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 كي بي إم جي الفوزان وشركاه
 نيونمحاسبون ومراجعون قانو                         

  
 
 
 

 ارنست ويونغ وشركاهم 
 )محاسبون قانونيون(

 مركز زهران لألعمال، برج أ، الدور التاسع

 شارع األمير سلطان

 55078ص.ب 

 21534جـدة 

 المملكة العربية السعودية

 323/11/46ترخيص رقم 

 هـ7/9/1412بتاريخ 

 الدور الثالث عشر، برج طريق الملك 

 1994صندوق بريد 

 بد العزيز )طريق الملك(طريق الملك ع

 21441جدة 

   المملكـة العربيـة السعودية

 45رقم التسجيل: 

 

 ي إلى مساهم المستقلين الحسابات تقرير مراجعي
 ة(شركة مساهمة سعودي) شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

 

 الرأي
"( والتي تتكون من الشركة"))سعودية مساهمةشركة ) شركة بوبا العربية للتأمين التعاونيللقد راجعنا القوائم المالية 

الشامل لعمليات  والفائض عمليات التأمين والفائض المتراكم، قوائمو ،م2017ديسمبر 31قائمة المركز المالي كما في 
عمليات المساهمين، والدخل الشامل للمساهمين، والتغيرات في حقوق المساهمين، والتدفقات النقدية لعمليات والتأمين، 

 اإليضاحاتولسياسات المحاسبية الهامة ملخص باللسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وتأمين، والتدفقات النقدية للمساهمين ال
 . 31إلى 1من  التفسيرية األخرى

 

 31 في كما للشركة المالي المركز الجوهرية، النواحي كافة من بعدل، تظهرالمرفقة ن القوائم المالية أرأينا،  في
المعدلة  المالية ريرللتقا الدولية للمعايير وفقا   التاريخ ذلك في المنتهية للسنة النقدية وتدفقاتها المالي هاءوأدا م2017ديسمبر
 للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل. مؤسسة النقد العربي السعودي  بواسطة

 

 أساس الرأي
ك ة العربية السعودية. تم بيان مسؤوليتنا بموجب تلتمت مراجعتنا وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملك

المعايير بشكل أكبر ضمن فقرة "مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا. إننا مستقلون 
ئم المالية، اعن الشركة وفقا  لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقو

واستوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا  لتلك القواعد. إننا نعتقد بأن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة 
 لتوفير أساس لرأينا. 

 

 محاور المراجعة الرئيسية
مالية مية خالل مراجعتنا للقوائم المحاور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كانت، بحسب تقديرنا المهني، األكثر أه

للفترة الحالية. وقد تم بحث هذه المحاور ضمن سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل وخالل تكوين الرأي حولها، وإننا ال 
نقدم رأيا  مستقال  حول هذه المحاور. وفيما يتعلق بكل محور من المحاور المذكورة أدناه، تم تقديم وصف للكيفية التي 

  الجت بها مراجعتنا كل محور من هذه المحاور ضمن ذلك السياق.ع
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 كي بي إم جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون                         

  
 
 
 

 ارنست ويونغ وشركاهم 
 )محاسبون قانونيون(

 

 ي إلى مساهم المستقلين الحسابات تقرير مراجعي
 ة( )تتمة(شركة مساهمة سعودي) تأمين التعاونيشركة بوبا العربية لل

 
 )تتمة(  محاور المراجعة الرئيسية

 
المراجعة  محور

 الرئيسي 
 عتبر بالغ األهميةيلماذا 

كيف عالجت مراجعتنا محور المراجعة 
 الرئيسي

مخصصات المطالبات 
  القائمة 

يتكون مخصص المطالبات القائمة من 
نها، الُمبلّغ عاألرصدة التي تتعلق بالمطالبات 
عنها  غالتبليوالمطالبات المتكبدة التي لم يتم 

ات األخرى. إن عملية تحديد واالحتياطي
بات القائمة الناتجة عن عقود لمطالمخصص ل

مين معقدة بحد ذاتها وتتطلب إبداء تقديرات التأ
وخبرات اكتوارية. وينشأ هذا التعقيد من 
احتساب أفضل تقدير اكتواري وهامش على 

ضل تقدير باستخدام البيانات السابقة التي أف
تعتبر عالية الحساسية تجاه المعطيات 
الخارجية، مثل التضخم في تكلفة المطالبات 

ي رية التااالكتو والمنهجيةوالمؤشرات الطبية 
يتم تطبيقها واالفتراضات بخصوص األحداث 

 الحالية والمستقبلية. 
 

تقوم الشركة أيضا  باحتساب المخصص 
ديري باستخدام منهجية االحتياطي التق

المعيارية لمقارنته مع المخصص المحتسب 
بواسطة الخبير االكتواري المستقل، وتأخذ 

 أي فروقات جوهرية.   أثراالعتبار ي فالشركة 
 

نظرا  لعدم التيقن حول مدى تقدير وموضوعية 
تقييم مخصص المطالبات القائمة، فقد اعتبرنا 

 للمراجعة. ا  محورا  رئيسيهذا األمر 
 

 ("ر" 4-2) الرجاء الرجوع إلى االيضاح
المتبعة بواسطة حول السياسة المحاسبية 

لمزيد من ( "أ" 5-2واإليضاح )، الشركة
 بيةالمحاس االحكام والتقديراتالتفاصيل حول 

واالفتراضات الجوهرية المتعلقة باالعتراف 
اح اإليضواألولي والقياس الالحق للمطالبات، 

 الحركة في المطالبات القائمة. ( حول 15)

 تضمنت إجراءات المراجعة التي طبقناها ما يلي: 
 
  قمنا بفحص تقارير احتياطي المطالبات

وتقييم وفحص الضوابط الرقابية الرئيسية 
لعملية تكوين المخصص، بما في ذلك 
الضوابط الرقابية لمدى اكتمال ودقة البيانات 

م دالمستخدمة في احتساب المخصصات. تق
هذه البيانات أيضا  دليال  حول االتجاهات 
الخاصة بالمطالبات القائمة وتكاليفها ذات 

 ؤثروالتي تالصلة في تاريخ القوائم المالية 
االفتراضات الخاصة بالمطالبات على 

للسنوات المالية الحالية والسابقة. تتضمن 
هذه االفتراضات الخبرات السابقة حول 

كلفة المطالبات المطالبات والتضخم في ت
 ومؤشراتها الموسمية.   

  
 شراك خبرائنا االكتواريين إقمنا أيضا  ب

لمساعدتنا في تقييم وفحص االفتراضات 
حول األحداث الحالية والمستقبلية التي 
استخدمتها الشركة كما هو مبين في تقارير 

كما تمت مقارنة هذه احتياطي المطالبات، 
 لى الخبراتمع التوقعات المبنية ع األحداث

السابقة للشركة والمؤشرات الحالية وتحليل 
 البيانات. 

 
  قمنا بتقييم الحساسية التي طبقتها اإلدارة

على االفتراضات في تقييم مدى مالءمة 
 المطالبات القائمة في نهاية السنة.وكفاية 

 
  اتافصاح مدى مالءمةكما قمنا بتقييم 

 قائمة. بالمطالبات ال القوائم المالية فيما يتعلق

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 كي بي إم جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون                         

  
 
 
 

 ارنست ويونغ وشركاهم 
 )محاسبون قانونيون(

 

 ي إلى مساهم المستقلين الحسابات تقرير مراجعي
 ة( )تتمة(شركة مساهمة سعودي) شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

 
 )تتمة(  ر المراجعة الرئيسيةمحاو

 

المراجعة  محور
 الرئيسي

 كيف عالجت مراجعتنا محور المراجعة الرئيسي عتبر بالغ األهميةيلماذا 

القيمة الدفترية للشهرة 
 في عمليات الـتأمين

يعتبر فحص انخفاض قيمة الشهرة ضمن 
عمليات التأمين معقدا  ويتطلب بشكل أساسي 

االحترافية. ينشأ اهم حكما  ذا مستوى عاٍل من 
متأصل في نتيجة عدم تيقن حكم جوهري 

توقع التدفقات النقدية المستقبلية ومعدل 
الخصم المطبق في احتساب القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية ومعدل النمو 

 النهائي المطبق على التدفقات النقدية.  
 

للتعقيد والحكم العالي المستوى نظرا  
في فحص انخفاض قيمة الشهرة، المتضمن 

 محورا  رئيسيا  هذا األمر فقد اعتبرنا 
 للمراجعة.

 
 ("ز" 4-2) الرجاء الرجوع إلى االيضاح

بواسطة  حول السياسة المحاسبية المطبقة
فيما يتعلق باالعتراف األولي والقياس الشركة 

الرجوع إلى  الالحق للشهرة. كما يرجى
حول ( لمزيد من التفاصيل 3اإليضاح )

 الشهرة.

 لتوقعات تقييما  مراجعتنا إجراءات تضمنت 
ناء  على باالفتراضات الرئيسية والتدفقات النقدية 

فهمنا لألعمال ذات الصلة والقطاع والبيئة 
االقتصادية التي تعمل فيها الشركة. قمنا أيضا  
بمقارنة التوقعات المستقبلية مع خطط األعمال 

يم أداء الفعلية لتقيوالتوقعات السابقة مع النتائج 
منا بمقارنة ق كما األعمال ومدى دقة التوقعات.

افتراضات الشركة مع بيانات خارجية ومعرفتنا 
بالقطاع فيما يتعلق بالمعطيات الرئيسية مثل 

ن ميات النقدية المتوقعة لعمليات التأالتدفق
ومعدالت النمو النهائية وتكلفة التضخم ومعدالت 

 قة في تقييم الشركة. الخصم والحساسية المطب
 
مدى كفاية االفصاحات حول قمنا أيضا  بتقييم  

اختبار انخفاض قيمة الشهرة، بما في ذلك مدى 
االفصاحات التي تتعلق بحساسية نتائج  مالءمة

فحص انخفاض قيمة الشهرة مع التغيرات في 
 .الرئيسية االفتراضات

 

 م2017نة لس للشركةمعلومات أخرى واردة في التقرير السنوي 
تتكون المعلومات األخرى من البيانات الواردة . في التقرير السنوي مسؤول عن المعلومات األخرى مجلس إدارة الشركةإن 

يتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحا  . حولها القوائم المالية وتقريرناوال تتضمن م، 2017لسنة للشركة في التقرير السنوي 
  ير.قرهذا الت لنا بعد تاريخ

 

 ال يغطي رأينا حول القوائم المالية المعلومات األخرى، كما أننا ال ولن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد بهذا الخصوص. 
 

إن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تكون فوفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، 
لك نأخذ في االعتبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالية أو مع متاحة، وأثناء القيام بذ

 المعلومات التي حصلنا عليها خالل المراجعة أو أنها تبدو خاطئة بشكل جوهري.  
 

مسؤولين عن الحوكمة ، وإذا ما تبين لنا وجود خطأ جوهري فيه، فإنه مطلوب منا إبالغ الللمعلومات األخرىعند قراءتنا 
 بذلك.

 



 

 

 
 

 كي بي إم جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون                         

  
 
 
 

 ارنست ويونغ وشركاهم 
 )محاسبون قانونيون(

 

 ي إلى مساهم المستقلين الحسابات تقرير مراجعي
 تتمة(ة( )شركة مساهمة سعودي) شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

 

 والمسؤولين عن الحوكمة حول القوائم المالية  مجلس اإلدارةمسؤوليات 
بواسطة  المعدلة المالية للتقارير الدولية للمعاييرعن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل طبقا   مسؤول مجلس اإلدارةإن 

لمملكة لنظام الشركات في اوفقا  المعمول بها  طلباتللمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل، والمتمؤسسة النقد العربي السعودي 
العربية السعودي والنظام األساسي للشركة، ومسؤولون عن الرقابة الداخلية التي يراها أعضاء مجلس اإلدارة ضرورية إلعداد 

 قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية الناتجة عن غش أو خطأ.
 

عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار بالعمل على أساس مبدأ  ونمسؤول ضاء مجلس اإلدارةأععند إعداد القوائم المالية، فإن 
إال  بيالمحاساالستمرارية  مبدأاالستمرارية واالفصاح ـ حسب مقتضى الحال ـ عن األمور المرتبطة باالستمرارية واستخدام 

 ذلك.  إال القيام ب واقعيبديل  يهمأو ليس لد، عملياتهاأو إيقاف ، النية في تصفية الشركة دارةأعضاء مجلس اإلإذا كان لدى 
 

 .للشركةعن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية ن ون عن الحوكمة مسؤوليالمسؤولإن 
 

 مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية
الية من األخطاء الجوهرية، سواء  ناتجة عن غش أو تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خ

ن المراجعة على أ خطأ، وإصدار تقرير مراجعة يشتمل على رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، لكنه ليس ضمانة
أ الجوهري عند ف دائما  الخطالتي يتم تنفيذها وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية سوف تكش

وجوده. قد تنشأ األخطاء نتيجة غش أو خطأ وتعتبر جوهرية، منفردة أو مجتمعة، إذا كان من المتوقع أن تؤثر على القرارات 
 االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

 
 مراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس التقدير المهنيوكجزء من المراجعة التي تتم وفقا  للمعايير الدولية لل

 ونبقي على الشك المهني خالل المراجعة. كما إننا نقوم بما يلي: 
 
  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء  كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات

تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم  مراجعة لمواجهة
اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن الغش أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث أن الغش قد ينتج عن تواطؤ أو تزوير أو 

 حذف متعمد أو تضليل أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.
 
 ل على فهم لنظام الرقابة الداخلية المتعلق بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة تتناسب مع الظروف، ولكن الحصو

 . للشركةليس بغرض إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية 
 
 دة من قبل عالقة المعتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات ال

 اإلدارة.أعضاء مجلس 
 
  ن مدى وجود عدم تيقو لمبدأ االستمرارية المحاسبياإلدارة أعضاء مجلس التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام

 مبدأ االستمرارية على االستمرار وفق الشركةجوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا  جوهرية حول قدرة 
. وإذا تبين لنا وجود عدم تيقن جوهري، فإن علينا أن نلفت االنتباه في ة المراجعة التي تم الحصول عليهاإلى أدل ستنادا  ا

تقريرنا إلى االفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا ـ إذا كانت هذه االفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا 
لحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد مبنية على أدلة المراجعة التي تم ا

 عن االستمرار في أعمالها. الشركةتؤدي إلى توقف 
 
  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية بما في ذلك االفصاحات وما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت

 طريقة تحقق العرض العادل. واألحداث ذات العالقة ب
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 ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في

 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية. 1
 

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

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

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

 للشركة في:المسجل يقع المركز الرئيسي  .(م2008
 

 حي الخالدية
  األمير سعود الفيصلشارع 

 مقابل مبنى الخطوط السعودية
  23807ص.ب  

 21436جدة 
 المملكة العربية السعودية  

 
 التجارية:فيما يلي تفاصيل فروع الشركة وأرقام سجالتها 

 
 رقم السجل التجاري   الفرع 

 1010274696 الرياض   
 2051041274 الخبر  

     4031068486    مكة المكرمة                           
     5855036547     خميس مشيط                          

 2055023792 الجبيل   
 4030295596 جدة 

 4650082035 المدينة المنورة
 1131057475 بريدة 

 2252067566 ءحسااإل
 

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

تم تسجيل الشركة في سوق االسهم السعودية  .(م2007 سبتمبر 10الموافق )هـ 1428شعبان  28بتاريخ  279رقم 
 م.2008مايو  17"تداول" في 

 

 وفقا  ية في المملكة العربية السعود اة بهنشطة المتعلقالتعاوني واأل التأمينغراض الشركة في تقديم خدمات تتمثل أ

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

 
 وملخص السياسات المحاسبية الهامة  عداداإل أساس. 2
 
 القياس  أساس  (1

  

القيمة العادلة من خالل ب ستثماراتاال قياس باستثناءمبدأ التكلفة التاريخية ية واالستمرار مبدألوفقا  القوائم المالية  تُعد

حسب  بشكل عام المالي المركز قائمةالشركة  تعرض .بالقيمة العادلة للبيع المتاحة ستثماراتواال العملياتقائمة 

 عوائدال/ثماراالستالعوائد على و ،يةالوديعة النظام باستثناءالمالية  الموجودات والمطلوباتإن كافة . السيولةترتيب 

سترد من المتوقع أن تُ و األجل،برنامج الحوافز طويل بموجب  المستحقة على الوديعة النظامية وااللتزامات المترتبة

 المالي.  التقريرتاريخ  بعدشهرا   الي خالل اثني عشروسدد على التوتُ 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في

 

 
 وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( . أساس اإلعداد2
 
  بيان االلتزام  (2
   

إن القوائم المالية للشرررررركة تم إعدادها وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة من قبل مؤسرررررسرررررة النقد العربي 
 للتقارير الدولية المعايير جميع تطبيق تتطلب والتي الزكاة وضررريبة الدخل عن للمحاسرربةالسررعودي )"المؤسررسررة"( 

 عن الصرررررادر 381000074519 رقم التعميم وبموجب. الدولية المحاسررررربة معايير مجلس عن الصرررررادرة المالية
 لجنة وتفسير" الدخل ضرائب" –( 12) رقم للمحاسبة م بدال  من المعيار الدولي2017 أبريل 11 بتاريخ المؤسسة
 التوضرريحات بعض خالل من الالحقة وتعديالته" الرسرروم" –( 21)رقم  المالية للتقارير الدولية رالمعايي تفسرريرات
سبة المتعلقة  ضريبةو الزكاة تستحق ،"(السعودي العربي النقد مؤسسة تعميم)" الدخل وضريبة الزكاة عن بالمحا
بما أن السرررياسرررة المحاسررربية المبقاة. و األرباح ضرررمن المسررراهمين حقوق خالل من سرررنوي ربع أسررراس على الدخل

ميم لم ، فإن تطبيق التعلمؤسرررسرررةللشرررركة بخصررروص الزكاة والضرررريبة كانت دائما  تتوافق مع التوجيهات الجديدة ل
سنوات  سبية او المبالغ التي تم اإلفصاح عنها في ال سبية والمعالجة المحا سات المحا سيا ينتج عنه اي تغيرات في ال

 الحالية أو السابقة.  
 

بات مستقلة بدفاتر حسا االحتفاظفي المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة  التأمينلمتطلبات نظام  وفقا  
 لتأميناوعمليات المساهمين وأن تعرض القوائم المالية وفقا لذلك. أما الموجودات المتعلقة بعمليات  التأمينلعمليات 

 باشرمشركة. يتم تسجيل اإليرادات والمصروفات العائدة بشكل في عهدة ال حتفظ بها فعليا  يُ وعمليات المساهمين ف  
مليات توزيع المصروفات من الع أساسألي من هاتين العمليتين في دفاتر الحسابات الخاصة بكل منهما. يتم تحديد 

ات ييتم توزيع الفائض الناتج عن عمل، لشركةل يساسنظام األالجب بمواإلدارة. اإلدارة ومجلس  من قبلالمشتركة 
 :على النحو التالي التأمين

 
 90%  المساهمون 
 10%  حملة الوثائق 
 100%   

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

 
حملة  ئضاتوزيع صافي ف مؤسسةالالشركة بعد موافقة  تقترح للمؤسسة، اللوائح التنفيذيةمن  (70)للمادة  طبقا  

 .اإلدارةمجلس  يضعهاالتي معايير ال، وحسب محددحملة الوثائق في وقت  إلىالوثائق السنوي 
 
 وعملة العرض وظيفيةالعملة ال (3

لمالية للشركة. يتم تقريب كافة األرقام ا الوظيفيةيتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي والذي يمثل العملة 
 قرب ألف ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك. المعروضة باللاير السعودي أل

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (4

تتوافق السياسات المحاسبية الهامة التالية التي تبنتها الشركة في إعداد القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم 
ة حالمحاسبية التي تتعلق باالستثمارات المتا السياسات فيما عدا م2016ديسمبر  31المالية للشركة للسنة المنتهية في 
المعايير الجديدة والتعديالت المدخلة على المعايير وتفسيراتها المطبقة والتي جلة، وللبيع وتكاليف اقتناء وثائق مؤ

أو بعد هذا التاريخ. إن المعايير الجديدة  م2017يناير  1تعتبر سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في 
يناير  1التعديالت المدخلة على المعايير وتفسيراتها والتي تعتبر سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في و

( لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة. 6) 2أو بعد هذا التاريخ كما هو مذكور في اإليضاح  م2017
إن السياسات المحاسبية الهامة  مع العرض للسنة الحالية. المقارنة للتوافق كما تم إعادة تصنيف بعض أرقام

 المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية هي على النحو التالي:
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في

 
 وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  . أساس اإلعداد2
 
 )تتمة(  ية الهامةملخص السياسات المحاسب (4
 

 االستممارات  (أ

 

 االستثمارات المتاحة للبيع  (1)

مالية، من الموجودات ال كفئة اخرىغير مصنفة  أوللبيع  متاحةكاستثمارات  تحديدهاهي استثمارات غير مشتقة تم 

 ابة  جن يتم بيعها استألفترة زمنية غير محددة حيث من المحتمل  بهذه االستثماراتاالحتفاظ وتكمن النية في 

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

المباشرة لمعاملة اتكاليف  بما في ذلكبالقيمة العادلة بداية  للبيع  متاحةاالستثمارات المصنفة كاستثمارات يتم إدراج 

باستثناء األسهم غير المدرجة التي يتعذر قياس قيمها العادلة بصورة لة بالقيمة العاد ويتم قياسها الحقا  ضافية واإل

من قيمة العادلة في ال التغيراتمحققة ناتجة عن يُعتد بها فيتم إدراجها بالتكلفة. يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر غير 

ات أو يتم بيع تلك االستثمار لعمليات التأمين او قائمة الدخل الشامل للمساهمين إلى أنالشامل  الفائض خالل قائمة

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

ويتم اإلفصاح عنها  للسنةالملكية إلى قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين 

 للمتاجرة. ةغير معدكأرباح/)خسائر( من استثمارات 

 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاالستثمارات  (2)
محتفظ  كاسررتثماراتاسررتثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إن كانت مصررنفة كيتم تصررنيف االسررتثمارات 

رة في مباشررر ماراتالمتعلقة بهذه االسرررتثتكاليف المعاملة  تسرررجلبها للمتاجرة أو معدة لذلك عند االعتراف األولي. 
ة التغيرات في كاف حيث يتم تسرررجيلتلك االسرررتثمارات ل القيمة العادلة تكبدها. يتم الحقا  إعادة تقييم دقائمة الدخل عن

 القيمة العادلة في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم أو في قائمة عمليات المساهمين.

 
 ( تكاليف اقتناء الومائق ب
وتجديد عقود  اءباقتن والمتعلقة تكبدهايتم  التي اإلضافيةالمباشرة  والتكاليفلموظفي المبيعات  تالعموال رسملة يتم

 بند منضاالفصاح عنها و االيرادتحقق  حال التأمينعقد  مدة طوالئها اطفاتكاليف االقتناء و رسملة يتم. التأمين
 المتوقعالعمر  في التغيراتاحتساب  يتماكم. تسويق في قائمة عمليات التأمين والفائض المترالبيع وال مصروفات

 طفاءاال مدة غييرتلألصل بواسطة المتضمنة نموذج االستهالك المتوقع للمنافع االقتصادية المستقبلية  أوالوثائق  لتلك
 ئق،الوثا هذهلحال عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية  وفي.  المحاسبي التقدير في كتغيير عاملوتُ 

التأمين  قائمة عمليات في القيمة النخفاض إضافي شطب إجراءيتطلب  قد هذاالتكاليف و تلك اطفاء تسريع يمكن
فترة  لكلة االلتزام كفاي اختبار تقييم عندأخذ تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة باالعتبار أيضا   يتموالفائض المتراكم. 

 . تقرير مالي
 

لم يكن تأثير  .هارسملتجيل بعض التكاليف كجزء من تكاليف اقتناء الوثائق وبالتالي تم أعاله، تم تسر نتيجة لما ذك
 جوهريا . لقوائم المالية للسنوات السابقة ذلك على ا

 
 التسجيل األولي والقياس الالحق –األدوات المالية  (ج

 تتكون األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية.
  

 معيديوحصة  مدينةوأقساط تأمين  الية من النقد وما في حكمه وودائع مرابحة واستثماراتتتكون الموجودات الم
يعة نظامية وذمم مدينة أخرى. أما المطلوبات المالية ودمن عمليات التأمين و قائمة ومستحقاللمطالبات في اتأمين ال

لة عمليات المساهمين وحصة حمإلى  ةمستحقمبالغ عادة تأمين مستحقة الدفع وفتتكون من مطالبات قائمة وأرصدة إ
 الوثائق من فائض عمليات التأمين ومبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة وبعض المطلوبات األخرى.
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
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 وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  . أساس اإلعداد2
 
 )تتمة(  سبية الهامةملخص السياسات المحا (4
 
 )تتمة(  التسجيل األولي والقياس الالحق –األدوات المالية  (ج

 
 تاريخ االعتراف

يتم إدراج عمليات الشراء والبيع المنتظمة في تاريخ المعاملة ــ أي التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفا  في األحكام 
مشتريات أو مبيعات األدوات المالية التي تتطلب تسوية األداة هي  االعتياديةالتعاقدية لألداة. عمليات الشراء والبيع 

 ضمن إطار زمني يتم تحديده عموما حسب األنظمة أو األعراف السائدة في السوق.
 

 قياس األدوات المالية
اء أو نيتم قياس جميع األدوات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة باإلضافة إلى أي تكاليف اضافية مباشرة متعلقة باالقت

اإلصدار، وهذا في حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
المالية على الغرض الذي تم من أجله اقتناء األدوات المالية وخصائصها. االولي لألدوات تصنيف ال يعتمد. العمليات

ة بالتكلفة المطفأة فيما عدا االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة األدوات المالي تسجيلبعد القياس األولي يتم 
 العادلة. قيمةبال تسجيلهاالتي يتم وواالستثمارات المتاحة للبيع الدخل 

 
 النقد وما في حكمهد( 

ة ثالثة ياألرصدة لدى البنوك وودائع المرابحة التي ال تتجاوز مدة استحقاقها األصلالنقد وما في حكمه من  يتكون
 أشهر من تاريخ االقتناء.

 
 ودائع المرابحةهـ( 
والتي لها تاريخ اسرررررتحقاق أصرررررلي ألكثر من ثالثة أشرررررهر في قائمة المركز المالي بالقيمة درج ودائع المرابحة تُ 

، بينما مةيويتم قياسررها الحقا  بالتكلفة المطفأة باسررتخدام طريقة العائد الفعلي ناقصررا  أي انخفاض في الق بداية العادلة
 الودائع التي ال يتجاوز تاريخ استحقاقها ثالثة أشهر يتم اإلفصاح عنها ضمن النقد وما في حكمه. 

 
 مدينة أقساط تأمين و( 

الغ غير تأمين ناقصا  أي مبالكإجمالي لألقساط المستحقة القبض المكتتبة بموجب عقود  دينةدراج األقساط الميتم إ
شير إلى عدم قدرة الخصص للمبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم تكوين م قابلة للتحصيل عند وجود أدلة موضوعية ت

شركة على تحصيل جميع المبالغ ضمن مواعيدها األصلية. يتم شطب الديون المعدومة حال تكبدها.  المستحقة ال
 ت أخرى. راداتظهر تحصيالت المبالغ التي سبق شطبها الحقا  في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم كإي

 
 الشهرة ز(

 يتم قياس الشرررهرة مبدئيا عند زيادة القيمة العادلة للثمن المدفوع عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المقتناة
. بعد االعتراف األولي، يتم قياس الشررهرة بالتكلفة ناقصررا  أي خسررائر انخفاض قيمة متراكمة. يتم مراجعة المحددة

ر لمعرفة االنخفاض في حال أشرررررررارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمالية الشرررررررهرة سرررررررنويا أو أكث
انخفاض القيمة الدفترية. يتم تحديد انخفاض قيمة الشرررهرة من خالل تقييم المبالغ القابلة لالسرررترداد بواسرررطة وحدة 

دة بلغ القابل لالسررررترداد لوحالنقد( التي تتعلق بها الشررررهرة. عندما يكون الم تحققالنقد )أو مجموعة وحدات  تحقق
 حققتالنقد )أو مجموعة وحدات  تحققالنقد( أقل من القيمة الدفترية لوحدة  تحققالنقد )أو مجموعة وحدات  تحقق

يتم حينها إدراج خسرررررارة انخفاض القيمة في قائمة عمليات المسررررراهمين. ال يمكن  الشرررررهرة،ها بالنقد( التي تتعلق 
 ة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.عكس قيد خسائر انخفاض القيم
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  . أساس اإلعداد2
 
 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (4
 

 وتجهيزات ومعدات ح( أماث
لمعدات مبدئيا  في قائمة المركز المالي بالتكلفة ناقصررررررا  االسررررررتهالك المتراكم وأي ثاث والتجهيزات وايسررررررجل األ

انخفاض في القيمة. يحتسررب االسررتهالك بطريقة القسررط الثابت على مدى االعمار االنتاجية التقديرية للموجودات. 
 فيما يلي االعمار االنتاجية التقديرية للموجودات ألغراض احتساب االستهالك:

 
 تسنوا 
 5إلى  3 ثاث وتجهيزات ومعدات مكتبيةأ

 7إلى  4 ليآتطبيقات حاسب 
 4 سيارات

 
تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطريقة االسررتهالك ويتم تعديلها حسرربما هو مالئم في نهاية كل سررنة 

ظروف إلى احتمال عدم امكانية و التغيرات في الأض في القيمة عندما تشرررررررير األحداث مالية. تتم مراجعة االنخفا
االستهالك المحمل للسنة في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم مخصص استرداد القيمة الدفترية. يتم إدراج 

مليات في قائمة ع إن وجدت ـ على أساس فعلي وبالمثل فإنه يتم إدراج الخسائر الناتجة من االنخفاض في القيمة ـ
 اكم.التأمين والفائض المتر

 
تم تحميل مصروفات االصالح والصيانة على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. تتم رسملة المصروفات ي

الحقا  فقط إذا كان هناك احتمال أن تكون المنافع االقتصرررررررادية المسرررررررتقبلية المرتبطة بالمصرررررررروفات عائدة على 
 زات والمعدات في قائمة عمليات المساهمين.من بيع األثاث والتجهي األرباح / الخسائردرج الشركة. تُ 
 

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

التقييم أن القيمة  هر هذاظأعقود التأمين. إذا ب المتعلقةتقبلية المسرر لتدفقات النقديةل الحالية تقديراتالطريق اسررتخدام 
مقدار كامل  جيل، يتم فورا  تسالمقدرةالدفترية لمطلوبات التأمين غير كافية على ضوء التدفقات النقدية المستقبلية 

 مخاطر غير المنتهية.للالعجز في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم ويتم تكوين مخصص 
 

  دفعوالمبالغ المستحقة الالدائنة  ي( الذمم
ول عليها تم الحصمقابل البضائع أو الخدمات التي  تسجل المطلوبات مقابل المبالغ المطلوب سدادها في المستقبل

 سواء  تم أم لم يتم تقديم فاتورة بها من المورد.
 

 المخصصاتك(  

د ل وجواو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ومن المحتم قانونيدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )تُ 

 . عليهد متدفق للموارد ذات منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل يعت

 
 ل( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

اسرررررتحقاق هذه المكافأة على طول مدة خدمة الموظف وإكماله  يعتمدتقدم الشرررررركة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها. 
ملكة في المبموجب نظام العمل  الدفع مة. يتم تكوين المخصررررص مقابل المبالغ المسررررتحقةالحد األدنى من مدة الخد

سعودية المطبق على فترات خدمة الموظفين المتراكمة في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحويل المبلغ  العربية ال
 المحمل للفترة على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم على أساس فعلي.
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  . أساس اإلعداد2
 
 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (4

 
 م( الدفع على أساس السهم

ي تاريخ المنح. تاريخ المنح هو يتم قياس تكلفة معامالت تسررررررروية أسرررررررهم الموظفين بالرجوع إلى قيمها العادلة ف
لدفع على أسرراس السررهم، مع وجود تفاهم مشررترك ا يةالتاريخ الذي يتفق عليه كل من المنشررأة والموظف على اتفاق

لى زيادة إ إضافة-بين المنشأة والطرف المقابل على شروط وأحكام االتفاق. يتم إدراج تكلفة معاملة تسوية االسهم 
مدى فترة الوفاء باألداء و/أو شرررروط الخدمة والتي  على-اطي للدفع على أسررراس السرررهم كاحتي مقابلة في االسرررهم

معامالت المتراكمة المحققة ل مصروفاتتنتهي في تاريخ أحقية العاملين الكاملة للمكافأة )"تاريخ المنح"(. تعكس ال
للشركة  رة المنح وأفضل تقديروحتى تاريخ المنح مدى انتهاء صالحية فتتقرير مالي كل تاريخ تسوية االسهم في 

أمين من قائمة عمليات الت عكسهالذي سيتم تحميله أو  المصروفعدد االسهم التي سيتم منحها في النهاية. يمثل لو
 المتراكمة المسجلة في بداية ونهاية تلك الفترة. مصروفاتفي ال الحركة-والفائض المتراكم لفترة مالية 

  
أة )مثال  عندما ال يتم اسررررررتيفاء شررررررروط المنح ذات العالقة( تقوم الشررررررركة بعكس وفي حاالت احتجاز تلك المكاف

 ذات العالقة بتلك الِمن ح والتي سبق إدراجها في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم.  مصروفاتال
 

، ويتم فورا  عند إلغاء منح االسرررررررهم )وليس احتجازها(، يتم التعامل معها على أنها اسرررررررتحقت في تاريخ اإللغاء
 . االعتراف بالمصروفات التي لم يتم االعتراف بها سابقا

 
 ن( أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين

شراء األ شركة ب سلبية في القيمة تقوم ال سهم الموظفين للتحوط ضد التغيرات ال سهم المحتفظ بها بموجب برنامج أ
تلك االسرررررهم إلى الموظفين. عند إعادة شرررررراء االسرررررهم المدرجة  العادلة لألسرررررهم بين تاريخ المنح وتاريخ تحويل

كحقوق ملكية، فإن مبلغ الثمن المدفوع والذي يتضررمن تكاليف مرتبطة بها مباشرررة يتم إدراجه كخصررم من حقوق 
رضها عيتم بموجب برنامج أسهم الموظفين و بها الملكية. يتم إعادة تصنيف االسهم المعاد شراؤها كأسهم محتفظ

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين. عند بيع االسهم المحتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين أو في حال في 
أعيد إصرررررردارها الحقا ، فإن المبلغ المسررررررتلم يدرج كزيادة في حقوق الملكية ويعرض الفائض الناتج أو العجز في 

 المعاملة ضمن عالوة السهم.
 

 لماليةا الموجوداتس( االنخفاض في قيمة 
تقوم الشرررركة في كل تاريخ تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل موضررروعي على انخفاض قيمة أي أصرررل 

المالية قد انخفضررت فقط  الموجوداتويعتبر األصررل المالي أو مجموعة  ،المالية الموجوداتمالي أو مجموعة من 
ج مة نتي كان هناك دليال  موضررررررروعيا  على انخفاض القي عد في حال  حد أو أكثر من األحداث التي وقعت ب ة لوا

التسررجيل االولى لألصررل )حدث تسرربب في خسررارة( وأن حدث الخسررارة هذا )أو األحداث( له تأثير على التدفقات 
. ليهعتمد عيالمالية التي يمكن تقديرها بشررركل  الموجوداتالنقدية المسرررتقبلية التقديرية لألصرررل المالي أو لمجموعة 

لدليل، فإن أي خسرررررررارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة ُتدرج في قائمة عمليات التأمين وفي حال وجود  هذا ا
والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المسررررراهمين. قد يتضرررررمن دليل انخفاض القيمة مؤشررررررات على أن الدائنين أو 

أو احتمالية تعرضرررررهم  مجموعة من الدائنين يواجهون صرررررعوبات مالية كبيرة أو تعثر وتأخر في سرررررداد الدفعات
لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية وبيانات يمكن مالحظاتها تدل على وجود انخفاض يمكن قياسرررره في التدفقات النقدية 
المسررررررتقبلية التقديرية مثل التغيرات في المتأخرات أو األحوال االقتصررررررادية التي تتناسررررررب مع حاالت التعثر في 

 على النحو التالي:السداد. يتحدد االنخفاض في القيمة 
 
في حال الموجودات المدرجة بالتكلفة، فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية   (أ

 للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة طبقا لسعر السوق الحالي لموجودات مالية مماثلة.
 
نخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة في حال الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن اال (ب

 الحالية للتدفقات النقدية المخصومة طبقا لسعر العمولة األصلي المطبق.
 



 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 مساهمة سعودية( )شركة

 

- 21 - 
 

 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  . أساس اإلعداد2
 
 )تتمة(  المحاسبية الهامةملخص السياسات  (4

 
 انخفاض قيمة الموجودات غير الماليةع( 

تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك مؤشرا  على احتمال حدوث انخفاض في قيمة أصل 
ة كأو عندما يكون اختبار انخفاض القيمة السرررنوي ألصرررل مطلوبا، تقوم الشرررر المؤشررررمعين. في حال وجود هذا 

دة المنتجة أو الوح ترداد هي القيمة العادلة لألصررلبتقدير قيمة األصررل القابلة لالسررترداد. قيمة األصررل القابلة لالسرر
ما لم يكن  أيهما أعلى،-للنقد ناقصرررا تكاليف البيع أو قيمته في االسرررتخدام والتي تحدد لكل أصرررل بصرررورة مسرررتقلة 

ير عن األصررول األخرى أو عن مجموعة من الموجودات. عندما األصررل ال ينتج تدفقات نقدية مسررتقلة إلى حد كب
تزيد القيمة الدفترية لألصرررل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسرررترداد، يعتبر األصرررل على أنه قد حدث 

ض يانخفاض في قيمته ويتم تخفيض قيمته للقيمة الممكن اسرررررررتردادها. عند تقدير القيمة عند االسرررررررتخدام، يتم تخف
التدفقات النقدية المسرررررتقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باسرررررتخدام معدل خصرررررم ما قبل الضرررررريبة والذي يعكس 
تقديرات السررروق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصرررل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصرررا تكاليف 

عين االعتبار، إن كانت متاحة. إذا لم يكن متاحا  تحديد تلك ب المتداولة مؤخرا  البيع يتم أخذ معامالت السررررررروق 
تلك الحسررابات عن طريق مضرراعفات التقييم وأسررعار  اسررتخدامام طريقة تقييم مناسرربة. يتم المعامالت، يتم اسررتخد

 السهم المتداول أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.
 

ازنات مفصلة وحسابات متوقعة يتم إعدادها بشكل منفصل لكل انخفاض القيمة إلى مو تعتمد الشركة في احتساب
وحدة من الوحدات المولدة للنقد في الشرررررركة والتي يتم تخصررررريص الموجودات الفردية لها. تغطي تلك الموازنات 
والحسرررابات المتوقعة بشررركل عام فترة من ثالث إلى خمس سرررنوات. وبالنسررربة للفترات األطول فإنه يتم احتسررراب 

 طويل األجل ويُط ب ق على التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة. معدل نمو
 

يتم تسرررررجيل خسرررررائر انخفاض القيمة من العمليات المسرررررتمرة في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة 
ء الممتلكات تثناعمليات المسرراهمين في فئة المصررروفات بما يتفق مع وظيفة الموجودات المنخفضررة في القيمة باسرر

التي تم إعادة تقييمها من قبل وتم أخذ إعادة التقييم إلى الدخل الشامل اآلخر. وفي هذه الحالة يتم تسجيل االنخفاض 
 في القيمة في الدخل الشامل اآلخر في حدود مبلغ أي إعادة تقييم سابق.

 
تقرير مالي ما إذا كان هناك أي مؤشررر على بالنسرربة للموجودات، فيما عدا الشررهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل 

سرررابقا  لم تعد موجودة أو قد انخفضرررت. في حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم  المسرررجلةأن خسرررائر انخفاض القيمة 
هناك  سرررابقا  فقط إذا كان المسرررجلةنخفاض الالشرررركة بتقدير القيمة القابلة لالسرررترداد لألصرررل. يتم عكس خسرررارة ا

ضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ أن تم تسجيل آخر خسارة انخفاض. تغيير في االفترا
يكون عكس القيد محدودا  بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصرررررررل قيمته القابلة لالسرررررررترداد وال تتجاوز قيمته 

صل قيق خسارة انخفاض في القيمة لألالدفترية التي كان من الممكن تحديدها بعد خصم االستهالك وكأنه لم يتم تح
في السرررررررنوات السرررررررابقة. يتم تسرررررررجيل عكس القيد في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات 
المسرراهمين إال إذا كان االصررل مسررجال بالقيمة المعاد تقيمها، وفي هذه الحالة يتم التعامل مع هذا االنعكاس كزيادة 

 يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة، إن وجدت، في الفترات المستقبلية.في إعادة التقييم. ال 
 

 المالية الموجوداتالغاء قيد  ف(

 األصل المالي

يتم إلغاء قيد األصل المالي )أو حيثما ينطبق ـرر جزءا  من األصل المالي أو جزءا  من مجموعة أصول مالية مماثلة( 
 إذا:

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

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

 االحتفاظ بها بشكل جوهري، ولكن نقلت السيطرة عن األصل.
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
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 وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  . أساس اإلعداد2
 
 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (4
 

 المالية )تتمة( الموجوداتف( الغاء قيد 
عندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل أو تبرم اتفاقية "تجاوز"، فإنها تقوم بتقييم ما 
 ةإذا كانت وإلى أي مدى قد احتفظت بمخاطر ومنافع الملكية. وفي حال لم تقم الشرررررررركة بتحويل أو االحتفاظ بكاف

المخاطر والمنافع لألصررل بشرركل جوهري ولم تقم بتحويل السرريطرة عنه، فإنه يتم اثبات األصررل بمقدار مشرراركة 
الشررركة المسررتمرة في األصررل. وفي هذه الحالة تقوم الشررركة أيضررا بإدراج التزام مقابل به. يتم قياس الموجودات 

اللتزامات التي احتفظت بها الشرررررررركة. تقاس المحولة وااللتزامات المرتبطة بها على أسررررررراس يعكس الحقوق وا
المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة بالحد األدنى للقيمة الدفترية األصلية لألصل 

 والحد األقصى للثمن الذي يمكن أن يُطلب من الشركة سداده.
 

 االلتزام المالي
 ما يتم االعفاء من االلتزام المحدد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته.يتم إلغاء قيد االعتراف بااللتزام المالي عند

 
 ص( تحقق االيرادات

 األقساط المكتسبة
تقوم الشررررررركة بإصرررررردار عقود تأمين قصرررررريرة األجل فقط لتقديم خدمات رعاية طبية )"تأمين طبي"( في المملكة 

. تمثل يائق المتعلقة بها على أسررراس نسررربوثالعربية السرررعودية. يتم تسرررجل األقسررراط في الدخل على مدى فترات ال
األقسرراط غير المكتسرربة ذلك الجزء من األقسرراط المكتتبة المتعلقة بفترة تغطية التأمين غير المنتهية. يُسررجل التغير 
في مخصص األقساط غير المكتسبة في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم بحيث يتم تسجيل االيرادات على 

 اطر.مدى فترة المخ
 

 ةايرادات االستثمار والعمول
 العترافاستثمارات. يتم لالتتكون إيرادات أو خسائر االستثمارات من االرباح والخسائر غير المحققة والمحققة 

 إيرادات العمولة على ودائع المرابحة باستخدام طريقة العائد الفعلي.ب
 

 إعادة التأمين ق( أقساط
 كمصروفات عندما تُستحق الدفع. دةالمسنتُسجل أقساط إعادة التأمين 

 
 تُحمل أقساط إعادة التأمين على الدخل على مدى فترات الوثائق المتعلقة بها على أساس نسبي.

 
 ر( المطالبات

تُحمل المطالبات والتي تتكون من المبالغ المسرررررتحقة لحملة العقود واألطراف الثالثة بعد طرح الخصرررررومات على 
 مستردة األخرى على قائمة الدخل حال تكبدها. تُك ِون المطالبات المبالغ التقديرية المستحقةالدفع الفوري والمبالغ ال

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

 
السرررررابقة. إضرررررافة  لذلك يتم االحتفاظ بمخصرررررص بناء  على تقدير تقوم الشرررررركة بتقدير مطالباتها بناء  على الخبرة 

اإلدارة وخبرة الشررررركة السررررابقة مقابل تكلفة تسرررروية المطالبات المتكبدة والتي لم يتم االبالغ عنها في تاريخ قائمة 
تسويتها  مالمركز المالي. يتم إضافة أي فرق بين المخصصات كما في تاريخ قائمة المركز المالي والمبالغ التي ت

 ومخصصات السنة التالية في حساب االكتتاب لتلك السنة.
 

ال تقوم الشرررررركة بخصرررررم التزامها للمطالبات غير المدفوعة، حيث أنه يتوقع دفع كافة المطالبات خالل سرررررنة من 
 تاريخ قائمة المركز المالي.
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 وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  أساس اإلعداد. 2
 
 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (4
 

 ش( عقود التأمين
ن عقود التأمين هي تلك العقود التي تقوم الشررررركة )شررررركة التأمين( بإصرررردارها عندما تقبل تحمل مخاطر تأمين إ

على تعويض حامل الوثيقة في حالة أثرت بعض األحداث  عن طرف آخر )حامل الوثيقة( وذلك بالموافقة جوهرية
المسررتقبلية غير المؤكدة )الحدث المؤمن عليه( عكسرريا على حاملي الوثيقة. وبصررفة عامة تحدد الشررركة ما إذا كان 

وذلك بمقارنة المنافع المدفوعة بالمنافع المسرررررررتحقة في حالة عدم تحقق الحدث  جوهريةمخاطر تأمينية  عليها
 عليه.المؤمن 

 
كعقد تأمين طوال مدة صررالحيته حتى لو انخفضررت مخاطر التأمين  يبقىوفي حال تصررنيف عقد كعقد تأمين، فإنه 

 بشكل كبير خالل هذه الفترة، إال إذا انتهت كافة الحقوق وااللتزامات.
 

 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها (ت
فإن الشركة تبرم اتفاقيات إعادة تأمين مع معيدي  الضخمةمن أجل تقليل التعرض للمخاطر المالية من المطالبات 

تأمين معروفين عالميا . يتم تقدير المطالبات المسرررررتحقة القبض من معيدي التأمين بطريقة تتفق مع التزام المطالبة 
ووفقا لعقد إعادة التأمين. تظهر هذه المبالغ، إن وجدت، تحت بند "حصرررررررة معيدي التأمين من المطالبات القائمة" 

ي قائمة المركز المالي حتى يتم االتفاق على المطالبة وتسرررديدها من قبل الشرررركة. عند سرررداد المطالبة يتم تحويل ف
 المبلغ المستحق من معيدي التأمين فيما يتعلق بالمطالبة المدفوعة إلى المبالغ المستحقة من / )إلى( معيدي التأمين.

 
ا إذا كان هناك أي مؤشررررررر على احتمال انخفاض أصررررررل إعادة تقوم الشررررررركة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم م

التأمين. وفي حال وجود مؤشرررر على انخفاض القيمة، تقوم الشرررركة بإعادة تقييم رسرررمي للمبلغ القابل لالسرررترداد. 
وفي حال زيادة القيمة الدفترية ألصررررل اعادة التأمين عن المبلغ القابل لالسررررترداد، عندئذ يعتبر األصررررل قد حدث 

 خفاض في قيمته وتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.ان
 

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

األخرى كمصروفات عمومية  مصروفاتمخصص لديون مشكوك في تحصيلها والرسوم النظامية. تُصنف كافة ال
 دارية.وإ
 

 القطاعية خ( التقارير
 المنشأة التي: مكوناتأحد  وه يإن القطاع التشغيل

تمارس أنشررطة االعمال التي تحقق إيرادات وتتكبد مصررروفات من خاللها )بما فيها االيرادات والمصررروفات   -
 المتعلقة بالمعامالت مع عناصر أخرى لنفس المنشأة(، و

للمراجعة من قبل الرئيس التنفيذي بالمنشررررأة التخاذ قرارات بشررررأن  تخضررررع نتائجها التشررررغيلية بشرررركل منتظم  -
 المصادر الواجب توزيعها للقطاعات وتقييم اداءها، و

 بشأنها. منفصلةمالية تتوافر معلومات  -

 
 ذ( عقود اإليجار

تسررجيل  متصررنف عقود اإليجار التي يحتفظ المؤجر بموجبها بكافة مخاطر ومنافع الملكية كعقود إيجار تشررغيلي. يت
دفعات االيجار التشرررغيلي كمصرررروف في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم على اسررراس القسرررط الثابت على 

 مدى فترة االيجار. 
 

 ض( العمالت االجنبيـة
تحتفظ الشرررررركة بسرررررجالتها المحاسررررربية باللاير السرررررعودي. يتم تسرررررجيل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية باللاير 

قا  ألسررعار الصرررف المقاربة السررائدة في تاريخ تلك المعامالت، يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات السررعودي طب
النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية بسررررررعر الصرررررررف الفوري بتاريخ القوائم المالية. يتم إدراج جميع الفروقات في 

 همين.قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم أو في قائمة عمليات المسا
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 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (4
 

  ظ( المقاصة
فقط  قائمة المركز المالي يتم إجراء مقاصررة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم تسررجيل صررافي المبلغ في

ا  نافذا  لمقاصرررة المبالغ المسرررجلة ويكون هناك نية للمقاصرررة على أسررراس الصرررافي أو يعندما يكون هناك حقا  نظام
لتحقيق الموجودات وسرررررداد المطلوبات في آن واحد. ال تتم مقاصرررررة االيرادات والمصرررررروفات في قائمة عمليات 

ة عمليات المساهمين ما لم يكن ذلك مطلوبا  أو مسموحا  به بموجب أي معيار التأمين والفائض المتراكم أو في قائم
 محاسبي أو تفسير كما هو موضح تحديدا  في السياسات المحاسبية للشركة. 

 
 غ( توزيع ارباح نقدية على المساهمين 

ه التوزيع مسموحا  ب تقوم الشركة بإثبات أي التزام إلجراء توزيعات نقدية على مساهمي الشركة عندما يكون هذا
تم السماح ي . يتم إدراج مبلغ مقابل للتوزيع مباشرة في بند حقوق المساهمين.الشركة لقراروال يكون التوزيع وفقا  

 .مؤسسةالبالتوزيع عند إقراره من قبل المساهمين و
 

 أ أ( الزكـاة وضريبة الدخل
فان الزكاة وضرررررررريبة الدخل هما مطلوبات من بموجب أنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السرررررررعودية، 

المسرراهمين السررعوديين وغير السررعوديين على التوالي. يتم احتسرراب الزكاة على حصررة المسرراهمين السررعوديين في 
حقوق الملكية و/أو صررافي الدخل باسررتخدام االسررس الموضررحة بموجب أنظمة الزكاة. يتم احتسرراب ضررريبة الدخل 

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

 
يبة الدخل يتم تحميل الزكاة وضرررررريبة الدخل على االرباح المبقاه حيث أنها من مطلوبات المسررررراهمين. إن ضرررررر

المحملة على االرباح المبقاه، بالزيادة عن نسررررربة حصرررررة المسررررراهمين السرررررعوديين من الزكاة للسرررررهم الواحد، يتم 
 استردادها من المساهمين غير السعوديين وقيدها في االرباح المبقاه.

 
دخل لزكاة وضريبة الال يتم إجراء أي تعديالت في القوائم المالية الحتساب أثر ضرائب الدخل المؤجلة حيث أن ا

 .المؤسسة تحسب توجيهاهما مطلوبات من قبل المساهمين 

 

 المحاسبية الهامة فتراضاتالتقديرات واالاألحكام و (5

يتطلب إعداد القوائم المالية للشررررركة من اإلدارة وضررررع أحكام وتقديرات وافتراضررررات تؤثر على المبالغ المدرجة 
وبات واإليضاحات المرفقة. يؤدي عدم التأكد بشأن هذه االفتراضات لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطل

والتقديرات إلى النتائج التي تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في 
سابقةالفترات المستقبلية. يتم تقييم االفتراضات والتقديرات بصفة مستمرة وفقا للخبرة  اخرى بما فيها  عواملو ال

التوقعات باألحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها منطقية وفقا للظروف. وفيما يلي االفتراضات والتقديرات الهامة في 
 إعداد تلك القوائم المالية:

 
 المطالبات القائمة  ا( مخصص 

ات لثالثة الناشرررررررئة عن المطالباإلدارة مطالبة بإعداد تقديرات لتقييم المبالغ المسرررررررتحقة لحملة الوثائق واالطراف ا
بموجب عقود التأمين. تسررتند هذه التقديرات بالضرررورة إلى افتراضررات حول عوامل عديدة تشررمل درجات متفاوتة 
للتقدير وعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مسررررتقبلية في المطلوبات 

موما بتقدير مطالباتها بناء  على الخبرة السرررابقة لمحفظتها التأمينية. يتم تقدير المطالبات، التقديرية. تقوم الشرررركة ع
إن وجرردت، التي تتطلررب قرارات محكمررة أو تحكيم على أسرررررررراس كررل حررالررة على حرردة. تقوم اإلدارة بمراجعررة 

درج ا، على أسرراس شررهري. ي  مخصررصرراتها مقابل المطالبات المتكبدة، والمطالبات المتكبدة والتي لم يتم االبالغ عنه
أي فرق بين المخصرررصرررات في تاريخ قائمة المركز المالي والتسرررويات والمخصرررصرررات في السرررنة التالية في قائمة 

سنة. كما يتم التحقق من مخصص المطالبات القائمة كما في  سمبر  31عمليات التأمين والفائض المتراكم لتلك ال دي
 مستقل أيضا .والمصادقة عليه من قبل خبير اكتواري 
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 وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  . أساس اإلعداد2
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( (5
 

 احتياطي العجز في أقساط التأمين (ب
داث االفتراضررررات واألح وذلك الرتباطها بعدد منالطبي عالي الحسرررراسررررية  التأمينيعتبر تقدير العجز في أقسرررراط 

ق من المخاطر المرتبطة بوثائ غير المنتهيوشروطها حيث أنها مبنية على نسبة الخسارة المتوقعة للجزء  الالحقة
اري المسررتقل ولشررركة والخبير االكتلللوصررول لنسرربة الخسررارة المتوقعة، يأخذ الفريق االكتواري  .المكتتبة التأمين

ل فترة د في نهاية كدرجة التأككل شرررررهر، و اوالمتوقع تطبيقه التأمينفي االعتبار العالقة بين المطالبات وأقسررررراط 
 . جز في أقساط التأمينا إذا كان هناك حاجة الحتياطي العم لتحديد مالية

 
 المدينة المشكوك في تحصيلها  الذمممخصص  (ج

 على أن ا  موضررررروعي عندما يكون هناك دليال  اط التأمين وإعادة التامين أقسررررريتم تكوين مخصرررررص النخفاض قيمة 
شركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقا   سداد الذممال شروط االصلية ل الصعوبات  . تعتبرلل

  .الذمم المدينةقيمة  انخفاضمؤشرات من أو التأخر في السداد والتعثر المالية الجوهرية للمدين 
 
  تكاليف االقتناء المؤجلة (د

وثائق كتكاليف اقتناء مؤجلة ويتم إطفاؤها في قائمة عمليات الببيع المتعلقة قتناء االتكاليف بعض  يتم رسرررررررملة
تأمين بال ال قة  ثائق. إذا لم تتحقق االفتراضررررررررات المتعل ها الو فائض المتراكم خالل الفترة التي تغطي بحية في روال

إضرررافيا   اطفاء  قد يتطلب أيضرررا   سرررراع في إطفاء هذه التكاليف وهو مااإليمكن أن يتم ، فإنه المسرررتقبل لهذه الوثائق
 والفائض المتراكم.  التأمينفي قائمة عمليات للقيمة 

 
 العمر االنتاجي لألماث والتجهيزات والمعداتهـ( 

ذه ات الحتسرراب االسررتهالك. تحدد هتقوم إدارة الشررركة بتقدير العمر االنتاجي التقديري لألثاث والتجهيزات والمعد
ة . تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقيتلفتخدام المتوقع للموجودات أو الالتقديرات بعد األخذ في االعتبار االسررررررر

واألعمار االنتاجية سررنويا، ويتم تعديل االسررتهالك في المسررتقبل متى تعتقد اإلدارة أن األعمار االنتاجية تختلف عن 
 لسابقة.التقديرات ا

 

 العادلة لألدوات المالية  ةالقيم و(
 متداولالسرررررعرها  على المالي التقريردوات المالية المتداولة في أسرررررواق نشرررررطة في تاريخ لألتعتمد القيمة العادلة 

ركز موالمطلوبات المالية المسرررجلة في قائمة ال المالية عندما ال يمكن أن تسرررتمد القيم العادلة للموجوداتبالسررروق. 
النماذج  خداماستمجموعة متنوعة من أساليب التقييم التي تشمل  باستخداميتم تحديدها فمالي من األسواق النشطة، ال

 تنولكن إذا كان مالحظتها كلما كان ذلك ممكنا ، من بيانات السوق التي يمكستمد مدخالت هذه النماذج تُ  .الحسابية
 .يم العادلةلتحديد الق االجتهاد إلىاللجوء فيتم  ةغير متوفر

  
 للبيع متاحةال االستممارات قيمة انخفاض ز(

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

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

تدفقات كل من التقنيات والفي  اتالتغير إلىباإلضافة  القطاع،أداء لصناعة وا المالي للشركة المستثمر فيها وفي
 التشغيلية والتمويلية.   النقدية
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 وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  . أساس اإلعداد2
 
 المحاسبية الهامة )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات (5
 

 )تتمة(  للبيعالمتاحة  تقيمة االستممارا انخفاضز( 
بصرف النظر عن ما دون التكلفة  إلى جوهريال نخفاضلالاو أكثر هو قياس معقول  %30تعتبر الشركة ان نسبة 

 الدائم فاضنخاال. يمثل االستثماراتفي قيمة  انخفاضمخصص كتم تسجيله في قائمة الدخل وي نخفاضاالمدة 
في قائمة  هلتسجيوعليه يتم ما دون التكلفة والذي يستمر لمدة سنة او أطول بصرف النظر عن القيمة  إلى ا  انخفاض
ال يمكن . ستثماراتاالقيمة  في النخفاضكمخصص ل والفائض المتراكم او قائمة عمليات المساهمين التأمينعمليات 
فائض وال التأمين عملياتاألسهم من خالل قائمة  استثمارات في قيمة نخفاضاالمن سابقا  الخسارة المسجلة عكس 
 مالي قريرتكل تاريخ للبيع في  كمتاحةبمراجعة أوراق الدين المصنفة  الشركة. تقوم المساهمين تأو عمليا المتراكم

 .انخفاض في قيمتها إذا كان هناكلتقييم فيما 
 

   يةاالستمرار مبدأ  (ح
بأن لديها الموارد  قناعةنها على وأسررررررتمرارية اال لمبدأوفقا   االسررررررتمرارقدرتها على  بتقييمإدارة الشررررررركة  قامت

ية جوهر أمورليسررت على دراية بأي  اإلدارةفإن  ،على ذلك عالوة  مواصررلة العمل في المسررتقبل القريب. الالزمة ل
شكبتلقي قد  شركة  ال القوائم  عدادإاالستمرار به يتم فإن. لذلك، وفقا  لمبدأ االستمرارية االستمرار علىعلى قدرة ال

 .يةاالستمرار مبدأ أساسعلى المالية 
 

   قيمة الشهرة ي( انخفاض

القابلة و المقتناةوالمطلوبات صرررررررافي القيمة العادلة للموجودات  عن الزائد باعتبارهاتقاس الشرررررررهرة بداية  بالتكلفة 

م فحص القيمة. يت انخفاضأي خسررررائر متراكمة من  . بعد التسررررجيل األولي، تقاس الشررررهرة بالتكلفة ناقصررررا  للتحديد

 إلىير في الظروف تشررفي قيمتها إذا كانت األحداث أو التغيرات  نخفاضااللمعرفة  كبربوتيرة أالشررهرة سررنويا  أو 

لقابلة افي قيمة الشرررررررهرة بقياس القيمة  نخفاضااليتم تحديد في القيمة الدفترية للشرررررررهرة.  انخفاضاحتمال حدوث 

للنقد( التي تتعلق بها الشرررررررهرة. وحيثما كانت  المحققةقد )أو مجموعة من الوحدات للن المحققةاد للوحدة لالسرررررررترد

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

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

لقيمة القابلة ا المسررتقبلية. في قيمة الشررهرة في الفترات نخفاضاالة عندئٍذ، وال يمكن عكس خسررائر في قيمة الشررهر

قيد  مةالقي تقييمأعلى. وعند  أيهما-أو القيمة العادلة ناقصرررررررا  تكلفة البيع  االسرررررررتعمالهي القيمة قيد  لالسرررررررترداد

دل خصررم ما قبل مع باسررتخدامقيمها الحالية  إلىبلية وصرروال  يتم خصررم التدفقات النقدية التقديرية المسررتق االسررتعمال

 الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية من حيث القيمة الوقتية للمال والمخاطر المرتبطة باألصل.
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 وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  . أساس اإلعداد2
 

والتعديالت  ةاليرير الماالمعايير الدولية للتقوتفسيرات لجنة تفاسير  الجديدة ةرير المالياالمعايير الدولية للتق (6
  التي تبنتها الشركة:صلة بها المت

التي تم و عندما يكون ذلك ممكنا  التالية للمعايير المطبقة الموجودة، والمراجعات ت التعديال بتطبيققامت الشركة 
 . )"المجلس"(ة يمعايير المحاسبلل الدولي مجلسالاصدارها من قبل 

 
 الـبـيـــــــــــــــان  المعيار / التعديالت 

ر المعياالتعديالت على 
رقم الدولي للمحاسبة 

(7) 
 
 
 
 

( "قائمة التدفقات النقدية حول مبادرة 7)رقم يار الدولي للمحاسبة المعتعديالت على  
. التاريخم أو بعد ذلك 2017يناير  1اإلفصاح": المطبقة للفترات السنوية التي تبدأ في 

هذه التعديالت إفصاحا  إضافيا  سوف يمّكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم  تقدم
ألنشطة التمويلية. إن هذا التعديل هو جزء من التغيرات في المطلوبات الناشئة عن ا

يفية في استكشاف ك يستمر الذيمبادرة اإلفصاح للمجلس الدولي للمعايير المحاسبية 
القوائم  التطبيق على لهذا جوهري تأثيريوجد  ال. الماليةتحسين اإلفصاح من خالل القوائم 

 . اإلضافية اإلفصاحاتبعض  بخالفالمالية 

ر ي للتقاريالمعيار الدول
 (12)رقم المالية 

 (12)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم توضح التعديالت من ان متطلبات اإلفصاح في  
تطبق على حصة المنشأة في شركة تابعة، شركة محاصة او شركة زميلة )أو جزء من 
حصتها في شركة محاصة او شركة زميلة( مصنفة )أو مدرجة في مجموعة االستبعاد 

يوجد  ال لتوزيع. يتم تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي.لصنفة( كمحتفظ بها للبيع او الم
 .عبى القوائم المالية عديلالت لهذا تأثير

  

 التي لم تدخل حيز التنفيذالجديدة والتعديالت المتصلة بها  ةرير المالياالمعايير الدولية للتق (7

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

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

 ر / التفسيرالمعيا

  
 

 البيان
 

يسرى مفعوله اعتباراً 
 يف تبدأ التيمن الفترات 

 التالية التوريخ بعد وأ

 م2018يناير  1 عمالءالمن عقود  االيراد  (15) رقم ةرير المالياللتق الدولي المعيار

ة يالمعيار الدولي للتقارير المالتعديالت على    (2) رقم ةالمالي ريراللتق الدولي المعيار
الدفع على  معامالتوقياس  تصنيف (2)رقم 

 أساس األسهم

 
 م2018يناير  1

 يةالدول المعاييرتفاسير  لجنة تفسير
 (22)رقم المالية  للتقارير

  
 المقدم دفعالوالعمالت االجنبية  معامالت

 

 
 م2018يناير  1

 لدورةم 2016لسنة  السنوية التعديالت  (1) رقم ةالمالي ريراللتق الدولي المعيار
-م 2014من  ةالمالي ريراللتق الدولية معاييرال

 م 2016
 

 م2018يناير  1

المعيار الدولي للمحاسبة رقم تعديالت على   (40) رقمالمعيار الدولي للمحاسبة 
 االستثمارات العقارية( 40)

 م2018يناير  1

 (28المعيار الدولي للمحاسبة رقم )
 

 و حصص طويلة االجل في شركة زميلة أ 
 شركات محاصة  

 م2019يناير  1

 االيجار عقود  (16رقم ) ةرير المالياللتق الدولي المعيار
 

 م2019يناير  1

( 3) رقم ةرير المالياللتق الدولي المعيار
 (12) المعيار الدولي للمحاسبة رقمو
 (23)رقم المعيار الدولي للمحاسبة و

  الدولية المعايير لدورةالسنوية  التعديالت 
 م 2017-م 2015 ةالمالي ريرالتقل 

 م2019يناير  1
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 تمة(ت) التي لم تدخل حيز التنفيذالجديدة والتعديالت المتصلة بها  ةرير المالياالمعايير الدولية للتق (7

 تطبيق المعايير المذكورة أعاله والتعديالت والتفسيرات على القوائم المالية للشركة. آثارتقوم الشركة حاليا  بتقييم 

جزء جوهري من  لتحوّ  إلىعلى أي شركة  (9)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تطبيق من المتوقع أن يؤدي 
 الخسارة أوالربح و ها متاحة للبيع ليعاد تصنيفها بالقيمة العادلة من خاللعلى ان الموجودات المالية المصنفة حاليا  

الية للموجودات الم ئتمانيةر. من المتوقع زيادة المخصصات االالشامل اآلخ / الفائض الدخل القيمة العادلة من خالل
لة في يل التغيرات في القيمة العادالمدرجة بالتكلفة المطفأة واألوراق المالية المدينة المقاسة بالقيمة العادلة وتسج

 المؤقت فاءلإلعأن تكون مؤهلة  الشركة . تتوقعالمتوقعة االئتمانالدخل الشامل اآلخر بسبب تطبيق منهجية خسائر 
إلى وقت بحيث ال  (9)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم وستنظر بعملية تأجيل تطبيق  المتاح لشركات التأمين

 م.2021اير ين 1يتجاوز ذلك 

 
( " إيرادات العقود مع العمالء"، يدخل هذا المعيار حيز التنفيذ للفترات 15) رقم المعيار الدولي للتقارير المالية

م أو بعد هذا التاريخ. يمثل هذا المعيار نموذجا  من خمس خطوات لتحديد 2018يناير  1السنوية التي تبدأ في تاريخ 
يكون لتطبيق هذا المعيار تأثير جوهري  قد. الواجب االعتراف به ا هو المبلغمتى يتم االعتراف باإليرادات وم

العقود التي تقع ضمن نطاق معايير عقود اإليجار وعقود  باستثناء) على كيفية ومتى يتم االعتراف باإليرادات
وم تق جلة أو المؤجلة.، مع تقديرات وأحكام جديدة واحتمالية االعتراف باإليرادات المعالتأمين واألدوات المالية(

( وتعتقد اإلدارة أن تطبيق المعيار 15وتأثيرات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) نتائجالشركة حاليا  بتقييم 
 ( لن يكون له أثر جوهري على القوائم المالية للشركة. 15الدولي للتقارير المالية رقم )

 
مايو 18في ( 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )صدر  "عقود التأمين"( 17)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

( توجيهات 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )م. يقدم 2021يناير  1في دخول حيز التنفيذ بتاريخ  م2017
 حياةلعقود التامين على ال بالنسبة .اختيارية مساهمةوعقود االستثمار بمزايا  عقود التأمين علىشاملة للمحاسبة 

الحتياطيات  الزاميخصم  (17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )يقدم ، القصيرة األجل وغيرها من العقود
لمعيار ا يقوم .اإلفصاح عن مستويات الثقة الموازيةومخاطر التعديل للمخاطر غير المالية والذي يتطلب  الخسارة

ين تأمالإجمالي أقساط بحيث لن يتم عرض  تغيير عرض إيرادات عقود التأمينب( 17) الدولي للتقارير المالية رقم
ليس من الممكن من الناحية العملية تحديد التأثير المحتمل على القوائم المالية عند ضمن الربح أو الخسارة.  مكتتبةال

 . قوائم الماليةذلك في تاريخ نشر هذه ال( و17ولي للتقارير المالية رقم )تطبيق المعيار الد
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 مساهمة سعودية( )شركة

 

- 29 - 
 

 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 
 الشهرة . 3

جهة ذات  -م اتفاقية مع شركة بوبا ميدل ايست ليمتد ش. م.ب.م )"البائع"( 2008ديسمبر  31ابرمت الشركة في 
 1ن العائدة للبائع في المملكة العربية السررررعودية اعتبارا  من عالقة، تسررررتحوذ الشررررركة بموجبها على عمليات التأمي

م وقد تمت الموافقة على عملية االسررتحواذ من قبل مؤسررسررة النقد العربي السررعودي ونتج عنها شررهرة 2009يناير 
 مليون لاير سرررعودي تم دفع كامل المبلغ للبائع في سرررنوات سرررابقة بعد الحصرررول على الموافقة النظامية 98بمبلغ 

 الالزمة.

طبقا  لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، تقوم إدارة الشرررررركة بإجراء فحص سرررررنوي للشرررررهرة لتحديد مقدار 

. قامت اإلدارة بإجراء فحص للشررهرة عن السررنة المنتهية فيما يتعلق بالشررهرة المذكورة اعاله االنخفاض في القيمة

ابلة لالسرررررررترداد من العمليات بناء  على القيمة قيد االسرررررررتعمال. إن . تم تحديد القيمة القم2017ديسرررررررمبر  31في 

االفتراضين الرئيسين المستخدمين في الفحص هما معدل الخصم والتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية من أنشطة 

 األعمال كما يلي:

 لخصم التدفقات النقدية المستقبلية. %10تم استخدام متوسط معدل خصم عند 

 12دام معدل نمو الميزانية )الربحية قبل الفائدة والضررررررائب واالسرررررتهالك واالطفاء( في نطاق تم اسرررررتخ% -
 في احتساب القيمة النهائية. %3للسنوات الثالث األولى. وبعد ذلك تم استخدام معدل نمو عند  13%

 
 نقد وما في حكمهال. 4

 حكمه مما يلي: وما في النقد يتكون

 
 م2017

 (ألف لاير سعودي)
 

 م2016
 (ألف لاير سعودي)

    التأمينعمليات 
 132.030  110,384 نقد لدى البنوك

    
    عمليات المساهمين

 93.800  119.500 نقد لدى البنوك

 

مليون  32.68بمبلغ  نقدية تأميناتعمالء مقابل  إلى تنفيذضمانات الشركة  أصدرتم، 2017 ديسمبر 31 بتاريخ
 المقيد يداعتم إدراج هذا اإللدى البنوك. مودعة مليون لاير سرعودي( 15.68: م2016ديسرمبر  31لاير سرعودي )

 .والموجودات األخرى المبالغ المدفوعة مقدما  ضمن 

 
 المسراهمين من خالل تحويل نقد أو مبالغ موازي عمليات المسرتحقة القبض من/  تم تسروية المبالغ المسرتحقة الدفعت

م، 2017ديسمبر  31ين العمليات في تاريخ التقرير المالي. خالل السنة المنتهية في للموجودات )بالقيمة العادلة( ب
مليون لاير سررعودي( إلى  188.6م: 2016مليون لاير سررعودي ) 420.5قامت عمليات التأمين بتحويل نقد بمبلغ 

  عمليات المساهمين.  
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 ودائع مرابحة . 5

هذه الودائع هي ودائع  في المملكـررررـررررة العـررررربيـررررة السعـررررودية. مرابحة لدى بنوك تجاريةلشركة ودائع دى ال يوجد
 قاقمدة اسررتحبودائع المرابحة هذه مقومة باللاير السررعودي  مضرراربة.نسرربة ضررئيلة كودائع  إلى باإلضررافةمرابحة 
 سرررررنويا   %4 ىإل %2.15تتراوح من  بنسررررربيرادات مالية إسرررررنة ومن أكثر  إلى أشرررررهرثالثة  منكثر أ أصرررررلية

 سنويا (.  %4.15إلى  %2.75م: 2016)

 :م2016 ديسمبر 31و م2017 ديسمبر 31المنتهية في  السنة خالل ودائع المرابحةفيما يلي حركة  

 

 
 م2017

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016
 )ألف لاير سعودي(

    التأمينعمليات 
 3.047.529   3.057.816  بداية السنة الرصيد في

 (4.709.070)  (3.057.816) لسنةا خالل مستحقةودائع مرابحة 
 4.719.357   2.912.577  السنةودائع مرابحة مودعة خالل 

 3.057.816   2.912.577  السنةالرصيد في نهاية 

 

 
 م2017

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016
 )ألف لاير سعودي( 

    ساهمينعمليات الم
 500.000   987.494  السنة الرصيد في بداية
 (1.670.104)  (987.494) السنةخالل  مستحقةودائع مرابحة 

 2.157.598   1.032.806  السنة ودائع مرابحة مودعة خالل

 987.494   1.032.806  السنةالرصيد في نهاية 

 
م بينما الودائع المعاد استثمارها في عام 2017ت خالل العام م استحق2016جميع الودائع التي تم ايداعها في العام 

 م.2017م لديها تواريخ استحقاق بعد العام 2017
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 

  ستمماراتا. 6

 التأمينعمليات  (أ

 :مما يليعمليات التأمين  ستثماراتتتكون ا

 
 م2017

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016

 )ألف لاير سعودي( 

          الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة استثمارات

 ( أدناه (1) يضاحاإل انظر)

 

411.441 
 

 

544.090 

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

 820.776  544.090 
 

 ةمارياستثسياسة وتطبيق صياغة بهدف  للمحفظة االستثمارية ةمفصل دراسةبعمل ، قامت الشركة السنةخالل 

 رات التالية من قبل اإلدارة:يالتغي تطبيقتم  ونتيجة لذلك، الحقا  مؤسسة ال اصادقت عليه تيوال جديدة،
 

 

 

 نوع االستممار 

 

 

 التغيير نوع

 

 

 السابقةالسنة تصنيف 

 

 

 

 التصنيف الجديد

داة لأل المدرجةالقيمة 

كما في تاريخ المالية 

 (سعودي ألف لايرالتغيير )

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  إعادة تصنيف  سندات دين 

 )محتفظ بها للمتاجرة( قائمة الدخل

 

 متاحة للبيع

 

171.379 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  بيع  سندات دين 

 )محتفظ بها للمتاجرة( قائمة الدخل

 

 بقال ينط

 

37.468 
 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ت( استثمارا1
تكون هذه وت األولي االعترافعند  التأمينفي عمليات  الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة ستثماراتاال تحديدتم 

 : اآلتيمن  ستثماراتاال

  

 
 م2017

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016

 )ألف لاير سعودي( 

 300.437  379.416 ر صناديق استثما

 243.653  32.025 صكوك 

 411.441  544.090 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمـة( استممارات. 6

 (ة)تتم التأمينعمليات  (أ

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

 :يلي مما الصكوك في قيمة العادلة من خالل قائمة الدخلبال ستثماراتاال تتكون
 

 
 م2017

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016
 )ألف لاير سعودي( 

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

 32.025  243,653 

 

 للبيع متاحةاستثمارات  (2

 :يلي مما لبيعل المتاحة ستثماراتاال تتكون
 

 
 م2017

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016
 )ألف لاير سعودي( 

    
 ــ        37.501  استثمار صناديق
 ــ        371.834 صكوك 

 ــ        409.335 

 

 :يلي مما الصكوك في المتاحة للبيع االستثمارات تتكون
 

 
 م2017

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016
 )ألف لاير سعودي( 

    
 ــ        65.302  متغير معدل ذات صكوك
 ــ        306.532 ثابت معدل ذاتصكوك 

 ــ        371.834 

 
 :م2016ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31السنوات المنتهية في فيما يلي الحركة في االستثمارات خالل 

 

 
 م2017

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016
 )ألف لاير سعودي( 

    
    

 185.143   544.090  السنة الرصيد في بداية
 504.582   958.724  خالل السنة ةمشترا
 (149.638)  (691,317) خالل السنة ةمباع

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

 2.238   5,720 أرباح غير محققة خالل السنة

 544.090   820.776  اية السنةالرصيد في نه
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمـة( استممارات. 6
 

  المساهمين عملياتب( 

 مما يلي: استثمارات عمليات المساهمين تتكون

 
 م2017

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016
 )ألف لاير سعودي( 

    
       الدخل قائمة خالل من لةالعاد بالقيمة استثمارات

 ( أدناه (1) يضاحاإل انظر)
 

495.966 
 

 
714.330 

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

 900.914  714.330 

 
 ونتيجة ،أعالهأ(  6االيضاح ) فيمبين  هو كماللمحفظة االستثمارية  ةمفصل دراسة بعمل السنةقامت الشركة خالل 

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

 نوع االستممار 
 

 
 

 التغيير نوع

 
 

 السابقةالسنة تصنيف 

 
 

 التصنيف الجديد

 لألداة المدرجةالقيمة 
في تاريخ  كما المالية

 ألف لاير سعودي(التغيير )

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  تصنيف  إعادة سندات دين 
 )محتفظ بها للمتاجرة( قائمة الدخل

 
 متاحة للبيع

 
143.525 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  بيع  سندات دين 
 )محتفظ بها للمتاجرة( قائمة الدخل

 
 ال ينطبق

 
112.404 

 
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات (1

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

 

 
 م2017

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016

 )ألف لاير سعودي( 

    

 100.370  100.900 في محفظة اختيارية   استثمارات
 251.887  299.987 صناديق استثمار

 362.073  95.079 صكوك 
 495.966  714.330 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمـة( . استممارات6
 
  ()تتمة المساهمين عمليات (ب

 )تتمة( بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات (1
 
في  كما واالستثماراتاألوراق المالية ألنواع التالية من با ت المساهمينلعمليايتم االستثمار بالمحفظة االختيارية  

 السنة: نهاية
 

 
 م2017

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016

 )ألف لاير سعودي( 

    

 92.277  97.983 أسهم
 8.093  2.917 موجودات أخرى، صافي

 100.900  100.370 

  :ما يلي الصكوكفي مة الدخل بالقيمة العادلة من خالل قائ ستثماراتاال تتضمن 

 
 م2017

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016

 )ألف لاير سعودي(

    

 219.307  76.079  متغير معدل ذات صكوك
 142.766  19.000 ثابت معدل ذاتصكوك 

 95.079  362.073 

 للبيع متاحة ستثمارات( ا2

 : مما يلياالعتراف األولي وتتكون  عند المساهمين لعمليات لبيعل المتاحة ستثماراتاالتحديد  يتم

 م2017 

 )ألف لاير سعودي(

 م2016 

   )ألف لاير سعودي( 

    

 ــ       388.727  صكوك
 ــ       16.221 أخرى  صناديق

 ــ       404.948 

 
 : ما يليالصكوك  في للبيع المتاحة ستثماراتاال ضمنتت
 

 
 م2017

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016

 لاير سعودي( )ألف 

    

 ــ         225.464   متغير معدل ذات صكوك

 ــ         163.263  ثابت معدل ذاتصكوك 

 ــ         388.727  
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة( استممارات. 6

 
     المساهمين )تتمة(عمليات ( ب

 للبيع )تتمة(     ةتاح( استثمارات م2

 
  م:2016ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31السنوات المنتهية في  خالل ستثماراتاالالحركة في فيما يلي 

 

 
 م2017

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016

 )ألف لاير سعودي( 

    

    

 439.785   714.330  السنةالرصيد في بداية 
 865.827   1.462.848  السنةخالل  ةمشترا

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

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

 714.330   900.914  السنةالرصيد في نهاية 

 
 باللاير السعودي والدوالر األمريكي. مةمقو ستثماراتجميع اال

 

 صافيبال، مدينة تأمين قساطأ. 7

 
 م2017

 )ألف لاير سعودي(
 

 م2016

 )ألف لاير سعودي( 

    

     التأمينعمليات 

 1.123.540   1.013.656  جمالي أقساط تأمين مدينةإ

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

 980.543   870.982  صافيبالقساط تأمين مدينة، أ

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

 

 م2016  م2017 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

    

 114.266   142.997  الرصيد في بداية السنة

 35.326    3,718  (22مخصص مكون خالل السنة )اإليضاح 
 (6.595)  (4,041) مستخدم خالل السنة

 142.997   142.674  الرصيد في نهاية السنة
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 بالصافي )تتمة( –.  أقساط تأمين مدينة 7

 قيمتها والناشئة عن عقود التأمين: لم تنخفض التي مدينةالتأمين الفيما يلي تحليل أعمار ذمم أقساط 

 

ذات  جهاتمن  مستحق( مليون لاير 2.1: م2016مليون لاير سعودي ) 0.2تتضمن اقساط التأمين المدينة مبلغ 
 (.12عالقة )انظر اإليضاح 

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

 الشركة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة.
 
 .  مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 8
 

 م2016  م2017 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( التأمين عمليات

 40.118  37.993 مبالغ مدفوعة مقدما  

 44.425  60.466 ايرادات مستحقة

 15.676  32.683 (4إيداعات مقيدة )انظر اإليضاح 

 31.327  26.393 ذمم مدينة اخرى

 157.535  131.546 

 
    عمليات المساهمين
 17.445  12.993 ذمم مدينة أخرى

 

 .  تكاليف اقتناء ومائق مؤجلة9
 

 م2016  م2017 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 78.415  72.281  الرصيد في بداية السنة

 151.171  150.436 مدفوعات ومستحقات خالل السنة

 (157.305)  (151.641) إطفاء خالل السنة

 72.281  71,076  الرصيد في نهاية السنة

 تجاوزت تاريخ استحقاقها ولم تنخفض قيمتهــــــــــــــا    

لم تتجاوز   

تاريخ 

استحقاقها ولم 

 تنخفض قيمتها 

  

أكمر من مالمة 

أشهر وحتى 

 ستة أشهر

  

أكمر من ستة 

أشهر وحتى 

 امني عشر شهراً 

  

 

أكمر من امني 

 عشر شهرا

  

 

 

 المجموع

ف لاير أل  

 سعودي

ألف لاير  

 سعودي

ألف لاير  

 سعودي

ألف لاير  

 سعودي

ألف لاير  

 سعودي

 870,982  17,839  93.397  148.423  611.323   م2017

 980.543  12.416  114.644  236.179  617.304  م2016
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 ، بالصافي. أماث وتجهيزات ومعدات10

 

 

 

ماث وتجهيزات أ

 معدات مكتبيةو

 

 

تطبيقات 

 كمبيوتر

  

 

 سيارات

عمال أ 

رأسمالية 

 *قيد التنفيذ

 
 

 المجمــوع

 عمليات المساهمين
 ألف لاير

 سعودي 
 

ألف لاير 

 سعودي

 ألف لاير 

 عوديس

ألف لاير  

 سعودي

ألف لاير  

 سعودي

          التكلفة:

 175.249  20.431  212  85.671  68.935  م2016يناير 1في 

 28.498  15.445  ـــ     8.677  4.376  إضافات خالل السنة

 (353)  ـــ     ـــ     ـــ     (353) استبعاد خالل السنة 

          

 203.394  35.876  212  94.348  72.958  م2017يناير 1في 

 59,820  48.245  ـــ     9.588  1,987 اضافات خالل السنة

 (573)  ـــ     ـــ     ـــ     (573) استبعاد خالل السنة 

 ـــ     (11.659)  ـــ     10.657  1.002  محول خالل السنة 

 262.641  72,462  212  114,593  75.374  م2017ديسمبر  31في 

          

          االستهالك المتراكم:

 98.082  ـــ     191  66.093  31.798  م2016يناير 1في 

 14.561  ـــ     21  8.632  5.908  **محمل للسنةمخصص 

 (194)  ـــ     ـــ     ـــ     (194) استبعاد خالل السنة 

          

 112.449  ـــ     212  74.725  37.512  م2017يناير 1في 

 16.827  ـــ     ـــ     10.350  6,477  **محمل للسنةمخصص 

 (132)  ـــ     ـــ     ـــ     (132) استبعاد خالل السنة 

 129.144  ـــ     212  85.075  43.857  م2017ديسمبر  31في 

          

          الدفترية: صافي القيم

 133.497  72.462  ـــ     29.518  31.517  م2017ديسمبر  31في 

 90.945  35.876  ـــ     19.623  35.446  م2016ديسمبر  31في 

 
 . تطويرمباني الشركة باإلضافة لألنظمة الحاسوبية تحت التم تنفيذها على يتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ أعمال إنشاء  *
 
تم تحميل االستهالك على قائمة عمليات  التأمين فقددام األثاث والتجهيزات والمعدات لصالح عمليات بما أنه يتم استخ **

 التأمين والفائض المتراكم.
 

  وديعة نظامية. 11

 م2016  م2017 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

    عمليات المساهمين

 80.000  80.000 وديعة نظامية

 
 بقيمةمن رأسمالها المدفوع  %10أودعت الشركة مبلغا  يعادل ، مؤسسةالالتي حددتها  التأمينظام نا  لمتطلبات فقو

 علما  سة مؤسال إلىيتم دفع العموالت المستحقة على هذه الوديعة  .مؤسسةال حددتهبنك مليون لاير سعودي لدى  80
 .مؤسسةالبدون موافقة بأن هذه الوديعة ال يمكن سحبها 
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 )تتمة(  القوائم المالية ات حوليضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 ذات عالقة جهات.  معامالت مع 12

 
اإلدارة بالشركة والمنشآت  موظفيوكبار  وأعضاء مجلس اإلدارةتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين 

لمعامالت الجهات. تتم جميع ا التي تسيطر عليها تلك الجهات أو التي تخضع لسيطرة مشتركة أو التي تتأثر بتلك
 .بموافقة اإلدارة والتي تمت عتياديةاالحكام األشروط ولمع تلك الجهات ذات العالقة وفقا  ل

 
 ذات العالقة خالل السنة واألرصدة الناتجة عنها في نهاية السنة: الجهاتفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع 

                                                                           
 

 ذات العالقة الجهة

 

 طبيعة المعاملة

  

 تمبلغ المعامال

  

 ( كما في الدائن) /المدينالرصيد 

السنة المنتهية    

 ديسمبر  31في 

  م2017 

السنة المنتهية 

 ديسمبر  31في 

 م2016 

  

 ديسمبر  31

 م2017 

  

 ديسمبر  31

 م2016 

 )ألف لاير سعودي(  سعودي( )ألف لاير   

        عمليات التأمين

 2.156  226   29.145 29.884  إجمالي اقساط مكتتبة مساهمون

 *(3.844) *(13.096)  3.105 9.252  اقساط تأمين مسندة  مساهمون

 (763) (1.118)  11.822 13.994  مطالبات مدفوعة مساهمون

تكاليف عالج تم  مساهمون

 يقبل مقدمتحميلها من 

 الخدمة 

  

 

1.237 

 

 

779 

  

 

(138) 

 

 

(779) 

مصروفات معاد  مساهمون

 جهة من /إلىتحميلها 

 بالصافي -عالقة  اتذ

  

 

284 1.397  

 

 

 ــ ـــ

مساواة في توزيع  مساهمون

 الضريبة بالصافي

  

  31.304 ـــ

 

(1.169)* (1.169)* 

شركة بوبا ميدل ايست 

 جهةليمتد القابضة )

 قة(عال تذا

رسوم عالمة تجارية 

 ( 17)انظر اإليضاح 

 

19.321 

 

 

19.331 

 

(19.321)* 

 

 

(19.331)* 

عضو مجلس إدارة 

 **عالقة( تذا الجهة)

خدمات مراجعة 

 شرعية 

  

119 

 

150 
 

 

 ـــ

 

 ــ
 

 ألف لاير سعودي(.  24.344م: 2016ألف لاير سعودي ) 33.586 بلغت* المبالغ المستحقة لجهات ذات عالقة 
 شرررررعيةالمراجعة الخدمات عضرررروا  في مجلس  دارةاإلعضررررو مجلس م، لم يعد 2017 أكتوبر 15اعتبارا  من  **

 هي حتى ذلك التاريخ المذكور. أعالهواألرصدة  حيث أن المعامالت
 
 كبار موظفي اإلدارة:ب ةتعلقممعلومات  )أ 
 
 

 
المنافع ن تتكوبينما ، المكافآت السرررنوية والحوافزو العموالتو البدالتواألجل الرواتب القصررريرة منافع التتضرررمن 

 األجل. طويلحوافز الة الخدمة للموظفين وبرنامج نهاي مكافأةطويلة األجل من ال
 
 

 م2016  م2017  
 )ألف لاير سعودي(  لاير سعودي( )ألف  

     كبار موظفي اإلدارة مكافأة
     

 19.054   20.099   منافع قصيرة األجل 
 7.929   5.234   منافع طويلة األجل 

   25.333   26.983 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة(  ذات عالقة جهات.  معامالت مع 12

 
 :متعلقة بها مصروفاتأعضاء مجلس اإلدارة و مكافأة (ب

 
وسياسة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة التي  اسي للشركةيتم دفع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وفقا  للنظام األس (أ

 وافق عليها المساهمون.
 

حقاق دفع است قيد ال يتم دفع / المعتمدة وفقا  لسياسة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس (ب
ل مستحقة خاللم يتم دفع أتعاب حضور اجتماعات بواسطة الشركة. نتيجة لذلك،  االجتماعات حضورأتعاب 
 م.2017م ولكن تم عكسها خالل سنة 2016سنة 

  
      جمن خاراألخرى للمجلس واللجان المنبثقة عنه أتعاب حضور اجتماعات لجان ألعضاء  مصروفاتتتضمن ال  (ج

وفقا  لسرررياسرررة مكافأة أعضررراء اللجان المنبثقة عن المجلس والتي وافق عليها المسررراهمون،  وذلك مجلس اإلدارة
  اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه.ب أخرى متكبدة متعلقة ذلك أيضا  مصروفاتويتضمن 

 
 الدفع ةمستحق مينأت إعادة رصدةأ .13

مليون لاير سعودي  39.6وألمانيا، مركزهم الرئيسي في فرنسا  ،مستحق لمعيدي التأمينالإعادة التأمين  رصيديبلغ 
 . فائض الخسارة في عقد إعادة التأمين بلوذلك مقا( مليون لاير سعودي 15.1: م2016)

 
 األقساط غير المكتسبة الحركة فيصافي . 14

 
 م2016  م2017 
  

 
 إجمالي

 
حصة 

معيدي 
 التأمين

 
 

 صافي

  
 

 إجمالي

 
  حصة

معيدي 
 التأمين

 
 

 صافي

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

 ألف لاير  
 سعودي

 ألف لاير 
 سعودي

 ألف لاير
 سعودي

 
 

 يناير 1الرصيد في 

 
 

3.094.990 

 
 
(1.356) 

 
 

3.093.634 

  
 
 2.890.679 

 
 
(900) 

 
 
 2.889.779 

 
المكتتبة األقساط 

خالل ( الصادرة)
 لسنةا

 
 
 

7.732.961 

 
 
 
(68.348) 

 
 
 

7.664.613 

  
 
 
 7.938.630 

 
 
 
(67.459) 

 
 
 
 7.871.171 

 
األقساط المكتسبة 

 خالل السنة

 
 
(7.736.872) 

 
 

64.558 

 
 
(7.672.314) 

  
 
(7.734.319) 

 
 
 67.003 

 
 
(7.667.316) 

        
 31الرصيد في 

 ديسمبر
 

3.091.079 
 
(5.146) 

 
3.085.933 

   
3.094.990 

 
(1.356) 

 
 3.093.634 

 م2016  م2017  
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  
     

 2.900  2.900  )إيضاح أ ادناه(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 96  (96)  )إيضاح ب ادناه( المجلسأتعاب حضور اجتماعات 

 المنبثقة عنه اإلدارة واللجانأخرى لمجلس  مصروفات
 )إيضاح ج ادناه(

 
740  776 

  3.544  3.772 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة( المكتسبة األقساط غير الحركة فيصافي . 14

 
 تتكون الحركة في األقساط غير المكتسبة مما يلي: (أ

 م2016  م2017     
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  

     

 (7.938.630)  (7.732.961)  إجمالي األقساط المكتتبة خالل السنة
 7.734.319   7.736.872   إجمالي األقساط المكتسبة خالل السنة 

   3.911  (204.311) 
 
 تتكون الحركة في حصة معيدي التأمين لألقساط غير المكتسبة مما يلي:   (ب

 
 م2016  م2017    

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 67.459   68.348  أقساط معيدي التأمين المسندة خالل السنة
 (67.003)  (64.558) أقساط معيدي التأمين المتكبدة خالل السنة

  3.790   456 
 

  قائمةالمطالبات الالحركة في . 15

 صافي الحركة في المطالبات القائمة خالل السنة كما يلي:
 م2016  م2017 

  

 

 إجمالي

مستحق من 

معيدي 

 التأمين

 

 

 صافي

  

 

 إجمالي

مستحق من 

معيدي 

 التأمين

 

 

 صافي

ألف لاير  

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير 

 سعودي

ألف لاير  

 ديسعو

ألف لاير 

 سعودي

 ألف لاير

 سعودي

        يناير  1الرصيد في  

        بــ:  متمثال   

مطالبات قائمة تتضمن 

مطالبات متكبدة لم يتم 

 1.035.433 (3.012) 1.038.445  1.300.613 (1.720) 1.302.333 االبالغ عنها

 

 مخصص معالجة المطالبات

 

19.289 

 

 ــ     

 

19.289 

  

15.924 

 

 ــ    

 

15.924 

 1.321.622 (1.720) 1.319.902  1.054.369 (3.012) 1.051.357 

        

 

 (6.428.617) (/ مستردةمدفوعة)مطالبات 

 

44.218 

 

(6.384.399) 

  

(5.944.793) 

 

34.893 

 

(5.909.900) 

 6.178.445 (33.601) 6.212.046  6.405.003 (43.528) 6.448.531 متكبدة اتمطالب

 

 ديسمبر 31لرصيد في ا

 

1.341.536 

 

(1,030) 

 

1.340.506 

  

1.321.622 

 

(1.720) 

 

1.319.902 

ديسمبر  31الرصيد في 

 بــ: متمثال  

       

مطالبات قائمة تتضمن 

مطالبات متكبدة لم يتم 

 1.300.613 (1.720) 1.302.333   1.321.217 (1.030) 1.322.247 االبالغ عنها

 

 لباتمخصص معالجة المطا

 

19.289 

 

 ــ     

 

19.289 

  

 19.289 

 

 ــ    

 

 19.289 

 1.319.902 (1.720) 1.321.622   1.340.506 (1.030) 1.341.536 المجموع
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 

 . الحركة في المطالبات القائمة )تتمة(15
 

 المعالجةتحليل حجم المطالبات في سنة 
لم  التيالمتكبدة ت المطالباي تم التبليغ عنها و، بما فيها المطالبات التمطالباتلل التكلفة النهائية الجدول التالييعكس 

متعاقبة في كل تاريخ قائمة مركز مالي، إضافة إلى المدفوعات المتراكمة حتى  معالجةيبلغ عنها عن كل سنة 
تأمين قياسا  لقدرة الشركة على تقدير قيمة المطالبات النهائية. وتهدف الشركة التزامات الفي تغير يوفر التاريخه. 

لما حماية ضد المطالبات المستقبلية العكسية التي قد تنشأ. كلإلى المحافظة على احتياطي كاٍف فيما يتعلق بأعمالها ل
ر التاريخي لها مما د األثر السلبي للتقديتتطور المطالبات وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تحديدا ، يتم استبعا

سابقة. للمحافظة على احتياطيات كافية، تقوم الشركة  معالجةينتج عنه تحرير الحتياطيات المطالبات لسنوات 
تطور المطالبات اقل  بتحويل معظم هذه االحتياطيات المحررة إلى احتياطات السنة الحالية وذلك عندما يكون

 تيقن حول القيمة النهائية لتلك المطالبات. استحقاقا  وهناك عدم
 

 

إجمالي المطالبات  – المعالجةسنة 
 القائمة

   
 م2014

  
 م2015 

 
 م2017 م2016  

 
 المجموع

      ألف لاير سعودي

التكلفة النهائية التقديرية 
 للمطالبات:

     

  6.577.919 6.319.929  5.399.170  3.687.583  في نهاية سنة المعاملة 
  ــ       6.210.268  5.275.355  3.648.518  بعد سنة واحدة

  ــ       ــ       5.275.980  3.635.368  بعد سنتين

  ــ       ــ       ــ       3.640.028  بعد ثالث سنوات
 

 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة
 
 3.640.028 

 
 5.275.980 

 
 6.210.268 

 
6.577.919 

 
 21.704.195 

 
 المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

 
(3.637.971) 

 
(5.269.221) 

 
(6.175.522) 

 
(5.299.234) 

 
(20.381.948) 

      

المطالبات المدرجة في قائمة 
 المركز المالي

 
 2.057  

 
6.759 

 
 34.746 

 
1.278.685 

 
 1.322.247 

 
 مخصص معالجة المطالبات 

     
 19.289 

 
 ديسمبر 31ي الرصيد كما ف

     
 1.341.536 

صافي المطالبات  – المعالجةسنة 

 القائمة

  

 م2014 

  

 م2015 

 

 م2016  

 

 م2017

 

 المجموع
      ألف لاير سعودي

التكلفة النهائية التقديرية 
 للمطالبات:

     

  6.576.889 6.318.209  5.348.275  3.673.378  في نهاية سنة المعاملة 
  ــ       6.210.269  5.275.355  3.648.451  دةبعد سنة واح
  ــ       ــ       5.275.980  3.635.368  بعد سنتين

  ــ       ــ       ــ       3.640.028  بعد ثالث سنوات 

 
 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 
 3.640.028 

 
 5.275.980 

 
 6.210.269 

 
6.576.889 

 
 21.703.166 

 
 دفوعات المتراكمة حتى تاريخهالم

 
(3.637.971) 

 
(5.269.221) 

 
(6.175.523) 

 
(5.299.234) 

 
(20.381.949) 

المطالبات المدرجة في قائمة 
 المركز المالي

 
 2.057 

 
 6.759 

 
34.746 

 
1.277.655 

 
 1.321.217 

 
 مخصص معالجة المطالبات 

     

 19.289 

 
     ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 1.340.506 
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 ومطلوبات اخرىالدفع مستحقة  مصروفات. 16
 

 م2016  م2017  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  

     عمليات التأمين
 96.248   79.390  الدفع مصروفات مستحقة

 35.903   36.004  دفعات مقدمة من حملة الوثائق
 39.141   22.590  مطلوبات أخرى

  137.984   171.292 

     
     عمليات المساهمين
 2.824   7.614  الدفعمصروفات مستحقة 

 59.316   66.469  )انظر اإليضاح )أ( أدناه(مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
  74.083   62.140 

 
 اية الخدمة للموظفين خالل السنة:فيما يلي الحركة في مخصص مكافأة نه (أ

 م2016  م2017 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 48.072   59.316  الرصيد في بداية السنة
 15.335   12.673  خالل السنة المخصص المحمل
 (4.091)  (5.520) المدفوع خالل السنة

 59.316   66.469  الرصيد في نهاية السنة
 

مات الموظفين تتعلق بعمليات التأمين، لذا فقد تم تحميل المخصص للسنة على قائمة عمليات التأمين نظرا ألن خد
 والفائض المتراكم.

 

 . رسوم العالمة التجارية17
 

عالقة للحصول على ترخيص الستخدام العالمة التجارية  اتذ جهةأبرمت الشركة اتفاقا  مع ، م2010 سنة خالل

جارية ، فإن رسوم العالمة التيةقة )كلمة بوبا سواء بالشعار أو بدونه(. وفقا  لشروط االتفاقالعال اتذ بالجهةالخاصة 

من ارباح الشركة في أي سنة مالية  %5بنسب متغيرة مرتبطة بنتائج الشركة بحد أقصى  الدفع تكون مستحقة

مليون لاير سعودي  19.3 بمبلغالعالقة  اتذ الجهةكرسوم عالمة تجارية، وبالتالي تم تسجيل استحقاق إلى 

 (.22و 12المالية )انظر اإليضاحين مليون لاير سعودي( في هذه القوائم  19.3: م2016)
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 .  الزكاة وضريبة الدخل  18

 
 الزكاة  (أ

 
 المخصص المحمل للسنة

 ع على الشركة وفقا ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.تم احتساب الزكاة المستحقة الدف 

 تم احتساب مخصص الزكاة للسنة بناء  على ما يلي: 

 

 م2016  م2017 

 )ألف لاير سـعودي(  )ألف لاير سـعودي( 

 590.000   526.000  رأس المال
 523.655     732.144  واحتياطي وفائض افتتاحية  همبقاارباح 

 119.725   133.021  مخصصات افتتاحية
 494.378    352.876  صافي الدخل المعدل 

 (65.045)  (86.720) أثاث وتجهيزات ومعدات وشهرة
 (3.955.750)  (3.781.987) استثمارات

 (131.275)  (117.035) أخرى

 (2.241.701)  (2.424.312) 

 494.378   352.876  *موم المساهمينللمساهمين السعوديين وع الدخل المعدل
       
 

تغيرت نسررربة المسررراهمين السرررعوديين والمسررراهمين من االكتتاب العام من ، 19*كما هو مفصرررح عنه في إيضررراح 
باألخذ بعين االعتبار  بمعدل متناسررربفي العام الحالي. حيث تم احتسررراب الدخل المعدل  %65.75الى  73.65%

 .التغيروبعد نسبة المساهمين قبل 

تعود الفروقات بين النتائج المالية والنتائج الزكوية بصرررررررورة رئيسرررررررية إلى بعض التعديالت التي تمت وفقا لألنظمة   
 الضريبية ذات الصلة.

 

 المتعلق بالمساهمين السعوديين مما يلي:محمل الالزكاة مخصص يتكون  

 م2016  م2017 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 12.359   8.822  %2.5الزكاة بواقع مخصص 
 25.927   39.240  مخصص تعديل تقدير الزكاة

 63.874   ــ       تعديل سنوات سابقة
 102.160   48.062  المخصص المحمل للسنة

 

 :كما يلي حركة مخصص الزكاة خالل السنة كانت

 م2016  م2017 

 )ألف لاير سـعودي(  )ألف لاير سـعودي( 

 19.745   108.942  في بداية السنة الرصيد
 102.160   48.062  مخصص المحمل للسنة
 (12.963)  (12.678) مدفوعات خالل السنة

 108.942   144.326  الرصيد في نهاية السنة

 



 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 مساهمة سعودية( )شركة

 

- 44 - 
 

 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 

 ضريبة الدخل )تتمة(. الزكاة و18

 دخلضريبة ال (ب

 المخصص المحمل للسنة

 م2016  م2017 

 )ألف لاير سـعودي(  )ألف لاير سـعودي( 

 35.194   31.167  مخصص ضريبة الدخل للسنة

 

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

 م2016  م2017 
 )ألف لاير سـعودي(  )ألف لاير سـعودي( 

 22.832   8.011  الرصيد في بداية السنة
 35.194   31.167  مخصص المحمل للسنة
 (50.015)  (34.800) مدفوعات خالل السنة
 8.011   4.378  الرصيد في نهاية السنة

 

 الدفع الزكاة وضريبة الدخل المستحقة (ج
 
 م2016  م2017 
 )ألف لاير سـعودي(  )ألف لاير سـعودي( 

 108.942   144.326  ه()اإليضاح )أ( اعال الدفع زكاة مستحقة
 8.011   4.378  )اإليضاح )ب( أعاله( الدفع ضريبة دخل مستحقة

  148.704   116.953 
 

 د( وضع الزكاة وضريبة الدخل
 

إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل  م2016 ة والضريبية للسنوات المالية حتىقدمت الشركة إقراراتها الزكوي
 )"الهيئة"(. 

 

م 2014م و2013 تينأولية للفتر ا  م وربوط2012م حتى 2008كة الربوط النهائية للفترات المالية من استلمت الشر
استثمارات  بخصملاير سعودي تعود بشكل رئيسي لعدم السماح  مليون 40متضمنة مطالبات إضافية بإجمالي 

قدمت الشركة اعتراضات على  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وودائع نظامية من الوعاء الزكوي.
م فقد تسلمت الشركة قرار لجنة االعتراض االبتدائية 2012م و2011هذه الربوط لدى الهيئة. وفيما يتعلق بالسنتين 

مليون لاير سعودي حيث قامت الشركة بتقديم اعتراض على القرار  17 بمقدارزكاة اضافي  كالتزاملصالح الهيئة 
تعتقد إدارة الشركة وبقوة بأحقية موقفها وتتوقع صدور قرار من لجنة االستئناف العليا  لدى لجنة االستئناف العليا.

 للزكاة. احتياطيقامت الشركة بقيد مخصص اضافي  ذلك من وبالرغملصالح الشركة، 
 

عالجة م المتعلقة بم2014 حول المستندات اإلضافية المقدمة لسنة الهيئة قرار بانتظار الشركةفإن إلى ذلك،  إضافة  
 م.2013م إلى 2008التوزيع التعاوني للفترات المالية من والنظامية  الوديعة

 
 م. 2016وم 2015 السنتين عن زكوية ربوطي أتقم الهيئة بعد بإصدار  لم
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 رأس المال. 19
 

 للسهم الواحد سعودي لاير 10 قيمةب سهم مليون 80 مقسما  إلى سعودي لاير يونمل 800 من الشركة سمالأر يتكون
 ، عائدة الى الجهات التالية:(للسهم الواحد سعودي لاير 10 قيمةب سهم مليون 80م:2016)
 

  
المساهمة  ةنسب

 في رأس المال 
 

 م2017
 )ألف لاير سعودي(

 

المساهمة  نسبة
 في رأس المال 

 

 م2016
 ودي(عس)ألف لاير 

 
 420.000 %52.5 418.710 %52.3 نيالرئيسي المساهمين
 380.000 %47.5 381.290 %47.7 العام االكتتابمن  المساهمين

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

═══════ 
800.000 
═══════ 

100.0% 
═══════ 

800.000 
═══════ 

 
 بوبا شركة اشترت المطلوبة الموافقات على الحصول بعدو م2017يونيو14 الموافقهـ 1438رمضان 19 بتاريخ

 مجموعة-شركة أساس للرعاية الصحية  من شركة بوبا العربيةرأسمال  في %8.0نسبة  ليمتد سيز اوفر انفستمنتس
 .%18.09 نسبة تملك ناظر ومجموعة %34.25 نسبة اوفر سيز ليمتد حاليا   انفستمنتسناظر. تمتلك شركة بوبا 

 
  ع على أساس األسهمالدف . 20
 
ض من والغر المؤهلينالتنفيذين  نموظفيال لبعض كبار)"البرنامج"( الشركة برنامج حوافز طويل األجل  تقدم

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

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

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

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

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

 في  نامجبالبروالمتعلقة  المسجلة المصروفات إن. مؤهلين بالكامل للحصول على منافع البرنامج )"تاريخ المنح"(
نحها في االسهم التي سيتم م أدواتمن  لعدد الشركةتقديرات  أفضل تعكس حتى تاريخ المنح، مالي تقريركل تاريخ 
 اتالمصروفتمثل الحركة في  لسنةل عمليات المساهمينقائمة على المحملة أو المضافة  المصروفاتالنهاية. ان 
 في بداية ونهاية تلك السنة.والمدرجة المتراكمة 

 
ن ذات الموظفي ومصروفات"الرواتب  ضمن بند لخدمات الموظفين المستلمة البرنامج مصروفاتجمالي إ اجإدر يتم

رقم  يالمال يرللتقرفي قائمة التغيرات في حقوق المساهمين طبقا  لمتطلبات المعيار الدولي  مقابلةالعالقة" مع زيادة 
 االستحقاقاح على أسهم المكافأة خالل فترة أي توزيعات أرب تجميععلى أساس األسهم". يتم  مدفوعات“ (2)

خ كل منح في تاري أسهمشراء  تاريخ المنح هو نفسه تاريخ اتمام الشركة تعتمدالمشاركين حال المنح.  إلى وتحويلها
 في الوقت الحالي. كابيتالواالحتفاظ بها لدى الوسيط االستثماري ـ وهو األهلي 
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 )تتمة(  الدفع على أساس األسهم . 20
 

 الموظفين:خدمات  برنامجعمليات تفاصيل فيما يلي 
 

ونتيجة لذلك تم استالم  مصدرالشركة أسهم مكافأة بواقع سهم مقابل كل سهم  أصدرت ،م2015خالل ديسمبر  *
 .برنامجالمن أسهم  اضافيا  سهما   51.103

بل المسررراهمين في من قاألسرررهم  شرررراء وعمليةم 2019 –م 2017 البرنامجدورة على  رسرررميا  تمت الموافقة  **
 (م2017مايو  8الموافق )هـررررررر 1438شعبان  12اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي انعقد يوم االثنين 

 في المملكة العربية السعودية.  الجديدة واألنظمةحسب القوانين 

 
 االحتياطي النظامي . 21
 

دخل المساهمين  من %20 على الشركة تجنيبجب في المملكة العربية السعودية، ي التأمينوفقا  لمتطلبات نظام 
 قامت بالتالي ،من رأس المال المدفوع %100كاحتياطي نظامي من صافي الدخل حتى يساوي هذا االحتياطي 

الى االحتياطي  مليون لاير سعودي( 126.14م: 2016مليون لاير سعودي ) 100.12تحويل بمبلغ الشركة بإجراء 
من رأس المال المدفوع  %63مليون لاير سعودي والذي يمثل  504.02ياطي النظامي مستوى االحت يبلغ النظامي.

 (. %50.49والذي يمثل  مليون لاير سعودي 403.9: م2016)
 

 مصروفات بيع وتسويق.  22
 

 م2016  م2017 
 )ألف لاير سـعودي(  )ألف لاير سعودي( 
    

 118.833  117.274 تكاليف موظفين
 30.746  26.530 مصروفات تسويق

 11.203  10.472 تكلفة استحقاق
 181.050  183.057 مصروفات عموالت

 119.079  115.994 رسوم نظامية
 19.331  19.321 (17و 12)انظر اإليضاحين رسوم عالمة تجارية 

 35.326  3.718 (7)اإليضاح مخصص األقساط المدينة المشكوك في تحصيلها 
 20.143  18.635 اخرى
 495.001  535.711 

 

 
 

 الفترة/الشهر

 
 األسهم عدد

 بالصافي –( المباعة) /المسلمة

 
 العادلة القيمة

 المنح تاريخ في لألسهم

 المبلغ
 م2017

 عودي(س)ألف لاير 
    

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

 28.915  247.381 المجموع
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 .  مصروفات عمومية وادارية23
 

 

 ةعمولالو ستمماراالإيرادات .  24

 م2016  م2017  
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  

     عمليات التأمين
 78.564   91.102  إيرادات عمولة 

 1.624   8.566  ارباح محققة / غير محققة من استثمارات
  99.668   80.188 

     

     عمليات المساهمين

 60.090   43.027  إيرادات عمولة
 (9.853)  15.546  محققة / غير محققة من استثمارات أرباح / )خسائر(

  58.573   50.237 

 

 القطاعية المعلومات . 25
 

 لياتعم كافة إن(. صحي تأمين) الصحية الرعاية خدمات لتغطية فقط األجل قصيرة تأمين عقود الشركة تصدر
 من لفئتين قا  وف العمليات مراقبة يتم اإلدارة، ريراتق ألغراض. السعودية العربية المملكة في تُمارس للشركة التأمين
 رادأف من عريضة قاعدة يمثل الرئيسين ءالعمال قطاع إن. بالتغطية المشمولين األفراد عدد على بناء   العمالء

 بطريقة شغيليةالت القطاعات عن التقارير إعداد يتم. رئيسيين عمالء نيعتبرو فال العمالء بقية أما الكبرى، الشركات
 أداء تقييمو الموارد توزيع عن المسئول وهو ،الرئيس التنفيذي للشركة الى المقدمة الداخلية التقارير مع تتوافق
 .االستراتيجية القرارات مع شيا  اتم التشغيلية عاتالقطا

  
 ال تتضمن القطاعات التشغيلية عمليات المساهمين في الشركة.

 
 
 
 
 

 م2016  م2017  
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  عمليات التأمين
 270.759  270.640  تكاليف موظفين

 26.036  29.809  وصيانةتكاليف اصالح ايجارات و
 7.841  6.130  مصروفات سفر

 14.561  16.827  )أ(( 10)انظر اإليضاح استهالك 
 6.577  8.934  مصروفات اتصاالت

 53.716  35.743  اخرى
  368.083  379.490 
     

     
 م2016  م2017  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  عمليات المساهمين
 3.772  3.544  ()ب( 12اإليضاح  )انظرمصروفات مجلس اإلدارة 

 3.674  3.819  مصروفات برنامج المسؤولية االجتماعية
 516  3.690  اخرى
  11.053  7.962 
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 القطاعية )تتمة( . المعلومات25
 

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

  
بالقيمة العادلة من خالل قائمة  ال تتضمن موجودات القطاعات النقد وما في حكمه وودائع مرابحة واستثمارات

أمين مستحقة الدفع ومبالغ مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى. ال تتضمن مطلوبات القطاعات ارصدة إعادة ت الدخل
وحصة حملة الوثائق من فائض  األسهمعلى أساس  دفعاتومطلوبات أخرى والتزامات  الدفعومصروفات مستحقة 

 عمليات التأمين.
 

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

 
 

 م2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة  

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

 (68.348)  (24.967)  (43.381)  صادرة لمعيدي التأمينأقساط 
 7.664.613  2.980.596  4.684.017  صافي األقساط المكتتبة

 
 األقساط غير المكتسبةصافي الحركة في 

  
11.137 

  
(3.436) 

  
7.701 

 7.672.314  2.977.160  4.695.154  صافي األقساط المكتسبة

       
 6.428.617  2.305.387  4.123.230  المطالبات المدفوعة

 (44.218)  (15.918)  (28.300)  لمطالبات المستردةا
       

 6.384.399  2.289.469  4.094.930  صافي المطالبات المدفوعة
  

 20.604  36.779  (16.175)  صافي الحركة في المطالبات القائمة

       
 6.405.003  2.326.248  4.078.755  صافي المطالبات المتكبدة

 1.267.311  650.912  616.399  كتتابصافي نتيجة اال
 99.692      صنفةيرادات غير مإ

 (863.084)      صنفةممصروفات غير 
 503.919      الفائض من عمليات التأمين
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 القطاعية )تتمة( . المعلومات25
 

 

 م2016ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل 

 المجموع  غير رئيسي  رئيسي 

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

      

 7.938.630   3.066.646   4.871.984  إجمالي األقساط المكتتبة

 (67.459)  (28.770)  (38.689) أقساط صادرة لمعيدي التأمين

 7.871.171   3.037.876   4.833.295  مكتتبةصافي األقساط ال

 (203.855)  (73.388)  (130.467) األقساط غير المكتسبة صافي الحركة في

 7.667.316   2.964.488   4.702.828  صافي األقساط المكتسبة

      

 5.944.793   2.220.883   3.723.910  المطالبات المدفوعة

 (34.893)  (13.957)  (20.936) المطالبات المستردة

 5.909.900   2.206.926   3.702.974  صافي المطالبات المدفوعة

 268.545   102.656   165.889  صافي الحركة في المطالبات القائمة

 6.178.445   2.309.582   3.868.863  صافي المطالبات المتكبدة

 1.488.871   654.906   833.965  صافي نتيجة االكتتاب 

 80.279      إيرادات غير مصنفة

 (915.201)     مصروفات غير مصنفة

 653.949      الفائض من عمليات التأمين
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 القطاعية )تتمة( . المعلومات25

 

 
  

  م2016 ديسمبر 31في كما   

 المجموع  غير رئيسي  رئيسي  

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

       
       التأمينموجودات عمليات 

 980.543  364.692  615.851  صافي –قساط تأمين مدينة أ
 قساطاألفي  التأمين يحصة معيد

 مكتسبةالغير 
  

 ــ     
  

1.356 
  

1.356 
 مطالبات الفي  التأمين يحصة معيد

 قائمةال
  

1.560 
  

160 
  

1.720 
 72.281  15.108   57.173  تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 3.865.482      صنفةمموجودات غير 

 4.921.382      المجموع

       
المطلوبات والفائض من عمليات 

 التأمين
      

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

 504.770      صنفممطلوبات وفائض غير 

 4.921.382      المجموع

 
 
 
 

 م 2017ديسمبر  31كما في   

 وعالمجم  غير رئيسي  رئيسي  

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

       موجودات عمليات التأمين
 870.982   359.305   511.677   صافي –أقساط تأمين مدينة 

حصة معيدي التأمين في األقساط غير 
 المكتسبة

  
 5.146   5.146   ـــ     

حصة معيدي التأمين في المطالبات 
 القائمة

  
 937 

  
 93 

  
 1.030 

 71.076   39.092   31.984   تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة
 4.001.272       موجودات غير مصنفة

 4.949.506       المجموع

       
المطلوبات والفائض من عمليات 

 التأمين
 
 

     

 3.091.079   1.854.647   1.236.432   أقساط تأمين غير مكتسبة
 1.341.536   482.953   858.583   قائمةمطالبات 

 516.891       مطلوبات وفائض غير مصنف

 4.949.506       المجموع
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحإلا
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 رباحاأل توزيعات. 26
 

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

 العادي يرغ العمومية الجمعية اجتماع في المساهمين قبل من عليه والموافقة االقتراح هذا تقديم تم حيث ،للمساهمين
 األرباح توزيعاتدفع  استكمال عليه تم وبناء   (،م2017مايو  8الموافق ) هـ1438 شعبان 12 االثنين يوم انعقد الذي
مليون لاير سعودي  160توزيع الموافقة على تمت م: 2016) م2017مايو  21فق الموا هـ 1438شعبان  25في 

رمضان  22م( وتم استكمال دفع توزيعات األرباح في 2016ابريل  24الموافق )هـ 1437رجب  17بتاريخ 
  . (م(2016يونيو  27هـ )الموافق 1437

 
 .  االلتزامات واالرتباطات المحتملة27

 شغيلي:يجار تعقود إالتزامات    (أ

 31اء كما في لإللغ ةقابلعقود إيجار تشغيلي غير فيما يلي الحد األدنى لمبالغ دفعات اإليجار المستقبلية بموجب 
 ديسمبر:

 م2016  م2017  
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  

 13.911  19.401  خالل سنة واحدة
 47.361  72.571  بعد سنة واحدة وال يزيد عن خمس سنوات

 29.422  77.792  أكثر من خمس سنوات
  169.764  90.694 

 
مليون  15.7: م2016مليون لاير سعودي ) 32.7، بلغت خطابات الضمان م2017ديسمبر  31كما في    (ب

أرصدة بنكية مساوية لمبلغ ضمانات األداء بالشركة  تعهدتلاير سعودي( الصادرة للعمالء نيابة عن الشركة. 
 ول على هذه الضمانات.إلى البنك للحص

إضافة إلى ما ورد أعاله، فإن االرتباطات المحتملة المتعلقة بربوط الزكاة وضريبة الدخل للشركة تم االفصاح   (ج

 ( )د( من هذه القوائم المالية.18عنها في اإليضاح )

 .  إدارة المخاطر28

تحديد وقياس ومراقبة مستمرة تخضع إن المخاطر متأصلة في أنشطة الشركة ولكن تتم إدارتها من خالل عملية 
لحدود المخاطر والوسائل الرقابية األخرى. إن عملية إدارة المخاطر أمر بالغ األهمية لربحية الشركة المستمرة 
وكل فرد في الشركة مسؤول عن المخاطر المتعلقة بمسئولياته أو مسئولياتها. إن سياسة الشركة هي مراقبة مخاطر 

 ية التخطيط االستراتيجي.األعمال من خالل عمل
 

 هيكل إدارة المخاطر
    

 مجلس اإلدارة 
إن مجلس اإلدارة هو المسئول عن منهج إدارة المخاطر بالكامل وكذلك الموافقة على استراتيجيات ومبادئ إدارة 

 المخاطر.
 

 اإلدارة العليا 
 الستراتيجية في حدود مستويات المخاطرةإن اإلدارة العليا مسئولة عن عمليات التشغيل اليومية لتحقيق األهداف ا

 المسموح بها من مجلس اإلدارة.
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(28
 

 هيكل إدارة المخاطر )تتمة(
 

 لجنة المراجعة 
ا يتعلق مجنة المراجعة المجلس في القيام بمهامه فييتم تعيين لجنة المراجعة بواسطة مجلس اإلدارة حيث تساعد ل 

 جودة ومصداقية التقرير المالي وإدارة المخاطر ومراجعة الحسابات وكذلك سالمة الرقابة الداخلية للشركة.بتقييم 
 

 المراجعة الداخلية
قوم ت .مراجعة الداخليةإدارة المخاطر من قبل الإجراءات جعة جميع العمليات الرئيسية والعمليات المالية واتتم مر

المراجعة الداخلية بفحص مدى كفاية السياسات واالجراءات ذات العالقة والتزام الشركة بالسياسات الداخلية 
والمبادئ التوجيهية التنظيمية. يناقش قسم المراجعة الداخلية نتائج جميع التقييمات مع اإلدارة ويبلغ النتائج 

 والتوصيات للجنة المراجعة.
        

 فيما يلي المخاطر التي تواجهها الشركة وطريقة تقليل تلك المخاطر من قبل إدارة الشركة:
 

 مخاطر التأمين
ن عليها لحملة الوثائق، فيما يتعلق باألحداث المؤمالدفع تتمثل مخاطر التأمين في تجاوز المطالبات الفعلية المستحقة 

يحدث ذلك ألن عدد ومبالغ مطالبات التأمين أكثر من المتوقع. تقوم  السابقة، القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين وقد
 الشركة بإصدار عقود قصيرة األجل تتعلق بالمخاطر الطبية.

 
 التركز الجغرافي للمخاطر

 تتركز مخاطر التأمين التي تتعرض لها الشركة فيما يتعلق بحملة عقود التأمين في المملكة العربية السعودية.
 

 لمطالباتعدد ومبالغ ا
يمكن أن يتأثر عدد ومبالغ المطالبات بالعديد من العوامل. تقوم الشركة بتغطية المخاطر الطبية فقط. ويهدف التأمين 
الطبي إلى تعويض حملة الوثائق عن المصروفات التي يتكبدونها في معالجة داء أو مرض أو إصابة. يتم تقديم 

شركات وهناك إعداد كبيرة مشمولة ضمن التأمين. يتم في العادة تقديم التأمين الطبي في األساس إلى العمالء من ال
 المطالبات وتسويتها خالل سنة واحدة من وقوع الحدث المؤمن عليه وهو من شأنه أن يقلل مخاطر التأمين.

 
طبي لإن استراتيجية الشركة في االكتتاب مصممة لتأكيد توزيع المخاطر من خالل توزيع المنتجات بين التأمين ا

لألفراد والشركات ومستوى مزايا التأمين وتنوع التعرض للمخاطر في المطالبات من خالل تنوع مقدمي الخدمات 
الطبية والعيادات ومستشفيات األفراد ومجموعات المستشفيات والمراقبة الطبية باإلضافة الى التأكد من أن التسعير 

ض الشركة سياسة فعالة في إدارة وتتبع المطالبات بغرض تقليص يأخذ في اعتباره الحالة الصحية الراهنة. كما تفر
 التعرض لتطورات مستقبلية غير متوقعة قد تؤثر سلبا  على الشركة.

 
 مراجعة خبير اكتواري مستقل للمطالبات واحتياطي المطالبات

طالبات الشركة لنموذج م لتخفيض مخاطر التأمين تقوم الشركة بتعيين خبير اكتواري مستقل يقوم بالمراجعة الدورية 
 والتنبؤ بالمطالبات باإلضافة إلى التحقق السنوي من الوضع النهائي الحتياطي المطالبات للتأكد من كفايتها.

 
 االفتراضات الرئيسية

 تتضمن االفتراضات الرئيسية التقديرات المتعلقة بنسبة الخسارة النهائية التقديرية للشركة. تم تحديد الخسارة النهائية
 التقديرية باستخدام الطرق االكتوارية بقدر االمكان، وتم مراجعتها من قبل خبير اكتواري مستقل.

 
 االجراءات المعمول بها التخاذ قرار بشأن االفتراضات

إن االجراءات المعمول بها لتحديد االفتراضات المستخدمة في احتساب احتياطي المطالبات القائمة تهدف للوصول 
قية للنتيجة المتوقعة. إن طبيعة العمل تجعل من الصعوبة التنبؤ بنتيجة أي مطالبة بصورة مؤكدة إلى نتيجة منط

يثها . تتم مراجعة الحاالت التقديرية بصورة منتظمة ويتم تحدالمبلغ عنهابالتكلفة النهائية للمطالبات  ؤبنوكذلك الت
 بمجرد الحصول على معلومات جديدة.
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 الية )تتمة( اإليضاحات حول القوائم الم
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(28
 

 )تتمة( التأمين مخاطر
 

 االجراءات المعمول بها التخاذ قرار بشأن االفتراضات )تتمة(
كلفة المقدرة التب مقارنةمن عدم التأكد  اعلىبشكل عام، تخضع تقديرات المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها لدرجة 

لوبات التي تم إشعار الشركة بها وتوافرت معلومات عن حالة المطالبة. تأخذ إجراءات التقدير في االعتبار للمط
 نموذج التقرير للمطالبات السابقة وتفاصيل برامج إعادة التأمين.

 
يتم تحديد المطلوبات من األقساط بحيث يكفي مجموع مخصصات مطلوبات األقساط )احتياطي االرباح غير 

واحتياطي عجز االقساط، إن كانت مطبقة أو مطلوبة نتيجة الختبار فحص المطلوبات( لتغطية المطالبات  سبةالمكت
يتم تحديد  مالي.المركز القائمة المتوقعة المستقبلية والمصروفات المتوقع تحقيقها للوثائق غير المنتهية في تاريخ 

قعات راضات المبنية على الخبرة خالل فترة انتهاء العقود وتوااللتزام المتوقع المستقبلي باستخدام التقديرات واالفت
. إن تفاصيل تقدير احتياطيات المطالبات القائمة وفروقات االقساط مبينة في معقولةاألحداث الالحقة التي يعتقد أنها 

 (.5)2اإليضاح 
 

 الحساسية
ة مع ضات الرئيسية مثل نسبة الخسارة النهائيتم اجراء التحليل أدناه لمعرفة الحركات المحتملة المعقولة في االفترا

 كافة االفتراضات األخرى الثابتة التي تُظهر التأثير على صافي المطلوبات وصافي الدخل.
 

  
التغير في 

 االفتراضات

 
زيادة / )نقص( في 

 صافي المطلوبات

نقص / )زيادة( في 
عمليات التأمين والفائض 

 المتراكم

مليات ع –نسبة الخسارة النهائية 
 التأمين

 ف لاير سعوديأل ف لاير سعوديأل 

 616.383+ 616.383+ %5 + م2017
 366.833+ 366.833+ %5 +    م2016

 
 مخاطر إعادة التأمين

كما هو الحال في شركات التأمين األخرى ولتقليل التعرض للمخاطر المالية الناشئة عن المطالبات الكبيرة، فقد 
مع جهات أخرى ألغراض إعادة التأمين. وتوفر عقود إعادة التأمين  الها العادية عقودا  أبرمت الشركة في دورة أعم

هذه تنوعا  كبيرا  في األعمال وتتيح لإلدارة التحكم في التعرض للخسائر المحتملة الناشئة عن المخاطر الكبرى 
ة ألي لتأمين للخسارة الزائدة. بالنسبوتوفر قدرة أكبر للنمو. تتأثر جميع عقود إعادة التأمين للشركة بعقود إعادة ا

ألف لاير سعودي ويحتمل أن تكون ضمن حد برنامج حملة وثائق التأمين، فإن إعادة التأمين  200مطالبة أكثر من 
ألف لاير سعودي. تتحمل  500ألف لاير سعودي و 200للخسارة الزائدة يغطى الخسائر الخاصة بالمطالبة بين 

ات األخرى. وفقا  للمبادئ التوجيهية من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن إعادة التأمين، الشركة وتدفع كل المطالب
فإن جميع شركات إعادة التأمين يجب أن تكون مصنفة ضمن الفئة )أ( على األقل وفقا  لوكاالت التصنيف الدولية. 

اه تأمين وبالتالي تبقى الشركة ملتزمة تجإن عقود إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة وثائق ال
الجزء الخاص بالمطالبات القائمة إلى الحد الذي يعجز فيه معيد التأمين عن الوفاء بااللتزامات ضمن اتفاقية إعادة 

 التأمين.
 

مليون لاير  1.03 مبلغ يبلغ التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بحصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 ( 15مليون لاير سعودي( )انظر اإليضاح  1.7: م2016سعودي )

 
 المخاطر المتعلقة باإلطار التنظيمي 

في المملكة العربية السعودية. ال تقتضي هذه األنظمة الموافقة  التنظيميةتخضع عمليات الشركة أيضا للمتطلبات 
 دم القدرةوعالتعثر ل( لتقليل مخاطر على األنشطة ورصدها فحسب بل تفرض بعض القيود )مثل كفاية رأس الما

 من جانب شركات التأمين من أجل الوفاء بالمطلوبات غير المتوقعة لدى نشوئها. على السداد
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(28

 
 مخاطر إدارة رأس المال )المالءة(

 هذه المتطلبات لضمان وجود هوامش تطبيقالنقد العربي السعودي متطلبات رأس المال. ويتم  تحدد وتنظم مؤسسة
كافية للمالءة وتحدد الشركة أهدافا أخرى للحفاظ على نسب جيدة لرأس المال لدعم أهدافها التجارية وزيادة القيمة 

 للمساهمين.
 

الت العجز بين مستويات رأس المال القائمة والمطلوبة تدير الشركة متطلباتها الرأسمالية عن طريق تقييم مخاطر حا
على أساس منتظم. ويتم تعديل مستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص 
مخاطر أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم الشركة بتعديل أي مبلغ توزيعات 

 لى المساهمين أو أن تزيد رأس المال من خالل السوق المالية السعودية.ارباح مدفوع إ
 

من اللوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي  66بموجب نظام التأمين في المملكة العربية السعودية )المادة 
األدنى لمتطلبات رأس  السعودي( يتعين على الشركة الحفاظ على حد أدنى من هامش المالءة يعادل أكثر من: الحد

، كان مستوى مالءة الشركة م2017ديسمبر  31المال وهامش مالءة األقساط أو هامش مالءة المطالبات. كما في 
 أكثر من الحد األدنى لهامش المالءة بموجب نظام التأمين في المملكة العربية السعودية.

 
 ظامي للشركة:توضح المعلومات أدناه ملخص للحد األدنى من رأس المال الن

 
 م2016  م2017 
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

    
 1.259.387  1.423.560 الحد األدنى لرأس المال النظامي

 
 المخاطر المالية

تتمثل األدوات المالية الرئيسية للشركة في ذمم مدينة ناشئة عن عقود التأمين والوديعة النظامية واالستثمارات والنقد 
 في حكمه وودائع المرابحة والمطالبات القائمة وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى.وما 
 

 ال تبرم الشركة أي معامالت تتعلق بالمشتقات المالية.
 

تتمثل المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة في مخاطر أسعار السوق ومخاطر أسعار العمولة 
طر االئتمان ومخاطر السيولة. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة السياسات المتعلقة بإدارة ومخاطر العملة األجنبية ومخا

 كل من هذه المخاطر واعتمادها. وفيما يلي ملخص بهذه المخاطر:
 

 مخاطر أسعار السوق 
 إن مخاطر أسعار السوق هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.

 
التأمين وعمليات المساهمين معرضة لمخاطر السوق فيما يتعلق باستثماراتها. يتم تقليل هذه المخاطر إن عمليات 

من خالل االختيار األمثل لألوراق المالية. تحتفظ الشركة بمحافظ متنوعة وتقوم بمراقبة مستمرة لتطورات األسواق 
التي تؤثر على حركة سوق االسهم والسندات بما في ذات العالقة. باإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة العوامل الرئيسية 

 ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي للمنشآت المستثمر بها.
 

في قيمة االستثمارات مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة سيؤثر على عمليات التأمين  %5إن تغيرا  بنسبة 
مليون لاير  45.04مليون لاير سعودي(  27.2: م2016مليون لاير سعودي ) 41.03وعمليات المساهمين بمبلغ 

 مليون لاير سعودي( على التوالي. 35.7: م2016سعودي )
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(28
 

 )تتمة( المخاطر المالية
 

 مخاطر أسعار العمولة
لعادلة ا على الربحية المستقبلية أو القيمحتمال تأثير التغيرات في أسعار العمولة تنشأ مخاطر أسعار العمولة من ا

 لألدوات المالية. تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العمولة على ودائع المرابحة واالستثمارات في الصكوك.
 

ن ثالث أكثر مإلى  قابلة لالسترداد خالل فترة من ثالثة أشهر مرابحة واستثمارات في صكوك تودع الشركة ودائع
باستثناء تلك الودائع المقيدة التي يجب االبقاء عليها وفقا ألنظمة المملكة العربية السعودية والتي ال تكتسب سنوات 

 العمولةأسعار الشركة عليها أي عمولة. تحد اإلدارة من مخاطر سعر العمولة من خالل رصد التغيرات في معدالت 
 ا.بالعمالت المسجلة بها ودائعه

 
 31فيما يلي تفاصيل تواريخ االستحقاق للفئات الرئيسية من األوراق المالية التي يترتب عليها عمولة كما في 

 ديسمبر:
 

 عمليات التأمين

 

 

 عمليات المساهمين

 

 م2017 
 لاير سعودي ألف 
  

 3قل من أ
 شهور

  
وحتى  أشهر 3

 سنة واحدة

من سنة واحدة  
إلى مالث 
 سنوات 

أكمر من  
مالث 

 سنوات

  
 

 المجموع
          

 2.912.577  180.000  421.528  1.694.113  616.936 ودائع مرابحة
 403.859  254.795  51.222  66.372  31.470 استثمارات في صكوك

 م2016 
 لاير سعودي ألف 
  

 3قل من أ
 شهور

  
وحتى  أشهر 3

 سنة واحدة

من سنة واحدة  
إلى ثالث 
 سنوات 

  
أكثر من 

 ثالث سنوات

  
 
 جموعالم

          
 3.057.816  ــ        ــ        2.136.335  921.481 ودائع مرابحة

 243.653  110.453  371  60.112  72.717 استثمارات في صكوك

 م2017 
 لاير سعودي ألف 
  

 3قل من أ
 شهور

  
وحتى  أشهر 3

 سنة واحدة

من سنة واحدة  
إلى مالث 
 سنوات 

  
 مر منأك 
 مالث سنوات 

  
 

 المجموع
          

 1.032.086  20.000  355.087  477.134  180.585 ودائع مرابحة

 483.806  324.900  133.906  ــ        25.000 استثمارات في صكوك

 م2016 
 لاير سعودي ألف 
  

 3قل من أ
 شهور

  
وحتى  أشهر 3

 سنة واحدة

من سنة واحدة  
إلى ثالث 

 ت سنوا

  
  أكثر من

 ثالث سنوات

  
 

 المجموع
          

 987.494  ــ        ــ        699.167  288.327 ودائع مرابحة

 362.073  142.498  1.114  170.313  48.148 استثمارات في صكوك
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(28

 
 المخاطر المالية )تتمة(

 
 مخاطر أسعار العمولة )تتمة(

 لم يكن لدى الشركة ودائع بعمالت غير اللاير السعودي.
 

توضح المعلومات التالية مدى الحساسية في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات المساهمين تجاه 
 فة المتغيرات األخرى ثابتة:التغيرات المحتملة في أسعار العمولة مع بقاء كا

 
 م2016  م2017 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( عمليات التأمين

    

 30.572  29.125 نقطة اساس  100الزيادة في أسعار العمولة بمعدل 

 (30.572)  (29.125) نقطة اساس 100النقص في اسعار العمولة بمعدل 

 
 م2016  م2017 

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

    

 9.889  10.328 نقطة اساس  100الزيادة في أسعار العمولة بمعدل 

 (9.889)  (10.328) نقطة اساس 100النقص في اسعار العمولة بمعدل 

 
 جنبيةألا العملةمخاطر 

 صرف العمالت األجنبية.مخاطر العملة هي مخاطر تقلبات قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار 
 

خسارة كبيرة بسبب تقلبات أسعار الصرف حيث أن الشركة تتعامل  لحدوثتعتقد اإلدارة بوجود مخاطر قليلة للغاية 
 في األساس باللاير السعودي والدوالر االمريكي المربوط باللاير السعودي.

 
 مخاطر االئتمان

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

 
تعمل الشركة على الحد من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها فيما يتعلق بالعمالء عن طريق اتباع سياسة الرقابة 

ركة بتقدير الش االئتمانية ورصد الذمم المدينة القائمة بشكل مستمر لتقليل تعرض الشركة للديون المعدومة. تقوم
مخصص محدد النخفاض القيمة على أساس كل حالة على حدة. إضافة إلى المخصصات المحددة، تقوم الشركة 
بتكوين مخصص محفظة إضافي يتم تقديره على أساس جماعي بناء  على أعمار األقساط المدينة التي تجاوزت 

فيما يتعلق باألطراف األخرى عن طريق اإليداع موعد استحقاقها. وتسعى الشركة إلى الحد من مخاطر االئتمان 
لدى بنوك معروفة. تبرم الشركة عقود إعادة تأمين مع أطراف اخرى معروفة وجديرة بالثقة االئتمانية )مصنفة في 

 الفئة "أ" أو أعلى(.
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(28

 
 المخاطر المالية )تتمة(

 
 مخاطر االئتمان )تتمة(

 
 التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان وفقا  لفئة األصل المالي:يوضح الجدول 

 م2016  م2017 
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

    عمليات التأمين
 132.030  110.384 نقد وما في حكمه

 3.057.816  2.912.577 ودائع مرابحة
 544.090  820.776 استثمارات 

 980.543  870.982 أقساط مدينة، صافي
 1.720  1.030 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 15.676  32,683 ذمم مدينة أخرى

 4.748.432  4.731.875 

 
 م2016  م2017 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

    عمليات المساهمين

 93.800  119.500 نقد وما في حكمه

 987.494  1.032.806 ودائع مرابحة

 714.330  900.914 استثمارات 

 17.445  12.993 ذمم مدينة اخرى

 3.585  5.121 فوائد مستحقة على الوديعة النظامية

 80.000  80.000 وديعة نظامية

 2.151.334  1.896.654 

 
تعرض الشركة لمخاطر االئتمان من خالل تصنيف الموجودات احتمالية يقدم الجدول التالي معلومات بخصوص 

 -BBBإلى    AAAيشمل تصنيف االستثمار درجات تصنيف من وفقا  للتصنيف االئتماني لألطراف المقابلة. 
)بحسب وكالة مودي( وتعطى للشركات ذات التصنيف االئتماني  Baa3إلى    Aaa)وفقا لتصنيف أس آند بي و/أو 

 طرخ أعلى من درجة يمثلالذي و خارج نطاق درجة االستثمار أعاله لتصنيف األقل من الحد المذكورا يعتبرالجيد. 
موعد  مضىعلى انها خارج نطاق درجة االستثمار يتم التعامل مع الذمم المدينة . التعثر وفقا  لتصنيف الوكاالت

 .استحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها
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 )تتمة(  لقوائم الماليةات حول ايضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(28

 

 المخاطر المالية )تتمة(
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(
 

 موجودات مالية من عمليات التأمين

 درجة غير استممارية  
  

 
 

درجة 
 استممارية

  
 

 مقبول

مضى موعد  
استحقاقها ولكن 
 لم تنخفض قيمتها

 
 

 
 

 المجموع
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

 110.384  ــ      ــ      110.384  نقد وما في حكمه
 2.912.577  ــ      ــ      2.912.577  ودائع مرابحة
 820.776  ــ      ــ      820.776  استثمارات 

 870.982  259.659  611.323  ــ      أقساط مدينة، صافي
 حصة معيدي التأمين من 

 المطالبات القائمة  
 

 1.030  ــ      ــ      1.030
 32.683  ــ      ــ      32.683  ذمم مدينة أخرى

 4.748.432  259.659  611.323  3.877.450  م2017ديسمبر  31
 

 

 132.030  ــ      ــ      132.030  نقد وما في حكمه
 3.057.816  ــ      ــ      3.057.816  حةودائع مراب
 544.090  ــ      ــ      544.090  استثمارات

 980.543  363.239  617.304  ــ      أقساط مدينة، صافي
 حصة معيدي التأمين من 

 المطالبات القائمة  
 

 1.720  ــ      ــ      1.720
 15.676  ــ      ــ      15.676  ذمم مدينة أخرى

 4.731.875  363.239  617.304  3.751.332  م2016ديسمبر  31
 

 موجودات مالية لعمليات المساهمين

 

 

 

 

 

 درجة غير استممارية 

 
 
 

 
درجة 

 استممارية

  
 

  مقبول

مضى موعد 
استحقاقها ولكن لم 

  تنخفض قيمتها

 
 

 المجموع

 سعوديألف لاير   ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 119.500  ــ      ــ      119.500 نقد وما في حكمه

 1.032.806  ــ      ــ      1.032.806 ودائع مرابحة
 900.914  ــ      ــ      900.914 استثمارات 

 12.993  ــ      12.993  ــ     ذمم مدينة اخرى
 5.121  ــ      ــ      5.121 فائدة مستحقة على وديعة نظامية

 80.000  ــ      ــ      80.000 وديعة نظامية

 2.151.334  ــ      12.993  2.138.341 م2017ديسمبر  31
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(28

 
 المخاطر المالية )تتمة(

 
 مخاطر االئتمان )تتمة(

 
من الرصيد الختامي اإلجمالي  %10.4حسابات قائمة تمثل نسبة  5إجمالي األقساط المدينة، فإن أكبر فيما يتعلق ب

من الرصيد الختامي اإلجمالي  %14حسابات تمثل نسبة  5: أكبر م2016) م2017ديسمبر  31ألقساط مدينة في 
 من إجمالي االقساط المكتتبة. %5سبة ألقساط مدينة(. يزيد إجمالي القسط المكتتب من أحد العمالء الرئيسيين عن ن

 
 مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية عند استحقاقها. 
ال حتتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتسعى اإلدارة إلى توفير السيولة الكافية لتسديد أي التزامات 

 .نشؤها
 

تم استبعاد األقساط غير المكتسبة من التحليل حيث أنها ال تعتبر التزام تعاقدي. يُظهر الجدول التالي ملخصا  
 بالمطلوبات المالية للشركة بناء  على االلتزامات التعاقدية غير المخصومة المتوقعة المتبقية:

 

 

 تثماريةدرجة غير اس 

  
درجة 

 استثمارية

  
 

 مقبول

مضى موعد  
استحقاقها ولكن لم 

 تنخفض قيمتها

  
 

 المجموع

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

 93.800  ــ      ــ      93.800 نقد وما في حكمه
 987.494  ــ      ــ      987.494 ودائع مرابحة

 714.330  ــ      ــ      714.330 ت استثمارا
 17.445  ــ      17.445  ــ     ذمم مدينة اخرى

 3.585  ــ      ــ      3.585 فائدة مستحقة على وديعة نظامية
 80.000  ــ      ــ      80.000 وديعة نظامية

 1.896.654  ــ      17.445  1.879.209 م2016ديسمبر  31

      م2017

 وعالمجم  أكمر من سنة واحدة  حتى سنة واحدة 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي المطلوبات المالية لعمليات التأمين

 1.341.536  ــ      1.341.536 مطالبات قائمة

 39.613  ــ      39.613 إعادة تأمين مستحقة الدفع أرصدة 

 137.984  ــ      137.984 ومطلوبات أخرى الدفع مستحقة مصروفات

 200.000  ــ      200.000 ليات المساهمينمستحق لعم

 1.719.133  ــ      1.719.133 

      المطلوبات المالية لعمليات المساهمين

 74.083  66.469  7.614 ومطلوبات أخرىالدفع مستحقة  مصروفات

 148.704  137.863  10.841 زكاة وضريبة دخل مستحقة

 5.121  5.121  ــ     فائدة مستحقة على وديعة نظامية

 33.586  ــ      33.586 مستحق لجهات ذات عالقة

 52.041  209.453  261.494 

 1.980.627  209.453  1.771.174 المطلوبات المالية  مجموع
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 )تتمة(  ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(28

 
 تمة(المخاطر المالية )ت

 
 مخاطر السيـولة )تتمة(

 

 
 وضع السيولة 

 المالية في قائمة المركز المالي على التدفقات النقدية المخصومة وتكون جميعها مستحقةال تستند أي من المطلوبات 
على األساس الموضح اعاله. ال توجد فروقات بين تواريخ االستحقاق التعاقدية والمتوقعة للمطلوبات المالية الدفع 

 للشركة.
 

 .  ربحية السهم29
 

ة على المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية الصادرة والقائمة في تم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي الربح للسن
سهم بعد خصم د االيتم احتساب المتوسط المرجح لعد نهاية السنة، وال يتم تطبيق الربح المخفض للسهم على الشركة.

 ضمن برنامج الحوافز طويلة األجل. هاالسهم المشترا
 

 دوات الماليةالعادلة لأل القيم. 30
 
تظمة بين في معاملة من التزامو سداده لتحويل التي يتم الحصول عليه مقابل بيع أصل أالعادلة هي الثمن القيمة  (أ

حويل تراض أن معاملة بيع األصل أو تقياس القيمة العادلة على افيعتمد  .في تاريخ القياس السوقمشاركين في 
 :ماااللتزام تحدث إ

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

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

 
ديسمبر  31و م2017 ديسمبر 31عن قيمها الدفترية. كما في  جوهريا   ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفا  

(، لم يكن لدى الشركة أي ادوات مالية اخرى 6 يضاحالمدرجة بالقيمة العادلة )اإل ستثماراتالوباستثناء ام 2016
 تم قياسها بالقيمة العادلة.

 
 
 

      م2016

 المجموع  أكثر من سنة واحدة  حتى سنة واحدة 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي المطلوبات المالية لعمليات التأمين
 1.321.622  ــ      1.321.622 مطالبات قائمة

 15.117  ــ      15.117 إعادة تأمين مستحقة الدفعأرصدة 
 171.292    171.292 ومطلوبات أخرىالدفع مصاريف مستحقة 

 148.477  ــ      148.477 مستحق لعمليات المساهمين
 1.656.508  ــ      1.656.508 

      المطلوبات المالية لعمليات المساهمين
 62.140  59.316  2.824 ومطلوبات أخرىالدفع مصاريف مستحقة 

 116.953  89.801  27.152 دخل مستحقةزكاة وضريبة 
 3.585  3.585  ــ     فائدة مستحقة على وديعة نظامية

 24.344  ــ      24.344 مستحق لجهات ذات عالقة
 54.320  152.702  207.022 

 1.863.530  152.702  1.710.828 المطلوبات المالية  مجموع
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 )تتمة(  اإليضاحات حول القوائم المالية
 م 2017 ديسمبر 31كما في 

 
 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية. 30
 
 :القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنهاتحديد التالية ل 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

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

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

لة من خالل بالقيمة العادالمدرجة  لالستثمارات. تحدد الشركة المستوى الثاني للقيمة العادلة الثاني لألدواتالمستوى 
ت بين م يكن هناك تحويال. لبواسطة مدير الصندوق الفترة بنهاية ستثماراتاالعلى صافي قيمة  بناء   قائمة الدخل
 م. 2016ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في  المستويات

 
 القوائم الماليةاعتماد . 31

 
   (.م2018مارس  20)الموافق  هـ1439رجب  3بتاريخ  اإلدارةتم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 


