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  الموجزة األولية ات حول القوائم الماليةاإليضاح
 م2018يونيو  30في كما 

 
 الرئيسيةالتنظيم واألنشطة  ـ  1

 

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

 السجل (. رقمم2008مايو  1الموافق )هـ 1429ربيع الثاني  24ك بتاريخ  /138قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

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

 للشركة في:المسجل الرئيسي 

 
 حي الخالدية

  األمير سعود الفيصلشارع 

 للشحن مقابل مبنى الخطوط السعودية
 23807ص.ب  
 21436جدة  

 المملكة العربية السعودية 
 

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

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

  .(م2007 سبتمبر 10الموافق )هـ 1428شعبان  28
   

ً وفي المملكة العربية السعودية  انشطة المتعلقة بهالتعاوني واأل تأمينالالشركة في تقديم خدمات  هدافتتمثل أ لنظام ل فقا

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

بي السعودي مؤسسة النقد العرالتنفيذية الصادرة عن  للوائحوفقاً  التامين عملياتوافق مجلس اإلدارة على توزيع الفائض من ي

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

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

 

 

 عداداإل أساس ـ  2

 

 )أ( أساس االلتزام

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

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

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

ة مؤسساليتعلق بالزكاة وضريبة الدخل. وفقاً لتعميم  ( "الرسوم" فيما21)للمعيار تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

 ىلم والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة ع2017إبريل  11تاريخ  381000074519رقم 

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

 .هالمبقا األرباحخالل حقوق المساهمين تحت بند 

 

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

يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة حسب  متاحة للبيع.الستثمارات االدلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العا

نهاية  كافأةموالوديعة النظامية وباستثناء التجهيزات واالثاث والمعدات والموجودات يير الملموسة والشهرة ترتيب السيولة. 

فإن جميع الموجودات والمطلوبات األخرى هي ذات طبيعة قصيرة  مؤسسة،الالدفع إلى للموظفين وااليرادات مستحقة الخدمة 

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

 م2018يونيو  30كما في 

 

 أساس اإلعداد )تتمة(  ـ 2

 

 )تتمة( أساس االلتزام  )أ(

حسابات  كل منل ألحكام نظام التأمين في المملكة العربية السعودية )اللوائح التنفيذية(، فإن الشركة تحتفظ بسجالت مستقلةوفقاً 

المساهمين". وبالتالي، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائدة  عملياتالتأمين" و" عمليات"

ديسمبر  31حتى  الموجزة المساهمين في الحسابات ذات الصلة. كانت القوائم المالية األولية عملياتالتأمين أو  عملياتإلى 

 عملياتالتأمين و عملياتالدخل الشامل والتدفقات النقدية لكل من قوائم الدخل ووللشركة تعرض قائمة المركز المالي  2017

 .منفصلشكل ب المساهمين

 

إعداد  طارإوائم مالية توضيحية لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية. وفي مؤسسة قالخالل الفترة الحالية، أصدرت 

قد تم دمج ف ة كما تم تعديلها من قبل المؤسسةرير المالياقوائم مالية على مستوى الشركة بما يتوافق مع المعايير الدولية للتق

 ـ المشتركة المساهمين. وتم استبعاد األرصدة والمعامالت عملياتالتأمين مع أرصدة ومعامالت  عملياتأرصدة ومعامالت 

امالت المساهمين على المع عملياتالتأمين و عملياتالسياسات المحاسبية المتعلقة ب نفسإن وجدت ـ بالكامل. وتم تطبيق 

 .مماثلةفي ظروف  المشابهةواألحداث 

 

تطلبات محسب ولتتماشى مع عرض الفترة الحالية  المقارنة أرقام دمجإعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، تم  إطاروفي 

ً  األرباحو األرباح، حيث لم يكن لهذا الدمج أثر على صافي المؤسسة حول  22اإليضاح كما أن  .المبقاة المفصح عنها سابقا

يات عملكل من نقدية التدفقات الدخل شامل والدخل وللهذه القوائم المالية األولية الموجزة يقدم قائمة مركز مالي، وقوائم 

 .منفصلالمساهمين بشكل  عملياتالتأمين و
 

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

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

 

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

 

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

  
 المحاسبية الهامة فتراضاتالتقديرات واالاألحكام و  )ب(
 

السياسات  تؤثر على تطبيق وافتراضاتأحكام وتقديرات  إتباعيتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة من اإلدارة 

المحاسبية والمبالغ المصرح عنها فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. إن النتائج الفعلية قد تختلف 

 عن تلك التقديرات.
 

اإلدارة في تطبيق السياسات  تبعتهااإعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، فإن التقديرات الجوهرية التي  إطاروفي 

السياسات  سنفهي سياسات إدارة المخاطر  تتضمنوالتي  المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات

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



 التعاوني تأمينركة بوبا العربية للـش
 مساهمة سعودية( )شركة

- 11 - 
 

 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2018يونيو  30كما في 

 

 أساس اإلعداد )تتمة(   ـ 2

 عملياتموسمية ال  )ج(

 التشغيلية في النصف الثاني من السنة مقارنة بالنصف األول. األرباح رتفاعانه من المتوقع إف ،عملياتالنظراً لموسمية 
 

 المحاسبية الهامة السياسات - 3
 

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

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

 

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

 وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة:

 

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

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

 

 

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

 الموجزة.

 

 عقود العمالء اإليرادات من (15)المعيار الدولي للتقارير المالية 

عمالء ويحل محل التوجيهات الحالية ال( نموذجاً شااااااامالً منفرداً للمحاساااااابة عن اإليرادات من عقود 15) يوضااااااح المعيار

أن  ومع. ةرير المالياالمعايير الدولية للتق ضااامنالعديد من المعايير والتفسااايرات  والموجود حاليا فيبخصاااوص اإليرادات 

المعيار على هذا تطبيق المنشاااااااتت ساااااااوف تحتاج إلى إال أن  ،"( ال ينطبق على "اإليرادات من عقود التأمين15) المعيار

 . يير التأمينية )أو أجزاء من عقود التأمين(العقود 

 

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

 م.2018يناير  1( في 15)

 

 البيان المعيار/ التعديالت

الدفع على ( "تصااااااانيف وقياس معامالت 2) تعديالت على المعيار (2)الية المعيار الدولي للتقارير الم

 "أساس السهم

 عقارية"الستثمارات الا ت( "تحويال40) تعديالت على المعيار (40معيار المحاسبة الدولي )

 معامالت العمالت األجنبية والثمن المدفوع مقدماً  (22)المعيار الدولي للتقارير المالية تفسير 

 اإليرادات من العقود مع العمالء )انظر أدناه( (15)المعيار الدولي للتقارير المالية 

( ومعيار 1)المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (28) المحاسبة الدولي

 

 .م2016ـ  2014م على المعايير 2016دورة التحسينات السنوية 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2018يونيو  30في كما 

 

 )تتمة( المحاسبية الهامة السياسات - 3

 

 لم تدخل حيز التنفيذوالتي المعايير الصادرة   ب(

الشااااركة  عتزمتفيما يلي المعايير الصااااادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصاااادار القوائم المالية األولية الموجزة. 

 :قيد التنفيذتطبيق المعايير التالية حالما تصبح 

 

 

 األدوات المالية - (9)المعيار الدولي للتقارير المالية 

( "األدوات المالية" 9)المعيار الدولي للتقارير المالية  ةرير الماليام، أصاااااااادر مجلس المعايير الدولية للتق2014في يوليو 

( "األدوات المالية: االعتراف والقياس. يدمج المعيار متطلبات التصااااااانيف 39)معيار المحاسااااااابة الدولي والذي يحل محل 

المتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسارة  نئتمااال خسائروالقياس الجديدة للموجودات المالية مع إدخال نموذج انخفاض 

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

 

  أو القيمة العادلة. سااااوف يعتمد أساااااس التصاااانيف على  أةالمطفإن جميع الموجودات المالية ساااايتم قياسااااها إما بالتكلفة

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

المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسااارة حيث أن ذلك الجزء  المطلوبات( باسااتثناء تلك 39)للمعيار المالية 

يجب إدراجه في الدخل الشااامل ارخر بدالً  الخاص بالشااركة ياالئتمان التصاانيف على العائدمن تغيرات القيمة العادلة 

 من قائمة الدخل.

  ( يتطلب من المنشتت تسجيل مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة عن جميع القروض والموجودات 9)المعيار إن

جار اإلي المالية للديون األخرى يير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بجانب الذمم المدينة من عقود

التمويلي، مع التزامات القروض وعقود الضاامانات المالية. يعتمد المخصااص على خسااائر االئتمان المتوقعة المرتبطة 

االثني عشااااااار شاااااااهراً القادمة إال إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ  خالل فترةمع احتمالية التعثر 

 (.39) معيار المحاسبة الدولي ضمن بها قبل االعترافائر االئتمان ( يتم إدراج خس9)المعيار . بموجب نشأتها

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

 

( 4)المعيار الدولي للتقارير المالية تعديالت على  ةرير الماليام، أصااااااادر مجلس المعايير الدولية للتق2016في سااااااابتمبر 

( بالنسابة لشاركات التأمين قبل إصادار معيار 9)المعيار "عقود التأمين" وعالجت التعديالت النتائج المحاسابية جراء تطبيق 

ً المحاسبة  بعاد. تلعقود التأمين. تقدم التعديالت خيارين لشركات التأمين: طريقة التأجيل وطريقة االس المتوقع صدوره الحقا

د التأمين و( حتى تاريخ سريان عق9)المعيار توفر طريقة التأجيل للمنشأة ـااا إذا كانت مؤهلة لذلك ـااا اعفاًء مؤقتاً من تطبيق 

بية عدم التوافق المحاسحاالت م ـ أيهما أقرب. تسمح طريقة االستبعاد للمنشأة استبعاد تأثيرات بعض 2021الجديد أو العام 

 التي يمكن أن تقع قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد.من الربح أو الخسارة و

 

 

 

 

 

 البيان التفسيرالمعيار/ 

يسيييييري مفعوله اعتبارا  من 

 بعد او في الفترات التي تبدأ

 التواريخ التالية

 انظر اإليضاح أدناه  األدوات المالية (9)المعيار الدولي للتقارير المالية 

 م2019يناير  1 عقود اإليجار (16)المعيار الدولي للتقارير المالية 

 م2019يناير  1 عدم التيقن بخصوص معالجة ضرائب الدخل (23)المعيار الدولي للتقارير المالية تفسير 

 م2021يناير  1 عقود التأمين  (17)المعيار الدولي للتقارير المالية 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2018يونيو  30في كما 

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة - 3

 

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

 

 )تتمة( األدوات المالية - (9)المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 بشاااااكل رئيساااااي(، فإن المنشاااااأة التي تتعلق أنشاااااطتها 4)المعيار بموجب االعفاء المؤقت المقدم من خالل التعديالت على 

بيق نتاج يقضااي بتأجيل تط(. وقد قامت الشااركة بتقييم التأثيرات والتوصاال إلى اساات9)المعيار بالتأمين يمكنها تأجيل تطبيق 

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

  

داخل ـا الت والى حد كبير( على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة سوف يأخذ في االعتبار ـا 9)المعيار  تطبيقإن تأثير 

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

 

 نقد وما في حكمهال  ـ 4
 

 مما يلي:حكمه ما في والنقد  يتكون
 

 )غير مراجعة( م2018يونيو  30 

 المجموع   المساهمين عمليات   التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 233.142  143.513  89.629 نقد وما في حكمه

 

 )مراجعة( م2017 ديسمبر 31 

 المجموع   المساهمين عمليات   التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 229.884  119.500  110.384 نقد وما في حكمه

 

ير المالي. في تاريخ التقر يالمساهمين عن طريق تحويل نقد عمليات/ مستحق القبض من الدفع إلى تم تسوية مبلغ مستحق 

لى إسااااعودي  لايرمليون  12,9بمبلغ  اً مين نقدأالت عملياتحولت ، م2018يونيو  30أشااااهر المنتهية في  سااااتةالخالل فترة 

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

  م2018يونيو  30في كما 

 

  ألجلودائع  ـ 5

 

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

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

إلى  %2.15م: 2017) سنوياً  %4.00ى لإ %2.13تتراوح من  بنسبايرادات مالية  تحققو أشهرثالثة  منكثر أاصلية 

م 2017 ديساامبر 31و م2018 يونيو 30المنتهية في  الساانة / فترةالخالل  الودائع ألجل. فيما يلي حركة ساانوياً( 4.00%

 :على التوالي

 

 )غير مراجعة( م2018يونيو  30 

 المجموع   المساهمين عمليات   التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 3.945.383  1.032.806  2.912.577 الفترة بداية في الرصيد

 (2.015.383)  (505.226)  (1.510.157) خالل الفترة ةمستحق ودائع

 1.915.074  827.312  1.087.762 خالل الفترة مضافة ودائع

 2.490.182  1.354.892  3.845.074 

 

 )مراجعة( م2017 ديسمبر 31 

 المجموع   المساهمين عمليات   التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 4.045.310  987.494  3.057.816 السنة بداية في الرصيد

 (4.045.310)  (987.494)  (3.057.816) السنةمستحقة خالل  ودائع

 3.945.383  1.032.806  2.912.577 السنة خالل مضافة ودائع

 2.912.577  1.032.806  3.945.383 

 

 صافي بال ،مدينة مينأأقساط ت     - 6
 

 تتضمن أقساط التأمين المدينة المبالغ المستحقة من األطراف التالية:
 

 م2018يونيو  30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

 م2017 ديسمبر 31 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

2.445.267  مين أحملة وثائق الت     1.013.430  

3.302  (14 إيضاحجهات ذات عالقة )     226  

  2.448.569     1.013.656  

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

2.218.776  مين مدينة، بالصافي أأقساط ت     870.982  
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 الموجزة )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية 

  م2018يونيو  30في كما 

 

  ستثماراتاال   ـ  7

 يلي: تصنف االستثمارات كما

 

 

 مما يلي: محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلتتكون االستثمارات ال (أ)

 
 مما يلي: المتاحة للبيعتتكون االستثمارات  (ب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ()مراجعة م2017 ديسمبر 31  (مراجعة)غير  م2018 يونيو 30 

 المجموع المساهمين عمليات التأمين عمليات  المجموع المساهمين عمليات التأمين عمليات 

 سعودي()ألف لاير   )ألف لاير سعودي( 

استثمارات محتفظ بها 

بالقيمة العادلة من خالل 

 قائمة الدخل

 

 

157.833 

 

 

 211.987 

 

 

 369.820 

 

 

 

411.441 

 

 

495.966 

 

 

907.407 

 814.283 404.948 409.335  1.035.456 550.189 485.267 للبيع متاحةاستثمارات 

 643.100 762.176 1.405.276  820.776 900.914 1.721.690 

 ()مراجعة م2017 ديسمبر 31  )غير مراجعة( م2018يونيو  30 

 المجموع المساهمين عمليات التأمين عمليات  المجموع المساهمين عمليات التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 127.104 95.079 32.025  127.104  95.079  32.025  صكوك

 679.403 299.987 379.416  242.716 116.908 125.808 استثمار صناديق

استثمارات في محفظة 

 100.900 100.900 ــ      ــ     ــ     ــ     اختيارية

 157.833 211.987 369.820  411.441 495.966 907.407 

 ()مراجعة م2017 ديسمبر 31  )غير مراجعة( م2018يونيو  30 

 المجموع المساهمين عمليات التأمين عمليات  المجموع المساهمين عمليات التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 760.561 388.727  371.834  772.672  324.490  448.182  صكوك

 53.722 16.221 37.501  161.463  124.378 37.085 استثمار صناديق

استثمارات في محفظة 

 ــ     ــ     ــ      101.321 101.321 ــ     اختيارية

 485.267 550.189 1.035.456  409.335 404.948 814.283 
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 األولية الموجزة )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية 

  م2018يونيو  30في كما 

 

 )تتمة( االستثمارات   ـ  7

 

 فيما يلي الحركة في أرصدة االستثمارات:

 

 
 الوديعة النظامية    ـ  8

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مراجعة)غير  م2018 يونيو 30 

 المجموع  المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 1.721.690   900.914   820.776  الرصيد في بداية السنة
 944.027   425.213   518.814  مشتراه خالل الفترة

 (1.257.598)  (565.451)  (692.147) خالل الفترة ةمباع

 8.342   7.265   1.077  محققه خالل الفترة أرباح
 (11.185)  (5.765)  (5.420) أرباح يير محققة خالل الفترة / )خسائر(

  643.100   762.176   1.405.276 

  

 )مراجعة( م2017 ديسمبر 31 

 المجموع  المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 (سعودي لاير)ألف  

      
 1.258.420   714.330   544.090  الرصيد في بداية السنة

 2.421.572   1.462.848   958.724  مشتراه خالل السنة
 (1.981.247)  (1.289.930)  (691.317) خالل السنة ةمباع

 11.816   8.257   3.559  أرباح محققه خالل السنة

 11.129   5.409   5.720  أرباح يير محققة خالل السنة

  820.776   900.914   1.721.690 
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 يضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(اإل

  م2018يونيو  30كما في 

 

 االحتياطيات الفنية -9

 
 مين غير المكتسبةأالحركة في اقساط الت 1.9

 :فيما يلي الحركة في أقساط التأمين يير المكتسبة

 

 

 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات 2.9

 يتكون صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات الفنية األخرى مما يلي:

 م2018يونيو  30 

 )غير مراجعة( 

 سعوديألف لاير 

 

 م2017ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 

 450.249  747.497  مطالبات قائمة 

 871.998  870.068  عنها يير مبلغمطالبات متكبدة 

 19.289  19.289  تسوية المطالبات احتياطي

  1.636.854  1.341.536 

   :خصمي

 (360) (352)  قائمةالمطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 (670) (678) عنها يير المبلغمين في المطالبات المتكبدة أحصة معيدي الت

 (1.030) (1.030) 

 1.340.506  1.635.824  صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات

 

 

 

 

 

 )غير مراجعة( م2018يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة 

 الصافي  تأمين إعادة  اإلجمالي  

 )ألف لاير سعودي( 

       

 3.085.933   (5.146)  3.091.079  م2018يناير  1الرصيد في 

 4.464.968   (43.800)  4.508.768  )صادرة( خالل الفترة  / أقساط تامين مكتتبة

 (3.911.784)  37.717   (3.949.501) أقساط تامين مكتسبة خالل الفترة

  3.650.346  (11.229)   3.639.117 

 م )مراجعة(2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 الصافي  تأمين إعادة  اإلجمالي  

 )ألف لاير سعودي( 

      

 3.093.634   (1.356)  3.094.990  م2017يناير  1الرصيد في 
 7.664.613   (68.348)  7.732.961   نةالس( خالل صادرة) / أقساط تامين مكتتبة

 (7.672.314)  64.558   (7.736.872) السنةأقساط تامين مكتسبة خالل 

  3.091.079  (5.146)   3.085.933 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2018يونيو  30كما في 
 

  المستأمنةودات الموج   -10

اتفاقية إدارة طرف  بتوقيع، وبعد الحصول على موافقة المؤسسة، قامت الشركة م2018 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في 
 لموظفي العميل حسب أنظمة وشروط محددة المقدمة ثالث )"االتفاقية"( مع عميل حيث تقوم الشركة بتسهيل الخدمات الطبية

 1)الموافق  1439جمادى الثاني  13 . يسري مفعول هذا العقد منيةإدار رسوميتم الحصول مقابل هذه الخدمات على و
 (. م2018مارس 

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

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

 : ال شيء(. م2017) م2018يونيو  30كما في  مليون لاير سعودي 150.3 مستأمنةوالمطلوبات المحتجزة بصفة 
 

 ومطلوبات محتملة  التزاماتـ   11

 :لشركةعلى افيما يلي االلتزامات والمطلوبات المحتملة  (أ

 م2018يونيو  30 

 مراجعة( )غير  

 ألف لاير سعودي

 

 م2017ديسمبر  31

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

 1.000  684 خطابات اعتماد 

 32.682  50.322 خطابات ضمان*

 169.764  160.063 تشغيليةالتزامات 

 203.446  211.069 المجموع

 

نذ م اإلجراءات القانونية حالةتغيير في  يطرأ أي. لم تياديةعاالعمال اال إطارجراءات قانونية في إلتخضع الشركة  (ب

 م.2017ديسمبر  31 تاريخ

مليون لاير  50.3إلى عمالء مقابل تأمينات نقدية بمبلغ  خطابات ضمان، أصدرت الشركة م2018يونيو  30 بتاريخ *

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

 خرى.األموجودات المدفوعة مقدماً وال
 
 العادلة لألدوات المالية ةالقيم  -12

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

 حدث إما:التزام تادلة على افتراض أن معاملة بيع أصل أو تحويل في السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة الع

  في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 

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

 تحديد القيمة العادلة والتدرج الهرمي للقيمة العادلة   أ( 
 

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

شركة لل يمكن والتيأو استثمار مطابق  نشطة لنفس األداة الماليةالسواق األاألسعار المتداولة في    :المستوى األول

 .الحصول عليها في تاريخ القياس
  

مطلوبات مشابهة أو أساليب تقييم أخرى تعتمد األسعار المتداولة في أسواق نشطة لموجودات أو    :المستوى الثاني

 فيها جميع المعطيات الهامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها.
 

 أساليب تقييم ال تعتمد فيها أي معطيات هامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها.   :المستوى الثالث
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2018يونيو  30كما في 

 

 )تتمة( العادلة لألدوات المالية ةالقيم  -12
 

 الدفترية والقيمة العادلة ةالقيم  ( ب
 

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

المالية  موجوداتالقيمة العادلة لل حول معلومات الجدول تضااااااامنيال  .بالقيمة العادلةالمالية المقاسااااااااة لألدوات  الهرمي

ً كانت القيمة الدفترية  إذا والمطلوبات المالية يير المقاسة بالقيمة العادلة  للقيمة العادلة. قريبة نسبيا
 

 

 
 قياس القيمة العادلة   ج( 
 

 غير المالحظة الجوهرية والمدخالتالتقييم  أساليب
 

 ديسمبر 31و م2018يونيو  30في كما  الثانيللمستوى التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة  بيبين الجدول التالي اسالي
 إضافة الى المدخالت الجوهرية المستخدمة يير المالحظة.م 2017

 
 
 
 
 
 
 
 

   القيمة العادلة 

المستوى  

 األول

المستوى  

 الثاني

المستوى  

 الثالث

  

 المجموع

  

 القيمة الدفترية

          ()ألف لاير سعودي

          )غير مراجعة( م2018يونيو  30

          

         بالقيمة العادلة مقاسة موجودات مالية 
          
 ةبالقيمة العادلستثمارات محتفظ بها ا

 369.820  ــ     364.508  5.312 من خالل قائمة الدخل

 

369.820 

 1.035.456  1.035.456  ــ     419.819  615.637 استثمارات متاحة للبيع

 1.405.276  1.405.276  ــ     784.327  620.949 

   القيمة العادلة 

المستوى  

 االول

المستوى  

 الثاني

المستوى  

 الثالث

  

 المجموع

  

 القيمة الدفترية

          (سعودي لاير)ألف 

          م )مراجعة(2017 ديسمبر 31
          

         بالقيمة العادلة مقاسة موجودات مالية 
          
بالقيمة ستثمارات محتفظ بها ا

 907.407  ــ      801.117  106.290 من خالل قائمة الدخل العادلة

 

907.407 

 814.283  814.283  ــ      361.126  453.157 استثمارات متاحة للبيع

 1.721.690  1.721.690  ــ      1.162.243  559.447 
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 المالية األولية الموجزة )تتمة(اإليضاحات حول القوائم 

  م2018يونيو  30في كما 

 
 )تتمة( العادلة لألدوات المالية ةالقيم   -12
 

 )تتمة( قياس القيمة العادلة    ج( 
 
 
 

 النوع

 
 

 أسلوب التقييم

 
مدخالت جوهرية غير 

 مالحظة

العالقة بين المدخالت 
الجوهرية غير المالحظة 

 وقياس القيمة العادلة 

ئدة صاااااااكوك  فا ذات معدل 
 ةاستثماريوصناديق  غيرمت

 

تنااااد  التقييمااااات على تساااااااا
األسااااعار التي تم اسااااتالمها 
 من قباااال ماااادير المحفظااااة

في نهاية كل  االساااااااتثمارية
فترة وعلى أسااااعار اإليالق 
 لصااااااااافي قيمااة الموجودات

 .المعلنة

 ال ينطبق ال ينطبق

 

 التشغيلية قطاعاتال  -13
 

لتأمين ا عملياتصاحي(. إن كافة التأمين الاألجل فقط لتغطية خدمات الرعاية الصاحية ) تصادر الشاركة عقود تأمين قصايرة

ء بناًء وفقاً لفئتين من العمال عملياتللشاااااركة ت مارس في المملكة العربية الساااااعودية. أليراض تقارير اإلدارة، يتم مراقبة ال

الشااااااركات الكبرى، أما بقية العمالء فال  عمالء يمثلعلى عدد األفراد المشاااااامولين بالتغطية. إن قطاع العمالء الرئيسااااااين 

يعتبروا عمالء رئيسااايين. يتم إعداد التقارير عن القطاعات التشاااغيلية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة الى فريق 

 جية.قرارات االستراتياإلدارة التنفيذية، وهو المسئول عن توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية تماشياً مع ال

 

 المساهمين في الشركة. عملياتال تتضمن القطاعات التشغيلية 

 

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

 العمومية واالدارية.

 

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

تأمين مستحقة الدفع ومصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى ومبالغ  إعادةأخرى. ال تتضمن مطلوبات القطاعات ارصدة 

 التأمين. عملياتمن فائض المساهمين والتزامات دفعات على أساس األسهم وحصة حملة الوثائق  عملياتمستحقة إلى 
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 الموجزة )تتمة( األوليةات حول القوائم المالية اإليضاح

  م2018يونيو  30في كما 

 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال      -13

 

موجوداتها ولتقارير الداخلية بالشاااااركة، تم اعتماد القطاعات التشاااااغيلية من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنشاااااطة الشاااااركة لطبقا 

 ومطلوباتها كما هي مدرجة أدناه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)غير مراجعة( م2018يونيو  30 كما في   

   التأمين عمليات 

  يةالتشغيلقطاعات ال

 غير رئيسي رئيسي )ألف لاير سعودي(

 عملياتمجموع 

 مينأالت

 عمليات

 المجموع المساهمين

      الموجودات

 2.218.776 ــ      2.218.776 915.309 1.303.467 أقساط تامين مدينة، بالصافي

  قساطاألحصة معيدي التأمين في 

 مكتسبةاليير  

 

 ــ     

 

11.229 

 

11.229 

 

 ــ     

 

11.229 

 حصة معيدي التأمين في 

 قائمةالمطالبات ال 

 

320 

 

32 

 

352 

 

 ــ     

 

352 

حصة معيدي التأمين في 

  مبلغالمتكبدة يير المطالبات ال

 عنها 

 

 

617 

 

 

61 

 

 

678 

 

 

 678 ــ     

 76.528 ــ      76.528 30.611 45.917 مؤجلة اقتناء وثائق تكاليف

 5.979.756 2.596.772 3.382.984 ــ      ــ      موجودات يير مصنفة

 8.287.319 2.596.772 5.690.547 957.242 1.350.321 مجموع الموجودات

      

      المطلوبات

 3.650.346 ــ      3.650.346 1.580.600 2.069.746 تامين يير مكتسبةأقساط 

 747.497 ــ      747.497 269.099 478.398 مطالبات قائمة 

 870.068 ــ      870.068 313.224 556.844 مطالبات متكبدة يير مبلغ عنها

 19.289 ــ      19.289 6,944 12.345 احتياطي تسوية المطالبات

 704.171 293.433 410.738 ــ      ــ      مطلوبات يير مصنفة

 5.991.371 293.433 5.697.938 2.169.867 3.117.333 مجموع المطلوبات
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2018يونيو  30في كما 
 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال  -13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 م )مراجعة(2017 ديسمبر 31كما في 

   مينأالت عمليات 

 

  القطاعات التشغيلية

 )ألف لاير سعودي(

 

 

 رئيسي

 

 

 يير رئيسي

 

 

 مينأالت عملياتمجموع 

 

 عمليات

 المساهمين

 

 

 المجموع

      الموجودات

 870.982 ـــ     870.982 359.305 511.677 أقساط تامين مدينة، بالصافي 

حصة معيدي التأمين في 

 5.146 ـــ     5.146 5.146 ـــ     مكتسبةالقساط يير األ

حصة معيدي التأمين في 

 1.030 ـــ     1.030 93 937 قائمةالمطالبات ال

 71.076 ـــ     71.076 29.853 41.223 اقتناء وثائق مؤجلة تكاليف

 6.384.103 2.382.831 4.001.272 ـــ     ـــ     موجودات يير مصنفة

 7.332.337 2.382.831 4.949.506 394.397 553.837 مجموع الموجودات

      

      المطلوبات

 3.091.079 ـــ     3.091.079 1.200.948 1.890.131 أقساط تامين يير مكتسبة

 450.249 ـــ     450.249 154.066 296.183  مطالبات قائمة

مبلغ مطالبات متكبدة غير 

 عنها

 

550.055 

 

321.943 

 

871.998 

 

 ـــ    

 

871.998 

 19.289 ـــ     19.289 6.944 12.345 احتياطي تسوية المطالبات

 577.672 261.494 316.178 ـــ     ـــ     مطلوبات يير مصنفة

 5.010.287 261.494 4.748.793 1.683.901 2.748.714 مجموع المطلوبات
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2018يونيو  30في كما 
 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال   -13
 

 م2018يونيو  30أشهر المنتهية في  لثالثةلفترة ا  

 )غير مراجعة(   

 المجموع  غير رئيسي  رئيسي  

  يةقطاعات التشغيلال

 )ألف لاير سعودي(

      

       االيرادات

 2.019.611   842.991   1.176.620   إجمالي األقساط المكتتبة

 (3.820)  (1.491)  (2.329)  محلياً  – أقساط صادرة لمعيدي التأمين

 (23.316)  (9.101)  (14.215)  دولياً  – صادرة لمعيدي التأمين أقساط

 1.992.475   832.399   1.160.076   صافي األقساط المكتتبة

 (18.802)  (100.501)  81.699   ة بسصافي التغير في األقساط يير المكت

 1.973.673   731.898   1.241.775   بةسصافي األقساط المكت

        تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 (1.641.576)  (613.115)  (1.028.461)  اجمالي المطالبات المدفوعة

 ــ        ــ        ــ         مطالبات مدفوعةحصة معيدي التأمين في 

 (1.641.576)  (613.115)  (1.028.461)  المدفوعةصافي المطالبات 

 (158.776)  (59.285)  (99.491)  تغير في المطالبات القائمةالصافي 

بلغ متكبدة يير متغير في المطالبات الالصافي 

 عنها

 

 86.906 

 

 175.713 

  

 262.619 

 (1.537.733)  (496.687)  (1.041.046)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (52.508)  (21.003)  (31.505)   تكاليف اقتناء الوثائق

 (1.590.241)  (517.690)  (1.072.551)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 383.432   214.208   169.224    صافي دخل االكتتاب

       أخرى)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

مدينة مشكوك في  أقساط تأمينمخصص 

 تحصيلها

     

(78.828) 

 51.009       إيرادات يير مصنفة 

 (160.716)      مصروفات يير مصنفة

 تشغيليةاليرادات اإلمصروفات( / المجموع )

 األخرى

      

(188.535) 

       

 194.897       لفترةاصافي دخل 

 (16.034)      مين أالت عملياتلالعائد صافي الدخل 

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

  م2018يونيو  30في كما 

 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال      -13
 

 
 
 

 م2017 يونيو 30أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة  

 )يير مراجعة(

 المجموع  يير رئيسي  رئيسي  

 يةقطاعات التشغيلال

 )ألف لاير سعودي(

      

       اإليرادات

 1.847.778   871.196   976,582   إجمالي األقساط المكتتبة

 (1.374)  (531)  (843)  محلياً  – أقساط صادرة لمعيدي التأمين

 (14.766)  (5.705)  (9.061)  دولياً  – التأمينأقساط صادرة لمعيدي 

 1.831.638   864.960   966.678   بةتاألقساط المكت صافي

 77.720   (123.135)  200.855   ةبسصافي التغير في األقساط يير المكت

 1.909.358   741.825   1.167.533   بةسصافي األقساط المكت

       

        االكتتابتكاليف ومصروفات 

 (1.647.456)  (584.169)  (1.063.287)  اجمالي المطالبات المدفوعة

 ـــ      ـــ      ـــ      حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة

 (1.647.456)  (584.169)  (1.063.287)  صافي المطالبات المدفوعة

 (884.263)  (423.557)  (460.706)  صافي التغير في المطالبات القائمة

صافي التغير في المطالبات المتكبدة غير مبلغ 

 عنها

  

 525.927 

  

 483.519 

  

 1.009.446 

 (1.522.273)  (524.207)  (998.066)  صافي المطالبات المتكبدة

 (48.370)  (20.316)  (28.054)  تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 (1.570.643)  (544.523)  (1.026.120)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 338.715   197.302   141.413   صافي دخل االكتتاب

       )مصروفات(/ إيرادات تشغيلية أخرى

مدينة مشكوك في  أقساط تأمينمخصص 

 تحصيلها 

 

    (28.907) 

 39.647       إيرادات يير مصنفة 

 (189.148)      مصروفات يير مصنفة

 تشغيليةاليرادات اإلمصروفات( / المجموع )

 االخرى

      

(178.408) 

 160.307       صافي الدخل للفترة

 (14.534)      مين أالت عملياتالدخل العائد لصافي 

 145.773       صافي الدخل العائد للمساهمين
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2018يونيو  30في كما 
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -13
 

 
 
 

 م2018يونيو  30أشهر المنتهية في  لفترة الستة  

 )غير مراجعة(   

 المجموع  غير رئيسي  رئيسي  

  القطاعات التشغيلية

 )ألف لاير سعودي(

      

       االيرادات

 4.508.768   1.824.625   2.684.143   إجمالي األقساط المكتتبة

 (6.166)  (2.171)  (3.995)  محلياً  – أقساط صادرة لمعيدي التأمين

 (37.634)  (13.254)  (24.380)  دولياً  – صادرة لمعيدي التأمين أقساط

 4.464.968   1.809.200   2.655.768   صافي األقساط المكتتبة

 (553.184)  (330.386)  (222.798)  ة بسصافي التغير في األقساط يير المكت

 3.911.784   1.478.814   2.432.970   بةسصافي األقساط المكت

       تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 (2.982.853)  (1.122.800)  (1.860.053)  اجمالي المطالبات المدفوعة

 12.600   4.788   7.812    حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة

 (2.970.253)  (1.118.012)  (1.852.241)  المدفوعةصافي المطالبات 

 (297.248)  (111.532)  (185.716)  تغير في المطالبات القائمةالصافي 

صافي التغير في المطالبات المتكبدة يير مبلغ 

 عنها

 

(75.422) 

 

77.352 

  

 1.930 

 (3.265.571)  (1.152.192)  (2.113.379)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (95.818)  (39.193)  (56.625)   اقتناء الوثائقتكاليف 

 (3.361.389)  (1.191.385)  (2.170.004)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 550.395   287.429   262.966    صافي دخل االكتتاب

       أخرى)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

مدينة مشكوك في  أقساط تأمينمخصص 

 تحصيلها

     

(89.675) 

 94.124       إيرادات يير مصنفة 

 (350.599)      مصروفات يير مصنفة

 تشغيليةاليرادات اإلمصروفات( / المجموع )

 األخرى

      

(346.150) 

       

 204.245       لفترةاصافي دخل 

 (16.034)      مين أالت عملياتالدخل العائد لصافي 

 188.211       للمساهمينصافي الدخل العائد 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2018يونيو  30في كما 
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -13
 

 
 
 

 م2017يونيو  30أشهر المنتهية في  لفترة الستة  

 )يير مراجعة(   

 المجموع  يير رئيسي  رئيسي  

 القطاعات التشغيلية 

 لاير سعودي()ألف 

      

       االيرادات

 4.100.548   1.785.894   2.314.654   إجمالي األقساط المكتتبة

 (2.766)  (934)  (1.832)  محلياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 (29.781)  (10.060)  (19.721)  دولياً  –صادرة لمعيدي التأمين  أقساط

 4.068.001   1.774.900   2.293.101   صافي األقساط المكتتبة

 (282.205)  (302.692)  20.487   ة بسصافي التغير في األقساط يير المكت

 3.785.796   1.472.208   2.313.588   بةسصافي األقساط المكت

       تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 (3.283.496)  (1.173.143)  (2.110.353)  جمالي المطالبات المدفوعةإ

 ـــ      ـــ      ـــ       حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة

 (3.283.496)  (1.173.143)  (2.110.353)  المدفوعةصافي المطالبات 

 (891.842)  (392.404)  (499.438)  تغير في المطالبات القائمةالصافي 

صافي التغير في المطالبات المتكبدة يير مبلغ 

 عنها

  

 551.088 

  

 432.985 

  

 984.073 

 (3.191.265)  (1.132.562)  (2.058.703)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (98.888)  (41.534)  (57.354)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 (3.290.153)  (1.174.096)  (2.116.057)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 495.643   298.112   197.531    صافي دخل االكتتاب

       أخرى)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

مدينة مشكوك في  تأمين أقساطمخصص 

 تحصيلها

     

(42.422) 

 81.011       إيرادات يير مصنفة 

 (334.227)      مصروفات يير مصنفة

تشغيلية اليرادات اإلمصروفات( / المجموع )

 األخرى

      

(295.638) 

       

 200.005       لفترةاصافي دخل 

 (17.539)      مينأالت عملياتالدخل العائد لصافي 

  182.466       صافي الدخل العائد للمساهمين
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2018يونيو  30في كما 
 

 عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال  -14
 

والشركات التي هم مالكها  بالشركة اإلدارةتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وكبار أعضاء 

 تمت التي تخضع لسيطرة مشتركة أو التي تتأثر بتلك الجهات. جهات أوتلك الالخاضعة لسيطرة  األخرىوالمنشتت  الرئيسيين

لمعامالت فيما يلي تفاصيل ا .إدارة الشركة ومجلس اإلدارة من قبل لها التي تخضعواألحكام  عملياتهذه التسعير  الموافقة على

    :بها واألرصدة المتعلقة الفترةالرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل 
 

 
 
 لاير سعودي(. ألف 33.586م: 2017لاير سعودي ) ألف 34.389لجهات ذات عالقة  اتمستحقالبلغت * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

يونيو  30   

 م2018

يونيو  30

 م 2017

يونيو  30 

 م 2018

 ديسمبر  31

 م2017 

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

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(   

        

 226  3.302  7.168 10.542  اقساط تأمين مكتتبة مساهمون

 (11.476*) (22.512*)  2.693 12.603  تأمين صادرة  إعادةاقساط  مساهمون

 (1.118) 506  3.874 4.683  مطالبات مدفوعة مساهمون

تكاليف عالج تم تحميلها  مساهمون

 من قبل مقدمي الخدمة 

 

14.586 4.422 

 

1.513 (138) 

مصروفات معاد تحميلها  مساهمون

-من جهة ذات عالقة  /إلى

 بالصافي

 

 ــ    ــ     1 461

مساواة في توزيع الضريبة  مساهمون

 بالصافي

 

 (1.169*) ــ     ــ    6.131

 أعضاء مصاريفأتعاب و مساهمون

 بالصافي اإلدارة، مجلس

 

400 690  (*2.020) (*1.620) 

شركة بوبا ميدل 

ايست ليمتد القابضة 

 )جهة ذات عالقة(

 

 

 رسوم عالمة تجارية 

 

9.857 9.540 

 

(*9.857) (*19.321) 

ضو مجلس إدارة ع

 )جهة ذات عالقة(
 

 الشرعية المراجعة خدمات

 

 76 ــ   

 

 ــ    ــ   
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
 م2018يونيو  30في كما 
 

 )تتمة( عالقةالمعامالت مع الجهات ذات ال  -14
 

 :يونيو 30المنتهية في  اإلدارة خالل الفترة كبار موظفي فيما يلي تعويضات
 

 م2018يونيو  30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

 م2017 يونيو 30

 )يير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 
 9.304 12.816 منافع قصيرة األجل 
 2.967 3.763 منافع طويلة األجل 

 16.579 12.271 
 

المنافع طويلة  تتكونبينما ، المكافتت السنوية والحوافزو العموالتو البدالتواألجل الرواتب قصيرة منافع التتضمن 
 األجل. طويلحوافز النهاية الخدمة وبرنامج  مكافأةاألجل من 

 

 الزكاة وضريبة الدخل   -15
 

 الوضع الزكوي

 إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(.  م2017قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية للسنوات المالية حتى 
 

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

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

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

 افيةبمطالبات زكوية إضم فقد تسلمت الشركة قرار لجنة االعتراض االبتدائية لصالح الهيئة 2012وم 2011يتعلق بالسنتين 

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

خصص قامت الشركة بقيد م ذلك من وبالريمليا لصالح الشركة، بأحقية موقفها وتتوقع صدور قرار من لجنة االستئناف الع

 للزكاة. احتياطياضافي 
 

المتعلقة بمعالجة الوديعة النظامية و م2014لسنة  التي قدمتها الشركةاإلضافية  المعلوماتالشركة بانتظار قرار الهيئة حول 

 .م2013لى إ م2008التوزيع التعاوني للفترات المالية من فائض و
 

 .م2017و م2016م و2015 للسنواتلم تقم الهيئة بعد بإصدار أي ربط 
 
والسنة المنتهية  م2018يونيو  30الزكاة وضريبة الدخل المستحقة خالل الفترة المنتهية في  مخصص الحركة فيما يلي يف

 م على التوالي:2017ديسمبر  31في 
 

  

 

 الزكاة المستحقة 

  )ألف لاير سعودي(

ضريبة الدخل 

 المستحقة

  )ألف لاير سعودي(

 المجموع

 م2018يونيو  30

 )ألف لاير سعودي(

  )غير مراجعة(

 المجموع

 م2017ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي(

 )مراجعة(

 116.953   148.704   4.379   144.325  ةالسن الرصيد في بداية

  المخصص خالل

 79.229   45.134   19.847   25.287  / السنة الفترة

  المدفوع خالل

 (47.478)  (19.944)  (11.762)  (8.182) / السنة الفترة

 الرصيد في نهاية 

 148.704   173.894   12.464   161.430  / السنة الفترة
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2018يونيو  30في كما 
 

 المال سأر   -16
 

 31) م2018يونيو  30 كما في لاير سااعوديمليون  800بلغ راس مال الشااركة المصاارح به والصااادر والمدفوع بالكامل 
قيمة كل  سااهم(مليون  80م:2017ديساامبر  31) مليون سااهم 80مليون لاير سااعودي( ويتكون من  800م:2017ديساامبر 
 لاير سعودي. 10سهم 
 

 :كاالّتيينقسم  الشركة ملكية إن هيكل
 

 )غير مراجعة( م2018يونيو  30 

 
 )ألف لاير سعودي( نسبة الملكية

 418.710 %52.3 مساهمون رئيسيون

 381.290 %47.7 عموم المساهمين

 100.0% 800.000 

 

 م )مراجعة(2017ديسمبر 31 

 )ألف لاير سعودي( نسبة الملكية 

 418.710 %52.3 مساهمون رئيسيون

 381.290 %47.7 عموم المساهمين

 100.0% 800.000 

 

  األرباحتوزيعات ـ   17

 

م بواقع 2017ديسمبر  31في  عن السنة المنتهية حإدارة الشركة دفع توزيعات أربا مجلس حم اقتر2018 أبريل 17بتاريخ 

، حيث تم تقديم (سعودي لاير مليون 120م: 2016)سعودي للمساهمين  لايرمليون  160سعودي للسهم وبإجمالي  لاير 2

، م2018مايو  31 بتاريخوالموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية يير العادي الذي انعقد  االقتراحهذا 

 م.2018 يونيو 11في  األرباحوبناًء عليه تم دفع توزيعات 

 

 النظامي  حتياطياال  -18

 

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

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

ديساامبر  31مليون لاير سااعودي ) 504.02مبلغ تم تجنيب  2018 يونيو 30في  . كماديساامبر 31في  ساانوي أساااسعلى 

مال  من رأس( %63: م2017ديسااامبر  31) %63يمثل مما نظامي  كاحتياطي ساااعودي( مليون لاير 504.02 :م2017

 .الشركة المدفوع
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2018يونيو  30في كما 

 

 الدفع على أساس السهم  -19

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

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

 أساااساس بناًء على نمو صااافي الدخل وهاما الربح. ي منح البرنامج على المشاااركين من المساااهمة في نجاح الشااركة ويق

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

وم المشاركون المعتمدون باستالم أسهم شركة بوبا العربية قوبموجبه ي الدفع على أساس السهمالبرنامج مبني بالكامل على 

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

 .اإلدارة من مجلس والمكافتت المعتمدةالموافقات الالزمة. يتم اإلشراف على البرنامج من قبل لجنة الترشيحات 

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

 المساااااجلة والمتعلقة بالبرنامج في كل المصاااااروفاتمؤهلين بالكامل للحصاااااول على منافع البرنامج )"تاريخ المنح"(. تمثل 

 المصاااااروفاتفضااااال تقديرات ل دارة حول عدد االساااااهم التي سااااايتم منحها في النهاية. ان حتى تاريخ المنح أ تاريخ مالي

 في بداية ونهاية تلك السنة.كما المتراكمة  المصروفاتلسنة تمثل الحركة في لالمحملة أو المضافة 

في  ابلةمقالموظفين مع زيادة  ومصروفاتبند رواتب  ضمن المقدمةلخدمات الموظفين  البرنامج مصروفاتاجمالي  قيديتم 

". يتم ساااااهماألعلى أسااااااس  مدفوعات" (2)المعيار الدولي للتقارير المالية طبقاً لمتطلبات  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

شاااراء بالشاااركة  تقومخالل فترة المنح وتحويلها إلى المشااااركين حال المنح.  مكافأةأي توزيعات أرباح على أساااهم ال تجنيب

 في تاريخ كل منح واالحتفاظ بها لدى الوسيط االستثماري ـ وهو األهلي كابيتال في الوقت الحالي. أسهم

 برنامج:ال عملياتفيما يلي تفاصيل 

 

 

 الفترة /الشهر

 عدد األسهم

الموزعة، ) / المشتراة

 بالصافي –( المستبعدة

 

 القيمة العادلة

 لألسهم في تاريخ المنح

 المبلغ

 م2018يونيو  30

 لاير سعودي( )ألف

 8.901 277 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) م2017مارس

 (788) 115 (6.825) م2017مارس 

 11.060 115 96.491 م2017يونيو

 (1.415) 139 (10.210) م2018مارس 

 (4.200) 111 (37.986) م2018مايو 

 (2.132) 139 (15.378) **م2018 يونيو

 4.130 90 45.900 ***م2018 يونيو

 25.298  229.707 المجموع
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2018يونيو  30في كما 

 

 )تتمة( السهم الدفع على أساس  -19

 

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

 سهماً اضافياً من أسهم البرنامج.

بعد الحصااول على موافقة  كبار الموظفين التنفيذين المؤهلينلجميع  ،م2017 – م2015أسااهم البرنامج لدورة  تسااليم ** تم

 .لجنة الترشيحات والمكافتت

 العمومية الذيمن قبل المساااااهمين في اجتماع الجمعية  ،م2020 – م2018تمت الموافقة رساااامياً على دورة البرنامج  ***

سااااااايتم وم، 2018يونيو  12بتاريخ  البرنامجتمت عملية الشاااااااراء الجزئية ألساااااااهم و ،م2018مايو  31 بتاريخانعقد 

  المتبقية لهذه الدورة فيما بعد خالل السنة الحالية.    البرنامجاستكمال عملية الشراء ألسهم 

 

 المالرأس  إدارة  -20
 
 .لمساهمينل القصوىقيمة ال تحقيقالشركة أهدافا للحفاظ على نسب جيدة لرأس المال لدعم أهدافها التجارية و مجلس إدارة حددي

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

إلى  ةمدفوعال األرباحه، قد تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديل
 اصدار أسهم.المساهمين أو 

 
الي خالل فترة التقرير الم رقابيالمتطلبات الرأسمالية المفروضة باي مجلس اإلدارة بشكل كامل أر حسبالتزمت الشركة 

 المعلن عنها.
 

 ربحية السهم  -21

 

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

 الصادرة والقائمة في نهاية الفترة. 
 

 المخفضة للسهم على الشركة. األرباحال يتم تطبيق 
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2018يونيو  30في كما 
 

 ضافيةالمعلومات اإل   -22
 

 ةالموجز ةالمركز المالي االوليقائمة 
 
 )مراجعة( م2017ديسمبر  31  ()غير مراجعة م2018يونيو  30 

 المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات  المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات 

        )ألف لاير سعودي(

        الموجودات

 229.884  119.500  110.384  233.142 144.366 88.776 النقد وما في حكمه

 3.945.383  1.032.806  2.912.577  3.845.074 1.354.892 2.490.182 ودائع ألجل

 870.982  ــ      870.982  2.218.776 ــ      2.218.776 صافي بال ،أقساط تامين مدينة

 1.721.690  900.914  820.776  1.405.276 762.176 643.100 استثمارات

 5.146  ــ      5.146  11.229 ــ      11.229 بةمكتسالقساط يير األحصة معيدي التأمين في 

 360 ــ      360  352 ــ      352  قائمةالمطالبات الحصة معيدي التأمين في 

ر المتكبدة ييمين في المطالبات أحصة معيدي الت

 ــ      678 المبلغ عنها

 

678 

  

670 

 

 ــ     

 

670 

 71.076  ــ      71.076  76.528 ــ      76.528 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 200.000  200.000  ــ      ــ      ــ      ــ      مينأالت عملياتمبالغ مستحقة من 

 170.528  12.993  157.535  177.448 16.522 160.926 مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

 80.000  80.000  ــ      80.000 80.000 ــ       وديعة نظامية

 5.121  5.121  ــ      5.948 5.948 ــ      مستحقة من وديعة نظامية عموالت

 93.617  93.617  ــ      88.492 88.492 ــ      يبالصاف -ثاث ومعدات أتجهيزات و

 39.880  39.880  ــ      46.376 46.376 ــ      ـ بالصافي موجودات يير ملموسة

 98.000  98.000  ــ      98.000 98.000 ــ      الشهرة

 5.690.547 2.596.772 8.287.319  4.949.506  2.582.831  7.532.337 

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

 7.332.337  2.382.831  4.949.506  8.287.319 2.596.772 5.690.547 الموجودات مجموع
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 األولية الموجزة )تتمة( اإليضاحات حول القوائم المالية
 م2018يونيو  30في كما 
 

 اإلضافية )تتمة(المعلومات    -22
 

  )تتمة( ةالموجز ةالمركز المالي االوليقائمة 
 )مراجعة( م2017ديسمبر  31  ()غير مراجعة م2018يونيو  30 
 المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات  المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات 

        )ألف لاير سعودي(
        المطلوبات

 145.598  7.614  137.984   218.137 10.549 207.588 ومطلوبات أخرى  الدفع مصروفات مستحقة
 39.613  ــ      39.613   61.401 ــ     61.401 الدفع ةتامين مستحق إعادةارصدة 
 3.091.079  ــ      3.091.079   3.650.346 ــ     3.650.346 مكتسبة  يير أقساط 

 450.249 ــ      450.249   747.497 ــ     747.497 مطالبات قائمة 
 871.998 ــ      871.998   870.068 ــ     870.068 مطالبات متكبدة يير مبلغ عنها

 19.289 ــ      19.289   19.289 ــ     19.289 مطالباتالاحتياطي تسوية 
 33.586  33.586  ــ       34.389 34.389 ــ     مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 

 200.000  ــ      200.000   ــ     ــ     ــ     المساهمين  عملياتمبالغ مستحقة ل
 138.581  ــ      138.581   141.749 ــ     141.749 مستحق الدفعمين أالت عملياتفائض 

 148.704  148.704  ــ      173.894 173.894 ــ     زكاة وضريبة دخل 
 5.121  5.121  ــ      5.948 5.948 ــ     مؤسسة الالدفع إلى مستحقة  عموالت
 66.469  66.469  ــ      68.653 68.653 ــ     نهاية الخدمة  مكافأةمخصص 

 5.697.938 293.433 5.991.371   4.948.793  261.494  5.210.287 

 (200.000) ــ      (200.000)  ــ     ــ     ــ     مشتركة عمليات : استبعاديخصم

 5.010.287  261.494  4.748.793   5.991.371 293.433 5.697.938 مجموع المطلوبات

        الملكيةحقوق 
 800.000  800.000  ــ       800.000 800.000 ــ     راس المال

 (28.915) (28.915) ــ       (25.298) (25.298) ــ     أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين
 504.025  504.025  ــ       504.025 504.025 ــ     احتياطي نظامي

 17.220  17.220  ــ       13.033 13.033 ــ     دفعات على أساس السهم
 (1.167) (1.880) 713   (15.907) (8.516) (7.391) ستثماراتالالعادلة لاحتياطي القيمة 

 1.030.887  1.030.887  ــ       1.020.095 1.020.095 ــ     هأرباح مبقا

 2.322.050  2.321.337  713   2.295.948 2.303.339 (7.391) حقوق ال مجموع

 7.332.337  2.582.831  4.749.506   8.287.319 2.596.772 5.690.547 حقوق الالمطلوبات و مجموع
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2018يونيو  30في كما 

 
 

 اإلضافية )تتمة(المعلومات   -22
 

 قائمة الدخل األولية الموجزة
 

 )غير مراجعة( يونيو 30أشهر المنتهية في  لستةفترة ال  )غير مراجعة( يونيو 30أشهر المنتهية في  ةثالثلفترة ال 

 م2017  م2018  م2017  م2018 

  )ألف لاير سعودي(

 مينأالت عمليات

 

 عمليات

 المساهمين

 

 المجموع

 

  

 مينأالت عمليات

 

 عمليات

 المساهمين

 

 

 المجموع

 

  

 مينأالت عمليات

 

 عمليات

 المساهمين

 

 المجموع

 

  

 مينأالت عمليات

 

 عمليات

 المساهمين

 

 

 المجموع

 

                اإليرادات

 4.100.548 ــ     4.100.548  4.508.768 ــ     4.508.768  1.847.778 ــ     1.847.778  2.019.611 ــ     2.019.611 اجمالي األقساط المكتتبة

ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (2.766) ــ     (2.766)  (6.166) ــ     (6.166)  (1.374) ــ     (1.374)  (3.820) ــ     (3.820) محليا

ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (29.781) ــ     (29.781)  (37.634) ــ     (37.634)  (14.766) ــ     (14.766)  (23.316) ــ     (23.316) دوليا

 4.068.001 ــ     4.068.001  4.464.968 ــ     4.464.968  1.831.638 ــ     1.831.638  1.992.475 ــ     1.992.475 مكتتبةالقساط األصافي 

 (282.205) ــ     (282.205)  (553.184) ــ     (553.184)  77.720 ــ     77.720  (18.802) ــ     (18.802) بةسير المكتيصافي التغير في األقساط 

 3.785.796 ــ     3.785.796  3.911.784 ــ     3.911.784  1.909.358 ــ     1.909.358  1.973.673 ــ     1.973.673 مكتسبةال األقساطصافي 

              مصروفاتوتكاليف 
 

 

 (3.283.496) ــ     (3.283.496)  (2.982.853) ــ     (2.982.853)  (1.647.456) ــ     (1.647.456)  (1.641.576) ــ     (1.641.576) اجمالي المطالبات المدفوعة

 -- ــ     ــ      12.600 ــ     12.600  ــ     ــ     ــ      ــ     ــ     ــ     عةمدفوالمطالبات الحصة معيدي التأمين في 

  (3.283.496) ــ      (3.283.496)  (2.970.253) ــ     (2.970.253)  (1.647.456) ــ     (1.647.456)  (1.641.576) ــ     (1.641.576) صافي المطالبات المدفوعة 

 (891.842) ــ     (891.842)  (297.248) ــ     (297.248)  (884.263) ــ     (884.263)  (158.776) ــ     (158.776) تغير في المطالبات القائمة الصافي 

ير ي المتكبدة المطالباتصافي التغير في 

 المبلغ عنها 

 

262.619 

 

 ــ    

 

262.619 

  

1.009.446 

 

 ــ    

 

1.009.446 

  

1.930 

 

 ــ    

 

1.930 

  

984.073 

 

 ــ    

 

984.073 

 (3.191.265) ــ     (3.191.265)  (3.265.571) ــ     (3.265.571)  (1.522.273) ــ     (1.522.273)  (1.537.733) ــ     (1.537.733) صافي المطالبات المتكبدة

 (98.888) ــ     (98.888)  (95.818) ــ     (95.818)  (48.370) ــ     (48.370)  (52.508) ــ     (52.508) وثائق التكاليف اقتناء 

 (3.290.153) ــ     (3.290.153)  (3.361.389) ــ     (3.361.389)  (1.570.643) ــ     (1.570.643)  (1.590.241) ــ     (1.590.241) االكتتابتكاليف ومصروفات  مجموع

                

 495.643 ــ     495.643  550.395 ــ     550.395  338.715 ــ     338.715  383.432 ــ     383.432 االكتتاب دخلصافي 
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2018يونيو  30في كما 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(  -22
 

 قائمة الدخل األولية الموجزة )تتمة(
 )غير مراجعة( يونيو 30أشهر المنتهية في  لستةفترة ال  )غير مراجعة( يونيو 30أشهر المنتهية في  ةثالثلفترة ال 

 م2017  م2018  م2017  م2018 

  )ألف لاير سعودي(

 مينأالت عمليات

 

 عمليات

 المساهمين

 

 

 المجموع

 

  

 مينأالت عمليات

 

 عمليات

 المساهمين

 

 

 المجموع

 

  

 مينأالت عمليات

 

 عمليات

 المساهمين

 

 

 المجموع

 

  

 مينأالت عمليات

 

 عمليات

 المساهمين

 

 المجموع

 

                ( / إيرادات تشغيلية أخرىمصروفات)

مشكوك في  أقساط تأمين مدينة مخصص

 تحصيلها

 

(78.828) 

 

 ــ    

 

(78.828) 

  

(28.907) 

 

 ــ    

 

(28.907) 

  

(89.675) 

 

 ــ    

 

(89.675) 

  

(42.422) 

 

 ــ    

 

(42.422) 

 (181.093) (3.874) (177.219)  (206.746) (4.578) (202.168)  (91.328) (1.662) (89.666)  (101.017) (2.268) (98.749) عمومية وإدارية وفاتمصر

 (153.134) ــ     (153.134)  (143.853) ــ     (143.853)  (97.820) ــ     (97.820)  (59.699) ــ     (59.699) بيع وتسويق وفاتمصر

 81.011 28.493 52.518  89.050 43.990 45.060  39.647 16.629 23.018  45.326 23.200 22.126 استثمارات اتإيراد

 ــ     ــ     ــ      5.074 4.489 585  ــ     ــ     ــ      5.683 5.098 585 إيرادات أخرى

)المصيييروفات( / اإليرادات التشيييغيلية  مجموع

 األخرى

 

(214.565) 

 

26.030 

 

(188.535) 

  

(193.375) 

 

14.967 

 

(178.408) 

  

(390.051) 

 

43.901 

 

(346.150) 

  

(320.257) 

 

24.619 

 

(295.638) 

                

 200.005 24.619 175.386  204.245 43.901 160.344  160.307 14.967 145.340  194.897 26.030 168.867 الفترةدخل صافي 

 ــ     157.847 (157.847)  ــ     144.310 (144.310)  ــ     130.806 (130.806)  ــ     152.833 (152.833) لى المساهمين إ فائضالتحويل 

                

 200.005 182.466 17.539  204.245 188.211 16.034  160.307 145.773 14.534  194.897 178.863 16.034  عملياتال نتائجصافي 

المتوسييط المرجح لعدد األسييهم العادية القائمة 

 )باآلالف(

  

79.775 

    

79.815 

    

79.765 

    

79.814 

 

                

 ربحية السهم األساسية للسهم 

 سهم(كل سعودي لاللاير بال)

  

2,24 

    

1,83 

    

2،36 

    

2،29 
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2018يونيو  30في كما 

 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(  -22
 

 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة

 
 )غير مراجعة( يونيو 30أشهر المنتهية في  لستةفترة ال  )غير مراجعة( يونيو 30أشهر المنتهية في  ةثالثلفترة ال 

 م2017  م2018  م2017  م2018 

  )ألف لاير سعودي(

 مينأالت عمليات

 

 عمليات

 المساهمين

 

 

 المجموع

 

  

 مينأالت عمليات

 

 عمليات

 المساهمين

 

 

 المجموع

 

  

 مينأالت عمليات

 

 عمليات

 المساهمين

 

 

 المجموع

 

  

 مينأالت عمليات

 

 عمليات

 المساهمين

 

 المجموع

 

 200.005 182.466 17.539  204.245 188.211 16.034  160.307 145.773 14.534  194.897 178.863 16.034  عملياتنتيجة الصافي 

                

                الشامل االخر الدخل

تصنيفها في قائمة الدخل  إعادةممكن بنود 

 األولية الموجزة في فترات الحقة

               

                

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات 

 متاحة للبيع

 

(3.429) 

 

(4.347) 

 

(7.776) 

  

1.242 

 

(1.518) 

 

(276) 

  

(8.104) 

 

(6.636) 

 

(14.740) 

  

1.433 

 

(312) 

 

1.121 

                

 ( الشاملرة/ )الخسا الدخل مجموع

 

12.605 

 

174.516 

 

187.121 

  

15.776 

 

144.255 

 

160.031 

 

7.930 

 

181.575 189.505  18.972 182.154 201.126 

                تسوية:

 التأمين عمليات: صييييافي الدخل العائد ليخصييييم

التأمين مستحق  عملياتالمحول إلى فائض 

 الدفع

   

 

(16.034) 

    

 

(14.534) 

    

 

(16.034) 

    

 

(17.539) 

 183.587    173.471    145.497    171.087    مجموع الدخل الشامل للفترة
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2018يونيو  30في كما 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(   -22

 
 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يونيو )غير مراجعة( 30لستة أشهر المنتهية في فترة ال 

 م2017  م2018 

 

 

 ألف لاير سعودي()

 مينأالت عمليات

 

 المساهمين عمليات

 

 المجموع

  

 

 مينأالت عمليات

 

 المساهمين عمليات

 

 المجموع

 

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 200.005 182.466 17.539  204.245 188.211 16.034 صافي الربح للفترة 

        

        تعديالت للبنود يير النقدية:

 5.415 ــ      5.415  6.319 ــ      6.319 ومعداتتجهيزات وأثاث استهالك 

 2.700 ــ      2.700  2.984 ــ      2.984 إطفاء موجودات يير ملموسة

  أسهمبرنامج أسهم محتفظ بها بموجب مخصص 

 لموظفينا 

 

 ــ     

 

3.560 

 

3.560 

 

 

 

 ــ     

 

(1.241) 

 

(1.241) 

 28.907 ــ      28.907  89.675 ــ      89.675 مخصص أقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها 

 (7.213) (5.211) (2.002)  (3.555) (871) (2.684) ستثماراتالمحققة من االرباح يير األ

 (2.447) (1.256) (1.191)  (8.342) (7.265) (1.077) ستثماراتالمحققة من االرباح األ

 6.580 6.580 ــ       7.693 7.693 ــ      نهاية الخدمة  مكافأةمخصص 

        :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (694.437) ــ      (694.437)  (1.437.469) ــ      (1.437.469)  أقساط تامين مدينة

 (343) ــ      (343)  (6.083) ــ      (6.083) مين في أقساط تامين يير مكتسبةأحصة معيدي الت

 ــ      ــ      ــ       8 ــ      8 قائمةالمطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 ــ      ــ      ــ       (8) ــ      (8) مبلغ عنهاالمطالبات يير المين في أحصة معيدي الت



 التعاوني تأمينركة بوبا العربية للـش
 مساهمة سعودية( )شركة

- 38 - 
 

 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2018يونيو  30في كما 

 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(  -22

 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )تتمة(

 

 )غير مراجعة( يونيو 30أشهر المنتهية في  لستةفترة ال 

 م2017  م2018 

 

 ف لاير سعودي(لأ)

 المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات  المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات

 7.382 ــ    7.382  (5.452) ــ     (5.452) مؤجلةال وثائقالتكاليف اقتناء 

 24.810 7.515 17.295  (6.920) (3.529) (3.391) مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  مبالغ

 15.458 3.345 12.113  72.539 2.935 69.604 مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

 34.580 ــ    34.580  21.788 ــ     21.788 تأمين  ال معيديرصدة أ

 282.548 ــ    282.548  559.267 ــ     559.267 مين يير مكتسبةأأقساط ت

 (92.231) ــ    (92.231)  297.248 ــ     297.248 مطالبات قائمة 

 ــ    ــ    ــ     (1.930) ــ     (1.930) عنها مبلغ ييرمطالبات متكبدة 

 (10.685) (10.685) ــ     803 803 ــ     مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 

 ــ    156.592 (156.592)  ــ     209.303 (209.303) المساهمين عملياتمبالغ مستحقة ل

 (604.470) 400.840 (203.630)  (538.317) 338.105 (200.212) 

  (5.509) (5.509) ــ     نهاية الخدمة المدفوعة  مكافأة
 ــ   

(1.760) (1.760) 

 (53.591) ــ    (53.591)  (12.866) ــ     (12.866) وثائق اللى حملة إفائض مدفوع 

 (29.191) (29.191) ــ     (19.944) (19.944) ــ     مدفوعة دخل وضريبة زكاة

 (284.754) 307.154 (591.908)  (241.949) 375.387 (617.336) صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التشغيلية
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2018يونيو  30في كما 

 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(   -22

 

 األولية الموجزة )تتمة(قائمة التدفقات النقدية 
 

 )غير مراجعة( يونيو 30أشهر المنتهية في  لستةفترة ال 

 م2017  م2018 

 المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات  المجموع المساهمين عمليات مينأالت عمليات )ألف لاير سعودي(

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (1.933.005) (555.672) (1.377.333)  (1.915.074) (827.312) (1.087.762) في ودائع ألجل  ايداع

 2.763.474 688.604 2.074.870  2.015.383 505.226 1.510.157 جلألمتحصالت من استحقاق ودائع 

 (1.370.314) (786.537) (583.777)  (944.027) (425.213) (518.814) استثمارات شراء

 882.849 416.662 466.187  1.257.598 565.451 692.147 استثمارات  بيع

 (25.850) (25.850) ــ     (1.194) (1.194) ــ    تجهيزات واثاث ومعدات شراء

 (314) (314) ــ     (9.480) (9.480) ــ    موجودات يير ملموسة  شراء

أسهم  بموجب برنامجمحتفظ بها أسهم  شراء

 صافيبال الموظفين

 

 ــ   

 

(4.130) 

 

(4.130)  

 

 (5.511) (5.511) ــ   

صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة 

 311.329 (268.618) 579.947  399.076 (196.652) 595.728 االستثمارية
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 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2018يونيو  30في كما 

 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(  -22

 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )تتمة(

 )غير مراجعة( يونيو 30أشهر المنتهية في  لستةفترة ال 

 م2017  م2018 

 

 

 )ألف لاير سعودي(

 مينأالت عمليات

 

 المساهمين عمليات

 

 المجموع

  

 

 مينأالت عمليات

 

 المساهمين عمليات

 

 المجموع

 

        

        التمويليةالتدفقات النقدية من االنشطة 

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

 ــ       ــ       ــ        6.131 6.131 ــ       يير سعوديين مساهمين من مستردة دخل ضريبة

األنشطة  )المستخدم في( / صافي النقد الناتج من
 ــ       التمويلية

 

(153.869) 

 

(153.869) 

 

 (120.000) (120.000) ــ      

 (93.425) (81.464) (11.961)  3.258 24.866 (21.608) صافي التغير في النقد وما في حكمه

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

 132.405 12.336 120.069  233.142 144.366 88.776 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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