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  الموجزة األولية حول القوائم الماليةات يضاحاإل
 م 2017 سبتمبر 30كما 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 

 للشركة في:المسجل يقع المركز الرئيسي  .(م2008
 

 حي الخالدية
  األمير سعود الفيصلشارع 

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

 اوني وفقاً التع التأمينمبادئ  أساسفي المملكة العربية السعودية على  التأمين أعماللدى الشركة ترخيص لمزاولة 

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

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

 وفقاً دية في المملكة العربية السعو انشطة المتعلقة بهالتعاوني واأل التأمينغراض الشركة في تقديم خدمات تتمثل أ

 طبي فقط.ال التأمينمجال الشركة في  تعملالشركة واالنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.  تأسيسلعقد 
 

 
 

 عداداإل أساس. 2
 

 القياس  أ. أساس
  
 ستثماراتاال اسقي باستثناءمبدأ التكلفة التاريخية االستمرارية و مبدألوفقاً الموجزة  األوليةالقوائم المالية  إعدادتم 

بشكل  وليةاأل المالي المركز قائمةالشركة  تعرض للبيع. المتاحة ستثماراتواال بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ى العوائد علو ،الوديعة النظامية باستثناءالمالية  الموجودات والمطلوباتإن كافة . السيولةترتيب حسب  عام

لحوافز برنامج اعلى  المستحقة على الوديعة النظامية وااللتزامات المترتبة االستثمار عوائد/ذات العالقة االستثمار

لمالي. اقائمة المركز تاريخ  بعدشهراً  الي خالل اثني عشروسدد على التسترد وت  من المتوقع أن ت  و األجل،طويل 

من تاريخ قائمة المركز  اً شهر 12بعد  االستحقاقالمحتفظ بها حتى تاريخ  ستثماراتالمتوقع ان يتم تسوية اال من

 المالي.
  

  بيان االلتزام  .ب
   

بتاريخ  381000074519تعميم رقم  )"المؤسسة"( أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ،م2017خالل السنة 

طلب . تتعن الزكاة والضريبة م وتعديالت الحقة من خالل بعض التوضيحات بخصوص المحاسبة2017ابريل  11

س الزكاة والضريبة على أسا تسجيل مصروفو توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي الجديدة ان يتم احتساب

 .األوليةمقابل في قائمة المركز المالي لتزام لحقوق المساهمين مع إدراج ا األوليةربع سنوي في القائمة 
 

المنتهية  شهرأ التسعةفترة الموجزة للشركة كما في ول األوليةتطبيقا إلطار التعميم المذكور اعاله، إن القوائم المالية 

" وتوجيهات األولي"التقرير المالي  (34)ها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم إعدادتم  م2017سبتمبر  30في 

ن السياسات المحاسبية للشركة بخصوص الزكاة أبخصوص المحاسبة على الزكاة والضريبة. وبما مؤسسة ال

غيرات المذكور لم ينتج عنه اية ت عميمتالن تطبيق إوالضريبة كانت دائماً تتوافق مع توجيهات المؤسسة الجديدة، ف

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

 السابقة.  
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م 2017 سبتمبر 30كما في 

 
 )تتمة( عدادأساس اإل. 2
 

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

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

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

 لتأميناوعمليات المساهمين وأن تعرض القوائم المالية وفقا لذلك. أما الموجودات المتعلقة بعمليات  التأمينلعمليات 
 باشرمفظ بها فعليا في عهدة الشركة. يتم تسجيل اإليرادات والمصروفات العائدة بشكل وعمليات المساهمين فيحت

عمليات توزيع المصروفات من ال أساسألي من هاتين العمليتين في دفاتر الحسابات الخاصة بكل منهما. يتم تحديد 
يتم توزيع الفائض الناتج عن  حيثي، ساسنظام الشركة األجب بمواإلدارة ومجلس اإلدارة  بواسطةالمشتركة 
 :على النحو التالي التأمينعمليات 

 
 90%  المساهمون 
 10%  حملة الوثائق 
 100%   

 

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

حملة الوثائق  ائضتوزيع صافي ف المؤسسةالشركة بعد موافقة  ، تقتر ؤسسةملل اللوائح التنفيذيةمن  70للمادة  طبقاً 
 .اإلدارةمجلس التي وضعها معايير الحملة الوثائق في وقت معين، وحسب  إلىالسنوي 

 
 السنوية. هانتائج علىر مؤشرا تعتب قد الللشركة  األوليةن النتائج إ

 

 المحاسبية الهامة فتراضاتالتقديرات واالاألحكام وج. 
 

يما يتعلق فمؤسسة الوتوجيهات  للتقرير الماليللمعايير الدولية  الموجزة وفقاً  األوليةالقوائم المالية  إعداديتطلب 
 وباتر  بها للموجودات والمطلالتي تؤثر في المبالغ المص فتراضاتواإلالتقديرات  استخدام بالزكاة والضريبة

 الموجزة والمبالغ األوليةفي تاريخ القوائم المالية ـ ن وجدت الموجودات والمطلوبات المحتملة ـ إ فصا  عنواإل
 اتن هذه التقديرمن أ . بالرغمالتي اعدت عنها القوائم الماليةخالل الفترة  يرادات والمصروفاتالمصر  عنها لإل

 النتائج الفعلية قد تختلف إال أنجراءات الحالية، باألحداث واإل من علم اإلدارة ما لدىفضل تعتمد على أ واالحكام
تتضمن  )التي التعديالتالموجزة تعكس جميع  األوليةن القوائم المالية أ اإلدارةترى  .بالنهاية عن تلك التقديرات

 ضة.المعرو األوليةالمتكررة( الضرورية لعرض نتائج العمليات بشكل عادل للفترات  االعتيادية التعديالت
 
متبعة الموجزة تتفق مع تلك ال األوليةالقوائم المالية  إعدادفي  اإلدارةمن قبل  المتبعة فتراضاتواإلالتقديرات ن إ

يلي ملخص لألحكام  فيمام. 2016ديسمبر  31لسنة المنتهية في للشركة عن االسنوية القوائم المالية  إعدادفي 
   :الموجزة األوليةالقوائم المالية هذه  إعدادالهامة في المحاسبية  والتقديرات

 
 مخصص المطالبات القائمة  ( 1)

ألخرى الجهات اتقديرات بالمبالغ المستحقة لحملة الوثائق و إعدادبحكمها عند القيام  اإلدارةمن الضروري أن تقدم 
تراضات حول فا إلى. تستند هذه التقديرات بالضرورة التأمينالناشئة عن المطالبات التي يتم تقديمها بموجب عقود 

يؤدي قد ما م اإلدارةوقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات  التأكدللحكم وعدم متفاوتة عوامل عديدة تشمل درجات 
. تقوم الشركة عموماً بتقدير مطالباتها بناًء على الخبرة السابقة مقدرةالمطلوبات القيمة رات مستقبلية في تغي إلى

س كل حالة على أسا وجدت ـ. يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات قضائية أو تحكيم ـ إن يةالتأمين لمحفظتها
 .على حدة
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م 2017 سبتمبر 30كما في 

 
 )تتمة( عدادأساس اإل. 2
 

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

. شهري سأساوالمطالبات التي لم يتم اإلبالغ عنها وذلك على  للمطالبات المسجلةبمراجعة مخصصاتها  اإلدارةتقوم 
ي فت والمخصصات في الفترة الالحقة، ياالمركز المالي والتسوقائمة تاريخ بين المخصصات في أي فرق يدرج 
 30. كما يتم التحقق من مخصص المطالبات القائمة كما في الفترةوالفائض المتراكم لتلك  التأمينعمليات قائمة 

 من قبل خبير اكتواري مستقل.  م2016ديسمبر  31و م2017سبتمبر 
 
 ( تكاليف االقتناء المؤجلة 2)

 لتأميناتسجججججججل تكاليف اقتناء معينة تتعلق ببيع وثائق جديدة كتكاليف اقتناء مؤجلة ويتم إطفاؤها في قائمة عمليات 
ي المستقبل لهذه ربحية فوالفائض المتراكم خالل الفترة التي تغطيها الوثائق. إذا لم تتحقق االفتراضات المتعلقة بال

ي قائمة فإضججافيال للقيمة  اطفاءً قد يتطلب أيضججاً  في إطفاء هذه التكاليف وهو ماسججراع اإليمكن أن يتم الوثائق، فإنه 
 والفائض المتراكم.  التأمينعمليات 

 

 العادلة لألدوات المالية  القيم( 3)
سجججعرها  على قائمة المركز الماليدوات المالية المتداولة في أسجججواق مالية نشجججطة في تاريخ لألتعتمد القيمة العادلة 
ركز معندما ال يمكن أن تسججتمد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجججلة في قائمة الالمدرج بالسججوق. 

 خداماسجججتمجموعة متنوعة من أسجججاليب التقييم التي تشجججمل  باسجججتخداميتم تحديدها فالمالي من األسجججواق النشجججطة، 
لكن ون مالحظاتها كلما كان ذلك ممكناً، بيانات السوق التي يمك منستمد مدخالت هذه النماذج ت   .النماذج الحسابية

 .لتحديد القيم العادلة االجتهاد إلىاللجوء فيتم  إذا كان هذا غير متوفر
 

 التأمين أقساطفي  العجز احتياطي( 4)
األحداث الالحقة رتبطة بم متعددة فتراضاتالبالنسبة الحساسية  عالي الطبي التأمين أقساطفي  العجزبر تقدير تيع

. أمينالتبوثائق مبنية على نسجججججبة الخسجججججارة المتوقعة للجزء المتبقي من المخاطر المرتبطة وشجججججروطها حيث أنها 
العالقة العتبار افي  المستقلاالكتواري الخبير لشركة ولاالكتواري الفريق يأخذ  ،للوصول لنسبة الخسارة المتوقعة

 . مستقبالً  اتطبيقه المتوقعو التأمينوأقساط مطالبات بين ال
 

 المدينة المشكوك في تحصيلها  التأمينأقساط مخصص ( 5)
ركة على أن الشجج اً موضججوعي عندما يكون هناك دليالً القبض  مسججتحقة قسججاطاألقيمة  نخفاضيتم تكوين مخصججص ال

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

  
 للبيع متاحةال االستثمارات قيمة انخفاض (6)

. ز ماليفي كل تاريخ قائمة مرك المتاحة للبيع ستثماراتاالفي قيمة  نخفاضاالفي تقدير  االجتهاد الشركةتمارس 
 .لفتهاتك من ألقل في القيمة العادلة ألوراق مالية متداولة الدائمو الجوهري أ نخفاضاالتحديد  االجتهاديتضمن هذا 

بتقييم ـ من بين عوامل أخرى ـ التقلبات  الشركةحيث تقوم  إن تحديد ما هو "جوهري" أو "دائم " يتطلب اجتهاداً 
دهور على ت في القيمة عندما يكون هناك دليالً  اً انخفاضأيضاً أن هناك  الشركةتعتبر  األسهم.العادية في أسعار 

 قات النقديةمن التقنيات والتدفكل التغير في  إلىباإلضافة  القطاع،الوضع المالي للشركة المستثمر فيها وفي أداء 
 التشغيلية والتمويلية.  
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م 2017 سبتمبر 30كما في 

 
 )تتمة( عدادأساس اإل. 2
 

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

بصرف النظر عن مدة ما دون التكلفة  إلىالهام  نخفاضلالاو أكثر هو قياس معقول  %30تعتبر الشركة ان نسبة 
 اً انخفاضطويل ال نخفاضاال. يمثل االستثماراتفي قيمة  انخفاضمخصص كتم تسجيله في قائمة الدخل وي نخفاضاال
عمليات ة في قائم هلتسجيوعليه يتم ما دون التكلفة والذي يستمر لمدة سنة او أطول بصرف النظر عن القيمة  إلى

ال يمكن  .ستثماراتاالقيمة  في لالنخفاضحمل ممصروف ك والفائض المتراكم او قائمة عمليات المساهمين التأمين
 ملياتعمن خالل قائمة األسهم  استثماراتبفيما يتعلق  سابقاً  في القيمة نخفاضاالالخسارة المسجلة من عكس 
كل يع في للب كمتاحةبمراجعة أوراق الدين المصنفة  الشركة. تقوم المساهمين تأو عمليا والفائض المتراكم التأمين

 .انخفاض في قيمتها كان هناك إذالتقييم فيما  تاريخ قائمة مركز مالي
 

   يةاالستمرار مبدأ( 7)
بأن لديها الموارد  نها على قناعةوأسججججججتمرارية اال لمبدأوفقاً  االسججججججتمرارتها على قدر بتقييمإدارة الشججججججركة  قامت

ية جوهر أمورليسججت على دراية بأي  اإلدارةفإن  ،على ذلك عالوةً مواصججلة العمل في المسججتقبل القريب. الالزمة ل
القوائم  عدادإاالستمرار به يتم فإن. لذلك، وفقاً 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 بدايًة بالتكلفة 

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

ي ففي قيمتها إذا كانت األحداث أو التغيرات  نخفاضاالفي السجججنة الواحدة لمعرفة  كبربوتيرة أالشجججهرة سجججنوياً أو 

شجججججهرة في قيمة ال نخفاضااليتم تحديد في القيمة الدفترية للشجججججهرة.  فاضانخاحتمال حدوث  إلىالظروف تشجججججير 

مة  ياس القي لة لالسجججججججترداد للوحدة المنتجةبق قاب جةللن ال قد( التي تتعلق ب قد )أو مجموعة من الوحدات المنت ها للن

د( أقل للنقالمنتجة للنقد )أو مجموعة من الوحدات  القابلة لالسجججججترداد للوحدة المنتجةالشجججججهرة. وحيثما كانت القيمة 

يتم ق بها الشجججججججهرة، فللنقد( التي تتعلالمنتجة للنقد )أو مجموعة من الوحدات المنتجة من القيمة الدفترية للوحدة 

 اتفي قيمة الشججهرة في الفتر نخفاضاالة عندئٍذ، وال يمكن عكس خسججائر في قيمة الشججهر انخفاضتسجججيل خسججارة 

على. وعند أ أو القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع ـجج أيهما االستعمالهي القيمة قيد  لالستردادالقيمة القابلة  لية.المستقب

معدل  باستخدامالية قيمها الح إلىبلية وصوالً يتم خصم التدفقات النقدية التقديرية المستق االستعمالتقدير القيمة قيد 

خصججججم ما قبل الضججججريبة والذي يعكس تقييمات السججججوق الحالية من حيث القيمة الوقتية للمال والمخاطر المرتبطة 

 باألصل.
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض . د

يب األرقام وتم تقر ركةشجججججالعملة الوظيفية للعتباره ابباللاير السجججججعودي الموجزة  األوليةالقوائم المالية رض يتم ع
 يذكر خالف ذلك تحديداً.سعودي ما لم ألف لاير أقرب  إلى
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م 2017 سبتمبر 30كما في 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة . 3
 

 عدادإالموجزة تتوافق مع تلك المتبعة في  األوليةهذه القوائم المالية  إعدادإن السجججججياسجججججات المحاسجججججبية المتبعة في 
اسججججتثناء اإلضججججافات / التعديالت في ب ،م2016ديسججججمبر  31للسججججنة المنتهية في  للشججججركة راجعةالقوائم المالية الم  

 .ةالحالي للفترةالعرض  تالئمرقام المقارنة لكي أ. تم إعادة تصنيف بعض السياسات المحاسبية التالية
 

   ستثماراتأ( اال
 
 للبيع المتاحة ستثمارات( اال1

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 العمولةر اسعافي  التغيراتو أالحتياجات السيولة  استجابةً 
 

المعاملة  تكاليف إلىبالقيمة العادلة باإلضجججججافة بدايًة للبيع  متاحة اسجججججتثماراتالمصجججججنفة ك سجججججتثماراتااليتم إدراج 

اس قيمها العادلة قي يتعذروالتي مدرجة غير السهم األباستثناء بالقيمة العادلة  ويتم قياسها الحقاً  ضافيةالمباشرة واإل

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

بيع أن يتم  إلىاو قائمة الدخل الشجججججججامل للمسجججججججاهمين  التأمينلعمليات الدخل الشجججججججامل  قائمة من خاللالعادلة 

أو خفض االستثمارات نتيجة هبوط القيمة حيث يتم إعادة تصنيف أي أربا  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(كأربا / هافصا  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 الحقاً ويتم قياسججججه اإلضججججافيةوبما في ذلك تكاليف المعاملة المباشججججرة بدايًة بالقيمة العادلة  مثل هذه االسججججتثمارات

بالتكلفة المطفأة ـججججججج ناقصاً مخصص انخفاض القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو 

ائمة ق. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة على هذه االستثمارات في الفعليةمعدل الفائدة باستخدام طريقة  شراءعالوة 

 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  ناءباقتوالمتعلقة  تكبدهاالتي يتم  اإلضافيةالمباشرة  والتكاليفلموظفي المبيعات  العموالت رسملة يتم

عنها  االفصا و األقساط استحقاقحال  التأمينعقد  مدة طوال الحقا   المؤجلة االقتناء تكاليفاطفاء  يتم. التأمين
رات في العمر التغييتم احتساب  .في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم تسويقالبيع والمصاريف  بند ضمن

طفاء اال مدةغيير تأو نموذج االستهالك المتوقع للمنافع االقتصادية المستقبلية لألصل بواسطة لتلك الوثائق المتوقع 
، الوثائق هذهلفي حال عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية و  وتعامل كتغيير في التقدير المحاسبي.

لتأمين في قائمة عمليات اقيمة النخفاض إضافي ال شطبإجراء قد يتطلب هذا التكاليف و تلكاطفاء  عيمكن تسري
من كل فترة لكفاية االلتزام  تقييم عنديتم أخذ تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة باالعتبار أيضاً والفائض المتراكم. 

 القوائم المالية.  فترات
 

كجزء  بشكل صحيح تصنيف بعض التكاليف إعادة م، تم2017سبتمبر  30خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
لاير سعودي في مليون  3.14وتم تسجيل صافي المبلغ  مستقبليتم تطبيق التغيير بأثر من تكاليف اقتناء الوثائق. 

 الفترة الحالية. 
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 الموجزة )تتمة( األوليةحول القوائم المالية  اتيضاحاإل
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 3
 
التعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيرات لجنة تفاسير  الجديدة المعايير الدولية للتقرير المالي  (ج

  التي تبنتها الشركة:صلة بها المت
 

التي و عندما يكون ذلك ممكناً التالية للمعايير المطبقة الموجودة، والمراجعات التعديالت  بتطبيققامت الشركة 
. ال يوجد تأثير مالي لتطبيق التعديالت على تم اصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي )المجلس(

 المعايير الموجودة والمذكورة أدناه على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة: 
 
 الـبـيـــــــــــــــان  المعيار / التعديالت 

معيار التعديالت على 
 الدولي المحاسبة

   7 رقم 

تتطلب التعديالت من المنشآت  التدفقات النقدية: قائمة -7 الدولي رقم المحاسبةمعيار  
تقديم افصاحات حول التغيرات في المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية بما في 
ذلك التغيرات الناشئة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية )مثل أربا  او خسائر 

ن توفير معلومات لمساعدة المستثمري إلىتحويل العمالت األجنبية(. تهدف التعديالت 
 في فهم أكثر للتغيرات في ديون المنشأة. 

 
المعيار الدولي للتقرير 

 12المالي رقم 
 12توضح التعديالت من ان متطلبات اإلفصا  في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

ء جزتطبق على حصة المنشأة في شركة تابعة، شركة محاصة او شركة زميلة )أو 
من حصتها في شركة محاصة او شركة زميلة( مصنفة )أو مدرجة في مجموعة 
االستبعاد المصنفة( كمحتفظ بها للبيع او التوزيع. يتم تطبيق هذه التعديالت بأثر 

 رجعي.
  

التعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيرات لجنة تفاسير  الجديدة المعايير الدولية للتقرير المالي (د
 المتصلة بها والتي لم تدخل حيز التنفيذ

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

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

 
 

 المعيار / التفسير

  
 

 البيان
 

يسرى مفعوله اعتباراً 
التي تبدأ في من الفترات 

 و بعد التوريخ التاليةأ

 من عقود عمالء االيراد  15رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي
 

 م2018يناير  1

 لماليا رالمعيار الدولي للتقريتعديالت على    2رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي
معامالت الدفع تصنيف وقياس  (2)رقم 

 على أساس السهم
 م2018يناير  1 

رير للتقا تفسير لجنة المعايير الدولية
 22رقم المالية 

  
 المقدمدفع الومعامالت العمالت االجنبية 

 

 
 م2018يناير  1

 1 رقم المعيار الدولي للتقرير المالي
 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

لدورة  م2016 لسنةالتعديالت السنوية  
 م2014من  معايير الدولية للتقرير الماليال
  م2016-
 

 م2018يناير  1

 م2019يناير  1 يجارالعقود ا  16رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي 
 

 

 



 العربية للتأمين التعاونيشركة بوبا 
 )شركة سعودية مساهمة(

 

- 17 - 
 

 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م 2017 سبتمبر 30كما في 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 3
 
التعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيرات لجنة تفاسير  الجديدة المعايير الدولية للتقرير المالي د(

 تتمة()المتصلة بها والتي لم تدخل حيز التنفيذ 

أن يتحول جزء جوهري من الموجودات المالية  9يتوقع بعد تطبيق أي شركة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 الخسائر أوو  ارباأل قائمة العادلة من خاللللشركة المصنفة حاليا على انها متاحة للبيع ليعاد تصنيفها بالقيمة 

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

لمالي بيق المعيار الدولي للتقرير االدخل الشامل اآلخر بسبب تطبيق منهجية خسائر اإلئتمان المتوقعة. وعند تط
"عقود التأمين " فانه يمكن تصنيف عدد أكبر من الموجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة  17رقم 

 للتقرير يالدول المعيارحول التعديالت على  المجلس تقدمالشركة في مراقبة  تستمر. العادلةبموجب خيار القيمة 
 المعدةللمنشآت  9 رقم الماليالدولي للتقرير  المعيار لتطبيق مؤقت استثناء ايضاً  تقدم تيوال 17رقم  المالي
. تتوقع الشركة ان تكون مؤهلة لهذا االعفاء المؤقت التأمين بعمليات الغالب في اعمالهاتتعلق  والتي للتقارير

يناير  1الى وقت الحق بحيث ال يتجاوز ذلك  9رقم  المالي للتقرير الدولي المعياروستنظر بعملية تأجيل تنفيذ 
 م.2021

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

 
 نقد وما في حكمهال. 4

 حكمه مما يلي: وما في النقد يتكون

 
 م2017 سبتمبر 30

 (ألف لاير سعودي)
 

 م2016ديسمبر  31
 (ألف لاير سعودي)

 (مراجعة)  (غير مراجعة) 
    التأمينعمليات 

 132.030   17.952 نقد لدى البنوك

    
    عمليات المساهمين

 93.800   213.752 نقد لدى البنوك

 

مليون  29.9بمبلغ  تأمينات نقديةعمالء مقابل  إلى تنفيذضججمانات أصججدرت الشججركة  م،2017 سججبتمبر 30 بتاريخ
ضجججمن  المقيد يداعتم إدراج هذا اإلمليون لاير سجججعودي( لدى البنوك. 15.7: م2016ديسجججمبر  31لاير سجججعودي )

 .والموجودات األخرى المبالغ المدفوعة مقدماً 
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017سبتمبر  30كما في 

 
 ودائع مرابحة . 5

هذه الودائع هي ودائع  في المملكـججججـججججة العـججججربيـججججة السعـججججودية. مرابحة لدى بنوك تجاريةلشركة ودائع دى ال يوجد
باللاير السججججعودي ولديها مدة ودائع المرابحة هذه مقومة  مضججججاربة.نسججججبة ضججججئيلة كودائع  إلى باإلضججججافةمرابحة 
. سنوياً  %4 إلى %2.10تتراو  من  بنسبيرادات مالية إسنة وتنتج أكثر من  إلى أشهرثالثة  منكثر أ استحقاق

على  م2016 ديسجججمبر 31و م2017سجججبتمبر  30المنتهية في  / السجججنةفترةالخالل  ودائع المرابحةفيما يلي حركة 
 التوالي:

 

 
 م2017 سبتمبر 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

    التأمينعمليات 
 3.047.529  3.057.816 السنة /الفترة الرصيد في بداية 

 (4.709.070)  (2.897.113) السنة /الفترة ودائع مرابحة تستحق خالل 

 4.719.357  2.567.487 السنة /الفترة ودائع مرابحة مودعة خالل 

 3.057.816  2.728.190 السنة /الفترة الرصيد في نهاية 

    

 
 م2017 سبتمبر 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    عمليات المساهمين

 500.000  987.494 السنة /الفترة الرصيد في بداية 

 (1.670.104)  (817.494) السنة /الفترة ودائع مرابحة تستحق خالل 

 2.157.598  555.672 السنة /الفترة ودائع مرابحة مودعة خالل 

 987.494  725.672 السنة /الفترة الرصيد في نهاية 
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017سبتمبر  30كما في 

 

  ستثماراتاال. 6

 التأمينعمليات  (أ

 مما يلي: م2016ديسمبر  31و م2017سبتمبر  30كما في  ستثماراتتتكون اال

 
 م2017 سبتمبر 30

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي( 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات

  (أدناه (1) يضا انظر اإل)

 

291.637 
 

 

 544.090 

 ــ        338.150 (أدناه (2) يضا انظر اإلللبيع ) متاحة استثمارات

  االستحقاقحتى تاريخ  محتفظ بها استثمارات

 (أدناه (3) يضا انظر اإل)

 

37.545 

  

 ــ      

 667.332   544.090 

 

القيمة العادلة ب استثماراتك ها في الصكوك المصنفة سابقاً استثمارات بعض تصنيف بإعادةقامت الشركة خالل الفترة 

غير الت لتعكس االستحقاق حتى تاريخ بها واستثمارات محتفظمتاحة للبيع  استثمارات إلىمن خالل قائمة الدخل 

دخلت تلك  حتى استحقاقها. ستثماراتاالبتلك  لالحتفاظ اإلدارة ونوايا االستثماريةالحاصل في نموذج األعمال 

اله أع المعاد تصنيفها ستثماراتلالالقيمة العادلة  اعتمادتم  عليه وبناءً  ،م2017يناير  1حيز التنفيذ من التغيرات 

 المعاد تصنيفها. ستثماراتاالكتكلفة لتلك  لتستخدم عادة التصنيفكما في تاريخ إ

 :التصنيفإعادة في تاريخ  القيمة الدفترية الجدول التالي يلخص

 

 نوع االستثمار 

 

 التصنيف السابق

 

 التصنيف الجديد

 المبلغ

 ألف لاير سعودي()

 

 171.379 استثمارات متاحة للبيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل صكوك 

 محتفظ بها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات صكوك

 37.468 حتى تاريخ االستحقاق

   208.847 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ت( استثمارا1
كون هذه األّولي وتت االعترافعند  التأمينفي عمليات  الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة ستثماراتاالتم تحديد 

 :  اآلتيمن  ستثماراتاال

 
 م2017 سبتمبر 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 300.437  259.612 صناديق استثمار 

 243.653  32.025 صكوك 

 291.637  544.090 

 
 



 العربية للتأمين التعاونيشركة بوبا 
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017سبتمبر  30كما في 

 
 )تتمـة( االستثمارات. 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

 

 )غير مراجعة( م2017 سبتمبر 30 

 الدفتريةالقيمة   التكلفة  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 25.025  25.025  صكوك ذات معدل متغير
 7.000  7.000 ذات معدل ثابتصكوك 

 32.025  32.025 

 للبيع متاحةستثمارات ا (2

 :يلي مما لبيعل المتاحة ستثماراتاال تتكون
 

 
 م2017 سبتمبر 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 ــ        37.425  صناديق استثمار

 ــ        300.725 صكوك 

 ــ        338.150 

 :يلي مما الصكوك في المتاحة للبيع االستثمارات تتكون 

 
 )غير مراجعة(م 2017سبتمبر  30 

 القيمة الدفترية  التكلفة  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 106.385  106.393  صكوك ذات معدل متغير

 194.340  192.552 ذات معدل ثابتصكوك 

 298.945  300.725 

 االستحقاقتاريخ  حتىبها  محتفظ استثمارات (3

 : التالية الصكوكفي  االستحقاق تاريخ حتىمحتفظ بها ال ستثماراتاال تتمثل
 

 )غير مراجعة( م2017 سبتمبر 30 

 القيمة الدفترية  التكلفة  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 ــ        ــ        صكوك ذات معدل متغير
 37.545  37.468 ذات معدل ثابتصكوك 

 37.468  37.545 
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 الموجزة )تتمة( األوليةحول القوائم المالية  اتيضاحاإل
 م2017سبتمبر  30كما في 

 
 )تتمـة( االستثمارات. 6

 )تتمــة( التأمين تعمليا أ(

  )تتمــة(اق االستحق تاريخ حتى بها محتفظاستثمارات  (3

   :م2016 ديسمبر 31وم 2017 سبتمبر 30في  يةالمنته ةالسن / الفترةخالل  ستثماراتاالفيما يلي الحركة في 
 

 
 م2017 سبتمبر 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    التأمينعمليات 
 185.143  544.090 السنة /الفترة الرصيد في بداية 
 504.582  680.386 السنة /الفترة مشتراه خالل 
 (149.638)  (564.154) السنة /الفترة مباعة خالل 

 2.379  ــ       ، صافيالسنة /الفترة يرادات مكتسبة خالل إ
 (614)  1.676 السنة /الفترة )خسائر( محققه خالل  / أربا 

 2.238  5.334 السنة /الفترة أربا  غير محققة خالل 

 544.090  667.332 السنة /الفترة الرصيد في نهاية 

 
 المساهمين  عملياتب( 

 مما يلي: م2016ديسمبر  31و م2017 سبتمبر 30كما في  ستثماراتاال تتكون

 
 م2017 سبتمبر 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

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

 

801.197 
 

 
714.330 

 ــ        306.848 (دناهأ (2) يضا انظر اإلللبيع ) متاحة استثمارات

  االستحقاقمحتفظ بها حتى تاريخ  استثمارات
 (دناهأ (3) يضا انظر اإل)

 
112.635 

  
 ــ      

 1.220.680  714.330 

 

يمة العادلة من بالق استثماراتك ها في الصكوك المصنفة سابقاً استثماراتقامت الشركة خالل الفترة بإعادة تصنيف 
تغير الحاصل لتعكس ال حتى تاريخ االستحقاقمحتفظ بها استثمارات متاحة للبيع و استثمارات إلىخالل قائمة الدخل 

 حيزلتغيرات ا ت تلكدخلحتى استحقاقها.  ستثماراتلالحتفاظ بتلك اال اإلدارةونوايا  نموذج االعمال االستثماريةفي 
عاله كما في تاريخ أذكورة مال ستثماراتالقيمة العادلة لال اعتمادعليه تم  وبناءً ، م2017يناير  1من  ءً التنفيذ ابتدا

 المعاد تصنيفها. ستثماراتكتكلفة لتلك االلتستخدم عادة التصنيف إ

 التصنيف:إعادة في تاريخ  القيمة الدفترية الجدول التالي يلخص

 

 نوع االستثمار 

 

 التصنيف السابق

 

 التصنيف الجديد

 المبلغ

 )ألف لاير سعودي(

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

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

 

112.404 

   255.929 
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 )شركة سعودية مساهمة(
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017سبتمبر  30كما في 

 
 )تتمـة( االستثمارات. 6

 )تتمــة(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 
 من التالي:  ستثماراتاال

 
 م2017 سبتمبر 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 100.370  101.860 في محفظة اختيارية   استثمارات

 251.887  604.258 استثمارصناديق 

 362.073  95.079 صكوك 

 801.197  714.330 

 
لية كما في الما واألوراق ستثماراتألنواع التالية من االبا لعمليات المساهمينيتم االستثمار بالمحفظة االختيارية  

 السنة: /الفترة  نهاية
 

 
 م2017 سبتمبر 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 92.277  98.273 أسهم

 8.093  3.587 موجودات أخرى، صافي

 101.860  100.370 

  :التالية الصكوكفي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  ستثماراتاال تتضمن 

 مراجعة()غير م 2017 سبتمبر 30 

 ةالدفتريالقيمة   التكلفة  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 76.079  76.079  صكوك ذات معدل متغير

 19.000  19.000 ذات معدل ثابتصكوك 

 95.079  95.079 

 للبيع متاحة ستثمارات( ا2

 من التالي:  ستثماراتعند االعتراف األولي وتتكون هذه اال المساهمين لعمليات لبيعل المتاحة ستثماراتاالتحديد  يتم

 م2017سبتمبر  30 

 )ألف لاير سعودي( 

 م2016ديسمبر 31 

   )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

   -  16.385 صناديق استثمار 

  -  290.463 صكوك 

 306.848  -  
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017سبتمبر  30كما في 

 
 )تتمة( االستثمارات. 6

 
 عمليات المساهمين )تتمة(     (ب

 )تتمة(     للبيع تاحةم ستثمارات( ا2

 : التاليةالصكوك في  للبيع المتاحة ستثماراتاال ضمنتت
 

 )غير مراجعة( م2017سبتمبر  30 

 الدفتريةالقيمة   التكلفة  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 197.440  197.489  صكوك ذات معدل متغير
 93.023  92.971 ذات معدل ثابتصكوك 

 290.460  290.463 

 االستحقاقحتى تاريخ  محتفظ بها استثمارات( 3

 : التالية الصكوك في االستحقاقتاريخ  حتىمحتفظ بها ال ستثماراتالا نضمنتت
 

 )غير مراجعة( م2017سبتمبر  30 

 القيمة الدفترية  التكلفة  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 ــ        ــ        صكوك ذات معدل متغير

 112.635  112.404 ذات معدل ثابتصكوك 

 112.404  112.635 
 

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

 
 م2017سبتمبر  30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    عمليات المساهمين

 439.785  714.330 السنة /الفترة الرصيد في بداية 
 865.827  1.355.923 السنة /الفترة خالل  همشترا

 (585.179)  (856.980) السنة /الفترة مباعة خالل 
 3.750  ــ       ، صافيالسنة /الفترة إيرادات مكتسبة خالل 

 (1.264)  2.392 السنة /الفترة خالل  همحقق (خسائر)/ أربا  
 (8.589)  5.015 السنة /الفترة غير محققه خالل  (خسائر) أربا  /

 714.330  1.220.680 السنة /الفترة الرصيد في نهاية 

 

في كل  دينقعمليات المساهمين من خالل تحويل  "من المستحقة القبض/ إلىالدفع المستحقة "تتم تسوية المبالغ 
 مبلغاً  التأمينحولت عمليات  ،م2017 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة فترة . خاللقائمة مركز ماليتاريخ 
 مليون لاير سعودي(.188.6: م2016ديسمبر  31عمليات المساهمين ) إلىسعودي  مليون لاير110.5قدره نقدياً 

 باللاير السعودي والدوالر األمريكي. مقومة ستثماراتإن جميع اال
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 سبتمبر 30كما في 

 

 صافي، مدينة تأمين قساطأ. 7

 
 م2017 سبتمبر 30

 )ألف لاير سعودي( 
 

 م2016ديسمبر 31

 )ألف لاير سعودي(  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

     التأمينعمليات 

 1.123.540  2.104.898 اجمالي أقساط تأمين مدينة

 (142.997)  (206.694) مخصص أقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها

 980.543  1.898.204 أقساط تأمين مدينة، صافي

 
  نظاميةوديعة . 8

مالها المدفوع من رأس %10فقد أودعت الشركة مبلغاً يعادل ، "المؤسسة"التي حددتها  التأميننظام اً لمتطلبات فقو

مؤسسة لا إلىيتم دفع العموالت المستحقة على هذه الوديعة  .مؤسسةال حددتهبنك مليون لاير سعودي لدى  80 بقيمة

 .مؤسسةالبدون موافقة بأن هذه الوديعة ال يمكن سحبها  علماً 
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017سبتمبر  30كما في 

 
 صافي الحركة في المطالبات القائمة. 9

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

 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةلفترة ال  سبتمبر 30المنتهية 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 

 إجمالي المطالبات القائمة في

 نهاية الفترة 

 

1.177.592 

  

1.232.460 

  

1.177.592 

  

1.232.460 

 إجمالي المطالبات القائمة في

 بداية الفترة 

 

(1.229.391) 

  

(1.166.065) 

  

(1.321.622) 

  

(1.054.369) 

 (51.799)  66.395  (144.030)  178.091 

من  التأمينحصة معيدي 

 المطالبات القائمة في 

 نهاية الفترة

 

 

(1.030) 

  

 

(1.720) 

  

 

(1.030) 

  

 

 (1.720)  

من  التأمينحصة معيدي 

 المطالبات القائمة في

 بداية الفترة 

 

 

1.720 

  

 

1.394 

  

 

1.720 

  

 

3.012 

 690  (326)  690  1.292 

صافي الحركة في المطالبات 

 القائمة

 

(51.109) 

  

66.069 

  

(143.340) 

  

179.383 

 

 تاستثمار وعموال يراداتإ. 10  
  
 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة   سبتمبر30المنتهية 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 
 50.220  67.653  18.036  18.328 ايرادات عمولة

محققة / غير محققة من أربا  

 3.700 االستثمارات، صافي 

 

1.718 

 

6.893 

 

704 

 22.028 
 

19.754 
 

74.546 
 

50.924 

        

        عمليات المساهمين 

 26.600  33.972  9.484  11.945 ايرادات عمولة

اربا  / )خسائر( محققة / غير 

 1.059 محققة من االستثمارات، صافي 

 

(8.060) 

 

7.525 

 

(9.853) 

 13.004  1.424  41.497  16.747 

 
 عالقةجهات ذات معامالت مع . 11
 

اإلدارة بالشركة والمنشآت  أعضاءوكبار  وأعضاء مجلس اإلدارةتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين 
امالت تتأثر بتلك الجهات. تتم جميع المعالتي تسيطر عليها تلك الجهات أو التي تخضع لسيطرة مشتركة أو التي 

 بموافقة اإلدارة. والتي تمت عتياديةاالحكام األشروط ولمع تلك الجهات ذات العالقة وفقاً ل
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 سبتمبر 30كما في 

 
 )تتمة( عالقةجهات ذات معامالت مع . 11

سبتمبر  30المنتهية في  الفترةعالقة خالل الجهات ذات الفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع 
    :م2016ديسمبر  31و م2017سبتمبر  30بها كما في واألرصدة المتعلقة 

 

 ذات العالقة الجهة

 

 طبيعة المعاملة

  

 تمبلغ المعامال

  

 كما في  (الدائن) / المدينالرصيد 

تسعة اللفترة     

المنتهية  أشهر

 سبتمبر 30في 

 م2017

 تسعة اللفترة 

 المنتهية  أشهر

 سبتمبر 30في 

 م2016

  

 

 سبتمبر 30

 م2017

  

 

ديسمبر  31

 م2016

 لاير سعودي( ألف)  لاير سعودي( ألف)   

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

 

 مساهمون

 

 اقساط مكتتبةإجمالي 

  

27.950 

 

26.852 

  

3.203 

 

2.156 

 (3.844) (11.240)  2.194 11.262   مسندةاقساط تأمين  مساهمون

 (763) (779)  8.405 8.821  مطالبات مدفوعة مساهمون

 تمعالج  تكاليف مساهمون

 يمن قبل مقدمتحميلها 

 الخدمة 

 

 

 

 

9.728 

 

 

9.140 

  

 

(90) 

 

 

(779) 

معاد  مصروفات مساهمون

جهة  من /إلى تحميلها

 يبالصاف -عالقة  ذات

  

 

284 

 

 

1.695 

  

 

284 

 

 

 ـــ     

معادل الضريبة  مساهمون

 بالصافي

  

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 

 

(1.169) 

 

(1.169) 

شركة بوبا ميدل 

 ايست ليمتد

  القابضة

 (19.331) (14.431)  14.291 14.431  عالمة تجارية  رسوم (ذات عالقةجهة )

عضو مجلس 

ذات  جهة) إدارة

 عالقة(

 

خدمات مراجعة 

 شرعية

 

 

 

 

113 

 

 

113 

  

 

 ـــ     

 

 

 ـــ     

 

 :اإلدارةكبار موظفي  مكافأة )أ 
 

 التالي: منسبتمبر  30المنتهية في خالل الفترة اإلدارةوكبار موظفي  اإلدارةأعضاء مجلس  مكافأةتتكون 
 
 م2016  م2017  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  

 مراجعة( )غير   مراجعة( )غير   
     

 14.267  13.982  منافع قصيرة األجل 
 4.657  4.226  منافع طويلة األجل 

  18.208  18.924 

 
المنافع ون تتكبينما ، المكافآت السجججنوية والحوافزو العموالتو البدالتو األجل الرواتبالقصجججيرة  منافعالتتضجججمن 

 األجل. طويلحوافز النهاية الخدمة للموظفين وبرنامج  مكافأةمن األجل طويلة ال
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 سبتمبر 30كما في 

 
 الزكاة وضريبة الدخل. 12

 في المملكة العربية السعودية. مول بهاعالم المالية نظمةلألوفقا الشركة  على المستحقةزكاة ال احتسابتم 

 31و م2017سجججججبتمبر  30المنتهية في / السجججججنة فترة الخالل  الزكاة وضجججججريبة الدخل المسجججججتحقةحركة فيما يلي 
 :على التوالي م2016ديسمبر 

 
 

 
  الزكاة المستحقة

 )ألف لاير سعودي(
  

 ضريبة الدخل
  المستحقة

 )ألف لاير سعودي(
  

 المجموع
سبتمبر  30

 م2017
 )ألف لاير سعودي(

  )غير مراجعة(

 المجموع
 م2016ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي(
 )مراجعة(

 
 42.577  116.953  8.011  108.942 الرصيد في بداية السنة

 المخصص خالل
 137.354  56.361  24.340  32.021 السنة /الفترة  

 المدفوع خالل
 السنة /الفترة  

 
(12.356) 

  
(25.636) 

  
(37.992) 

  
(62.978) 

 الرصيد في نهاية 
 السنة /الفترة 

 
128.607 

  
6.715 

  
135.322 

  
116.953 

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

  "(.الهيئة)"
 

ماليةالنهائية وط باسجججججججتلمت الشجججججججركة الر  م2013 تينللفترأولية  اً وربوط م2012حتى  م2008من  للفترات ال
عدم السجما  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

الشججركة حيث قامت  لاير سججعودي مليون 17 قداربمزكاة اضججافي  مخصججصب االعتراض االبتدائية لصججالح الهيئة
توقع صجججدور وت بأحقية موقفهاعتراض على القرار لدى لجنة االسجججتئناف العليا. تعتقد إدارة الشجججركة وبقوة بتقديم ا

 ياطياحتقامت الشججركة بقيد مخصججص اضججافي  ذلك من وبالرغم ،قرار من لجنة االسججتئناف العليا لصججالح الشججركة
 للزكاة.

 
المتعلقة بمعالجة  م2014 حول المستتتتندات اإلضتتتافية المقدمة لستتتنة الهيئة قرار بانتظار الشجججركةذلك،  إلى إضجججافةً 

 .م2013 إلى م2008التوزيع التعاوني للفترات المالية من فائض النظامية و الوديعة
 
 . م2016م و2015 عن السنتين زكوية ربوطية أتقم الهيئة بعد بإصدار  لم
 

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

 ةنسب
 الملكية 

 

 م2017
 سعودي لاير

 باآلالف

 
  نسبة

  الملكية

 م2016
 سعودي لاير

 باآلالف

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

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 100.0% 
═══════ 

800.000 
═══════ 

100.0% 
═══════ 

800.000 
═══════ 
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 سبتمبر 30 في كما
 

 . رأس المال )تتمة(13
 

 شركة اشترت المطلوبة الموافقات على الحصول وبعد( م2017يونيو14 الموافق)هـجججججج 1438رمضان 19 بتاريخ
في شججركة  %8.0ناظر بنسججبة  مجموعة -شججركة أسججاس للرعاية الصججحية  حصججة ليمتد سججيز اوفر انفسججتمنتس بوبا

 نسججججججبة ناظر ومجموعة %34.25 نسججججججبةاوفر سججججججيز ليمتد حاليا  انفسججججججتمنتسبوبا العربية. تمتلك شججججججركة بوبا 
18.08%. 

 
 النظامي  حتياطياال. 14
 
 دخل المسججاهمين من %20 تجنيبعلى الشججركة يجب في المملكة العربية السججعودية،  التأميننظام لمتطلبات  وفقاً 
تقوم الشجججركة المدفوع.  رأس المال من %100 حتياطيحتى يسجججاوي هذا االمن صجججافي الدخل نظامي  احتياطيك

مبلغ تم تجنيب  ،م2017سجججججججبتمبر  30في  . كماديسجججججججمبر 31في  سجججججججنوي أسجججججججاسبإجراء هذا التحويل على 
 والذيالنظامي  حتياطياال إلى سججعودي( مليون لاير 403.9 :م2016ديسججمبر  31مليون لاير سججعودي )403.9
 .مال الشركة المدفوعمن رأس( %50.4: م2016ديسمبر  31) %50.4يمثل 

 
  على أساس السهم الدفع . 15
 
 تصميمه تم والذي المؤهلينالتنفيذين  نموظفيال كبارلبعض )"البرنامج"( الشركة برنامج حوافز طويل األجل  تقدم

 نامجيركز البرلمكافأتهم مقابل دورهم في تحقيق أهداف الشركة طويلة األجل وجذب وإبقاء كبار موظفي الشركة. 
قاس بناًء على نمو ين المشجججاركين من المسجججاهمة في نجا  الشجججركة ومكّ ياألداء الحالي والمسجججتقبلي و من على كل
ثالث سنوات من دورة األداء. يتم تقييم األداء الفعلي  أساس فترةدخل وهامش الربح. ي منح البرنامج على صافي ال

 للشركة في نهاية كل سنة خالل فترة المنح.
 
ركة شججوم المشججاركون المعتمدون باسججتالم أسججهم قوبموجبه ي االسججهمسججاس أالدفع على برنامج مبني بالكامل على ال

 وتحقيق مقاييس األداء وتحقيق الشججروط الالزمة للمشججارك اسججتكمال فترة ثالث سججنوات من االداءبوبا العربية بعد 
 والمكافآتيتم اإلشجججججراف على البرنامج من قبل لجنة الترشجججججيحات اسجججججتكمال الموافقات الالزمة.  إلىباإلضجججججافة 

 .اإلدارةمن مجلس  المعتمدة
 
بح الخدمة والتي تنتهي في التاريخ الذي يصجججججججخالل الفترة التي يتم الوفاء فيها بشجججججججروط  البرنامجتكلفة  قيديتم 

لقة والمتع المسجججججلة المصججججروفات إن. الموظفون مؤهلين بالكامل للحصججججول على منافع البرنامج )"تاريخ المنح"(
السهم التي ا أدوات لعدد الشركةتقديرات  أفضل تمثل ،حتى تاريخ المنح قائمة مركز ماليفي كل تاريخ  بالبرنامج

ي تمثل الحركة ف سجججنةلل عمليات المسجججاهمينالمحملة أو المضجججافة لقائمة  المصجججروفاتسجججيتم منحها في النهاية. ان 
 المتراكمة في بداية ونهاية تلك السنة. المصروفات

 
ين الموظف ومصججروفات"الرواتب  ضججمن بندو المسججتلمةلخدمات الموظفين  البرنامج مصججروفاتاجمالي  إدراج يتم

 لتقريرلطبقاً لمتطلبات المعيار الدولي  في قائمة التغيرات في حقوق المسجججججججاهمين مقابلةذات العالقة" مع زيادة 
أي توزيعات أربا  على أسججججججهم المكافأة خالل فترة  تجميععلى أسججججججاس األسججججججهم". يتم  مدفوعات" 2 رقمالمالي 

سهمالشركة شراء  تزاولالمشاركين حال المنح.  إلى وتحويلها االستحقاق في تاريخ كل منح واالحتفاظ بها لدى  أ
 في الوقت الحالي. كابيتالالوسيط االستثماري ـ وهو األهلي 
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 )تتمة(الموجزة  األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 سبتمبر 30كما في 

 
 )تتمة( على أساس السهم دفعال. 15

 

 الموظفين:خدمات  برنامجعمليات تفاصيل فيما يلي 
 

 51.103ونتيجة لذلك تم استالم  مصدرمقابل كل سهم بواقع سهم أسهم مكافأة الشركة  أصدرت م2015خالل ديسمبر  *

 .برنامجالمن أسهم اضافياً سهماً 

من قبل المسججججاهمين في اجتماع  األسججججهم وعملية شججججراءم 2019 –م 2017 البرنامجدورة  على رسججججمياً تمت الموافقة  **

حسججب القوانين  (م2017مايو  8الموافق ) هـجججججججج1438شججعبان  12الجمعية العمومية غير العادي الذي انعقد يوم االثنين 

 في المملكة العربية السعودية.  الجديدة واألنظمة
 

  المعلومات الموسمية والقطاعية. 16
 
 الموسمية (أ

من  انيلثايرادات وأربا  التشغيل عادًة يتوقع أن تكون مرتفعة في النصف إلموسمية أعمال الشركة، فإن  اً نظر
 النصف األول.مقارنًة ب السنة

 
 المعلومات القطاعية   (ب

 ياتعمل كافة إن(. صحي تأمين) الصحية الرعاية خدمات لتغطية فقط األجل قصيرة تأمين عقود الشركة تصدر

 من لفئتين اً وفق العمليات مراقبة يتم اإلدارة، تقرير ألغرا . السعودية العربية المملكة في ت مارس للشركة التأمين

 الشركات رادأف من عريضة قاعدة يمثل الرئيسين العمالء قطاع إن. بالتغطية المشمولين األفراد عدد على بناءً  العمالء

 مع تتوافق طريقةب التشغيلية القطاعات عن التقارير إعداد يتم. رئيسيين عمالء يعتبروا فال العمالء بقية أما الكبرى،

 التشغيلية اتالقطاع أداء وتقييم مواردال توزيع عن المسئول وهو ،ةالتنفيذي اإلدارة فريق الى المقدمة الداخلية التقارير

 .االستراتيجية القرارات مع تماشيا
  

 التشغيلية عمليات المساهمين في الشركة.ال تتضمن القطاعات 
 

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

  
ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات  استثماراتال تتضمن موجودات القطاعات النقد وما في حكمه وودائع مرابحة و

ات ومطلوبالدفع ومصروفات مستحقة  الدفع مستحقة تأمين. ال تتضمن مطلوبات القطاعات ارصدة إعادة أخرى
وحصة حملة الوثائق من فائض ومستحق من عمليات المساهمين  سهماألدفعات على أساس والتزامات  أخرى

 .التأمينعمليات 
 

نشطة الشركة فيما يتعلق بأ اإلدارةالقطاعات التشغيلية من قبل  اعتمادتم  ،لشركةءات التقارير الداخلية باطبقا إلجرا
 :أدناهوموجوداتها ومطلوباتها كما هي مدرجة 

 

  األسهم عدد الفترة/الشهر
 بالصافي - (المباعة) /المسلمة

 في لألسهم العادلة القيمة
 المنح تاريخ

 م2017 سبتمبر 30
 باآلالف سعودي لاير

    
 8.901 227 32.110 م2015يوليو 
 4.200 221 18.993 م2015نوفمبر 
 - - 51.103 م*2015ديسمبر 
 10.693 115 92.669 م2016مارس 
 (390)           139 (2.814) م2016مارس 
 (4.761) 139 (34.346) م2017 مارس
 (788)           115 (6.825) م2017مارس 
 11.060 115 96.491 **م2017يونيو 

 28.915  247.381 المجموع
    



 العربية للتأمين التعاونيشركة بوبا 
 )شركة سعودية مساهمة(

 

- 30 - 
 

 الموجزة )تتمة( األوليةحول القوائم المالية  اتيضاحاإل
 م2017 سبتمبر 30 كما في

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

 

 م2017 سبتمبر30المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة   
 )غير مراجعة(

 المجموع  غير رئيسي  رئيسي  
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  
       
 2.522.625  585.315  1.937.310  جمالي األقساط المكتتبةإ

 (25.650)  (10.011)  (15.639)  صادرة لمعيدي التأمينأقساط 
 2.496.975  575.304  1.921.671  صافي األقساط المكتتبة

 (560.015)  172.477  (732.492)  األقساط غير المكتسبة الحركة في صافي

 1.936.960  747.781  1.189.179  األقساط المكتسبة صافي

       
 1.535.731  552.863  982.868  المطالبات المدفوعة
 (9.283)  (3.342)  (5.941)  المطالبات المستردة

       
 1.526.448  549.521  976.927  صافي المطالبات المدفوعة

 (51.109)  (11.754)  (39.355)  صافي الحركة في المطالبات القائمة

       
 1.475.339  537.767  937.572  صافي المطالبات المتكبدة

       
 461.621      صافي نتيجة االكتتاب

 22.052      يرادات غير موزعةإ
 (254.281)      مصروفات غير موزعة

       
 229.392      التأمينالفائض من عمليات 
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 سبتمبر 30 كما في

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

 م2016 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة  
 )غير مراجعة(

 المجموع  غير رئيسي  رئيسي 
 سعودي(ألف لاير )  سعودي(ألف لاير )  سعودي(ألف لاير ) 

      
 2.578.658  613.755  1.964.902 جمالي األقساط المكتتبةإ

 (11.299)  (4.608)  (6.691) صادرة لمعيدي التأمينأقساط 

 2.567.358  609.147  1.958.211 صافي األقساط المكتتبة

 (628.657)  137.874  (766.531) صافي الحركة في األقساط غير المكتسبة
 1.938.701  747.021  1.191.680 صافي األقساط المكتسبة

      
 1.332.580  547.415  785.165 المطالبات المدفوعة

 ــ       ــ       ــ      المطالبات المستردة
 1.332.580  547.415  785.165 المدفوعةصافي المطالبات 

 66.069  27.141  38.928 صافي الحركة في المطالبات القائمة

 1.398.649  574.556  824.093 صافي المطالبات المتكبدة

 540.052     نتيجة االكتتاب  صافي

 19.757     يرادات غير موزعةإ

 (269.608)     مصروفات غير موزعة

 290.201     التأمينالفائض من عمليات 

       

 
 م2017 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة  

 )غير مراجعة(
 المجموع  غير رئيسي  رئيسي 
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 
      
 6.623.173  2.371.209  4.251.964 جمالي األقساط المكتتبةإ

 (58.197)  (21.005)  (37.192) صادرة لمعيدي التأمينأقساط 
 6.564.976  2.350.204  4.214.772 صافي األقساط المكتتبة

 (842.220)  (130.215)  (712.005) صافي الحركة في األقساط غير المكتسبة

 5.722.756  2.219.989  3.502.767 صافي األقساط المكتسبة

      
 4.819.227  1.726.006  3.093.221 المطالبات المدفوعة
 (9.283)  (3.342)  (5.941) المطالبات المستردة

      
 4.809.944  1.722.664  3.087.280 صافي المطالبات المدفوعة

 (143.340)  (52.335)  (91.005) صافي الحركة في المطالبات القائمة

      
 4.666.604  1.670.329  2.996.275 صافي المطالبات المتكبدة

      
 1.056.152     صافي نتيجة االكتتاب

 74.570     يرادات غير موزعةإ
 (725.944)     مصروفات غير موزعة

 404.778     التأمينالفائض من عمليات 
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 سبتمبر 30 كما في

 
 . المعلومات الموسمية والقطاعية )تتمة(16

 
 ب( المعلومات القطاعية )تتمة(

 م2016 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةلفترة ال  
 )غير مراجعة(

 المجموع  غير رئيسي  رئيسي  
 )ألف لاير سعودي(  سعودي( )ألف لاير  لاير سعودي()ألف   
       
 6.852.407  2.452.992  4.399.415  جمالي األقساط المكتتبةإ

 (33.805)  (13.962)  (19.843)  صادرة لمعيدي التأمينأقساط 
 6.818.602  2.439.030  4.379.572  صافي األقساط المكتتبة

 (1.133.705)  (266.857)  (866.848)  صافي الحركة في األقساط غير المكتسبة
 5.684.897  2.172.173  3.512.724  صافي األقساط المكتسبة

       
 4.334.440  1.632.709  2.701.731  المطالبات المدفوعة

 ــ       ــ       ــ       المطالبات المستردة

 4.334.440  1.632.709  2.701.731  صافي المطالبات المدفوعة
 179.383  68.877  110.506  صافي الحركة في المطالبات القائمة

 4.513.823  1.701.586  2.812.237  صافي المطالبات المتكبدة
 1.171.074      صافي نتيجة االكتتاب

 51.005      غير موزعةيرادات إ

 (746.612)      مصروفات غير موزعة

 475.467      التأمينالفائض من عمليات 
 
 )غير مراجعة( م2017 سبتمبر 30كما في   
 المجموع  غير رئيسي  رئيسي  
 سعودي(ألف لاير )  سعودي(ألف لاير )  سعودي(ألف لاير )  

       التأمينموجودات عمليات 
 1.898.204  768.130  1.130.074  أقساط تأمين مدينة، صافي

قساط غير األفي  التأمين يحصة معيد
 مكتسبةال

  
 7.177  7.177  ــ     

مطالبات الفي  التأمين يحصة معيد
 قائمةال

  
937 

  
93 

  
1.030 

 72.344  39.789  32.555  تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة
 3.540.918      موجودات غير موزعة

 5.519.673      المجموع

       
المطلوبات والفائض من عمليات 

 التأمين
 
 

     

 3.943.032  2.410.715  1.532.317  أقساط تأمين غير مكتسبة
 1.177.592  423.933  753.659  مطالبات قائمة

 399.049      مطلوبات وفائض غير موزع
 5.519.673      المجموع
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 سبتمبر 30كما 

 
 المعلومات الموسمية والقطاعية )تتمة(. 16

 
 ب( المعلومات القطاعية )تتمة(

 
 )مراجعة( م2016 ديسمبر 31في   

 المجموع  رئيسيغير   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      موجودات غير موزعة

 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      مطلوبات وفائض غير موزع

 4.921.382      المجموع

 
 رباحاأل توزيعات. 17
 

 أربا مجلس إدارة الشركة دفع توزيعات اقتر   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 االقترا  هذا تقديم تم حيث ،(سعودي لاير مليون 160: م2015للمساهمين )
 وبناءً  (،م2017مايو  8الموافق ) هـ1438 شعبان 12 االثنين يوم انعقد الذي العادي غير العمومية الجمعية اجتماع
  .م(2017مايو  21الموافق ) هـ 1438شعبان  25في  األربا  توزيعاتدفع عليه تم 

 
 السهم ربحية. 18
 

من خالل قسججمة صججافي الدخل للفترة على المتوسججط المرجح لعدد  للسججهم والمخفض يسججاسججاأل ربحالتم احتسججاب 
 األسهم العادية الصادرة والقائمة في نهاية الفترة. 

 
 المخفضة للسهم على الشركة. ربا األ ال يتم تطبيق
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية يضاحاإل
 م2017 سبتمبر 30كما 
 

 دوات الماليةالعادلة لأل القيمة. 19
 

نتظمة في معاملة م لتزاماالو سداده لتحويل التي يتم الحصول عليه مقابل بيع أصل أالقيمة العادلة هي الثمن  (أ
صل أو تراض أن معاملة بيع األقياس القيمة العادلة على افيعتمد  .في تاريخ القياس السوقبين مشاركين في 

 :ماتحويل االلتزام 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 

 
 استثماراتمدينة وتتكون الموجودات المالية للشركة من النقد وما في حكمه وودائع مرابحة وأقساط تأمين 

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

عالقة ومطلوبات أخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات لجهات ذات ومبلغ مستحق  الى عمليات المساهمين
وباستثناء  م2016 ديسمبر 31و م2017 سبتمبر 30عن قيمها الدفترية. كما في  جوهرياً  المالية اختالفاً 

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

 

 :القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصا  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

 
 تعتبر من المستوى ها العادلةفة األدوات المالية المبينة بقيمإن كاف م2016ديسمبر 31و م2017سبتمبر  30ما 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  بناءً  المتاحة للبيعاالستثمارات و الدخل

 .الفترةالثالث خالل واألول والثاني  المستويات
 

 الموجزة األوليةالقوائم المالية اعتماد . 20
 

 أكتوبر 22الموافق هـ )1439صفر  2 بتاريخ اإلدارةالموجزة من قبل مجلس  األوليةتم اعتماد هذه القوائم المالية 
   .(م2017

 
 
 
 
 
 
 
 


