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  الموجزة األولية الماليةات حول القوائم يضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية. 1
 

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

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

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

 للشركة في:المسجل يقع المركز الرئيسي  .(م2008
 

 حي الخالدية
  األمير سعود الفيصلشارع 

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

 

 اوني وفقا  التع التأمينمبادئ  أساسفي المملكة العربية السعودية على  التأمين أعماللدى 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  دية في المملكة العربية السعو انشطة المتعلقة بهالتعاوني واأل التأمينغراض الشركة في تقديم خدمات تتمثل أ

 لطبي فقط.ا التأمينمجال الشركة في  تعملواالنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.  للشركة األساسي للنظام
 

 
 

 عداداإل أساس. 2
 

  القياس أ. أساس
  
بالقيمة  ستثماراتالا قياس باستثناءمبدأ التكلفة التاريخية االستمرارية و مبدألوفقا  الموجزة  األوليةالقوائم المالية  تُعد

 كل عامبش األولية المالي المركز قائمةالشركة  تعرض للبيع. المتاحة ستثماراتواال العادلة من خالل قائمة الدخل

 الستثماراالعوائد على و ،الوديعة النظامية باستثناءالمالية  الموجودات والمطلوباتإن كافة . السيولةترتيب حسب 

طويل  برنامج الحوافز بموجب المستحقة على الوديعة النظامية وااللتزامات المترتبة االستثمار عوائد/ذات العالقة

 المالي.  التقريرتاريخ  بعدشهرا   الي خالل اثني عشروسدد على التسترد وتُ من المتوقع أن تُ و األجل،
  

  بيان االلتزام  .ب
   

" األولي"التقرير المالي ( 34لمعيار المحاسبة الدولي )ها وفقا  إعدادتم الموجزة للشركة  األوليةإن القوائم المالية 

لدخل ا بخصوص المحاسبة على الزكاة وضريبة )"المؤسسة"( النقد العربي السعودي مؤسسة كما تم تعديله من قبل

 عدا ما ليةالدو المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالي للتقرير الدولية المعايير جميع تطبيق تتطلب والتي

 لماليا للتقرير الدولية المعايير تفسيرات لجنة وتفسير" الدخل ضرائب" –( 12) الدولي المحاسبة معيار تطبيق

 381000074519 رقم التعميم وبموجب. الدخل وضريبة بالزكاة اآلن حتى تتعلق أنها حيث" الرسوم" –( 21)

 بةبالمحاس المتعلقة التوضيحات بعض خالل من الالحقة وتعديالته م2017 أبريل 11 بتاريخ مؤسسةال عن الصادر

 أساس ىعل الدخل وضريبة الزكاة تستحق ،"(السعودي العربي النقد مؤسسة تعميم)" الدخل وضريبة الزكاةعلى 

ن السياسات المحاسبية للشركة بخصوص أ. وبما ةالمبقا األرباح ضمن المساهمين حقوق خالل من سنوي ربع

ي تغيرات لم ينتج عنه ا عميمتالن تطبيق إف للمؤسسة،الجديدة توجيهات الالزكاة والضريبة كانت دائما  تتوافق مع 

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

 السابقة.  
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة( عدادأساس اإل. 2
 

 االلتزام )تتمة(ب. بيان 
 
وية، القوائم المالية السن فيالمطلوبة  تواالفصاحاالموجزة جميع المعلومات  األوليةالقوائم المالية هذه تتضمن  ال

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

 
بات مستقلة بدفاتر حسا االحتفاظفي المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة  التأمينوفقا  لمتطلبات نظام 

 لتأميناوعمليات المساهمين وأن تعرض القوائم المالية وفقا لذلك. أما الموجودات المتعلقة بعمليات  التأمينلعمليات 
 باشرمدات والمصروفات العائدة بشكل في عهدة الشركة. يتم تسجيل اإليرا حتفظ بها فعليا  يُ وعمليات المساهمين ف  

عمليات توزيع المصروفات من ال أساسألي من هاتين العمليتين في دفاتر الحسابات الخاصة بكل منهما. يتم تحديد 
يتم توزيع الفائض الناتج عن عمليات ، لشركةل يساسنظام األالجب بمواإلدارة. اإلدارة ومجلس  من قبلالمشتركة 

 :التاليعلى النحو  التأمين
 

 90%  المساهمون 
 10%  حملة الوثائق 
 100%   

 

 العجز بالكامل على عمليات المساهمين. هذا فيتم تحميل ،عجزأي  التأمينذا نتج عن عمليات إ
 

ئض حملة اتوزيع صافي ف مؤسسةالالشركة بعد موافقة  ، تقترحمؤسسةلل اللوائح التنفيذيةمن  (70)للمادة  طبقا  
 .اإلدارةمجلس  يضعهاالتي معايير ال، وحسب محددحملة الوثائق في وقت  إلىالوثائق السنوي 

 

 المحاسبية الهامة فتراضاتالتقديرات واالاألحكام وج. 
 

مؤسسة ال كما تم تعديلها من قبل ةالمالي ريراللتقللمعايير الدولية  وفقا  الموجزة  األوليةالقوائم المالية  إعداديتطلب 
 والمطلوبات موجوداتالمبالغ  علىالتي تؤثر  تراضاتفواالالتقديرات  استخدامالدخل  وضريبةفيما يتعلق بالزكاة 

 األوليةفي تاريخ القوائم المالية ـ ن وجدت ـ إ الطارئةالموجودات والمطلوبات  فصاح عنواإل عنهاالمصرح 
. ةاألولي عنها القوائم الماليةالتي اعدت خالل الفترة  يرادات والمصروفاتالموجزة والمبالغ المصرح عنها لإل

إال جراءات الحالية، باألحداث واإل من علم اإلدارة ما لدىفضل تعتمد على أ واالحكام ن هذه التقديراتبالرغم من أ
زة تعكس جميع الموج األوليةن القوائم المالية أ اإلدارةترى  .النتائج الفعلية قد تختلف بالنهاية عن تلك التقديرات أن

المتكررة( الضرورية لعرض نتائج العمليات بشكل عادل للفترات  االعتيادية التعديالت)التي تتضمن  التعديالت
 المعروضة. األولية

 
متبعة الموجزة تتفق مع تلك ال األوليةالقوائم المالية  إعدادفي  اإلدارةمن قبل  المتبعة فتراضاتواالالتقديرات ن إ

 والتقديراتألحكام ايلي  فيمام. 2016ديسمبر  31المنتهية في  للسنةللشركة السنوية القوائم المالية  إعدادفي 
   :الموجزة األوليةالقوائم المالية هذه  إعدادالهامة في المحاسبية 

 
 (  مخصص المطالبات القائمة 1)

هات الجتقديرات بالمبالغ المستحقة لحملة الوثائق و إعدادبعند القيام  تصورها اإلدارةمن الضروري أن تقدم 
فتراضات ا لىإ. تستند هذه التقديرات بالضرورة التأمينالناشئة عن المطالبات التي يتم تقديمها بموجب عقود األخرى 

قد مما  دارةاإلوقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات  التأكدللحكم وعدم متفاوتة حول عوامل عديدة تشمل درجات 
. تقوم الشركة عموما  بتقدير مطالباتها بناء  على الخبرة مقدرةالمطلوبات القيمة رات مستقبلية في تغي إلىيؤدي 
لى أساس كل ع . يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات قضائية أو تحكيم ـ إن وجدت ـيةالتأمين لمحفظتهاالسابقة 

 .حالة على حدة
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة( عدادأساس اإل. 2
 

 ج. األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(
 
 )تتمة((  مخصص المطالبات القائمة 1)

. شهري أساسوالمطالبات التي لم يتم اإلبالغ عنها وذلك على  القائمةللمطالبات بمراجعة مخصصاتها  اإلدارةتقوم 
ي فت والمخصصات في الفترة الالحقة، ياقائمة المركز المالي والتسوتاريخ بين المخصصات في أي فرق درج يُ 

 31. كما يتم التحقق من مخصص المطالبات القائمة كما في الفترةوالفائض المتراكم لتلك  التأمينعمليات قائمة 
 من قبل خبير اكتواري مستقل.  م2016ديسمبر  31و م2017 ديسمبر

 
 ( تكاليف االقتناء المؤجلة 2)
 لتأميناسجججججججل تكاليف اقتناء معينة تتعلق ببيع وثائق جديدة كتكاليف اقتناء مؤجلة ويتم إطفاؤها في قائمة عمليات تُ 

ي المستقبل لهذه ربحية فوالفائض المتراكم خالل الفترة التي تغطيها الوثائق. إذا لم تتحقق االفتراضات المتعلقة بال
ي قائمة فإضججافيا  للقيمة  اطفاء  قد يتطلب أيضججا   سججراع في إطفاء هذه التكاليف وهو مااإليمكن أن يتم الوثائق، فإنه 

 والفائض المتراكم.  التأمينعمليات 
 

 العادلة لألدوات المالية  القيم( 3)
 متداولالسجججججعرها  على المالي التقريردوات المالية المتداولة في أسجججججواق نشجججججطة في تاريخ لألتعتمد القيمة العادلة 

ركز موالمطلوبات المالية المسججججلة في قائمة ال المالية عندما ال يمكن أن تسجججتمد القيم العادلة للموجوداتبالسجججوق. 
 خداماسجججتمجموعة متنوعة من أسجججاليب التقييم التي تشجججمل  باسجججتخداميتم تحديدها فالمالي من األسجججواق النشجججطة، 

لكن ون مالحظتها كلما كان ذلك ممكنا ، من بيانات السجوق التي يمكسجتمد مدخالت هذه النماذج تُ  .النماذج الحسجابية
 .لتحديد القيم العادلة االجتهاد إلىاللجوء فيتم  ةغير متوفر تإذا كان

 

 التأمين أقساطفي  العجز احتياطي( 4)
األحداث و فتراضججججاتالا عدد منب وذلك الرتباطهاالحسججججاسججججية  عالي الطبي التأمين أقسججججاطفي  العجزبر تقدير تيع

ائق بوثمبنية على نسجججججبة الخسجججججارة المتوقعة للجزء المتبقي من المخاطر المرتبطة وشجججججروطها حيث أنها  الالحقة
في  قلالمسججججتاالكتواري الخبير لشججججركة ولاالكتواري الفريق يأخذ  ،. للوصججججول لنسججججبة الخسججججارة المتوقعةالتأمين

 . مستقبال   اتطبيقه المتوقعو التأمينوأقساط مطالبات العالقة بين الاالعتبار 
 

 المدينة المشكوك في تحصيلها  التأمينأقساط مخصص ( 5)
ركة على أن الشجج ا  موضججوعي عندما يكون هناك دليال  القبض  مسججتحقة قسججاطقيمة األ نخفاضيتم تكوين مخصججص ال

المالية  . تعتبر الصججعوباتاالصججلية لسججداد الذممشججروط للفقا  ون تكون قادرة على تحصججيل كافة المبالغ المسججتحقة ل
  .القبض مستحقة قساطقيمة األ انخفاضأو التأخر في السداد مؤشرات على والتعثر الجوهرية للمدين 

  
 للبيع متاحةال االستثمارات قيمة انخفاض (6)

. يتضمن مالي رتقريكل تاريخ في  المتاحة للبيع ستثماراتاالفي قيمة  نخفاضاالفي تقدير  االجتهاد الشركةتمارس 
إن  .هاتكلفت من قلبأ متداولةالمالية الوراق ألفي القيمة العادلة ل الدائمو الجوهري أ نخفاضاالتحديد  االجتهادهذا 

بتقييم ـ من بين عوامل أخرى ـ التقلبات العادية  الشركةحيث تقوم  تحديد ما هو "جوهري" أو "دائم " يتطلب اجتهادا  
ع على تدهور الوض في القيمة عندما يكون هناك دليال   ا  انخفاضأيضا  أن هناك  الشركةتعتبر  األسهم.في أسعار 

تدفقات كل من التقنيات والفي  اتالتغير إلىباإلضافة  القطاع،أداء الصناعة و المالي للشركة المستثمر فيها وفي
 التشغيلية والتمويلية.   النقدية
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة( عدادأساس اإل. 2
 

 )تتمة(ج. األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 
 
 )تتمة(  للبيع المتاحة تالستثماراا قيمة انخفاض (6)

بصرف النظر عن ما دون التكلفة  إلى جوهريال نخفاضلالاو أكثر هو قياس معقول  %30تعتبر الشركة ان نسبة 
 لدائما نخفاضاال. يمثل االستثماراتفي قيمة  انخفاضمخصص كتم تسجيله في قائمة الدخل وي نخفاضاالمدة 

في قائمة  هلتسجيوعليه يتم ما دون التكلفة والذي يستمر لمدة سنة او أطول بصرف النظر عن القيمة  إلى ا  انخفاض
ال . ستثماراتاالقيمة  في النخفاضكمخصص ل والفائض المتراكم او قائمة عمليات المساهمين التأمينعمليات 

 نالتأمي عملياتاألسهم من خالل قائمة  استثمارات في قيمة نخفاضاالمن سابقا  الخسارة المسجلة يمكن عكس 
ل تاريخ كللبيع في  كمتاحةبمراجعة أوراق الدين المصنفة  الشركة. تقوم المساهمين تأو عمليا والفائض المتراكم

 .انخفاض في قيمتها إذا كان هناكلتقييم فيما  مالي تقرير
 

   يةاالستمرار مبدأ( 7)
بأن لديها الموارد  قناعةنها على وأسججججججتمرارية اال لمبدأوفقا   االسججججججتمرارقدرتها على  بتقييمإدارة الشججججججركة  قامت

ية جوهر أمورليسججت على دراية بأي  اإلدارةفإن  ،على ذلك عالوة  مواصججلة العمل في المسججتقبل القريب. الالزمة ل
القوائم  عدادإاالستمرار به يتم فإن. لذلك، وفقا  لمبدأ االستمرارية االستمرار علىعلى قدرة الشركة  الشكبتلقي قد 

 .يةاالستمرار مبدأ أساسعلى المالية 
 
  قيمة الشهرة انخفاض( 8)

والقابلة  المقتناةوالمطلوبات صجججججججافي القيمة العادلة للموجودات  عن الزائد باعتبارهاتقاس الشجججججججهرة بداية  بالتكلفة 

تم فحص القيمة. ي انخفاض. بعد التسججججيل األولي، تقاس الشجججهرة بالتكلفة ناقصجججا  أي خسجججائر متراكمة من للتحديد

 إلىير في الظروف تشججفي قيمتها إذا كانت األحداث أو التغيرات  نخفاضااللمعرفة  كبربوتيرة أالشججهرة سججنويا  أو 

لقابلة افي قيمة الشجججججججهرة بقياس القيمة  خفاضنااليتم تحديد في القيمة الدفترية للشجججججججهرة.  انخفاضاحتمال حدوث 

للنقد( التي تتعلق بها الشجججججججهرة. وحيثما كانت  المحققةقد )أو مجموعة من الوحدات للن المحققةلالسجججججججترداد للوحدة 

للنقد( أقل من القيمة الدفترية  المحققةللنقد )أو مجموعة من الوحدات  المحققةالقابلة لالسجججججججترداد للوحدة القيمة 

 نخفاضاق بها الشهرة، فيتم تسجيل خسارة للنقد( التي تتعل المحققةللنقد )أو مجموعة من الوحدات  المحققةللوحدة 

لقيمة القابلة ا المسججتقبلية. في قيمة الشججهرة في الفترات نخفاضاالة عندئٍذ، وال يمكن عكس خسججائر في قيمة الشججهر

يمة قيد الق تقييمأعلى. وعند  أيهما -أو القيمة العادلة ناقصجججججججا  تكلفة البيع  االسجججججججتعمالمة قيد هي القي لالسجججججججترداد

دل خصججم ما قبل مع باسججتخدامقيمها الحالية  إلىبلية وصججوال  يتم خصججم التدفقات النقدية التقديرية المسججتق االسججتعمال

 الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية من حيث القيمة الوقتية للمال والمخاطر المرتبطة باألصل.

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض . د

ريب األرقام تم تقيو ركةشججججالعملة الوظيفية للعتباره ابباللاير السججججعودي الموجزة  األوليةرض القوائم المالية يتم ع
 يذكر خالف ذلك تحديدا .ما لم ألف أقرب  إلى
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 عدادإالموجزة تتوافق مع تلك المتبعة في  األوليةهذه القوائم المالية  إعدادإن السجججججياسجججججات المحاسجججججبية المتبعة في 
على باسجججتثناء اإلضجججافات / التعديالت  ،م2016ديسجججمبر  31للسجججنة المنتهية في  للشجججركة راجعةالقوائم المالية المُ 

 .يةالحالالعرض للفترة لتتوافق مع . تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة السياسات المحاسبية التالية
 

   ستثماراتأ( اال
 
 للبيع المتاحة ستثماراتاال (1)

من الموجودات  كفئة اخرىغير مصجججججنفة  أوللبيع  متاحة اسجججججتثماراتك تحديدهاغير مشجججججتقة تم  اسجججججتثماراتهي 

ية،  مال ية في ال فاظ وتكمن الن ماراتاالحت هذه االسجججججججتث مل لفترة  ب ية غير محددة حيث من المحت عها ن يتم بيأزمن

 . سهمالاو أسعار األجنبي أر الصرف اسعأو أ الخاصة ر العمولةاسعافي  التغيراتو أالحتياجات السيولة  استجابة  
 

لمعاملة اتكاليف  بما في ذلكبالقيمة العادلة بداية  للبيع  متاحة اسجججججججتثماراتالمصجججججججنفة ك سجججججججتثماراتااليتم إدراج 

قيمها العادلة  قياس يتعذرالتي مدرجة السهم غير األباستثناء بالقيمة العادلة  ويتم قياسها الحقا   ضافيةالمباشرة واإل

في القيمة  تالتغيرامحققة ناتجة عن  غير عتد بها فيتم إدراجها بالتكلفة. يتم تسجججيل أي أرباح أو خسججائربصججورة يُ 

 بيع تلكأن يتم  إلىاو قائمة الدخل الشججججججامل للمسججججججاهمين  التأمينلعمليات الدخل الشججججججامل  قائمة من خاللالعادلة 

أو خفض االستثمارات نتيجة هبوط القيمة حيث يتم إعادة تصنيف أي أرباح أو خسائر متراكمة سبق  االستثمارات

تم يوالفائض المتراكم أو قائمة عمليات المسجججججاهمين للفترة و التأمينقائمة عمليات  إلىتسججججججيلها في حقوق الملكية 

 للمتاجرة. ةغير معد استثماراتمن  )خسائر(كأرباح/ هافصاح عناإل
 

 حتى تاريخ االستحقاقمحتفظ بها ال ستثماراتاال( 2)
قابلة للتحديد وذات مواعيد اسجججتحقاق ثابتة تنوي الشجججركة االحتفاظ بها ولديها و أة دفعات ثابت ذات اسجججتثماراتهي 

ستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. يتم إدراج  ستحقاقها ويتم تصنيفها كا القدرة للقيام بذلك حتى مواعيد ا

 ،ا الحقا  ويتم قياسجججه اإلضجججافيةوبما في ذلك تكاليف المعاملة المباشجججرة بداية  بالقيمة العادلة  هذه االسجججتثمارات مثل

بالتكلفة المطفأة ناقصججججا  مخصججججص انخفاض القيمة. يتم احتسججججاب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصججججم أو 

سائدمعدل الفائدة باستخدام طريقة  شراءعالوة  ائمة قتسجيل أي ربح أو خسارة على هذه االستثمارات في  . يتمال

 االستثمار أو انخفاض قيمته. بيععند  والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين التأمينعمليات 
 

صججنيفها بطريقة عادية أو إعادة ت حتى تاريخ االسججتحقاقمحتفظ بها  اسججتثماراتالمصججنفة ك سججتثماراتااليتعذر بيع 

 هذا التصجججنيف وال يمكن تحديدها كبند متحوط به فيما يتعلق بمعدل اسجججتعمالدون التأثير على قدرة الشجججركة على 

 بهذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق. االحتفاظعكس نية العمولة الخاصة أو مخاطر السداد، لت
 
  تكاليف اقتناء الوثائق (ب
وتجديد عقود  ناءباقت والمتعلقة تكبدهايتم  التي اإلضافيةالمباشرة  والتكاليفلموظفي المبيعات  العموالت رسملة يتم

ُ  المؤجلة االقتناء تكاليفاطفاء  يتم. التأمين  منضاالفصاح عنها و تحقق اإليراد حال التأمينعقد  مدة طوال الحقا
 المتوقعي العمر ف التغيراتاحتساب  يتم .في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم تسويقالبيع والمصاريف  بند
 عاملوتُ  طفاءاال دةم تغييرنموذج االستهالك المتوقع للمنافع االقتصادية المستقبلية لألصل بواسطة  أوالوثائق  لتلك

 يمكن ،الوثائق هذهلحال عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية  فيو.  المحاسبي التقدير في كتغيير
والفائض  قائمة عمليات التأمين في قيمةال نخفاضال إضافي شطب إجراءيتطلب  قد هذاالتكاليف و تلك اطفاء تسريع

تقرير فترة  كللكفاية االلتزام  اختبار تقييم عندأخذ تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة باالعتبار أيضا   يتمالمتراكم. 
 . مالي
 

 كجزء من تكاليف اقتناء الوثائق.  تصنيف بعض التكاليف إعادة تمم، 2017 ديسمبر 31 في المنتهية فترةال خالل
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والتعديالت  ةاليرير الماالمعايير الدولية للتقوتفسيرات لجنة تفاسير  الجديدة ةرير المالياالمعايير الدولية للتق  (ج

  التي تبنتها الشركة:صلة بها المت
 

التي و عندما يكون ذلك ممكنا  التالية للمعايير المطبقة الموجودة، والمراجعات التعديالت  بتطبيققامت الشركة 
 . ال يوجد تأثير مالي لتطبيق التعديالت)"المجلس"(ة يمعايير المحاسبلل الدولي مجلسالتم اصدارها من قبل 

 على المعايير الموجودة والمذكورة أدناه على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة: 

 الـبـيـــــــــــــــان  المعيار / التعديالت 

معيار التعديالت على 

 (7) الدولي المحاسبة

 

 

 

 

 

( "قائمة التدفقات النقدية حول مبادرة اإلفصاح": 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 

هذه  تقدم. التاريخم أو بعد ذلك 2017يناير  1المطبقة للفترات السنوية التي تبدأ في 

التعديالت إفصاحا  إضافيا  سوف يمّكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في 

المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية. إن هذا التعديل هو جزء من مبادرة اإلفصاح 

اح من في استكشاف كيفية تحسين اإلفص يستمر الذيللمجلس الدولي للمعايير المحاسبية 

التطبيق على القوائم المالية الموحدة  لهذا جوهري تأثيريوجد  ال. المالية خالل القوائم

 . اإلضافية اإلفصاحاتبعض  بخالف

رير االمعيار الدولي للتق

 (12)المالي 

 (12) ةرير المالياتوضح التعديالت من ان متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي للتق 

تطبق على حصة المنشأة في شركة تابعة، شركة محاصة او شركة زميلة )أو جزء من 

حصتها في شركة محاصة او شركة زميلة( مصنفة )أو مدرجة في مجموعة االستبعاد 

 لتوزيع. يتم تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي.لالمصنفة( كمحتفظ بها للبيع او 

  

والتعديالت  ةيرير المالاالمعايير الدولية للتقوتفسيرات لجنة تفاسير  الجديدة ةرير المالياالمعايير الدولية للتق (د
 المتصلة بها والتي لم تدخل حيز التنفيذ

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

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

 المعيار / التفسير

  
 

 البيان
 

يسرى مفعوله اعتبارا  
 يف تبدأ التيمن الفترات 

 التالية التوريخ بعد وأ

 م2018يناير  1 عمالءالمن عقود  االيراد  15 للتقرير المالي رقم الدولي المعيار
 ةلماليا ررياللتق الدولي المعيارتعديالت على    2 مرق المالي للتقرير الدولي المعيار

الدفع  معامالتوقياس  تصنيف (2)رقم 
 على أساس األسهم

 
 
 م2018يناير  1

 لدوليةا المعاييرتفاسير  لجنة تفسير
 22رقم المالية  للتقارير

  
 المقدم دفعالوالعمالت االجنبية  معامالت

 

 
 م2018يناير  1

 المالي للتقرير الدولي المعيار
 رقم المحاسبة الدولي ومعيار1رقم
28 

 لدورةم 2016لسنة  السنوية التعديالت 
م 2014من  ةالمالي ريراللتق الدولية معاييرال
 م 2016-
 

 
 م2018يناير  1

( 40)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   40 رقم المحاسبة الدولي معيار
 االستثمارات العقارية

 

 م2018يناير  1

 االيجار عقود  16للتقرير المالي رقم الدولي المعيار
 

 م2019يناير  1

 3للتقرير المالي رقم الدولي المعيار
 12رقم الدولي  ةمعيار المحاسبو
 23رقم معيار المحاسبة الدولي و

  ةالدولي المعايير لدورةالسنوية  التعديالت 
 م 2017-م 2015 ةالمالي ريراللتق

 م2019يناير  1
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والتعديالت  ةيرير المالاالمعايير الدولية للتقوتفسيرات لجنة تفاسير  الجديدة ةرير المالياالمعايير الدولية للتق د(

 تتمة()المتصلة بها والتي لم تدخل حيز التنفيذ 

جزء جوهري من الموجودات المالية  لتحوّ  إلى 9 ةرير الماليامعيار الدولي للتقالتطبيق من المتوقع أن يؤدي 
القيمة  أوة الخسار الربح أو للشركة المصنفة حاليا على انها متاحة للبيع ليعاد تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل

 للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة ئتمانيةر. من المتوقع زيادة المخصصات االالدخل الشامل اآلخ العادلة من خالل
واألوراق المالية المدينة المقاسة بالقيمة العادلة وتسجيل التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر  المطفأة

نه إ"عقود التأمين " ف17 ةرير المالياالمتوقعة. وعند تطبيق المعيار الدولي للتق االئتمانبسبب تطبيق منهجية خسائر 
. لةالعاديمكن تصنيف عدد أكبر من الموجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة بموجب خيار القيمة 

للمنشآت المعدة  9 ةرير المالياايضا  استثناء  مؤقتا  لتطبيق المعيار الدولي للتق 17 ةرير الماليايقدم المعيار الدولي للتق
عن تطبيق هذا تبة المتر االثارغالب بعمليات التأمين. تقوم الشركة حاليا  بتقييم للتقارير والتي تتعلق اعمالها في ال

وتتوقع أن تكون مؤهلة لهذا االعفاء المؤقت وستنظر بعملية تأجيل تطبيق المعيار الدولي  المعيار وتاريخ تطبيقه
 م.2021يناير  1إلى وقت الحق بحيث ال يتجاوز ذلك  9 ةرير المالياللتق
 

ية والتعديالت والتفسيرات على القوائم المال أعالهتقوم الشركة حاليا  بتقييم مضامين تطبيق المعايير المذكورة 
 للشركة.

  
 نقد وما في حكمهال. 4

 حكمه مما يلي: وما في النقد يتكون

 
 م2017 ديسمبر 31
 (ألف لاير سعودي)

 
 م2016ديسمبر  31
 (ألف لاير سعودي)

 (مراجعة)  (مراجعة غير) 
    التأمينعمليات 

 132.030  110,384 نقد لدى البنوك
    

    عمليات المساهمين
 93.800  119.500 نقد لدى البنوك

 

مليون  32.68بمبلغ  نقدية تأميناتعمالء مقابل  إلى تنفيذضمانات الشركة  أصدرتم، 2017 ديسمبر 31 بتاريخ
 المقيد يداعتم إدراج هذا اإللدى البنوك. مودعة مليون لاير سجججعودي( 15.7: م2016ديسجججمبر  31لاير سجججعودي )

 .والموجودات األخرى المبالغ المدفوعة مقدما  ضمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 التعاوني شركة بوبا العربية للتأمين
 )شركة سعودية مساهمة(

 

- 18 - 
 

 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 ديسمبر 31كما في 

 
 ودائع مرابحة . 5

هذه الودائع هي ودائع  في المملكـججججـججججة العـججججربيـججججة السعـججججودية. تجاريةمرابحة لدى بنوك لشركة ودائع دى ال يوجد
ودائع المرابحة هذه مقومة باللاير السججججعودي ولديها مدة  مضججججاربة.نسججججبة ضججججئيلة كودائع  إلى باإلضججججافةمرابحة 
 %4 ىإل %2.15تتراوح من  بنسجججبيرادات مالية إسجججنة وأكثر من  إلى أشجججهرثالثة  منكثر أ أصجججلية اسجججتحقاق

على  م2016 ديسججمبر 31و م2017 ديسججمبر 31المنتهية في  السججنة خالل ودائع المرابحة. فيما يلي حركة سججنويا  
 التوالي:

 

 
 م2017 ديسمبر 31
 )ألف لاير سعودي( 

 
 م2016 ديسمبر 31
 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

    التأمينعمليات 
 3.047.529   3.057.816  الرصيد في بداية السنة

 (4.709.070)  (3.057.816) لسنةا تستحق خاللودائع مرابحة 

 4.719.357   2.912.577  السنةودائع مرابحة مودعة خالل 

 3.057.816   2.912.577  السنةالرصيد في نهاية 

 
المعاد اسجتثمارها في م بينما الودائع 2017م اسجتحقت خالل العام 2016جميع الودائع التي تم ايداعها في العام 

 م.2017تواريخ استحقاق بعد العام  م لديها2017عام 

 

 

 
 م2017 ديسمبر 31
 )ألف لاير سعودي( 

 
 م2016ديسمبر 31
 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    عمليات المساهمين
 500.000   987.494  السنة الرصيد في بداية

 (1.670.104)  (987.494) السنةودائع مرابحة تستحق خالل 
 2.157.598   1.032.806  السنة ودائع مرابحة مودعة خالل

 987.494   1.032.806  السنةالرصيد في نهاية 

 
في  بينما الودائع المعاد اسجججججتثمارها م2017 العام اسجججججتحقت خالل م2016 العامجميع الودائع التي تم ايداعها في 

 .م2017 العامتواريخ استحقاق بعد  م لديها2017عام 
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل

 م2017 ديسمبر 31كما في 

 

  ستثماراتا. 6

 التأمينعمليات  (أ

 مما يلي: ديسمبر 31كما في  ستثماراتتتكون اال

 
 م2017 ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 انظر) الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة استثمارات

 ( أدناه (1) يضاحاإل

 

411.441 
 

 

544.090 

 ــ        409.335 (أدناه (2) يضاحاإل انظر) للبيع متاحة استثمارات

 820.776  544.090 
 

 ةتثمارياسسياسة وتطبيق صياغة بهدف  للمحفظة االستثمارية ةمفصل دراسةخالل الفترة، قامت الشركة بعمل 

 رات التالية من قبل اإلدارة:يالتغي تطبيقتم  ونتيجة لذلك، الحقا   المؤسسة صادقت عليه ذيوال جديدة،

 
 

 

 

 

 نوع االستثمار 

 

 

 

 التغيير نوع

 

 

 

 السابقةالسنة تصنيف 

 

 

 

 التصنيف الجديد

 

لألداة  المدرجةالقيمة 

كما في تاريخ المالية 

 (سعودي ألف لايرالتغيير )

 إعادة تصنيف  سندات دين 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 171.379 متاحة للبيع )محتفظ بها للمتاجرة( قائمة الدخل

 بيع  سندات دين 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 37.468 ينطبقال  )محتفظ بها للمتاجرة( قائمة الدخل
 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ت( استثمارا1

تكون هذه وت األولي االعترافعند  التأمينفي عمليات  الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة ستثماراتاال تحديدتم 

 :  اآلتيمن  ستثماراتاال

 
 م2017 ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 300.437  379.416 صناديق استثمار 

 243.653  32.025 صكوك 

 411.441  544.090 
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمـة( استثمارات. 6

 (ة)تتم التأمينعمليات  (أ

 (تتمة) الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة استثمارات( 1

 :يلي مما الصكوك في بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ستثماراتاال تتكون
 

 
 م2017 ديسمبر 31
 )ألف لاير سعودي( 

 
 م2016ديسمبر 31
 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 132,530  25.025  متغير معدل ذات صكوك
 111.123  7.000 ثابت معدل ذاتصكوك 

 32.025  243,653 

 

 للبيع متاحةاستثمارات  (2

 :يلي مما لبيعل المتاحة ستثماراتاال تتكون
 

 
 م2017 ديسمبر 31
 )ألف لاير سعودي( 

 
 م2016ديسمبر 31
 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 ــ        37.501  استثمار صناديق
 ــ        371.834 صكوك 

 ــ        409.335 

 

 :يلي مما الصكوك في المتاحة للبيع االستثمارات تتكون

 

 
 م2017 ديسمبر 31
 )ألف لاير سعودي( 

 
 م2016ديسمبر 31
 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 ــ        65.302  متغير معدل ذات صكوك
 ــ        306.532 ثابت معدل ذاتصكوك 

 ــ        371.834 
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 الموجزة )تتمة( األوليةحول القوائم المالية  اتيضاحاإل
 م2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمـة( استثمارات. 6

 (تتمة) التأمين تأ( عمليا

 ( تتمة) للبيع متاحةاستثمارات  (2

 :ةخالل السن ستثماراتفيما يلي الحركة في اال
 

 
 م2017 ديسمبر 31
 )ألف لاير سعودي( 

 
 م2016 ديسمبر 31
 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    مينأالتعمليات 
 185.143   544.090  الرصيد في بداية السنة

 504.582   958.724  مشتراه خالل السنة
 (149.638)  (691,317) مباع خالل السنة

 2.379   ــ       يرادات مكتسبة خالل السنة، صافيإ
 (614)  3.559  )خسائر( محققه خالل السنة / أرباح

 2.238   5,720 أرباح غير محققة خالل السنة

 544.090   820.776  الرصيد في نهاية السنة

 
 المساهمين  عملياتب( 

 مما يلي: ديسمبر 31كما في  ستثماراتاال تتكون

 
 م2017 ديسمبر 31
 )ألف لاير سعودي( 

 
 م2016 ديسمبر 31
 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 انظر) الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة استثمارات

 ( أدناه (1) يضاحاإل
 
 495.966 

 
 
 714.330 

 ــ         404.948  (دناهأ (2) يضاحاإل انظرللبيع ) متاحة استثمارات

  900.914   714.330 

 
 ونتيجة ،أعالهأ(  6االيضاح ) فيمبين  هو كماللمحفظة االستثمارية  ةمفصل دراسة بعملقامت الشركة خالل الفترة 

 :على االستثمارات المتعلقة بعمليات المساهمين يرات التالية من قبل اإلدارةيتم تنفيذ التغ لذلك
 

 
 
 

 نوع االستثمار 

 
 
 

 التغيير نوع

 
 
 

 السابقةالسنة تصنيف 

 
 
 

 التصنيف الجديد

 

 لألداة المدرجةالقيمة 

في تاريخ  كما المالية
 ألف لاير سعودي(التغيير )

 إعادة تصنيف  سندات دين 
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 143.525 متاحة للبيع )محتفظ بها للمتاجرة( قائمة الدخل

 بيع  سندات دين 
العادلة من خالل استثمارات بالقيمة 

 112.404 ال ينطبق )محتفظ بها للمتاجرة( قائمة الدخل
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمـة( استثمارات. 6

 (تتمة)المساهمين  عمليات (ب

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات (1

ون هذه لي وتتكعند االعتراف األومليات المساهمين لع بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ستثماراتاالتم تحديد 
 : مما يلي ستثماراتاال

 
 م2017 ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 100.370  100.900 في محفظة اختيارية   استثمارات
 251.887  299.987 صناديق استثمار

 362.073  95.079 صكوك 
 495.966  714.330 

 
في  كما واالستثماراتاألوراق المالية ألنواع التالية من با لعمليات المساهمينيتم االستثمار بالمحفظة االختيارية  

 السنة: نهاية
 

 
 م2017 ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 92.277  97.983 أسهم
 8.093  2.917 موجودات أخرى، صافي

 100.900  100.370 

  :ما يلي الصكوكفي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  ستثماراتاال تتضمن 

 
 م2017ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 219.307  76.079  متغير معدل ذات صكوك
 142.766  19.000 ثابت معدل ذاتصكوك 

 95.079  362.073 

 للبيع متاحة ستثمارات( ا2

 : مما يليعند االعتراف األولي وتتكون  المساهمين لعمليات لبيعل المتاحة ستثماراتاالتحديد  يتم

 م2017 ديسمبر 31 

 )ألف لاير سعودي( 

 م2016ديسمبر 31 

   )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 ــ       388.727  صكوك
 ــ       16.221 أخرى  صناديق

 ــ       404.948 
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة( استثمارات. 6

 
 ( عمليات المساهمين )تتمة(    ب

 )تتمة(     للبيع تاحةم ستثمارات( ا2

 : ما يليالصكوك  في للبيع المتاحة ستثماراتاال ضمنتت
 

 

 ديسمبر 31

 م2017

 )ألف لاير سعودي(

 

 ديسمبر 31

 م2016

 )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 ــ         225.464   متغير معدل ذات صكوك

 ــ         163.263  ثابت معدل ذاتصكوك 

 ــ         388.727  
 

 :السنة خالل ستثماراتاالالحركة في فيما يلي 
 

 
 ديسمبر 31

 م2017

 )ألف لاير سعودي(

 

 ديسمبر 31

 م2016

 )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    عمليات المساهمين

 439.785   714.330  السنةالرصيد في بداية 
 865.827   1.462.848  السنةخالل  همشترا

 (585.179)  (1.289.930) السنةمباعة خالل 
 3.750   ــ        إيرادات مكتسبة خالل السنة، صافي

 (1.264)  8.257  السنةخالل  همحقق (خسائر)/  أرباح
 (8.589)  5.409 السنةخالل غير محققه  (خسائر) / أرباح

 714.330   900.914  السنةالرصيد في نهاية 

 

 في قدينعمليات المساهمين من خالل تحويل  "من المستحقة القبض/ إلىالدفع المستحقة "تتم تسوية المبالغ ج( 
 التأمينحولت عمليات  ،م2017 ديسمبر 31المنتهية في  شهرا   االثني عشر فترة . خاللإعداد القوائم تاريخ
مليون لاير 188.6: م2016ديسمبر  31عمليات المساهمين ) إلىسعودي  مليون لاير 420,5قدره نقديا   مبلغا  

  سعودي(.
 

 باللاير السعودي والدوالر األمريكي. مقومة ستثماراتإن جميع اال
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 ديسمبر 31كما في 

 

 صافيبال، مدينة تأمين قساطأ. 7

 

 ديسمبر 31

 م2017 
 )ألف لاير سعودي(

 

 ديسمبر 31

 م2016

 )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

     التأمينعمليات 

 1.123.540   1.013.656  اجمالي أقساط تأمين مدينة

 (142.997)  (142.674) مخصص أقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها

 980.543  870.982 صافيبالأقساط تأمين مدينة، 

 
  وديعة نظامية. 8

 بقيمةمن رأسمالها المدفوع  %10أودعت الشركة مبلغا  يعادل ، مؤسسةالالتي حددتها  التأميننظام ا  لمتطلبات فقو

 علما  سة مؤسال إلىيتم دفع العموالت المستحقة على هذه الوديعة  .مؤسسةال حددتهبنك مليون لاير سعودي لدى  80

 .مؤسسةالبدون موافقة بأن هذه الوديعة ال يمكن سحبها 

 
 قائمةالمطالبات الصافي الحركة في . 9

  كما يلي: ديسمبر 31المنتهية في  صافي الحركة في المطالبات القائمة خالل الفترة
 

 

 
 

 ديسمبر 31لفترة االثني عشر شهرا المنتهية في   ديسمبر 31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 م2017 
 )ألف لاير سعودي(

 
 

 م2016
 عودي(س)ألف لاير 

 م2017 
 )ألف لاير سعودي(

 
 

 م2016
 )ألف لاير سعودي(

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

        عمليات التأمين
إجمالي المطالبات 

 1.321.622   1.341.536   1.321.622   1.341.536 رةنهاية الفت القائمة في
إجمالي المطالبات 

 (1.054.369)  (1.321.622)  (1.232.460)  (1.177.592) رةبداية الفت القائمة في

 163.944  89.162  19.914  267.253 

 حصة معيدي التأمين 
 من المطالبات القائمة 

 في نهاية الفترة
 
(1.030)  

 
(1.720)  

 
(1.030)  

 
(1.720)  

 حصة معيدي التأمين 
 من المطالبات القائمة 

 بداية الفترة في
 
 1.030  

 
 1.720  

 
 1.720  

 
 3.012 

 1.292   690   ــ        ـــ      

صافي الحركة في 
 268.545   20.604   89.162   163.944  المطالبات القائمة
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الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل  
 م2017 ديسمبر 31كما في 

 

 تاستثمار وعموال يراداتإ. 10  
  

 
 عالقةمعامالت مع جهات ذات . 11
 

اإلدارة بالشركة والمنشآت موظفي وكبار  وأعضاء مجلس اإلدارةتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين 
المعامالت  الجهات. تتم جميعالتي تسيطر عليها تلك الجهات أو التي تخضع لسيطرة مشتركة أو التي تتأثر بتلك 

 بموافقة اإلدارة. والتي تمت عتياديةاالحكام األشروط ولمع تلك الجهات ذات العالقة وفقا  ل
 

واألرصدة  ديسمبر 31المنتهية في  الفترةفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع جهات ذات عالقة خالل 
 :م2016ديسمبر  31و م2017 ديسمبر 31بها كما في المتعلقة 

    

 ديسمبر 31المنتهية في  شهرا   االثني عشرلفترة   ديسمبر 31المنتهية في  أشهرلفترة الثالثة  
 م2017 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 م2016
 )ألف لاير سعودي(

 م2017 
 )ألف لاير سعودي(

 
 

 م2016
 )ألف لاير سعودي(

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

 78.464   91.212  28.244  23.559 يرادات عمولةإ
 أرباح محققة / غير محققة 

 1.563 من استثمارات، صافي 
 

1.020 
 

8.456 
 

 1.724 
 

25.122 
 

29.264 
 

99.668 
 

 80.188 

        عمليات المساهمين 

 60.090   44.923  33.490  10.951 ايرادات عمولة
 غير رباح / )خسائر( محققة/أ

 6.125 صافي  محققة من استثمارات،
 

 ـــ      
 

13.650 
 

(9.853) 
 17.076  33.490  58.573   50.237 

 )الدائن( كما في  /الرصيد المدين  تمبلغ المعامال طبيعة المعاملة ذات العالقة الجهة

   

 االثني عشرلفترة 

المنتهية في  شهرا  

 م2017ديسمبر  31

 

  عشر االثنيلفترة 

 المنتهية في شهرا  

 م2016 ديسمبر 31

 

 

 ديسمبر 31

 م2017

  

 

 ديسمبر 31

 م2016

 لاير سعودي( ألف) لاير سعودي( ألف)  

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

 

 مساهمون

 

 اقساط مكتتبةإجمالي 

 

29.884 

 

29.145 

 

 226 

 

 2.156 

 (3.844) (13.096) 3.105 9.252  مسندةاقساط تأمين  مساهمون

 (763) (1.118) 11.822 13.994 مطالبات مدفوعة مساهمون

 تمعالج  تكاليف مساهمون

 من قبل تحميلها 

 الخدمة  يمقدم

 

 

1.237 

 

 

779 

 

 

(138) 

 

 

(779) 

معاد  مصروفات مساهمون

جهة  من /إلى تحميلها

 يبالصاف-عالقة  ذات

 

 

284 

 

 

1.397 

 

 

 ـــ    

 

 

 ـــ     

معادل الضريبة  مساهمون

 بالصافي

 

 ـــ

 

36.506 

 

(1.169) 

 

(1.169) 

شركة بوبا ميدل 

 القابضة ايست ليمتد

 الثانية

 (19.331) (19.321) 19.331 19.321 عالمة تجارية  رسوم (جهة ذات عالقة)

 إدارةعضو مجلس 

 خدمات مراجعة شرعية ذات عالقة( جهة)

 

119 

 

150 

 

 ـــ    

 

 ـــ     
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 ديسمبر 31كما في 

 
 عالقة )تتمة(معامالت مع جهات ذات . 11
 

مراجعة الخدمات ( عضوا  في مجلس ذات عالقة جهة) إدارةعضو مجلس م، لم يعد 2017 أكتوبر 15اعتبارا  من 
 حيث أن المعامالت واألرصدة أعاله هي حتى ذلك التاريخ المذكور. شرعيةال
 
 :اإلدارةكبار موظفي  مكافأة)أ 
 

 :من التالي ديسمبر 31المنتهية في خالل الفترة اإلدارةوكبار موظفي  اإلدارةأعضاء مجلس  مكافأةتتكون 
 

 
المنافع ون تتكبينما ، المكافآت السجججنوية والحوافزو العموالتو البدالتواألجل الرواتب القصجججيرة  منافعالتتضجججمن 

 األجل. طويلحوافز النهاية الخدمة للموظفين وبرنامج  مكافأةاألجل من طويلة ال
 

 الزكاة وضريبة الدخل. 12
 
 ة.في المملكة العربية السجججعودي مول بهاعالم المالية نظمةلألوفقا الشجججركة  على الدفع المسجججتحقةزكاة ال احتسجججابتم 

 31و م2017 ديسجججججمبر 31المنتهية في / السجججججنة فترة الخالل  الزكاة وضجججججريبة الدخل المسجججججتحقةحركة فيما يلي 
 :على التوالي م2016ديسمبر 

 
  

 
المستحقة الزكاة 
 الدفع

 عودي(س)ألف لاير 

 
 

 
 

 ضريبة الدخل
 الدفع المستحقة

 )ألف لاير سعودي(

  
 المجموع

 م2017ديسمبر  31
 )ألف لاير سعودي(

 )غير مراجعة(

  
 المجموع

 م2016ديسمبر  31
 )ألف لاير سعودي(

 )مراجعة(
 

 42.577   116.953   8.011   108.942  الرصيد في بداية السنة
 137.354   79.229   31.167   48.062  السنة المخصص خالل
 (62.978)  (47.478)  (34.800)  (12.678) السنة المدفوع خالل

الرصيد في نهاية 
 116.953   148.704   4.378   144.326  السنة
 

 والضريبي الوضع الزكوي
 لهيئة العامة للزكاة والدخلا إلى م2016حتى لسجججججججنوات المالية ل والضجججججججريبية قراراتها الزكويةإقدمت الشجججججججركة 

  "(.الهيئة)"
 

ماليةالنهائية وط باسجججججججتلمت الشجججججججركة الر  م2013 تينللفترأولية  ا  وربوط م2012حتى  م2008من  للفترات ال
عدم السجماح باحتسجاب لبشجكل رئيسجي تعود لاير سجعودي  مليون 40 بإجمالي إضجافيةمتضجمنة مطالبات  م2014و

قدمت الشجججججججركة اسجججججججتثمارات مصجججججججنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وودائع نظامية من الوعاء الزكوي. 
قرار لجنة الشججركة  تسججلمتفقد  م2012و م2011وفيما يتعلق بالسججنتين . لدى الهيئة اعتراضججات على هذه الربوط

بتقديم الشركة حيث قامت  لاير سعودي مليون 17 قداربمة اضافي زكا كالتزام االعتراض االبتدائية لصالح الهيئة
ر قرار من وتتوقع صدو بأحقية موقفهاعتراض على القرار لدى لجنة االستئناف العليا. تعتقد إدارة الشركة وبقوة ا

 لزكاة.ل احتياطيقامت الشركة بقيد مخصص اضافي  ذلك من وبالرغم ،لجنة االستئناف العليا لصالح الشركة
 
 

 م2016  م2017  
 )ألف لاير سعودي(  لاير سعودي( )ألف  
 مراجعة( )غير   مراجعة( )غير   
     

 19.054   20.099   منافع قصيرة األجل 
 7.929   5.234   منافع طويلة األجل 

   25.333   26.983 
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل. 12
 

 )تتمة( والضريبيالوضع الزكوي 
 

م المتعلقة بمعالجة 2014 حول المستندات اإلضافية المقدمة لسنة الهيئة قرار بانتظار الشركةفإن إلى ذلك،  إضافة  
 م.2013م إلى 2008التوزيع التعاوني للفترات المالية من والنظامية  الوديعة

 
 . م2016وم 2015 السنتين عن زكوية ربوطي أتقم الهيئة بعد بإصدار  لم
 

 رأس المال. 13
 

للسهم  سعودي لاير 10 قيمةب سهم مليون 80 مقسما  إلى سعودي لاير مليون 800 من الشركة مال سأر يتكون
 .(للسهم الواحد يسعود لاير 10 قيمةب سهم مليون 80م:2016) الواحد

 
  

 الملكية ةنسب
 

 م2017
 )ألف لاير سعودي(

 

 
 الملكية نسبة

 

 م2016
 عودي(س)ألف لاير 
 

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

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

═══════ 
800.000 
═══════ 

100.0% 
═══════ 

800.000 
═══════ 

 
 شركة اشترت المطلوبة الموافقات على الحصول وبعد( م2017يونيو14 الموافق)هـ 1438رمضان 19 بتاريخ
في شركة بوبا  %8.0ناظر بنسبة  مجموعة-شركة أساس للرعاية الصحية  حصة ليمتد سيز اوفر انفستمنتس بوبا

 .%18.08 نسبة ناظر ومجموعة %34.25 نسبة اوفر سيز ليمتد حاليا   انفستمنتسالعربية. تمتلك شركة بوبا 
 
 النظامي  حتياطياال. 14
 
 دخل المساهمين من %20 تجنيبعلى الشركة يجب في المملكة العربية السعودية،  التأميننظام لمتطلبات  وفقا  
تقوم الشركة المدفوع.  رأس المال من %100 حتياطيحتى يساوي هذا االمن صافي الدخل نظامي  احتياطيك

 504.02 مبلغتم تجنيب  ،م2017 ديسمبر 31في  . كماديسمبر 31في  سنوي أساسبإجراء هذا التحويل على 
 %63يمثل  والذيالنظامي  حتياطياال إلى سعودي( مليون لاير 403.9 :م2016ديسمبر  31لاير سعودي )مليون 

 .مال الشركة المدفوعمن رأس( %50.4: م2016ديسمبر  31)
 

  الدفع على أساس األسهم . 15
 
ض من والغر المؤهلينالتنفيذين  نموظفيال لبعض كبار)"البرنامج"( الشركة برنامج حوافز طويل األجل  تقدم

مقابل دورهم في تحقيق أهداف الشركة طويلة األجل وجذب وإبقاء كبار موظفي  مكافأة اإلدارة العليا البرنامج هو
ن المشاركين من المساهمة في نجاح الشركة مكّ ياألداء الحالي والمستقبلي و من على كل يركز البرنامجالشركة. 

ء. دورة األدا ثالث سنوات من أساس فترةقاس بناء  على نمو صافي الدخل وهامش الربح. يُمنح البرنامج على يو
 يتم تقييم األداء الفعلي للشركة في نهاية كل سنة خالل فترة المنح.

 
ركة بوبا شوم المشاركون المعتمدون باستالم أسهم قوبموجبه ي الدفع على أساس األسهمبرنامج مبني بالكامل على ال

اإلضافة ب الشروط الالزمة للمشارك وتحقيق مقاييس األداء وتحقيق العربية بعد استكمال فترة ثالث سنوات من االداء
ن مجلس م والمكافآت المعتمدةيتم اإلشراف على البرنامج من قبل لجنة الترشيحات استكمال الموافقات الالزمة.  إلى

 .اإلدارة
 
الموظفون بح الخدمة والتي تنتهي في التاريخ الذي يصخالل الفترة التي يتم الوفاء فيها بشروط  البرنامجتكلفة  قيديتم 

 في  نامجبالبروالمتعلقة  المسجلة المصروفات إن. مؤهلين بالكامل للحصول على منافع البرنامج )"تاريخ المنح"(
 



 التعاوني شركة بوبا العربية للتأمين
 )شركة سعودية مساهمة(

 

- 28 - 
 

 )تتمة(الموجزة  األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة( الدفع على أساس األسهم. 15
 

نحها االسهم التي سيتم م أدواتمن  لعدد الشركةتقديرات  أفضل تعكس حتى تاريخ المنح، مالي تقريركل تاريخ 
 روفاتالمصتمثل الحركة في  لسنةل عمليات المساهمينقائمة على المحملة أو المضافة  المصروفاتفي النهاية. ان 

 في بداية ونهاية تلك السنة.والمدرجة المتراكمة 
 
ن ذات الموظفي ومصروفات"الرواتب  ضمن بند لخدمات الموظفين المستلمة البرنامج مصروفاتجمالي إ إدراج يتم

 2ي المال يرللتقرفي قائمة التغيرات في حقوق المساهمين طبقا  لمتطلبات المعيار الدولي  مقابلةالعالقة" مع زيادة 
 حويلهاوت االستحقاقل فترة أي توزيعات أرباح على أسهم المكافأة خال تجميععلى أساس األسهم". يتم  مدفوعات“

حتفاظ في تاريخ كل منح واال أسهمشراء  تاريخ المنح هو نفسه تاريخ اتمام الشركة تعتمدالمشاركين حال المنح.  إلى
 في الوقت الحالي. كابيتالبها لدى الوسيط االستثماري ـ وهو األهلي 

 

 الموظفين:خدمات  برنامجعمليات تفاصيل فيما يلي 
 

سهم مكافأة بواقع سهم مقابل كل سهم  أصدرتم 2015خالل ديسمبر  * ستالم  مصدرالشركة أ ونتيجة لذلك تم ا
 .برنامجالمن أسهم  اضافيا  سهما   51.103

من قبل المسجججاهمين في األسجججهم  شجججراء وعمليةم 2019 –م 2017 البرنامجدورة على  رسجججميا  تمت الموافقة  **
 (م2017مايو  8الموافق )هـججججججج 1438شعبان  12اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي انعقد يوم االثنين 

 في المملكة العربية السعودية.  الجديدة واألنظمةحسب القوانين 
 

 المعلومات الموسمية والقطاعية . 16
 
 الموسمية (أ

من  انيلثايرادات وأرباح التشغيل عادة  يتوقع أن تكون مرتفعة في النصف إلموسمية أعمال الشركة، فإن  ا  نظر
 النصف األول.ب مقارنة   السنة

 
 المعلومات القطاعية   (ب

 افةك إن(. صحي تأمين) الصحية الرعاية خدمات لتغطية فقط األجل قصيرة تأمين عقودأيضا   الشركة تصدر
 وفقا   ياتالعمل مراقبة يتم اإلدارة، ريراتق ألغراض. السعودية العربية المملكة في تُمارس للشركة التأمين عمليات
 من ريضةع قاعدة يمثل الرئيسين العمالء قطاع إن. بالتغطية المشمولين األفراد عدد على بناء   العمالء من لفئتين
 التشغيلية القطاعات عن التقارير إعداد يتم. رئيسيين عمالء يعتبروا فال العمالء بقية أما الكبرى، الشركات أفراد

 وتقييم واردالم توزيع عن المسئول وهو التنفيذية، اإلدارة فريق الى المقدمة الداخلية التقارير مع تتوافق بطريقة
 .االستراتيجية القرارات مع شيا  اتم التشغيلية القطاعات أداء
  

 ال تتضمن القطاعات التشغيلية عمليات المساهمين في الشركة.

 
 

 الفترة/الشهر

 
 األسهم عدد

 بالصافي –( المباعة) /المسلمة

 
 العادلة القيمة

 المنح تاريخ في لألسهم

 المبلغ
 م2017 ديسمبر 31

 عودي(س)ألف لاير 
    

 8.901 227 32.110 م2015يوليو 
 4.200 221 18.993 م2015نوفمبر 
 ـ - 51.103 م*2015ديسمبر 
 10.693 115    92.669 م2016مارس 
 (390)        139 (2.814)          م2016 مارس
 (4.761)        139 (34.346)   م2017 مارس
 (788)        115 (6.825) م2017مارس 
 11.060 115  96.491 م**2017يونيو 

 28.915  247.381 المجموع
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 ديسمبر 31 في كما
 

 . المعلومات الموسمية والقطاعية )تتمة(16
 
 المعلومات القطاعية )تتمة(( ب
 

واإليرادات األخرى ومصروفات البيع والتسويق  تال تتضمن نتائج القطاعات ايرادات االستثمار والعموال
 والمصروفات العمومية واالدارية.

  
ال تتضمن موجودات القطاعات النقد وما في حكمه وودائع مرابحة واستثمارات ومبالغ مدفوعة مقدما  وموجودات 

ات ومطلوب الدفعى. ال تتضمن مطلوبات القطاعات ارصدة إعادة تأمين مستحقة الدفع ومصروفات مستحقة أخر
ومستحق من عمليات المساهمين وحصة حملة الوثائق من فائض  األسهمعلى أساس  دفعاتأخرى والتزامات 
 عمليات التأمين.

 
ركة ت التشغيلية من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنشطة الشالقطاعا اعتمادتم  ،طبقا إلجراءات التقارير الداخلية بالشركة

 وموجوداتها ومطلوباتها كما هي مدرجة أدناه:
 

 

 م2017 ديسمبر 31المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة   
 )غير مراجعة(

 المجموع  غير رئيسي  رئيسي  
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  
       
 1.109.788   634.355   475.433   جمالي األقساط المكتتبةإ

 (10.151)  (3.962)  (6.189)  صادرة لمعيدي التأمين  أقساط
 1.099.637   630.393   469.244   صافي األقساط المكتتبة

 849.921   126.779   723.142   األقساط غير المكتسبة الحركة في صافي

 1.949.558   757.172   1.192.386   صافي األقساط المكتسبة

       
 1.609.390   579.380   1.030.010   المطالبات المدفوعة
 (34.935)  (12.577)  (22.358)  المطالبات المستردة

       
 1.574.455   566.803   1.007.652   صافي المطالبات المدفوعة

 163.944   89.114   74.830   صافي الحركة في المطالبات القائمة

       
 1.738.399   655.917   1.082.482   صافي المطالبات المتكبدة

 211.159   101.255   109.904   صافي نتيجة االكتتاب
 25.122       صنفةيرادات غير مإ

 (137.104)      صنفةممصروفات غير 
       

 99.141       التأمينالفائض من عمليات 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2017ديسمبر  31 في كما
 

 . المعلومات الموسمية والقطاعية )تتمة(16
 
 ( المعلومات القطاعية )تتمة(ب
 

 

 

 م2016ديسمبر  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  
 )مراجعة(

 المجموع  غير رئيسي  رئيسي 

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

      
 1.086.223   613.655   472.568  جمالي األقساط المكتتبةإ

 (33.654)  (14.808)  (18.846) صادرة لمعيدي التأمينأقساط 

 1.052.569   598.847   453.722  صافي األقساط المكتتبة
 929.850   148.623   781.227  المكتسبةصافي الحركة في األقساط غير 

 1.982.419   747.470   1.234.949  صافي األقساط المكتسبة

      
 1.610.353   588.175   1.022.178  المطالبات المدفوعة
 (34.893)  (15.314)  (19.579) المطالبات المستردة

 1.575.460   572.861   1.002.599  صافي المطالبات المدفوعة
 89.162   35.135   54.027  صافي الحركة في المطالبات القائمة

 1.664.622   607.996   1.056.626  صافي المطالبات المتكبدة
 317.797   139.474   178.323  نتيجة االكتتاب  صافي

 29.274      صنفةميرادات غير إ
 (168.589)     صنفةممصروفات غير 

 178.482      عمليات التأمينالفائض من 
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 ديسمبر 31 كما في

 
 . المعلومات الموسمية والقطاعية )تتمة(16
 
 ( المعلومات القطاعية )تتمة(ب
 

 

 م2017 ديسمبر 31المنتهية في  شهرا   االثني عشرلفترة   
 )غير مراجعة(

 المجموع  غير رئيسي  رئيسي  
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  
       
 7.732.961   3.005.563   4.727.398   جمالي األقساط المكتتبةإ

أقساط صادرة لمعيدي 
 التأمين

 (43.381)  (24.967)  (68.348) 

 7.664.613   2.980.596   4.684.017   صافي األقساط المكتتبة
صافي الحركة في األقساط 

 غير المكتسبة
  

 11.137 
  

(3.436) 
  

 7.701 
 7.672.314   2.977.160   4.695.154   صافي األقساط المكتسبة

       
 6.428.617   2.305.387   4.123.230   المطالبات المدفوعة
 (44.218)  (15.918)  (28.300)  المطالبات المستردة

       
 6.384.399   2.289.469   4.094.930   صافي المطالبات المدفوعة

صافي الحركة في 
 المطالبات القائمة

  
(16.175) 

  
 36.779 

  
 20.604 

       
 6.405.003   2.326.248   4.078.755   صافي المطالبات المتكبدة

 1.267.311   650.912   616.399   صافي نتيجة االكتتاب
 99.692       صنفةميرادات غير إ

 (863.084)      صنفةممصروفات غير 
الفائض من عمليات 

 التأمين
      

 503.919 
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 ديسمبر 31 كما في

 
 . المعلومات الموسمية والقطاعية )تتمة(16
 

 القطاعية )تتمة( ب( المعلومات
 
 م2016 ديسمبر 31المنتهية في  شهرا االثني عشرلفترة   

 )مراجعة(
 المجموع  غير رئيسي  رئيسي  
 )ألف لاير سعودي(  سعودي()ألف لاير   )ألف لاير سعودي(  
       
 7.938.630   3.066.646   4.871.984   جمالي األقساط المكتتبةإ

 (67.459)  (28.770)  (38.689)  صادرة لمعيدي التأمين أقساط 
 7.871.171   3.037.876   4.833.295   صافي األقساط المكتتبة

صافي الحركة في األقساط 
 غير المكتسبة

  
(130.467) 

  
(73.388) 

  
(203.855) 

 7.667.316   2.964.488   4.702.828   صافي األقساط المكتسبة
       

 5.944.793   2.220.883   3.723.910   المطالبات المدفوعة

 (34.893)  (13.957)  (20.936)  المطالبات المستردة

 5.909.900   2.206.926   3.702.974   صافي المطالبات المدفوعة
صافي الحركة في المطالبات 

 القائمة
  

 165.889 
  

 102.656 
  

 268.545 
 6.178.445   2.309.582   3.868.863   المتكبدةصافي المطالبات 

 1.488.871   654.906   833.965   صافي نتيجة االكتتاب
 80.279       صنفةميرادات غير إ

 (915.201)      صنفةممصروفات غير 

 653.949       التأمينالفائض من عمليات 
 
 
 )غير مراجعة( م2017 ديسمبر 31كما في   
 المجموع  غير رئيسي  رئيسي  
 سعودي(ألف لاير )  سعودي(ألف لاير )  سعودي(ألف لاير )  

       التأمينموجودات عمليات 
 870.982   359.305   511.677   صافي – أقساط تأمين مدينة

في  التأمين يحصة معيد
 مكتسبةالقساط غير األ

  
 5.146   5.146   ـــ     

في  التأمين يحصة معيد
 قائمةالمطالبات ال

  
 937 

  
 93 

  
 1.030 

 71.076   39.092   31.984   تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة
 4.001.272       صنفةمموجودات غير 

 4.949.506       المجموع

       
المطلوبات والفائض من 

 التأمينعمليات 
 
 

     

 3.091.079   1.854.647   1.236.432   أقساط تأمين غير مكتسبة
 1.341.536   482.953   858.583   مطالبات قائمة

 516.891       صنفممطلوبات وفائض غير 
 4.949.506       المجموع
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 المعلومات الموسمية والقطاعية )تتمة(. 16
 

 القطاعية )تتمة(ب( المعلومات 
 
 )مراجعة( م2016 ديسمبر 31في   

 المجموع  غير رئيسي  رئيسي  

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

       
       التأمينموجودات عمليات 
 980.543  364.692  615.851  صافي –أقساط تأمين مدينة 

 قساطاألفي  التأمين يحصة معيد
 مكتسبةالغير 

  
 ــ     

  
1.356 

  
1.356 

 مطالبات الفي  التأمين يحصة معيد
 قائمةال

  
1.560 

  
160 

  
1.720 

 72.281  15.108   57.173  تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة
 3.865.482      صنفةمموجودات غير 

 4.921.382      المجموع

       
المطلوبات والفائض من عمليات 

 التأمين
      

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

 504.770      صنفممطلوبات وفائض غير 

 4.921.382      المجموع

 
 رباحاأل توزيعات. 17
 

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

 في المساهمين قبل من عليه والموافقة االقتراح هذا تقديم تم حيث ،(سعودي لاير مليون 160: م2015للمساهمين )
 وبناء   (،م2017مايو  8الموافق ) هـ1438 شعبان 12 االثنين يوم انعقد الذي العادي غير العمومية الجمعية اجتماع
  .م(2017مايو  21الموافق ) هـ 1438شعبان  25في  األرباح توزيعاتدفع  استكمال عليه تم

 
 السهم ربحية. 18
 

من خالل قسججمة صججافي الدخل للفترة على المتوسججط المرجح لعدد ربحية السججهم األسججاسججية والمخفضججة تم احتسججاب 
 األسهم العادية الصادرة والقائمة في نهاية الفترة. 

 
 المخفضة للسهم على الشركة. رباحاأل ال يتم تطبيق
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 دوات الماليةالقيمة العادلة لأل. 19
 

تظمة بين في معاملة من التزامو سداده لتحويل التي يتم الحصول عليه مقابل بيع أصل أالقيمة العادلة هي الثمن  (أ
حويل تراض أن معاملة بيع األصل أو تقياس القيمة العادلة على افيعتمد  .في تاريخ القياس السوقمشاركين في 

 :ماااللتزام تحدث إ

 أو االلتزام،  ولألصل أ ةفي السوق الرئيسي 
 رئيسيةغياب سوق في ظل  و االلتزامأ لألصل مناسبةفضل سوق في أ 

 
 .مناسبةسوق أفضل و ة أالسوق الرئيسي إلىن تتمكن الشركة من الوصول أيجب 

 
 استثماراتتتكون الموجودات المالية للشركة من النقد وما في حكمه وودائع مرابحة وأقساط تأمين مدينة و

وحصة إعادة تأمين من المطالبات القائمة وودائع نظامية وذمم مدينة أخرى وتتكون مطلوباتها المالية من 
الى  ومستحق برنامج الحوافز طويل األجلالتزام بموجب ومطالبات قائمة وأرصدة إعادة تأمين مستحقة الدفع 

تختلف القيم العادلة لألدوات المالية  لجهات ذات عالقة ومطلوبات أخرى. الومبلغ مستحق  عمليات المساهمين
 ستثماراتوباستثناء االم 2016ديسمبر  31و م2017 ديسمبر 31عن قيمها الدفترية. كما في  جوهريا   اختالفا  

(، لم 6 يضاحالتي تم إدراجها بالقيمة العادلة )اإل والمتاحة للبيعالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 أي ادوات مالية اخرى تم قياسها بالقيمة العادلة. يكن لدى الشركة

 

 :القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنهاالتالية لتحديد  المستوياتتستخدم الشركة  (ب
  .(تجميعدون تعديل أو إعادة )أي ألداة المالية النفس نشطة األسعار المتداولة في أسواق  :األول المستوى
 خرىأنشطة لموجودات أو مطلوبات مشابهة أو أساليب تقييم األسعار المتداولة في أسواق  :الثاني المستوى

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

 
وى تعتبر من المست ها العادلةفة األدوات المالية المبينة بقيمإن كاف م2016ديسمبر  31و م2017 ديسمبر 31ما في ك

ة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائم لالستثمارات. تحدد الشركة المستوى الثاني للقيمة العادلة الثاني لألدوات
الت بين م يكن هناك تحوي. لالفترة بنهاية ستثماراتاالعلى صافي قيمة  بناء   المتاحة للبيعاالستثمارات و الدخل

 .الثالث خالل الفترةواألول والثاني  المستويات
 

 الموجزة األوليةالقوائم المالية اعتماد . 20
 

هــ )الموافق 1439جمادى األولى  21 بتاريخ اإلدارةالموجزة من قبل مجلس  األوليةتم اعتماد هذه القوائم المالية 
   م(.2018فبراير  7
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