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 ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في

 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية. 1
 

 ةة السعوديها في المملكة العربيتأسيسسعودية تم  مساهمة شركةهي ( "الشركة"التعاوني ) تأمينشركة بوبا العربية لل

 .(م2008مايو  1الموافق )هـ 1429ربيع الثاني  24ك بتاريخ  /138رقم  واإلستثمارقرار وزارة التجارة بموجب 

مايو  11الموافق )هـ 1429 األولى  جماد 5الصادر بتاريخ  4030178881 للشركة هوالسجل التجاري رقم 

 للشركة في:المسجل يقع المركز الرئيسي  .(م2008
 

 حي الخالدية
  األمير سعود الفيصلشارع 

 مقابل مبنى الخطوط السعودية
  23807ص.ب  

 21436جدة 
 المملكة العربية السعودية  
 

 اوني وفقا  التع التأمينمبادئ  أساسفي المملكة العربية السعودية على  التأمين أعماللد  الشركة ترخيص لمزاولة 
لقرار مجلس الوزراء  وفقا   (م2007 سبتمبر 11الموافق )هـ 1428شعبان  29بتاريخ  74للمرسوم الملكي رقم م/

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

 وفقا   في المملكة العربية السعودية انشطة المتعلقة بهالتعاوني واأل التأمينالشركة في تقديم خدمات  هدافأتتمثل 

 لطبي فقط.ا التأمينمجال الشركة في  تعملواالنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.  للشركة األساسي للنظام
 
وافق مجلس اإلدارة على توزيع الفائض من عمليات التأمين وفقا  للوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي ي

من الفائض السنوي من عمليات  %90 ةنسبعلى المساهمون في الشركة يحصل حيث  )"مؤسسة النقد"( السعودي

يتم  عمليات التأمينينشأ من . أي عجز %10النسبة المتبقية وهي  على التأمين حملة وثائقبينما يحصل التأمين 

 عمليات المساهمين بالكامل.إلى  تحويله

 
 عداداإل أساس. 2
 
 القياس العرض و أساس (أ)

  
بة على الزكاة للمحاس مؤسسة النقدالمعدلة من قبل  ةرير المالياالدولية للتقتم إعداد هذه القوائم المالية طبقا  للمعايير 

لدولية الصادرة عن مجلس المعايير ا للتقارير الماليةواريبة الدخل والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية 

" وتفسير الدخل( "ارائب 12)  للتقارير الماليةتطبيق المعيار الدولي بإستثناء )"المجلس الدولي"(   للتقارير المالية

" بالقدر الذي يتعلق بالزكاة واريبة الدخل. وبحسب تعميم مؤسسة النقد رقم الرسوم( "21المعيار الدولي )

والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوايحات المتعلقة بالمحاسبة م 2017أبريل  11تاريخ  381000074519

على الزكاة واريبة الدخل فإن الزكاة واريبة الدخل تستحق على أساس ربع سنوي من خالل حقوق الملكية تحت 

 .هبند األرباح المبقا

 

القيمة العادلة من خالل ب ستثماراتاال قياس باستثناءمبدأ التكلفة التاريخية االستمرارية و مبدألوفقا  القوائم المالية  تُعد

ال يتم عرض  .مخصص مكافأة نهاية الخدمةواحتياطي قياس  بالقيمة العادلة واالستثمارات المتاحة للبيعالدخل قائمة 

 رصدةأالتالية عموما  تُصنف ك رصدةقائمة المركز المالي للشركة باستعمال التصنيف متداول/غير متداول. إال أن األ

وديعة و، شهرةو، غير ملموسة موجوداتو، تجهيزات وأثاث ومعداتو، غير متداولة: استثمارات متاحة للبيع

سة مؤسإلى ودخل مستحق الدفع ، مخصص مكافأة نهاية الخدمةو، إيرادات مستحقة على الوديعة النظاميةو، نظامية

 عموما  على أنها متداولة إال إذا ذُكر خالف ذلك. خر ائم المالية األويتم تصنيف جميع بنود القوالنقد.  
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 )تتمة( ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في

 
 )تتمة( . أساس اإلعداد2
 
 )تتمة(القياس العرض وأساس  (أ)
   

بدفاتر  الحتفاظايتعين على الشركة "، التنفيذيةاللوائح " وفقا  لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية
وبات الموجودات والمطليتم تسجيل فإنه ، ". وبالتاليعمليات المساهمين" و "عمليات التأمينـ "حسابات مستقلة ل

في دفاتر الحسابات الخاصة بكل  النوعين من العملياتألي من  مباشراإليرادات والمصروفات العائدة بشكل و
م بشكل مستقل لكل من قائمة المركز المالي 2017ديسمبر  31د تم عرض القوائم المالية للشركة حتى لقمنهما. 

 وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين.
 

. وفي في المملكة العربية السعودية أصدرت مؤسسة النقد قوائم مالية توايحية لقطاع التأمين، خالل السنة الحالية
ة من مؤسسة المعدل ةرير المالياسياق إعداد القوائم المالية على مستو  الشركة بما يتوافق مع المعايير الدولية للتق

والمعامالت لعمليات المساهمين واستبعاد  رصدةوالمعامالت لعمليات التأمين مع األ رصدةفإنه تم تجميع األ، النقد
ـ بالكامل. إن السياسات المحاسبية المطبقة لعمليات التأمين وعمليات  رصدةاأل ـ إن وجدت  والمعامالت الواقعة بينهما 

 المساهمين هي ذاتها للمعامالت واألحداث المماثلة في بيئات متشابهة.
 

ض للسنة لتتوافق مع العرالمقارنة  أرقام فقد تم اياا  تجميع، وفي سياق إعداد مبالغ المقارنة في هذه القوائم المالية
إال  .وليس لهذا تأثير على صافي الربح واألرباح المبقاة المعلنة سابقا  الحالية بما ينسجم مع متطلبات مؤسسة النقد 

( حول هذه القوائم المالية يقدم قائمة مركز مالي وقوائم للدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية 37أن اإليااح )
 التأمين وعمليات المساهمين بشكل مستقل.لعمليات 

 
 
 وعملة العرض وظيفيةالعملة ال (ب)
رقام المالية تقريب كافة األويتم  للشركة الوظيفيةعرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي والذي يمثل العملة  يتم

 المعرواة باللاير السعودي ألقرب ألف ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك. 
 

 السنة المالية)ج( 
 ديسمبر. 31تتبع الشركة السنة المالية التي تنتهي في 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة( د)

يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة واع أحكام وتقديرات وافترااات تؤثر على المبالغ المدرجة 
 هذه االفتراااتلإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإليااحات المرفقة. يؤدي عدم التأكد بشأن 

 ترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفتراتالقيمة الدف ا  فيجوهري تتطلب تعديال  نتائج والتقديرات إلى 
ما فيها التوقعات ب أخر  عواملو السابقةالمستقبلية. يتم تقييم االفترااات والتقديرات بصفة مستمرة وفقا للخبرة 

في إعداد  فيما يلي االفترااات والتقديرات الهامة. السائدة باألحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها منطقية وفقا للظروف
 القوائم المالية: هذه
 
 الناشئة من المطالبات بموجب عقود التأمين النهائيةااللتزامات  (1

ن الناشتتتتتتتئة ع خر واالطراف األ مزودي الخدمة الطبيةاإلدارة مطالبة بإعداد تقديرات لتقييم المبالغ المستتتتتتتتحقة ل
المطالبات بموجب عقود التأمين. تستتتتتتند هذه التقديرات بالاتتتتترورة إلى افترااتتتتتات حول عوامل عديدة تشتتتتتمل 
درجات متفاوتة للتقدير وعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية 

ن إتقدير مطالباتها بناء  على الخبرة الستتتتتتتابقة لمحفظتها التأمينية. في المطلوبات التقديرية. تقوم الشتتتتتتتركة عموما ب
هو تقدير للمطالبات المتوقع التبليغ عنها الحقا  لتاريخ قائمة المركز  عنهاغير المبلّغ المطالبات المتكبدة مخصتتتتص 

 المالي وهي تمثل األحداث المؤمن عليها والتي وقعت قبل تاريخ قائمة المركز المالي. 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة( . أساس اإلعداد2
  
 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة( د)
 
 الناشئة من المطالبات بموجب عقود التأمين )تتمة( النهائيةااللتزامات  (1

في تقدير تكلفة المطالبات التي لم يُبلغ عنها هو استخدام ما لديها من  إن األسلوب األساسي المطبق من قبل اإلدارة
ستقراء المستقبل بهذا الصدد. ويتم تقدير المطالبات التي  سوية مثل هذه المطالبات في ا سابقة بخصوص ت خبرات 

بة على حدة. ، إن وجدت، تتطلب قرارات محكمة أو لجان تحكيم جعة تقوم اإلدارة بمراعلى أستتتتتتتتاس كل مطال
ن على أساس شهري. ي درج أي فرق بي عنهاغير المبلّغ والمطالبات المتكبدة  مخصصاتها مقابل المطالبات المتكبدة

تلك ل الدخلالمخصتتتصتتتات في تاريخ قائمة المركز المالي والتستتتويات والمخصتتتصتتتات في الستتتنة التالية في قائمة 
 .من قبل خبير اكتواري مستقل ديسمبر 31كما في من مخصص المطالبات القائمة  أياا   السنة. كما يتم التحقق

 
فيرجوستتن وطريقة معدل الخستتارة  –وطريقة بورنهيوتر  درالشتتين ستتلستتلة من الطرق مثل طريقة يتم استتتخدام 

المتوقعة من قبل الخبراء االكتواريين لتحديد هذه المخصصات. كما يستخدم الخبير االكتواري أسلوب التجزئة إلى 
تحليل التكلفة لكل عاتتو لكل ستتنة بخصتتوص أعمال التأمين الطبي. وتنطوي تحت كل طريقة من هذه شتترائح في 

 ااات الامنية وغير الامنية تتعلق بمبلغ التسوية وأنماط تسوية المطالبات.الطرق األساسية مجموعة من االفتر
 

اث االفترااتتتتات واألحد بعدد من وذلك الرتباطهالطبي عالي الحستتتتاستتتتية  التأمينيعتبر تقدير العجز في أقستتتتاط 
 من المخاطر المرتبطة بوثائق غير المنتهيعلى نستتبة الخستتارة المتوقعة للجزء  مبني وشتتروطها حيث أنه الالحقة
مستتتقل لشتتركة والخبير االكتواري الليأخذ الفريق االكتواري  ،للوصتتول لنستتبة الخستتارة المتوقعة المكتتبة. التأمين

كل فترة  التأكد في نهايةكما يتم  .كل شتتتتتهر اوالمتوقع تطبيقه التأمينفي االعتبار العالقة بين المطالبات وأقستتتتتاط 
 . عجز في أقساط التأمينناك حاجة الحتياطي لتحديد ما إذا كان همالية 

 
 المدينة المشكوك في تحصيلها  الذمم انخفاض قيمة (2

مواتتتتتوعي على أن  عندما يكون هناك دليلأقستتتتتاط التأمين وإعادة التامين يتم تكوين مخصتتتتتص النخفاض قيمة 
عوبات . تعتبر الصتتاالصتتلية لستتداد الذمم لآلجالالشتتركة لن تكون قادرة على تحصتتيل كافة المبالغ المستتتحقة وفقا  

  الذمم المدينة.قيمة  انخفاضمؤشرات من السداد  عنأو التأخر والتعثر المالية الجوهرية للمدين 
 
 تكاليف االقتناء المؤجلة  (3

 الدخلي قائمة مؤجلة ويتم إطفاؤها ف قتناءاكتكاليف  الجديدة وثائقالببيع المتعلقة قتناء االتكاليف بعض  يتم رستتملة
فإنه  ،. إذا لم تتحقق االفترااات المتعلقة بالربحية في المستقبل لهذه الوثائقوثيقة التأمينخالل الفترة التي تغطيها 

 . خلالداَ للقيمة في قائمة إاافي اطفاء  يمكن أن يتم اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف وهو ما قد يتطلب أياا  
 
 لألثاث والتجهيزات والمعدات ةاالنتاجي األعمار (4

تقوم إدارة الشتتركة بتقدير العمر االنتاجي التقديري لألثاث والتجهيزات والمعدات الحتستتاب االستتتهالك. تحدد هذه 
دارة . تقوم اإلواالهتراء الطبيعي لها تلفأو ال موجوداتللالتقديرات بعد األخذ في االعتبار االستتتتتتتتخدام المتوقع 

ويتم تعديل االستتتتتتتهالك في المستتتتتتتقبل متى تعتقد اإلدارة أن  .ستتتتتتنويابمراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية 
 األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 
 العادلة لألدوات المالية  ةالقيم (5

في  متداولالعلى ستتعرها  المالي التقريرتعتمد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في أستتواق نشتتطة في تاريخ 
والمطلوبات المالية المستتتتجلة في قائمة المركز  المالية عندما ال يمكن أن تستتتتتمد القيم العادلة للموجوداتالستتتتوق. 

يتم تحديدها باستتتخدام مجموعة متنوعة من أستتاليب التقييم التي تشتتمل استتتخدام ، فإنه المالي من األستتواق النشتتطة
لكن و .ستتوق التي يمكن مالحظتها كلما كان ذلك ممكنا  ستتتمد مدخالت هذه النماذج من بيانات الالنماذج الحستتابية. تُ 

 لتحديد القيم العادلة. التقدير إلىفيتم اللجوء ، ةغير متوفر تإذا كان
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة( . أساس اإلعداد2
  
 )تتمة( الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية ( د)

  
 انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع (6

 التقديرامن هذا . يتمالي تقريرفي تاريخ كل  المتاحة للبيع االستثماراتفي قيمة  االنخفاض تقوم الشركة بتقدير
د ما هو إن تحدي قل من تكلفتها.بأ متداولةالمالية الوراق ألالجوهري أو الدائم في القيمة العادلة ل االنخفاضتحديد 

عار ـ التقلبات العادية في أس أخر حيث تقوم الشركة بتقييم ـ من بين عوامل  تقديرا  "جوهري" أو "دائم " يتطلب 
في القيمة عندما يكون هناك دليل على تدهور الواع المالي للشركة  ا  انخفااأياا  أن هناك  الشركةتعتبر األسهم. 

لتشغيلية ا كل من التقنيات والتدفقات النقديةفي  اتالتغير إلىباإلاافة  ،القطاع أداءالصناعة و المستثمر فيها وفي
 والتمويلية.  

 
ما دون التكلفة بصرف النظر عن  إلى جوهرياو أكثر هو قياس معقول لالنخفاض ال %30تعتبر الشركة ان نسبة 

 لدائماانخفاض في قيمة االستثمارات. يمثل االنخفاض كمخصص مدة االنخفاض ويتم تسجيله في قائمة الدخل 
له في قائمة يتم تسجي وبالتاليما دون التكلفة والذي يستمر لمدة سنة او أطول بصرف النظر عن القيمة  إلى ا  انخفاا
الخسارة المسجلة سابقا  من االنخفاض في قيمة ال يمكن عكس قيمة االستثمارات.  كمخصص لالنخفاض في الدخل
. تقوم الشركة بمراجعة أوراق الدين المصنفة كمتاحة للبيع في كل تاريخ الدخلثمارات األسهم من خالل قائمة است

 انخفاض في قيمتها. إذا كان هناكمالي لتقييم فيما  تقرير
 

   مبدأ االستمرارية  (7
بأن لديها الموارد  قناعةوأنها على ستتتتتتتمرارية االمبدأ  وفق قدرتها على االستتتتتتتمرار بتقييمإدارة الشتتتتتتركة  قامت

إن اإلدارة ليست على دراية بأي أمور جوهرية قد  ،الالزمة لمواصلة العمل في المستقبل القريب. عالوة  على ذلك
لقوائم ا إعداداالستتتتمرار بيتم  ،وبالتاليمبدأ االستتتتمرارية.  وفق تلقي بالشتتتك على قدرة الشتتتركة على االستتتتمرار

 المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
 
   انخفاض قيمة الشهرة (8

يتم قياس الشهههههههري  بدئيا عند ايادي القيمة العادلة للممف المدفوع عف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المقتناي 

 حصفيتم قياس الشههههههري بالتكلقة ًاقيههههها  نخ اسهههههائر اًمقا  قيمة  تراكمة. يتم  ،المحددي. بعد االعتراف األولي

حال نشههههههادت األحدال نو التفيرات في اللروف إلى  القيمةاالًمقا  في   دىالشهههههههري سههههههنويا نو نكمر لمعرفة 

احتمالية اًمقا  القيمة الدفترية. يتم تحديد اًمقا  قيمة الشهههري  ف االل تقييم المبالا القابلة لالسههترداد بواسههطة 

السترداد ل لنقد( التي تتعلق بها الشهري. عند ا يكون المبلا القابلل المولديوحدات الالوحدي المولدي للنقد )نو  جموعة 

المولدي للنقد )نو  جموعة  للوحديلنقد( نقل  ف القيمة الدفترية ل المولديوحدات الالمولدي للنقد )نو  جموعة  للوحدي

كس القيمة. ال يمكف عمسههادي اًمقا  ب االعتراف عندهايتم  ،الشهههري لها تميههيص تملنقد( التي ل المولديوحدات ال

العادلة  ةقيمالنو  قيد االستعمال ةقيماللالسترداد  قابليممل المبلا ال شهري في فترات  ستقبلية.القيمة اسائر اًمقا  

نيهما نكبر. وعند تقييم القيمة قيد االسهههتعمال، يتم ايهههم التدفقات النقدية التقديرية المسهههتقبلية إلى  ع،ًاقص تكلقة البي

 للمال لوقتيةا للقيمة الحالية السههههوقية التقييمات تعكس والتيقيمها الحالية باسههههتمدام ًسههههبة ايههههم  ا قبل الضههههريبة 

 .باألصل المتعلقة والمماطر
 

 السياسات المحاسبية الهامة. 3

اسات . لقد تم تطبيق هذه السيمة في إعداد هذه القوائم الماليةالسياسات المحاسبية الهامة المستخدفيما يلي ملخص ب
يار الدولي والمععلى الدوام على كل سنة من السنوات المعرواة باستثناء تطبيق التعديالت على المعايير الحالية 

 .(15) ةرير المالياللتق
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  ة:لها المطبقة من قبل الشركتفاسير الدولية الوتفسيرات لجنة  الجديدة ةرير المالياالمعايير الدولية للتق (أ

دير اة للتقصددت عف  جلس المعايير الدولي الحالية والتيالتعديالت التالية للمعايير المعايير وقا ت الشركة بتطبيق 

 م وتم تطبيقها  ف قبل الشركة حيمما اقتضى األ ر:2018يناير  1والتي دالت حيز التنقيذ اعتبادا   ف  ةالمالي
 

 الـبـيـــــــــــــــان  المعيار / التعديالت 
الدفع على أساس تصنيف وقياس معامالت ( 2)تعديالت على المعيار   (2) ةرير المالياالمعيار الدولي للتق

 األسهم
 تحويالت إلى ممتلكات استثمارية( 40تعديالت على المعيار )  (40للمحاسبة )المعيار الدولي 

 ةالمالي ريراللتقتفسير المعيار الدولي 
(22) 

 معامالت العمالت األجنبية والعوض المقدم سلفا   

 اإليرادات من العقود مع العمالء )يرجى الرجوع إلى ما ورد أدناه(  (15) ةرير المالياللتقالمعيار الدولي 

( 1) ةرير المالياللتقالمعيار الدولي 
 (28والمعيار الدولي للمحاسبة )

 2014ـ دورة  ةرير المالياللتقعلى المعايير الدولية  2016تحسينات سنوية  
 2016إلى 

 

 ليس لتطبيق المعايير المعدلة والتفسيرات على الشركة أي تأثير جوهري في هذه القوائم المالية.
 

 العقود مع العمالء"من يرادات اإل( "15) الماليةللتقارير المعيار الدولي 
نموذجا  شامال  مفردا  للمحاسبة على اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء والتي تلغي وتحل هذا المعيار  يواح

محل التوجيهات الحالية بهذا الصدد. وهذا النموذج يوجد حاليا  في العديد من المعايير والتفسيرات امن المعايير 
اج إال أن المنشآت سوف تحت"، التأمين. إن هذا المعيار ال ينطبق على "اإليرادات من عقود للتقارير الماليةالدولية 

 ( على العقود غير عقود التأمين )أو مكونات عقود التأمين(.15) ةرير المالياالدولي للتقلتطبيق المعيار 
 

بتاريخ  هفي تاريخ تحولها للعمل بموجب المبالغجوهري على  تأثير( لن يكون له 15إلدارة أن تطبيق المعيار )تعتقد ا
  .م2018يناير  1
  

 التنفيذ حيز تدخل لم التيالصادرة  المعاييرب( 

طبيق حتى تاديخ إصداد القوائم المالية للشركة. تنوخ الشركة تفيما يلي المعايير الياددي ولكف لم تدال حيز التنقيذ 

 هذه المعايير حالما تيبح ًافذي:
 

 للتقارير المالية"األدوات المالية" )وتتضمن التعديالت على المعيار الدولي ( 9) للتقارير الماليةالمعيار الدولي 
 ( "عقود التأمين" 4)

( "األدوات 9المعيار )بإصدار )"المجلس الدولي"(  للتقارير الماليةقام مجلس المعايير الدولية  .م2014في يوليو 
( 9( "األدوات المالية: االعتراف والقياس". أدخل المعيار )39المالية" والذي حل محل المعيار الدولي للمحاسبة )

المالية وأدخل أياا  نموذجا  النخفاض خسائر االئتمان المتوقعة والذي  موجوداتمتطلبات جديدة للتصنيف والقياس لل
( وأدخل أياا  متطلبات جديدة للمحاسبة 39متكبدة الوارد في المعيار الدولي للمحاسبة )يحل محل نموذج الخسارة ال

 على التحوط.
 
 اء  بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. وسوف يعتمد أساس التصنيف على والمالية س موجوداتسيتم قياس جميع ال

( بمعظم متطلبات 9المالية. يحتفظ المعيار ) موجوداتنموذج األعمال وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لل
( للمطلوبات المالية باستثناء تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 39المعيار الدولي للمحاسبة )

حيث يتم إدراج ذلك الجزء من التغيرات على القيمة العادلة المتعلق بذات االئتمان في قائمة الدخل الخسارة 
 بدال  من قائمة الدخل.الشامل اآلخر 
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 )تتمة( لم تدخل حيز التنفيذ التيالمعايير الصادرة ب( 
 

 ( من المنشآت القيام بتسجيل مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة 9يتطلب المعيار ) بخصوص جميع
المالية ألدوات الدين األخر  غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  موجوداتالقروض وال
التمويلي مع التزامات القرض وعقود الامانات المالية. يعتمد المخصص على خسائر  اإليجاربجانب ذمم 

عشر شهرا  القادمة إال إذا كان هناك زيادة جوهرية  االئتمان المتوقعة المرتبطة باحتمالية التعثر خالل االثني
يتم االعتراف بخسائر االئتمان بوقت مبكر مقارنة  ، (9في مخاطر االئتمان منذ نشوء االئتمان. بموجب المعيار )

 (.39بما هو عليه في المعيار الدولي للمحاسبة )
 ات إدارة المخاطر وتتبع أسلوبا  يعتمد متطلبات المحاسبة على التحوط هي أقرب من حيث التوافق مع ممارس

 على مبادئ المحاسبة بصورة أكبر.
 

( "عقود التأ يف" 4) للتقادير الماليةقام المجلس الدولي بإصداد تعديالت على المعياد الدولي  ،م2016في سبتمبر 

بل صدود  عياد المحاسبة على عقود ( على شركات التأ يف ق9والتي تعالج ًتائج المحاسبة حال تطبيق المعياد )

التعديالت اياديف اثنيف ن ام شركات التأ يف: نسلوب التأجيل ونسلوب التودية. يوفر نسلوب تقدم التأ يف القادم. 

( حتى تاديخ داول  عياد عقود التأ يف الجديد 9للمنشأي ـ إذا كاًت  ؤهلة ـ اعقاء   ؤقتا   ف تطبيق المعياد )التأجيل 

رات الربح نو المسادي عف تأثياستبعاد فإًه يتيح للمنشأي ، . ن ا نسلوب التوديةم ـ نيهما يقع نوال  2022التنقيذ نو حيز 

 بعض عدم التطابقات المحاسبية والتي قد تحدل قبل تطبيق  عياد عقود التأ يف الجديد. 
 

فإن المنشآت التي تتعلق نًشطتها بشكل دئيسي (، 4بموجب االعقاء المؤقت المتاح  ف االل التعديالت على المعياد )

(. قا ت الشركة بتقييم التطبيقات وتوصلت إلى استنتاج بتأجيل تطبيق 9بـ "التأ يف" يمكنها تأجيل تطبيق المعياد )

 .م2022يناير  1( إلى تاديخ الحق لف يكون نبعد  ف 9المعياد )
 

عياد  يجب نن يأاذ باالعتباد ـ والى حد كبير ـ التداال  ع  شركة( على القوائم المالية لل9إن تأثير تطبيق المعياد )

 ( بالكا ل.9عقود التأ يف القادم. وبالتالي ليس  ف المحتمل تقييم تأثير تطبيق المعياد )
 

  "عقود التأمين"( 17) للتقارير الماليةالمعيار الدولي 
م أو بعد هذا التاريخ وسوف يحل هذا المعيار محل 2022يناير  1( على الفترة التي تبدأ في 17ينطبق المعيار )

( "اإليرادات 15( "عقود التأمين". إن التطبيق المبكر للمعيار مسموح به في حال تطبيق كل من المعيار )4المعيار )
على القياس واالفصاح  تأثيرال حاليا  بدراسة الشركةتقوم ية". ( "األدوات المال9من العقود مع العمالء" والمعيار )

على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. لقد قررت الشركة عدم التطبيق ستؤثر والتي عن التأمين وإعادة التأمين 
 المبكر لهذا المعيار الجديد.

 
 " اإليجارعقود "( 16) الماليةللتقارير المعيار الدولي 
م أو بعد هذا التاريخ. يتولى المعيار الجديد استبعاد 2019يناير  1( على الفترة التي تبدأ في 16ينطبق المعيار )

( والتي من شأنه أن يميز بين 17نموذج المحاسبة المزدوج الحالي للمستأجرين بموجب المعيار الدولي للمحاسبة )
( 16يقترح المعيار )، وعواا  عن ذلك لمركز المالي وعقود التشغيل خارج المركز المالي.عقود التمويل داخل ا

 نموذجا  للمحاسبة داخل المركز المالي. قررت الشركة عدم التطبيق المبكر لهذا المعيار الجديد.
 

 أعاله. المعايير تطبيق تأثير تقييم مرحلة امن الراهن الوقت في الشركة
 

 السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية:فيما يلي أهم 
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 األولي والقياس الالحق االعتراف –األدوات المالية  (1

 والمطلوبات المالية.تتكون األدوات المالية من الموجودات 
  
، قائمةلالمطالبات في اتأمين ال معيديوحصة ، أقساط تأمين مدينةو، المالية من النقد وما في حكمه موجوداتالتتكون 
، اميةوالوديعة النظ، وودائع األجل، واالستثمارات، عنهاغير المبلّغ المطالبات المتكبدة في تأمين ال معيديوحصة 

إعادة  أرصدةو، فائض عمليات التأمين المستحق الدفعفتتكون من  ،. أما المطلوبات الماليةخر األمدينة الذمم الو
لغ مباو، المطالباتتسوية احتياطي و، عنهاغير مبلّغ مطالبات متكبدة و، مطالبات قائمةو، تأمين مستحقة الدفع

 .خر وبعض المطلوبات األنهاية الخدمة، وزكاة واريبة دخل،  مكافأة ، ومخصصمستحقة لجهات ذات عالقة
 

 تاريخ االعتراف
يتم إدراج عمليات الشراء والبيع المنتظمة في تاريخ المعاملة ــ أي التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفا  في األحكام 

سوية ألدوات المالية التي تتطلب تلهي مشتريات أو مبيعات  االعتياديةعمليات الشراء والبيع إن التعاقدية لألداة. 
 األداة امن إطار زمني يتم تحديده عموما حسب األنظمة أو األعراف السائدة في السوق.

 
 قياس األدوات المالية

قتناء أو مباشرة متعلقة باال ةإاافيي تكاليف ألا  بالقيمة العادلة باإلاافة يتم قياس جميع األدوات المالية مبدئي
. لالدخوهذا في حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  ،اإلصدار
المالية على الغرض الذي تم من أجله اقتناء األدوات المالية وخصائصها. بعد االولي لألدوات تصنيف ال يعتمد

ادلة من خالل بالقيمة العالمصنفة األدوات المالية بالتكلفة المطفأة فيما عدا االستثمارات  تسجيلالقياس األولي يتم 
 العادلة. قيمةبال تسجيلهايتم  حيثواالستثمارات المتاحة للبيع قائمة الدخل 

 
 النقد وما في حكمه (2

لد  البنوك وودائع المرابحة التي ال تتجاوز مدة استحقاقها األصلية ثالثة  رصدةاألالنقد وما في حكمه من  يتكون
 أشهر من تاريخ االقتناء.

 
 مدينة التأمين الأقساط ( 3

أي خصص متأمين ناقصا  الكإجمالي لألقساط المستحقة القبض المكتتبة بموجب عقود  دينةيتم إدراج األقساط الم
ر إلى قابلة للتحصيل عند وجود أدلة مواوعية تشيالمبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم تكوين مخصص للمبالغ غير 

األصتتلية. يتم شتتطب الديون المعدومة حال  المستتتحقة مواعيدها فيعدم قدرة الشتتركة على تحصتتيل جميع المبالغ 
 . أخر كإيرادات  الدخلمة تكبدها. تظهر تحصيالت المبالغ التي سبق شطبها الحقا  في قائ

 
  التأمين وثائق( تكاليف اقتناء 4
وتجديد  ناءباقت والمتعلقة تكبدهايتم  التي ةاتتتتافياإلالمباشتتتترة  والتكاليفلموظفي المبيعات  العموالت رستتتتملة يتم

االفصتتتتتتتاح عنها و اإليرادتحقق  حال التأمينعقد  مدة طوالئها اطفاواالقتناء  كاليفت رستتتتتتتملة يتم. التأمينعقود 
 لتلك وقعالمتاإلنتاجي في العمر  التغيراتاحتستتتاب  يتم. الدخلتستتتويق في قائمة البيع والمصتتتروفات  بند اتتتمن
 مدة ييرتغألصتتتتل بواستتتتطة في ااتتتتمنة المنموذج االستتتتتهالك المتوقع للمنافع االقتصتتتتادية المستتتتتقبلية  أوالوثائق 

 لهذهة حال عدم تحقق االفترااات المتعلقة بالربحية المستقبلي وفي.  المحاسبي التقدير في كتغيير عاملوتُ  طفاءاال
سريع يمكن ،الوثائق اافي شطب إجراءيتطلب  قد هذاالتكاليف و تلك اطفاء ت . الدخلائمة ق في القيمة النخفاض إ

 . اليةسنة م لكلكفاية االلتزام  اختبار تقييم عندأخذ تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة باالعتبار أياا   يتم
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 االستثمارات  (5
 
 الدخلبالقيمة العادلة من خالل قائمة استثمارات  (أ

ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إن كانت مصنفة  يتم تصنيف االستثمارات لمتاجرة محتفظ بها لكا
ي ف مباشتتتتترة   المتعلقة بهذه االستتتتتتثماراتتكاليف المعاملة  تستتتتتجل ،عند االعتراف األولي محددة لذلك الغرضأو 

لعادلة كافة التغيرات في القيمة ا حيث يتم تستتجيلاالستتتثمارات  هذهقياس تكبدها. يتم الحقا  إعادة  دقائمة الدخل عن
 .الدخلفي قائمة 

 
 متاحة للبيع استثمارات  (ب

 .يةالمال موجوداتالمن  أخر كفئة غير مصتتنفة  أوللبيع  متاحةكاستتتثمارات  محددةهي استتتثمارات غير مشتتتقة 
 ة  ن يتم بيعها استتتتتتتتجابألفترة زمنية غير محددة حيث من المحتمل  بهذه االستتتتتتتتثماراتاالحتفاظ وتكمن النية في 

 . االسهمو أسعار األجنبي أر الصرف اسعالخاصة أو أ ر العمولةاسعافي  التغيراتو أالحتياجات السيولة 
 

لة لمعاماتكاليف  بما في ذلكبالقيمة العادلة بداية  للبيع  متاحةاالستتتتتتتتثمارات المصتتتتتتتنفة كاستتتتتتتتثمارات يتم إدراج 
ة باستثناء األسهم غير المدرجة التي يتعذر قياس قيمها العادلبالقيمة العادلة  ويتم قياسها الحقا   ةاافيالمباشرة واإل

في القيمة  اتالتغيرمحققة ناتجة عن بصتتورة يُعتد بها فيتم إدراجها بالتكلفة. يتم تستتجيل أي أرباح أو خستتائر غير 
قائمة الدخل الشتتامل إلى أن يتم بيع تلك االستتتثمارات أو خفض االستتتثمارات نتيجة هبوط القيمة من خالل العادلة 

يتم والدخل أو خستتتائر متراكمة ستتتبق تستتتجيلها في حقوق الملكية إلى قائمة  مكاستتتبحيث يتم إعادة تصتتتنيف أي 
 للمتاجرة. ة/)خسائر( من استثمارات غير معدأرباحكاإلفصاح عنها 

 
 ألجلاودائع ( 6
 والتي لها تاريخ استتتحقاق أصتتلي ألكثر من ثالثة أشتتهر في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة األجلدرج ودائع تُ 

 .ناقصا  أي انخفاض في القيمة الفعّالويتم قياسها الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد  بداية
 
 معداتالوواألثاث تجهيزات ال (7

ثاث والتجهيزات والمعدات مبدئيا  في قائمة المركز المالي بالتكلفة ناقصتتتتتتا  االستتتتتتتهالك المتراكم وأي يستتتتتتجل األ
انخفاض في القيمة. يحتستتب االستتتهالك بطريقة القستتط الثابت على مد  االعمار االنتاجية التقديرية للموجودات. 

 للموجودات ألغراض احتساب االستهالك:فيما يلي االعمار االنتاجية التقديرية 
 

 
المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطريقة االستتتهالك ويتم تعديلها حستتبما هو مالئم في نهاية كل ستتنة تتم مراجعة القيم 

و التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم امكانية أض في القيمة عندما تشتتتتتتتير األحداث مالية. تتم مراجعة االنخفا
وبالمثل  .على أساس فعلي الدخلاالستهالك المحمل للسنة في قائمة مخصص استرداد القيمة الدفترية. يتم إدراج 

 .الدخلفي قائمة  إن وجدت ـ فإنه يتم إدراج الخسائر الناتجة من االنخفاض في القيمة ـ
 
. تتم رستتتملة المصتتتروفات الحقا  فقط إذا كان هناك الدخلصتتتالح والصتتتيانة على قائمة تم تحميل مصتتتروفات اإلي

/  استتتتبالمكدرج الشتتتتركة. تُ  إلىمنافع االقتصتتتتادية المستتتتتقبلية المرتبطة بالمصتتتتروفات عائدة احتمال أن تكون ال
 .الدخلمن بيع األثاث والتجهيزات والمعدات في قائمة  الخسائر
 
 

 سنوات 
 التأجير عقد نهاية لىإو أسنة  15 )أعمال مدنية وأعمال إنشاءات وتجهيزات( مباني مستأجرة علىتحسينات 

 سنة 20إلى  5 ثاث وتجهيزات ومعدات مكتبيةأ
 سنوات 7إلى  2.5 ليآحاسب 
 سنوات 4 سيارات
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 غير الملموسةالموجودات  (8

تحمل هذه الموجودات أعمار يتم إظهار الموجودات غير الملموستتتتة المقتناة بصتتتتورة مستتتتتقلة بالتكلفة التاريخية. 
طفاء المتراكم وانخفاض القيمة. تقوم الشتتتتركة بالتكلفة بعد استتتتتبعاد خستتتتائر اال إنتاجية محددة ويتم إدراجها الحقا  

 عمار اإلنتاجية باستخدام طريقة القسط الثابت طوال الفترات التالية:بإطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األ
 
 سنوات 

 7إلى  3 بها يتعلق برامج تقنية المعلومات وما 

 
 ( الشهرة9

 يتم قياس الشتتتهرة مبدئيا عند زيادة القيمة العادلة للثمن المدفوع عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المقتناة
 حصفيتم قياس الشتتتتهرة بالتكلفة ناقصتتتتا  أي خستتتتائر انخفاض قيمة متراكمة. يتم  ،بعد االعتراف األولي. المحددة

حال أشتتتتتارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى القيمة االنخفاض في مد  الشتتتتتهرة ستتتتتنويا أو أكثر لمعرفة 
اد بواسطة ل تقييم المبالغ القابلة لالسترداحتمالية انخفاض القيمة الدفترية. يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة من خال

قد  لدة للن لدةوحدات ال)أو مجموعة الوحدة المو بل ل المو قا ما يكون المبلغ ال ها الشتتتتتتتهرة. عند قد( التي تتعلق ب لن
)أو لنقد المولدة ل للوحدةلنقد( أقل من القيمة الدفترية ل المولدةوحدات ال)أو مجموعة المولدة للنقد  للوحدةلالسترداد 
. لدخلايتم حينها إدراج خستتارة انخفاض القيمة في قائمة  .بها الشتتهرةلنقد( التي تتعلق ل المولدةوحدات المجموعة 

 مستقبلية.اض القيمة المتعلقة بالشهرة في فترات ال يمكن عكس قيد خسائر انخف
 

 كفاية المطلوبات ( فحص10
تقوم الشتتتتتتتركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي بتقييم ما إذا كانت مطلوبات التأمين المدرجة كافية أم ال وذلك عن 

لتقييم أن القيمة ظهر هذا اأعقود التأمين. إذا ب المتعلقةالمستتتقبلية  لتدفقات النقديةل الحالية تقديراتالطريق استتتخدام 
كامل مقدار  سجيليتم فورا  ت ،المقدرةاوء التدفقات النقدية المستقبلية  الدفترية لمطلوبات التأمين غير كافية على

 .القائمةمخاطر للويتم تكوين مخصص  الدخلالعجز في قائمة 
 

  والمبالغ المستحقة الدفعالدائنة  ( الذمم11
ها سواء  تم الحصول عليلباائع أو الخدمات التي لتسجل المطلوبات مقابل المبالغ المطلوب سدادها في المستقبل 

 تم أم لم يتم تقديم فاتورة بها من المورد.
 

 المخصصات( 12
و امني( ناشئ عن حدث سابق ومن المحتمل وجود أ قانونيدرج المخصصات عندما يكون لد  الشركة التزام )تُ 

 . يُعتد بهابصورة تدفق للموارد ذات منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير مبلغ االلتزام 
 

 ( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين13
يتعلق  بالقيمة الحالية للدفعات المتوقعة مستتتتتقبال  فيما نهاية الخدمة للموظفينأة فقيد المستتتتتحقات المرتبطة بمكايتم 

تم يائتمان الوحدة المتوقعة. بالخدمات التي يقدمها الموظفون وحتى نهاية فترة التقرير المالي باستتتتتتتتخدام طريقة 
األخذ في االعتبار األجور المتوقعة مستتتتتتتتقبال  ومستتتتتتتتويات الرواتب وما لد  الموظفين المغادرين من خبرات 
وفترات الخدمة. يتم خصتتم الدفعات المستتتقبلية المتوقعة باستتتخدام عوائد الستتوق كما في نهاية فترة التقرير المالي 

شركات  سندات ال لية الجودة ذات اآلجال والعمالت التي تطابق ـتتتتتتتت وبأقرب درجة ممكنة ـتتتتتتتت التدفقات النقدية عال
ياس المتوقع استتتتتتتتخدامها مستتتتتتتتقبال عادة ق قه. ويتم إدراج إ نافع عند استتتتتتتتحقا عات الم . يتم صتتتتتتترف التزام دف

ي القائمة على الخبرة في االفترااتتتات االكتوارية ف )المكاستتتب/الخستتتائر االكتوارية( نتيجة للتعديالت والتغييرات
 قائمة الدخل الشامل.
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 الدفع على أساس األسهم( 14

قيمها العادلة في تاريخ المنح. تاريخ المنح هو يتم قياس تكلفة معامالت تستتتتتتتوية أستتتتتتتهم الموظفين بالرجوع إلى 
رك مع وجود تفاهم مشتتت ،الدفع على أستتاس األستتهم يةالتاريخ الذي يتفق عليه كل من المنشتتأة والموظف على اتفاق

لى زيادة إ إاافة-بين المنشأة والطرف المقابل على شروط وأحكام االتفاق. يتم إدراج تكلفة معاملة تسوية االسهم 
مد  فترة الوفاء باألداء و/أو شتتتروط الخدمة والتي  على- على أستتتاس األستتتهمكاحتياطي للدفع  مقابلة في االستتتهم

معامالت المتراكمة المحققة ل مصروفاتتنتهي في تاريخ أحقية العاملين الكاملة للمكافأة )"تاريخ المنح"(. تعكس ال
وحتى تاريخ المنح مد  انتهاء صالحية فترة المنح وأفال تقدير للشركة تقرير مالي كل تاريخ تسوية االسهم في 

فترة مالية ل الدخلقائمة  في عكسهيتم تحميله أو الذي  المصروفعدد االسهم التي سيتم منحها في النهاية. يمثل لو
 المتراكمة المسجلة في بداية ونهاية تلك الفترة. مصروفاتال حركة

  
)مثال  عندما ال يتم استتتتتتتتيفاء شتتتتتتتروط المنح ذات العالقة( تقوم الشتتتتتتتركة بعكس  نحالموفي حاالت احتجاز تلك 

 . الدخلذات العالقة بتلك الِمنَح والتي سبق إدراجها في قائمة  مصروفاتال
 
تة وأي مصتتتروفات غير مث اإللغاء تاريخ فيالشتتتروط  إستتتتيفاءتم  إذا جلتعا (،المحتجزةغير)المنح تلك إلغاء عند

 .للمنحة يتم إثباتها فورا  
 

 أسهم الموظفين برنامج( أسهم محتفظ بها بموجب 15
شراء األ شركة ب سهم الموظفين برنامجسهم المحتفظ بها بموجب تقوم ال سلبية في الق أ يمة للتحوط اد التغيرات ال

العادلة لألستتتتتهم بين تاريخ المنح وتاريخ تحويل تلك االستتتتتهم إلى الموظفين. عند إعادة شتتتتتراء االستتتتتهم المدرجة 
ق يتم إدراجه كخصتتم من حقوفإن مبلغ الثمن المدفوع والذي يتاتتمن تكاليف مرتبطة بها مباشتترة  ،كحقوق ملكية

راها عيتم و أسهم الموظفين برنامجبموجب  بها الملكية. يتم إعادة تصنيف االسهم المعاد شراؤها كأسهم محتفظ
 . الملكيةفي قائمة التغيرات في حقوق 

 
 المالية موجوداتالنخفاض قيمة ( ا16

تقوم الشتتتركة في كل تاريخ تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل مواتتتوعي على انخفاض قيمة أي أصتتتل 
نخفاتتت فقط المالية قد ا موجوداتالويعتبر األصتتل المالي أو مجموعة  .المالية موجوداتالمالي أو مجموعة من 

يل مواتتتتتتتوعي كان هناك دل حد أو  في حال  مة نتيجة لوا عد على انخفاض القي أكثر من األحداث التي وقعت ب
خستتتارة( وأن حدث الخستتتارة هذا )أو األحداث( له تأثير على التدفقات النقدية الألصتتتل )حدث بااالولى  االعتراف

وفي حال  .بصورة يعتد بهاالمالية التي يمكن تقديرها  موجوداتالالمستقبلية التقديرية لألصل المالي أو لمجموعة 
 . قد يتامن دليل انخفاضالدخلفإن أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة تُدرج في قائمة  ،وجود هذا الدليل

القيمة مؤشرات على أن الدائنين أو مجموعة من الدائنين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تعثر وتأخر في سداد 
حظاتها تدل على وجود انخفاض الدفعات أو احتمالية تعراتتتتتتتهم لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية وبيانات يمكن مال

يمكن قياستتتته في التدفقات النقدية المستتتتتقبلية التقديرية مثل التغيرات في المتأخرات أو األحوال االقتصتتتتادية التي 
 حاالت التعثر في السداد. يتحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي: تواكب

 
فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية  ،المدرجة بالتكلفة موجوداتالفي حال  (أ)

 مالية مماثلة. موجوداتلللتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة طبقا لسعر السوق الحالي 

حال   (ب) فة المطفأة موجوداتالفي  بالتكل مدرجة  لدفترية  ،ال مة ا مة هو الفرق بين القي فإن االنخفاض في القي
 .الفعّالوالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة طبقا لسعر العمولة األصلي 
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 غير الماليةنخفاض قيمة الموجودات ا( 17
شركة في تاريخ كل تقرير ما على احتمال حدوث انخفاض في قيمة أصل  لي بتقييم ما إذا كان هناك مؤشرتقوم ال

 تقوم الشتتركة ،أو عندما يكون اختبار انخفاض القيمة الستتنوي ألصتتل مطلوبا المؤشتترفي حال وجود هذا ومعين. 
 المولدةدة أو الوح ترداد هي القيمة العادلة لألصتتلالقابلة لالستت بتقدير قيمة األصتتل القابلة لالستتترداد. قيمة األصتتل

ما لم يكن  ،ا أعلىأيهم-للنقد ناقصتتتا تكاليف البيع أو قيمته في االستتتتخدام والتي تحدد لكل أصتتتل بصتتتورة مستتتتقلة 
أو عن مجموعة من الموجودات.  خر األ الموجوداتتدفقات نقدية مستتتتتقلة إلى حد كبير عن غير منتج لاألصتتتتل 

بر األصتتتتل يعت ،القابلة لالستتتتتردادأو قيمتها للنقد عن قيمته  المولدةعندما تزيد القيمة الدفترية لألصتتتتل أو الوحدة 
 قيددير القيمة . عند تقالقابلة لالستتتتتتردادلقيمة نزوال  على اخفاض في قيمته ويتم تخفيض قيمته على أنه قد حدث ان

يتم تخفيض التدفقات النقدية المستتتتتتقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستتتتتتخدام معدل خصتتتتتم ما قبل  ،االستتتتتتخدام
الاتتريبة والذي يعكس تقديرات الستتوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصتتل. عند تحديد القيمة 

كن إن كانت متاحة. إذا لم ي ،بعين االعتبار ؤخرا  المتداولة مالعادلة ناقصتتتا تكاليف البيع يتم أخذ معامالت الستتتوق 
ستخدف ،متاحا  تحديد تلك المعامالت سبة. يتم يتم ا ستخدامام طريقة تقييم منا اعفات تلك الحسابات عن طريق ما ا

 المتاحة. خر التقييم وأسعار السهم المتداول أو مؤشرات القيمة العادلة األ
 

ساب شركة في احت شكل  تعتمد ال لكل  تقلمسانخفاض القيمة إلى موازنات مفصلة وحسابات متوقعة يتم إعدادها ب
فرديتتة لهتتا. تغطي تلتتك الموازنتتات موجودات  تحتتديتتدوحتتدة من الوحتتدات المولتتدة للنقتتد في الشتتتتتتتركتتة والتي يتم 

تم احتساب فإنه ي، من ثالث إلى خمس سنوات. بالنسبة للفترات األطولتمتد والحسابات المتوقعة بشكل عام فترة 
 معدل نمو طويل األجل ويَُطبَق على التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.

 
 ل.الدخمن العمليات المستمرة في قائمة  يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة

 
اك أي ما إذا كان هنلمعرفة يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير مالي  ،الشتتتتتهرة باستتتتتتثناء ،بالنستتتتتبة للموجودات

وجود مثل هذا  في حالوستتابقا  لم تعد موجودة أو قد انخفاتتت.  المستتجلةمؤشتتر على أن خستتائر انخفاض القيمة 
ابقا  فقط إذا ستت المستتجلةنخفاض التقوم الشتتركة بتقدير القيمة القابلة لالستتترداد لألصتتل. يتم عكس خستتارة ا ،الدليل

كان هناك تغيير في االفترااات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ أن تم تسجيل آخر خسارة 
انخفاض. يكون عكس القيد محدودا  بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصتتتتل قيمته القابلة لالستتتتترداد وال تتجاوز 

ي القيمة ارة انخفاض فتحديدها بعد خصتتم االستتتهالك وكأنه لم يتم تحقيق خستتقيمته الدفترية التي كان من الممكن 
  .الدخلسابقة. يتم تسجيل عكس القيد في قائمة لألصل في سنوات 
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 االعتراف باألدوات الماليةالغاء  (18

 األصل المالي

مالية  موجوداتمن مجموعة  من األصتتتل المالي أو جزء المالي )أو حيثما ينطبق ـتتتتتتتتتت جزء يتم إلغاء قيد األصتتتل
 مماثلة( إذا:

 
 .انتهت صالحية حقوق الحصول على تدفقات نقدية من األصل 
  حولت الشركة حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو افترات وجود التزام لسداد التدفقات النقدية

سواء )أ( حولت الشركة  "تمريرترتيبات "طرف ثالث بموجب  الىالمستلمة بالكامل دون تأخير جوهري 
مخاطر ومنافع األصل أو  بشكل جوهري جميع مخاطر ومنافع األصل أو )ب( لم تقم الشركة بتحويل كافة

 ولكن نقلت السيطرة عن األصل. ،االحتفاظ بها بشكل جوهري
 

ها تقوم بتقييم ما فإن ،"تمريرعندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل أو تبرم اتفاقية "
تقم الشتتتتتتتركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة  إذا كانت وإلى أي مد  قد احتفظت بمخاطر ومنافع الملكية. وفي حال لم
فإنه يتم اثبات األصتتل بمقدار مشتتاركة  ،المخاطر والمنافع لألصتتل بشتتكل جوهري ولم تقم بتحويل الستتيطرة عنه

 وداتموجال. يتم قياس لهالشتتركة المستتتمرة في األصتتل. وفي هذه الحالة تقوم الشتتركة أياتتا بإدراج التزام مقابل 
المحولة وااللتزامات المرتبطة بها على أستتتتتتتاس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشتتتتتتتركة. تقاس 

المحولة بالحد األدنى للقيمة الدفترية األصلية لألصل  موجوداتالالمشاركة المستمرة التي تأخذ شكل امان على 
 والحد األقصى للثمن الذي يمكن أن يُطلب من الشركة سداده.

 
 لتزام المالياال

 يتم إلغاء قيد االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم االعفاء من االلتزام المحدد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته.
 
 ( تحقق االيرادات19

 األقساط المكتسبة
تقوم الشتتتتتتركة بإصتتتتتتدار عقود تأمين قصتتتتتتيرة األجل فقط لتقديم خدمات رعاية طبية )"تأمين طبي"( في المملكة 

استتنادا   يوثائق المتعلقة بها على أستاس نستبل األقستاط في الدخل على مد  فترات اليالعربية الستعودية. يتم تستج
. تمثل األقساط غير المكتسبة ذلك الجزء من األقساط المكتتبة المتعلقة بفترة تغطية التأمين 365على طريقة الـتتتتتتت 

 .الدخلغير المنتهية. يُسجل التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة في قائمة 
 

 ةايرادات االستثمار والعمول
ستتتتتتثمارات. يتم المن احققة والخستتتتتائر غير المحققة والم المكاستتتتتبمن  كون إيرادات أو خستتتتتائر االستتتتتتثمارتت

 .في قائمة الدخل الفعّالباستخدام طريقة العائد  األجلإيرادات العمولة على ودائع ب االعتراف
 

 إعادة التأمين ( أقساط20
تُحمل أقستتاط إعادة التأمين على  الدفع. تصتتبح مستتتحقةعندما  كمصتتروف صتتادرةالتُستتجل أقستتاط إعادة التأمين 

 الوثائق المتعلقة بها على أساس نسبي.الدخل على مد  فترات 
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 ( المطالبات21

ى الخصتتومات علبعد طرح  خر األتُحمل المطالبات والتي تتكون من المبالغ المستتتحقة لحملة العقود واألطراف 
 على قائمة الدخل حال تكبدها. تَُكِون المطالبات المبالغ التقديرية المستحقة خر الدفع الفوري والمبالغ المستردة األ

فيما يتعلق بالمطالبات المبلغ عنها للشتتتتتركة وتلك المطالبات التي لم يتم التبليغ عنها للشتتتتتركة كما في تاريخ  الدفع
 المركز المالي.

 
دير يتم االحتفاظ بمخصتتتتص بناء  على تق، بناء  على الخبرة الستتتتابقة. إاتتتتافة لذلككة بتقدير مطالباتها تقوم الشتتتتر

في تاريخ قائمة ما كعنها  التبليغاإلدارة وخبرة الشركة السابقة مقابل تكلفة تسوية المطالبات المتكبدة والتي لم يتم 
في تاريخ قائمة المركز المالي والمبالغ التي تم تسويتها المركز المالي. يتم إاافة أي فرق بين المخصصات كما 
 ومخصصات السنة التالية في حساب االكتتاب لتلك السنة.

 
حيث أنه يتوقع دفع كافة المطالبات خالل ستتتتتنة من  ،ال تقوم الشتتتتتركة بخصتتتتتم التزامها للمطالبات غير المدفوعة

 تاريخ قائمة المركز المالي.
 
 ( عقود التأمين22

عقود التأمين هي تلك العقود التي تقوم الشتتتتتتتركة )شتتتتتتتركة التأمين( بإصتتتتتتتدارها عندما تقبل تحمل مخاطر تأمين 
أثرت بعض األحداث  ة على تعويض حامل الوثيقة في حالعن طرف آخر )حامل الوثيقة( وذلك بالموافق جوهرية

ة. وبصتتتفة عامة تحدد الشتتتركة ما إذا كان الوثيق على حامل ستتتلبيا  المستتتتقبلية غير المؤكدة )الحدث المؤمن عليه( 
 عدم تحقق الحدث المنافع المستتتتتتتتحقة في حالمع وذلك بمقارنة المنافع المدفوعة  جوهريةمخاطر تأمينية  عليها

 المؤمن عليه.
 

كعقد تأمين طوال مدة صتتالحيته حتى لو انخفاتتت مخاطر التأمين  يبقىفإنه  ،وفي حال تصتتنيف عقد كعقد تأمين
 كافة الحقوق وااللتزامات.صالحية إال إذا انتهت  ،بشكل كبير خالل هذه الفترة

 
 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها( 23

فإن الشركة تبرم اتفاقيات إعادة تأمين مع معيدي  الاخمةمن أجل تقليل التعرض للمخاطر المالية من المطالبات 
تأمين معروفين عالميا . يتم تقدير المطالبات المستتتتتتحقة القبض من معيدي التأمين بطريقة تتفق مع التزام المطالبة 

" ةتحت بند "حصتتتتتتتة معيدي التأمين من المطالبات القائم ،إن وجدت ،ووفقا لعقد إعادة التأمين. تظهر هذه المبالغ
في قائمة المركز المالي حتى يتم االتفاق على المطالبة وتستتتديدها من قبل الشتتتركة. عند ستتتداد المطالبة يتم تحويل 
 المبلغ المستحق من معيدي التأمين فيما يتعلق بالمطالبة المدفوعة إلى المبالغ المستحقة من / )إلى( معيدي التأمين.

 
أمين. تر على احتمال انخفاض أصل إعادة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشتقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي 

تقوم الشتتركة بإعادة تقييم رستتمي للمبلغ القابل لالستتترداد. وفي حال  ،وفي حال وجود مؤشتتر على انخفاض القيمة
نخفاض ال تعرضعندئذ يعتبر األصتتل قد  ،زيادة القيمة الدفترية ألصتتل اعادة التأمين عن المبلغ القابل لالستتترداد

 في قيمته وتم تخفياه إلى قيمته القابلة لالسترداد.
 

 المصروفات( 24
 مصروفات البيع والتسويق هي تلك المصروفات التي تتعلق بمندوبي المبيعات وترويج المبيعات واالعالنات وأي

ة كمصروفات عمومي خر األ مصروفاتنظامية. تُصنف كافة الالرسوم المخصص لديون مشكوك في تحصيلها و
 وإدارية.

 
  



  شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 (مساهمة سعودية شركة)

 

- 24- 
 

 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة. 3
 

 القطاعية ( التقارير25

 المنشأة التي: مكوناتأحد  وه يالقطاع التشغيل

تحقق إيرادات وتتكبد مصتتتتتتروفات من خاللها )بما فيها االيرادات والمصتتتتتتروفات المتعلقة تمارس أنشتتتتتتطة   -
 و ،(لنفس المنشأة أخر بالمعامالت مع عناصر 

تخاتتتتع نتائجها التشتتتتغيلية بشتتتتكل منتظم للمراجعة من قبل الرئيس التنفيذي بالمنشتتتتأة التخاذ قرارات بشتتتتأن   -
 و ،اداءها المصادر الواجب توزيعها للقطاعات وتقييم

 بشأنها. منفصلةمالية تتوافر معلومات  -
 

 اإليجار( عقود 26
م تستتجيل يجار تشتتغيلي. يتالتي يحتفظ المؤجر بموجبها بكافة مخاطر ومنافع الملكية كعقود إ اإليجارتصتتنف عقود 
 . مدة اإليجارعلى اساس القسط الثابت على مد   الدخلالتشغيلي كمصروف في قائمة  دفعات اإليجار

 

 ( العمالت االجنبيـة27
باللاير ها ليتم تستتتتجيتحتفظ الشتتتتركة بستتتتجالتها المحاستتتتبية باللاير الستتتتعودي. المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية 

عاد تحويل الموجودات والمطلوبات يُ . الستتائدة في تاريخ تلك المعامالتالستتعودي طبقا  ألستتعار الصتترف المقاربة 
النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية بستتتتتتعر الصتتتتتترف الفوري بتاريخ القوائم المالية. يتم إدراج جميع الفروقات في 

 .الدخلقائمة 
 

  ( المقاصة28
الي فقط الم المالية والمطلوبات المالية ويتم تستتتجيل صتتتافي المبلغ في قائمة المركز موجوداتاليتم إجراء مقاصتتتة 

لمقاصة المبالغ المسجلة ويكون هناك نية للمقاصة على أساس الصافي أو لتحقيق نظاما   نافذ عندما يكون هناك حق
ما لم يكن ذلك  الدخلوسداد المطلوبات في آن واحد. ال تتم مقاصة االيرادات والمصروفات في قائمة  موجوداتال

ستتتبي أو تفستتتير كما هو مواتتتح تحديدا  في الستتتياستتتات المحاستتتبية مطلوبا  أو مستتتموحا  به بموجب أي معيار محا
 للشركة. 

 

 نقدية على المساهمين الرباح األ( توزيع 29
 يسول عتمدة عندما يكون هذا التوزيع مإلجراء توزيعات نقدية على مستتتتتاهمي الشتتتتترك االلتزامقيد تقوم الشتتتتتركة ب

هذا  ليتم تستتجيل مبلغ مقاب .النقد يتم الستتماح بالتوزيع عند إقراره من قبل المستتاهمين ومؤستتستتة .لشتتركةل اختياري
 مباشرة  في حقوق الملكية. االلتزام

 

 ( الزكـاة وضريبة الدخل30
فان الزكاة واتريبة الدخل هما مطلوبات من  ،الستعوديةالدخل في المملكة العربية اتريبة بموجب أنظمة الزكاة و

المستتاهمين الستتعوديين وغير الستتعوديين على التوالي. يتم احتستتاب الزكاة على حصتتة المستتاهمين الستتعوديين في 
حقوق الملكية و/أو صتتافي الدخل باستتتخدام االستتس المواتتحة بموجب أنظمة الزكاة. يتم احتستتاب اتتريبة الدخل 

المساهمين غير السعوديين من صافي الدخل للسنة. تقتطع الشركة ارائب عن معامالت معينة على أساس حصة 
 مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية بموجب أنظمة ارائب الدخل في المملكة العربية السعودية.

 
المستتتتتتاهمين. إن اتتتتتتريبة الدخل يتم تحميل الزكاة واتتتتتتريبة الدخل على االرباح المبقاه حيث أنها من مطلوبات 

يتم  ،بالزيادة عن نستتتتتبة حصتتتتتة المستتتتتاهمين الستتتتتعوديين من الزكاة للستتتتتهم الواحد ،المحملة على االرباح المبقاه
 االرباح المبقاه. فياستردادها من المساهمين غير السعوديين وقيدها 

 
ال يتم إجراء أي تعديالت في القوائم المالية الحتستتاب أثر اتترائب الدخل المؤجلة حيث أن الزكاة واتتريبة الدخل 

 .في المملكة العربية السعوديةالمساهمين  التزامات علىهما 
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 االحتياطي النظامي( 31
من عمليات دخل صتتتتتافي المن  %20 تحويليجب على الشتتتتتركة  ،نظام التأمين في المملكة العربية الستتتتتعودية للوائحوفقا  

 إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.نظامي حتى يساوي هذا االحتياطي رأس المال. الحتياطي كل سنة إلى االالمساهمين 

 

 الشهرة . 4

جهة ذات  -م اتفاقية مع شركة بوبا ميدل ايست ليمتد ش. م.ب.م )"البائع"( 2008ديسمبر  31ابرمت الشركة في 
اعتبارا   ةالشتتركة بموجبها على عمليات التأمين العائدة للبائع في المملكة العربية الستتعودي حيث استتتحوذت - عالقة
 98 بقيمةشتتتهرة  ذلك ونتج عنة النقد االستتتتحواذ من قبل مؤستتتستتتتمت الموافقة على عملية . م2009يناير  1من 

 الالزمة. النظامية اتات سابقة بعد الحصول على الموافقتم دفع كامل المبلغ للبائع في سنو. مليون لاير سعودي
 

 بإجراء فحص ستتتتتنوي للشتتتتتهرة لتحديد مقدار تقوم إدارة الشتتتتتركة ،للتقارير الماليةالمعايير الدولية طبقا  لمتطلبات 
. قامت اإلدارة بإجراء فحص للشتتهرة عن الستتنة المنتهية فيما يتعلق بالشتتهرة المذكورة اعاله االنخفاض في القيمة

. تم تحديد القيمة القابلة لالستتتتتتتترداد من العمليات بناء  على القيمة قيد االستتتتتتتتعمال. إن م2018ديستتتتتتتمبر  31في 
الرئيسين المستخدمين في الفحص هما معدل الخصم والتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية من أنشطة  االفترااين

 األعمال كما يلي:

  لخصم التدفقات النقدية المستقبلية. %12بنسبة تم استخدام متوسط معدل خصم 

  )11.6 بنستتتتتبةتم استتتتتتخدام معدل نمو الميزانية )الربحية قبل الفائدة والاتتتتترائب واالستتتتتتهالك واالطفاء% 
 في احتساب القيمة النهائية. %3األولى. وبعد ذلك تم استخدام معدل نمو عند  ةللسنوات الثالث

 مة قي انخفاض إلى يؤدي ثابتة لن األخر  المتغيرات بقاء مع أساس نقطة 300 بمقدار الخصم معدل في التغير
 .الشهرة
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 نقد وما في حكمهال. 5

 حكمه مما يلي: وما في النقد يتكون

 

 

 
ي تاريخ فالمستتتتاهمين من خالل تحويل نقدي  عمليات المستتتتتحقة القبض من/  تم تستتتتوية المبالغ المستتتتتحقة الدفعت

مليون  99بمبلغ  يقامت عمليات التأمين بتحويل نقد، م2018ديسمبر  31التقرير المالي. خالل السنة المنتهية في 
  مليون لاير سعودي(.   420.5: م2017ديسمبر  31)إلى عمليات المساهمين لاير سعودي 

 

 صافيبال، مدينةالتأمين القساط أ. 6

 تتكون الذمم المدينة من المبالغ التالية:

 
  كانت الحركة في مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها كما يلي: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م2018

 ألف لاير سعودي
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 290.413 17.886 272.527 بنكية أرصدة

 
 م2017

 ألف لاير سعودي
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 229.884 119.500 110.384 بنكية أرصدة

 
 م2018

 ألف لاير سعودي
 

 م2017
  ألف لاير سعودي

 732.557   755.292 التأمين حملة وثائق
 280.873   364.610 وسطاء

 226    - (24جهات ذات عالقة )إيااح 

 1.119.902   1.013.656 
 (142.674)  (169.231) مشكوك في تحصيلهامدينة مخصص أقساط تامين 

 870.982   950.671 بالصافي مدينة،أقساط تأمين 

 
 م2018

 ألف لاير سعودي
 

 م2017
  ألف لاير سعودي

 142.997   142.674 الرصيد في بداية السنة

 3.718   32.256 مخصص مكون خالل السنة 
 (4.041)  (5.699) مستخدم خالل السنة

 142.674   169.231 الرصيد في نهاية السنة
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة( صافيبال، مدينةالتأمين القساط أ. 6

 402.333: 2017ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 482.706بلغ إجمالي قيمة الذمم المدينة التي انخفات قيمتها 
 ألف لاير سعودي(.

 
 :، بالصافيمدينةالتأمين الفيما يلي تحليل أعمار ذمم أقساط 

 

 
 

 
 ياسةسأن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها. ليست من ، بناء  على الخبرة السابقة من المتوقع

 الشركة الحصول على امانات مقابل الذمم المدينة.
 

ذات موثوقية عالية. إن من سياسة الشركة أن أخر  تدخل الشركة فقط في عقود تأمين وإعادة تأمين مع أطراف 
. كما أن الذمم المدينة يجري ائتمانيالراغبين في التعامل معها باألجل إلجراءات تحقق يخاع جميع العمالء 

 .معدومةمراقبتها بصفة مستمرة لتقليل مخاطر التعرض لديون 
 

 31( من أقساط التأمين المستحق القبض كما في %10.4م: 2017ديسمبر  31) %6.4يمثل أكبر خمسة عمالء 
 م.2018ديسمبر 

 

 م2018 

 

 

تجاوزت موعد 

استحقاقها ولكن 

 لم تنخفض قيمتها

 تجاوزت موعد استحقاقها وانخفضت قيمتها

 

 

لم تتجاوز تاريخ 

استحقاقها ولم 

  تنخفض قيمتها

 

حتى ثالثة 

  أشهر

أكثر من 

ثالثة أشهر 

وحتى ستة 

  أشهر

أكثر من 

ستة أشهر 

وحتى اثني 

  عشر شهرا  

أكثر من اثني 

  عشر شهرا

 المجموع

 ألف لاير سعودي 

 623.261  22.391  84.753  100.946  95.923  319.248 حملة وثائق التأمين

 327.410  4.374  39.732  61.279  51.298  170.727 وسطاء

 489.975  147.221  162.225  124.485  26.765  950.671 

 م2017 

 

 

 موعد تجاوزت

 مل ولكن استحقاقها

 قيمتها تنخفض

 قيمتها وانخفات استحقاقها موعد تجاوزت

 

 

لم تتجاوز تاريخ 

استحقاقها ولم 

  تنخفض قيمتها

 

 ثالثة حتى

  أشهر

أكثر من 

ثالثة أشهر 

وحتى ستة 

  أشهر

أكثر من 

ستة أشهر 

وحتى اثني 

  عشر شهرا  

اثني  أكثر من

  عشر شهرا

 المجموع

 ألف لاير سعودي 

 619.383  14.544  55.889  92.056  102.409  354.485 التأمين وثائق حملة

 251.373  3.295  37.508  56.367  34.563  119.640 وسطاء

 226  ــ     ــ     ــ     ــ     226 جهات ذات عالقة

 474.351  136.972  148.423  93.397  17.839  870.982 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 
  ستثماراتاال. 7

 :يليتصنف االستثمارات كما 

 

 مما يلي: الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمةمحتفظ بها ال ستثماراتتتكون اال (1)
 

 

 

 المتاحة للبيع مما يلي: ستثماراتتتكون اال (2)
 

 

 م2017 م2018 

عمليات  

  التأمين

عمليات 

  المجموع  المساهمين

عمليات 

  التأمين

عمليات 

 المجموع  المساهمين

 ألف لاير سعودي 

محتفظ بها  استثمارات

 خالل من العادلة بالقيمة

 الدخل قائمة

 

 

249,284 

  

 

131,110 

  

 

380,394 

  

 

411.441 

  

 

495,966 

  

 

907,407 

 814,283  404,948  409,335  1,241,097  680,206  560,891 للبيع متاحة استثمارات

 810,175  811,316  1,621,491  820.776  900.914  1.721.690 

 م2018 

   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 المجموع  دولية  محلية  دولية  محلية 

 ألف لاير سعودي 

 127.104   -  95.079   -  32.025 صكوك

 253.290   -  36.031   -  217.259 استثمارصناديق 

 249.284  -   131.110  -   380.394 

 م2017 

   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 المجموع  دولية  محلية  دولية  محلية 

 سعوديألف لاير  

 127.104   -  95.079   -  32.025 صكوك

 679.403   -  299.987   -  379.416 استثمارصناديق 

 100.900   -  100.900   -   - استثمارات في محفظة خاصة

 411.441  -   495.966  -   907.407 

 م2018 

   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 المجموع  دولية  محلية  دولية  محلية 

 ألف لاير سعودي 

 991.233  186.924  280.697  281.828  241.784 صكوك

 157.062  10.536  109.247  37.279   - استثمارصناديق 

 92.802   -  92.802   -   - استثمارات في محفظة خاصة

 241.784  319.107  482.746  197.460  1.241.097 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة( ستثماراتاال. 7

 

 :)تتمة( المتاحة للبيع مما يلي ستثماراتتتكون اال  (2)

 
 

 

 االستثمار: أرصدةفيما يلي الحركة في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2017 

   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 المجموع  دولية  محلية  دولية  محلية 

 ألف لاير سعودي 

 760.561  145.037  243.690  218.972  152.862 صكوك

 53.722  16.221   -  37.501   - استثمارصناديق 

 152.862  256.473  243.690  161.258  814.283 

 م2018 

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي 

 1.721.690  900.914  820.776 الرصيد في بداية السنة

 1.828.024  794.544  1.033.480 شراء استثمارات خالل السنة

 (1.905.825)  (865.503)  (1.040.322) بيع استثمارات خالل السنة

 (22.398)  (18.639)  (3.759) ، بالصافيغير محققة خالل السنةخسائر 

 810.175  811.316  1.621.491 

 م2017 

 المجموع  المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 ألف لاير سعودي 

 1.258.420  714.330  544.090 الرصيد في بداية السنة

 2.421.572  1.462.848  958.724 شراء استثمارات خالل السنة

 (1.969.431)  (1.281.673)  (687.758) بيع استثمارات خالل السنة

 11.129  5.409  5.720 بالصافي، مكاسب غير محققة خالل السنة

 820.776  900.914  1.721.690 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 

 خرىاألموجودات الومدفوعة مقدما  المصروفات ال. 8
 

 والموجودات األخر  مما يلي:المصروفات المدفوعة مقدما  تتكون 
 

 

  ودائع ألجل. 9

مرابحة ودائع  عن عبارةهذه الودائع  .ومؤستتتتتتستتتتتتات مالية موثوقةلد  بنوك تجارية  ودائع ألجللشتتتتتتركة ليوجد 
 زيد عنت مدة استحقاقبودائع مقومة باللاير السعودي هذه النسبة ائيلة كودائع مااربة.  إلىباإلاافة  باإلجمال
 سنويا (.  %4.10إلى  %2.15: م2017) سنويا   %4.00 إلى %2.27 بينتتراوح بنسب عائد و أشهرثالثة 

 :م على التوالي2017 ديسمبر 31و م2018 ديسمبر 31المنتهية في  السنة خالل ألجلودائع الفيما يلي حركة  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 م2017 م2018 

عمليات  

  التأمين

عمليات 

  المجموع  المساهمين

عمليات 

  التأمين

عمليات 

 المجموع  المساهمين

 ألف لاير سعودي 

 37.993  -       37.993  51.251  -       51.251 مبالغ مدفوعة مقدما  

 73.459  12.993  60.466  80.068  34.119  45.949 إيرادات مستحقة

 32.683  -       32.683  26.346  -       26.346 ودائع مقيدة

 26.393  -       26.393  45.320  -       45.320 ذمم مدينة أخر 

 168.866  34.119  202.985  157.535  12.993  170.528 

 م2018 

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي 

 3.945.383   1.032.806   2.912.577  الرصيد في بداية السنة

 (4.554.860)  (829.977)  (3.724.883) مستحق خالل السنة

 5.324.758   1.478.709   3.846.049  مودع خالل السنة

  3.033.743   1.681.538   4.715.281 

 م2017 

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي 

 4.045.310   987.494   3.057.816  الرصيد في بداية السنة

 (4.045.310)  (987.494)  (3.057.816) مستحق خالل السنة

 3.945.383   1.032.806   2.912.577  مودع خالل السنة

  2.912.577   1.032.806   3.945.383 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 
 معداتالوثاث االوتجهيزات ال. 10

 
 

  

 

 

ثاث وتجهيزات أ

 مكتبية

 

 

 معدات

 كمبيوتر

  

 

 سيارات

تحسينات  

مباني في 

 مستأجرة

  

عمال رأسمالية أ

 قيد التنفيذ

 
 

 المجمــوع

 ألف لاير سعودي 

            التكلفة:

 136.590  26.659  ـــ    212  36.357  73.362 م2017يناير  1في 

 31.557  28.635  ـــ    ـــ    1.274  1.648 إاافات خالل السنة

 (573)  ـــ      ـــ    ـــ    ـــ     (573) خالل السنة  اتاستبعاد

 ـــ      (1.370)  ـــ    ـــ    30  1.340 تحويالت خالل السنة

            

 167.574  53.924  ـــ    212  37.661  75.777 م2018يناير  1في 

 5.820  3.134  56  ـــ    1.469  1.161 اضافات خالل السنة

 (3.414)  ـــ    ـــ    (212)  (2.182)  (1.020) استبعاد خالل السنة 

 (4.416)  (53.974)  38.515  ـــ    1.601  9.442 تحويالت خالل السنة 

 165.564  3.084  38.571  ـــ    38.549  85.360 م2018ديسمبر  31في 
            

            االستهالك المتراكم:

 63.011  ـــ      ـــ    212  25.130  37.669 م2017يناير  1في 

 11.078  ـــ      ـــ    ـــ    4.601  6.477  ةمحمل للسن

 (132)  ـــ      ـــ    ـــ    ـــ      (132) خالل السنة  اتاستبعاد
            

 73.957  ـــ      ـــ    212  29.731  44.014 م2018يناير  1في 

 13.499  ـــ      1.716  ـــ    5.309  6.474 محمل للسنة

 (3.135)  ـــ      ـــ    (212)  (2.174)  (749) استبعاد خالل السنة 

 84.321  ـــ      1.716  ـــ    32.866  49.739 م2018ديسمبر  31في 

            

            صافي القيم الدفترية:

 81.243  3.084  36.855  ـــ    5.683  35.621 م2018ديسمبر  31في 

 93.617  53.924  ـــ    ـــ    7.930  31.763 م2017ديسمبر  31في 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 
 ملموسةالموجودات غير ال. 11
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .التطويرببرامج قيد  التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال*تتعلق 

 
 نظامية الوديعة ال. 12

من رأسمالها المدفوع  %10أودعت الشركة مبلغا  يعادل  ،النقد مؤسسةالتي حددتها  التأمينوفقا  لمتطلبات نظام 
اإليرادات . النقد مؤسسةلد  بنك حددته  (لاير سعودي مليون 80م: 2017) لاير سعودي مليون 120 بقيمة

مليون لاير سعودي(  5.1م: 2017مليون لاير سعودي ) 6.9هي على هذه الوديعة إلى مؤسسة النقد  المستحقة
 .النقد مؤسسةبأن هذه الوديعة ال يمكن سحبها بدون موافقة  علما  

  

  

 

 برمجيات

  

عمال رأسمالية قيد أ

 * التنفيذ

  

 

 المجموع

   

   

 ألف لاير سعودي 

      

      التكلفة:

 66.540  8.969  57.571 م2017يناير  1في 

 28.263  19.612  8.651 إاافات خالل السنة

 ـــ    (10.289)  10.289 خالل السنة  اتاستبعاد

 94.803  18.292  76.511 م2018يناير  1في 

 21.049  14.977  6.072 اضافات خالل السنة

 (238)  ـــ    (238) استبعاد خالل السنة 

 4.416  3.314  1.102 خالل السنة تحويالت

 83.447 م2018ديسمبر  31في 
 

36.583 
 

120.030 

      االستهالك المتراكم:

 49.174  ـــ    49.174 م2017يناير  1في 

 5.749  ـــ    5.749 ةمحمل للسن

 54.923 م2018يناير  1في 
  ـــ   

54.923 

 8.072  ـــ    8.072 محمل للسنة

 (238)  ـــ    (238) استبعاد خالل السنة 

 62.757  ـــ    62.757 م2018ديسمبر  31في 

      

      صافي القيم الدفترية:

 57.273  36.583  20.690 م2018ديسمبر  31في 

 39.880  18.292  21.588 م2017ديسمبر  31في 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 
 االحتياطيات الفنية .13

 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات  1-13

 

 في األقساط غير المكتسبة التغير 2-13

 :في أقساط التأمين غير المكتسبة التغيرفيما يلي 

 

 

 تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة . 14

 م2018    
 ألف لاير سعودي

 

 م2017    
 ألف لاير سعودي

 
 450.249   555.158 مطالبات قائمة 
 871.998   898.123 عنهامبلّغ غير مطالبات متكبدة 
 19.289   19.400 مطالباتالاحتياطي تسوية 

 1.472.681   1.341.536 
    :ناقصا  

 (360)  (336) المطالبات القائمة  فيحصة معيدي التأمين 
 (670)  (2.678) عنهاغير المبلّغ المطالبات المتكبدة  فيحصة معيدي التأمين 

 (3.014)  (1.030) 

 1.340.506   1.469.667 المطالبات القائمةاحتياطي صافي 

 م2018 

 الصافي  تأمينال إعادة   جمالياإل 

 ألف لاير سعودي 

       

 3.085.933  (5.146)  3.091.079 بداية السنةالرصيد في 

 8.486.120  (80.528)  8.566.648  نةالس( خالل الصادرة) / مكتتبةالتامين الأقساط 

 (8.150.242)  79.354  (8.229.596) السنةمكتسبة خالل التامين الأقساط 

 3.428.131  (6.320)  3.421.811 

 م2017 

 الصافي  تأمينال إعادة   جمالياإل 

 ألف لاير سعودي 

      

 3.093.634   (1.356)  3.094.990  بداية السنةالرصيد في 
 7.664.613   (68.348)  7.732.961   سنةال( خالل صادرةال) / مكتتبةالتامين الأقساط 
 (7.672.314)  64.558   (7.736.872) السنةمكتسبة خالل التامين الأقساط 

  3.091.079  (5.146)   3.085.933 

 م2018    
 ألف لاير سعودي

 

 م2017    
 ألف لاير سعودي

 
 72.281   71.076 الرصيد في بداية السنة

 150.436   226.842 خالل السنة اتوالمستحق اتالمدفوع
 (151.641)  (179.595) اإلطفاء خالل السنة

 118.323   71.076 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 
 جدول تطور المطالبات .15

 عنهاير المبلّغ غالمطالبات المتكبدة والمطالبات المبلغ عنها بما فيها ، مطالباتلل التكلفة النهائية الجدول التالييعكس 
يوفر  ،إلى المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه إاافة   .متعاقبة في كل تاريخ قائمة مركز مالي معالجةعن كل سنة 

التزامات التأمين قياسا  لقدرة الشركة على تقدير قيمة المطالبات النهائية. وتهدف الشركة إلى المحافظة في تغير ال
 المستقبلية العكسية التي قد تنشأ. كلما تتطورحماية اد المطالبات لعلى احتياطي كاٍف فيما يتعلق بأعمالها ل

ها مما ينتج يتم استبعاد األثر السلبي للتقدير التاريخي ل ،المطالبات وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تحديدا  
بتحويل  تقوم الشركة ،سابقة. للمحافظة على احتياطيات كافية معالجةعنه تحرير الحتياطيات المطالبات لسنوات 

معظم هذه االحتياطيات المحررة إلى احتياطات السنة الحالية وذلك عندما يكون تطور المطالبات اقل استحقاقا  وهناك 
 عدم تيقن حول القيمة النهائية لتلك المطالبات.

 

 
 

 

 

إجمالي المطالبات  – المعالجةسنة 
 القائمة

  
 م2015 

 
 م2018 م2017 م2016  

 
 المجموع

      ألف لاير سعودي

      التكلفة النهائية التقديرية للمطالبات:
  6.949.081 6.577.919 6.319.929 5.399.170  المعالجةفي نهاية سنة 
  ـــ    6.572.947 6.210.269 5.275.355 بعد سنة واحدة

  ـــ    ـــ    6.212.870 5.275.980 بعد سنتين

  ـــ    ـــ    ـــ    5.271.081 ثالث سنواتبعد 

 25.005.979 6.949.081 6.572.947 6.212.870 5.271.081 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 
 حتى تاريخه المتراكمةالمدفوعات 

 
(5.270.587) 

 
(6.209.074 ) 

 
(6.527.788) 

 
(5.545.249 ) 

 
(23.552.698) 

      

المطالبات المدرجة في قائمة المركز 
 المالي

 
494 

 
3.796 

 
45.159 

 
1.403.832 

 
1.453.281 

 
 مخصص معالجة المطالبات 

     
19.400 

 
 ديسمبر 31الرصيد كما في 

     
1.472.681 

صافي المطالبات  – المعالجةسنة 

 القائمة

  

 م2015 

 

 م2016  

  

 م2017 

  

 م2018 

 

 جموعمال 

      ألف لاير سعودي
      التكلفة النهائية التقديرية للمطالبات:

  6.946.067 6.576.889 6.318.209 5.348.275  المعالجةفي نهاية سنة 
  ـــ    6.572.947 6.210.269 5.275.355 بعد سنة واحدة

  ـــ    ـــ    6.212.870 5.275.980 بعد سنتين

  ـــ    ـــ    ـــ    5.271.081 بعد ثالث سنوات 

 
 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 
5.271.081 

 
 6.212.870 

 
 6.572.947 

 
6.946.067 

 
25.002.965 

 
 المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

 
(5.270.587) 

 
(6.209.074) 

 
(6.527.788) 

 
(5.545.249) 

 
(23.552.698) 

المطالبات المدرجة في قائمة المركز 
 المالي

 
494 

 
 3.796 

 
45.159 

 
1.400.818 1.450.267 

 
 مخصص معالجة المطالبات 

     

19.400 
 

 1.469.667     ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 

  المستأمنة الموجودات. 16

اقية اتف بتوقيعم، وبعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد، قامت الشركة 2018 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 
إدارة طرف ثالث )"االتفاقية"( مع عميل حيث تقوم الشركة بتسهيل الخدمات الطبية المقدمة لموظفي العميل حسب 

 13من  االتفاقية هذه. يسري مفعول يةإدار رسومأنظمة وشروط محددة ويتم الحصول مقابل هذه الخدمات على 
 م(. 2018مارس  1هـ )الموافق 1439 اآلخرةجماد  

 
، قامت الشركة باستالم مبالغ نقدية مقدمة من العميل لتسوية االتفاقية هذهلغرض الوفاء بااللتزامات المترتبة إزاء 

المطالبات المتوقعة من مقدمي الخدمات الطبية. وبما أن الشركة تعمل كوكيل، فإن األرصدة البنكية والمطالبات 
قائمة المركز المالي تم إجراء المقاصة بينها في قائمة المركز المالي.  ادإعدالقائمة المتعلقة باالتفاقية كما في تاريخ 

م 2018 ديسمبر 31مليون لاير سعودي كما في  194.8 مستأمنةبلغت الموجودات والمطلوبات المحتجزة بصفة 
 م: ال شيء(.2017)
 

  محتملة:المطلوبات اللتزامات واال. 17

 :المحتملةفيما يلي االلتزامات والمطلوبات 

 

راءات اإلج حالة علىتغيير جوهري  أي يطرأاالعمال االعتيادية. لم  إطارجراءات قانونية في إلتخاع الشركة  (أ
 م.2017ديسمبر  31 تاريخ منذالقانونية 

 لاير مليون94.7من قبل البنوك  الصادرة الامان خطابات مجموع بلغ ،م2018 ديسمبر 31 تاريخ في كما (ب
 لد مقيدة  ايداعاتمليون لاير سعودي(  32.68: م2017مليون لاير سعودي ) 26.37 مبلغ منها سعودي
 والموجودات األخر . الدفع المسبقةتم إدراجها تحت بند المبالغ و ،البنوك

 

 ومطلوبات أخرى مصروفات مستحقة الدفع. 18
 

 تتكون المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخر  مما يلي:
 

 
 

 م2018    
 ألف لاير سعودي

 

 م2017    
 ألف لاير سعودي

 
 32.682 26.346 خطابات امان
 169.764 150.363 التزامات تشغيلية

 202.446 176.709 المجموع

 م2017 م2018 

عمليات  

  التأمين

عمليات 

  المجموع  المساهمين

عمليات 

  التأمين

عمليات 

 المجموع  المساهمين

 ألف لاير سعودي 

 87.004  7.614  79.390  134.859  4.784  130.075 الدفع مصروفات مستحقة

اريبة قيمة ماافة مستحقة 

 الدفع

 

69.911 

  

 ـــ   

  

69.911 

  

  ـــ   

  

  ـــ   

  

  ـــ   

 36.004  ـــ     36.004  48.567  ـــ     48.567 دفعات مقدمة من حملة الوثائق

 22.590  ـــ     22.590  32.472  ـــ     32.472 مطلوبات أخر 

 281.025  4.784  285.809  137.984  7.614  145.598 

            



  شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 (مساهمة سعودية شركة)

 

- 36- 
 

 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 

 تجاريةرسوم عالمات . 19
 

جهة ذات عالقة للحصول على رخصة استعمال عالمات تجارية دخلت الشركة في اتفاقية مع ، م2010خالل 
)كلمة بوبا مع أو بدون الشعار( للجهة ذات العالقة. وطبقا  لشروط وأحكام االتفاقية يستحق سداد رسوم العالمة 

م من أرباح الشركة في أي سنة مالية كرسو %5التجارية بأسعار متفاوتة بناء  على نتائج الشركة بحيث ال تتجاوز 
مليون لاير سعودي( للجهة  19.3م: 2017مليون لاير سعودي ) 20.5يستحق دفع مبلغ ، عالمة تجارية. وبالتالي

 (.32و 24ذات العالقة تستحق في هذه القوائم المالية )انظر اإليااح 

 

 فائض عمليات التأمين المستحق الدفع. 20
 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. 21
 

ع التزامات ويتم دف ةطريقة ائتمان الوحدة المتوقعبموجب استنادا  إلى التقييم االكتواري يتم احتساب المستحقات 
المنافع عند استحقاقها. فيما يلي المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناء  على 

 القيمة الحالية:
 

 مكافأة نهاية الخدمةمخصص في التغيرات  1-21

 
 الخدمةمخصص مكافأة نهاية مطابقة القيمة الحالية ل 2-21

 
 

 م2018    

 ألف لاير سعودي

 

 م2017     

 سعوديألف لاير 

 

 169.884  138.581 الرصيد في بداية السنة

 50.392  48.727 إجمالي اإليرادات العائدة لعمليات التأمين خالل السنة

 (81.695)  (47.553) الفائض المدفوع لحملة الوثائق

 138.581  139.755 صافي الفائض مستحق الدفع لحملة الوثائق

 م2018    

 ألف لاير سعودي

 م2017     

 ألف لاير سعودي

 59.316   66.469  الرصيد في بداية السنة

 15.150   16.226  خالل السنة الدخل قائمة على محمل

 ــ     8.922  خالل السنة اآلخر الشامل الدخل قائمة على محمل

 (7.997)  (10.222) السنة خالل مدفوعة منافع

 66.469   81.395  الرصيد في نهاية السنة

 م2018    

 ألف لاير سعودي

 م2017     

 ألف لاير سعودي

 59.316   66.469  الرصيد في بداية السنة

 12.405   13.103  حاليةال خدماتال تكاليف

 2.745   3.123  تمويلال تكاليف

 ــ    8.922   ةاكتواري ئرخسا

 (7.997)  (10.222) السنة خالل مدفوعة منافع

 66.469   81.395  الرصيد في نهاية السنة
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(. 21
 
 
 ساسيةاألكتوارية االفتراضات اال 3-21
 

 :خدمةمكافأة نهاية الدمتها الشركة في تقييم التي استخ األساسيةفيما يلي سلسلة من االفترااات االكتوارية 
 

 م2018    
 

 %4.60 معدل خصم التقييم
 %6.50 المعدل المتوقع للزيادة في مستو  الرواتب امن فئات األعمار المختلفة

 
 :مخصص مكافأة نهاية الخدمةالحساسية على القيمة الحالية ل تأثيرفيما يلي 

 
 م2018    

 ألف لاير سعودي
  معدل خصم التقييم

 (2.149) %5 بنسبةزيادة  -
 2.263  %5نقص بنسبة  -

  األعمار المختلفةفئات المعدل المتوقع للزيادي في  ستوى الرواتب ضمف 
 195  %1 بنسبةزيادة  -
 (195) %1نقص بنسبة  -
  الوفاي عدل 

 (8) %50 بنسبةزيادة  -
 8 %50نقص بنسبة  -

  حركة الموظقيف )االلتحاق والمروج  ف المد ة(
 (1.367) %20 بنسبةزيادة  -
 1.498  %20نقص بنسبة  -

 
 سنة. 7،21المنافع المحددة كما في نهاية السنة هو خطة متوسط مدة التزام 

 

 واالستثمارات المالية لألوراقالعادلة  .  القيمة22

ين تحويل التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركالقيمة العادلة هي الثمن التي يتم الحصول عليه مقابل بيع أصل أو 

لتزام الاصل أو تحويل األفي السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع 

 :من خالل تحدث إما

  أو  ،لألصل أو االلتزامالسوق الرئيسية 

 ظل غياب سوق رئيسية سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في. 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 

 )تتمة( واالستثمارات المالية لألوراقالعادلة  .  القيمة22

 

 القيمة العادلة والتدرج الهرمي للقيمة العادلة  أ( تحديد
 

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

 منشأةل يمكن والتيالمتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية أو استثمار مطابق  األسعار :األولالمستو  
 الحصول عليها في تاريخ القياس.

  
المتداولة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مشابهة أو أساليب تقييم أخر  تعتمد  األسعار :الثانيالمستو  

 فيها جميع المعطيات الهامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها.
 

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

 الدفترية والقيمة العادلة ب( القيم

 لتدرجاوالمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في  موجوداتلليبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة 

 موجوداتللالقيمة العادلة  حول معلومات الجدول تامنيال . الهرمي لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 لقيمة العادلة.من ا قريبة نسبيا  إذا كانت القيمة الدفترية  غير المقاسة بالقيمة العادلة والمطلوبات المالية

 

 
 

  

   القيمة العادلة 

المستوى  

 األول

المستوى  

 الثاني

المستوى  

 الثالث

  

 المجموع

  

 القيمة الدفترية

 ألف لاير سعودي 

          م2018
          

بالقيمة مقاسة مالية  موجودات

 العادلة 

         

 لةبالقيمة العاداستثمارات محتفظ بها 

  364.373  16.021 من خالل قائمة الدخل

 

 380.394  ـــ  

 

380.394 

 1.241.097  1.241.097  ـــ    398.835  842.262 استثمارات متاحة للبيع

 1.621.491  1.621.491  ـــ    763.208  858.283 

   القيمة العادلة 

المستو   

 األول

المستو   

 الثاني

المستو   

 الثالث

  

 المجموع

  

 القيمة الدفترية

 ألف لاير سعودي 

          م2017
          

         بالقيمة العادلة مقاسة مالية  موجودات

بالقيمة استثمارات محتفظ بها 

 907.407  ـــ     801.117  106.290 من خالل قائمة الدخل العادلة

 

907.407 

 814.283  814.283  ـــ     361.126  453.157 استثمارات متاحة للبيع

 1.721.690  1.721.690  ـــ     1.162.243  559.447 
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 )تتمة(  الماليةات حول القوائم يضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 

 )تتمة( واالستثمارات المالية لألوراقالعادلة  .  القيمة22
 

 القيمة العادلة  ج( قياس
 

 غير المالحظة الجوهرية والمدخالتالتقييم  أساليب
م 2018 ديستتمبر 31في كما  للمستتتو  الثانييبين الجدول التالي استتاليب التقييم المستتتخدمة في قياس القيم العادلة 

 م إاافة الى المدخالت الجوهرية المستخدمة غير المالحظة.2017ديسمبر  31و
 
 
 

 النوع

 
 

 أسلوب التقييم

 
مدخالت جوهرية غير 

 مالحظة

العالقة بين المدخالت 
الجوهرية غير المالحظة 

 وقياس القيمة العادلة 

ئدة  فا صتتتتتتتكوك ذات معدل 
  ةاستثماريمتغير وصناديق 

 

 سعاراأللى إالتقييمات تستند 
بل  التي تم استتتتتتتتالمها من ق
مدير المحفظة االستتتتتتثمارية 
في نهتتتايتتتة كتتتل فترة وعلى 
أسعار اإلغالق لصافي قيمة 

 المعلنة. موجوداتال

 ال ينطبق ال ينطبق

 

 قطاعات التشغيل . 23
 

 لياتعم كافة إن(. صحي تأمين) الصحية الرعاية خدمات لتغطية فقط األجل قصيرة تأمين عقود الشركة تصدر
 من لفئتين قا  وف العمليات مراقبة يتم ،اإلدارة ريراتق ألغراض. السعودية العربية المملكة في تُمارس للشركة التأمين
 كاتالشر عمالء من قاعدة يمثلالرئيسين  العمالء قطاع إن. بالتغطية المشمولين األفراد عدد على بناء   العمالء
 تتوافق طريقةب التشغيلية القطاعات عن التقارير إعداد يتم. رئيسيين عمالء نيعتبرو فال العمالء بقية أما، الكبر 

 طاعاتالق أداء وتقييم الموارد توزيع عن ولؤالمس وهو ،التنفيذيفريق اإلدارة  لىإ المقدمة الداخلية التقارير مع
 .االستراتيجية القرارات مع شيا  اتم التشغيلية

  
 ال تتامن القطاعات التشغيلية عمليات المساهمين في الشركة.

 
التسويق ومصروفات البيع و خر واإليرادات األ تال تتامن نتائج القطاعات ايرادات االستثمار والعموال

 دارية.والمصروفات العمومية واإل
  

 موجوداتمدفوعة مقدما  وومبالغ  واستثمارات مرابحةودائع القطاعات النقد وما في حكمه و موجوداتال تتامن 
ات ومطلوب الدفعومصروفات مستحقة  أرصدة إعادة تأمين مستحقة الدفع. ال تتامن مطلوبات القطاعات أخر 
وحصة حملة الوثائق من فائض عمليات  على أساس األسهم دفعاتومبالغ مستحقة الدفع لعمليات المساهمين و أخر 
 التأمين.
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة(قطاعات التشغيل . 23

ة القطاعات التشغيلية من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنشطة الشرك اعتمادتم ، طبقا إلجراءات التقارير الداخلية بالشركة
 وموجوداتها ومطلوباتها كما هي مدرجة أدناه:

 

 

 م2018ديسمبر  31كما في  

     عمليات التأمين 

 

 قطاعات التشغيل

عمالء 

 رئيسيين

عمالء غير  

 رئيسيين

مجموع  

 عمليات التأمين

عمليات  

 المساهمين

  

 المجموع

 لاير سعودي ألف  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

          الموجودات

 950.671  ـــ    950.671  392.179  558.492 بالصافي، مدينةتأمين أقساط 

حصة معيدي التأمين في األقساط 

 غير المكتسبة

 

2.465 

  

3.855 

  

6.320 

  

 ـــ  

  

6.320 

حصة معيدي التأمين في 

 المطالبات القائمة

 

306 

  

30 

  

336 

  

 ـــ  

  

336 

حصة معيدي التأمين في 

غ غير المبلّ المطالبات المتكبدة 

 عنها

 

 

2.437 

  

 

241 

  

 

2.678 

  

 

 ـــ  

  

 

2.678 

 118.323  ـــ    118.323  46.146  72.177 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 7.193.568  2.908.257  4.285.311     موجودات غير مصنفة

 8.271.896  2.908.257  5.363.639     مجموع الموجودات
          

          المطلوبات

 3.428.131  ـــ    3.428.131  1.336.971  2.091.160 أقساط تأمين غير مكتسبة

 555.158  ـــ    555.158  199.857  355.301 مطالبات قائمة

 898.123  ـــ    898.123  323.324  574.799 عنهاغير مبلّغ مطالبات متكبدة 

 19.400  ـــ    19.400  6.984  12.416 احتياطي تسوية المطالبات

 805.356  333.940  471.416     مطلوبات غير مصنفة

 5.706.168  333.940  5.372.228     مجموع المطلوبات

 م2017ديسمبر  31كما في  
     عمليات التأمين 
 

 قطاعات التشغيل
عمالء 
 رئيسيين

عمالء غير  
 رئيسيين

مجموع  
 عمليات التأمين

عمليات  
 المساهمين

  
 المجموع

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

          الموجودات
 870.982  ـــ      870.982  359.305  511.677 بالصافي، مدينةتأمين أقساط 

األقساط  فيحصة معيدي التأمين 
 5.146  ـــ      5.146  5.146  ـــ     غير المكتسبة

 المطالبات فيحصة معيدي التأمين 
 360  ـــ      360  33  327 القائمة

حصة معيدي التأمين في المطالبات 
 670  ـــ      670  61  609 عنهاغير المبلّغ المتكبدة 

 71.076  ـــ      71.076  29.853  41.223 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة
 6.384.103  2.382.831  4.001.272  ـــ      ـــ     غير مصنفة موجودات

 7.332.337  2.382.831  4.949.506     مجموع الموجودات

          
          المطلوبات

 3.091.079  ـــ      3.091.079  1.200.948  1.890.131 أقساط تأمين غير مكتسبة
 450.249  ـــ      450.249  154.066  296.183 مطالبات قائمة
 871.998  ـــ      871.998  321.943  550.055 اعنهغير المبلّغ  مطالبات متكبدة

 19.289  ـــ      19.289  6.944  12.345 احتياطي تسوية المطالبات
 577.672  261.494  316.178  ـــ      ـــ     مطلوبات غير مصنفة
 5.010.287  261.494  4.748.793     مجموع المطلوبات
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 

 )تتمة(قطاعات التشغيل . 23
 

 

 م2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة  

 المجموع  نيغير رئيسيعمالء   ينرئيسيعمالء   قطاعات التشغيل
 ألف لاير سعودي  

       االيرادات

 8.566.648  3.111.715  5.454.933  إجمالي األقساط المكتتبة

 (9.838)  (3.847)  (5.991)  محليا   – أقساط صادرة لمعيدي التأمين

 (70.690)  (27.639)  (43.051)  دوليا   – أقساط صادرة لمعيدي التأمين

 8.486.120  3.080.229  5.405.891  صافي األقساط المكتتبة

 (337.052)  (136.023)  (201.029)  بةسفي األقساط غير المكت التغيرات

 األقساط منحصة معيدي التأمين التغيرات في 

  بةسغير المكت

 

2.465  (1.291)  1.174 

 8.150.242  2.942.915  5.207.327  بةسصافي األقساط المكت

       تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 (6.708.524)  (2.371.188)  (4.337.336)  المطالبات المدفوعة إجمالي

 48.700  18.506  30.194   مدفوعةمطالبات حصة معيدي التأمين في 

 (6.659.824)  (2.352.682)  (4.307.142)  المدفوعةصافي المطالبات 

 (104.909)  (45.791)  (59.118)  في المطالبات القائمة التغيرات

 (26.125)  (1.381)  (24.744)  نهاعغير المبلّغ متكبدة في المطالبات ال التغيرات

 (111)  (40)  (71)  مطالباتالتسوية  ياحتياطالتغيرات في 

التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 القائمة

 

(21) 

 

(3) 

  

(24) 

المطالبات  منحصة معيدي التأمين التغير في 

 عنهاغير المبلّغ المتكبدة 

  

1.828 

  

180 

  

2.008 

 (6.788.985)  (2.399.717)  (4.389.268)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (197.371)  (65.660)  (131.711)   تكاليف اقتناء الوثائق

 (6.986.356)  (2.465.377)  (4.520.979)  ومصروفات االكتتابمجموع تكاليف 

 1.163.886  477.538  686.348   االكتتاب نتائجصافي 

       أخرى)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 (32.256)      مشكوك في تحصيلها مدينةأقساط تامين مخصص 

 198.218       مصنفةإيرادات غير 

 (755.690)      ر مصنفةمصروفات غي

   تشغيليةاليرادات اإلمصروفات( / المجموع )

 األخرى

      

(589.728) 

 574.158      للسنةدخل الصافي 

 (48.727)      مين أالت عملياتإلى العائد صافي الدخل 

 525.431      صافي الدخل العائد للمساهمين
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 المالية )تتمة( حول القوائماإليضاحات 

  م2018 ديسمبر 31كما في 
 

 )تتمة(قطاعات التشغيل . 23
 

 

 م2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة  

 المجموع  نيغير رئيسي عمالء  ينرئيسي عمالء  التشغيل قطاعات
 ألف لاير سعودي  

       االيرادات

 7.732.961  3.005.563  4.727.398  األقساط المكتتبةإجمالي 

 (5.592)  (2.043)  (3.549)  محليا   –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 (62.756)  (22.924)  (39.832)  دوليا   –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 7.664.613  2.980.596  4.684.017  صافي األقساط المكتتبة

 3.911  (1.745)  5.656  بةسفي األقساط غير المكت التغيرات

 اطاألقس منفي حصة معيدي التأمين  التغيرات

  بةسغير المكت

 

5.481  (1.691)  3.790 

 7.672.314  2.977.160  4.695.154  بةسصافي األقساط المكت

       تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 (6.428.617)  (2.305.387)  (4.123.230)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 44.218  15.918  28.300  حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة 

 (6.384.399)  (2.289.469)  (4.094.930)  المدفوعةصافي المطالبات 

 (112.700)  (40.571)  (72.129)  في المطالبات القائمة التغيرات

لّغ غير المب متكبدةفي المطالبات ال التغيرات

 عنها

 

59.384 

 

33.402 

  

92.786 

التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 القائمة

 

(155) 

 

(87) 

  

(242) 

ات المطالب من التأمين معيدي حصةالتغير في 

 عنهاغير المبلّغ  متكبدةال

  

(287) 

  

(161) 

  

(448) 

 (6.405.003)  (2.296.886)  (4.108.117)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (182.066)  (71.006)  (111.060)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 (6.587.069)  (2.367.892)  (4.219.177)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 1.085.245  609.268  475.977   االكتتاب نتائجصافي 

       أخر )مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

مشكوك في  مدينة تامين أقساطمخصص 

 تحصيلها

     

(3.718) 

 157.832       مصنفةإيرادات غير 

 (688.353)      مصنفة رمصروفات غي

تشغيلية   اليرادات اإلمصروفات( / المجموع )

 األخر 

      

(534.239) 

 551.006      للسنةدخل الصافي 

 (50.392)      مين أعمليات التإلى صافي الدخل العائد 

 500.614      صافي الدخل العائد للمساهمين



  شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 (مساهمة سعودية شركة)

 

- 43- 
 

القوائم المالية )تتمة(  اإليضاحات حول  

  م2018 ديسمبر 31كما في 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وارصدتها. 24
 

ي هم والشركات الت بالشركة واإلدارة العليا اإلدارة مجلس أعااءالمساهمين الرئيسيين و الجهات ذات العالقة تمثل
ر التي تخاع لسيطرة مشتركة أو التي تتأث تلك الجهات أواألخر  الخااعة لسيطرة والمنشآت  مالكها الرئيسيين
إدارة الشركة ومجلس  من قبل تتم الموافقة على تسعير هذه المعامالت واألحكام التي تخاع لها بتلك الجهات.

 علقةواألرصدة المت السنةفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل  .اإلدارة
    :بها
 

 

 ألف لاير سعودي(. 33.586م: 2017ألف لاير سعودي ) 41.095 مبلغلجهات ذات عالقة  اتمستحقالبلغت  *
 .مدينة تأمين أقساطبند المبالغ المدرجة في  **
 .القائمة في بند المطالباتمدرجة الالمبالغ  ***
 

 :تعويضات كبار موظفي اإلدارة (أ
 

 
 .المد ة ًهاية  كافأي ف غير الحوافز و بالرواتب المتعلقة المباشرة المصروفاتتتضمف " "ن

 .األجل الطويلة الحوافز واطة المكافآت تكلقة تتضمف"ب" 

 
 

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

 م2017 م 2018  م 2017 م2018   

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

        

 226**  (498**)  29.884 70.343  اقساط تأمين مكتتبة مساهمون

 (11.476*) (23.242)*  9.252 14.939  تأمين صادرة  إعادةاقساط  مساهمون

 (1.113)*** (2.784)***  13.994 38.910  مطالبات مدفوعة مساهمون

تكاليف عالج تم تحميلها من  مساهمون

 قبل مقدمي الخدمة 

  

38.817 

            

1.237 

 

***(110) ***(138) 

من  /إلى محملةمصروفات  مساهمون

 يبالصاف، عالقةجهة ذات 

  

1.927 284  *(41) (*820) 

 ـ مساواة في توزيع الاريبة مساهمون

 بالصافي

  

  ــ    9.120

 

*2.988 (*1.169) 

 (800*) (258)*  800 858  اإلدارة مجلس أعااءأتعاب  مساهمون

 شركة بوبا ميدل

ايست ليمتد القاباة 

 )جهة ذات عالقة(

 

 

 رسوم عالمة تجارية 

  

 

20.542 

 

 

19.321 

  

 

*(20.542) (*19.321) 

او مجلس إدارة ع

 )جهة ذات عالقة(
 

 الشرعية المراجعة خدمات

 

 119 ــ   

 

 ــ    ــ   

        

 م2017 م2018 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 16.888 17.728 رواتب وبدالت )إيااح "أ" أدناه(

 14.178 14.040 حوافز )إيااح "ب" أدناه(
 879 978 الخدمة نهاية

 32.746 31.945 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م2018 ديسمبر 31كما في 

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وارصدتها )تتمة(. 24
 
 :تعويضات مجلس اإلدارة والمصاريف ذات العالقة (ب
 

 
"ن"  يتم دفع نجود لرئيس ونعضاء  جلس اإلدادي وفقا  للنلام األساسي للشركة وسياسة تعويض  جلس اإلدادي 

 قبل الجمعية العا ة للمساهميف.المعتمدي  ف 

، لم يتم دفع بدل حضود المعتمدي  ف قبل الجمعية العا ة للمساهميف" حسب سياسة تعويض  جلس اإلدادي ب"

 ف قبل الشركة ألعضاء المجلس وبالتالي تم إدداج بدل الحضود صقرا  في  اجتماعات المجلس نو اللجان

 م.2017م ولم يتم دفعها وتم عكسها االل 2016السنة  م، واستحق بدل حضود ألعضاء المجلس عف2018

األتعاب التي تدفع ألعضاء  ف اادج  جلس اإلدادي  المنبمقة عنه  جلس اإلدادي واللجان  ياديف"ج" تتضمف 

لسياسة تعويض  جلس اإلدادي المعتمدي  ف قبل الجمعية العا ة  قابل حضودهم الجتماعات اللجان وذلك وفقا  

 وتتضمف نيضا  الميروفات األارى المتعلقة باجتماعات المجلس/اللجان.للمساهميف، 

 

 الذمم المستحقة الدفع لمعيدي التأمين. 25
 

مليون  39.6م: 2017مليون لاير سعودي ) 50.6 تمثل هذه الذمم المبالغ المستحقة الدفع لمعيدي التأمين والبالغة
 .وذلك مقابل فائض الخسارة في عقد إعادة التأمين لاير سعودي(

 
 الزكاة وضريبة الدخل   .26

 
 الزكاة  (أ

 

 ودية.السعتم احتساب الزكاة المستحقة الدفع على الشركة وفقا ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية 

 تم احتساب مخصص الزكاة للسنة بناء  على ما يلي:
 

 م2017      م2018     

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 526.000  486.000 رأس المال
 747.924  835.259 واحتياطي وفائض افتتاحية  همبقاارباح 

 133.021  127.054 مخصصات افتتاحية
 232.016  356.563 صافي الدخل المعدل 

 (59.431)  (141.588) أثاث وتجهيزات ومعدات وشهرة
 (3.781.987)  (3.849.589) استثمارات

 (117.035)  (72.900) أخر 

 للمساهمين السعوديين وعموم المساهمين الدخل المعدل
 أدناه( (*))انظر

(2.259.201)  (2.319.492) 

       
 

 م2017 م2018 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 2.900 2.856 أجور مجلس اإلدارة )إيااح "أ" أدناه(

 (96) ــ    )إيااح "ب" أدناه( بدل حاور اجتماعات المجلس
 740 823 مصاريف أخر  متعلقة بالمجلس واللجان )إيااح "ج" أدناه(

 3.679 3.544 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة(الزكاة وضريبة الدخل   .26

 
 )تتمة(الزكاة  (أ

تغيرت نسبة المساهمين السعوديين والمساهمين من االكتتاب العام من ، 27يااح اإل*كما هو مفصح عنه في 
متناسب باألخذ بعين االعتبار في العام الحالي. حيث تم احتساب الدخل المعدل بمعدل  %60.75الى  65.75%

 .في رأس المال نسبة المساهمين قبل وبعد التغير
 

تعود الفروقات بين النتائج المالية والنتائج الزكوية بصورة رئيسية إلى بعض التعديالت التي تمت وفقا لألنظمة 
 الاريبية ذات الصلة.

 
 مما يلي:محمل المتعلق بالمساهمين السعوديين الالزكاة مخصص يتكون 

 

 :كما يلي حركة مخصص الزكاة خالل السنة كانت

 

 ضريبة الدخل (ب

 

 كانت الحركة في مخصص اريبة الدخل خالل السنة على النحو التالي:

 
 
 
 

 م2017      م2018     

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 8.822  8.914 %2.5مخصص زكاة بمعدل 
 39.240  35.610 الزكاة وعاءتعديل ل

 ــ    4.124 تعديل للسنوات السابقة
 48.648  48.062 

 م2017      م2018     

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 108.942  144.326 الرصيد في بداية السنة
 48.062  48.648 المحمل للسنة

 (12.678)  (8.679) خالل السنة مدفوعال

 184.295  144.326 

 م2017      م2018     

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 31.167  41.551 للسنة المحمل

 م2017      م2018     
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 8.011  4.378 الرصيد في بداية السنة
 31.167  40.551 المحمل للسنة

 (34.800)  (29.440) السنةخالل  مدفوعال
 15.489  4.378 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة(الزكاة وضريبة الدخل   .26
 

 الزكاة وضريبة الدخلمخصص  (ج
 

 
 د( وضع الزكاة وضريبة الدخل

 
إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل  م2017قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والاريبية للسنوات المالية حتى 

 )"الهيئة"(. 
 
ة إاافيمطالبات  تتامن م2010م حتى 2008المالية من للفترات استلمت الشركة الربوط سنوات سابقة،  في

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  بخصملاير سعودي تعود بشكل رئيسي لعدم السماح  مليون 9 بمبلغ
قائمة الدخل وودائع نظامية من الوعاء الزكوي. قدمت الشركة اعترااات على هذه الربوط لد  الهيئة. وفيما يتعلق 

 اافيإزكاة  كالتزامار لجنة االعتراض االبتدائية لصالح الهيئة م فقد تسلمت الشركة قر2012م و2011بالسنتين 
 مليون لاير سعودي حيث قامت الشركة بتقديم اعتراض على القرار لد  لجنة االستئناف العليا.  17 بمقدار

 
 واريبةإاافية  زكاة تتامن م2016حتى  م2013المالية من  للسنوات النهائيةالربوط  مؤخرا  استلمت الشركة 

يسي هذه الفروقات بشكل رئ نشأتدخل واريبة استقطاع وغرامة تأخير على اريبة الدخل واريبة االستقطاع. 
مع عدم األخذ في االعتبار اريبة  الزكوياالستثمارات والودائع النظامية من الوعاء  بخصمنتيجة عدم السماح 

ات قدمت الشركة اعترااللسنوات ذات الصلة.  ويةالزك/ةيالاريب قراراتاال معالدخل والزكاة التي تم تسويتها 
 على هذه الربوط لد  الهيئة. 

 
 الوديعةم المتعلقة بمعالجة 2014 ة المقدمة لسنةاافيحول المستندات اإل الهيئة قرار بانتظار الشركة ،لذلك إاافة  

 م.2013م إلى 2008التوزيع التعاوني للفترات المالية من والنظامية 

 

 رأس المال  .27
 

 ديستتمبر 31 لاير ستتعودي كما فيمليون  1.200بلغ راس مال الشتتركة المصتترح به والصتتادر والمدفوع بالكامل 
: م2017ديستتمبر  31) مليون ستتهم 120مليون لاير ستتعودي( ويتكون من  800: م2017ديستتمبر  31) م2018
 لاير سعودي. 10قيمة كل سهم  سهم(مليون  80
 

م الموافقات المطلوبة، قامت شركة بوبا انقستمنت اوفرسيز المحدودة بشراء م، وبعد استال2018أغسطس  7بتاريخ 
من شركة أيه أس أيه أس للعناية الصحية المحدودة، و  %0.09من رأس مال الشركة من مجموعة ناظر، و  5%

ما في كمن شركة برامج الكمبيوتر الحديثة المحدودة. إن شركة بوبا انقستمنت اوفرسيز المحدودة تمتلك  4.91%
م: 2017) %13.09( بينما تمتلك مجموعة ناظر %34.25م: 2017) %39.25 ،م2018ديسمبر  31

 ( من رأس مال الشركة.18.09%
 
 
 
 
 
 

 م2017      م2018     
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 144.326  184.295 )أ( اعاله(إيااح ) الدفع زكاة مستحقة
 4.378  15.489 إيااح )ب( أعاله() الدفع اريبة دخل مستحقة

 199.784  148.704 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 
 رأس المال )تتمة(  .27
 

الشتتركة من خالل إصتتدار أستتهم منحة. تم تمويل الزيادة في رأس مال  %50خالل الستتنة، كان هناك زيادة بنستتبة 
رأس المال  رفعمليون لاير ستتتتتعودي مما أد  إلى  400بتحويل مبلغ  في رأس المال من حستتتتتاب األرباح المبقاة
مليون لاير ستتعودي. تم زيادة عدد  800مليون لاير ستتعودي من  1.200المصتترح به والصتتادر والمدفوع ليكون 

( سهم. لقد 120.000.000( سهم إلى مائة وعشرين مليون )80.000.000األسهم الصادرة من ثمانين مليون )
ي عتماد الزيادة فالمعية غير العادية للمستتتتاهمين تلقت الشتتتتركة جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية والج

م. تم 2018نوفمبر  22رأس المال بجانب التغيرات ذات الصلة في النظام األساسي للشركة في اجتماعها بتاريخ 
م وتم 2018نوفمبر  25إصدار أسهم المنحة الجديدة لرأس المال من خالل سوق األسهم السعودية "تداول" بتاريخ 

م. ستتتتيتم اكمال اإلجراءات الرستتتتمية النهائية المتعلقة 2019ث النظام األستتتتاستتتتي للشتتتتركة خالل يناير اكمال تحدي
 م.2019بتحديث السجل التجاري للشركة خالل الربع األول من 

 
 م:2018ديسمبر  31فيما يلي هيكل رأس مال الشركة كما في 

 

 
 االحتياطي النظامي . 28
 

دخل المساهمين  من %20 على الشركة تجنيبيجب  ،في المملكة العربية السعودية التأمينوفقا  لمتطلبات نظام 
هذا الشركة بإجراء  تقوم .من رأس المال المدفوع %100كاحتياطي نظامي من الدخل حتى يساوي هذا االحتياطي 

تم تجنيب مبلغ ، م2018ديسمبر  31في  .ديسمبر 31في  الى االحتياطي النظامي التحويل على أساس سنوي
مليون لاير سعودي( كاحتياطي نظامي وهذا يمثل  504.02م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 609.1

 .من رأس المال المدفوع( %63م: 2017ديسمبر  31) 51%
 

 الدفع على أساس األسهم  . 29
 
ض من والغرالمؤهلين التنفيذين  نموظفيال )"البرنامج"( لبعض كبارالشركة برنامج حوافز طويل األجل  تقدم

وتحفيز األداء العالي للشركة هداف طويلة األجل األمقابل دورهم في تحقيق  مكافأة اإلدارة العليا البرنامج هو
ن المشاركين من المساهمة في نجاح مكّ ياألداء الحالي والمستقبلي و من على كل يركز البرنامج. والمحافظة عليه

ة ثالث سنوات من دورأساس فترة قاس بناء  على نمو صافي الدخل وهامش الربح. يُمنح البرنامج على يالشركة و
 األداء. يتم تقييم األداء الفعلي للشركة في نهاية كل سنة خالل فترة المنح.

 
ركة بوبا شوبموجبه يقوم المشاركون المعتمدون باستالم أسهم الدفع على أساس األسهم ني بالكامل على برنامج مبال

اإلاافة ب وتحقيق مقاييس األداء وتحقيق الشروط الالزمة للمشارك العربية بعد استكمال فترة ثالث سنوات من االداء
اإلشراف على البرنامج من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمدة من مجلس يتم استكمال الموافقات الالزمة.  إلى

 اإلدارة.
 
 
 
 

 م2017 م2018 

المساهمة  نسبة 
 في رأس المال 

 

 ـــــغـــــــالمبلــــ
 ألف لاير سعودي

 

المساهمة  نسبة
 في رأس المال 

 

 المبلـــــــــــــــــغ
 ألف لاير سعودي

 

 418.710 %52.3 628.066 %52.3 ونالرئيسي المساهمون
 381.290 %47.7 571.934 %47.7 العام االكتتابمن  المساهمون

 ──────── ───────── ──────── ───────── 
 100.0% 

════════ 
1.200.000 
════════ 

100.0% 
════════ 

800.000 
═════════ 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م2018 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة(الدفع على أساس األسهم  . 29
يصبح الموظفون  تنتهي في التاريخ الذيالخدمة والتي خالل الفترة التي يتم الوفاء فيها بشروط  البرنامجتكلفة  قيديتم 

في  نامجبالبروالمتعلقة  المسجلة المصروفات إن. مؤهلين بالكامل للحصول على منافع البرنامج )"تاريخ المنح"(
حها في االسهم التي سيتم من أدواتمن  لعدد الشركةتقديرات  أفال تعكس حتى تاريخ المنح مالي تقريركل تاريخ 
 المتراكمة المصروفاتتمثل الحركة في  لسنةل الدخلقائمة على المحملة أو الماافة  المصروفاتالنهاية. ان 
 في بداية ونهاية تلك السنة.والمدرجة 

 
مة في قائ مقابلةمع زيادة قائمة الدخل امن  لخدمات الموظفين المستلمة البرنامج مصروفاتجمالي إ إدراج يتم

". يتم الدفع على أساس األسهم“( 2) للتقارير الماليةالتغيرات في حقوق المساهمين طبقا  لمتطلبات المعيار الدولي 
 المشاركين حال المنح.  إلى وتحويلها االستحقاقأي توزيعات أرباح على أسهم المكافأة خالل فترة  تجميع

 
ي في تاريخ كل منح واالحتفاظ بها لد  الوسيط االستثمار أسهمشراء  تاريخ المنح هو نفسه تاريخ اتمام الشركة تعتمد

 في الوقت الحالي. كابيتالـ وهو األهلي 
 

 الموظفين:خدمات  برنامجعمليات تفاصيل فيما يلي 
 

 
تم استتتالم ونتيجة لذلك  صتتادربواقع ستتهم مقابل كل ستتهم  منحةالشتتركة أستتهم  أصتتدرت م2015* خالل ديستتمبر 

 برنامج.المن أسهم  إاافي سهم 51.103

لجنة م بالكامل إلى التنفيذيين المؤهلين بعد موافقة 2017م إلى 2015تم تستتتتتتتليم أستتتتتتتهم البرنامج عن الفترة  **
 مجلس اإلدارة. المنبثقة من الترشيحات والمكافآت

من قبل المستتتتاهمين في  م2020م إلى 2018أستتتتهم للبرنامج عن الدورة  شتتتتراءعلى  رستتتتميا  تمت الموافقة *** 
يونيو  12م وتم االنتهاء من عمليات الشتتراء جزئيا  بتاريخ 2018مايو  31اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد 

لاير سعودي للسهم وتم االنتهاء من عمليات شراء الكمية المتبقية  97م وبمتوسط سعر شراء للسهم عند 2018
 لاير سعودي للسهم. 90م وبمتوسط سعر شراء عند 2018سبتمبر  4من أسهم البرنامج لهذه الدورة بتاريخ 

صادرين، ونتج  م، قامت الشركة بإصدار أسهم منحة على أساس سهم مقابل كل سهمين2018 نوفمبر**** خالل 
 .برنامجبالسهما  إاافيا   152.811عن ذلك 

 

 
 

 الفترة /الشهر

 
 المشتراة األسهم عدد

 بالصافي –( المباعة/المسلمة)

  
 العادلة القيمة

 المنح تاريخ في لألسهم

 المبلغ 
 م2018ديسمبر  31

 ألف لاير سعودي
      

 8.901   277  32.110  م2015يوليو 
 4.200   221  18.993  م2015نوفمبر 
 ـــ       ـــ    51.103  م*2015ديسمبر 
 10.693   115  92.669  م2016مارس 
 (390)  139  (2.814) م2016مارس 
 (4.761)  139  (34.346) م2017 مارس
 (788)  115  (6.825) م2017مارس 
 11.060   115  96.491  م2017يونيو 
 (1.415)  139  (10.210) م2018مارس 
 (4.200)  111  (37.986) م2018مايو 
 (2.132)  139  (15.378) م **2018يونيو 
 11.494   94  121.816  م ***2018سبتمبر 
 ـــ       ـــ    152.811  *م***2018 نوفمبر

 32.662     458.434  المجموع
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م2018ديسمبر  31في كما 
 

 إدارة رأس المال.   30
 
إدارة رأسمال الشركة، يتامن رأس المال حصص الملكية في رأس المال وجميع احتياطيات حقوق الملكية  غرضل

 نسب جيدة لرأستحديد األهداف من قبل مجلس إدارة الشركة من أجل الحفاظ على  يتماألخر  العائدة للمساهمين. 
تدير الشركة متطلباتها الرأسمالية عن  لمساهمين.ل القصو  القيمة تحقيقوللشركة التجارية  هدافاألالمال لدعم 

طريق تقييم مخاطر حاالت العجز بين مستويات رأس المال القائمة والمطلوبة على أساس منتظم. يتم تعديل مستويات 
الشركة. من أجل الحفاظ  رأس المال الحالية على اوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة

صدار إلى المساهمين أو ا ةمدفوعال األرباحقد تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات  ،على هيكل رأس المال أو تعديله
 لاير سعودي(. 2.333.032م: 2017ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 2.598.322بلغ إجمالي رأس المال  أسهم.
 

ير المالي خالل فترة التقر نظاميا  لمتطلبات الرأسمالية المفرواة باالتزمت الشركة بشكل كامل  ،اإلدارة مجلس برأي
لم يتم إجراء أي تغييرات على األهداف أو السياسات أو اإلجراءات المتعلقة بإدارة رأس المال خالل  المعلن عنها.

 م.2017م و2018ديسمبر  31السنوات المنتهية في 
 

 داريةاإلعمومية والمصروفات ال.  31
 

 
 

 تسويقالبيع والمصروفات .  32
 

 م2017  م2018 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

    

 117.274  108.733 تكاليف موظفين

 26.530  33.450 تسويق مصاريف

 10.472  11.235 تكلفة استحقاق

 110.565  119.066 رسوم نظامية

 19.321  20.542 (19إيااح )رسوم عالمة تجارية 

 24.064  28.978 أخر 

 322.004  308.226 

 

 
 
 

 م2017 م2018 

عمليات  

  التأمين

عمليات 

  المجموع  المساهمين

عمليات 

  التأمين

عمليات 

 المجموع  المساهمين

 ألف لاير سعودي 

 267.899  ـــ    267.899  328.907  ـــ    328.907 تكاليف موظفين

 31.374  ـــ    31.374  32.590  ـــ    32.590 صيانةتكاليف و ايجارات

 8.937  ـــ    8.937  8.092  ـــ    8.092 سفر مصاريف

 16.827  ـــ    16.827  21.571  ـــ    21.571 استهالك واطفاء

 8.934  ـــ    8.934  6.858  ـــ    6.858 مصروفات اتصاالت

 3.544  3.544  ـــ    3.990  3.990  ـــ   إدارة مجلس مصاريف

 42.612  7.509  35.103  31.678  6.369  25.309 أخر 

 423.327  10.359  433.686  369.074  11.053  380.127 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م2018ديسمبر  31كما في 

 
 ، صافيستثماراالإيرادات .  33
 

 
 

 توزيعات األرباح .34
 

بواقع  م2017ديسمبر  31اقترح مجلس إدارة الشركة دفع توزيعات أرباح عن السنة المنتهية في  م،2018 ابريل 17بتاريخ 

تم تقديم هذا مليون لاير سعودي(.  120م: 2016) لمساهمينا إلىمليون لاير سعودي  160لاير سعودي للسهم وبإجمالي  2

(، م2018مايو  31االقتراح والموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي انعقد يوم 

 م.2018يونيو  11وبناء  عليه تم استكمال دفع توزيعات األرباح في 

 

 ربحية السهم. 35
 

للسنة على المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية الصادرة  الدخلبقسمة صافي األساسية تم احتساب ربحية السهم 
 ال يتم تطبيق الربح المخفض للسهم على الشركة. .والقائمة في نهاية السنة

 
االسهم المتوسط المرجح لعدد لاير سعودي للسهم بناء  على  4.18 بمبلغربحية السهم للسنة السابقة احتساب  تم

تم )مائة وعشرين مليون سهما ( وقد  120.000.000لتصبح م 2018في الصادرة بعد زيادة رأس المال  العادية
قا  لمعايير طبالسابقة تعديل ربحية السهم للسنة و، اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين خالل السنة فيذلك  اعتماد

 المحاسبة الدولية ذات الصلة.
 

 .  إدارة المخاطر36
 
 مخاطر التأمين (أ

 لتأمينيةأبرز األخطار افإن  ،وبالتالي ،تقدم الشركة عقود تأمين طبي قصيرة األجل في المملكة العربية السعودية
تولى تفي المطالبات النهائية المقدرة.  الفروقاتتمثل في مخاطر احتياطي المطالبات الناشئة نتيجة تلد  الشركة 

الشركة إدارة هذه المخاطر من خالل مراقبة الحركة في المطالبات وأنماط المدفوعات للتأكد من توافر احتياطيات 
ي تنفيذ فاكتواري خارجي تستعين به كما يتوافر لد  الشركة كافية لتغطية االلتزامات التي تنشأ عن المطالبات. 

 االحتياطيات. مالءةمراجعات ربع سنوية مستقلة حول مد  
 

غطية تإن اتفاقية إعادة التأمين تمثل للحد من المخاطر. إعادة تأمين إتفاقية تحويل المخاطر من خالل تقوم اإلدارة ب
 . في حال وقوع خسائرالخسارة لكل وثيقة تأمين لكل عميل ولكل مطالبة نسبة الفائض عن 

 
 
 
 
 

 م2017 م2018 

عمليات  

  التأمين

عمليات 

  المجموع  المساهمين

عمليات 

  التأمين

عمليات 

 المجموع  المساهمين

 ألف لاير سعودي 

 134.129  43.027  91.102  166.982  74.667  92.315 دخل عموالت

 ـ تمحقق من استثمارا ربح

 بالصافي

 

2.516 

  

7.686 

  

10.202 

  

3.559 

  

8.257 

  

11.816 

 ـ غير محقق من استثمارات ربح

 بالصافي

 

5.543 

  

1.423 

  

6.966 

  

5.007 

  

7.289 

  

12.296 

 100.374  83.776  184.150  99.668  58.573  158.241 
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 )تتمة(  حول القوائم الماليةات يضاحاإل
 م2018ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( .  إدارة المخاطر36
 
 )تتمة( مخاطر التأمين (أ
 
 الناشئة عن المطالبات بموجب عقود التأمين النهائيةااللتزامات  (1

إن احتياطيات المطالبات والتي تعتبر العناصر الرئيسية لاللتزامات النهائية للشركة هي المبالغ التقديرية للمطالبات 
تمثل و يةتقديرإن هذه االحتياطيات  المطالبات. تسويةعنها، ومخصصات غير المبلّغ القائمة، والمطالبات المتكبدة 

 ، وأنماط الدفعات، والتاخم الطبي،المطالبات( وحجم مبالغالتوقعات المبنية على حركة المطالبات السابقة )عدد 
 الموسمية، والعوامل األخر .التأثيرات وسلوك األعااء، و

 
قلبات والتي تقلل نسبيا  من مخاطر الت تاالمطالبتساهم في استقرار أنماط تطور لد  الشركة محفظة تأمينية كبيرة 
تقوم يرية. لالحتياطيات التقدقصيرة األجل تربط بثبات أعلى إن طبيعة األعمال في المطالبات النهائية التقديرية. 

تقدير كفاية و للفترات السابقة تالتقييما دقة دراسةالشركة باستمرار بمراجعة كفاية احتياطيات المطالبات من خالل 
ذ إاافة  لذلك، يقوم الخبير االكتواري الخارجي بتنفي. السدادالبيانات ومراقبة المطالبات المتأخرة والمعلقة وأنماط 

 القوائم المالية للتحقق من كفاية االحتياطيات.المناسبة مع  التسويةتقييمية مستقلة بعد  نماذج
 
 خاطر التأمين( ترّكز م2

أن إال   دية.في المملكة العربية السعو بشكل رئيسي بحملة وثائق التأمينالتأمينية المتعلقة المخاطر ترّكز  ينحصر
ركز المخاطر مبعدة تتقوم بالتأكد من تنّوع المحفظة بالشكل المناسب تها االكتتابية، الشركة ومن خالل استراتيجي

إن أعمال الشركة موزعة بشكل تناسبي على جميع مناطق المملكة  ،وبالتالي. الكبيرة العقود منفي عدد قليل 
إن المحفظة التأمينية غير مركزة في . قطاعي الشركات واألفرادالعربية السعودية وتستهدف الشركة كال  من 

 أسقفوسنوية رئيسية،  وأسقفمستو  محدد من المنافع )تنّوع على مستو  مقدمي الخدمة، واقتطاعات مختلفة، 
 سنوية ثانوية(. 

 
 االفتراضات المستخدمة في إقراراالجراءات ( 3

 عمليات االكتتاب لد  الشركة )والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة( في تحديد إرشاداتيعمل فريق التسعير بموجب 
األعمال  يقطاعبالنسبة لكل من  سجل واقع المطالبات للسنوات السابقةاالعتبار  بعينخذا  آأقساط التأمين  قيمة

 اإلقرارات الطبية.األعمال التي يعاد التجديد لها أو والجديدة 
 

المطالبات  يتم تقديرأفال تقدير. لوصول إلى إلى ااحتياطي المطالبات  تحديدفي  المستعملةاالفترااات  تهدف
ألعااء الموسمية وازدياد االتأثيرات الُمعدلة بعوامل التاخم وتوجه سجالت المطالبات السابقة والنهائية باستخدام 

، فإن عمالاألونظرا  لطبيعة وأي عوامل أخر  خارجية أو داخلية يمكن لها أن تؤثر على تكاليف المطالبات. 
قد تكون  توبالتالي فإن التكلفة الفعلية للمطالبا ،الشركة قد تبقى عراة لمخاطر عدم كفاية احتياطيات المطالبات

 للمطالبات النهائية. يأعلى من التقدير األول
 

لمطالبات بتقديرات ا ة  مقارن الشكمن  علىألدرجة  عنهاغير المبلّغ تخاع تقديرات المطالبات المتكبدة ، بشكل عام
كة بالنسبة للمطالبات القائمة تستخدم الشرالتي تم استالمها ولكن لم يتم تسويتها بعد مع مقدمي الخدمة. القائمة 

قدمة مقدمي الخدمة في تقدير مبالغ التسوية المتوقعة للمطالبات الإلى مالسابقة المدفوعات  منمعلومات الواردة ال
. تسعى عنهاغ غير المبلّ المتكبدة في تقدير المطالبات الطبية  لموافقاتتخدام البيانات الرئيسية لمؤخرا ، بجانب اس

الشركة إلى تفادي مستويات غير كافية من االحتياطيات من خالل تطبيق اإلجراءات المواوعة لتحديد احتياطيات 
 .الطبية الموافقاتالمطالبات واستخدام المعلومات المحدثة من خالل المطالبات المستلمة وبيانات 

 
غير  ساطاألقخصصات مطلوبات األقساط )احتياطي بحيث يكفي مجموع مالتأمين أقساط يتم تحديد المطلوبات من 

وبات( المطل ةيمد  كفا تقييم بحسبـ إذا ما انطبق ذلك وحيثما تطلب األمر ـ األقساط واحتياطي عجز  المكتسبة
. يتم تحديد ةالصالحيللوثائق غير المنتهية  كبدهاتلتغطية المطالبات المتوقعة المستقبلية والمصروفات المتوقع 

لمحفظة الموسمية ومكونات االتأثيرات امل وعمعدل الخسارة للشركة المعّدل بااللتزام المتوقع المستقبلي باستخدام 
( تفاصيل التقديرات للمطالبات القائمة 1)د()2يبين اإليااح . للفترة المتبقية من المستحقات غير المكتسبة

 واحتياطيات عجز األقساط.
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م2018ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( .  إدارة المخاطر36
 
 )تتمة( مخاطر التأمين (أ
 
 ( تحليل الحساسية4

ة عقود التأمين القائمة كما في نهايمالئمة استنادا  إلى تعتقد الشركة بأن االلتزامات الواقعة عليها جراء المطالبات 
. إال أن هذه المبالغ ليست مؤكدة وقد تختلف الدفعات الفعلية عن المطالبات المقدمة في القوائم المالية. إن السنة

بة تحديد مد  الحساسية بالنسالممكن التزامات مطالبات التأمين حساسة تجاه االفترااات المختلفة. ولم يكن من 
 ل الابابية في عملية التقدير. لبعض المتغيرات مثل التغيرات التشريعية أو حيا

 
في معدل المطالبات ـ بعد استبعاد إعادة التأمين ـ يمكن أن يؤثر على صافي اإليرادات  %5إن تغيرا  افتراايا  بنسبة 

 من عمليات التأمين على النحو التالي:
 
 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 383.616±  407.512±   %5التغير في معدل المطالبات بنسبة  تأثير

 

 التأمين إعادةمخاطر ب( 

ن إن اتفاقية إعادة التأميمخاطر التأمين.  نقللد  الشركة اتفاقية إعادة تأمين من أجل تقليص تعراها من خالل 

ن هذه . إالخسائر في حال وقوعالفائض عن الخسارة لكل وثيقة تأمين لكل عميل ولكل مطالبة تقوم على أساس 

 التأمينيداء األ أخذا  بعين االعتبارإعادة تأمين معقولة  من خالل أقساطاالتفاقية تحمي الشركة من المطالبات الكبيرة 

 تأمينية.المحفظة مستقر للالحجم المستقر وال
 

 :شركات إعادة التأمين باستخدام الاوابط التاليةيتم اختيار 
 
يجب على جميع شركات إعادة التأمين استيفاء الحد األدنى من التصنيفات االئتمانية المقبولة لد  مؤسسة النقد  -

 .كحد أدنى بي( أس آند)تصنيف  BBB في المستو العربي السعودي 
 يجب أن يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة بيانات شركات إعادة التأمين واعتماد االتفاقية. -
 

لة وؤة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين وبالتالي تبقى الشركة مسإن عقود إعادة التأمين الُمسند
عن جزء من المطالبات القائمة الُمعاد التأمين عليها بمقدار اخفاق شركة إعادة التأمين في الوفاء بالتزاماتها بموجب 

 اتفاقيات إعادة التأمين.
 

 السوقمخاطر ج( 

التدفقات النقدية المتوقعة  لبات أسواق المال وتأثيرها على القيمة العادلة أو علىمخاطر السوق هي مخاطر تق
ية االستثمارات على عدة أنواع من أدوات استثماربخصوص توزيع  التعليماتتقوم الشركة بتطبيق المالية.  واتألدل

 مستويات.الأدنى  فيالمخاطر  وإبقاءاحتواء مخاطر السوق للتأكد من  وااللتزام بالحدود الجغرافية والعمالت
 

تائج معقول ال يؤثر على نبتحديد مستو  االستعداد الكلي في تقبّل المخاطر في إطار مستو  دارة اإليقوم مجلس 
تواح فيها رقعة أنشطتها وحدود المخاطر للتأكد تقوم اإلدارة بإعداد تقارير شهرية وربع سنوية  عمليات الشركة.

واق تقوم اإلدارة بتنفيذ تقييم مستمر للتطورات في األسمع التوجيهات المعتمدة.  والتماشيمن توافر الرقابة المالئمة 
قبة مخاطر السوق والتخفيف من حدتها على مستو  كل فئة من فئات الموجودات ذات الصلة لامان مرا

 .والامانات
 

  ، ومخاطر األسعار، ومخاطر العملة.الفائدةسعار تتكون مخاطر السوق من األنواع التالية: مخاطر أ
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م2018ديسمبر  31كما في 
 

 .  إدارة المخاطر )تتمة(36
 

 )تتمة( السوقمخاطر ج( 

 
 أسعار العمولةمخاطر  (1

تيجة نأو التدفقات النقدية المتوقعة القيمة العادلة لألدوات المالية  تغيّرتنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمالية 
تراقب الشركة باستمرار التطورات على الصعيد الدولي والمحلي في أسعار العموالت  .التغيرات في أسعار العمولة

 وتقوم على اوء ذلك بتحديد آجال ودائعها واستثماراتها في الصكوك. 
 

ستثمارات في الودائع والصكوك من أجل تعظيم عوائد االستثمار والتأكد من استيفاء يوجد مواعيد استحقاق مختلفة لال
 يسمبر:د 31. فيما يلي تفاصيل مواعيد استحقاق األدوات المالية التي يترتب عليها فائدة كما في متطلبات السيولة

 

 

 
 السعر مخاطر (2

التطورات المتعلقة بأداة مالية محددة أو العوامل بسبب هي مخاطر تقّلب القيمة العادلة لألدوات المالية السعر مخاطر 
 يتم فيها تداول األداة المالية.التي  قعلى كامل السوالمؤثرة 

 
 1.721م: 2017مليون لاير سعودي ) 1.621مبلغ المعراة لمخاطر أسعار السوق استثمارات الشركة  إجمالي بلغ

بإدارة هذه المخاطر من خالل الدراسة المناسبة لكل أداة مالية قبل االستثمار فيها . تقوم الشركة مليون لاير سعودي(
 لتقليص التأثير المحتمل من تقلبات السوق على المحفظة الكلية للشركة.  ت للمخاطر المقبولةواع إرشادامع 
 
على ربح الشركة قد  الشركة ستثماراتفي أسعار السوق ال النقصببالزيادة او  %10بنسبة  افتراايا ا  تغير إن

 على النحو التالي: له تأثير يكون
 
 التأثير على ربح الشركة  العادلةتغيّر في القيمة ال 

 ألف لاير سعودي
 38.042-+/ %10 -+ /  م2018
 90.741-+ /  %10 -+ /  م2017

 
التي تؤثر و على االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخليستند تحليل الحساسية المعروض أعاله 

 مباشرة  على ربح الشركة.
 
 

 م2018 

 3أقل من  

 أشهر

إلى شهر أ 3من  

 سنة واحدة

من سنة إلى  

 سنوات 3

 3من  أكثر 

 سنوات

  

 المجموع

 ألف لاير سعودي 

 4.715.281  150.000  1.476.487  1.885.784  1.203.010 ودائع ألجل

 1.118.337  805.340  260.223  50.774  2.000 استثمارات في الصكوك

 1.205.010  1.936.558  1.736.710  955.340  5.833.618 

 م2017 

 3أقل من  

 أشهر

إلى اشهر  3من  

 سنة واحدة

 3من سنة إلى  

 سنوات

 3أكثر من  

 سنوات

  

 المجموع

 ألف لاير سعودي 

 3.945.383  200.000  776.615  2.171.247  797.521 ودائع ألجل

 887.665  681.390  168.695  37.580  ـــ    استثمارات في الصكوك

 797.521  2.208.827  945.310  881.390  4.833.048 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م2018ديسمبر  31كما في 
 

 .  إدارة المخاطر )تتمة(36
 

 السوق )تتمة(مخاطر ج( 

 
 مخاطر العملة (3

ت تعامال تنحير. مخاطر العملة هي مخاطر تقّلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي
الشركة بشكل رئيسي في اللاير السعودي والدوالر األمريكي. وبما أن اللاير السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي، 

 .محدودةفإن مخاطر الصرف األجنبي 
 

 االئتمانمخاطر د( 

مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة 
 مالية. 

 
مراقبة و المعتمدةمن خالل اتباع سياسة مراقبة االئتمان مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء  إدارةتعمل الشركة على 

من أجل تقليص حجم مخاطر التعرض لديون معدومة. تقوم اإلدارة بتقدير مستمرة الذمم المدينة القائمة بصفة 
تقوم الشركة أياا  ، مخصص انخفاض القيمة على أساس كل حالة على حدة. باإلاافة إلى المخصصات المحددة

. بناء  على أعمار أقساط التأمين المستحقة القبض، س تجميعييتم تقديره على أسا، بعمل مخصص إاافي للمحفظة
 الودائع عاومن خالل األخر  األطراف المقابلة وتعمل الشركة أياا  على الحد من مخاطر االئتمان المتعلقة ب

 ئتمانيا تصنيف ذاتمرموقة. وتقوم الشركة بإبرام عقود إعادة تأمين مع أطراف مؤسسات مالية لد   واالستثمارات
 .(أو أعلى A)مصنفة  عالي

 القصو  لالئتمان بحسب فئة األصل المالي:يبين الجدول التالي المخاطر 
 

 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    
 229.884  290.413 نقد وما في حكمهال

 870.982  950.671 صافي، بالأقساط تأمين مدينة
 360  336 قائمةالمطالبات الحصة معيدي التأمين في 
 670  2.678 نهاعغير مبلّغ  المتكبدةمطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 1.721.690  1.621.491 استثمارات
 132.535  151.734 ذمم مدينة أخر 

 3.945.383  4.715.281 ودائع ألجل
 80.000  120.000 وديعة نظامية

 5.121  6.882 نظاميةعموالت مستحقة على وديعة 
 7.859.486  6.986.625 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م2018ديسمبر  31كما في 

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(36
 
 )تتمة( االئتمان( مخاطر د
 

ناء  على الموجودات ب بتصنيفيبين الجدول التالي المعلومات بخصوص مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة 
 (BBB-( إلى )AAAطراف المقابلة. تتامن تصنيفات االئتمان درجات تصنيف تبدأ مــن )أللالتصنيف االئتماني 

أقل . إن أي درجة )بحسب تصنيف )وكالة موديز(( Baa3)( إلى Aaa)بحسب تصنيف )وكالة أس آند بي( و/أو )
 .وتمثل بالتالي مخاطر أعلى من التعثراستثمارية  غير مما ورد آنفا  تعتبر درجة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  م2018 

  استثمارية غير درجة 

 المجموع  انخفضت قيمتها  لم تنخفض قيمتها  استثمارية درجة 

 سعودي لاير ألف 

 290.413  ـــ     ـــ     290.413 نقد و ا في حكمهال

 950.671  313.475  637.196  ـــ    يافي، بالنقساط تأ يف  دينة

 336  ـــ     ـــ     336 ائمةقالمطالبات الحية  عيدخ التأ يف في 

 كبديالمتمطالبات الحية  عيدخ التأ يف في 

 عنهاغير  بلّا 

 

  ـــ     ـــ     2.678

 

2.678 

 1.621.491  ـــ     ـــ     1.621.491 استممادات

 149.506  ـــ     ـــ     149.506 ذ م  دينة نارى

 4.715.281  ـــ     ـــ     4.715.281 ودائع ألجل

 120.000  ـــ     ـــ     120.000 وديعة ًلا ية

 6.882  ـــ     ـــ     6.882 نظاميةعموالت مستحقة على وديعة 

 6.906.587  637.196  313.475  7.857.258 

  م2017 

  درجة غير استثمارية 

 المجموع  قيمتها انخفات  قيمتها تنخفض لم  استثمارية درجة 

 ألف لاير سعودي 

 229.884  ـــ     ـــ     229.884 نقد و ا في حكمهال

 870.982  259.659  611.323  ـــ    يافي، بالنقساط تأ يف  دينة

 360  ـــ     ـــ     360 ئمةقاالمطالبات الحية  عيدخ التأ يف في 

 كبديالمتمطالبات الحية  عيدخ التأ يف في 

 عنهاغير  بلّا 

 

670  

 

  ـــ   

 

  ـــ   

 

670 

 1.721.690  ـــ     ـــ     1.721.690 استممادات

 130.063  ـــ     ـــ     130.063 ذ م  دينة نارى

 3.945.383  ـــ     ـــ     3.945.383 ودائع ألجل

 80.000  ـــ     ـــ     80.000 ًلا يةوديعة 

 5.121  ـــ     ـــ     5.121 ًلا يةعموالت  ستحقة على وديعة 

 6.113.171  611.323  259.659  6.984.153 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م2018ديسمبر  31كما في 

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(36
  

 السيولةمخاطر هـ( 

. قاقهاعند استح بالمطلوبات المالية االلتزاممخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في مواجهة الشركة صعوبة في 
وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة  شهريتتم مراقبة احتياجات الشركة من السيولة على أساس 

 أي التزامات حال نشوئها.
 

اعيد التحليل حيث تعتبر التزام غير تعاقدي. يلخص الجدول التالي مولقد تم استثناء أقساط التأمين غير المكتسبة من 
 استحقاق المطلوبات المالية للشركة بناء  على االلتزامات التعاقدية غير المخصومة المتوقعة:

 

 
 م2017 

 المجموع  أكثر من سنة واحدة  حتى سنة واحدة 

 ألف لاير سعودي 

 145.598  66.469  79.129 ومطلوبات أخر   الدفع مصروفات مستحقة 

 39.613  ـــ     39.613 أرصدة إعادة تأمين مستحقة الدفع

 450.249  ـــ     450.249 مطالبات قائمة

 871.998  ـــ     871.998 عنهاغير مبلّغ مطالبات متكبدة 

 19.289  ـــ     19.289 احتياطي تسوية المطالبات

 33.586  ـــ     33.586 مستحقات لجهات ذات عالقة

 66.469  56.247  10.222 مكافأة نهاية الخدمةمخصص 

 148.704  137.863  10.841 زكاة واريبة دخل

 5.121  5.121  ـــ    عموالت مستحقة الدفع إلى مؤسسة النقد 

 1.514.927  265.700  1.780.627 

 
 السيولةوضع  (1

غير الملموسة والشهرة  موجوداتباستثناء االستثمارات والتجهيزات واألثاث والمعدات وال، إن جميع الموجودات
من المتوقع أن يتم استردادها أو تسويتها بعد سنة ، المستحقة على الوديعة النظاميةوالوديعة النظامية واإليرادات 

مليون لاير سعودي(  3.006م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3.142تستحق ودائع األجل بمبلغ واحدة. 
 فتستحق بعد سنة واحدة.خالل سنة واحدة وأما األرصدة المتبقية 

 
عدا  يماف ال يوجد أي من المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة

وجميعها مستحقة الدفع على األساس المبين أعاله. ال توجد  نهاية الخدمةاحتياطي إعادة قياس مخصص مكافأة 
 فروقات بين مواعيد االستحقاق التعاقدية ومواعيد االستحقاق المتوقعة للمطلوبات المالية للشركة.

 

 م2018 

 المجموع  أكثر من سنة واحدة  حتى سنة واحدة 

 ألف لاير سعودي 

 285.809  81.395  204.414 ومطلوبات أخر   الدفع مصروفات مستحقة 

 50.636  ـــ    50.636 أرصدة إعادة تأمين مستحقة الدفع

 555.158  ـــ    555.158 مطالبات قائمة

 898.123  ـــ    898.123 عنهاغير مبلّغ مطالبات متكبدة 

 19.400  ـــ    19.400 احتياطي تسوية المطالبات

 41.095  ـــ    41.095 مستحقات لجهات ذات عالقة

 81.395  73.524  7.871 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 199.784  197.381  2.403 زكاة واريبة دخل

 6.882  6.882  ـــ   عموالت مستحقة الدفع إلى مؤسسة النقد 

 1.779.100  359.182  2.138.282 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م2018 ديسمبر 31كما في 

 
 

 .  إدارة المخاطر )تتمة(36
 

 التشغيلمخاطر و( 

التشغيل هي مخاطر نشوء خسائر مباشرة أو غير مباشرة من سلسلة عرياة من األسباب المرتبطة مخاطر 
التشغيل وعمليات التقنية والبنية التحتية المساندة لعمليات الشركة سواء  كانت داخلية في نطاق الشركة بإجراءات 

ـ بمنأ  عن مخاطر االئتمان والسوق أو من غيرها من العوامل  مقدمي الخدمة للشركةأو خارجية على مستو  
تنشأ مخاطر التشغيل من خالل جميع أنشطة  .نظاميةعوامل التي قد تنشأ جراء متطلبات والسيولة ـ مثل تلك ال

 الشركة.
 

الهدف الرئيسي للشركة في هذا المامار هو إدارة مخاطر التشغيل من أجل إيجاد توازن بين الحد من الخسائر 
واالارار بسمعة الشركة مع تحقيق األهداف االستثمارية من خالل تحقيق عوائد للمستثمرين. إن المسئولية المالية 

الرئيسية في تطوير وتنفيذ الاوابط على مخاطر التشغيل تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة. وهذه المسئولية 
 تتامن الاوابط في المجاالت التالية:

 
 المهام على مستو  الوظائف واألدوار والمسئوليات.بين المالئم متطلبات الفصل  -
 .المعامالتمراقبة متطلبات التسوية و -
 االلتزام بالمتطلبات النظامية وغيرها من المتطلبات القانونية. -
 توثيق الاوابط واإلجراءات. -
 واإلجراءات لمواجهة المخاطر.متطلبات التقييم الدوري لمخاطر التشغيل الموجودة ومد  كفاية الاوابط  -
 .ومعايير األعمالالمعايير األخالقية  -
 سياسات وإجراءات التخفيف من حدة المخاطر. -
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م2018ديسمبر  31كما في 
 

 المعلومات اإلضافية.  37
 

 المركز الماليقائمة 
 
 

 م2017  م2018 

 المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات  المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات 

 لف لاير سعوديأ لف لاير سعوديأ لف لاير سعوديأ  لف لاير سعوديأ لف لاير سعوديأ سعوديلف لاير أ 

        الموجودات

 229.884  119.500  110.384  290.413 17.886 272.527 نقد وما في حكمهال

 870.982  ـــ      870.982  950.671 ـــ      950.671 صافي بال، مدينةأقساط تامين 

 5.146  ـــ      5.146  6.320 ـــ      6.320 األقساط غير المكتسبة فيحصة معيدي التأمين 

 360  ـــ      360  336 ـــ      336 المطالبات القائمة  فيحصة معيدي التأمين 

 670  ـــ      670  2.678 ـــ      2.678 هامبلغ عنمتكبدة غير المطالبات ال فيحصة معيدي التأمين 

 71.076  ـــ      71.076  118.323 ـــ      118.323 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 1.721.690  900.914  820.776  1.621.491 811.316 810.175 استثمارات

 170.528  12.993  157.535  202.985 34.119 168.866 مدفوعة مقدما  وموجودات أخر مبالغ 

 200.000  200.000  ـــ       ـــ      ـــ      ـــ      مينأالت عملياتمبالغ مستحقة من 

 3.945.383  1.032.806  2.912.577  4.715.281 1.681.538 3.033.743 ودائع ألجل

 93.617  93.617  ـــ       81.243 81.243 ـــ      يبالصاف، ثاث ومعداتأتجهيزات و

 39.880  39.880  ـــ       57.273 57.273 ـــ      بالصافي ،موجودات غير ملموسة

 98.000  98.000  ـــ       98.000 98.000 ـــ      الشهرة

 80.000  80.000  ـــ       120.000 120.000 ـــ       وديعة نظامية

 5.121  5.121  ـــ       6.882 6.882 ـــ      نظاميةعموالت مستحقة على وديعة 

 5.363.639 2.908.257 8.271.896  4.949.506  2.582.831  7.532.337 

 (200.000) (200.000) ـــ       ـــ      ـــ      ـــ      مشتركة عمليات: استبعاد يخصم

 7.332.337  2.382.831  4.949.506  8.271.896 2.908.257 5.363.639 الموجودات مجموع
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م2018ديسمبر  31كما في 

 

 اإلضافية )تتمة(المعلومات .  37
 

 )تتمة(المركز المالي قائمة 
 
 م2017  م2018 
 المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت  المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت 
 لف لاير سعوديأ لف لاير سعوديأ لف لاير سعوديأ  لف لاير سعوديأ لف لاير سعوديأ لف لاير سعوديأ 

        المطلوبات
 145.598  7.614  137.984   285.809 4.784 281.025 ومطلوبات أخر   الدفع مصروفات مستحقة

 138.581  ـــ      138.581   139.755 ـــ      139.755 مستحق الدفعمين أتالفائض عمليات 
 39.613  ـــ      39.613   50.636 ـــ      50.636 إعادة تأمين مستحقة الدفعأرصدة 

 3.091.079  ـــ      3.091.079   3.428.131 ـــ      3.428.131 مكتسبة  أقساط تأمين غير 
 450.249  ـــ      450.249   555.158 ـــ      555.158 مطالبات قائمة 
 871.998  ـــ      871.998   898.123 ـــ      898.123 عنهاغير مبلّغ مطالبات متكبدة 

 19.289  ـــ      19.289   19.400 ـــ      19.400 احتياطي تسوية المطالبات
 33.586  33.586  ـــ        41.095 41.095 ـــ      لجهات ذات عالقة  اتمستحق

 200.000  ـــ      200.000   ـــ      ـــ      ـــ      مبالغ مستحقة لعمليات المساهمين 
 66.469  66.469  ـــ       81.395 81.395 ـــ      نهاية الخدمة  مخصص مكافأة

 148.704  148.704  ـــ       199.784 199.784 ـــ      زكاة واريبة دخل 
 5.121  5.121  ـــ       6.882 6.882 ـــ      النقد العربي السعوديمستحقة الدفع إلى مؤسسة  عموالت

 5.372.228 333.940 5.706.168   4.948.793  261.494  5.210.287 

 (200.000) ـــ      (200.000)  ـــ      ـــ      ـــ      عمليات مشتركة : استبعاديخصم

 5.010.287  261.494  4.748.793   5.706.168 333.940 5.372.228 مجموع المطلوبات
        الملكيةحقوق 

 800.000  800.000  ـــ       1.200.000 1.200.000 ـــ      راس المال
 504.025  504.025  ـــ       609.111 609.111 ـــ      احتياطي نظامي

 17.220  17.220  ـــ       17.579 17.579 ـــ      على أساس األسهمدفعات 
 (28.915) (28.915) ـــ       (32.662) (32.662) ـــ      برنامج أسهم الموظفينأسهم محتفظ بها بموجب 

 1.030.887  1.030.887  ـــ       811.153 811.153 ـــ      هأرباح مبقا
 ـــ      ـــ      ـــ       (8.922) (8.922) ـــ       مخصص مكافأة نهاية الخدمةاحتياطي إعادة قياس 

 (1.167) (1.880) 713   (30.531) (21.942) (8.589) ستثماراتالاحتياطي القيمة العادلة ل
 2.322.050  2.321.337  713   2.565.728 2.574.317 (8.589) الملكيةحقوق  مجموع

 7.332.337  2.582.831  4.749.506   8.271.896 2.908.257 5.363.639 الملكيةالمطلوبات وحقوق  مجموع
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م2018ديسمبر  31كما في 

 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(.  37
 

 قائمة الدخل
 
 

 

  

 م2017  م2018 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي سعودي ألف لاير ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

        اإليرادات

 7.732.961 ـــ      7.732.961  8.566.648 ـــ      8.566.648 إجمالي األقساط المكتتبة

 (5.592) ـــ      (5.592)  (9.838) ـــ      (9.838) محليا   –لمعيدي التأمين  صادرةأقساط 

 (62.756) ـــ      (62.756)  (70.690) ـــ      (70.690) دوليا   –لمعيدي التأمين  صادرةأقساط 

 7.664.613 ـــ      7.664.613  8.486.120 ـــ      8.486.120 صافي األقساط المكتتبة

 3.911 ـــ      3.911  (337.052) ـــ      (337.052) التغيرات في األقساط غير المكتسبة

 3.790 ـــ      3.790  1.174 ـــ      1.174 من األقساط غير المكتسبةحصة معيدي التأمين التغيرات في 

 7.672.314 ـــ      7.672.314  8.150.242 ـــ      8.150.242 صافي األقساط المكتسبة

        تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (6.428.617) ـــ      (6.428.617)  (6.708.524) ـــ      (6.708.524) إجمالي المطالبات المدفوعة

 44.218 ـــ      44.218  48.700 ـــ      48.700 المدفوعةحصة معيدي التأمين في المطالبات 

 (6.384.399) ـــ      (6.384.399)  (6.659.824) ـــ      (6.659.824) صافي المطالبات المدفوعة 

 (112.700) ـــ      (112.700)  (104.909) ـــ      (104.909) التغيرات في المطالبات القائمة

 92.786 ـــ      92.786  (26.125) ـــ      (26.125) عنهاغير المبلّغ المتكبدة  التغيرات في المطالبات

 ـــ      ـــ      ـــ       (111) ـــ      (111) التغيرات في احتياطي تسوية المطالبات

 (242) ـــ      (242)  (24) ـــ      (24) المطالبات القائمةالتغير في  منحصة معيدي التأمين 

لمبلّغ غير االمتكبدة  المطالبات التغير في من حصة معيدي التأمين

 عنها

 

2.008 

 

 ـــ     

 

2.008 

  

(448) 

 

 ـــ     

 

(448) 

 (6.405.003) ـــ      (6.405.003)  (6.788.985) ـــ      (6.788.985) صافي المطالبات المتكبدة

 (182.066) ـــ      (182.066)  (197.371) ـــ      (197.371) تكاليف اقتناء الوثائق 

 (6.587.069) ـــ      (6.587.069)  (6.986.356) ـــ      (6.986.356) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 1.085.245 ـــ      1.085.245  1.163.886 ـــ      1.163.886 نتائج االكتتابصافي 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م2018ديسمبر  31كما في 

 
 المعلومات اإلضافية )تتمة(. 37
 

 )تتمة( قائمة الدخل

 

 

 

 

 

 

 

  

 م2017  م2018 

  

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

  المجموع

 

 التأمينعمليات 

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

 ألف لاير سعودي سعودي ألف لاير ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

        ( / إيرادات تشغيلية أخرىمصروفات)

 (3.718) ـــ      (3.718)  (32.256) ـــ      (32.256) مشكوك في تحصيلهامدينة  أقساط تأمينمخصص 

 (380.127) (11.053) (369.074)  (433.686) (10.359) (423.327) عمومية وإدارية وفاتمصر

 (308.226) ـــ      (308.226)  (322.004) ـــ      (322.004) بيع وتسويق وفاتمصر

 158.241 58.573 99.668  184.150 83.776 100.374 بالصافي ،ات استثمارإيراد 

 (409) (433) 24  14.068 13.469 599 بالصافي ـ إيرادات / )خسائر( أخر 

 (534.239) 47.087 (581.326)  (589.728) 86.886 (676.614) )المصروفات( / اإليرادات التشغيلية األخرى مجموع

        

 551.006 47.087 503.919  574.158 86.886 487.272 للسنةدخل الصافي 

 ـــ      453.527 (453.527)  ـــ      438.545 (438.545) لى المساهمين إفائض التحويل 
        

 551.006 500.614 50.392  574.158 525.431 48.727 نتائج العمليات صافي 

        

  119.674    119.614  القائمة )باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

        

  4.18    4.39  سهم(كل سعودي لاللاير بال) ربحية السهم األساسية
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م2018ديسمبر  31كما في 

 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(.  37
 

 قائمة الدخل الشامل

 

 
 

 م2017  م2018 

  

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

  المجموع

 

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

 ألف لاير سعودي سعودي ألف لاير ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

        

 551.006 500.614 50.392  574.158 525.431 48.727 نتيجة العمليات صافي 

        الشامل االخر )الخسارة( / الدخل

        الحقة سنواتإعادة تصنيفها في قائمة الدخل في  لن يتمبنود 

 ـــ      ـــ      ـــ       (8.922) (8.922) ـــ      مخصص مكافأة نهاية الخدمةاكتوارية على ر خسائ

        

        قةالح سنواتإعادة تصنيفها في قائمة الدخل في  أن يتم يمكنيتم أو بنود 

 (1.167) (1.880) 713  (29.364) (20.062) (9.302) صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
        

 549.839 498.734 51.105  535.872 496.447 39.425 الشامل الدخل مجموع

        

        تسوية:

لتأمين ا عملياتالتأمين المحول إلى فائض  لعمليات العائد الدخل صافي: يخصم

 مستحق الدفع

   

(48.727) 

    

(50.392) 
        

 499.447    487.145   للسنةمجموع الدخل الشامل 
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 )تتمة(  اإليضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 
 المعلومات اإلضافية )تتمة(.  37

 قائمة التدفقات النقدية
 م2017  م2018 
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 
 ألف لاير سعودي سعودي ألف لاير ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 500.614 500.614 ــ        525.431 525.431 ــ        الدخل العائد للمساهمينصافي 
        لبنود غير النقدية:على اتعديالت 

 50.392 ــ       50.392  48.727 ــ       48.727 عمليات التأمينالى صافي الدخل العائد 
 11.078 ــ       11.078  13.499 ــ       13.499 ومعداتتجهيزات وأثاث استهالك 

 5.749 ــ       5.749  8.072 ــ       8.072 إطفاء موجودات غير ملموسة
 5.837 5.837 ــ        8.106 8.106 ــ       على أساس األسهممصاريف الدفعات 

 3.718 ــ       3.718  32.256 ــ       32.256 مشكوك في تحصيلها  مدينةأقساط تامين مخصص 
 (12.296) (7.289) (5.007)  (6.966) (1.423) (5.543)  استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلغير محققة من  أرباح
 (11.816) (8.257) (3.559)  (10.202) (7.686) (2.516) محققة من استثمارات أرباح

 12.673 12.673 ــ        16.226 16.226 ــ       نهاية الخدمة  مكافأةمخصص 
 433 433 ــ        272 272 ــ       تجهيزات وأثاث ومعدات ئر بيعخسا

        :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 105.843 ــ       105.843  (111.945) ــ       (111.945)  أقساط تأمين مدينة

 (3.790) ــ       (3.790)  (1.174) ــ       (1.174) مكتسبةالقساط غير األ فيحصة معيدي التأمين 
 242 ــ       242  24 ــ       24 قائمةالمطالبات ال فيحصة معيدي التأمين 
 448 ــ       448  (2.008) ــ       (2.008) عنهاغير مبلّغ متكبدة المطالبات ال فيحصة معيدي التأمين 

 1.205 ــ       1.205  (47.247) ــ       (47.247) مؤجلةالوثائق التكاليف اقتناء 
 (21.537) 4.452 (25.989)  (32.457) (21.126) (11.331) وموجودات أخر مدفوعة مقدما  مبالغ 

 (28.518) 4.790 (33.308)  140.211 (2.830) 143.041 مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخر  
 24.496 ــ       24.496  11.023 ــ       11.023 التأمين المستحقة الدفع معيديرصدة أ

 (3.911) ــ       (3.911)  337.052 ــ       337.052 مين غير مكتسبةأأقساط ت
 112.700 ــ       112.700  104.909 ــ       104.909 مطالبات قائمة 
 (92.786) ــ       (92.786)  26.125 ــ       26.125 عنهاغير المبلّغ مطالبات متكبدة 

 ــ       ــ       ــ        111 ــ       111 تسوية مطالبات احتياطي
 9.242 9.242 ــ        7.509 7.509 ــ       مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 
 ــ       (34.696) 34.696  ــ       221.571 (221.571) مبالغ مستحقة لعمليات المساهمين

 321.504 746.050 1.067.554  182.217 487.799 670.016 
 (5.520) (5.520) ــ        (10.222) (10.222) ــ       نهاية الخدمة المدفوعة  مكافأة

 (81.695) ــ       (81.695)  (47.553) ــ       (47.553) وثائق اللى حملة إفائض مدفوع 
 (47.478) (47.478) ــ        (38.119) (38.119) ــ       مدفوعة دخل واريبة زكاة

 535.323 434.801 100.522  971.660 697.709 273.951 من األنشطة التشغيلية الناتجصافي النقد 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م2018ديسمبر  31كما في 

 
 المعلومات اإلضافية )تتمة(.  37
 

 قائمة التدفقات النقدية )تتمة(

 

 

 

 م2017  م2018 

 

 عمليات التأمين

عمليات 

 عمليات التأمين  المجموع المساهمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

 ألف لاير سعودي سعودي ألف لاير ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (3.945.383) (1.032.806) (2.912.577)  (5.324.758) (1.478.709) (3.846.049) في ودائع ألجل  ايداع

 4.045.310 987.494 3.057.816  4.554.860 829.977 3.724.883 جلألمتحصالت من استحقاق ودائع 

 (2.421.572) (1.462.848) (958.724)  (1.828.024) (794.544) (1.033.480) استثماراتشراء 

 1.981.247 1.289.930 691.317  1.916.027 873.189 1.042.838 استثمارات  بيع

 (31.557) (31.557) ــ        (5.820) (5.820) ــ       شراء تجهيزات واثاث ومعدات

 8 8 ــ        7  7  ــ       تجهيزات واثاث ومعدات استبعاد

 (28.263) (28.263) ــ        (21.049) (21.049) ــ       موجودات غير ملموسة  شراء

 ــ       ــ       ــ        (40.000) (40.000) ــ       في ودائع نظامية إيداع

 (11.059) (11.059) ــ        (11.494) (11.494) ــ       بالصافي ،أسهم الموظفين بموجب برنامجمحتفظ بها أسهم  شراء

 (411.269) (289.101) (122.168)  (760.251) (648.443) (111.808) األنشطة االستثماريةالمستخدم صافي النقد 

        

        التمويليةالتدفقات النقدية من االنشطة 

 (120.000) (120.000) ــ        (160.000) (160.000) ــ       مدفوعة أرباح توزيعات

 ــ       ــ       ــ        9.120  9.120  ــ       غير سعوديين مساهمين من مستردة دخل اريبة
        

 (120.000) (120.000) ــ        (150.880) (150.880) ــ       التمويليةاألنشطة المستخدم في  صافي النقد

        

 4.054 25.700 (21.646)  60.529 (101.614) 162.143 صافي التغير في النقد وما في حكمه

 225.830 93.800 132.030  229.884 119.500 110.384 السنةالنقد وما في حكمه في بداية 

 229.884 119.500 110.384  290.413 17.886 272.527 السنةالنقد وما في حكمه في نهاية 




