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  الموجزة األولية ات حول القوائم الماليةاإليضاح
 م2018مارس  31في كما 

 
 التنظيم واألنشطة الرئيسية ـ  1

 

بموجب  ةها في المملكة العربية السعوديتأسيسسعودية تم مساهمة شركة هي ( "الشركة"التعاوني ) تأمينشركة بوبا العربية لل

 السجل (. رقم2008مايو  1الموافق )هـ 1429ربيع الثاني  24ك بتاريخ  /138قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

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

 للشركة في:المسجل الرئيسي 

 
 حي الخالدية

  األمير سعود الفيصلشارع 
 للشحن مقابل مبنى الخطوط السعودية

 23807ص.ب  
 21436جدة  

 المملكة العربية السعودية 
 

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

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

  .(م2007 سبتمبر 10الموافق )هـ 1428شعبان  28
  

ً وفي المملكة العربية السعودية  االمتعلقة بهنشطة التعاوني واأل تأمينالالشركة في تقديم خدمات  هدافتتمثل أ لنظام ل فقا

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

 

عربي السعودي مؤسسة النقد الالتنفيذية الصادرة عن  لوائحللوفقاً  التامينوافق مجلس اإلدارة على توزيع الفائض من عمليات ي

من الفائض السنوي من عمليات التأمين بينما يحصل حملة وثائق  %90يحصل المساهمين على نسبة "( حيث المؤسسة)"

 . أي عجز ينشأ عن عمليات التأمين يتم تحويله الى عمليات المساهمين بالكامل.%10وهي  النسبة المتبقيةالتامين على 

 

 

 عداداإل أساس ـ  2

 

 )أ( أساس االلتزام

 كما تم تعديله "التقرير المالي األولي"( 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة 

 ةرير المالياالزكاة وضريبة الدخل والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية للتق لىلمحاسبة عا بخصوص مؤسسةالمن قبل 

( "ضرائب الدخل" وتفسير 12) رقم الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ـ باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي

سة مؤسال( "الرسوم" فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل. وفقاً لتعميم 21لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )

 ىلم والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة ع2017بريل إ 11تاريخ  381000074519رقم 

"(، فإنه يتم احتساب مستحقات الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من مؤسسة الالزكاة وضريبة الدخل )"تعميم 

 .هخالل حقوق المساهمين تحت بند األرباح المبقا

 

ات مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية ـ باستثناء قياس االستثمارل وفقايتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة 

يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة حسب  متاحة للبيع.الستثمارات االبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل و

هاية والوديعة النظامية ومكافأة نباستثناء التجهيزات واالثاث والمعدات والموجودات يير الملموسة والشهرة ترتيب السيولة. 

فإن جميع الموجودات والمطلوبات األخرى هي ذات طبيعة قصيرة  مؤسسة،المستحقة الدفع الى للموظفين وااليرادات الخدمة 

  .النص على خالف ذلكاألجل ـ إال إذا تم 
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2018مارس  31كما في 

 

 أساس اإلعداد )تتمة(  ـ 2

 

 )تتمة( أساس االلتزام  )أ(
حسابات  كل منل وفقاً ألحكام نظام التأمين في المملكة العربية السعودية )اللوائح التنفيذية(، فإن الشركة تحتفظ بسجالت مستقلة

يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائدة "عمليات التأمين" و"عمليات المساهمين". وبالتالي، 
ديسمبر  31حتى  الموجزة إلى عمليات التأمين أو عمليات المساهمين في الحسابات ذات الصلة. كانت القوائم المالية األولية

الدخل الشامل والتدفقات النقدية لكل من عمليات التأمين وعمليات قوائم الدخل ووقائمة المركز المالي  للشركة تعرض 2017
 .منفصلشكل ب المساهمين

 
مؤسسة قوائم مالية توضيحية لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية. بتطبيق القوائم الخالل الفترة الحالية، أصدرت 

فيها الشركة قوائمها المالية األولية الموجزة بعد دمج عمليات  تصدرالمالية التوضيحية، فإن هذه هي الفترة األولى التي 
إعداد قوائم مالية على مستوى الشركة بما يتوافق  إطاروفي  المساهمين مع عمليات التأمين إلعداد قوائم مالية أولية موجزة.

 فقد تم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع أرصدة ة كما تم تعديلها من قبل المؤسسةرير الماليامع المعايير الدولية للتق
سياسات ال نفسـ إن وجدت ـ بالكامل. وتم تطبيق  المشتركة ومعامالت عمليات المساهمين. وتم استبعاد األرصدة والمعامالت

 .مماثلةفي ظروف  المشابهةالمحاسبية المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين على المعامالت واألحداث 
 

تطلبات محسب ولتتماشى مع عرض الفترة الحالية  المقارنة أرقام دمجإعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، تم  إطاروفي 
دخل الدخل وال( حول هذه القوائم المالية األولية الموجزة يقدم قائمة مركز مالي، وقوائم 21)رقم اإليضاح كما أن  .المؤسسة
 .منفصلعميات التأمين وعمليات المساهمين بشكل لكل من نقدية التدفقات الشامل و

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

 م.2017ديسمبر  31المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في  القوائم
 

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

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

 
 المحاسبية الهامة فتراضاتالتقديرات واالاألحكام و  )ب(
 

السياسات  تؤثر على تطبيق وافتراضاتأحكام وتقديرات  إتباعيتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة من اإلدارة 
المحاسبية والمبالغ المصرح عنها فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. إن النتائج الفعلية قد تختلف 

 عن تلك التقديرات.
 

اإلدارة في تطبيق السياسات  إتبعتهاإعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، فإن التقديرات الجوهرية التي  إطاروفي 
السياسات  فسنسياسات إدارة المخاطر وهي  تتضمنوالتي  المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات

 م.2017ديسمبر  31في القوائم المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في المطبقة 
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2018مارس  31كما في 

 

 أساس اإلعداد )تتمة(   ـ 2

 موسمية العمليات  )ج(

نظراً لموسمية العمليات فانه من المتوقع ارتفاع اإليرادات واالرباح التشغيلية في النصف الثاني من السنة مقارنة بالنصف  

 .األول
 

 المحاسبية الهامة السياسات - 3

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

  :عدا الموضح أدناهفيما ، م2017ديسمبر  31المستخدمة في اعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 

لجديدة ا ةرير المالياالمعايير الدولية للتق لجنة تفسيييييييير اتسييييييييرالجديدة وتف ةرير المالياالمعايير الدولية للتق   أ(

 وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة:

 

 للمعايير الحالية الصااادرة عن مجلس المعايير الدولية للمحاساابة )"المجلس"( والتغييرات الجديدة التالية والتعديالتالمعايير 

ً  –تم تطبيقها من قبل الشركة  2018يناير  1 فيحيز التنفيذ  والتي دخلت  :كما يكون مناسبا

 

 البيان المعيار/ التعديالت

( "تصااااانيف وقياس معامالت الدفع على أسااااااس 2) رقم تعديالت على المعيار (2) رقم المعيار الدولي للتقرير المالي

 سهم"األ

 عقارية"الستثمارات الا تتحويال( "40) رقم تعديالت على المعيار (40)رقم معيار المحاسبة الدولي 

قم رتفسااااااير المعيار الدولي للتقرير المالي 

(22)  ً  معامالت العمالت األجنبية والثمن المدفوع مقدما

 اإليرادات من العقود مع العمالء )انظر أدناه( (15) رقم المعيار الدولي للتقرير المالي

( 1)رقم  المعياااار الااادولي للتقرير الماااالي

 (28) رقم المحاسبة الدولي ومعيار

 

 م2016ـ  2014م على المعايير 2016دورة التحسينات السنوية 

 

الية األولية القوائم المهذه والتفساايرات التي تنطبق على الشااركة ليس لها أي تأثير جوهري على المعدلة إن تطبيق المعايير 

 الموجزة.

 

 عقود العمالء اإليرادات من (15) رقم المعيار الدولي للتقرير المالي

عمالء ويحل محل التوجيهات الحالية العقود ( نموذجاً شااامالً منفرداً للمحاساابة عن اإليرادات من 15) رقم يوضااح المعيار

أن  ومع. ةرير الماليالدولية للتقالمعايير ا ضااامنالعديد من المعايير والتفسااايرات  في والموجود حاليابخصاااوص اإليرادات 

 المعيار علىهذا تطبيق المنشاا ت سااوف تحتاج إلى إال أن  ،"( ال ينطبق على "اإليرادات من عقود التأمين15) رقم المعيار

 . العقود يير التأمينية )أو أجزاء من عقود التأمين(

 

 المعيار تبنيجوهري على المبالغ التي ساابق اإلفصاااح عنها عند  أي أثراإلدارة بإجراء تقييم واسااتنتجت بعدم وجود قامت 

 م.2018يناير  1( في 15) رقم
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2018مارس  31في كما 

 

 )تتمة( المحاسبية الهامة السياسات - 3

 

 لم تدخل حيز التنفيذوالتي المعايير الصادرة   ب(

فيما يلي المعايير الصااادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصاادار القوائم المالية األولية الموجزة. وتتضاامن القائمة 

الشااركة تطبيق  متعتزالمعايير والتفساايرات الصااادرة والتي تتوقع الشااركة أن تصاابح موضااع التطبيق في تاريخ مسااتقبلي. 

 :نفيذقيد التالمعايير التالية حالما تصبح 

 

 البيان المعيار/ التفسير

يسييييري مفعوله اعتبارا  من 

 بعد او في الفترات التي تبدأ

 التواريخ التالية

 انظر اإليضاح أدناه  األدوات المالية (9) رقم المعيار الدولي للتقرير المالي

 م2019يناير  1 عقود اإليجار (16) رقم المعيار الدولي للتقرير المالي

 قمر تفسااااااير المعيار الدولي للتقرير المالي

 م2019يناير  1 عدم التيقن بخصوص معالجة ضرائب الدخل (23)

 م2021يناير  1 عقود التأمين  (17) رقم المعيار الدولي للتقرير المالي

 

 األدوات المالية - (9) رقم المعيار الدولي للتقرير المالي

( "األدوات المالية" 9)رقم المعيار الدولي للتقرير المالي  ةرير المالياأصااادر مجلس المعايير الدولية للتقم، 2014في يوليو 

( "األدوات المالية: االعتراف والقياس. يدمج المعيار متطلبات التصنيف 39)رقم والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي 

المتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسارة  نئتمااال خسائرذج انخفاض والقياس الجديدة للموجودات المالية مع إدخال نمو

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

 

  أو القيمة العادلة. ساااوف يعتمد أسااااس التصااانيف على  أةالمطفإن جميع الموجودات المالية سااايتم قياساااها إما بالتكلفة

نموذج األعمال وخصااائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. يبقي المعيار على معظم متطلبات المطلوبات 

المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخساااااارة حيث أن ذلك  المطلوبات( باساااااتثناء تلك 39) رقم المالية للمعيار

ر يجب إدراجه في الدخل الشامل اآلخ الخاص بالشركة ياالئتمان التصنيف على العائدالجزء من تغيرات القيمة العادلة 

 بدالً من قائمة الدخل.

 ئر االئتمان المتوقعة عن جميع القروض ( يتطلب من المنشاااااا ت تسااااااجيل مخصااااااص مقابل خسااااااا9) رقم إن المعيار

والموجودات المالية للديون األخرى يير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بجانب الذمم المدينة من 

عقود اإليجار التمويلي، مع التزامات القروض وعقود الضاااااامانات المالية. يعتمد المخصااااااص على خسااااااائر االئتمان 

االثني عشااااااار شاااااااهراً القادمة إال إذا كان هناك زيادة جوهرية في  خالل فترةبطة مع احتمالية التعثر المتوقعة المرت

 رقم المعيار ضمن بها االعترافقبل ( يتم إدراج خسائر االئتمان 9) رقم . بموجب المعيارنشأتهامخاطر االئتمان منذ 

(39.) 

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

 

( 4)قم رتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ةرير الماليام، أصاااادر مجلس المعايير الدولية للتق2016في ساااابتمبر 

( بالنسااابة لشاااركات التأمين قبل إصااادار 9) رقم طبيق المعيار"عقود التأمين" وعالجت التعديالت النتائج المحاسااابية جراء ت

ً معيار المحاساااابة  لعقود التأمين. تقدم التعديالت خيارين لشااااركات التأمين: طريقة التأجيل وطريقة  المتوقع صاااادوره الحقا

( حتى تاريخ سريان 9) رقم المعياراالستبعاد. توفر طريقة التأجيل للمنشأة ـ إذا كانت مؤهلة لذلك ـ اعفاًء مؤقتاً من تطبيق 

عدم حاالت م ـاااااااا أيهما أقرب. تساامح طريقة االسااتبعاد للمنشااأة اسااتبعاد تأثيرات بعض 2021د التأمين الجديد أو العام وعق

 المحاسبية من الربح أو الخسارة والتي يمكن أن تقع قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد. التوافق
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 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاحات حول 

 م 2018مارس  31في كما 

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة - 3

 

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

 

 )تتمة( األدوات المالية - (9) رقم المعيار الدولي للتقرير المالي

 

 بشااكل رئيسااي(، فإن المنشااأة التي تتعلق أنشااطتها 4)رقم بموجب االعفاء المؤقت المقدم من خالل التعديالت على المعيار 

(. وقد قامت الشاااركة بتقييم التأثيرات والتوصااال إلى اساااتنتاج يقضاااي بتأجيل 9) رقم بالتأمين يمكنها تأجيل تطبيق المعيار

 م.2021يناير  1( حتى تاريخ الحق والذي لن يكون بعد 9) رقم تطبيق المعيار

  

 ـ والى حد كبير( على القوائم المالية األولية الموجزة للشااركة سااوف يأخذ في االعتبار ـاااااااا 9)رقم المعيار  تطبيقإن تأثير 

 ( بشكل كامل.9) رقم المعيار تطبيقتأثير تقييم  مكن. وبالتالي، فليس من الم"عقود التأمين"التداخل مع معيار 

 

 نقد وما في حكمهال  ـ 4

 

 مما يلي:حكمه ما في والنقد  يتكون

 

 
 م2018مارس  31

 )غير مراجعة(
 

 م2017ديسمبر  31

 )مراجعة(

 سعودي(ألف لاير )  سعودي(ألف لاير ) 

    تأمينعمليات ال

 110.384  128.272 رصدة بنكية ونقد أ

    

    عمليات المساهمين

 119.500  61.253 ارصدة بنكية ونقد

 ــ       88.924 ثالثة أشهرباستحقاق أقل من ألجل  يعةود

 150.177  119.500 

 229.884  278.449 المجموع

 

ير المالي. في تاريخ التقر يتم تسوية مبلغ مستحق الدفع الى / مستحق القبض من عمليات المساهمين عن طريق تحويل نقد

ساااااااعودي الى  لايرمليون  24بمبلغ  اً م حولت عمليات التامين نقد2018مارس  31خالل فترة الثالثة أشاااااااهر المنتهية في 

 مليون لاير سعودي(. 420.5م: 2017ديسمبر  31عمليات المساهمين )
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2018مارس  31في كما 

 

  ألجلودائع  ـ 5

 

ودائع مرابحة بشاااكل رئيساااي هذه الودائع هي . ومؤساااساااات مالية مرموقة بنوك تجارية مع ألجللشاااركة ودائع دى ال يوجد

قاق ولديها مدة اسااتح في الغالب السااعوديودائع المرابحة هذه مقومة باللاير  مضاااربة.الى نساابة ضاائيلة كودائع  باإلضااافة

الودائع . فيما يلي حركة سنوياً  %4.00الـااى  %2.00تتراوح من  بنسبايرادات مالية  تحققو أشهرثالثة  منكثر أاصلية 

 :م على التوالي2017 ديسمبر 31و 2018مارس  31المنتهية في  السنة/فترةالخالل  ألجل

 

 
 م2018مارس  31

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2017 ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

    تأمينعمليات ال

 3.057.816   2.912.577  السنة/الرصيد في بداية الفترة

 (3.057.816)  (616.936) السنة/خالل الفترة مستحقةودائع 

 2.912.577   448.500  السنة/خالل الفترة مضافةودائع 

  2.744.141   2.912.577 

    

    عمليات المساهمين

 987.494   1.032.806  السنة/الرصيد في بداية الفترة

 (987.494)  ( 180.585) السنة/الفترةخالل  مستحقةودائع 

 1.032.806   459.449  السنة/الفترةخالل  مضافةودائع 

  1.311.670   1.032.806 

 3.945.383   4.055.811  المجموع

 

 صافي بال ،مدينة أقساط تامين     - 6

 

 :األطراف التالية المبالغ المستحقة منتتضمن أقساط التأمين المدينة 

 

 م2018مارس  31 

 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

 م2017 ديسمبر 31 

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

2.069.600  مين أحملة وثائق الت    1.013.430  

450  (14 رقم جهات ذات عالقة )االيضاح    226  

  2.070.050    1.013.656  

(151.970) مدينة مشكوك في تحصيلهاأقساط تأمين مخصص    (142.674)  

1.918.080  صافي بال ،أقساط تامين مدينة    870.982  
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2018مارس  31في كما 

 

  ستثماراتاال ـ  7

 يلي: تصنف االستثمارات كما

 
 م2018مارس  31

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2017 ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

    عمليات التأمين 

 411.441  244.972 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 409.335  476.295 استثمارات متاحة للبيع 

 721.267  820.776 

 

    عمليات المساهمين 

 495.966  186.845 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 404.948  614.897 استثمارات متاحة للبيع 

 801.742  900.914 

 1.721.690  1.523.009 المجموع

 

 االستثمارات: أرصدة يلي الحركة فيفيما 

 

 
 م2018مارس  31

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2017ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    عمليات التأمين
 544.090   820.776  السنةفي بداية الرصيد 
 958.724   344.621  السنة/خالل الفترةمشتراه 
 (691.317)  (441.621) السنة/خالل الفترة ةمباع
 3.559   748  السنة/محققه خالل الفترة أرباح

 5.720   (3.257) السنة/أرباح يير محققة خالل الفترة/)خسائر(

  721.267   820.776 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2018مارس  31في كما 

 

 )تتمة( االستثمارات ـ  7

 
 م2018مارس  31 

 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

ديسمبر  31

 م2017

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

   عمليات المساهمين

 714.330  900.914  الرصيد في بداية السنة

 1.462.848  333.105  خالل الفترة/السنة مشتراه 

 (1.289.930) (437.827) خالل الفترة/السنةمباعة 

 8.257  7.150  أرباح محققة خالل الفترة/السنة

 5.409  (1.600) )خسائر(/ أرباح يير محققة خالل الفترة/السنة

  801.742  900.914 

 

 الوديعة النظامية  ـ  8

 
 ً ً يعادل للوائحوفقا مليون لاير  80من رأسمالها المدفوع بقيمة  %10التأمين التي حددتها المؤسسة، أودعت الشركة مبلغا

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

 

 الفنيةاالحتياطيات   -9

 
 الحركة في اقساط التامين غير المكتسبة  1.9

 فيما يلي الحركة في أقساط التأمين يير المكتسبة

 م )غير مراجعة(2018 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في  

 
 اإلجمالي 

 )ألف لاير سعودي(

 إعادة تأمين 

 )ألف لاير سعودي( 
 

 الصافي

 )ألف لاير سعودي( 

       

 3.085.933   (5.146)  3.091.079  م2018يناير  1الرصيد في 
 2.472.493   (16.664)  2.489.157  ( خالل الفترة صادرةأقساط تامين مكتتبة/)

 (1.938.111)  20.458   (1.958.569) أقساط تامين مكتسبة خالل الفترة

  3.621.667  (1.352)   3.620.315 

 
 )مراجعة(م 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
 اإلجمالي 

 )ألف لاير سعودي(

 إعادة تأمين 

 )ألف لاير سعودي( 
 

 الصافي

 )ألف لاير سعودي( 

       

 3.093.634   (1.356)  3.094.990  م2017يناير  1الرصيد في 
 7.664.613   (68.348)  7.732.961   السنة( خالل صادرةأقساط تامين مكتتبة/)

 (7.672.314)  64.558   (7.736.872) السنةأقساط تامين مكتسبة خالل 

  3.091.079  (5.146)   3.085.933 
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 إليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(ا

  م2018مارس  31في كما 
 

 )تتمة( االحتياطيات الفنية  -9

 

 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات  2.9

 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات الفنية األخرى مما يلي:يتكون 

 م2018مارس  31 

 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

ديسمبر  31

 م2017

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

   

 450.249  588.721  مطالبات قائمة 

 871.998  1.132.687  عنها يير مبلغمطالبات متكبدة 

 19.289  19.289  تسوية المطالبات احتياطي

  1.740.697  1.341.536 

   :خصمي

 (360) (352) حصة معيدي التامين في المطالبات القائمة 

 (670) (678) عنها يير المبلغحصة معيدي التامين في المطالبات المتكبدة 

   

 1.340.506  1.739.667  صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات

 

  المستأمنةودات الموج -10

اتفاقية إدارة طرف  بتوقيع، وبعد الحصول على موافقة المؤسسة، قامت الشركة 2018مارس  31خالل الفترة المنتهية في 
 لموظفي العميل حسب أنظمة وشروط محددة المقدمة ثالث )"االتفاقية"( مع عميل حيث تقوم الشركة بتسهيل الخدمات الطبية

 1)الموافق  1439جمادى الثاني  13 . يسري مفعول هذا العقد منيةإدار رسوميتم الحصول مقابل هذه الخدمات على و
 (. 2018مارس 

 
 ، قامت الشركة باستالم مبالغ نقدية مقدمة من العميل لتسوية المطالباتتلك االتفاقيةلغرض الوفاء بااللتزامات المترتبة إزاء 

المتوقعة من مقدمي الخدمات الطبية. وبما أن الشركة تعمل كوكيل، فإن األرصدة البنكية والمطالبات القائمة المتعلقة باالتفاقية 
. بلغت الموجودات الموجزة قائمة المركز المالي األولية تم إجراء المقاصة بينها المركز الماليإعداد قائمة كما في تاريخ 

 : ال شيء(. 2017مليون لاير سعودي ) 70 مستأمنةوالمطلوبات المحتجزة بصفة 
 

 ومطلوبات محتملة  التزامات -11

 :لشركةاعلى فيما يلي االلتزامات والمطلوبات المحتملة  (أ

 م2018مارس  31 

 مراجعة()غير 

 ألف لاير سعودي

 

ديسمبر  31

 م2017

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

 1.000  1.200  خطابات اعتماد 

 32.682  37.843  خطابات ضمان*

 169.764  150.363  تشغيليةالتزامات 

 203.446  189.406  المجموع
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2018مارس  31كما في 

 
 التزامات ومطلوبات محتملة )تتمة( -11

 نيةاإلجراءات القانو حالةتغيير في  أييطرأ . لم تياديةعاالعمال اال إطارتخضع الشركة الى إجراءات قانونية في  (ب

 م.2017ديسمبر  31 منذ تاريخ

مليون  37.8إلى عمالء مقابل تأمينات نقدية بمبلغ  خطابات ضمان، أصدرت الشركة م2018مارس  31 بتاريخ*

بند  ضمن ةالمقيد اتيداعاإل ه( مودعة لدى البنوك. تم ادراج هذمليون لاير سعودي 32.68م: 2017) لاير سعودي

 خرى.األموجودات المدفوعة مقدماً والمبالغ ال

 

 القيم العادلة لألدوات المالية    -12

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

في السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تحدث 

 إما:

  في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 

 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في ظل يياب سوق رئيسية 
 

 تحديد القيمة العادلة والتدرج الهرمي للقيمة العادلة       أ( 
 

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

ركة للش يمكن والتيأو استثمار مطابق  نشطة لنفس األداة الماليةالسواق األاألسعار المتداولة في  :األول المستوى

 .الحصول عليها في تاريخ القياس
  
األسعار المتداولة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مشابهة أو أساليب تقييم أخرى تعتمد فيها  :المستوى الثاني

 جميع المعطيات الهامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها.
 

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

 الدفترية والقيمة العادلة القيم      ( ب
 

 لتدرجاالعادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مسااااااتوياتها في  ةمة الدفترية والقيمييبين الجدول التالي الق

ت المالية والمطلوبا موجوداتمعلومات القيمة العادلة لل الجدول تضااامنيال  .المالية المقاساااة بالقيمة العادلةلألدوات  الهرمي

ً كانت القيمة الدفترية  إذا المالية يير المقاسة بالقيمة العادلة  للقيمة العادلة. قريبة نسبيا
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2018مارس  31في كما 

 

 )تتمة( الماليةالقيم العادلة لألدوات      -12

 

 القيم الدفترية والقيمة العادلة )تتمة(      ب( 

 

   القيمة العادلة 

المستوى  

 األول

المستوى  

 الثاني

المستوى  

 الثالث

  

 المجموع

  

 القيمة الدفترية

          ()ألف لاير سعودي

          )غير مراجعة(م 2018مارس  31

          

          موجودات مالية بالقيمة العادلة 

          

بالقيمة ستثمارات محتفظ بها ا

 431.817  ـــ      427.706  4.111 من خالل قائمة الدخل العادلة

 

431.817 

 1.091.192  1.091.192  ـــ      460.619  630.573 استثمارات متاحة للبيع

 1.523.009  1.523.009  ـــ      888.325  634.684 

 

   القيمة العادلة 

المستوى  

 االول

المستوى  

 الثاني

المستوى  

 الثالث

  

 المجموع

  

 القيمة الدفترية

          (سعودي لاير)ألف 

          م )مراجعة(2017 ديسمبر 31

          

          موجودات مالية بالقيمة العادلة 

          

بالقيمة ستثمارات محتفظ بها ا

 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

 559.447  1.162.243 
 

 1.721.690  1.721.690  ـــ    

 
 قياس القيمة العادلة       ج( 
 

 غير المالحظة الجوهرية والمدخالتالتقييم  أساليب
 

م 2018مارس  31في كما  الثانيللمسااااتوى التقييم المسااااتخدمة في قياس القيم العادلة  بيبين الجدول التالي اسااااالي
 إضافة الى المدخالت الجوهرية المستخدمة يير المالحظة.م 2017 ديسمبر 31و
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2018مارس  31في كما 

 
 )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية       -12
 

 )تتمة( قياس القيمة العادلة        ج( 
 
 
 

 النوع

 
 

 أسلوب التقييم

 
مييييدخيالت جيوهيرييييية غييير 

 مالحظة

الييعييالقيييية بييييين الييمييييدخييالت 
الجوهريييية غير المالحظييية 

 وقياس القيمة العادلة 
 

ئدة  فا صاااااااكوك ذات معدل 
 ةاستثماريوصناديق  غيرمت
 

على التقييمااااات تساااااااتنااااد 
األسااااعار التي تم اسااااتالمها 
 من قباااال ماااادير المحفظااااة

في نهاية كل  االساااااااتثمارية
فترة وعلى أسااااعار اإليالق 
 لصااااااااافي قيماة الموجودات

 .المعلنة

 ال ينطبق ال ينطبق

 
 التشغيلية قطاعاتال      -13
 

شركة عقود تأمين قصيرة األجل فقط لتغطية خدمات الرعاية الصحية ) ن صحي(. إن كافة عمليات التأميالتأمين التصدر ال
للشاااااركة ت مارس في المملكة العربية الساااااعودية. أليراض تقارير اإلدارة، يتم مراقبة العمليات وفقاً لفئتين من العمالء بناًء 

تبروا العمالء فال يع الشاااااركات الكبرى، أما بقيةعلى عدد األفراد المشااااامولين بالتغطية. إن قطاع العمالء الرئيساااااين يمثل 
عمالء رئيساااايين. يتم إعداد التقارير عن القطاعات التشااااغيلية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة الى فريق اإلدارة 

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

 اعات التشغيلية عمليات المساهمين في الشركة.ال تتضمن القط
 

ال تتضاامن نتائج القطاعات ايرادات االسااتثمار والعموالت واإليرادات األخرى ومصااروفات البيع والتسااويق والمصااروفات 
 العمومية واالدارية.

 
مقدماً وموجودات  واستثمارات ومبالغ مدفوعة ألجلالنقد وما في حكمه وودائع  أرصدة ال تتضمن موجودات القطاعات

أخرى. ال تتضمن مطلوبات القطاعات ارصدة إعادة تأمين مستحقة الدفع ومصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى ومبالغ 
مستحقة إلى عمليات المساهمين والتزامات دفعات على أساس األسهم ومستحق من عمليات المساهمين وحصة حملة الوثائق 

 من فائض عمليات التأمين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التعاوني تأمينركة بوبا العربية للـش
 مساهمة سعودية( )شركة

- 21 - 
 

 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية اإليضاح

  م2018مارس  31في كما 

 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال      -13

 

طبقا إلجراءات التقارير الداخلية بالشاااااركة، تم اعتماد القطاعات التشاااااغيلية من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنشاااااطة الشاااااركة 

 كما هي مدرجة أدناه: وموجوداتها ومطلوباتها

 

م )غير مراجعة(2018مارس  31 كما في   

   عمليات التأمين 

  يةالتشغيلقطاعات ال

 غير رئيسي رئيسي )ألف لاير سعودي(

مجموع عمليات 

 التامين

عمليات 

 المجموع المساهمين

      الموجودات

 

 أقساط تامين مدينة، بالصافي

 

 1.918.080 ــ     1.918.080 791.264 1.126.816

 قساطفي األحصة معيدي التأمين 

 1.352 ــ     1.352 1.352 ــ     مكتسبةاليير 

في معيدي التامين  حصة

 352 ــ     352 32 320 قائمةالمطالبات ال

في معيدي التامين  حصة

 يير المبلغمتكبدة المطالبات ال

 678 ــ     678 61 617 عنها

 81.309 ــ     81.309 44.720 36.589 مؤجلة ائقاقتناء وث تكاليف

 6.343.895 2.597.530 3.746.365 ــ     ــ     مصنفةموجودات يير 

 8.345.666 2.597.530 5.748.136 837.429 1.164.342 مجموع الموجودات

      

      المطلوبات

 3.621.667 ــ     3.621.667 2.209.217 1.412.450 أقساط تامين يير مكتسبة

 588.721 ــ     588.721 211.940 376.781 مطالبات قائمة 

 1.132.687 ــ     1.132.687 407.767 724.920 عنها يير مبلغمتكبدة  مطالبات

 19.289 ــ     19.289 6.944 12.345 احتياطي تسوية المطالبات

 679.935 290.201 389.734 ــ     ــ     مصنفةبات يير ومطل

 6.042.299 290.201 5.752.098 2.835.868 2.526.496 المطلوباتمجموع 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2018مارس  31في كما 

 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال      -13

 

 م )مراجعة(2017 ديسمبر 31كما في 

   عمليات التامين 

 

  القطاعات التشغيلية

 )ألف لاير سعودي(

 

 

 رئيسي

 

 

 يير رئيسي

 

مجموع عمليات 

 التامين

 

عمليات 

 المساهمين

 

 

 المجموع

      الموجودات

 870.982 ـــ     870.982 359.305 511.677  صافيبال ،أقساط تامين مدينة

في حصة معيدي التأمين 

 5.146 ـــ     5.146 5.146 ـــ     مكتسبةر القساط يياأل

في معيدي التامين  حصة

 360 ـــ     360 33 327 قائمةالمطالبات ال

في حصة معيدي التامين 

غ يير المبلمتكبدة المطالبات ال

 670 ـــ     670 60 610 عنها

 71.076 ـــ     71.076 39.092 31.984 مؤجلة ائقاقتناء وث تكاليف

 6.384.103 2.382.831 4.001.272 ـــ     ـــ     مصنفةموجودات يير 

 7.332.337 2.382.831 4.949.506 403.636 544.598 مجموع الموجودات

      

      المطلوبات

 3.091.079 ـــ     3.091.079 1.854.647 1.236.432 أقساط تامين يير مكتسبة

 450.249 ـــ     450.249 154.066 296.183 مطالبات قائمة 

 871.998 ـــ     871.998 321.943 550.055 نهاع مبلغ ييرمطالبات متكبدة 

 19.289 ـــ     19.289 6.944 12.345 المطالبات احتياطي تسوية

 577.672 261.494 316.178 ـــ     ـــ     مصنفةبات يير لومط

 5.010.287 261.494 4.748.793 2.337.600 2.095.015 مجموع المطلوبات
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 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاحات حول 

 م 2018مارس  31في كما 

 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال      -13

 

 م2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في   

 )غير مراجعة(   

 المجموع  غير رئيسي  رئيسي  

  يةقطاعات التشغيلال

 )ألف لاير سعودي(

      

       االيرادات

 2.489.157   981.634   1.507.523   إجمالي األقساط المكتتبة

ً  – أقساط صادرة لمعيدي التأمين  (2.346)  (680)  (1.666)  محليا

ً  – أقساط صادرة لمعيدي التأمين  (14.318)  (4.153)  (10.165)  دوليا

 2.472.493   976.801   1.495.692   المكتتبةصافي األقساط 

 (534.382)  (229.885)  (304.497)  ة بستصافي التغير في األقساط يير المك

 1.938.111   746.916   1.191.195   بةسصافي األقساط المكت

       تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 (1.341.277)  (509.685)  (831.592)  اجمالي المطالبات المدفوعة

 12.600   4.788   7.812   حصة معيدي التامين في المطالبات المدفوعة 

 (1.328.677)  (504.897)  (823.780)  المدفوعةصافي المطالبات 

 (138.472)  (52.247)  (86.225)  تغير في المطالبات القائمةالصافي 

ر ييمطالبات المتكبدة ال في تغيرال صافي

 عنها غالمبل

 

(162.328)  (98.361)  (260.689) 

 (1.727.838)  (655.505)  (1.072.333)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (43.310)  (18.190)  (25.120)   تكاليف اقتناء الوثائق

 (1.771.148)  (673.695)  (1.097.453)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 166.963  73.221  93.742  صافي دخل االكتتاب

       )مصروفات( / إيرادات تشغيلية اخرى

مدينة مشكوك في  أقساط تأمينمخصص 

 تحصيلها

     

(10.847) 

 43.115       إيرادات يير مصنفة 

 (189.883)      مصروفات يير مصنفة

 تشغيليةاليرادات اإلمصروفات( / المجموع )

 االخرى

      

(157.615) 

       

 9.348       لفترةاصافي دخل 

عمليات التامين بعد  إلى صافي الدخل العائد

 تحمل العجز من قبل المساهمين

      

 ـــ    

 9.348      صافي الدخل العائد للمساهمين
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2018مارس  31في كما 

 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال      -13

 

 م2017مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في   

 )يير مراجعة(

 المجموع  يير رئيسي  رئيسي  

 يةقطاعات التشغيلال

 )ألف لاير سعودي(

      

       اإليرادات

 2.252.770   914.698   1.338.072   ةبتجمالي األقساط المكتإ

ً  – أقساط صادرة لمعيدي التأمين  (1.392)  (418)  (974)  محليا

ً  – أقساط صادرة لمعيدي التأمين  (15.015)  (4.340)  (10.675)  دوليا

 2.236.363   909.940   1.326.423   ةبتصافي األقساط المكت

 (359.925)  (179.557)  (180.368)  ةبسصافي التغير في األقساط يير المكت

 1.876.438   730.383   1.146.055   بةسصافي األقساط المكت

       االكتتابتكاليف ومصروفات 

 (1.647.095)  (592.945)  (1.054.150)  اجمالي المطالبات المدفوعة

 11.055   3.971   7.084   حصة معيدي التامين في المطالبات المدفوعة

 (1.636.040)  (588.974)  (1.047.066)  المطالبات المدفوعة صافي

 (7.579)  (4.775)  (2.804)  في المطالبات القائمة تغيرصافي ال

ر يي المتكبدة المطالباتفي  رتغيالصافي 

 عنها المبلغ

 

(10.767)  (14.606)  (25.373) 

 (1.668.992)  (608.355)  (1.060.637)  صافي المطالبات المتكبدة

 (50.518)  (21.218)  (29.300)   وثائقالتكاليف اقتناء 

 (1.719.510)  (629.573)  (1.089.937)  االكتتابمجموع تكاليف ومصروفات 

 156.928   100.810   56.118   االكتتابصافي دخل 

       أخرى )مصروفات(/ إيرادات تشغيلية

مدينة مشكوك  أقساط تأمينمخصص عكس 

 في تحصيلها 

 

     13.515 

 41.364       إيرادات يير مصنفة 

 (172.109)      مصروفات يير مصنفة

 تشغيليةاليرادات اإلمصروفات( / المجموع )

 االخرى

      

(117.230) 

 39.698       صافي الدخل للفترة

بعد صافي الدخل العائد لعمليات التامين 

 عمليات التأمين مستحق الدفع تحويل فائض

     

(3.005) 

 36.693       صافي الدخل العائد للمساهمين
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2018مارس  31في كما 
 

 عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال      -14
 

ك بالشركة والمنش ت التي تسيطر عليها تل اإلدارةتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وكبار أعضاء 
التي األحكام و هذه العملياتتسعير  الموافقة على تتم التي تخضع لسيطرة مشتركة أو التي تتأثر بتلك الجهات. جهات أوال

فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة  .إدارة الشركة ومجلس اإلدارة من قبل لها تخضع
    :بها واألرصدة المتعلقة الفترةخالل 

 
 

 ذات العالقة الجهة

 

 طبيعة المعاملة

  

المنتهية ت للفترة مبلغ المعامال

 في

  

 ( كما في الدائن) /المدينالرصيد 

   

مارس  31

 م2018

 

مارس  31

 م 2017

 

مارس  31

 م 2018

 

 

 ديسمبر  31

 م2017 

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

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(   

        

 226  450   2.504 1.651  ةمكتتبتأمين اقساط  مساهمون
تأمين إعادة اقساط  مساهمون

  صادرة

 

1.025 1.268 
 

(*12.097) (*11.476) 
 (1.118) (72)   608 711  مطالبات مدفوعة مساهمون
تكاليف عالج تم  مساهمون

تحميلها من قبل 

 الخدمة  يمقدم

 

2.559 795 

 

 (138) ــ 
مصروفات معاد  مساهمون

 من /إلىتحميلها 

 -عالقة  اتذ جهة

 بالصافي

 

274 2  (*1.894) (*1.620) 
مساواة في توزيع  مساهمون

 الضريبة بالصافي

 

 (1.169*) (1.169*)  ــ  ــ  
شركة بوبا ميدل ايست 

 جهةليمتد القابضة )

 عالقة( تذا

 

 

 رسوم عالمة تجارية 

 

4.886 4.728 

 

(*24.207) (*19.321) 
 
 لاير سعودي(. ألف 33.586م: 2017لاير سعودي ) ألف 39.367بلغت مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة * 
 

 :مارس 31المنتهية في  اإلدارة خالل الفترة وكبار موظفيأعضاء مجلس اإلدارة  فيما يلي تعويضات
 

 م2018مارس  31 

 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 

 م2017مارس  31

 )يير مراجعة(

 لاير سعوديألف 

 
 4.912  6.034  منافع قصيرة األجل 
 2.170  1.661  منافع طويلة األجل 

  7.695  7.082 

 

طويلة المنافع  تتكونبينما ، المكاف ت السنوية والحوافزو العموالتو البدالتواألجل الرواتب قصيرة منافع التتضمن 
 األجل. طويلحوافز النهاية الخدمة للموظفين وبرنامج  مكافأةاألجل من 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2018مارس  31في كما 
 

 الزكاة وضريبة الدخل      -15
 

 الوضع الزكوي

 إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(.  2016قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية للسنوات المالية حتى 
 

ً م وربوط2012م حتى 2008استلمت الشركة الربوط النهائية للفترات المالية من  م متضمنة 2014م و2013 تينأولية للفتر ا

ة استثمارات مصنفة بالقيمة العادل بخصملاير سعودي تعود بشكل رئيسي لعدم السماح  مليون 40مطالبات إضافية بإجمالي 

عاء الزكوي. قدمت الشركة اعتراضات على هذه الربوط لدى الهيئة. وفيما من خالل قائمة الدخل وودائع نظامية من الو

 افيةبمطالبات زكوية إضم فقد تسلمت الشركة قرار لجنة االعتراض االبتدائية لصالح الهيئة 2012م و2011يتعلق بالسنتين 

القرار لدى لجنة االستئناف العليا. تعتقد إدارة الشركة هذا قامت الشركة بتقديم اعتراض على  .مليون لاير سعودي 17 بمقدار

خصص قامت الشركة بقيد م ذلك من وبالريمبأحقية موقفها وتتوقع صدور قرار من لجنة االستئناف العليا لصالح الشركة، 

 للزكاة. احتياطياضافي 
 

المتعلقة بمعالجة و 2014لسنة  التي قدمتها الشركةية اإلضاف المعلوماتإضافةً إلى ذلك، الشركة بانتظار قرار الهيئة حول 

 .2013الى  2008التوزيع التعاوني للفترات المالية من فائض الوديعة النظامية و
 

 م.2016م و2015لم تقم الهيئة بعد بإصدار أي ربط للسنتين 
 

م والسنة المنتهية 2018مارس  31الفترة المنتهية في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة خالل  مخصص الحركة فيفما يلي 
 م على التوالي:2017ديسمبر  31في 
 

  

 

 الزكاة المستحقة 

  )ألف لاير سعودي(

ضريبة الدخل 

 المستحقة

  )ألف لاير سعودي(

 المجموع

 م2018مارس  31

 )ألف لاير سعودي(

  )غير مراجعة(

 المجموع

 م2017ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي(

 مراجعة()

  الرصيد في بداية

 116.953   148.704  4.378  144.326 السنة الفترة/

  المخصص خالل

 79.229   22.567  9.923  12.644 الفترة/ السنة

  المدفوع خالل

 (47.478)  ـــ      ـــ      ـــ     الفترة/ السنة

 الرصيد في نهاية 

 148.704   171.271  14.301  156.970 الفترة/ السنة
 

 المال سأر      -16
 

 31) م2018مارس  31 كما في لاير سااعوديمليون  800بلغ راس مال الشااركة المصاارح به والصااادر والمدفوع بالكامل 
قيمة كل  (سااهممليون  80م:2017ديساامبر  31) مليون سااهم 80مليون لاير سااعودي( ويتكون من  800م:2017ديساامبر 
 لاير سعودي. 10سهم 
 

 :كاالّتيينقسم  الشركة ملكية إن هيكل
 

 م )غير مراجعة(2018مارس  31 

 
 )ألف لاير سعودي( نسبة الملكية

 418.710  %52.3 مساهمون رئيسيون

 381.290  %47.7 عموم المساهمين

 100.0%  800.000 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2018مارس  31في كما 

 

 س المال )تتمة(أر      -16

 

 م )مراجعة(2017ديسمبر 31 

 )ألف لاير سعودي( نسبة الملكية 

 418.710 %52.3 مساهمون رئيسيون

 381.290 %47.7 عموم المساهمين

 100.0% 800.000 

 

 النظامي  حتياطياال      -17

 

 ً  احتياطيك دخل المساااااهمينمن  %20 تجنيبعلى الشااااركة يجب في المملكة العربية السااااعودية،  تأميننظام ال للوائح وفقا

تقوم الشاااركة بإجراء هذا التحويل المدفوع.  رأس المال من %100 حتياطيحتى يسااااوي هذا االمن صاااافي الدخل نظامي 

ساسعلى  سمبر 31في  سنوي أ سمبر  31مليون لاير سعودي ) 504.02مبلغ تم تجنيب  2018 مارس 31في  . كمادي دي

مال  من رأس( %63: 2017ديسااااامبر  31) %63يمثل مما نظامي  كاحتياطي ساااااعودي( مليون لاير 504.02 :2017

 .الشركة المدفوع

 

 األسهمعلى اساس  الدفع      -18

دورهم في  لمكافأتهم مقابلالموظفين التنفيذين المؤهلين  لبعض كبارالشاااركة برنامج حوافز طويل األجل )"البرنامج"(  تقدم

. يركز البرنامج على كل من األداء الحالي والمسااااتقبلي ويمّكن المواهبتحقيق أهداف الشااااركة طويلة األجل وجذب وإبقاء 

 أساااسالمشاااركين من المساااهمة في نجاح الشااركة ويقاس بناًء على نمو صااافي الدخل وهام  الربح. ي منح البرنامج على 

 ح.ثالث سنوات من دورة األداء. يتم تقييم األداء الفعلي للشركة في نهاية كل سنة خالل فترة المن فترة

وم المشاركون المعتمدون باستالم أسهم شركة بوبا العربية قالبرنامج مبني بالكامل على الدفع على اساس االسهم وبموجبه ي

الشااروط الالزمة للمشااارك باإلضااافة الى اسااتكمال  وتلبيةبعد اسااتكمال فترة ثالث ساانوات من االداء وتحقيق مقاييس األداء 

 .اإلدارةمن مجلس  والمكاف ت المعتمدةإلشراف على البرنامج من قبل لجنة الترشيحات الموافقات الالزمة. يتم ا

يتم قيد تكلفة البرنامج خالل الفترة التي يتم الوفاء فيها بشاااااااروط الخدمة والتي تنتهي في التاريخ الذي يصااااااابح الموظفون 

ل المسجلة ـااااـاااا والمتعلقة بالبرنامج في ك المصروفاتمؤهلين بالكامل للحصول على منافع البرنامج )"تاريخ المنح"(. تمثل 

 اتالمصروفأفضل تقديرات لإلدارة حول عدد االسهم التي سيتم منحها في النهاية. ان حتى تاريخ المنح ـاااااااـااااااا  تاريخ مالي

 لسنة.في بداية ونهاية تلك اكما المتراكمة  المصروفاتالمحملة أو المضافة لقائمة الدخل لسنة تمثل الحركة في 

في  ابلةمقمع زيادة الموظفين  ومصروفاترواتب بند  ضمن المقدمةلخدمات الموظفين  البرنامج مصروفاتاجمالي  قيديتم 

". يتم سهماألعلى أساس  مدفوعات" (2)رقم للتقرير المالي طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

شااراء بالشااركة  تقومأي توزيعات أرباح على أسااهم المكافأة خالل فترة المنح وتحويلها إلى المشاااركين حال المنح.  تجنيب

 في تاريخ كل منح واالحتفاظ بها لدى الوسيط االستثماري ـ وهو األهلي كابيتال في الوقت الحالي. أسهم
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2018مارس  31في كما 

 

 الدفع على اساس األسهم)تتمة(      -18

 :برنامجال عملياتفيما يلي تفاصيل 

 

 

 الفترة/الشهر

 عدد األسهم

الموزعة، ) / المشتراة

 بالصافي –( المستبعدة

 

 القيمة العادلة

 لألسهم في تاريخ المنح

 المبلغ

 م2018مارس  31

 )ألف لاير سعودي(

 8.901  277 32.110  2015يوليو 

 4.200  221 18.993  م2015نوفمبر 

 ــ     ــ 51.103  م*2015ديسمبر 

 10.693  115 92.669  م2016مارس 

 (390) 139 (2.814) م2016مارس 

 (4.761) 139 (34.346) م2017مارس

 (788) 115 (6.825) م2017 مارس

 11.060  115 96.491  **2017يونيو

 (1.416) 139 (10.210) م2018مارس 

 27.499   237.171  المجموع

 51.103م، أصدرت الشركة أسهم مكافأة بواقع سهم مقابل كل سهم مصدر ونتيجة لذلك تم استالم 2015خالل ديسمبر  *

 سهماً اضافياً من أسهم البرنامج.

م وعملية شااااراء األسااااهم من قبل المساااااهمين في اجتماع 2019 –م 2017** تمت الموافقة رساااامياً على دورة البرنامج 

م( حسااب القوانين 2017مايو  8هـاااااااا )الموافق 1438شااعبان  12الجمعية العمومية يير العادي الذي انعقد يوم االثنين 

 واألنظمة الجديدة في المملكة العربية السعودية. 

 
 المالرأس  إدارة      -19
 
 .لمساهمينل القصوىقيمة ال تحقيقالشركة أهدافا للحفاظ على نسب جيدة لرأس المال لدعم أهدافها التجارية و مجلس إدارة حددي
 

تدير الشركة متطلباتها الرأسمالية عن طريق تقييم مخاطر حاالت العجز بين مستويات رأس المال القائمة والمطلوبة على 
يتم تعديل مستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة أساس منتظم. 

إلى  ةمدفوعالرباح األمبلغ توزيعات الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم الشركة بتعديل 
 اصدار أسهم.المساهمين أو 

 
الي خالل فترة التقرير الم رقابيالمتطلبات الرأسمالية المفروضة بابشكل كامل ي مجلس اإلدارة أر حسبالتزمت الشركة 
 المعلن عنها.

 
 ربحية السهم      -20

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

 الصادرة والقائمة في نهاية الفترة. 
 

 ال يتم تطبيق األرباح المخفضة للسهم على الشركة.
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2018مارس  31في كما 
 

 المعلومات االضافية        -21
 

 ةالموجز ةالمركز المالي االوليقائمة 
 
 )مراجعة( م2017ديسمبر  31  (مراجعة م )غير2018مارس  31 
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التامين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التامين 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        الموجودات
 229.884  119.500  110.384  278.449 150.177 128.272 حكمهالنقد وما في 
 3.945.383  1.032.806  2.912.577  4.055.811 1.311.670 2.744.141 ودائع ألجل

 870.982  ــ      870.982  1.918.080 ــ     1.918.080 صافي بال ،أقساط تامين مدينة
 1.721.690  900.914  820.776  1.523.009 801.742 721.267 استثمارات

 5.146  ــ      5.146  1.352 ــ     1.352 حصة معيدي التامين في األقساط يير المكتسبة
 360  ــ      360  352 ــ     352 حصة معيدي التامين في المطالبات القائمة 
غ يير المبلحصة معيدي التامين في المطالبات المتكبدة 

 670  ــ      670  678 ــ     678 عنها
 71.076  ــ      71.076  81.309 ــ     81.309 مؤجلة ائقتكاليف اقتناء وث

 200.000  200.000  ــ      ــ     ــ     ــ     مبالغ مستحقة من عمليات التامين
 170.528  12.993  157.535  167.612 14.927 152.685 مدفوعة مقدما وموجودات أخرى مبالغ 

 80.000  80.000  ــ      80.000 80.000 ــ      وديعة نظامية
 5.121  5.121  ــ      5.529 5.529 ــ     مستحقة من وديعة نظامية عموالت

 93.617  93.617  ــ      96.766 96.766 ــ     بالصافي- تجهيزات واثاث ومعدات
 39.880  39.880  ــ      38.719 38.719 ــ     موجودات يير ملموسة

 98.000  98.000  ــ      98.000 98.000 ــ     الشهرة

 5.748.136 2.597.530 8.345.666  4.949.506  2.582.831  7.532.337 

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

 7.332.337  2.382.831  4.949.506  8.345.666 2.597.530 5.748.136 الموجودات مجموع
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2018مارس  31في كما 
 

 )تتمة( اإلضافيةالمعلومات          -21
 

 )تتمة( ةالموجز ةالمركز المالي االوليقائمة 
 
 )مراجعة( م2017ديسمبر  31  (م )غير مراجعة2018مارس  31 
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التامين  المجموع عمليات المساهمين عمليات التامين 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

        المطلوبات
 145.598  7.614  137.984   213.325  7.005  206.320  ومطلوبات أخرى  الدفع مصروفات مستحقة

 39.613  ــ      39.613   55.253  ــ      55.253  الدفع ةتامين مستحق إعادةارصدة 
 3.091.079  ــ      3.091.079   3.621.667  ــ      3.621.667  مكتسبة  يير أقساط 

 450.249  ــ      450.249   588.721  ــ      588.721  مطالبات قائمة 
 871.998  ــ      871.998   1.132.687  ــ      1.132.687  يير مبلغ عنهامطالبات متكبدة 

 19.289  ــ      19.289   19.289  ــ      19.289  المطالبات  تسوية احتياطي
 33.586  33.586  ــ        39.367  39.367  ــ      مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 
 200.000  ــ      200.000   ــ      ــ      ــ      مبالغ مستحقة لعمليات المساهمين 

 138.581  ــ      138.581   128.161  ــ      128.161  مستحق الدفعفائض عمليات التامين 
 148.704  148.704  ــ       171.271  171.271  ــ      زكاة وضريبة دخل 

 5.121  5.121  ــ       5.529  5.529  ــ      مؤسسة المستحقة الدفع الى  عموالت
 66.469  66.469  ــ       67.029  67.029  ــ      نهاية الخدمة  مكافاةمخصص 

  5.752.098  290.201  6.042.299   4.948.793  261.494  5.210.287 

 (200.000) ــ      (200.000)  ــ      ــ      ــ      مشتركةعمليات  : استبعاديخصم

 5.010.287  261.494  4.748.793   6.042.299  290.201  5.752.098  مجموع المطلوبات

        الملكيةحقوق 
 800.000  800.000  ــ       800.000  800.000  ــ      راس المال

 (28.915) (28.915) ــ       (27.499) (27.499) ــ      أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين
 504.025  504.025  ــ       504.025  504.025  ــ      احتياطي نظامي

 17.220  17.220  ــ       17.304  17.304  ــ      دفعات على أساس السهم
 (1.167) (1.880) 713  (8.131) (4.169) (3.962) ستثماراتالاحتياطي القيمة العادلة ل

 1.030.887  1.030.887  ــ       1.017.668  1.017.668  ــ      هأرباح مبقا
 2.322.050  2.321.337  713       2.303.367  2.307.329  (3.962) حقوق الملكية مجموع

 7.332.337  2.582.831  4.749.506   8.345.666  2.597.530  5.748.136  الملكيةالمطلوبات وحقوق  مجموع
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2018مارس  31في كما 
 

 اإلضافية )تتمة(المعلومات          -21
 

 قائمة الدخل األولية الموجزة
 
 مارس )غير مراجعة( 31للثالثة أشهر المنتهية في  
 م2017  م2018 
 عمليات التامين 

 )ألف لاير سعودي(
 عمليات المساهمين
 )ألف لاير سعودي(

 المجموع
 )ألف لاير سعودي(

 عمليات التامين 
 )ألف لاير سعودي(

 

 عمليات المساهمين
 )ألف لاير سعودي(

 المجموع
 )ألف لاير سعودي(

        االيرادات
 2.252.770  ــ      2.252.770   2.489.157  ــ      2.489.157  اجمالي األقساط المكتتبة

ً  – أقساط صادرة لمعيدي التأمين  (1.392) ــ      (1.392)  (2.346) ــ      (2.346) محليا
ً  – أقساط صادرة لمعيدي التأمين  (15.015) ــ      (15.015)  (14.318) ــ      (14.318) دوليا

 2.236.363   2.472.493  ــ      2.472.493  مكتتبةالقساط األصافي 
 ــ     

 2.236.363 

 (359.925) ــ      (359.925)  (534.382) ــ      (534.382) ةبسصافي التغير في األقساط يير المكت

 1.876.438  ــ      1.876.438   1.938.111  ــ      1.938.111  مكتسبةال األقساطصافي 

        االكتتابمصروفات وتكاليف 
 (1.647.095) ــ      (1.647.095)  (1.341.277) ــ      (1.341.277) اجمالي المطالبات المدفوعة

 11.055  ــ      11.055   12.600  ــ      12.600  حصة معيدي التامين في المطالبات المدفوعة

 (1.636.040) ــ      (1.636.040)  (1.328.677) ــ      (1.328.677) صافي المطالبات المدفوعة 
 (7.579) ــ      (7.579)   (138.472) ــ      (138.472) تغير في المطالبات القائمة الصافي 

ر ييمتكباادة المطااالبااات ال ر فيتغيالصااااااااافي 
 (25.373) ــ      (25.373)  (260.689) ــ      (260.689) المبلغ عنها

 (1.668.992) ــ      (1.668.992)  (1.727.838) ــ      (1.727.838) صافي المطالبات المتكبدة
 (50.518) ــ      (50.518)  (43.310) ــ      (43.310) وثائق التكاليف اقتناء 

        
 (1.719.510) ــ      (1.719.510)  (1.771.148) ــ      (1.771.148) االكتتاباجمالي تكاليف ومصروفات 

        
 156.928  ــ      156.928   166.963  ــ      166.963  االكتتاب دخلصافي 
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2018مارس  31في كما 
 

 اإلضافية )تتمة(المعلومات          -21
 

 قائمة الدخل األولية الموجزة )تتمة(
 

 مارس )غير مراجعة( 31للثالثة أشهر المنتهية في  

 م2017  م2018 

 عمليات التامين 

 )ألف لاير سعودي(

 عمليات المساهمين

 )ألف لاير سعودي(

 المجموع

  )ألف لاير سعودي(

 عمليات التامين

 )ألف لاير سعودي(

 المساهمينعمليات 

 )ألف لاير سعودي(

 المجموع

 )ألف لاير سعودي(

        )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

مشكوك في  أقساط تأمين مدينةعكس )مخصص(/
 13.515  ــ      13.515   (10.847) ــ      (10.847) تحصيلها

 (89.765) (2.212) (87.553)  (105.729) (2.310) (103.419) عمومية وإدارية وفاترمص

 (82.344) ــ      (82.344)  (84.154) ــ      (84.154) بيع وتسويق وفاتمصر

 39.035  11.205  27.830   33.719  12.951  20.768  تعموال إيراد

 1.498  429  1.069   2.107  689  1.418  ستثماراتالمن ا ةمحققالح يير ارباال

 831  230  601   7.898  7.150  748  ستثماراتالمن ا ةمحققالح ارباال

 ــ      ــ      ــ       (609) (609) ــ      أخرى رئخسا

 (117.230) 9.652  (126.882)  (157.615) 17.871  (175.486) )المصروفات( / اإليرادات التشغيلية األخرى مجموع
        

 39.698  9.652  30.046   9.348  17.871  (8.523) لفترةادخل صافي 

 ــ      ــ      ــ       ــ      (8.523) 8.523  تحمل العجز من قبل المساهمين

 ــ      27.041  (27.041)  ــ      ــ      ــ      تحويل فائض الى المساهمين 
        

حمل العجز من قبل تنتيجة العمليات بعد صافي 
 9.348  9.348  ــ      عمليات التأمين إلى فائض المحولالمساهمين / 

 
 3.005  36.693  39.698 

  79.813     79.755   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(

        

  0.46     0.12   ربحية السهم األساسية للسهم )لاير سعودي للسهم(
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2018مارس  31في كما 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(        -21
 

 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
 
 

 مارس )غير مراجعة( 31للثالثة أشهر المنتهية في 

 م2017  م2018 

 عمليات التامين 

 )ألف لاير سعودي(

 المساهمينعمليات 

 )ألف لاير سعودي(

 المجموع

  )ألف لاير سعودي(

 عمليات التامين

 )ألف لاير سعودي(

 عمليات المساهمين

 )ألف لاير سعودي(

 المجموع

 )ألف لاير سعودي(

ل حمل العجز من قبتنتيجة العمليات بعد صافي 
 39.698 36.693 3.005  9.348  17.871  (8.523) عمليات التأمين إلى فائض المحولالمساهمين / 

        

        االخر الشامل الدخل( / ةر)الخسا

بنود من الممكن إعادة تصنيفها في قائمة 

        الدخل األولية الموجزة في فترات الحقة
        

        استثمارات متاحة للبيع:

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات 

 1.397 1.206 191  (6.964) (2.289) (4.675) متاحة للبيع

قبل  ( الشامل للفترةرة/ )الخسا الدخل مجموع

 41.095 37.899 3.196  2.384  15.582  (13.198) من عمليات التأمين فائضللتحويل ال

        تسوية:

: صافي الدخل العائد لعمليات التأمين يخصم 

مستحق  عمليات التأمين المحول إلى فائض

 (3.005)    --   الدفع

 38.090    2.384    مجموع الدخل الشامل للفترة
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2018مارس  31في 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(        -21
 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 
 مراجعة(مارس )غير  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 م2017  م2018 

 
 عمليات التامين

 )ألف لاير سعودي(
 عمليات المساهمين
 )ألف لاير سعودي(

 المجموع
  )ألف لاير سعودي(

 
 عمليات التامين

 )ألف لاير سعودي(
 عمليات المساهمين
 )ألف لاير سعودي(

 المجموع
 )ألف لاير سعودي(

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 39.698  36.693  3.005   9.348  9.348  ــ      صافي الربح للفترة 
        

        تعديالت للبنود يير النقدية:

 1.111  ــ      1.111   2.890  ــ      2.890  استهالك ممتلكات ومعدات

 2.902  ــ      2.902   1.486  ــ      1.486  إطفاء موجودات يير ملموسة
 أسهم محتفظ بها بموجب خطة أسهممخصص 

 (2.351) (2.351) ــ       1.500  1.500  ــ      لموظفينا
مدينة مشكوك في  أقساط تأمين )عكس(/مخصص

 (13.515) ــ      (13.515)  10.847  ــ      10.847  تحصيلها 
 (1.498) (429) (1.069)  (2.107) (689) (1.418) ستثماراتاالمن  ةمحققالح يير ارباال
 (831) (230) (601)  (7.898) (7.150) (748) ستثماراتاالمن  ةمحققالح ارباال

 3.509  3.509  ــ       4.454  4.454  ــ      مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
        التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (540.115) ــ      (540.115)  (1.057.945) ــ      (1.057.945) أقساط تامين مدينة

 (492) ــ      (492)  3.794  ــ      3.794  مكتسبةاليير قساط األ فيحصة معيدي التامين 

 ــ      ــ      ــ       8  ــ      8  المطالبات القائمة فيحصة معيدي التامين 

ير ي المتكبدة المطالبات فيحصة معيدي التامين 
 ــ      ــ      ــ       (8) ــ      (8) المبلغ عنها
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2018مارس  31في كما 

 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(        -21

 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )تتمة(

 

 مارس )غير مراجعة( 31أشهر المنتهية في  للثالثة 

 م2017  م2018 

 

 عمليات التامين

 ف لاير سعودي(ل)أ

 عمليات المساهمين

 )ألف لاير سعودي(

 المجموع

 )ألف لاير سعودي(

  

 عمليات التامين

 )ألف لاير سعودي(

 عمليات المساهمين

 )ألف لاير سعودي(

 المجموع

 )ألف لاير سعودي(

 3.989  ــ      3.989   (10.233) ــ      (10.233) مؤجلةال وثائقالتكاليف اقتناء 

 (5.204) 95  (5.299)  2.916  (1.934) 4.850  مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  مبالغ

 4.272  4.512  (240)  67.727  (609) 68.336  ومطلوبات أخرى  الدفع مصروفات مستحقة

 13.399  ــ      13.399   15.640  ــ      15.640  مستحقة الدفع التأمين ال معيديارصدة 

 360.417  ــ      360.417   530.588  ــ      530.588  أقساط تامين يير مكتسبة

 7.579 ــ      7.579  138.472  ــ      138.472  مطالبات قائمة 

 25.373 ــ      25.373  260.689  ــ      260.689  يير مبلغ عنهامطالبات متكبدة 

 5.666  5.666  ــ       5.781  5.781  ــ      مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 

 ــ      152.490  (152.490)  ــ      204.376  (204.376) مبالغ مستحقة لعمليات المساهمين

 (237.128)  215.077 (22.051)  (296.046)  199.955 (96.091) 

 (1.252) (1.252) ــ       (3.894) (3.894) ــ       مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 (30.067) ــ      (30.067)  (10.420) ــ      (10.420) وثائق الالى حملة  موزعفائض 

صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة 

 (127.410) 198.703  (326.113)  (36.365) 211.183  (247.548) التشغيلية
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2018مارس  31في كما 

 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(        -21

 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )تتمة(
 

 مارس )غير مراجعة( 31للثالثة أشهر المنتهية في  

 م2017  م2018 

 

 عمليات التامين

 )ألف لاير سعودي(

 عمليات المساهمين

 )ألف لاير سعودي(

 المجموع

  )ألف لاير سعودي(

 

 عمليات التامين

 )ألف لاير سعودي(

 عمليات المساهمين

 )ألف لاير سعودي(

 المجموع

 )ألف لاير سعودي(

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (1.012.608) (355.672) (656.936)  (907.949) (459.449) (448.500) في ودائع ألجل  ايداع

 1.208.927  286.840  922.087   797.521  180.585  616.936  جلألمتحصالت من استحقاق ودائع 

 (316.153) (182.608) (133.545)  (677.726) (333.105) (344.621) استثمارات شراء

 217.864  17.619  200.245   879.448  437.827  441.621  استثمارات  بيع

 (17.275) (17.275) ــ       (6.039) (6.039) ــ      تجهيزات واثاث ومعدات شراء

 (314) (314) ــ       (325) (325) ــ      موجودات يير ملموسة شراء 

 5.548  5.548  ــ       ــ      ــ      ــ      الموظفينخطة أسهم أسهم بموجب  استبعاد

صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( 

 85.989  (245.862) 331.851   84.930  (180.506) 265.436  األنشطة االستثمارية

        

 (41.421) (47.159) 5.738   48.565  30.677  17.888  صافي التغير في النقد وما في حكمه

 225.830  93.800  132.030   229.884  119.500  110.384  النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 184.409  46.641  137.768   278.449  150.177  128.272  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة



 التعاوني تأمينركة بوبا العربية للـش
 (سعودية مساهمة )شركة

- 37 - 
 

 )تتمة(إليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ا

 م2018مارس  31في كما 

 

 ارقام المقارنة         -22

 

 قمر مفصح عنه في إيضاح كما هو تم إعادة تصنيف وإعادة تجميع بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية

 ( لهذه القوائم المالية األولية الموجزة. 2)

 

  بشكل عنها ساب االفصاحالمبالغ "المستحقة من/إلى" عمليات المساهمين وعمليات التأمين التي كان يتم  تم استبعاد ً قا

حصة الفائض في عمليات التأمين المجزأة بمعدل  ذلك، فإن باإلضافة إلى .مستقل في قائمة المركز المالي ذات الصلة

انظر ) في المعلومات اإلضافية بشكل منفصل تعرض اآلن والتي ،بين عمليات المساهمين وعمليات التأمين 90/10

 (.21 رقم اإليضاح
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