريقة تتوافق مع التقارير ال القطاعات التشغيليةعن 
 .ستراتيجيةالقرارات اتماشيا مع ال لتشغيليةاالقطاعات داء وتقييم أ موارد الشركة وزيععن ت

 

 ال تتضمن القطاعات التشغيلية عمليات المساهمين في الشركة.
 

األخرى ومصروفات البيع والتسويق اإليرادات و والعمولة ال تتضمن نتائج القطاعات ايرادات االستثمار
 واالدارية.والمصروفات العمومية 

  
من عمليات  اتومستحق استثماراتال تتضمن موجودات القطاعات النقد وما في حكمه وودائع مرابحة و

مستحقة  تأمين. ال تتضمن مطلوبات القطاعات ارصدة إعادة المساهمين ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
وحصة حملة الوثائق من فائض  سهماألدفعات على أساس والتزامات  ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 .تأمينعمليات ال
 

فيما يتعلق بأنشطة  اإلدارةالقطاعات التشغيلية من قبل  عتمادالشركة تم ءات التقارير الداخلية باطبقا إلجرا
 :أدناهالشركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هي مدرجة 
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 المعلومات الموسمية والقطاعية )تتمة(. 16
 
 ( المعلومات القطاعية )تتمة(ب
 

 

 

 م2017 يونيو30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   
 )غير مراجعة(

 المجموع  غير رئيسي  رئيسي  
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  
       
 1.847.778  871.196  976.582  األقساط المكتتبة جماليإ

 (16.140)  (6.236)  (9.904)  صادرة لمعيدي التأمينأقساط 
 1.831.638  864.960  966.678  صافي األقساط المكتتبة

 77.720  (123.135)  200.855  األقساط يير المكتسبة الحركة في صافي

 1.909.358  741.825  1.167.533  صافي األقساط المكتسبة

       
 1.647.456  584.169  1.063.287  المطالبات المدفوعة
  -   -   -  المطالبات المستردة

       
 1.647.456  584.169  1.063.287  صافي المطالبات المدفوعة

 (125.183)  (59.962)  (65.221)  صافي الحركة في المطالبات القائمة

       
 1.522.273  524.207  998.066  المتكبدة صافي المطالبات

       
 387.085      صافي نتيجة االكتتاب

 23.018      يرادات يير موزعةإ
 (264.763)      مصروفات يير موزعة

       
 145.340      تأمينالفائض من عمليات ال
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 المعلومات الموسمية والقطاعية )تتمة(. 16
 
 ( المعلومات القطاعية )تتمة(ب
 
 م2016 يونيو 30المنتهية في أشهر  الثالثةلفترة  

 )يير مراجعة(

 المجموع  يير رئيسي  رئيسي 
 سعودي(ألف لاير )  سعودي(ألف لاير )  سعودي(ألف لاير ) 

      
 1.827.721  897.900  929.821 جمالي األقساط المكتتبةإ

 (10.817)  (4.179)  (6.638) صادرة لمعيدي التأمينأقساط 

 1.816.904  893.721  923.183 صافي األقساط المكتتبة

 46.922  (173.616)  220.538 صافي الحركة في األقساط يير المكتسبة

 1.863.826  720.105  1.143.721 صافي األقساط المكتسبة

          
 1.509.094  535.107  973.987 المطالبات المدفوعة

 -       -       -      المطالبات المستردة

 1.509.094  535.107  973.987 صافي المطالبات المدفوعة

 1.993  707  1.286 صافي الحركة في المطالبات القائمة

 1.511.087  535.814  975.273 صافي المطالبات المتكبدة

 352.739     صافي نتيجة االكتتاب 

 19.448     يرادات يير موزعةإ

 (271.214)     مصروفات يير موزعة

 100.973     الفائض من عمليات التأمين

       

 
 م2017يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة   

 )غير مراجعة(
 المجموع  غير رئيسي  رئيسي  
 )ألف لاير سعودي(  لاير سعودي( )ألف  )ألف لاير سعودي(  
       
 4.100.548  1.785.894  2.314.654  جمالي األقساط المكتتبةإ

 (32.547)  (10.994)  (21.553)  صادرة لمعيدي التأمينأقساط 

 4.068.001  1.774.900  2.293.101  صافي األقساط المكتتبة
 (282.205)  (302.692)  20.487  األقساط يير المكتسبة الحركة في صافي

 3.785.796  1.472.208  2.313.588  صافي األقساط المكتسبة

       
 3.283.496  1.173.143  2.110.353  المطالبات المدفوعة
  -   -   -  المطالبات المستردة

       
 3.283.496  1.173.143  2.110.353  صافي المطالبات المدفوعة

 (92.231)  (40.581)  (51.650)  القائمة صافي الحركة في المطالبات

       
 3.191.265  1.132.562  2.058.703  صافي المطالبات المتكبدة

       
 594.531      صافي نتيجة االكتتاب

 52.518      يرادات يير موزعةإ
 (471.663)      مصروفات يير موزعة

       
 175.386      تأمينالفائض من عمليات ال
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 المعلومات الموسمية والقطاعية )تتمة(. 16

 
 ب( المعلومات القطاعية )تتمة(

 
 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 )يير مراجعة(
 المجموع  يير رئيسي  رئيسي  
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  سعودي()ألف لاير   

       
 4.273.750  1.839.236  2.434.514  جمالي األقساط المكتتبةإ

 (22.506)  (9.354)  (13.152)  صادرة لمعيدي التأمينأقساط 
 4.251.244  1.829.882  2.421.362  صافي األقساط المكتتبة

 (505.048)  (404.731)  (100.317)  األقساط يير المكتسبة الحركة في صافي
 3.746.196  1.425.151  2.321.045  صافي األقساط المكتسبة

       
 3.001.860  1.085.294  1.916.566  المطالبات المدفوعة
 -  -  -  المطالبات المستردة

 3.001.860  1.085.294  1.916.566  صافي المطالبات المدفوعة
 113.314  41.737  71.577  صافي الحركة في المطالبات القائمة

 3.115.174  1.127.031  1.988.143  صافي المطالبات المتكبدة
 631.022      صافي نتيجة عمليات التأمين

 31.248      يرادات يير موزعةإ
 (477.004)      مصروفات يير موزعة

       
 185.266      عمليات التأمينالفائض من 

 
 

 )غير مراجعة( م2017 يونيو 30كما في   

 المجموع  غير رئيسي  رئيسي  

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

       تأمينموجودات عمليات ال

 1.646.073  740.733  905.340  مدينة، صافي تأمينأقساط 
قساط يير األالتأمين في  يحصة معيد

 مكتسبة
 

-   1.699  1.699 

 1.720  160  1.560  قائمةالمطالبات الفي  تأمينال يحصة معيد

 64.899  33.795  31.104  تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 3.260.905      موجودات يير موزعة

 4.975.296      المجموع

       

       

       تأمينعمليات الالمطلوبات والفائض من 

 3.377.528  2.064.969  1.312.559  يير مكتسبة تأمينأقساط 

 1.229.391  393.405  835.986  مطالبات قائمة

 368.377      مطلوبات وفائض يير موزعة  

 4.975.296      المجموع
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 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاح
 م2017يونيو  30كما 

 
 المعلومات الموسمية والقطاعية )تتمة(. 16

 
 ب( المعلومات القطاعية )تتمة(

 
 )مراجعة( م2016 ديسمبر 31في   

 المجموع  يير رئيسي  رئيسي  

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

       
       تأمينموجودات عمليات ال
 980.543  364.692  615.851  صافي –أقساط تأمين مدينة 

قساط يير األالتأمين في  يحصة معيد

 مكتسبة

  

 ــ     

  

1.356 

  

1.356 
مطالبات الفي  تأمينال يحصة معيد

 قائمةال
  

1.560 
  

160 
  

1.720 
 72.281  15.108   57.173  تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 3.865.482      موجودات يير موزعة

 4.921.382      المجموع

       
المطلوبات والفائض من عمليات 

 التأمين
      

 3.094.990  1.748.494  1.346.496  أقساط تأمين يير مكتسبة
 1.321.622  484.143  837.479  مطالبات قائمة

 504.770      مطلوبات وفائض يير موزعة

 4.921.382      المجموع

 
 رباحاأل توزيعات. 17

مجلس إدارة الشركة دفع توزيعات اقترح  م(2017 مارس 13)الموافق  هـ1438 اآلخرة ىجماد 14بتاريخ 
مليون لاير  120لاير سعودي للسهم وبإجمالي  1.5بواقع  م2016ديسمبر  31في عن السنة المنتهية  أرباح

 قبل من عليه والموافقة االقتراح هذا تقديم تم حيث ،(سعودي لاير مليون 160: م2015للمساهمين ) سعودي
 8الموافق  ، هـ1438 شعبان 12 االثنين يوم انعقد الذي العادي يير العمومية الجمعية اجتماع في المساهمين

  .2017مايو  21الموافق  ، هـ 1438شعبان  25في  األرباح توزيعاتوبناء عليه تم دفع  م2017مايو 

 السهم ربحية. 18
ي والمخفتض للستهم متن ختالل قستمة صتافي التدخل للفتترة علتى المتوستط المترجح لعتدد ساستتم احتساب الربح األ

 األسهم العادية الصادرة والقائمة في نهاية الفترة. 
 

 المخفضة للسهم على الشركة. رباحاأل ال يتم تطبيق

 
 دوات الماليةالقيمة العادلة لأل. 19
 

و سداده لتحويل التزام في معاملة منتظمة مقابل بيع أصل أالتي يتم الحصول عليه القيمة العادلة هي الثمن  .أ
تراض أن معاملة بيع األصل أو قياس القيمة العادلة على افيعتمد  .في تاريخ القياس السوقبين مشاركين في 

 :ماتحويل االلتزام تحدث إ
 
 أو االلتزام،  ولألصل أ ةفي السوق الرئيسي 
 رئيسيةيياب سوق في ظل  و االلتزامأ لألصل مناسبةفضل سوق في أ 

 
 .مناسبةسوق أفضل و ة ألى السوق الرئيسييجب ان تتمكن الشركة من الوصول إ
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 ات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاح
 م2017يونيو  30كما 

 
 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية. 19
 

وحصة  استثماراتمدينة و تأمينتتكون الموجودات المالية للشركة من النقد وما في حكمه وودائع مرابحة وأقساط 
من المطالبات القائمة وودائع نظامية وذمم مدينة أخرى وتتكون مطلوباتها المالية من مطالبات قائمة  تأمينإعادة 

لجهات ذات عالقة ومطلوبات ومبلغ مستحق يل األجل برنامج الحوافز طوومستحقة الدفع  تأمينوأرصدة إعادة 
 31و 2017 يونيو 30أخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية. كما في 

التي تم  والمتاحة للبيعالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  ستثماراتوباستثناء اال 2016 يسمبرد
 (، لم يكن لدى الشركة أي ادوات مالية اخرى تم قياسها بالقيمة العادلة.6 اإليضاحإدراجها بالقيمة العادلة )

 

 :القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنهاالتالية لتحديد  المستوياتتستخدم الشركة  ب.

  .(تجميعدون تعديل أو إعادة )أي ألداة المالية النفس نشطة األسعار المتداولة في أسواق  :األول المستوى

تعتمد  أخرىنشطة لموجودات أو مطلوبات مشابهة أو أساليب تقييم األسعار المتداولة في أسواق  :الثاني المستوى
 فيها جميع المعطيات الهامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها، و

 تعتمد فيها أي معطيات هامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها. ال أساليب تقييم :المستوى الثالث
 

تعتبر من المستوى  ها العادلةفة األدوات المالية المبينة بقيمإن كاف م2016ديسمبر 31و م2017 يونيو 30ما في ك
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  لالستثمارات. تحدد الشركة المستوى الثاني للقيمة العادلة الثاني لألدوات

م يكن هناك تحويالت بين . لالفترة بنهاية ستثماراتاالعلى صافي قيمة  بناءً  المتاحة للبيعاالستثمارات و الدخل
 .الثالث خالل هذه الفترةواألول والثاني  المستويات

 
 القوائم المالية األولية الموجزةاعتماد . 20

 
يوليو  23الموافق  هـ1438شوال  29 في اإلدارةالموجزة من قبل مجلس  األوليةتم اعتماد هذه القوائم المالية 

  م. 2017
 
 
 
 
 
 
 
 


