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 - 1التنظيم واألنشطة الرئيسية
شركة بوبا العربية للتامين التعاوني (الشركة) شركة سعودية مساهمة تم تاسيسها في المملكة العربية
السعودية وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم /138ك بتاريخ  24ربيع الثاني 1429هـ الموافق 1
مايو  .2008تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  4030178881الصادر بتاريخ  5جماد االول
 1429هـ (الموافق  11مايو .)2008
يقع المركز الرئيسي للشركة في:
شارع األمير سعود الفيصل
مقابل مبنى الخطوط السعودية
حي الخالدية
ص.ب 23807
جدة 21436
المملكة العربية السعودية
لدى الشركة ترخيص لمزاولة اعمال التأمين في المملكة العربية السعودية على اساس تامين التعاوني وفقا
للمرسوم الملكي رقم م 74/بتاريخ  29شعبان 1428هـ (الموافق  11ديسمبر  )2007ووفقا لقرار مجلس
الوزراء رقم  279بتاريخ  28شعبان 1428هـ (الموافق 10ديسمبر  .)2007الشركة مملوكة بنسبة
 %73.75من مؤسسين سعوديين والحصة العامة وبنسبة  %26.25لمساهمين مؤسسين غير سعوديين .
تم تسجيل الشركة في سوق االسهم السعودية تداول في  17مايو .2008
تتمثل اغراض الشركة في تقديم خدمات التأمين التعاوني واالنشطة المتعلقة به في المملكة العربية
السعودية وفقا لعقد تاسيس الشركة واالنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية .تكتتب الشركة في
التأمين الطبي فقط.

 . 2أسس اإلعداد
أ  .أسس القياس
تممم اعممداد القمموائم هممذه الماليممة األوليممة وفق ما ً لمبممدأ التكلفممة التاريخيممة وأسمماس اإلسممتحقاق المحاسممبي ومفهمموم
اإلستمرارية بإستثناء إحتساب اإلستثمارات بالقيمة العادلة في قائمة الدخل.
ب  .بيان التوافق
تم اعداد القوائم المالية االولية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  34التقارير المالية االولية.
التتضمممن القمموائم الماليممة االوليممة الممموجزة جميممع المعلومممات واالفصمماحات المطلوبممة العممداد القمموائم
المالية السنوية ,ويجب ان تقرأ مقرونة بمالقوائم الماليمة السمنوية المراجعمة للشمركة للسمنة المنتهيمة فمي
 31ديسمبر .2015
وفقا لمتطلبات نظام التأمين السعودي يتعين على الشمركة ان تحمتفظ بمدفاتر حسمابات مسمتقلة لعمليمات
التممأمين وعمليممت المسمماهمين وتعممرض القمموائم الماليممة وفقمما لممذلك .اممما الموجممودات المتعلقممة بعمليممات
التأمين وعمليات المساهمين فيحتفظ بها فعليا في عهدة الشركة .يمتم تسمجيل االيمرادات والمصمروفات
العائدة بشكل واضح الي من هذين النشاطين في المدفاتر الخاصمة بكمل نشماط يمتم تحديمد اسمس توزيمع
المصروفات من العمليات المشتركة من قبل االدارة ومجلس االدارة.
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 . 2أسس اإلعداد (تتمة)
ب  .بيان التوافق (تتمة)
وفقا لنظام الشركة االساسي يتم توزيع الفائض الناتج عن عمليات التأمين كما يلي:
المساهمون %90
نملة الوثااق %10
%100

اذا نتج عن عمليات التأمين عجز فيتم تحميل العجز بالكامل على عمليات المساهمين.
وفقمما للمممادة  70مممن انظمممة مؤسسممة النقممد العربممي السممعودي سمماما المطبقممة سمموف تقمموم الشممركة بعممد
موافقة ساما بتوزيع صافي فائض حملة الوثائق السنوي مباشمرة المى حملمة الوثمائق فمي وقمت معمين,
وحسب معايير مجلس االدارة وبشمرط ان يكمون عقمد العميمل سماريا ومسمددا حتمى تاريخمه فمي وقمت
سداد مبلغ التوزيع التعاوني.
تقوم الشمركة بعمرض قوائمهما االوليمة للمركمز الممالي علمى نطماق واسمع علمى اسماس درجمة السميولة
يتوقع استرداد وتسموية جميمع الموجمودات والمطلوبمات الماليمة ماعمدا الودائمع النظاميمة علمى التموالي
خالل اثنى عشرا شهرا بعد تاريخ التقارير االولية.
ان النتائج االولية للشركة التعتبر مؤشرا للنتائج السنوية.
جـ  .األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات
يتطلب اعداد القوائم المالية االولية الموجزة وفقا للمعايير الدولية للتقمارير الماليمة اسمتخدام التقمديرات
واالفتراضمممات التمممي تمممؤثر فمممي المبمممالغ المصمممرح بهممما للموجمممودات والمطلوبمممات واالفصممماح عمممن
الموجممودات والمطلوبممات المحتملممة ان وجممدت فممي تمماريخ القمموائم الماليممة االوليممة الممموجزة والمبممالغ
المصرح عنها لاليرادات والمصروفات خالل الفترة االولية بالرغم ممن ان همذه التقمديرات واالحكمام
تعتمد على افضل معرفمة لمدى االدارة باالحمداث واالجمراءات الحاليمة فمان النتمائج الفعليمة قمد تختلمف
بالنهاية عن تلمك التقمديرات تمرى االدارة ان القموائم الماليمة االوليمة المموجزة تعكمس جميمع التسمويات
(التي تتضمن التسويات العادية المتكمررة) الضمرورية لعمرض نتمائج العمليمات بشمكل عمادل للفتمرات
االولية المعروضة.
ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتفق ممع تلمك
المتبعممة فممي اعممداد القمموائم الماليممة الموحممدة للسممنة المنتهيممة فممي  31ديسمممبر 2014فيممما يلممي ملخممص
لألحكممام المحاسممبية الهامممة والتقممديرات واإلفتراضممات الهامممة فممي إعممداد هممذه القمموائم الماليممة األوليممة
الموجزة:

 . 1مخصص المطالبات القائمة

اإلدارة مطالبممة بإعممداد تقممديرات للمبممالغ المسممتحقة لحملممة الوثممائق واألطممراف الثالثممة الناشممئة عممن
المطالبات التى يتم تقديمها بموجمب عقمود التمأمين .تسمتند همذه التقمديرات بالضمرورة المى إفتراضمات
حممول عوامممل عديممدة تشمممل الممدرجات المتفاوتممة للتقممدير وعممدم التأكممد وقممد تختلممف النتممائج الفعليممة عممن
تقممديرات اإلدارة مممما يممؤدي الممى تغييممرات مسممتقبلية فممي المطلوبممات التقديريممة .تقمموم الشممركة عموم ما ً
بتقممدير مطالباتهمما بنمماء علممى الخبممرة السممابقة مممن محفظممة التممأمين .يممتم تقممدير المطالبممات التممي تتطلممب
قممرارات محكمممة أو تحكمميم ج إن وجممدت جعلممى اسمماس كممل حالممة علممى حممدة  .تقمموم اإلدارة بمراجعممة
مخصصاتها مقابل المطالبات المحققة والمطلبات المحققة التي لم يتم اإلبالغ عنهاج وذلك على اسماس
شهري  .يدرج أي فرق عمليات التأمين والفائض المتراكم لتلك السنة .كما يتم التحقق ممن مخصمص
المطالبممات القائمممة فممي  31ديسمممبر  2014و 31ديسمممبر  2015التممي تممم فحصممها مممن قبممل خبيممر
أكتواري مستقل.
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 . 2أسس اإلعداد (تتمة)
جـ  .األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات(تتمة)

 . 2تكاليف اإلقتناء المؤجلة

تسجل تكاليف إقتناء معينة تتعلق ببيع وثائق جديدة كتكاليف إقتناء مؤجلة ويتم إطفاؤها في قائممة ممن
عمليممات التممأمين والفممائض المتممراكم خممالل الفتممرة ذات الصمملة التممي تغطيهمما الوثممائق .إذا لممم تتحقممق
اإلفتراضممات المتعلقممة بالربحيممة فممي المسممتقبل لهممذه الوثممائق ويمكممن أن يممتم اإلسممراع فممي إطفمماء هممذه
التكمماليف .وقممد يتطلممب ذلممك أيض ما ً شممطب إضممافي لمخصممص اإلنخفمماض فممي قائمممة عمليممات التممأمين
والفائض المتراكم.

 . 3القيمة العادلة لألدوات المالية

تعتمد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في أسواق مالية نشطة فمي تماريخ التقريمر علمى سمعرها
المدرج بالسوق عندما ال يمكن أن تسمتمد القميم العادلمة للموجمودات والمطلوبمات الماليمة المسمجلة فمي
قائمة المركز المالي من األسواق النشطة ج يتم تحديدها بإستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقيميم
التممي تشمممل إسممتخدام النممماذج الحسممابية تسممتمد مممدخالت هممذه النممماذج مممن بيانممات السمموق التممي يمكممن
مالحظاتهمما كلممما كممان ذلممك ممكن ما ً لكممن إذا كممان هممذا غيممر متمموفر ج فيممتم إسممتخدام الحكممم لتحديممد القمميم
العادلة.

 . 4إحتياطي النقص في األقساط

يعتبر تقدير المنقص فمي أقسماط التمأمين الصمحي عمالى الحساسمية ألسمباب متعمددة مرتبطمة باألحمداث
الالحقة وشروطها .إنهما مبنيمة علمى نسمبة الخسمارة المتوقعمة للجمزء المتبقمي ممن المخماطر المرتبطمة
بالبوالص .للوصول لنسمبة الخسمارة المتوقعمة يأخمذ اإلكتمواري باإلعتبمار مطالبمات التمأمين وعالقتهما
باألقساط المتوقع تطبيقها في المستقبل.

 . 5مخصص المبالغ المدينة المشكوك في تحصيلها

يتم تكوين مخصص إلنخفاض قيمة األقساط عندما يكون هناك دليل موضموعي علمى أن الشمركة لمن
تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقا ً للشروط األصلية لإلستحقاق .تعتبمر الصمعوبات
المالية الجوهرية للمدين وعدم السداد أو التأخر في السداد مؤشرات على إنخفاض قيمة األقساط.

 . 6مفهوم اإلستمرارية

قدمت إدارة الشركة تقييما ً عن قدراتها على اإلستمرار وفقا ً لمفهموم اإلسمتمرارية وأقتنعمت بمأن لمديها
الموارد الالزمة لمواصلة العمل في المستقبل القريب عالوة على ذلك فإن اإلدارة ليسمت علمى درايمة
بأي شمكوك جوهريمة قمد تمؤدي المى شمك كبيمر علمى قمدرة الشمركة فمي اإلسمتمرار .لمذلك فمإن القموائم
المالية ال زالت تعد على اساس مفهوم اإلستمرارية.

د  .العملة الوظيفية وعملة العرض
يممتم عممرض هممذه القمموائم الماليممة بالريمماالت السممعوديةج التممي تمثممل العملممة الوظيفيممة للشممركة .كافممة
المعلومات المعروضة باللاير السعودي تم تدويرها ألقرب ألف مالم تتم اإلشارة الى غير ذلك.

 . 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
ان السياسممات المحاسممبية المتبعممة فممي اعممداد هممذه القمموائم الماليممة المرحليممة الممموجزة الموحممدة تتفممق مممع تلممك
المتبعممة فممي اعمممداد القمموائم الماليممة الموحمممدة للسممنة المنتهيممة فمممي  31ديسمممبر  2014باسممتثناء السياسمممات
المحاسبية الخاصة بأسس معامالت سمداد األسمهم الموضمحة فمي إيضماح  ( 3أ ) باإلضمافة ألسمس تطبيقهما
المذكورة في القائمة ادناه والتمي لميس لهما تماثير ممالي علمى القموائم الماليمة المرحليمة المموجزة للشمركة  .تمم
إعادة تصنيف وتجميع بعض األرقام المقارنة لتتالءم مع عرض الفترة الحالية.
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 . 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
أ) خطة التحفيز الطويلة األجل
ً
تقوم الشركة بقياس تكلفة معامالت سداد األسهم مع العاملين وفقا للقيمة العادلمة لألسمهم بتماريخ منحهما .ان
تقدير القيمة العادلة لمعامالت سداد األسهم يتطلب تحديد أفضل أساليب التقييم المعتمدة على شروط وحالمة
المنح .ان هذا التقدير يتطلب أيضا ً تحديد أفضل الممدخالت فمي اسملوب التقيميم بمما فيهما العممر اإلفتراضمي
للسهم المقترح ,وتقلبات أسعاره ,واألرباح الموزعة المنتجمة وعممل اإلفتراضمات عنهمما .ان اإلفتراضمات
واألساليب المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لمعامالت سداد األسهم مبينة في إيضاح رقم .15
ب) المعايير الدولية للتقارير المالية ولجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية للمعاييرالجديدة
اوالمعدلة المتبعة من قبل الشركة
تبنت الشركة المعايير الجديدة و التعديالت التالية علي المعايير المستخدمة حاليا و الصادرة من مجلس
معايير المحاسبة الدولية .
المعيار  /التفسير

الـبـيـــــــــــــــان

معيار المحاسبة الدولي رقم 19

تمموفر هممذه التعممديالت اعفمماء – عنممد اسممتيفاء شممروط معينممة مممن المتطلبممات
المقترحة في التعديالت التي جاءت في سنة 2011م بخصوص مساهمات
الموظفين /اطراف ثالثة لفترات الخدمة الخاضعة للمعادلمة المتعلقمة بمنمافع
البرنامج او على اساس القسط الثابت .يتيح التعديل الحالي الخيار في حال
الوفمماء بالشممروط – لتقلمميص كلفممة الخدمممة فممي الفتممرة التممي يممتم فيهمما تقممديم
الخدمة ذات الصلة.

معيار التقارير المالية الدولي رقم 1

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الول ممرة يوضمح التعمديل انمه يسممح
للمنشأه التي تقوم بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الول ممرة ولميس
الزاما عليها تطبيق المعيار الجديد او المعدل الذي لم يدخل منمه وبعمد حيمز
التطبيق ولكن متاح التطبيق المبكر.

معيار التقارير المالية الدولي رقم 2

لتوضيح تعريف شرط االستحقاق من خالل تعريف مستقل لكل من شرط
االداء وشرط الخدمة.

معيار التقارير المالية الدولي رقم 3

تجميع االعمال لتوضيح تصنيف وقيماس المثمن المحتممل فمي عمليمة تجميمع
اعمممال كممما تممم تعديلممه ايضمما لتوضمميح بممان المعيممار الينطبممق علممى محاسممبة
وتاسيس جميع انواع الترتيبات المشتركة الواردة في معيار التقارير المالية
الدولي رقم .11

معيار التقارير المالية الدولي رقم 8

قطاعمممات التشمممغيل ليشمممترط بوضممموح اإلفصممماح عمممما تتخمممذهاإلدارة ممممن
تقديرات عند تطبيق اسس تجميع قطاعات التشغيل.

معيار التقارير المالية الدولي رقم 13

لتوضمميح قيمماس المممذمم المدينممة والممذمم الدائنمممة قصمميرة االجممل التمممي
اليترتممب عليهمما او منهمما فائممدة بقيمتهمما المفمموترة دون خصممم اذا كممان
تاثير الخصم غير جوهري كما تم تعديلمه ايضما لتوضميح ان اسمتثناء
المحفظمممة ممممن المحتممممل ان ينطبمممق علمممى العقمممود فمممي مجمممال معيمممار
المحاسممبة الممدولي رقممم  39ومعيممار التقممارير الماليممة الممدولي رقممم 9
بغمممض النظمممر عمممما اذا كانمممت مسمممتوفية لتعريمممف االصمممل الممممالي او
االلتزام المالي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم .32

معيار المحاسبة الدولي رقم 16و 38

تعديل للمعيمار المدولي رقمم  " 16الممتلكمات واالالت والمعمدات " ومعيمار
المحاسممبة الممدولي رقممم  38الموجممودات غيممر الملموسممة توضممح التعممديالت
متطلبات نموذج اعمادة التقيميم بماقرار ان اعمادة تعمديل االسمتهالك المتمراكم
(االطفاء) ليس دائما يتناسب مع التغير في اجمالي القيمة الدفترية لالصل
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شركة بوبا العربية للتامين التعاوني
(شركة سعودية مساهمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر 2015

 . 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

معيار المحاسبة الدولى رقم 24

افصمماحات الجهممات ذات العالقممة – تممم توسمميع نطمماق تعريممف الجهممة ذات
العالقة ليشمل منشأة االدارة التمي تموفر خمدمات مموظفي االدارة الرئيسمين
الى المنشمأه المعمدة للتقمارير الماليمة سمواء تمم تقمديم همذه الخمدمات بصمورة
مباشرة او غير مباشرة.

معيار المحاسبة الدولي رقم 40

ممتلكات االستثمار يوضح ان على المنشأه تحديد فيما اذا كانمت الممتلكمات
المستحوذ عليها هي ممتلكمات لالسمتثمار بموجمب معيمار المحاسمبة المدولى
رقم  40والقيام باعداد تقييم منفصل بموجب معيار التقارير الماليمة المدولي
رقم  3لتحديد اذا كان االستحواذ يشكل تجميعا لالعمال.

ج) المعايير الدولية للتقارير المالية ولجنة تفسير التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير المطبقة
يظهر الجدول ادناه المعايير والتفاسير الصادرة وغير المطبقة حتى تاريخ صدور القوائم المالية
للشركة .مدرج ادناه قائمة بالمعايير الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقول ان تكون قابلة للتطبيق
في المستقبل .تعتزم الشركة تبنى هذه المعايير كلما امكن ذلك ممكنا عندما تصبح سارية المفعول.
المعيار  /التفسير
معيار المحاسبي الدولي رقم 1
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10
ورقم  12ومعيار المحاسبة الدولي رقم
28
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10
ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 14
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15
معيار المحاسبة الدولي رقم  16و38
معيار المحاسبة الدولي رقم  16و 41
معيار المحاسبة الدولي رقم 27

البيان
تعديل معيار المحاسبة الدولى رقم  1مبادرة
االفصاح
االدوات المالية.
تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  10ورقم  12ومعيار المحاسبة الدولي
رقم  – 28منشات استثمار تطبيق استثمار
موحد
تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  10ورقم  12ومعيار المحاسبة الدولي
رقم  28بيع او المساهمة في الموجودات
بين المستثمر والشركة الزميلة او المشروع
المشترك.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11
حساب اقتناء الفوائد في العمليات المشتركة
حسابات نظامية مؤجلة
ايرادات من عقود مع عمالء
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
 16و 38توضيح للطرق المقبولة
لالستهالك واالطفاء
اثمار النباتات الزراعية
تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 27
طريقة حقوق الملكية في قوائم مالية
مستقلة.

يسرى مفعوله اعتبارا
من الفرتات والتواريخ
التالية او بعدها

 1يناير 2016
1يناير 2018
 1يناير 2016

1يناير 2016

 1يناير 2016
 1يناير 2016
 1يناير 2017
 1يناير 2016
 1يناير 2016
1يناير 2016

تقوم الشركة حاليا بتقديم تاثير المعايير او التعديالت او التفاسير المذكور اعاله على القوائم المالية
للشركة عند التطبيق.
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شركة بوبا العربية للتامين التعاوني
(شركة سعودية مساهمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين في  31ديسمبر 2015
 -4الشهرة
ابرمت الشركة في  31ديسمبر  2008اتفاقية مع شركة بوبا ميمدل ايسمت ليمتمد م .م.ب.م (البمائع) (جهمة
ذات عالقة) تسمتحوذ الشمركة بموجبهما علمى عمليمات التمأمين العائمدة للبمائع فمي المملكمة العربيمة السمعودية
اعتبممارا مممن  1ينمماير  2009وقممد تمممت الموافقممة علممى عمليممة االسممتحواذ مممن قبممل مؤسسممة النقممد العربممي
السعودي (ساما) ونتج عنها شمهرة بقيممة  98مليمون لاير سمعودي تمم دفمع كاممل المبلمغ للبمائع فمي سمنوات
سابقة بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة.
 -5نقد وما في حكمه
يتألف النقد ما في حكمه مما يلي:
 31ديسمبر 2015
(غير مراجعة)
(الف لاير سعودي)

عمليات التأمين
نقد لدى البنوك

205,565

عمليات المساهمين
نقد لدى البنوك

593,297

 31ديسمبر 2014
(مراجعة)
(الف لاير سعودي)

1,384,281

462,569

يمثل النقد المقيد كما في  31ديسمبر  2015غطاء ضمانات اداء بمبلغ  17.1مليون لاير سمعودي (23.4
مليون لاير عام  )2014تم اصدارها الى العميل بالنيابمة عمن الشمركة رهنمت الشمركة ارصمدة بنكيمة تعمادل
مبلغ ضمان االداء لدى البنوك للحصول على هذه الضمانات.
 -6ودائع مرابحة
يحتفظ بودائع المرابحة لدى بنوك تجارية ودائع المرابحة هذه مقومة باللاير السعودي ولمديها ممدة اسمتحقاق
اصلية تتجاوز ثالثة اشهر وتنتج ايرادات مالية باسعار السوق السائدة.
فيما يلي حركمة ودائمع المرابحمة خمالل فتمرة اإلثنمي عشمر شمهراً المنتهيمة فمي  31ديسممبر  2015والسمنة
المنتهية في  31ديسمبر  2014كما يلي:
 31ديسمبر 2015
(غير مراجعة)
(الف لاير سعودي)

عمليات التأمين
الرصيد في بداية الفترة /السنة
ودائع مرابحة تستحق خالل الفترة /السنة
ودائع مرابحة تودع خالل الفترة /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

1,213,027
)(1,637,352
3,471,854
3,047,529
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 31ديسمبر 2014
(مراجعة)
(الف لاير سعودي)
956,230
)(1,795,361
2,052,158
1,213,027

شركة بوبا العربية للتامين التعاوني
(شركة سعودية مساهمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين في  31ديسمبر 2015
 -6ودائع مرابحة ( تتمه )

عمليات المساهمين
الرصيد في بداية الفترة /السنة
ودائع مرابحة تستحق خالل الفترة /السنة
ودائع مرابحة تودع خالل الفترة /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

 31ديسمبر 2015
(غير مراجعة)
(الف لاير سعودي)

 31ديسمبر 2014
(مراجعة)
(الف لاير سعودي)

44,730
)(44,730
500,000
500,000

126,993
)(416,177
333,914
44,730

 -7استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ان القيمة الدفترية لإلستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما يلي:
 31ديسمبر 2015
(غير مراجعة)
(الف لاير سعودي)
185,143
439,785

عمليات التأمين
عمليات المساهمين

 31ديسمبر 2014
(مراجعة)
(الف لاير سعودي)
189,968
454,578

تمثل اإلستثمارات اعاله إستثمار في محفظة إختيارية باللاير السعودي.
فيما يلي الحركة في اإلستثمارات خالل اإلثني عشر شهراً المنتهية في  31ديسمبر  2015والسنة المنتهية في 31
ديسمبر :2014
 31ديسمبر 2015
(غير مراجعة)
(الف لاير سعودي)

عمليات التأمين
الرصيد في بداية الفترة /السنة
مشتراه خالل الفترة /السنة
مستبعدة خالل الفترة /السنة
ايرادات مستلمة خالل الفترة /السنة
(خسائر)  /ارباح محققه خالل الفترة /السنة
(خسائر) /ارباح غير محققة خالل الفترة /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

189,968
419,553
)(423,043
4,040
)(1,251
)(4,124
185,143
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 31ديسمبر 2014
(مراجعة)
(الف لاير سعودي)
186,107
1,013,262
)(1,015,240
-1,979
3,860
189,968

شركة بوبا العربية للتامين التعاوني
(شركة سعودية مساهمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين في  31ديسمبر 2015
 -7استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ( تتمه )
 31ديسمبر 2015
(غير مراجعة)
(الف لاير سعودي)

عمليات المساهمين
الرصيد في بداية الفترة /السنة
مشتراه خالل الفترة /السنة
مستبعدة خالل الفترة /السنة
ايرادات مستلمة خالل الفترة /السنة
(خسائر) ارباح محققه خالل الفترة /السنة
(خسائر) ارباح غير محققه خالل الفترة /السنة

454,578
-)(996
2,422
)(2,015
)(14,204
439,785

الرصيد في نهاية الفترة /السنة

 31ديسمبر 2014
(مراجعة)
(الف لاير سعودي)
446,338
127,676
)(127,844
-168
8,240
454,578

تتم تسوية المبالغ المستحقة الى /المطلوبة من عمليات المساهمين من خالل تحويل النقد بين العمليات فمي كمل
تاريخ تقرير مالى .خمالل اإلثنمي عشمر شمهراً المنتهيمة فمي  31ديسممبر  2015حولمت عمليمات التمأمين مبلغما
نقممديا بواقممع  600.502مليممون لاير سممعودي الممى عمليممات المسمماهمين ( 276.9مليممون لاير سممعودي فممي 31
ديسمبر .)2014
 -8اقساط التأمين مدينة  -صافي

 31ديسمبر 2015
(غير مراجعة)
(الف لاير سعودي)
863,715
)(114,266
749,449

اجمالي اقساط تامين مدينة
مخصص اقساط تامين مدينة مشكوك في تحصيلها
اقساط تامين مدينة ,صافي

 31ديسمبر 2014
(مراجعة)
(الف لاير سعودي)
676,545
)(77,858
598,687

كانت الحركة في مخصص ذمم أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها كما يلي:
 31ديسمبر 2015
(غير مراجعة)
(الف لاير سعودي)
77,858
38,571
)(2,163
114,266

الرصيد في بداية الفترة /السنة
مخصص مكون خالل الفترة  /السنة
مخصص مستخدم خالل الفترة /السنة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

 31ديسمبر 2014
(مراجعة)
(الف لاير سعودي)
52,550
25,626
)(318
77,858

 . 9وديعة نظامية
وفقا ً لمتطلبات نظام التأمين السعودي فقد أودعت الشركة مبلغا ً يعادل  %10من رأسمالها المدفوع بما يعادل 80
مليون لاير سعودي لدى البنك الذي عينته ( ساما )  .خالل الربع الرابع من عام  ,2015قامت الشركة بزيادة الوديعة
النظامية إلى  80مليون لاير سعودي ,كما هو مطلوب في زيادة رأس المال .العموالت المستحقة على هذا اإليداع يتم
دفعها لساما وهذا اإليداع ال يمكن سحبه بدون موافقة ساما.
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شركة بوبا العربية للتامين التعاوني
(شركة سعودية مساهمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين في  31ديسمبر 2015
 .10صافي الحركة في المطالبات القائمة
لفترة الثالثة اشهرالمنتهية في
 31ديسمبر
2014
2015

عمليات التأمين
المطالبات القائمة في نهاية الفترة
المطالبات القائمة في بداية الفترة
حصة معيدي التأمين من
المطالبات القائمة في نهاية الفترة
حصة معيدي التأمين من
المطالبات القائمة في بداية الفترة
صافي الحركة في المطالبات
القائمة

اإلثني عشر شهرا المنتهية في
 31ديسمبر
2015

2014

( غير مراجعة)

( غير مراجعة)

( غير مراجعة)

( غير مراجعة)

1,054,369
)(1,040,377
13,992

812,530
)(759,713
52,817

1,054,369
)(812,530
241,839

812,530
)(450,096
362,434

)(3,012

)(13,432

)(3,012

)(13,432

6,098
3,086

15,447
2,015

17,078

54,832

13,432
10,420
252,259

13,708
276
362,710

(الف لاير
سـعودي)

(الف لاير
سـعودي)

(الف لاير
سـعودي)

(الف لاير
سـعودي)

 -11معامالت مع جهات ذات عالقة
فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2015
و 2014واألرصدة المتعلقة بنهاية الفترة:
مبـالــــغ المعــاملــــة
لفترة اإلثني عشر
لفترة اإلثني عشر
طبيعة المعاملة
الجهة ذات العالقة
شهراً المنتهية في
شهرا المنتهية في
 31ديسمبر 2014
 31ديسمبر 2015
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
(الف لاير سعودي)
(الف لاير سعودي)
عمليات التأمين
30,528
34,465
اقساط مكتتبة
مساهمون
74,858
2,669
اقساط تامين صادرة (انظر
مساهمون
ايضاح (أ) ادناه)
7,085
10,629
مطالبات مدفوعة
مساهمون
609
751
مصاريف عالج اعيد تحميلها
مساهمون
على طرف ذي عالقة (انظر
االيضاح (ب) ادناه)
168
خدمات عالقات عامة (انطر
مساهمون
اإليضاح ( جـ ) ادناه )
2,517
5,519
مصاريف معاد تحميلها
مساهمون
لطرف ذو عالقة (انطر
اإليضاح ( د ) ادناه )
شركة بوبا ميدل ايست ليمتد اتعاب عالمة تجارية (انظر
11,505
16,948
ايضاح (هـ) ادناه
القابضة (جهة ذات عالقة)
15,693
18,205
منافع قصيرة االجل
كبار موظفي االدارة
7,309
5,345
منافع طويلة االجل
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شركة بوبا العربية للتامين التعاوني
(شركة سعودية مساهمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين في  31ديسمبر 2015
 -11معامالت مع جهات ذات عالقة (تتمة)

أ .اقساط التأمين الصادرة تتعلق بمعيد التأمين وهو جهة ذات عالقة لجزء هام من االقساط المكتتبمة الحمد كبمار
عمالء الشركة وبعض الشركات الصغيرة يتم االفصاح عن حصمة معيمد التمأمين فمي االقسماط غيمر المكتسمبة
والمطالبات القائمة في قائمة المركز المالي االولية.
ب  .هممذه األطممراف ذات العالقممة هممي المستشممفى الت مي ت مزود الخممدمات ألي زبممائن للشممركة المخولممة وأعضممائها
المؤهلين ويمكنهم إسمتخدام تسمهيالت األطمراف ذات العالقمة .تقموم الشمركة بتغطيمة وسمداد كافمة المصماريف
العالجية لكافة العقود لهؤالء األطراف ذات العالقة المزودين للخدمة وفقا ً لشروط التعاقد.
خالل عام  2014قام أحد األطراف ذات العالقمة ببيمع مما يملكمة ممن أسمهم الشمركة وعليمه فلمم يصمبح طمرف
ذات عالقممة بتمماريخ  31ديسمممبر  .2014بلغممت المبممالغ المسممتحقة لألطممراف ذات العالقممة عممن المممدفوعات
للتكلفة العالجية كما في  31ديسمبر  2015المقدرة بلغت  295الف لاير سعودي.
جـ .يملك احد المساهمين  %45من االسهم فمي تمراكس شمركة عالقمات عاممة ,والتمي تقموم بتقمديم خمدمات عاممة
للشركة حتى عام .2014
د .بعض العاملين بالشركة خالل االثنمى عشمر شمهراً المنتهيمة فمي  31ديسممبر  2015عملموا فمي احمد المشماريع
المملوكة الحد مساهمي الشركة .وعليه فقد تم استرداد تكلفة هذه العمالة للفترة المذكورة من همذا الطمرف ذو
العالقة والبالغة  5,519لاير سعودي وجرى سدادها خالل هذه الفترة ( 2,517المف لاير سمعودي عمن عمام
.)2014
هـ .خالل عام  ,2010ابرمت الشركة اتفاقية مع جهة ذات عالقمة للحصمول علمى تمرخيص السمتخدام العالممات
التجارية (كلمة بوبا مع او بدون شعار) من طرف ذات العالقة  .ووفقا لالتفاق المبرم مع الشركة فان اتعاب
الشركة وبحد اقصى  %5من ارباح الشركة عن أي سنة مالية.
و  .ان المبالغ المستحقة الطراف ذات عالقة تم اظهارها ضمن االيضاحات حول القوائم المالية األولية
الموجزة  .ان صافي االقساط المدينة تتضمن صافي االقساط المستحقة من اطراف ذات عالقة بلغت 521
ألف لاير سعودي (صفر عن  31ديسمبر .)2014
 -12الزكاة وضريبة الدخل
تم احتساب الزكاة وضريبة الدخل المستحقة من قبل الشركة بناءا على افضل تقدير لالدارة.
فيما يلي حركة الزكاة وضمريبة المدخل المسمتحقة خمالل فتمرة اإلثنمى عشمر شمهراً المنتهيمة فمي  31ديسممبر
 2015والسنة المنتهية في  31ديسمبر .2014

الرصيد في بداية الفترة /السنة
المخصص خالل الفترة  /السنة
عكس مخصصات السنة السابقة
خالل الفترة  /السنة
المدفوعات خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

الزكاة المستحقة
(غير مراجعة )
(الف لاير
سعودي)
12,529
13,602

ضريبة الدخل
(غير مراجعة)
(الف لاير
سعودي)
11,374
36,153

المجموع
31ديسمبر2015
(غير مراجعة)
(الف لاير
سعودي)
23,903
49,755

(مراجعة )
(الف لاير
سعودي)
35,000
27,969

-)(6,386
19,745

-)(24,695
22,832

-)(31,081
42,577

)(26,323
)(12,743
23,903
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شركة بوبا العربية للتامين التعاوني
(شركة سعودية مساهمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين في  31ديسمبر 2015
 -12الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
وضع الربوط
قدمت الشركة اقراراتها الزكوية لكافة السنوات المالية بما فيها السنة المالية المنتهية في  31ديسممبر 2014
لمصلحة الزكاة والدخل.
إستلمت الشركة الربط المعدل للسنوات  2008حتى  2012متضمنة مطالبة جديدة متمثلة في زكاة
وضريبة الدخل وضريبة االستقطاع إضافة الى غرامات تأخير بلغ إجماليها  26.6مليون لاير سعودي
تتمثل اساسا ً في اإلستثمارات في األوراق المالية التي تم رفض طرحها من الوعاء الزكوي .كما حصلت
الشركة على الربط المبدئي للفترات من  2013حتى  2014تمثل مطالبات إضافية وصلت الى 13,4
مليون لاير سعودي نتجت عن رفض نفس اإلستثمار .قدمت الشركة إعتراض حول الربوطات وننتظر
الرد النهائي من قبل مصلحة الزكاة والدخل.
خالل عام  ,2014عكست الشركة مخصص الزكاة ,المتعلق بالسنوات السابقة ,بإجمالي قدره  26.3مليون
لاير سعودي كما تعتقد ا إلدارة أن المخصصات لم تعد مطلوبة ,وعدم وجود مبالغ إضافية من المتوقع ان
تدفع لمصلحة الزكاة والدخل للسنوات المتعلقة بالمخصصات المعكوسة.
خالل االثني عشر شهرا للفترة  31ديسمبر  ,2015قامت الشركة بعكس  6ماليين لاير سعودي (31
ديسمبر  26.3 :2014مليون لاير سعودي).
خالل عام  2014قدمت الشركة إعتراض حول ربوطمات الفتمرات ممن  2008حتمى  2013وخاصمة حمول
طريقة معالجة مصلحة الزكاة والدخل للودائع النظامية والتوزيعات التعاونية.
 -13راس المال
بلغ راس مال الشركة المدفوع  800مليون لاير سعودي مقسم الى  80مليون سمهم قيممة السمهم  10ريماالت
سعودي ( 40 -2014مليون سهم قيمة السهم  10رياالت سعودي) .
اوصى مجلمس ادارة الشمركة فمي اجتمماع الجمعيمة العاممة المنعقمدة بتماريخ  24اغسمطس  2015بزيمادة راس
مممال الشممركة شممريطة الحصممول علممى كافممة الموافقممات مممن الجهممات الرسمممية ومممن ثممم موافقممة المسمماهمين .
التوصممية تتمثمل فممي زيممادة راس المممال مممن  400مليممون لاير سممعودي الممى  800مليممون لاير سممعودي وذلممك
بزيادة عدد االسهم من  40مليون سمهم المى  80مليمون سمهم متمثلمة بزيمادة  40مليمون سمهم وذلمك باسمتخدام
 400مليون لاير سعودي من احتياطيات االرباح المبقاه الموجمودة بالشمركة  .حصملت الشمركة علمى موافقمة
مؤسسممة النقممد السممعودي ( س ماما ) وهيئممة سمموق المممال بشممأن الزيممادة المرتقبممة فممي راس المممال بتمماريخ 14
ديسمبر  2015و 8اكتوبر  2015على التوالي.
بتاريخ  7ديسمبر  2015وافق المساهمون في الجمعية العمومية غير العادية على زيادة راس المال وتعديل
النظمممام االساسمممي للشمممركة والتمممي تمممم نشمممرها فمممي تمممداول بتممماريخ  8ديسممممبر  2015وجممماري االنتهممماء ممممن
االجراءات القانونية لتوثيق تلك التعديالت والحصول النظام االساسي المعدل والسمجل التجماري خمالل شمهر
يناير .2016
 -14االحتياطي النظامي
وفقا لمتطلبات نظام التامين السعودي يجب تحويل عشرين بالمائة من صافي الدخل كاحتياطي نظمامي حتمى
يسمماوي هممذا االحتيمماطي مائممة فممي المائممة مممن راس المممال المممدفوع  .وبنمماءا عليممه فقممد حولممت الشممركة مبلممغ
 277.8مليمممون لاير سمممعودي ( 148.7 : 2014مليمممون لاير سمممعودي) المممى االحتيممماطي النظمممامي وتمثمممل
 %3.7من راس مال الشركة المدفوع.
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(شركة سعودية مساهمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين في  31ديسمبر 2015
 -15خطة التحفيز طويلة االجل
خالل سنة  2010طرحت الشركة خطة تحفيمز طويلمة االجمل لكبمار موظفيهما التنفيمذين حيمث تمم تصمميمها لمكافماتهم
مقابل دورهم في تحقيق اهداف الشركة طويلة االجل واهداف الخطة ذات الثالث سنوات .خالل سمنة  2014وبعمد

الحصممول علممى الموافقممات الداخليممة ذات الصمملة والتوضمميح مممن الجهممات النظاميممة فقممد باعممت الشممركة كافممة
االسهم المتبقية المحتفظ بهما بموجمب خطمة برنمامج تحفيمز المموظفين طويمل االجمل وقيمدت االلتمزام بموجمب
خطة برنامج تحفيز الموظفين طويل االجل المكافيء لالستحقاق النقدي السنوي للسنة الحاليمة بموجمب خطمة
التحفيز طويل االجل كما في  31ديسمبر  2014حسب متحصالت االسهم ذات الصملة التمي تصمنيفها تممت
تسوية التزامات خطة التحفيز طويلة االجل هذه جزئيا خالل الربع السنوي االول لعام  2015فيما يتفق ممع
القواعد وفقا لخطة برنامج التحفيز طويل االجل االصلي بعد استكمال الموافقات الداخلية المطلوبة.
أكملت الشركة خالل عام  2015الحصول علمى الموافقمات الداخليمة لطمرح البرنمامج الجديمد لحموافز طويلمة
األجل المعتمد بالكامل على اساس الحصص .ومن خالل الربع الثماني لعمام  2015حصملت علمى الموافقمات
الخارجية ذات الصلة من الجهمات النظاميمة لهمذا البرنمامج الجديمد وبالنتيجمة فمان اسمهم خطمة التحفيمز طويلمة
االجل تم شراؤها خالل الربع الثالث من عام  2015وبعد فترة المنع بالربع الثاني.
ان سبب خطة التحفيز طويلة االجل الجديدة تبقى لتشمجيع فريمق االدارة التنفيذيمة فمي تحقيمق اهمداف الشمركة
طويلممة االجممل ولجممذب وابقمماء الممموظفين الكبممار المنفممذين بالشممركة .ان الخطممة تعطممى تركيممز علممى كممل مممن
حاضر ومستقبل االداء وتمكن المشارك في المشاركة بنجماح الشمركة وتقماس بنماءا علمى نممو صمافي المدخل
وهامم الربح .لقد فصلت الخطة على اساس دورة ثالث سنوات من االداء .يمتم تقيميم االداء الفعلمي للشمركة
سنويا خالل الفترة المفصلة المحددة.
حيث ان خطمة التحفيمز طويلمة االجمل الجديمدة مبنيمة بالكاممل علمى اسماس الحصمص تقموم الشمركة باحتسماب
خطة التحفيز طويلة االجل وفقا الساس معامالت سداد االسهم يقموم المشمارك المعتممد بالحصمول علمى عمدد
من اسهم شركة بوبا العربية يعد استكمال ثالث سمنوات ممن االداء ,ومقماييس الشمركة لالنجمازات ,وشمروط
انجاز المشارك ,واسمتكمال الموافقمات الالزممة .لمذلك فمان شمراء اسمهم بوبما العربيمة سميتم ممن خمالل وسميط
وهو حاليا البنك االهلي كابيتال.

-

أي أسهم إضافية مستلمة في "خطة التحفيز طويلة األجل لموظفي بوبا" في حساب محفظة األسهم العاديمة,
تكون مرتبطة باألسهم المحتفظ بها في "خطة التحفيز طويلة األجل لموظفي بوبا" فمي شمركة بوبما العربيمة
"في حساب محفظة األسهم العادية" نيابة عن المشاركين في الخطة التحفيزيمة طويلمة األجمل ,ونتيجمة لقيمام
الشركة بتوزيع األرباح على صورة "أسمهم مجانيمة" أو نتيجمة لقيمام الشمركة بعمليمة "تجزئمة السمهم" ,تممت
مراكمتها في "خطة تحفيز طويلمة األجمل لمموظفي بوبما" فمي حسماب محفظمة األسمهم العاديمة .وتمم تحويلهما
بصورة نسبية على الشركاء وفقا ً لمكافئتهم لكمل سمهم محمتفظ بمه فمي "خطمة تحفيمز طويلمة األجمل لمموظفي
بوبا" في حساب محفظة األسهم العادية بعد إستحقاقها.
حيث ان حصص خطمة التحفيمز طويلمة االجمل متمثلمة فقمط باسمهم فانمة اليجموز بماي حمال ممن االحموال ان
يحصل المشارك في خطة التحفيز طويلة االجل على مقابل خالفا لالسمهم ان تكلفمة المسمتحق يعكمس تقمدير
االدارة في تكلفة عدد االسهم المتوقع تغطيتها خمالل كمل تماريخ وكمل تقريمر وسميتم مراجعتهما فمي الفتمرات
الالحقة ,اذا اقتضت الضرورة ,في حالة ان المعلومات تشير المى ان عمدد االسمهم المتوقمع للتغطيمة يختلمف
على التقديرات السابقة .في تاريخ التغطية تضمن الشمركة ان لمديها احتيماطي لخطمة التحفيمز طويلمة االجمل
يعادل عدد االسهم المغطاه.

-

فممي نهايممة فتممرة التغطيممة تتممولى لجنممة التكليممف والمكافممأة التصممديق علممى مممدى تحقممق االداء المطلمموب وعممدد
االسممهم التممي تغطيهمما ليممتم صممرفها للمشمماركين تتممولى اللجنممة المصممادقة علممى امكانيممة قيممام الشممركة بتحويممل
للممموظفين المقيممدين مايخصممهم مممن االسممهم المحممتفظ بهمما لممدى شممركة بوبمما العربيممة (الحمموافز طويلممة االجممل
لموظفي بوبا) حساب محفظة االسهم االعتيادية لكل مشارك في خطة التحفيز طويلة االجل كل في حسماب
االسممهم الخمماص بممه بنمماءا علممى تاكيممد التعليمممات عممن كممل مشممارك وتاكيممدات مسممؤوليتهم عممن حسمماباتهم
الشخصية (رقم الحساب البنكي او المحفظة).

-
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 - 15خطة الحوافز طويلة االجل ( تتمه )
اية اسهم زائمدة تمنجم عمن عمدم تغطيمة كافمة االسمهم وفقما للموائح خطمة التحفيمز طويلمة االجمل  :علمى سمبيل
المثال عن الغراممات التمي تمم احتسمابها وبالتمالي حجمزت ممن قبمل بوبما العربيمة ,وتمم احتسمابها كجمزء ممن
التحويل للدورة التالية على اساس تناسبي وعليه فان الناجم عن ذلك يؤدى الى انخفاض النقد الالزم لشمراء
االسهم في الد ورة التالية ان عدد اسمهم خطمة التحفيمز طويلمة االجمل لمن تتحمول المى نقمد نهائيما ان حصمص
اسممهم خطممة التحفيممز طويلممة االجممل الخاصممة بكممل مشممارك تممنجم دائممما عممن اسممهم ممنوحممة (لحسمماب حمموافز
طويلة االجل الخاصة بعاملين بوبا) الى حساب محفظة االسهم الشخصية لكل مشارك.
ان عمدد اسممهم خطمة التحفيممز طويلمة االجممل المشمتراه خممالل النصمف الثمماني لعمام  2015بلغممت وفقما للمموائح
والموافقات الخطة الجديدة  51.103سهم .ان تاريخ منح االسهم البالغة  32.110والبالغمة  18.993سمهم
هممما  23يوليممو 2015و  29نمموفمبر  2015علممى التمموالي .والقيمممة العادلممة للسممهم هممي  277لاير سممعودي
و 221.13لاير سعودي على التوالي.خالل العمام ,وافمق مسماهمي الشمركة فمي اجتمماع الجمعيمة العموميمة
غيممر العاديممة والتممي انعقممدت بتمماريخ  7ديسمممبر  2015علممى توزيممع سممهم منحممة لكممل سممهم .سمموف يكتسممب
وتنتقل لكل مشارك في احقية سهم المنحة كافة حقوق االداء في نهاية فترة االكتساب.
خالل السنة ,وافق مساهمو الشركة على إصدار  1سهم مجاني لكل  1سهم عقدت في اجتماع جمعيتهم
العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ  7ديسمبر  . 2015ويحق للمشاركين الحصول على سهم واحد
مجاني لكل سهم قائم في نهاية فترة االستحقاق وتوزع على المشاركين في نهاية فترة االستحقاق .وعقب
صدور أسهم المنحة خالل شهر ديسمبر عام  ,2015تم إحتجاز إجمالي  102,206سهم من بوبا العربية
في (حساب الموظفين الحوافز طويلة االجل الخاصة بعاملين بوبا) إلى حساب محفظة األسهم الشخصية
لكل مشترك.
تتحقق تكلفة الخطة خالل الفترة التي يتم الوفاء بشروط الخدمة ,وتنتهي بتاريخ تحقق احقية الموظف من
الخطة ان المصاريف المتحققة للخطة في كل تاريخ تقرير حتى تاريخ التغطية يمثل افضل تقديرات
االدارة لعدد االسهم المستخدمة في التغطية ان المصاريف او االيرادات الظاهرة بقائمة نشاط التامين
واالرباح المتراكمة للسنة تمثل حركة المصاريف المتراكمة المتحققة في بداية ونهاية السنة.
ان اجمالي المصاريف المتحققة لخدمات العاملين المستلمة وفقا لخطة التحفيز طويلة االجل وحملت في
قائمة نشاط التامين ضمن تكلفة العاملين يقابلها زيادة في قائمة التغير في حقوق المساهمين وفقا للمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم " 2الدفع على أساس األسهم".

 -16المعلومات الموسمية والقطاعية
 -1الموسمية
نظممرا لموسمممية اعمممال الشممركة فممان ايممرادات واربمماح التشممغيل عممادة يتوقممع ان تكممون مرتفعممة فممي النصممف
الثاني من السنة عند مقارنتها مع النصف االول للسنة.
 -2المعلومات القطاعية
تقوم الشركة فقط باصدار عقود تامين قصيرة االجل لتقديم خدمات رعاية صحية يتم تنفيذ كل عمليات
تامين الشركة في المملكة العربية السعودية والغراض االدارة تتم مراقبة العمليات في فئتين من العمالء
وذلك بناءا على عدد االعضاء الذين يشملهم التأمين يمثل العمالء الرئيسيون الشركات الكبيرة ويتم
اعتبار جميع العمليات االخرى غير رئيسية.
التتضمن القطاعات التشغيلية عمليات المساهمين في الشركة.
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شركة بوبا العربية للتامين التعاوني
(شركة سعودية مساهمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين في  31ديسمبر 2015

 -16المعلومات الموسمية والقطاعية (تتمة)
 - 2المعلومات القطاعية (تتمة)
التتضمن نتائج القطاع ايرادات االستثمار والعمولة وااليرادات االخرى ومصروفات البيع والتسويق
والمصروفات العمومية واالدارية.
التتضمن موجودات القطاع النقد ومافي حكمه وودائع مقيدة وودائع مرابحة واستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل والمصاريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى.
التتضمن مطلوبات القطاع ارصدة اعادة التأمين المستحقة والمصروفات المستحقة ومطلوبات اخرى
والتزامات ضمن خطة تحفيز طويلة االجل وحصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين.
طبقا الجرءات التقارير الداخلية للشركة تم اعتماد القطاعات التشغيلية من قبل االدارة فيما يتعلق بانشطة الشركة
وموجوداتها ومطلوباتها كما هي مدرجة ادناه:
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  31ديسمبر 2015
( غير مراجعة )
المجموع
غير رئيسي
رئيسي
(الف لاير
(الف لاير
(الف لاير
سعودي)
سعودي)
سعودي)
اجمالي االقساط المكتتبة
اقساط التأمين الصادرة
صافي االقساط المكتتبة
صافي الحركة في االقساط غير المكتسبة
صافي االقساط المكتسبة

463,133
)(14,940
448,193
674,313
1,122,506

636,861
)(9,175
627,686
61,669
689,355

1,099,994
)(24,115
1,075,879
735,982
1,811,861

اجمالي المطالبات المدفوعة
المطالبات المستردة
صافي المطالبات المدفوعة
صافي الحركة في المطالبات القائمة
صافي المطالبات المتكبدة
ايرادات غير موزعة
مصروفات غير موزعة

905,023
)(25,849
879,174
11,677
890,851
231,655

554,031
)(13,274
540,757
5,401
546,158
143,197

1,459,054
)(39,123
1,419,931
17,078
1,437,009
374,852
12,151
)(158,752
228,251

الفائض من عمليات التأمين
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شركة بوبا العربية للتامين التعاوني
(شركة سعودية مساهمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين في  31ديسمبر 2015

 -16المعلومات الموسمية والقطاعية (تتمة)
 - 2المعلومات القطاعية (تتمة)

اجمالي االقساط المكتتبة
اقساط التأمين الصادرة
صافي االقساط المكتتبة
صافي الحركة في االقساط غير المكتسبة
صافي االقساط المكتسبة
اجمالي المطالبات المدفوعة
المطالبات المستردة
صافي المطالبات المدفوعة
صافي الحركة في المطالبات القائمة
صافي المطالبات المتكبدة
نتيجة صافي االكتتاب
ايرادات غير موزعة
مصروفات غير موزعة
الفائض من عمليات التأمين

اجمالي االقساط المكتتبة
اقساط التأمين الصادرة
صافي االقساط المكتتبة
صافي الحركة في االقساط غير المكتسبة
صافي االقساط المكتسبة
اجمالي المطالبات المدفوعة
المطالبات المستردة
صافي المطالبات المدفوعة
صافي الحركة في المطالبات القائمة
صافي المطالبات المتكبدة
نتيجة صافي االكتتاب
ايرادات غير موزعة
مصروفات غير موزعة
الفائض من عمليات التأمين

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  31ديسمبر 2014
( غير مراجعة )
المجموع
غير رئيسي
رئيسي
(الف لاير
(الف لاير
(الف لاير
سعودي)
سعودي)
سعودي)
821,384
494,551
326,833
)(1,421
)(751
)(670
819,963
493,800
326,163
581,772
3,830
577,942
1,401,735
497,630
904,105
675,736
)(1,157
674,579
36,184
710,763
193,342

356,125
)(832
355,293
18,648
373,941
123,689

1,031,861
)(1,989
1,029,872
54,832
1,084,704
317,031
5,149
)(187,003
135,177

لفترة االثني عشر شهرا المنتهية في  31ديسمبر 2015
( غير مراجعة )
المجموع
غير رئيسي
رئيسي
(الف لاير
(الف لاير
(الف لاير
سعودي)
سعودي)
سعودي)
7,328,016
2,894,567
4,433,449
)(42,464
)(15,526
)(26,938
7,285,552
2,879,041
4,406,511
)(546,154
)(198,403
)(347,751
6,739,398
2,680,638
4,058,760
3,157,391
)(33,253
3,124,138
133,327
3,257,465
801,295
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1,850,306
)(15,657
1,834,649
118,932
1,953,581
727,057

5,007,697
)(48,910
4,958,787
252,259
5,211,046
1,528,352
26,965
)(824,141
731,176

شركة بوبا العربية للتامين التعاوني
(شركة سعودية مساهمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين في  31ديسمبر 2015

 -16المعلومات الموسمية والقطاعية (تتمة)
 -2المعلومات القطاعية (تتمة)

اجمالي االقساط المكتتبة
اقساط التأمين الصادرة
صافي االقساط المكتتبة
صافي الحركة في االقساط غير المكتسبة
صافي االقساط المكتسبة
اجمالي المطالبات المدفوعة
المطالبات المستردة
صافي المطالبات المدفوعة
صافي الحركة في المطالبات القائمة
صافي المطالبات المتكبدة
ايرادات غير موزعة
مصروفات غير موزعة

لفترة االثنى عشر شهرا المنتهية في  31ديسمبر 2014
( غير مراجعة )
المجموع
غير رئيسي
رئيسي
(الف لاير
(الف لاير
(الف لاير
سعودي)
سعودي)
سعودي)
5,740,449
2,125,809
3,614,640
)(81,807
)(2,860
)(78,947
5,658,642
2,122,949
3,535,693
)(1,063,567
)(379,841
)(683,726
4,595,075
1,743,108
2,851,967
2,000,675
)(1,654
1,999,021
299,147
2,298,168
553,799

1,288,453
)(1,179
1,287,274
63,563
1,350,837
392,271

الفائض من عمليات التأمين

رئيسي
(الف لاير
سعودي)
موجودات عمليات التأمين
ذمم اقساط تامين مدينة -بالصافي
حصة معيدي التأمين من اقساط غير
مكتسبة
حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة
تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة
موجودات غير موزعة
المجموع
مطلوبات وفائض عمليات التأمين
اقساط غير مكتسبة
مطالبات قائمة
مطلوبات وفائض غير موزع
المجموع

3,289,128
)(2,833
3,286,295
362,710
3,649,005
946,070
31,479
)(650,280
327,269

كما في  31ديسمبر 2015
( غير مراجعة )
المجموع
غير رئيسي
(الف لاير سعودي)
(الف لاير
سعودي)

418,246
--

331,203
900

749,449
900

2,672
58,105
--

340
20,310
--

3.012
78,415
3,529,720
4,361,496

1,675,344
653,640
--

1,215,335
400,729
--

2,890,679
1,054,369
416,448
4,361,496

- 25 -

شركة بوبا العربية للتامين التعاوني
(شركة سعودية مساهمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين في  31ديسمبر 2015

 -16المعلومات الموسمية والقطاعية (تتمة)
 -2المعلومات القطاعية (تتمة)

رئيسي
(الف لاير سعودي)
موجودات عمليات التأمين
اقساط تامين مدينة – صافي
حصة معيدي تامين من اقساط غير
مكتسبة
حصة معيدي التأمين من مطالبات
قائمة
تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة
موجودات غير موزعة
المجموع
المطلوبات والفائض من عمليات
التأمين
اقساط غير مكتسبة
مطالبات قائمة
مطلوبات وفائض غير موزعة
المجموع

كما في  31ديسمبر 2014
(مراجعة)
المجموع
غير رئيسي
(الف لاير سعودي)
(الف لاير سعودي)

364,505
39,733

234,182
--

598,687
39,733

13,432

--

13,432

41,642
--

14,959
--

56,601
2,858,091
3,566,544

985,674
277,359

1,397,684
535,171
--

--

2,383,358
812,530
370,656
3,566,544

 -17إحتساب الربح األساسي والمخفض للسهم
تم احتساب الربح االساسي والمخفض للسهم من خالل قسمة صافي ربح السنة على المتوسط الممرجح لعمدد
االسهم العادية الصادرة والقائمة في نهاية الفترة.
اليتم تطبيق االرباح  /الخسائر المخفضة للسهم الواحد.
-18
أ.

القيمة العادلة لالدوات المالية
القيمة العادلة هي الثمن التي يتم الحصول عليه مقابل بيع اصل او سداده لتحويل التزام في معاملة
منت ظمة بين مشاركين في االسواق في تاريخ القياس يعتمد قياس القيمة العادلة على اقتراض ان معاملة
بيع االصل او تحويل االلتزام يحدث اما:
 في السوق الرئيسي لالصل اوااللتزام أو ج
 في غياب السوق الرئيسي في افضل سوق مواتي لالصل او االلتزام
يجب ان تتمكن الشركة من الوصول الى السوق الرئيسي او السوق المواتي.
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شركة بوبا العربية للتامين التعاوني
(شركة سعودية مساهمة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين في  31ديسمبر 2015
-18

القيمة العادلة لالدوات المالية ( تتمه )
تتكون الموجودات المالية من النقد وماف ي حكمه وودائع مقيدة وودائع مرابحة واقساط تامين مدينة
واستثمارات وحصة اعادة تاين من المطالبات القائمة وودائع نظامية وذمم مدينة اخرى وتتكون
مطلوباتها المالية من مطالبات قائمة وارصدة اعادة تامين مستحقة والتزام بموجب خطة تحفيز طويلة
االجل ومبالغ مستحقة الطراف ذات عالقة ومطلوبات اخرى التختلف القيم العادلة لالدوات المالية
اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية كما في  30ديسمبر  2015و 31ديسمبر  2014وبدون عالقة
باالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (االيضاح رقم  )7لم يكن لدى الشركة
أي ادوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة.

ب .تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لالدوات المالية:
المستوى االول :االسواق المتداولة في اسواق نشطة لنفس االداره ( .مثال ج بدون تعديل أو إعادة
تشكيل ) .
المستوى الثاني :االسواق المتداولة في اس واق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة او اساليب تقييم
اخرى من اجلها تبنى كافة المدخالت الجوهرية على معطيات االسواق الممكن ادراكها.
المستوى الثالث :اسا ليب التقييم التي من اجلها اليبنى أي مدخل جوهري على معطيات االسواق الممكن
ادراكها.
كما في تاريخ  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر  2014فان كافة االدوات المالية التي تم تقييمها بالقيمة
العادلة هي ادوات المستوى الثاني .ال يوجد أي تحويالت بين المستوى االول والثاني والثالث خالل
الفترة.
 .19اعتماد مجلس االدارة
تم اعتماد هذه القوائم المالية االولية الموجزة من قبل مجلس االدارة في  9ربيع الثاني 1437هـ الموافق
 19يناير 2015م.
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