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شهد سوق التأمني السعودي خالل السنوات 
األخرية املاضية العديد من التطورات الهامة 

ويأتي يف مقدمتها منح تصاريح مزاولة 
نشاط التأمني التعاوين لعدد من شركات 

التأمني املساهمة إيذانًا ببداية عهد 
جديد لصناعة التأمني يف اململكة العربية 

السعودية. وكانت بوبا العربية إحدى تلك 
الشركات التي منحت تصريح مزاولة نشاط 

التأمني الصحي يف شهر أغسطس من 
العام 2008م، ويف 31 ديسمرب 2008م قامت 

شركة بوبا العربية بشراء املوجودات وحتويل 
احملفظة التأمينية لشركة بوبا الشرق 

األوسط املسجلة يف مملكة البحرين إىل 
شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين وبدأت 

العمليات التشغيلية اعتبارًا من
1 يناير 2009م.

أشعر بالفخر والسرور للتقدم امللحوظ 
الذي أحرزته شركة بوبا العربية خالل الفرتة 

األوىل من تداولها يف السوق السعودي بعد 
استحواذها على احملفظة التأمينية لشركة 

بوبا الشرق األوسط. وبالنيابة عن أعضاء 
جملس اإلدارة أود أن أتقدم بخالص الشكر 
والتقدير ملدراء الشركة التنفيذيني وجميع 

املوظفني الذين من خالل التزامهم وحسن 
قيادتهم جعلوا من العام 2009م عامًا فيه 

منوًا مميزًا لعمالء الشركة وزيادة إليراداتها 
وربحيتها.  

حني قامت الشراكة ما بني جمموعة بوبا 
العاملية وجمموعة ناظر يف العام 1997م، كان 

لدينا رؤية قوية وطويلة األجل تهدف إىل ريادة 
سوق التأمني الصحي من خالل تقدمي خدمات 

استثنائية ومميزة لقاعدة كبرية من العمالء.  
واآلن وبعد هذه الرحلة الرائعة وبنهاية العام 

2009م، نستطيع أن نشعر بالفخر واالعتزاز 
بنمو قاعدة عمالءنا لتضم أكرث من 5,000 شركة 

كبرية ومؤسسة صغرية كعمالء يثقون بنا 
وبخدماتنا، وإىل إيرادات تصل إىل أكرث من

"هذا األمر الذي يجعل الشركة 
تفخر باخلدمات املتنوعة 

واملميزة التي تقدمها من 
خالل تطويع التقنية احلديثة 
واالستفادة منها يف خدمة 

عمالئها. حيث أن الواقع يربهن 
على أن ثمانية من أصل 

عشرة من عمالئنا يجددون 
ثقتهم بنا يف كل عام."

خطاب رئيس جملس اإلدارة

لؤي بن هشام ناظر، رئيس جملس اإلدارة

السادة/ مساهمي شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يطيب يل أن أضع بني أيديكم التقرير السنوي األول لشركة بوبا 
العربية للتأمني التعاوين بعد تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن 

1429/04هـ املوافق 1 مايو 2008م. تأسيس الشركة يف 24/

1,2 مليار ريال سعودي وأكرث من 530 موظف 
منهم 42% سعوديون يعملون بجهد والتزام.

اجلانب األكرث إبداعًا يف هذه الفرتة هو أن 
هذا النمو املطرد يف قاعدة العمالء صاحبه 
استمرارية الشركة بتقدمي خدماتها املميزة 

والراقية لعمالئها، هذا األمر الذي يجعل 
الشركة تفخر باخلدمات املتنوعة واملميزة 

التي تقدمها من خالل تطويع التقنية احلديثة 
واالستفادة منها يف خدمة عمالئها. حيث أن 
الواقع يربهن على أن ثمانية من أصل عشرة 

من عمالئنا يجددون ثقتهم بنا يف كل عام، 
وهذه شهادة جتعلنا مستمرين يف تقدمي 

أقصى جهودنا لتعزيز وحتسني وتطوير قدراتنا 
يف خدمة عمالئنا. 

يف احلقيقة إن الرحلة قد بدأت للتو فقط 
ولدينا طموحات جريئة وكبرية لتكون شركة 
بوبا العربية رائدة قطاع التأمني الصحي يف 

اململكة العربية السعودية، وسنواصل بإذن 
اهلل التمسك مببادئنا األساسية يف سعينا 
لتحقيق أهدافنا. وأنا على يقني وإميان بأن 

فريق العمل يف بوبا قادر على االستمرار 
ومواصلة البناء ملستقبل واعد ومشرق

بإذن اهلل.         

املهندس / لؤي بن هشام ناظر
رئيس جملس اإلدارة 

 1.2مليار
اإليرادات املكتسبة عام 2009
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التقرير السنوي األول لشركة  أشعر بفخر كبري وأنا أقدم 
بوبا العربية الذي يغطي الفرتة من 1 مايو 2008م إىل

31 ديسمرب 2009م. 

خطاب الرئيس التنفيذي

 طل ناظر ،الرئيس التنفيذي 

لقد متيزت هذه الفرتة بالنمو السريع بالرغم 
من التحديات الكبرية التي شهدها السوق، 
وقد كان الهدف الذي رسمناه يوم انطلقنا 

قبل 12 سنة، أن نكون يف طليعة هذا السوق 
من خالل النمو الذي يصب يف مصلحة العمالء 

واملساهمني ويرتكز على:
  

   • زيادة اإليرادات وقاعدة العمالء. 
   • االلتزام مبواصلة حتسني وتطوير خدمات  

         العمالء وفق ارفع املعايري الدولية.
   • االستمرار يف قيادة أعمال الشركة  

         بفاعلية من خالل إدارة واعية لتكاليف           
         التشغيل. مواصلة استخدام التقنية 

         احلديثة لكافة األنظمة واإلجراءات. 
   • االستثمار يف مواردنا البشرية لنتميز من 

          خالل تركيزنا على خدمة العميل.
   • زيادة قدرتنا يف جماالت التوزيع وقنوات      

         البيع، مع توفريأسرع وأحدث أنظمة   
     الربط واالتصال. 

لقد شهدت الفرتة التي يغطيها هذا التقرير 
منوًا ملحوظًا يف األقساط التأمينية وأعداد 

املنتفعني  ومن أهم اإلجنازات التي حتققت مع 
نهاية العام 2009م :

   •  1.205 مليون ريال إجمايل األقساط التأمينية 
          املكتسبة.

   •  56 مليون ريال صايف أرباح.
   • قاعدة عمالء تزيد عن 5,000 عميل من 

          الشركات الكبرية واملتوسطة والصغرية 
          من كافة القطاعات والصناعات يف 

          اململكة.  

وخالل الفرتة بلغت صايف املطالبات املتكبدة 
حوايل 973 مليون ريال يف حني كان هامش 

الربح  4.6% بالرغم من التنافس الشديد 
الذي يشهده السوق إىل جانب تضخم أسعار 

اخلدمات الطبية نتيجة ارتفاع الطلب على 
اخلدمات الصحية باإلضافة إىل حمدودية سعة 

مزودي هذه اخلدمات. 

ومن املؤشرات الهامة التي شهدها هذا العام 
نسبة العمالء الذين اختاروا البقاء )التجديد( 

مع بوبا والتي زادت عن 80% وقد قمنا بخدمة 
قاعدة عمالءنا من خالل شبكة تضم أكرث من

500 مستشفى ومستوصف يف اململكة 
العربية السعودية.

وبالرغم من أن أعمالنا شهدت منوًا غري 
مسبوق، إال أننا حرصنا على أن يبقى العميل 

على قمة أولوياتنا دائمًا يف كل ما نقوم به 
وحتقيقًا لذلك قمنا بإطالق  خط املساعدة 

الطبي الذي يقدم للعمالء املعلومات الطبية 
التي تساعدهم على إدارة شئونهم الصحية 
بشكل أفضل، كما قمنا بتسخري التقنية من 

خالل موقع الشركة اإللكرتوين والهواتف اجلوالة 
يف حملة لتوعية عمالءنا بحمى الضنك، كما 

عملنا يدًا بيد مع العديد من اجلهات احلكومية 
وعلى رأسها وزارة الصحة على عقد العديد 

من احملاضرات الهادفة إىل توعية املواطنني 
بفريوس A H1N1  وتزويدهم باملعلومات التي 

تساعدهم على الوقاية من املرض.   

إن هذه النتائج املذهلة مل تكن لتتحقق لوال 
االلتزام واجلهود املتواصلة التي بذلها موظفينا 
الذين هم رأس مالنا احلقيقي، ولقد شهد عام 

2009م زيادة بلغت 30% يف أعداد املوظفني  
وتطورًا ملحوظًا على صعيد رضا املوظفني 

واستمرارهم يف العمل، ومن اخلطوات التي 
بذلتها الشركة يف جمال رعاية موظفيها :

   • زيادة االستثمار يف جمال التدريب بنسبة 
 %100          

   • إطالق برنامج التطوير اإلداري
   • حتقيق نسبة سعوده تصل إىل %42 

   •  28 % من العاملني لدينا من السيدات 
          انطالقًا من حرصنا على توفري تكافؤ 

          فرص العمل للمرأة السعودية

ويف إطار سعينا الدائم لتطوير فعاليتنا وتقدمي 
األفضل لعمالئنا ، قمنا بتسخري أحدث ما وصلت 

إليه التقنية العاملية من خالل أنظمتنا وطرق 
عملنا من حيث:

   • تطوير نظام التشغيل املركزي إىل 
          املستوى الذي ميكنه من استيعاب مليوين 

           منتفع.
   • حتسني وزيادة كفاءة مركز اتصاالت 

          خدمات العمالء ونظام الرد على 
         املكاملات.

 )CRM(  إطالق نظام املبيعات اجلديد •   
         الذي سيمكننا من حتسني طرق التواصل 

         مع العمالء.

"وبالرغم من أن أعمالنا 
شهدت منوًا غري مسبوق، 
إال أننا حرصنا على أن يبقى 
العميل على قمة أولوياتنا 
دائمًا يف كل ما نقوم به."
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يف املئة نسبة العمالء الذين 
اختاروا البقاء )التجديد( مع بوبا 

4
تقلدت بوبا العربية املرتبة 

الرابعة لتوفريها أفضل بيئة 
عمل من بني 500 شركة شملها 

االستطالع عام 2009م.

ومن األمثلة الدالة على تسخري التقنية 
ملصلحة عمالءنا، قمنا بتفعيل  نظام البطاقة 

الذكية والتي تعمل بالبصمة من خالل 300 جهاز 
مت تركيبه لدى مكاتب العديد من مزودي اخلدمة 

يف شبكتنا مما انعكس على تقدمي خدمة 
عالجية وموافقات مسبقة سريعة ويف زمن 

قياسي، وألن رضا العمالء يف قمة أولوياتنا 
فإننا عاقدي العزم خالل العام 2010م على تعميم 

نظام البطاقة الذكية )بسمة( على جميع 
مزودي اخلدمة يف شبكتنا املعتمدة.

  
مل يكن هذا اجلهد أن مير دون تقدير، حيث 

حصلنا على العديد من اجلوائز منها :

   • جائزة أفضل احللول اإلبداعية حيث حازت  
   الشركة على جائزة املركز األول لألعمال 
         اإللكرتونية للعام 2009م وللمرة الثالثة يف 

         قطاع التأمني يف الشرق األوسط   
 Insurex Dubai املقدمة من         

   • رابع أفضل بيئة عمل بني 500 شركة 
          سعودية، طبقًا لالستطالع املعد من

          قبل جريدة االقتصادية السعودية.
    • أفضل بيئة عمل للموظفات على مستوى 

         اململكة العربية السعودية طبقًا 
         لالستطالع املعد من قبل جريدة 

         االقتصادية. 

وكشركة رائدة يف قطاع التأمني الصحي يف 
السوق السعودي  كانت منتجاتنا وعملياتنا 

التأمينية متوافقة بشكل كامل مع متطلبات 
اجلهات التنظيمية ومت احلصول على جميع 

الرتاخيص واملوافقات الالزمة. وتطبيقًا 
لألنظمة الرقابية املشرفة على قطاع التأمني 

يف اململكة فقد شّكل جملس اإلدارة خالل 
العام 2009م عدة جلان منها جلنة املراجعة 

وجلنة الرتشيحات واملكافآت واللجنة التنفيذية 
وجلنة االستثمار واخملاطر. 

وستواصل الشركة بعون اهلل عز وجل الرتكيز 
على مركزها التنافسي يف قطاع التأمني 

الصحي وعلى حتقيق منو مستمر ومتزن يف 
أرباح الشركة وحقوق املساهمني، انطالقًا 

من حرصنا الدائم على تقدمي خدمات متميزة 
ومتنوعة جلميع عمالئنا من خالل  مواصلة 

االستثمار يف مواردنا البشرية وتدريبها 
وصقلها وفق أحدث املعايري على الشكل الذي 

يؤهلها ملواكبة هذا التطور. 

واسمحوا يل ختامًا أن أعرب عن خالص شكري 
وتقديري ألعضاء جملس اإلدارة على جهودهم 

وتفانيهم يف توجيه أعمال الشركة، ولفريق 
اإلدارة وكافة املوظفني داخل اململكة ألدائهم 

املتميز، مواصلني طريقنا نحو مزيد من 
االزدهار والنجاح يف عام 2010م لقيادة التأمني 

الصحي يف اململكة والعناية بحياة األشخاص 
الذين نرعاهم بحول اهلل وتوفيقه. 

 

طل هشام ناظر 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
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"وستواصل الشركة بعون 
اهلل عز وجل الرتكيز على 

مركزها التنافسي يف 
قطاع التأمني الصحي وعلى 

حتقيق منو مستمر ومتزن 
يف أرباح الشركة وحقوق 

املساهمني."

 56
مليون ريال صايف أرباح



أعضاء جملس اإلدارة
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1. املهندس لؤي هشام ناظر،
رئيس جملس اإلدارة 

انضم املهندس لؤي ناظر إىل جملس اإلدارة 
ومت انتخابه رئيسًا للمجلس يف عام 2007م، كما 
يشغل املهندس ناظر منصب رئيس جملس 

إدارة جمموعة ناظر التي متتلك وتدير العديد 
من الشركات يف خمتلف قطاعات األعمال 

االقتصادية مثل االستثمارات املالية، الرعاية 
الصحية، الصناعات التحويلية، تنظيم املؤمترات 

واملناسبات، و تسويق وتوزيع األجهزة الطبية، 
واملهندس ناظر عضوًا يف جملس الضمان 
الصحي التعاوين وهو اجلهة املنظمة لعمل 

قطاع التأمني الطبي يف اململكة كما شغل 
يف املاضي منصب نائب  رئيس اللجنة الوطنية 

للتأمني يف جملس الغرف الصناعية والتجارية 
السعودية كما يعترب املهندس ناظر أحد 

املفاوضني الرئيسيني يف العديد من اجلهات 
احلكومية التي تعمل على تطوير قطاع التأمني 

يف اململكة. 

 
2. السيد وليم ستيفن وارد،

عضو جملس اإلدارة 

انضم وليم وارد إىل جملس إدارة بوبا العربية 
للتأمني التعاوين يف أبريل 2008م وهو أيضًا عضو 
جملس إدارة يف كل من بوبا اإلكوادور اس. ايه، 

شركة بوبا ماكس للتأمني الصحي احملدودة، 
شركة امدكس للتأمني احملدودة وشركة بوبا 

الشرق األوسط احملدودة.

يف عام 2006م انضم وليم وارد إىل بوبا بوصفه 
رئيس تشغيل أعمال بوبا العاملية. وحاليًا 

يشغل منصب رئيس تشغيل األسواق الدولية 
ومسئواًل عن بوبا هونغ كونغ وبوبا تايالند وبوبا 

أمريكا الالتينية.

3. الدكتور حممد عاكف املغربي،
عضو جملس اإلدارة  

الدكتور املغربي هو طبيب وجراح العيون، 
رئيس مستشفيات ومراكز مغربي يف  الشرق 
األوسط وأفريقيا، ورئيس جملس إدارة شركة 

املنصور واملغربي لالستثمار والتنمية - مصر، 
مؤسس ورئيس مؤسسة النور - مصر، 

املؤسس والرئيس الفخري جمللس الشرق 
األوسط األفريقي لطب العيون،عضو جملس 

إدارة مؤسسة املستقبل لبناء مساكن 
منخفضة التكلفة - مصر، عضو جملس إدارة 

الصندوق املصري للتنمية االجتماعية، مؤسس 
ورئيس جملس أمناء املعهد السعودي 

للخدمات الصحية - السعودية، مؤسس 
ونائب رئيس مؤسسة إبصار لتأهيل املعاقني 

بصريًا - السعودية، مؤسس كلية مغربي 
الدولية للتمريض - مصر، وعضو يف جملس 

أمناء اجلامعة الربيطانية يف مصر، وعضو يف 
جملس أمناء جامعة النيل يف مصر، رئيس 

جملس التعليم عن بعد يف جامعة مصر، عضو 

سابق يف جملس أمناء جملس االختصاصات 
الطبية الفرعية يف اململكة العربية السعودية.

 
وهو أيضًا نائب رئيس اجمللس الدويل لطب 

العيون ، وعضو سابق يف جملس أمناء جامعة 
جونز هوبكنز، بالتيمور، ماريالند، الواليات املتحدة 
األمريكية، عضو سابق يف اجمللس االستشاري 

ملعهد ويلمر للعيون يف بالتيمور، وعضو يف 
اجمللس االستشاري من جامعة جونز هوبكنز 
للصحة العامة وكلية الصحة العامة، بالتيمور، 

وعضو يف اجمللس االستشاري لبنك األنسجة 
الدويل - بالتيمور، وعضو يف األكادميية األمريكية 

لطب العيون، وعضو يف اجلمعية األمريكية 
جلراحة العيوب االنكسارية والكاتاراكت، نائب 

رئيس االحتاد الدويل لبنك العيون، وعضو سابق 
يف منظمة الصحة العاملية وبرنامج الفريق 

االستشاري املعني بالوقاية من العمى، وعضو 
سابق يف الوكالة الدولية للوقاية من العمى 

2” من قبل منظمة الصحة  02 0 لفرقة “رؤية 
العاملية.

4. املهندس زهري حامد فايز،
عضو جملس اإلدارة 

رئيس شركة زهري فايز وشركاءه لالستشارات 
الهندسية واملعمارية والهندسية وأنظمة 

املعلومات والهندسة الصناعية وأنظمة 
املعلومات الهندسية، التي ُأسست عام 

1975م، وتصنف اليوم كإحدى أهم الشركات  
االستشارية يف العامل، ولها فروع  يف جدة، 

الرياض ، الظهران والقاهرة.

وكان املهندس  فايز عضو يف جملس منطقة 
مكة املكرمة ملدة 4 سنوات حتى 2009م. وهو 

رئيس جملس أمناء كلية دار احلكمة اخلاصة 
للبنات يف جدة، وعضو جملس إدارة اجمللس 

السعودي للمهندسني، وعضو اجمللس 
االستشاري لكلية املعمار والتخطيط بجامعة 

كولورادو يف الواليات املتحدة األمريكية، وعضو 
اللجنة االستشارية لكلية التصميم البيئي 

بجامعة امللك عبد العزيز يف جدة، وعضو 
اللجنة االستشارية لكلية التصميم البيئي 

بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 
الظهران.

واملهندس  فايز حاصل على شهادة 
البكالوريوس واملاجستري يف هندسة املعمار 

من جامعة كولورادو يف عامي 1970 و1971م على 
التوايل.  

5. السيد عامر عبد اهلل علي رضا،
عضو جملس اإلدارة 

هو العضو املنتدب جملموعة اخلدمات والتي 
هي جزء من جمموعة شركات زينل، وعضو 

جملس إدارتها. كما يشغل السيد رضا 
منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية 

لتطوير التجارة والصادرات، وعضو جملس إدار 

الشركة األم وهي الشركة السعودية للخدمات 
الصناعية - شركة مساهمة سعودية، وهو 

كذلك عضو يف جملس إدارة طريان سما.

وهو عضو جملس إدارة جمعية أصدقاء حدائق 
جدة ، وهي منظمة غري ربحية، تخرج السيد 

علي رضا من كلية بيتزر يف كاليفورنيا بشهادة 
البكالوريوس يف االقتصاد والعلوم السياسية 

عام 1994م. وقد التحق بالعديد من برامج 
التطوير اإلداري والتنفيذي بجامعة كاليفورنيا- 

2م، وجامعة  000 بريكلي 1996م، جامعة هارفارد 
2م.   003 ستانفود 

6. السيد أنثوين كابريللي،
عضو جملس اإلدارة 

املدير التنفيذي للتشغيل مبجموعة بوبا أمريكا 
الالتينية، وشملت مهام وظيفته السابقة 
لدى جمموعة بوبا مدير عام تنمية األعمال، 

أوروبا، الشرق األوسط وأمريكا الالتينية، مدير 
عام املبيعات العامليةوتطوير األعمال لدى بوبا 

الدولية.

7. السيد طل هشام ناظر،
الرئيس التنفيذي 

قبل تقلده هذا املنصب، عمل مديرًا عامًا 
للعمليات وخدمات العمالء لدى بوبا الشرق 
األوسط، وعمل قبل ذلك لدى البنك األهلي 

التجاري وأوريكس كابيتال ومرييل لينش. ويتمتع 
طل بعالقات متينة مع جمتمع األعمال يف 

اململكة، ويشغل حاليًا عضوية جمالس إدارات 
الهيئات التالية: 

جلنة التأمني يف الغرفة التجارية والصناعية 
مبحافظة جدة، املركز الوطني ملعايري التأمني 

الصحي، والشركة العربية للتسويق الطبي 
احملدودة. كما يشغل حاليًا منصب نائب رئيس 

جملس اإلدارة جملموعة ناظر. حصل على 
شهادة املاجستري من جامعة وارتون يف 

بنسلفانيا يف مايو 2001م، وشهادة البكالوريوس 
يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا يف لوس 

أجنلوس يف ديسمرب 1996م. 



رسالتنا

أن نكون
رواد الرعاية 

الصحية
يف اململكة من خالل 

العناية
بحياة األشخاص

الذين نرعاهم

رؤيتنا

العناية
بحياة األشخاص

الذين نرعاهم

”

”

“

“
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قصتنا: بوبا يف اململكة العربية السعودية

1,3 مليار ريال
إجمايل األقساط املكتتبة عام 2009

بدايتنا:

تأسست بوبا الشرق األوسط يف البحرين يف 
سبتمرب 1997م كمشروع مشرتك بني جمموعة 

بوبا وجمموعة ناظر. وبدأ هذا املشروع 
املشرتك اجلديد نشاطه يف اململكة العربية 
السعودية بهدف تقدمي خدمات تأمني صحي 
عاملية املستوى حتقق له الريادة يف السوق 
باالستفادة من خربات جمموعة بوبا العاملية 

يف التأمني الصحي وفهم جمموعة ناظر 
للسوق السعودي.

منذ الوهلة األوىل انصب تركيز بوبا على تنمية 
قدراتها لتوفري غطاء تأمني صحي شامل 

تدعمه خدمات عاملية. وقد سعت بوبا لتنفيذ 
هذه اإلسرتاتيجية بإطالقها خلط خدمة العمالء 

الذي يعمل على مدار الساعة واألسبوع، 
وتبعه خدمة العمالء عرب اإلنرتنت وبرنامج 

بوبا »دايركت« أول منتجات الشركة ملبيعات 
التجزئة.

تنظيم السوق: 

يف منتصف عام 2006م بدأت احلكومة 
السعودية بإلزام شركات القطاع اخلاص 

التي يتجاوز عدد عامليها 500 عامل من غري 
السعوديني بتوفري التأمني الطبي لهم. ويف 

العام التايل مت تطبيق النظام على الشركات 
الصغرية، األمر الذي أسهم يف منو أعمال 
الشركة لتشهد زيادة يف عضويتها خالل 

الثالثة أعوام املاضية بلغت نسبتها 50% كما 
متكنت بوبا من رفع نسبة االحتفاظ بعمالئها 

ألكرث من 80% على مدار الثالث سنوات املاضية 
وبإجمايل أقساط مكتتبة بلغت 1،347 بليون ريال 

سعودي. 

  
إدارة النمو:

يف حني أن جميع شركات التأمني الصحي 
توفر نفس التغطية التي ينص عليها جملس 

الضمان الصحي التعاوين، ميزت بوبا العربية 
نفسها يف السوق من خالل تقدميها خلدمات 

تضمنت أحدث التقنيات. فاستطاعت بوبا 
العربية أن تقدم لعمالئها جتربة فريدة من 

نوعها يف جمال خدمة العمالء. 

اخلدمات التي أطلقتها بوبا العربية خالل 
السنوات املاضية والتي نالت رضا الكثريين 

يف اململكة العربية السعودية ودول جملس 
التعاون اخلليجي بتلبيتها الحتياجات العمالء 

هي:

   • خط خدمة العمالء على مدار الساعة 
         واألسبوع

   • خدمة رسائل بوبا القصرية
   • خدمة العمالء عرب اإلنرتنت

   • خدمة بسمة التي تضمنت بصمة األصبع 
         والبطاقة املمغنطة

   • خدمة طبيب على الهاتف

حتى منتصف التسعينيات 
مل تكن صناعة التأمني 

منظمة من ِقبل احلكومة 
السعودية. مع ذلك، كان 

هناك ما يقارب من مئة 
شركة تعمل يف السوق 

السعودي عن طريق مكاتب 
يف اخلارج تابعة لشركات 

تأمني متعددة اجلنسيات. 

يف عام 1999م صدر 
مرسوم ملكي إلنشاء 
هيئة مستقلة تنظم 

الئحة التأمني الصحي لغري 
السعوديني، وهي جملس 

الضمان الصحي التعاوين. 
بدأ التطبيق الفعلي 

للتأمني الطبي للعاملني 
يف منتصف عام 2006م 

حيث شملت املرحلة األوىل 
إلزام الشركات الكبرية 

التي يتجاوز عدد العاملني 
بها 500 عامل من غري 

السعوديني. وخالل العام 
التايل مت تطبيق النظام 

على الشركات األخرى، مما 
شكل حافزًا لتحقيق منو 

كبري يف صناعة التأمني يف 
اململكة.
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يف مارس 2008م، بعد استيفاء جميع 
الشروط القانونية برأس مال قدره 

400 مليون ريال سعودي، مت طرح 
أسهم بوبا  العربية للتداول واالكتتاب 

العام يف اململكة العربية السعودية. 
وحقق االكتتاب جناحًا غري مسبوقًا يف 

هذا القطاع، إذ جتاوز جميع املعايري 
احملددة للصناعة متخطيًا االكتتاب 

املطلوب بأكرث من 2,5 مليون مكتتب. 

لتدرك احلجم الفعلي، مت فتح االكتتاب 
العام للمواطنني السعوديني فقط، 

فإذا كان العدد التقريبي للسكان 
السعوديني حوايل 17 مليون نسمة، 

جند أن حوايل 15% من السعوديني 
الذين بلغوا العمر القانوين يرغبون يف 
االستثمار يف أسهم الشركة، حظي 
االكتتاب يف أسهم بوبا العربية بنجاح 

منقطع النظري لتصبح اآلن شركة 
بوبا العربية للتأمني التعاوين واحدة 

من كربى الشركات املساهمة يف 
اململكة العربية السعودية.

التـــــداول
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جدول يبني النسبة املئوية آلراء عمالء بوبا 
بالنسبة خلدمة العمالء ومدى رضاهم عن 

اخلدمة، من سنة 2009-2005

أيضًا مت تقدمي خدمات تكميلية وخدمات دعم 
تتيح للعمالء االستفادة التامة من عضويتهم 

لدى بوبا العربية. فباإلضافة إىل الروابط عرب 
اإلنرتنت املوجودة من قبل وسط شبكة بوبا 

من املستشفيات واملستوصفات يف جميع 
أنحاء اململكة العربية السعودية، مت إطالق 

خدمة إصدار املوافقة املسبقة لطلبات 
العالج آليًا لتقلل من أوقات االنتظار، كما مت 

إطالق خدمة األطباء املتجولون لضمان حصول 
عمالءها على الرعاية الصحية اجليدة داخل 

شبكتهم. هذه اخلدمات وغريها من خدمات 
الدعم أسهمت بفاعلية يف جعل بوبا العربية 

شركة تأمني طبي رائدة يف املنطقة.

متّيزنا:

فقد يسرت لنا التكنولوجيا احلديثة تقدمي 
خدمات واسعة النطاق من خالل 500 موظفًا 

أسهموا يف منح عمالءنا جتربة بوبا املميزة. 
ومبساهمة موظفينا غري العادية متكنت بوبا 

العربية من التميز على نظائرها باالستثمار يف 
املوظفني من أجل تنمية قدراتهم وكفاءتهم 

املهنية، استطاعت بوبا العربية أن تتقلد 
مكانتها يف مقدمة الصناعة. كما أن اجلهود 

التي بذلتها يف سبيل تأمني أفضل بيئة عمل 
للمرأة السعودية ومساواتها بالرجل وضعتها 

بني كربيات الشركات التي تتميز بأفضل بيئة 
عمل يف اململكة، حيث تقلدت بوبا العربية 
املرتبة الرابعة من بني 500 شركة شملها 

االستطالع عام 2009م.
 

املستقبل:

يف أبريل 2010م، بدأت بوبا العربية تقدم خدماتها 
من مقر أكرب وأفضل يف جدة يستوعب النمو 
السريع الذي شهدته الشركة خالل السنوات 
املاضية والذي تطلب توظيف وتدريب املزيد 

من الكوادر للعناية مبحفظتها املتنامية.

من هذا املقر اجلديد، سوف تستمر بوبا العربية 
يف تكوين منوذجًا يقتدي به اآلخرين، وحتافظ 

على مكانتها الرائدة بتقدمي خدمات حتقق 
فائدة مباشرة لعمالئها.

من بداياتها املتواضعة إىل ريادتها للصناعة، 
سوف تستمر بوبا العربية يف صنع تاريخ يف 

خدمة العمالء.
90

النسبة املئويةلرضى عمالء بوب
 عن اخلدمات املقدمة لهم من

مركز خدمة العمالء



"من خالل أكرث من 52,000 
موظفًا منتشرين حول العامل 

، توسعت عمليات جمموعة 
بوبا لتقدم رعاية صحية 

شاملة يف 12 دولة."

 جمموعة بوبا

منذ أن تأسست جمموعة بوبا يف عام 1947م، 
بدأت تتطور من كونها شركة بريطانية تضم 

38,000 عضوًا إىل منظمة دولية رائدة تعنى 
بالرعاية الصحية لتضم أكرث من 10 مليون عضوًا 

يف 190 دولة .
 

وانطالقًا من رؤيتها التي تتمثل يف العناية 
بصحة األشخاص الذين تتوىل رعايتهم، حققت 

منوًا كبريًا خالل الـ 63 عامًا املاضية ليتسع 
نشاطها األصلي وهو التأمني الطبي اخلاص 

ليشمل االنشطة التالية :

املستشفيات   -
الرعاية املنزلية   -

السيطرة على املرض  -
-  املعلومات الصحية والتدريب 

تأمني السفر   -

من خالل أكرث من 52,000 موظفًا منتشرين حول 
العامل ، توسعت عمليات جمموعة بوبا لتقدم 
رعاية صحية شاملة يف 12 دولة. أما وجودها 

يف اململكة العربية السعودية فقد متثل يف 
شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين.

 شركة عاملية

 تشمل عمليات جمموعة بوبا يف اململكة 
املتحدة  التأمني الصحي الشخصي، 

واملستشفيات، والتقييم الصحي، ودور الرعاية، 
والرعاية الصحية املنزلية والتدريب الصحي. 

ويف أسبانيا، تعد جمموعة بوبا واحدة من أكرب 
مقدمي خدمات الرعاية الصحية من خالل 

شركة بوبا سانيتاس.

يف السنوات القليلة املاضية، منت بوبا إىل حد 
كبري وتوسع نشاطها من خالل استحواذها 

على شركات التأمني الصحي الرئيسية 
والشركات ذات الصلة يف أمريكا الشمالية 

واسرتاليا والهند. كما أطلقت عملياتها 
التشغيلية يف الصني باعتبارها واحدة من 

أكرب األسواق سريعة النمو يف العامل. ومؤخرًا 
 Health( استحوذت جمموعة بوبا على شركة

Dialogue( يف الواليات املتحدة األمريكية. 

 الرتكيز على الصحة

على مدى أكرث من 0 6 عامًا، ظلت جمموعة بوبا 
وفية ألهدافها التي تتلخص يف مساعدة 
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الناس على التمتع بحياة صحية سعيدة، 
وحتقيقًا لهذه الغاية ركزت بوبا جهودها 

وسخرت جميع مواردها للنهوض بالصحة 
والرعاية الصحية.  بهذا املستوى من اخلربة 
والرثاء املعريف الذي حصلت عليه جمموعة 

بوبا من خالل عملها يف خمتلف األسواق 
العاملية، تسرتشد بوبا طريقها إىل النمو يف 

احلاضر واملستقبل. 

10
مليون عميل يف خمتلف أنحاء العامل

عامل بوبا
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قيمنا اجلوهرية

االحرتام
نتعامل مع كل شخص على أنه فرد 

قائم بذاته ونفعل كل ما بوسعنا 
حلماية خصوصيته وصون كرامته.

 األخـــالق
أن يعتمد علينا اآلخرين من خالل 

تطبيقنا ألكرث املعايري صرامة 
وتصرفنا بالشكل املناسب يف كل 

األحوال.

 االلتــــزام
نحن ملتزمون بتقدمي خدمات 

استثنائية ونعمل باستمرار على 
البحث عن سبل جديدة لتحسني 

وحماية صحة الناس.

 املسؤولية
جودة وكفاءة وقيمة خدماتنا هي 

مسؤولية كل واحد منا.

 الرعايــــــة
الرعاية الصحية هي جوهر عملنا، 

وهذا هو سبب وجودنا.

 التمكيــــن
من خالل تقدمينا ملعلومات دقيقة 

وواضحة مبنية على معرفتنا 
وخربتنا، نستطيع مساعدة الناس 

على فهم املواضيع الصحية التخاذ 
القرارات التي تناسبهم.



خط خدمة العمالء على مدار اليوم واألسبوع 

يعلم عمالء بوبا العربية بأنه متى ما احتاجوا ألي مساعدة ميكنهم االتصال 
 بخط خدمة العمالء الذي يعمل 24 ساعة 7 أيام يف األسبوع.

بوبا آكتف

بالتسجيل يف هذه اخلدمة، يتسنى للعمالء التمتع براحة البال من خالل 
إجراء معامالتهم مع بوبا عرب اإلنرتنت يف الوقت الذي يرونه مناسبًا ويف أي 

مكان يف العامل.

رسائل بوبا القصرية

بالتسجيل يف هذه اخلدمة اجملانية، يستطيع العمالء احلصول على 
حتديثات جمانية على طلباتهم التي قدموها أو التي قدمت نيابة عنهم 

إىل بوبا، مما ميكنهم من احلصول على خدمات الرعاية الصحية لدى 
املستشفيات بسرعة.

بسمة

تتيح هذه اخلدمة لعمالء بوبا سرعة احلصول على خدمات الرعاية الطبية 
يف املستشفيات باستخدام البطاقة املمغنطة وبصمة األصبع، وتساعد 

بسمة على توفري احلماية الالزمة للسجالت الطبية للمراجعني.

املوافقات املسبقة عرب اإلنرتنت

لقد مت ربط شبكة املستشفيات واملستوصفات التي تتعامل معها 
بوبا العربية يف جميع أنحاء اململكة العربية السعودية من خالل اإلنرتنت. 
ويتيح هذا الربط اإللكرتوين تنفيذ جميع طلبات املوافقات املسبقة التي 

يتم تقدميها نيابة عن املراجع بسرعة فائقة ومن ثم حصوله على العناية 
الطبية املطلوبة. 

األطباء املتجولون

تتيح هذه اخلدمة لعمالء بوبا فرصة احلصول على رعاية مزدوجة، حيث يقوم 
أطباء بوبا بزيارة املستشفيات والعيادات الطبية لالطمئنان على صحتهم، 

مما يضمن للعمالء احلصول على أفضل عالج والعناية الطبية الالزمة.

طبيب على الهاتف 

تتيح هذه اخلدمة ميزة استثنائية لعمالء بوبا، إذ ميكنهم احلصول على 
استشارات طبية متخصصة عرب الهاتف، مع إمكانية احلصول على رأي طبي 

ثاين، ونصائح صحية مع احملافظة على السرية.

خدمة اإلخالء الطبي حول العامل

متنح هذه اخلدمة عمالء بوبا الشعور باألمان، ألنهم سوف يحصلون على 
الرعاية الالزمة عند شعورهم بأي حالة مرضية طارئة غري متوفر عالجها يف 

أمكان تواجدهم خارج اململكة العربية السعودية. 

خدماتنا
عمالءنا يدركون معني أن تكون عضوًا 
يف بوبا العربية. فباإلضافة إىل تغطية 

التأمني الصحي الشاملة، يتمتع 
العمالء مبزايا وخدمات انفردت بوبا 

العربية بتقدميها يف اململكة العربية 
السعودية ومن تلك اخلدمات:
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التزام بوبا العربية بتقدمي خدمات عاملية املستوى إىل عمالئها من خالل تسخريها ألحدث التقنيات املتاحة، منحها 
مكانة خاصة ميزتها يف السوق السعودي. كما أن استثمارها يف موظفيها بغرض ترقية كفاءتهم املهنية، أسهم 
كثريًا يف وصول هذه اخلدمات إىل عمالئها بأفضل صورة لتلفت انتباه املراقبني وتستحوذ على تقديرهم. فما تزال 

بوبا العربية الشركة الوحيدة للتأمني الطبي التي حازت خدماتها على التكرمي والتقدير والعديد من اجلوائز.

تقديرًا خلدماتنا
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تقرير جملس اإلدارة



تقرير جملس اإلدارة للفرتة املنتهية يف 2009/12/31م

1. األنشطة الرئيسية 

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين )الشركة( – شركة مساهمة عامة سعودية، مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم 4030178881 وتاريخ 
1429/05/05هـ )املوافق2008/05/10م(

ويتمثل نشاط الشركة يف مزاولة أعمال التأمني الصحي التعاوين واألعمال الطبية والصحية والرعاية وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تامني أو توكيالت أو متثيل أو وساطة 
وفقًا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين واللوائح التنفيذية وتعديالتها وكافة األنظمة ذات الصلة يف اململكة العربية السعودية. بوبا العربية لها أن تقوم بجميع األعمال 

التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها يف جمال التامني التعاوين أو استثمار أموالها. وقد مت إدراج الشركة يف سوق األسهم السعودية يف 17 مايو 2008م. 

وفقًا لنظام الشركة األساسي وعقد التأسيس، فان السنة املالية األوىل للشركة تبدأ اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزاري باإلعالن عن تأسيس الشركة واملؤرخ يف 
1429/04/24هـ املوافق )2008/05/01م( وتنتهي يف 31 ديسمرب من العام التايل.

2. اتفاقية شراء املوجودات وحتويل حمفظة التأمني

بعد إمتام عملية االكتتاب العام بتاريخ 1429/03/07هـ )املوافق 2008/03/15م( مت تقدمي طلب ملعايل وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركة. ويف 1429/04/24هـ 
)املوافق2008/05/01م(، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا باإلعالن عن تأسيس الشركة.

متت املوافقة على الرتخيص بتأسيس الشركة مبوجب املرسوم امللكي رقم م/74 بتاريخ 1428/08/29هـ  )املوافق 2007/09/11م( وقرار جملس الوزراء رقم 279 بتاريخ 
1428/08/28هـ املوافق )2007/09/10م(.  

وبناًء على املادة الثانية واملادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين الصادر باملرسوم امللكي رقم م/32 وتاريخ 1424/06/02هـ، واملادة الرابعة من الالئحة التنفيذية 
لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين الصادرة بقرار وزير املالية رقم 596/1 وتاريخ 1425/03/01هـ، وبناًء على قرار حمافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 429/111 وتاريخ 

1429/08/08هـ، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التصريح لشركة بوبا العربية للتأمني التعاوين مبزاولة نشاط التأمني الصحي يف اململكة العربية السعودية. 

عزمت الشركة على إبرام اتفاقية لشراء احملفظة التأمينية وصايف املوجودات العائدة لشركة بوبا الشرق األوسط، املسجلة يف مملكة البحرين، وبناًء على ذلك مت تقدمي 
دراسة مالية )تتضمن تقييم للعمليات( من قبل مراجع حسابات مستقل إىل مؤسسة النقد العربي السعودي. 

ويف تاريخ 1429/11/12هـ )املوافق 2008/11/10م( أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي نتيجة التقييم النهائي للمحفظة التأمينية لشركة بوبا الشرق األوسط، مبوجب خطاب 
املؤسسة رقم 2173/م ظ/م ت. وبناًء على ذلك متت الدعوة لعقد جمعية عامة عادية الطالع املساهمني على النتيجة النهائية لعملية تقييم احملفظة التأمينية واتخاذ قرار 

بشراء تلك احملفظة من عدمه.
 

وقد انعقدت اجلمعية العامة العادية األوىل ملساهمي الشركة يوم األحد 1429/12/30هـ املوافق 2008/12/28م ومتت املوافقة باإلجماع على شراء احملفظة التأمينية لشركة 
بوبا الشرق األوسط وفقًا خلطاب مؤسسة النقد العربي السعودي الذي مت مبوجبه حتديد األسس واملعايري لعملية تقييم احملفظة التأمينية وتفويض جملس اإلدارة بإكمال 

اإلجراءات التي سيتم اتخاذها الستكمال عملية االستحواذ مبا يف ذلك املوافقة على شروط وأحكام اتفاقية شراء احملفظة التأمينية املزمع إبرامها مع شركة بوبا الشرق 
األوسط بصفتها طرف بائع وشركة أساس للرعاية الصحية احملدودة بصفتها وكيل ألعمال شركة بوبا الشرق األوسط يف اململكة العربية السعودية، واتفاقية تقدمي خدمات 

فنية فيما بني الشركة وشركة أساس للرعاية الصحية، كما جرت موافقة املساهمني على أن يكون تاريخ نفاذ الشراء يف األول من يناير من العام 2009م. 

كما وقد وافق املساهمون باإلجماع يف اجلمعية العامة العادية الثانية والتي عقدت يف يوم األربعاء 1430/09/19هـ املوافق 2009/09/09م على قيام الشركة بالدخول يف اتفاقية 
ترخيص استعمال عالمة بوبا التجارية واتفاقية رخصة استخدام نظم املعلومات واتفاقية اخلدمات مع شركة بوبا آسيا وكذلك اتفاقية اخلدمات الفنية مع شركة بوبا فاينانس 

وتفويض جملس إدارة الشركة باملوافقة على شروط وأحكام تلك االتفاقيات.

يسر جملس إدارة شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين أن يقدم للسادة املساهمني الكرام تقريره السنوي 
األول عن نتائج الشركة واجنازاتها مرفقًا به القوائم املالية املدققة واإليضاحات للسنة املنتهية يف 31 

ديسمرب 2009م )عشرون شهرًا(، ومتضمنًا أهم  التطورات والنتائج املالية وأنشطة التشغيل واالفصاحات 
حسب اللوائح واألنظمة املتبعة.
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قائمة املركز املايل كما يف 31 ديسمرب 2009م )بآالف الرياالت السعودية(

إجمايل املوجودات

املطالبات

مطالبات مستحقة الدفع

إجمايل املطالبات

مبالغ مستحقة لعمليات املساهمني

حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمني

إجمايل مطالبات وفائض عمليات التأمني

حقوق املساهمني

إجمايل مطالبات وحقوق املساهمني

إجمايل مطالبات والفائض من عمليات التأمني وحقوق املساهمني

عمليات التأمني

8 9 5 . 1 47

7 9 7 . 8 65

51.750

8 4 9 . 6 1 5

3 9 . 5 80

5 . 9 5 2

8 9 5 . 1 47

عمليات املساهمني

5 08 . 007

70 . 65 4

70 . 65 4

4 3 7 . 3 5 3

5 08 . 007

القائمة املوحدة

1 . 4 03 . 1 5 4

1 . 4 03 . 1 5 4

IS /92 وتاريخ 1430/07/07 هـ املوافق 2009/06/30م حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على نقل احملفظة  8 ومبوجب خطاب املؤسسة رقم 
التأمينية التابعة لشركة بوبا الشرق األوسط )البحرين( إىل شركة بوبا العربية ومتت إعادة نشر القوائم املالية للربع األول من العام 2009م بتاريخ 2009/07/21م  بعد اعتمادها من قبل 

مدققي احلسابات لتتضمن كافة اجلوانب املتعلقة بنشاط الشركة مبا يف ذلك عمليات التأمني التي مل تكن تنشر سابقًا لعدم االنتهاء من نقل احملفظة.

3. املوافقة النظامية ملنتجات الشركة

حصلت الشركة على املوافقة النهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي بخطابها الصادر برقم أ س / 229 وتاريخ 1430/02/19هـ على جميع منتجاتها، وذلك طبقًا للمادة 
السادسة عشر من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين.

4. التأهيل النهائي من جملس الضمان الصحي التعاوين

تغري تأهيل الشركة اخلاص مبزاولة أعمال التأمني الطبي من تأهيل مبدئي إىل تأهيل نهائي وذلك مبوجب خطاب األمانة العامة جمللس الضمان الصحي التعاوين املؤرخ يف 
1430/03/11 هـ املوافق 2009/03/08م ورقم 5821/ 2/30 /ض.

5. قائمة املركز املايل وقائمة الدخل

تشكل قائمة املركز املايل كما يف 31 ديسمرب 2009م األصول واملوجدات املقتناة من شركة بوبا الشرق األوسط منذ األول من يناير 2009م  لذلك ال توجد أرقام للمقارنة.
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قائمة الدخل للفرتة املنتهية يف 31 ديسمرب 2009م )بآالف الرياالت السعودية(

اإليرادات

إجمايل األقساط املكتسبة

أقساط إعادة التأمني

صايف األقساط املكتسبة

حصة املساهمني من عمليات التأمني 

املطالبات املتكبدة

صايف نتائج أعمال التأمني 

إيرادات أخرى

املصاريف

مصاريف بيع وتسويق

مصاريف عمومية وإدارية

الفائض من عمليات التأمني

حصة املساهمني من عمليات التأمني

حصة حملة الوثائق من عمليات التأمني

حتويل حصة حملة الوثائق من عمليات التأمني

الفائض املرتاكم نهاية السنة

إيرادات فوائد

صايف الربح للسنة

املتوسط املرجح لعدد األسهم )باآلالف(

الربح األساسي للسهم )ريال(

عمليات املساهمني

5 3 . 570

)3 . 985 (

)8 . 983 (

1 . 4

4 0 . 000

5 6 . 02 0

1 5 . 4 1 8

4 0 . 602

عمليات التأمني

1 . 2 0 5 . 44 0

)8 9 (

1 . 2 0 5 . 3 5 1

)9 7 3 . 42 2 (

2 3 1 . 92 9

2 . 6 6 6

)98 . 5 98 (

)7 6 . 47 5 (

5 9 . 5 2 2

)5 3 . 570 (

5 . 9 5 2

)5 . 9 5 2 (

-
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6. املعايري احملاسبية 

متاشيًا مع قرار هيئة السوق املالية بتاريخ 2008/08/27م والذي سمح بإصدار القوائم املالية وفقًا للمعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية، فقد مت إعداد القوائم املالية وفقًا 
للمعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية ومل يتم إعدادها وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو 

أثر مايل على القوائم املالية نتيجة إلعدادها وفقا للمعايري الدولية عن معايري احملاسبة السعودية .

7. سياسة الشركة يف توزيع األرباح

تنص املادة الرابعة واألربعني من النظام األساسي للشركة على ما يلي:

• جتنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة.
• يجنب )20%( من األرباح الصافية، لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي املذكور إجمايل رأس املال املدفوع. 

• للجمعية العامة العادية – بناًء على اقرتاح جملس اإلدارة – أن جتنب نسب مئوية من األرباح السنوية الصافية، لتكوين احتياطي إضايف وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة  
تقررها اجلمعية العامة.  

• يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني ال تقل عن )5%( من رأس املال املدفوع.
• يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمني بوصفه حصة من األرباح أو يحول إىل حساب األرباح املبقاة. 

• يجوز بقرار من جملس اإلدارة – توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية احملددة يف الفقرة الرابعة أعاله وفقًا للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات   
   اخملتصة. 

8. اخلدمات وأنشطة التشغيل 

• التسويق واملبيعات 

تفاعاًلً مع نظام الضمان الصحي منذ تطبيقه يف منتصف عام 2006 ومتاشيًا مع تغريات السوق وحدة املنافسني واصلت بوبا العربية جهودها يف تطوير وحتسني أنشطة البيع 
وقنوات التوزيع املباشر عن طريق زيادة قوة فرق البيع املدربة واملدعمة بأحدث واشمل نظام الكرتوين إلدارة املبيعات وخدمة العمالء )CRM( لتصبح أكرث مرونة وقدرة على 

رفع مستوى األداء و تلبية احتياجات العمالء بجميع فئاتهم.

وقد قامت بوبا العربية بحمالت أعالنية وتسويقية على مدار العام شملت كافة الصحف اليومية واجملالت الدورية للرتويج عن خدمات ومنتجات التأمني الصحي التي طاملا 
تخصصت فيه ليشهد عام 2009 زيادة ملحوظة يف عدد العمالء بلغت 35% مع نسبة جتديد فاقت الـ%84.

• برامج املسئولية االجتماعية

أطلقت بوبا العربية حملة توعية مكثفة ضد مرض أنفلونزا اخلنازير )AH1N1( لدعم ومساندة حملة وزارة الصحة شملت سلسلة من احملاضرات إىل العديد من العمالء، إرسال 
رسائل)SMS(، إعالنات يف الصحف اليومية ونشر عدد كبري من امللصقات واملنشورات التثقيفية، باإلضافة إىل دعم ومساندة منسوبي مطار امللك عبد العزيز بجدة يف نشر 

حقائق املرض وطرق الوقاية منه يف جميع صاالت ومباين املطار مبا فيها صالة احلجاج.

• إدارة العمليات وخدمات العمالء

لكونها شركة متخصصة فقط يف جمال التأمني الطبي تتمحور إسرتاتيجية بوبا على تزويد عمالءها باستمرار بخدمات متميزة ترتكز على تقدمي حلول شاملة ومتكاملة  تتمثل 
يف خط خدمة األعضاء املتوفر طوال العام على مدار الساعة، املوافقات املسبقة اإللكرتونية فائقة السرعة، خدمة الرسائل النصية)SMS(، اخلدمات التفاعلية عرب اإلنرتنت 

لإلضافة واحلذف، سرعة الربط مع جملس الضمان الصحي وخدمة طبيب على الهاتف.

كما جنحت بوبا هذا العام يف إطالق نظام “البصمة” والبطاقة الذكية عرب شبكة املستشفيات واملستوصفات املعتمدة يف سبيل احملافظة على سرية ملفات العمالء وجميع 
العمليات التي تتم عرب اإلنرتنت وتقدمي خدمات عالجية وموافقات مسبقة يف زمن قياسي. كما حرصت إدارة العمليات وخدمة العمالء على تعزيز معايري قياس أداء اخلدمات 

املقدمة للتأكد من أنها حتقق أعلى مستويات الرضا ولتنال تقدير كافة عمالء بوبا العربية.

• املوارد البشرية وبيئة العمل

يشكل السعوديون 42% من إجمايل القوة العاملة يف بوبا العربية. قامت إدارة املوارد البشرية خالل العام من استكمال الهيكل التنظيمي للشركة مع تطبيق نظام الدرجات 
الوظيفية وسلم الرواتب واملنافع اخلاصة بكل درجة ومن ثم إعادة تفعيل وتقييم نظام األداء الوظيفي. كما قامت الشركة بتصميم وتنفيذ مركز تقييم الكفاءات الوظيفية 

وتطويرهم. نفذت أدارة املوارد البشرية بالتعاون مع كربى شركات التدريب العاملية 36 دورة تدريبية أي ما يعادل 1,152 ساعة تدريب يف عام 2009م.
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دفعت بيئة العمل املتميزة التي توفرها بوبا العربية إىل فوزها باملركز الرابع كأفضل بيئة عمل يف اململكة عام 2009م طبقًا لالستفتاء الذي تنظمه جريدة االقتصادية متقدمة 
بذلك 4 مراكز عن عام 2008م، كما مت تكرمي بوبا العربية بجائزة خاصة لتوفريها أفضل بيئة عمل للموظفات السعوديات يف اململكة وجهودهم يف تطوير قدراتهم العملية.  

• األنظمة املعلوماتية

لقد استمرت بوبا العربية يف احملافظة على اإلسرتاتيجية التي تبنتها بوبا الشرق الوسط يف إعطاء األولوية لتطور وحتسني أنظمة تقنية املعلومات اخلاصة بها، حيث شهد 
العام 2009م تطوير نظام التشغيل التأميني املركزي إىل املستوى الذي ميكنه من استيعاب 2 مليون مستفيد، إضافة إىل ذلك مت إطالق نظام “البصمة” والبطاقة الذكية كما مت 

االنتهاء من املرحلة األوىل لنظام املبيعات اجلديد )CRM( وإجراء حتديثات إضافية ملركز اتصاالت خدمات العمالء ونظام الرد على املكاملات مما سيحسن قدراتنا التشغيلية. 
كما ستستمر الشركة يف توفري أحدث ما توصلت إليه التقنية لدعم أنشطتها التشغيلية الرئيسة لتحسني مستوى األداء وكسب رضا العمالء. كل هذه التطورات ستمكننا من 

احملافظة على موقعنا الريادي يف سوق يشهد مزيدًا من التوسع واملنافسة.

وشهد عام 2009م فوز بوبا العربية للمرة الثالثة على التوايل باملركز األول كأفضل مقدم خدمات إلكرتونية مبتكرة تلبي احتياجات العمالء على مستوى الشرق األوسط يف مؤمتر 
.)Insurex( دبي السنوي للتأمني

9. اإلفصاح حسب اللوائح النظامية 

• الئحة حوكمة الشركات 

التزمت بوبا العربية للتأمني التعاوين بشكل عام بالئحة حوكمة الشركات )املعدلة( بقرار جملس هيئة السوق املالية رقم 1-1-2009 وتاريخ 1430/1/8هـ )املوافق 2009/1/5م( 
باستثناء ما يلي: 

الفقرة )ب( من املادة السادسة املتضمنة إتباع الشركة ألسلوب التصويت الرتاكمي عند التصويت الختيار أعضاء جملس اإلدارة يف اجلمعية العامة إال أن الشركة يف هذا اإلطار 
تطبق نظام وزارة التجارة.  

فيما يتعلق بنظام احلوكمة اخلاص بشركة بوبا العربية والسياسات واإلجراءات التابعة لنظام احلوكمة سوف يتم اعتمادها من جملس اإلدارة خالل العام احلايل 2010م. 

• اتشكيل جملس اإلدارة 

يتكون جملس إدارة شركة بوبا العربية من السادة:

فئة العضوية

أعضاء غري 
تنفيذيون

أعضاء مستقلون

عضو تنفيذي

االسم

املهندس/ لؤي هشام ناظر

األستاذ/ وليام ستيفن ورد

األستاذ/ أنثوين فرانك كابريللي

املهندس/ زهري حامد فايز

الدكتور/ حممد عاكف املغربي

األستاذ/ عامر عبداهلل علي رضا

األستاذ/ طل هشام ناظر

الشركات املساهمة األخرى التي يشارك يف عضوية جملس إدارتها

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

الشركة السعودية للخدمات الصناعية )سيسكو(

اليوجد
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• مزايا ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني

البيان أدناه يوضح الرواتب والتعويضات والبدالت واملكافآت السنوية التي حصل عليها أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني بالشركة خالل الفرتة من 2008/05/01م إىل 
2009/12/31م:

البيان

الرواتب والتعويضات

البدالت

املكافآت السنوية

اإلجمايل

أعضاء اجمللس التنفيذيني

-

3 0

1 80

2 1 0

أعضاء اجمللس غري التنفيذيني/املستقلني

-

1 2 9

1 . 02 0

1 . 1 4 9

خمسة من كبار التنفيذيني مبا فيهم الرئيس 
التنفيذي واملدير املايل

3 . 3 00

1 . 5 2 0

4 . 9 1 3

9 . 7 3 3

• وصف ملصالح أعضاء جملس اإلدارة املباشرة بأسهم الشركة 

قامت شركة بوبا انفستمنتس أفورسيز ليمتد بحجز 1,000 سهم لدى هيئة السوق املالية عن كل عضو كأسهم ضمان ملمثليها يف عضوية جملس اإلدارة. 

عدد األسهم يف املنصباالسم
بداية العام

نسبة امللكية يف 
بداية العام

صايف التغري يف 
عدد األسهم 

خالل العام

نسبة التغري خالل 
العام

إجمايل األسهم 
نهاية العام

املهندس/ لؤي هشام ناظر

األستاذ/ طل هشام ناظر

األستاذ/ أنثوين فرانك كابريللي

األستاذ/ وليام ستيفن ورد

املهندس/ زهري حامد فايز

الدكتور/ حممد عاكف املغربي

األستاذ/ عامر عبداهلل علي رضا

رئيس جملس اإلدارة

العضو املنتدب واملديرالعام

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

4 3 5 . 3 00

2 1 . 3 78

-

-

1 . 000

1 . 000

6 . 000

%1 0 08 82 5

%0 0 0 5 3 44

-

-

%0 0 002 5

%0 0 002 5

%0 0 0 1 5

1 6 2 . 5 00

2 0 . 3 78

-

-

-

-

-

%0 0 4 0 6 2 5

%0 0 0 5 0 94

-

-

-

-

-

2 7 2 . 800

1 . 000

-

-

1 . 000

1 . 000

6 . 000
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عدد األسهم يف املنصباالسم
بداية العام

نسبة امللكية يف 
بداية العام

صايف التغري يف 
عدد األسهم 

خالل العام

نسبة التغري 
خالل العام

إجمايل األسهم 
نهاية العام

إجمايل نسبة 
التملك نهاية 

العام

مدير عام املبيعات األستاذ/ هشام فايز علي رضوان
والتسويق

23.000%000575--23.000%000575

التنفيذيني املباشرة بأسهم الشركة • وصف ملصالح كبار 
 

• اجتماعات جملس اإلدارة

عدد مرات احلضوراملنصباالسم

املهندس/ لؤي هشام ناظر

األستاذ/ طل هشام ناظر

األستاذ/ أنثوين فرانك كابريللي

األستاذ/ وليام ستيفن ورد

املهندس/ زهري حامد فايز

الدكتور/ حممد عاكف املغربي

األستاذ/ عامر عبداهلل علي رضا

6رئيس جملس اإلدارة

6العضو املنتدب واملديرالعام

3عضو جملس اإلدارة

6عضو جملس اإلدارة

2عضو جملس اإلدارة

2عضو جملس اإلدارة

6عضو جملس اإلدارة

هذا ومل يتم توقيع أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
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ويف العام املايل 2009م وجد هناك عقد كانت الشركة طرفًا فيه وتوجد فيه مصلحة ألحد أعضاء جملس اإلدارة، حيث تعاقدت الشركة مع شركة زهري فايز ومشاركوه والتي ميتلك 
حصة سيطرة فيها عضو جملس اإلدارة  املهندس/ زهري حامد فايز وذلك لتنفيذ وتصميم أعمال اإلنشاءات والديكورات الداخلية ملكاتب اإلدارة العامة اجلديدة مبدينة جده 

واملزمع االنتقال إليها خالل الربع الثاين من العام 2010م. هذا وقد وافق جملس اإلدارة بعد دراسة التوصيات التي قدمتها اإلدارة التنفيذية لكامل العروض للشركات املتقدمة 
حيث تبني أنه العرض األفضل من بني العروض املقدمة للشركة من حيث تطبيقها ملعايري اجلودة واألسعار واخلربات العملية، وسيقوم رئيس جملس اإلدارة باإلفصاح عن 

هذا التعاقد للسادة املساهمني يف اجلمعية العمومية القادمة للشركة طبقًا للنظام. وال توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار 
التنفيذيني عن أي راتب أو تعويض. 

جلان جملس اإلدارة 

• جلنة املراجعة 

تتكون اللجنة من السادة صالح اجلاسر )رئيسًا( وعضوية كاًل من روبرت جونز ودنكن وليش وتقوم جلنة املراجعة بالتأكد من مصداقية البيانات املالية للشركة وتقدمي املشورة 
والتوصيات جمللس اإلدارة فيم يخص الرقابة الداخلية و مدى االلتزام باألنظمة و التعليمات, والتدقيق الداخلي واخلارجي.  كما تقوم اللجنة مبراجعة إجراءات الشركة للتحقق من 
االلتزام بالقوانني والتعليمات يف إصدار البيانات املالية    وسري العمل. ولضمان اجناز عملها على أكمل وجه، حتافظ جلنة املراجعة على عالقات عمل فعالة مع جملس اإلدارة، 

واإلدارة التنفيذية، ومراجعي احلسابات اخلارجيني والداخليني. وقد عقدت اللجنة اجتماعني خالل العام 2009م بحضور كافة األعضاء.

• اللجنة التنفيذية 

تتكون اللجنة التنفيذية من السادة املهندس / لؤي ناظر وطل ناظر ووليام وورد.  وتقوم اللجنة التنفيذية بوضع أهداف األرباح السنوية لشركة بوبا العربية، والتي يوافق عليها 
جملس  اإلدارة.  و تراقب جميع جوانب األداء التشغيلي للشركة على أساس شهري لضمان عدم وجود خماطر كبرية تعرتض حتقيق األهداف املراد حتقيقها. كما تقوم اللجنة 

أيضا باستعراض وإقرار حسب احلاجة، أي طلبات من خارج نظام الصالحيات املعتمد والتأكد من أن الشركة متوافقة متاما مع كافة املتطلبات التنظيمية. وقد عقدت اللجنة 12 
اجتماع خالل العام 2009م بحضور كافة األعضاء.

• جلنة الرتشيحات واملكافآت  

تتكون جلنة الرتشيحات واملكافآت من السادة املهندس / لؤي ناظر ووليام وورد وأنثوين كابريللي وجون هانديل. وتقوم جلنة الرتشيحات واملكافآت بتحديد مكافأة الرئيس 
التنفيذي والفريق التنفيذي واملوافقة على نظام العالوات السنوية. كما تقوم اللجنة مبراجعة عموالت املبيعات واملوافقة عليها باإلضافة إىل برنامج احلوافز بعيدة املدى  لكبار 

املسئولني التنفيذيني يف الشركة وحتديد األهداف العامة والفردية. أما فيما يتعلق بتوظيف املوظفني الرئيسيني، تقوم اللجنة باملوافقة على توظيفهم وتخطيط التعاقب 
للمناصب الرئيسية، واملوافقة على سياسات وإجراءات املوارد البشرية. وقد عقدت اللجنة اجتماعًا واحدًا خالل العام 2009م بحضور كافة األعضاء.

• جلنة االستثمار

تتكون جلنة االستثمار من السادة حسام رضوان وحسن اجلابري وساميون ورن وتقوم جلنة االستثمار بإدارة احملفظة االستثمارية بهدف حتقيق عائد مناسب للشركة.  كما 
تقوم اللجنة بدور همزة الوصل بني مديري االستثمار املعينني من قبل اللجنة و شركة بوبا العربية للتأكد من أن االستثمارات متوافقة مع تعليمات مؤسسة النقد و الشريعة 

اإلسالمية.  ومن ضمن مهام عمل اللجنة اختيار مديري استثمار بناء على خرباتهم وحتصيل حمافظهم السابقة بحيث ال يقل تصنيف االئتماين حملافظهم عن )أ( ومن الواجبات 
املناطة بلجنة االستثمار تقدمي املشورة جمللس اإلدارة فيما يتعلق بالسيولة وخماطر سعر الفائدة. وقد عقدت اللجنة  ثالثة اجتماعات خالل العام 2009م بحضور كافة األعضاء.

10. إعداد وتأسيس الهيئة الشرعية 

تعاقدت الشركة بتاريخ 2009/4/1م مع مكتب الدكتور/ حممد علي القري لتقدمي االستشارات الشرعية جلميع منتجات وأنشطة الشركة التمويلية واالستثمارية ودراسة وتقومي 
معامالت وإجراءات التأمني داخل الشركة وكذلك مراجعة جميع العقود اخلاصة مبنتجات وأنشطة الشركة للتأكد من عملها وفق الضوابط واملعايري الشرعية املعتمدة، وكذلك 

إعداد وتأسيس هيئة شرعية بالشركة وإعداد جميع إجراءاتها وأنظمتها.
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11. الزكاة واملدفوعات النظامية والقروض 

بلغ خمصص الزكاة املرتتب على الشركاء املؤسسني واملساهمني السعوديني )ميثلون نسبة 73.75% من إجمايل املساهمني يف الشركة( 5,838 ألف ريال لفرتة العشرين 
شهرًا املنتهية يف 31 ديسمرب 2009.  حيث سيتم دفع اخملصص قبل 30 أبريل 2010م حسب تعليمات مصلحة الزكاة والدخل علمًا انه مل يتم دفع أي مبلغ خالل الفرتة السابقة، 

هذا ومل تقم الشركة باالقرتاض خالل عام 2009م.

12. السجالت احملاسبية وقدرة الشركة على مواصلة نشاط التأمني الصحي

لقد مت إعداد القوائم املالية وفقًا للمعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية وتقر الشركة بأنه مت إعداد سجالت احلسابات بالشكل الصحيح، وال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة 
الشركة على مواصلة نشاطها وحتقيق النتائج اجليدة.  

13. نظام الرقابة الداخلية

أظهرت نتائج املراجعة السنوية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة خالل عام 2009م، كما قامت الشركة بتأسيس جلنة املراجعة لتعزيز هذه اإلجراءات والسعي على ضمان 
تنفيذها على أكمل وجه، كما تقوم كل من إدارة االلتزام واملراجعة الداخلية بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة يف الشركة للتأكد من تنفيذ األهداف املرجوة واالنسجام مع 

األنظمة والتعليمات املعمول بها باململكة.  

اخلامتة 

وإذ يعرب جملس اإلدارة عن شكره وتقديره لعمالء الشركة الكرام على ما يولونها من ثقة غالية، فأن اجمللس يسره أن يقدم خالص شكره وامتنانه جلميع املساهمني الذين 
أصبح إلسهامهم دورًا كبريًا يف تطوير الشركة وجعلها شركة رائدة يف سوق التأمني الصحي السعودي. كما يسجل اجمللس شكره وتقديره أيضًا إلدارة الشركة وكافة 

العاملني فيها على جهودهم اخمللصة التي بذلوها خالل العام والتي أسفرت عن حتقيق اجنازات متميزة ومتواصلة بأذن اهلل.
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شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين 
)شركة مساهمة سعودية(  

24      التقريـــر املالــي السنــوي لبوبــا العربيـة 2009 



قائمة املركز املايل
كما يف 31 ديسمرب 2009م

إيضاح

    2009م
ريال سعـودي

   باآلالف

موجودات عمليات التأمني
النقد وما يف حكمه 

مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
أقساط مستحقة ، صايف

أقساط مكتتبة مل تقدم بها فواتري
تكاليف اقتناء بوالص مؤجلة

جمموع موجودات عمليات التأمني 

4
5
6
7
8

444 1ر 6 2
2 8 82ر 3
64 7ر 3 2

3 42 6ر 6 6
1 4 7ر 64

8 9 5 1ر 47

موجودات املساهمني

نقد وما يف حكمه
إيرادات مستحقة

مبلغ مستحق من عمليات التأمني
شهرة

أثاث وجتهيزات ومعدات
وديعة نظامية

جمموع موجودات املساهمني 

جمموع املوجودات 

4
5

1 و 3
10
11

3 08 78ر 9
6 1 3

3 9 5ر 80
98 000ر

2 1 02ر 5
4 0 000ر

5 08 007ر

1 4ر 03 1ر 5 4

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 اىل 27 جزًء من هذه القوائم املالية

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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قائمة املركز املايل )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2009م

إيضاح

   2009م
ريال سعــودي

  باآلالف

مطلوبات وفائض عمليات التأمني
مطلوبات عمليات التأمني:

أقساط غري مكتسبة
مطالبات قائمة

رصيد إعادة تأمني مستحق

مبالغ مستحقة ومطلوبات أخرى

مبلغ مستحق لعمليات املساهمني
    حصة حملة البوالص يف الفائض من عمليات التأمني

جمموع مطلوبات وفائض عمليات التأمني

12
13

14

5 2 2 5ر 1 7
2 7 5 2ر 5 9

8 9

7 9 7 8ر 65
5 1 7ر 5 0

8 4 9 6ر 1 5
3 9 5ر 80

5 9ر 5 2

8 9 5 1ر 47

مطلوبات وحقوق املساهمني

مطلوبات املساهمني
  مبالغ مستحقة ومطلوبات أخرى

  زكاة وضريبة دخل مستحقة
  مبلغ مستحق جلهة ذات عالقة متعلق بالشهرة

جمموع مطلوبات املساهمني

حقوق املساهمني
  رأس املال 

  احتياطي نظامي
  أرباح مبقاة

جمموع حقوق املساهمني

14
15 )ج(
3 )ب(

16
17

1 1 3ر 3 6
1 0 3ر 1 8
4 9 000ر

70 65ر 4

4 00 000ر
9 5ر 3 4
2 7 8ر 1 9

4 3 7 3ر 5 3

جمموع مطلوبات وحقوق املساهمني

جمموع املطلوبات والفائض من عمليات التأمني وحقوق املساهمني

5 08 007ر

1 4ر 03 1ر 5 4

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 اىل 27 جزًء من هذه القوائم املالية

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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 قائمة عمليات التأمني والفائض املرتاكم
للفرتة من 1 مايو 2008م إىل 31 ديسمرب 2009م

إيضاح

للفرتة من 
1  مايو 2008م 

إىل 31 ديسمرب   2009م
ريال سعــودي

  باآلالف

اإليرادات
إجمايل األقساط املكتتبة 

إعادة التأمني الصادر 
األقساط املكتتبة

املطالبات 
مطالبات متكبدة 

صايف نتيجة االكتتاب 
إيرادات أخرى 

املصروفات 
بيع وتسويق

عمومية وإدارية
الفائض من عمليات التأمني 

حصة املساهمني يف الفائض من عمليات التأمني
حصة حملة البوالص من فائض عمليات التأمني 

حتويل فائض إىل حملة البوالص
الفائض املرتاكم يف نهاية الفرتة

12
12
12

13

18
19

2 )أ(

2 )أ(

1 2ر 0 5 44ر 0  
)8 9 (

1 2ر 0 5 3ر 5 1  

9 7 3 42ر 2  
2 3 1 92ر 9  

2 6ر 6 6  

)98 5ر 98 (
)7 6 47ر 5 (
5 9 52ر 2  

)5 3 570ر (
5 9ر 52  

)5 9ر 5 2 (
ــ      

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 اىل 27 جزًء من هذه القوائم املالية

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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 قائمة عمليات املساهمني
للفرتة من 1 مايو 2008م إىل 31 ديسمرب 2009م

إيضاح

للفرتة من
 1 مايو 2008م 

إىل 31 ديسمرب  2009م
ريال سعــودي

  باآلالف

اإليرادات
حصة املساهمني يف الفائض من عمليات التأمني

املصروفات 
عمومية وإدارية 

مصاريف ما قبل تأسيس املشطوبة 

دخل فوائد
صايف الربح للفرتة 

املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(
الربح األساسي للسهم )بالريال السعودي(

19
20

25

5 3 570ر  

)3 985ر (
)8 983ر (

4 0 602ر  

1 5 4ر 1 8  
5 6 02ر 0  

4 0 000ر  
1 4ر 0  

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 اىل 27 جزًء من هذه القوائم املالية

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(

28      التقريـــر املالــي السنــوي لبوبــا العربيـة 2009 



قائمة الدخل الشامل
للفرتة من 1 مايو 2008م إىل 31 ديسمرب 2009م

للفرتة من
 1 مايو 2008م 

إىل 31 ديسمرب 2009م
ريال سعــودي

  باآلالف

صايف الربح للفرتة
إيرادات شاملة/ )مصروفات( أخرى

اإليرادات الشاملة/ )املصروفات( األخرى للفرتة
جمموع اإليرادات الشاملة للفرتة

5 6 02ر 0
ــ     
ــ

5 6 02ر 0  

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 اىل 27 جزًء من هذه القوائم املالية

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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قائمة التغريات يف حقوق املساهمني
للفرتة من 1 مايو 2008م إىل 31 ديسمرب 2009م

إيضاح

رأس املـــال
ريال سعودي

 باآلالف

احتياطي نظامي
ريال سعـــودي

   باآلالف

أربـــاح مبقـــاة
ريال سعـــودي

   باآلالف

اجملمــــــــوع
ريال سعـــودي

   باآلالف

إصدار رأس املال

تكاليف املعامالت

مايو   1 من  للفرتة  الشامل  الدخل  جمموع 
2008م إىل 31 ديسمرب 2009م

الزكاة للفرتة

ضريبة دخل للفرتة

احملول إىل االحتياطي النظامي

الرصيد يف 31 ديسمرب 2009م

1 6

1 6

1 5

1 5

1 7

4 00 000ر
  

ـــ   

ـــ

-

ـــ

ـــ

4 00 000ر

ـــ

ـــ

ـــ

-

-

9 5ر 3 4

9 5ر 3 4

ـــ

)8 3ر 4 9 (

5 6 02ر 0  

)5 83ر 8 (

)4 4ر 80 (

)9 5ر 3 4 (

2 7 8ر 1 9  

4 00 000ر  

)8 3ر 4 9 (

5 6 02ر 0  

)5 83ر 8 (

)4 4ر 80 (
  

ـــ    

4 3 7 3ر 5 3  

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 اىل 27 جزًء من هذه القوائم املالية

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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 قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمني
للفرتة من 1 مايو 2008م إىل 31 ديسمرب 2009م

إيضاح

للفرتة من
 1 مايو 2008م 

إىل 31 ديسمرب   2009م
ريال سعــودي

  باآلالف

األنشطة التشغيلية 
حصة حملة البوالص يف الفائض من عمليات التأمني

تعديالت للبنود التالية: 
  استهالك 

  احلركة يف األقساط غري املكتسبة 

التغريات يف املوجودات واملطلوبات:
مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

أقساط مستحقة ، صايف
أقساط مكتتبة مل تقدم بها فواتري

تكاليف اقتناء بوالص مؤجلة
مطالبات قائمة

رصيد إعادة تأمني مستحق
مبالغ مستحقة ومطلوبات أخرى

مبالغ مستحقة لعمليات املساهمني
صايف النقد من األنشطة التشغيلية

10

5 9ر 5 2  

6 7ر 98  
1 4 1 8ر 9 7  

1 5 4 647ر  

)2 3 1ر 6 2 (
)3 3 2 (

)9 5 5ر 03 (
)1 0ر 6 2 (

8 4 3ر 65  
8 9  

2 1 5ر 5 2  
5 2 1ر 68  

1 92 7ر 6 2  

النشاط االستثماري 
نقد وما يف حكمه مت احلصول عليه من البائع

النقد من األنشطة التشغيلية 
32 5 1 4ر 00  

2 5 1 4ر 00  

الزيادة يف النقد وما يف حكمه

النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة
4النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

444 1ر 6 2  

ــ      
444 1ر 6 2  

عمليات رئيسية غري نقدية:
  موجودات مقتناة

  مطلوبات ملتزم بها
3
3

3 3 2 4ر 00  
60 1 7ر 1 2  

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 اىل 27 جزًء من هذه القوائم املالية

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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قائمة التدفقات النقدية للمساهمني
للفرتة من 1 مايو 2008م إىل 31 ديسمرب 2009م

إيضاح

للفرتة من
 1 مايو 2008م 

إىل 31 ديسمرب  2009م
ريال سعــودي

  باآلالف

األنشطة التشغيلية 
صايف الدخل للفرتة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات:
إيرادات مستحقة

مبلغ مستحق من عمليات التأمني
مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
مبلغ مستحق جلهة ذات عالقة ـ أخرى

صايف النقد من األنشطة التشغيلية

5 6 02ر 0  

)6 1 3 (
)5 2 1ر 68 (
1 1 3ر 3 6  

1 474ر  
1 6 04ر 9  

األنشطة االستثمارية
شراء أثاث وجتهيزات ومعدات 

مبلغ مدفوع جلهة ذات عالقة فيما يتعلق بالشهرة 
وديعة نظامية

صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

10
3
11

)9 9ر 1 1 (
)4 9 000ر (
)4 0 000ر (

)98 9ر 1 1 (

األنشطة التمويلية
إصدار رأس املال
تكاليف املعامالت

صايف النقد من األنشطة التمويلية
الزيادة يف النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة
النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

16
16

4

4 00 000ر  
)8 3ر 4 9 (

3 9 1 65ر 1  
3 08 78ر 9  

ــ       
3 08 78ر 9  

31معاملة رئيسية غري نقدية: 7 9ر 1 2  

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 اىل 27 جزًء من هذه القوائم املالية

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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إيضاحات حول القوائم املالية
ديسمرب 2009م 31

1 ـ التنظيم واألنشطة الرئيسية 
التجارة وزير  لقرار  السعودية وفقًا  العربية  )الشركة( شركة مساهمة سعودية مسجلة يف اململكة  التعاوين  للتأمني  العربية  بوبا   شركة 
بناية بقشان, منطقة 1 مايو 2008م(0 والعنوان املسجل ملكاتب الشركة هو  الثاين 1429هـ )املوافق   والصناعة رقم 138/ك وتاريخ 24 ربيع 
 مشرفة, شارع فلسطني, جدة, اململكة العربية السعودية0 الشركة مرخص لها ملزاولة أعمال التأمني يف اململكة العربية السعودية
 على أسس التأمني التعاوين طبقًا للمرسوم امللكي رقم م/74 وتاريخ 29 شعبان 1428هـ )املوافق 11 سبتمرب 2007م( وفقا لقرار جملس الوزراء
 رقم 279 وتاريخ 28 شعبان 1428هـ )املوافق 10 سبتمرب 2007م(0 الشركة مملوكة بنسبة 75ر%73 للمساهمني السعوديني املؤسسني
ومساهمني من خالل االكتتاب العام و 25ر%26 ملساهمني غري سعوديني0 أدرجت الشركة يف السوق املالية السعودية يف 17 مايو 2008م0

 تتمثل أهداف الشركة يف القيام بأعمال التأمني التعاوين واألنشطة املتعلقة به يف اململكة العربية السعودية وفقًا لعقد تأسيس الشركة
واألنظمة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية وتقوم الشركة باكتتاب التأمني الطبي فقط0

 أبرمت الشركة يف 31 ديسمرب 2008م اتفاقية مع شركة بوبا ميدل ايست ليمتد ش0م0 )البائع( ومبوجب االتفاقية اشرتت الشركة عمليات
موافقة حسب  سعودي  ريال  مليون  قدره 98  شهرة  مببلغ  2009م  يناير   1 من  اعتبارًا  السعودية  العربية  اململكة  يف  للبائع  العائدة   التأمني 
 مؤسسة النقد العربي السعودي إىل جانب موجودات ومطلوبات التأمني املتعلقة بها مببلغ مساو لها )أنظر إيضاح 3(0 مت دفع %50 من
 الشهرة خالل الفرتة من 1 مايو 2008م إىل 31 ديسمرب 2009م. ووفقًا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي فان نسبة %50 املتبقية سيتم

سدادها يف السنوات الالحقة من أرباح الشركة لتلك السنوات بعد احلصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي0

2 ـ أسس العرض وملخص السياسات احملاسبية الهامة

2 أ ـ أسس العرض

ثم إعداد القوائم املالية طبقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية0

أعدت هذه القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية وقد مت عرض القوائم املالية بالريال السعودي باعتباره العملة التشغيلية ومت 
تقريب املبالغ ألقرب الف0

وفقًا للنظام األساسي للشركة وعقد تأسيسها فان الفرتة املالية األوىل للشركة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة 
وهو 24 ربيع الثاين 1429هـ )املوافق 1 مايو 2008م( وتنتهي يف 31 ديسمرب من السنة امليالدية التالية الذي يوافق 31 ديسمرب 2009م0 بناء 
عليه فقد مت إعداد هذه القوائم املالية التي هي القوائم املالية النظامية األوىل للشركة للفرتة من 1 مايو 2008م إىل 31 ديسمرب 2009م0 

ونظرًا ألن هذه هي اجملموعة األوىل من القوائم املالية النظامية للشركة فلم يتم عرض أرقام مقارنة يف هذه القوائم املالية0

املساهمني0  وعمليات  التأمني  عمليات  من  لكل  مستقلة  بحسابات  حتتفظ  الشركة  فان  السعودي  التأمني  نظام  ملتطلبات  ووفقًا 
وحتتفظ الشركة يف عهدتها باملوجودات املتعلقة بعمليات التأمني وعمليات املساهمني0 ويتم تسجيل اإليرادات واملصروفات العائدة 

بشكل واضح ألي من النشاطني يف حساب كل نشاط0 هذا وحتدد اإلدارة أسس توزيع املصروفات الناشئة عن العمليات املشرتكة0
ووفقًا للنظام األساسي للشركة فان الفائض الناشئ عن عمليات التأمني يتم توزيعه كالتايل:

حتويل إىل عمليات املساهمني
حتويل إىل املستحق حلملة البوالص

%90
%10

%100

ووفقًا للمادة 70 من الالئحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فعلى الشركة توزيع صايف فائض حملة البوالص 
مباشرة إىل حملة البوالص يف الوقت وطبقًا لألسس التي يحددها جملس اإلدارة شريطة أن يكون العقد مع العميل صاحلًا ويدفع حتى 

تاريخ وزمن سداد مبلغ التوزيع التعاوين0

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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2 ب ـ ملخص السياسات احملاسبية الهامة 

فيما يلي السياسات احملاسبية الهامة املتبعة:

النقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه من النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع قصرية األجل التي ال تتجاوز مدة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر0

األقساط املستحقة
تسجل األقساط املستحقة مببلغ الفاتورة األصلي ناقصًا اخملصص مقابل املبالغ التي ال ميكن حتصيلها0 يتم تقدير الديون املشكوك 

يف حتصيلها عندما يصبح من غري احملتمل حتصيل املبلغ كاماًل0 يتم شطب الديون املعدومة حال تكبدها0

تكاليف اقتناء البوالص
عقود  على  باحلصول  يتعلق  فيما  إنفاقها  يتم  التي  االضافية  املباشرة  والتكاليف  الداخليني  املبيعات  موظفي  إىل  املدفوعة  العمولة 
التأمني وجتديدها تتم رسملتها باعتبارها أصل غري ملموس0 يتم الحقًا إطفاء التكاليف املؤجلة القتناء البوالص على مدى فرتات عقود 

التأمني املتعلقة بها هذه التكاليف وذلك حال اكتساب األقساط0

الشهرة
من  املقتناة  القيمة  املعلومة  واملطلوبات  للموجودات  الدفرتية  القيمة  صايف  عن  زيادة  الشركة  دفعته  الذي  املبلغ  الشهرة  متثل 
شركة بوبا ميدل ايست ليمتد ش0م0 )أنظر إيضاح 3(0 بعد التسجيل األوىل للشهرة يعاد قياسها بالتكلفة ناقصًا أي خسائر مرتاكمة 
من االنخفاض يف القيمة0 يتم فحص الشهرة سنويًا أو على فرتات أقل ملعرفة االنخفاض يف القيمة إذا كانت األحداث والتغريات يف 

الظروف تشري إىل احتمال حدوث انخفاض يف القيمة0

أثاث وجتهيزات 
يسجل األثاث والتجهيزات واملعدات يف البداية يف قائمة املركز املايل بالتكلفة ناقصًا االستهالك املرتاكم وأي انخفاض يف القيمة0 
يحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات0 فيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية ألغراض 

احتساب االستهالك:

أثاث وجتهيزات ومعدات مكتبية
تطبيقات حاسب آيل

3 سنوات إىل 5 سنوات 
4 سنوات إىل 6.67 سنوات

تتم مراجعة القيمة املتبقية من األثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية واألعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك وتعديلها حسب املالئم يف 
نهاية كل سنة مالية0 تتم مراجعات االنخفاض يف القيمة عندما تشري األحداث أو التغريات يف الظروف إىل احتمال عدم إمكانية اسرتداد 
القيمة الدفرتية0 يتم تسجيل االستهالك احململ للفرتة يف قائمة عمليات التأمني والفائض املرتاكم على أساس االستحقاق0 وباملثل 

فان اخلسائر من االنخفاض يف القيمة ، إن وجدت ، تسجل يف قائمة عمليات التأمني والفائض املرتاكم0

قيمة  يف  تزيد  التي  التحسينات  رسملة  تتم  املرتاكم0  والفائض  التأمني  عمليات  قائمة  على  والصيانة  اإلصالح  مصروفات  حتميل  يتم 
املوجودات ذات أو تطيل أعمارها بصفة جوهرية0

فحص كفاية املطلوبات
تقوم الشركة يف تاريخ كل قائمة مركز مايل بتقييم ما إذا كانت مطلوبات التأمني املدرجة كافية أم ال وذلك عن طريق استخدام تقديرات 
ضوء  يف  كافية  غري  التأمني  ملطلوبات  الدفرتية  القيمة  أن  التقييم  أظهر  وإذا  التأمني0  عقود  مبوجب  املستقبلية  النقدية  التدفقات 
التدفقات النقدية املستقبلية التقديرية عندئذ يتم فورًا تسجيل جميع العجز يف قائمة عمليات التأمني والفائض املرتاكم ويتم تكوين 

خمصص مقابل خماطر التأمني غري املنتهية0 

ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها مقابل املطالبات غري املسددة نظرًا ألن من املتوقع أن يتم بالفعل سداد كافة املطالبات خالل سنة 
واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل0

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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الذمم الدائنة واملبالغ املستحقة الدفع
تسجل املطلوبات مقابل املبالغ املطلوب سدادها يف املستقبل لقاء البضاعة أو اخلدمات التي يتم احلصول عليها سواء مت تقدمي 

فاتورة بها من قبل املورد أو مقدم اخلدمة أم مل يتم0

اخملصصات 
تدرج اخملصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال نشوء تكاليف لسداد 

االلتزام ميكن قياسها بصورة معتمد عليها0

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
تقدم الشركة مكافأة نهاية اخلدمة ملوظفيها0 يستند استحقاق هذه املكافأة عادة إىل طول مدة خدمة املوظف وإمتام احلد األدنى 
من مدة اخلدمة0 يتم تكوين اخملصص مقابل املبالغ املستحقة مبوجب نظام العمل والعمال السعودي املطبق على فرتات خدمة 
املوظفني املرتاكمة يف تاريخ قائمة املركز املايل0 يتم حتويل املبلغ احململ على الفرتة إىل قائمة عمليات التأمني والفائض املرتاكم 

على أساس فعلي0

الزكاة ضريبة الدخل
حتتسب الزكاة وضريبة الدخل وفقًا لألنظمة املالية للمملكة العربية السعودية0 تقيد ضريبة الدخل على حساب حقوق املساهمني 
غري السعوديني املؤسسني يف حني تقيد الزكاة على حساب املساهمني السعوديني املؤسسني واملساهمني املكتتبني يف أسهم 

الشركة من خالل االكتتاب العام0

يتم اسرتداد جميع مصروفات الزكاة من املساهمني وال يتم إجراء أي تعديل يف القوائم املالية الحتساب تأثري ضرائب الدخل املؤجلة0

انخفاض قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية اسرتدادها 
يتم إجراء تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على احتمال حدوث انخفاض يف قيمة أصل مايل 
معني0 يف حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي خسارة ناجتة عن االنخفاض يف القيمة تدرج يف قائمة الدخل0 يتحدد االنخفاض يف القيمة 

على الوجه التايل:

أ( يف حالة املوجودات املدرجة بالقيمة العادلة فإن االنخفاض يف القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة0 

ب( يف حالة املوجودات املدرجة بالتكلفة فإن االنخفاض يف القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات 
النقدية املستقبلية اخملصومة طبقًا لسعر السوق احلايل ملوجودات مالية مماثلة0

ج( يف حالة املوجودات املدرجة بالتكلفة املطفأة فإن االنخفاض يف القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية 
للتدفقات النقدية اخملصومة طبقًا لسعر الفائدة األصلي املطبق0

إلغاء قيد األدوات املالية 
يتم إلغاء قيد األدوات املالية عند توقف سيطرة الشركة على احلقوق التعاقدية التي تشكل األدوات املالية وهو عادة ما يحدث عند بيع 

األداة املالية أو انتقال التدفقات النقدية العائدة إىل األداة املالية إىل طرف ثالث مستقل0

األقساط املكتتبة
تقوم الشركة بإصدار عقود تأمني قصرية األجل فقط )»تأمني طبي«(0 تسجل األقساط يف الدخل على مدى فرتات البوالص املتعلقة 
بها ويتم ذلك على أساس توزيع نسبي0 متثل األقساط غري املكتسبة ذلك اجلزء من اإلقساط املكتتبة املتعلق بفرتة تغطية التأمني 
غري املنتهية0 يسجل التغري يف األقساط غري املكتسبة يف قائمة عمليات التأمني والفائض املرتاكم لكي يتم تسجيل اإليرادات على 

مدى فرتة اخملاطر0

أقساط إعادة التأمني
تسجل أقساط إعادة التأمني الصادر كمصروف عندما تستحق الدفع0

حتمل أقساط إعادة التأمني على الدخل على مدى فرتات البوالص املتعلقة بها على أساس توزيع نسبي0

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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إيرادات الفوائد 
تسجل إيرادات الفوائد بطريقة العائد الفعلي0

املطالبــات
الكبرية واملبالغ  العقود  بعد طرح اخلصم على  الثالثة  العقود واألطراف  تتكون من املبالغ املستحقة حلملة  والتي  حتمل املطالبات، 
املسرتدة األخرى، على قائمة الدخل حال تكبدها0 تتكون املطالبات من املبالغ التقديرية املستحقة الدفع املتعلقة باملطالبات املبلغ 

عنها للشركة وتلك املطالبات غري املبلغ عنها كما يف تاريخ قائمة املركز املايل0

تقوم الشركة على وجه التحديد بتقدير مطالباتها بناء على اخلربة السابقة0 إضافة لذلك يتم االحتفاظ مبخصص، بناء على تقدير اإلدارة 
بني  فرق  وأي  املايل0  املركز  قائمة  تاريخ  يف  عنها  اإلبالغ  يتم  ومل  املتكبدة  املطالبات  سداد  تكلفة  مقابل  السابقة،  الشركة  وخربة 

اخملصصات كما يف تاريخ قائمة املركز املايل واملبالغ املسددة واخملصصات للسنة التالية يضاف يف حساب االكتتاب لتلك السنة0

عقود إعادة التأمني احملتفظ بها
تأمني  إعادة  الزائدة مع شركات  إعادة تأمني على اخلسارة  اتفاقيات  بإبرام  الكربى تقوم الشركة  التعرض املايل من املطالبات  لتقليل 
معروفة عامليًا0 يتم تقدير املطالبات املستحقة من شركات إعادة التأمني بطريقة تتفق مع التزام املطالبة ووفقًا لعقد إعادة التأمني0 
تظهر هذه املبالغ، أن وجدت حتت بند »حصة شركات إعادة التأمني من املطالبات القائمة« يف قائمة املركز املايل إىل أن توافق الشركة 
على املطالبة وتسودها0 عند سداد املطالبة يتم حتويل املبلغ املستحق من شركات إعادة التأمني فيما يتعلق باملطالبة املدفوعة إىل 

مبالغ مستحقة من / )إىل( شركات إعادة التأمني0 

تقوم الشركة يف تاريخ كل قائمة مركز مايل بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال انخفاض أصل إعادة تأمني، وإذا كانت القيمة 
انخفاض يف قيمته ويتم تخفيض  انه قد حدث  تتجاوز قيمته املمكن اسرتدادها عندئذ يعترب األصل على  الدفرتية ألصل مؤمن عليه 

قيمته إىل القيمة املمكن اسرتدادها0

املصروفات
مصروفات البيع والتسويق هي تلك املصروفات التي تتعلق حتديدًا مبندوبي املبيعات وترويج املبيعات واإلعالن واي خمصص للديون 

املشكوك يف حتصيلها0 تصنف كافة املصروفات األخرى كمصروفات عمومية وادارية0

تكاليف املعامالت
تكاليف املعامالت هي التكاليف اإلضافية التي تعود مباشرة إلصدار رأس املال0 حتتسب تكاليف املعامالت ملعاملة أسهم باعتبارها 

خصم من حقوق املساهمني0

عقود اإليجار
إيجار تشغيلي0 أما املبالغ املدفوعة مبوجب  التي يحتفظ املؤجر مبوجبها بكافة خماطر ومنافع امللكية تصنف كعقود  عقود اإليجار 
عقود اإليجار التشغيلي فتسجل كمصروف يف قائمة عمليات التأمني والفائض املرتاكم على أساس قسط ثابت على مدى فرتة اإليجار0

العمالت األجنبية
السعودي طبقا ألسعار  بالريال  األجنبية  بالعملة  تتم  التي  السعودي0 تسجل املعامالت  بالريال  للشركة  بالسجالت احملاسبية  يحتفظ 
الصرف التقريبية السائدة يف تاريخ إجراء املعامالت، كما يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار 
أو قائمة عمليات  والفائض املرتاكم  التأمني  الفروقات يف قائمة عمليات  تدرج جميع  تاريخ قائمة املركز املايل0  السائدة يف  الصرف 

املساهمني0

القيمة العادلة لألدوات املالية
املوجودات  وبعض  الدفع  مستحقة  ومبالغ  قائمة  ومطالبات  دائنة  وذمم  ألجل  وودائع  حكمه  يف  وما  نقد  املالية  األدوات  تتضمن 

واملطلوبات األخرى0

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تدفع عليها فائدة على أساس التدفقات النقدية اخملصومة باستخدام سعر الفائدة للبنود التي 
لها خصائص خماطر مماثلة0 أما القيم العادلة لكافة األدوات املالية األخرى فيتم تقديرها باستخدام طرق مثل صايف القيمة احلالية 

للتدفقات النقدية املستقبلية0

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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التسوية
تتم تسوية املوجودات املالية مقابل املطلوبات املالية ويتم تسجيل صايف املبلغ يف قائمة املركز املايل فقط عندما يكون هناك حق 
نافذ لتسوية املبالغ املسجلة بعضها مقابل البعض اآلخر ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصايف أو لتحقيق املوجودات وسداد 
عمليات  قائمة  يف  أو  املرتاكم  والفائض  التأمني  عمليات  قائمة  يف  املصروفات  مقابل  الدخل  تسوية  يتم  ال  واحد0  آن  يف  املطلوبات 
املساهمني ما مل يكن ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به مبوجب أي معيار حماسبي أو تفسري مثل هذا املعيار كما هو مفصح عنه حتديدًا يف 

السياسات احملاسبية للشركة0

2 ج ـ التقديرات احملاسبية الهامة

عدم التأكد من التقديرات
فيما يلي بحث يف االفرتاضات الرئيسة املتعلقة بالعوامل املستقبلية والرئيسة األخرى لعدم التأكد من التقديرات يف تاريخ بيان املركز 

املايل، والتي لها خماطر هامة يف التسبب يف تعديل جوهري على القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات يف السنة املالية التالية:

خمصص املطالبات القائمة 
إن اإلدارة مطالبة بإعداد تقديرات لتقييم املبالغ املستحقة حلملة البوالص واألطراف الثالثة والناشئة عن املطالبات التي يتم تقدميها 
مبوجب عقود التأمني0 تستند مثل هذه التقديرات بالضرورة إىل افرتاضات حول عوامل عديدة تشمل الدرجات املتفاوتة للتقدير وعدم 
الشركة عمومًا  التقديرية0 تقوم  إىل تغريات مستقبلية يف املطلوبات  يؤدي  اإلدارة مما  الفعلية عن تقديرات  النتائج  التأكد وقد تختلف 
بتقدير مطالباتها بناء على اخلربة السابقة0 يتم تقدير املطالبات التي تتطلب قرارات حمكمة أو حتكيم، إن وجدت، على أساس كل حالة 
اإلبالغ عنها، وذلك على  يتم  التي مل  اإلدارة مبراجعة خمصصاتها مقابل املطالبات احملققة، واملطالبات احملققة  تقوم  على حدة0 
أساس شهري0 يدرج أي فرق بني اخملصصات يف تاريخ بيان املركز املايل والتسويات واخملصصات يف السنة التالية يف قائمة عمليات 
التأمني والفائض املرتاكم لتلك السنة كما يتم التحقق من خمصص املطالبات القائمة يف 31 ديسمرب واملصادقة عليه من قبل خبري 

اكتواري مستقل0

خمصص املبالغ املدينة املشكوك يف حتصيلها
يتم تكوين خمصصات حمددة ألولئك العمالء الذين مل يعد هناك تعامل معهم أو مت إيقاف التعامل معهم من قبل الشركة0 إضافة إىل 
اخملصصات احملددة تقوم الشركة أيضا بتكوين خمصص حمفظة إضايف يتم تقديره على أساس الفئة استنادًا إىل أعمار األقساط 
املدينة التي جتاوزت موعد استحقاقها0 تشمل هذه التقديرات درجات خمتلفة من التقدير وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية مما 

يؤدي إىل تغيريات مستقبلية يف هذه اخملصصات0

2 د ـ التغيريات املستقبلية يف السياسات احملاسبية

للسنوات  إجباري  به  وااللتزام  النهائية  »تصنيف وقياس املوجودات املالية« يف صيغته   9 الدولية رقم  التقارير املالية  مت إصدار معيار 
احملاسبية التي تبدأ يف 1 يناير 2013، علمًا بأن االعتماد املبكر لهذا املعيار مسموح به0 ويحل هذا املعيار حمل جزء من معيار احملاسبة 
الدويل رقم 39  للموجودات املالية يف معيار احملاسبة  التصنيف احلايل  والقياس0 ويحل حمل  اإلثبات  األدوات املالية:  ـ  الدويل رقم 39 
بالتكلفة  بها  واحملتفظ  االستحقاق  حتى  بها  احملتفظ  للبيع،  املتاحة  الدخل،  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املصنفة   ، )للمتاجرة 
املغطاة( يف فئتني رئيسيتني )احملتفظ بها بالتكلفة املطفأة واحملتفظ بها بالقيمة العادلة أو من خالل قائمة الدخل أو من خالل 

قائمة الدخل الشامل(0

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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3 ـ حتويل احملفظة 

أ( كما هو مبني يف اإليضاح 1 فقد أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة بوبا ميدل أيست ليمتد ش.م. )البائع( أشرتت مبوجبها عمليات 
ريال سعودي، حسب  يناير 2009م، بشهرة مقدارها 98 مليون   1 اعتبارا من  السعودية  العربية  للبائع يف اململكة  العائدة  التأمني 
موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، إىل جانب موجودات ومطلوبات التأمني املتعلقة بالعمليات باملبلغ املساوي لها. وقد 
كانت قيمة املوجودات واملطلوبات املقتناة من البائع، كما يف 1 يناير 2009م ، وفقًا للتقييم الذي وافقت عليه مؤسسة النقد العربي 

السعودي كالتايل:

ريال سعودي
 باآلالف

املوجودات
ودائع قصرية األجل

أرصدة لدى البنوك ونقد
نقد وما يف حكمه

مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
أقساط مستحقة ، صايف

أقساط مكتتبه مل تقدم بها فواتري )انظر إيضاح7( 
تكاليف اقتناء بوالص مؤجلة )أنظر إيضاح 8(

مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
أثاث وجتهيزات ومعدات ، صايف )انظر اإليضاح10(

جمموع املوجودات احملولة

2 42 7ر 7 1
8 6ر 2 9

2 5 1 4ر 00
5 6ر 6 1

64 4ر 00
2 47 1ر 6 3

1 3 702ر
1 474ر

1 7 9ر 1 2
60 1 7ر 1 2

  
ريال سعودي

 باآلالف
املطلوبات

أقساط غري مكتسبة )انظر اإليضاح12(
مطالبات قائمة )انظر اإليضاح13(

مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 
جمموع املطلوبات احملولة

صايف املوجودات احملولة

3 80 6ر 2 0
1 90 8ر 94

3 0 1ر 98
60 1 7ر 1 2

ــ        

ب( مبلغ مستحق للبائع )جهة ذات عالقة( فيما يتعلق بالشهرة:
 للفرتة 

من 1 مايــــــو 2008م 
إىل 31 ديسمرب 2009م

ريال سعودي
باآلالف

قيمة شهرة
املدفوع خالل الفرتة

الرصيد يف نهاية الفرتة

98 000ر   
)4 9 000ر (

4 9 000ر  

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(

38      التقريـــر املالــي السنــوي لبوبــا العربيـة 2009 



إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
31 ديسمرب 2009م

4 ـ نقد وما يف حكمه
  2009م

ريال سعودي
  باآلالف

عمليات التأمني
نقد لدى البنوك )انظر إيضاح)أ( أدناه

ودائع قصرية األجل )انظر إيضاح)ب( أدناه
 662ر190

 500ر253
 162ر444

  2009م
ريال سعودي

  باآلالف

عمليات املساهمني
نقد يف الصندوق

ودائع قصرية األجل )انظر إيضاح “ب” أدناه(
1 3 6ر 1 5  

2 9 5 1ر 74  
3 08 78ر 9  

أ( يحتفظ بأرصدة بنكية مببلغ 6ر190 مليون ريال سعودي ، كما يف 31 ديسمرب 2009م ، باسم جهة ذات عالقة بالشركة بالنيابة عن 
الشركة . الحقًا لنهاية السنة مت حتويل هذا املبلغ إىل الشركة. 

ب( يحتفظ بالودائع قصرية األجل لدى بنوك جتارية وهذه الودائع البنكية مسجلة بالريال السعودي ومدة االستحقاق األصلية لها 
ال تتجاوز ثالثة أشهر. 

5 ـ مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 
2009م

ريال سعودي
باآلالف

عمليات التأمني
مبالغ مدفوعة مقدمًا

إيرادات مستحقة
ذمم مدينة أخرى 

2 7 802ر
3 1 1
7 1 0

2 8 82ر 3

2009م
ريال سعودي

باآلالف

عمليات املساهمني
6إيرادات مستحقة 1 3

6 1 3

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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6 ـ أقساط مستحقة ، صايف
2009م

ريال سعودي
باآلالف

عمليات التأمني
الرصيد يف نهاية الفرتة

خمصص االنخفاض يف القيمة
يف 31 ديسمرب

8 4 5ر 3 1
)1 9 7ر 9 9 (

64 7ر 3 2

كانت احلركة يف خمصص االنخفاض يف قيمة الذمم املدينة كالتايل: 

  للفرتة 
من 1 مايــــــو 2008م 

إىل 31 ديسمرب 2009م
 ريال سعودي

 باآلالف

رصيد مت احلصول من البائع
احملول من حساب خمصص أقساط مكتتبة مل تقدم بها فواتري )انظر إيضاح 7(

خمصص مل يعد مطلوبًا
يف 31 ديسمرب

 046ر13
 754ر7

)001ر1(
 799ر19

فيما يلي حتليل أعمار الذمم املدينة الناشئة عن عقود التأمني:

                         جتاوزت مدة استحقاقها ومل تنخفض قيمتها

مل تتجاوز مدة 
استحقاقها ومل 
تنخفض قيمتها 

ريال سعودي

حتى 3 أشهر
ريال سعودي

فوق ثالثـــة 
حتى ستــة 

أشهـــــــــر
ريال سعودي

فوق ستة أشهر وأقل من 
أثنى عشر شهــــرًا 

ريال سعودي

  اجملموع
ريال 

سعودي

313 ديسمرب 2009م 6 3ر 821 6 92ر 61 1 42ر ــ4     64 7ر 3 2

دفع  استحقاق  تاريخ  من  اعتبارًا  االستحقاق  تاريخ  جتاوز  فرتة  وحتتسب  املبلغ  استحقاق  تاريخ  من  شهر  قبل  الفواتري  جميع  إصدار  يتم 
الفاتورة. من املتوقع بناء على اخلربة السابقة أن يتم اسرتداد جميع الذمم املدينة التي مل تنخفض قيمتها. وليس من املتبع لدى الشركة 

احلصول على ضمان مقابل الذمم املدينة.

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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7 ـ أقساط مكتتبة مل تقدم بها فواتري 

متثل األقساط املكتتبة ومل تقدم بها فواتري، والتي مل تستحق بعد تعاقديًا، الفرق بني اإلقساط املكتتبة واملبالغ املقدم بها فواتري. فيما 
يلي احلركة يف هذا احلساب خالل الفرتة:

 للفرتة 
من 1 مايــــــو 2008م 

إىل 31 ديسمرب 2009م
 ريال سعودي

 باآلالف

رصيد مت احلصول عليه من البائع )إيضاح 3(
إجمايل األقساط املكتتبة )إيضاح 12(

فواتري مقدمة خالل السنة
يف 31 ديسمرب

2 47 1ر 6 3  
1 3ر 47 3ر 3 7  
)1 2ر 5 1 83ر 4 (

3 42 6ر 6 6  

فيما يتعلق باألقساط املكتتبة غري املقدم بها فواتري فإن 4 من عمالء الشركة الرئيسيني كانوا ميثلون 5ر13 % من هذا الرصيد كما يف 31 
ديسمرب 2009م. 

كانت احلركة يف خمصص االنخفاض يف قيمة الذمم املدينة كالتايل:   
     

  للفرتة 
من 1 مايــــــو 2008م 

إىل 31 ديسمرب 2009م
 ريال سعودي

 باآلالف

الرصيد احملول من البائع
اخملصص احملول إىل حساب خمصص األقساط املستحقة، النتفاء احلاجة   إليه )أنظر إيضاح 6(

يف 31 ديسمرب

7 7ر 5 4   
)7 7ر 5 4 (

ــ        

8 ـ تكاليف اقتناء بوالص مؤجلة 
للفرتة 

من 1 مايــــــو 2008م 
إىل 31 ديسمرب 2009م

ريال سعودي
باآلالف

رصيد مت احلصول عليه من البائع )انظر إيضاح 3(
مصروفات مؤجلة

اإلطفاء للفرتة
يف 31 ديسمرب

1 3 702ر  
1 4 7ر 64  
)1 3 702ر (
1 4 7ر 64  

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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9 ـ معامالت مع جهات ذات عالقة
واألرصدة  2009م  ديسمرب   31 إىل  2008م  مايو   1 من  الفرتة  خالل  العالقة  ذات  اجلهات  مع  متت  التي  الرئيسية  املعامالت  تفاصيل  يلي  فيما 

املتعلقة بها يف نهاية الفرتة: 

اجلهة ذات عالقة
     

 طبيعة املعاملة

للفرتة 
من 1 مايــــــو 2008م 

إىل 31 ديسمرب 2009م
ريال سعودي

 ياآلالف

عمليات التأمني 
جهات ذات عالقة 

كبار موظفي اإلدارة 

عمليات املساهمني
شركة بوبا ميدل إيست 

ليمتد ش.م 
)جهة ذات عالقة(

للرعاية  أساس  شركة 
الصحية )أساس ـ جهة 

ذات عالقة(

أقساط مكتتبة
مكافأة قصرية األجل 

مكافأة طويلة األجل

املوجودات التي مت اقتناؤها )ايضاح3(
املطلوبات التي مت االلتزام بها )ايضاح3(

شهرة مقتناة )ايضاح3(
مبلغ مدفوع عن الشهرة )ايضاح3(

مبالغ مدفوعة بالنيابة عن جهة ذات عالقة ومعاد حتميلها على اجلهة ذات عالقة
ومعاد  العام(  االكتتاب  يف  األويل  )الطرح  الشركة  عن  بالنيابة  مدفوعة  معامالت  تكاليف 

حتميلها على الشركة )انظر اإليضاح 16 أدناه( 

مصروفات ما قبل التأسيس مدفوعة بالنيابة عن الشركة ومعاد حتميلها على الشركة 
)انظر اإليضاح 20 أدناه(

مصروفات عمومية وإدارية مدفوعة بالنيابة عن الشركة ومعاد حتميلها على الشركة

مبالغ مدفوعة بالنيابة عن الشركة ومعاد حتميلها على الشركة

1 0 4ر 9 5
8 1ر 3 4
1 5ر 9 9

60 1 7ر 1 2
60 1 7ر 1 2

98 000ر
4 9 000ر

1 6ر 1 5

8 3ر 4 9

8 983ر
1 474ر

1 83ر 1

وفقًا  العام  املدير  قبل  من  املعامالت  هذه  وشروط  أسعار  تعتمد  عالقة0  ذات  جلهات  سعودي  ريال  مليون  مببلغ 2ر10  أقساط  اكتتاب  مت 
للصالحيات اخملولة له من جملس اإلدارة 

بلغت مطالبات التأمني املدفوعة إىل جهات ذات عالقة مبلغ 4.1 مليون ريال سعودي وبلغت مطالبات مقدم اخلدمة املدفوعة 32.1 مليون 
ريال سعودي0

بلغت األرصدة املستحقة من جهة ذات عالقة، كما يف 31 ديسمرب 2009م، مبلغ 1.8 مليون ريال سعودي واملستحقة جلهات ذات عالقة 
مبلغ 6.7 مليون ريال سعودي0 عالوة على ذلك فقد مت اإلفصاح عن املبلغ املستحق جلهة ذات عالقة املتعلق بالشهرة يف قائمة املركز 

املايل0

قبل  ما  وتكاليف  معامالت  تكاليف  سداد  على  ابريل2008م   15 يف  املنعقد  التأسيسي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  املساهمون  وافق 
التأسيس مببلغ 3ر17 مليون ريال سعودي اىل شركة بوبا ميدل ايست ليمتد ش.م0 

مت اإلفصاح عن الشركات وضريبة الدخل التي سيتم اسرتدادها من املساهمني ومقدارها 3ر5 مليون ريال سعودي و 5ر4 مليون ريال 
سعودي، على التوايل يف اإليضاح 15 0

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
31 ديسمرب 2009م

أعضاء  الذي سيقام يف وقت الحق، مع شركة مملوكة ألحد  الشركة  وإدارة مشروع مقر  الداخلي  للتصميم  الشركة عقد خدمات  أبرمت 
جملس اإلدارة الشركة0 

وقد متت ترسية العقد وقيمته 2ر2 مليون ريال سعودي بعد القيام بإجراءات تقييم شفافة وموافقة جملس االدارة0

مت اإلفصاح عن مبلغ مستحق جلهة ذات عالقة فيما يتعلق بالشهرة يف قائمة املركز املايل0  

10 ـ األثاث والتجهيزات واملعدات
أثاث وجتهيزات

ومعدات مكتبية
ريال سعودي

 باآلالف

تطبيقات
حاسب آيل

ريال سعودي
 باآلالف

اجملموع
ريال سعودي

 باآلالف

عمليات املساهمني 
التكلفة:

  املقتناة من البائع )إيضاح 3(
  اإلضافات خالل الفرتة

الرصيد يف 31 ديسمرب

االستهالك:
  املقتناة من البائع )ايضاح3(

  االستهالك احململ للفرتة
الرصيد يف 31 ديسمرب

صايف القيمة الدفرتية:
يف 31 ديسمرب 2009م

1 0 2ر 5 5
2 5ر 3 8

1 2 7ر 9 3

3 744ر
1 8ر 8 8

5 6ر 3 2

7 1ر 6 1

3 3 8ر 4 1
7 3ر 7 3

4 1 2ر 1 4

2 2 44ر 0
4 9ر 1 0

2 7 3ر 5 0

1 3 8ر 64

44 0ر 9 6
9 9ر 1 1

5 4 007ر

2 6 1ر 8 4
6 7ر 98

3 2 982ر

2 1 02ر 5

ونظرًا ألن األثاث والتجهيزات واملعدات مستخدمة ملصلحة عمليات التأمني فقد مت حتميل االستهالك على قائمة عمليات التأمني والفائض 
املرتاكم0 

  
11 ـ الوديعة النظامية 

  2009م
ريال سعــودي

  باآلالف

عمليات التأمني
4وديعة نظامية  0 000ر

وفقًا ملتطلبات نظام التأمني السعودية فقد أودعت الشركة 10 % من رأسمالها املدفوع وهو ما يعادل 40 مليون ريال سعودي يف بنك عينته 
مؤسسة النقد العربي السعودي0 

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
31 ديسمرب 2009م

12 ـ صايف األقساط املكتسبة

 للفرتة 
من 1 مايــــــو 2008م 

إىل 31 ديسمرب 2009م
 ريال سعودي

باآلالف

عمليات التأمني
إجمايل اإلقساط املكتتبة )إيضاح 7(

أقساط غري مكتسبة مت استالمها من البائع )إيضاح 3(

األقساط غري املكتسبة يف نهاية الفرتة 
إجمايل األقساط املكتسبة

1 3ر 47 3ر 3 7  
3 80 6ر 2 0  

1 7ر 2 7 9ر 57  
)5 2 2 5ر 1 7 (
1 2ر 0 5 44ر 0  

أقساط صادرة 
أقساط غري مكتسبة يف نهاية الفرتة

أقساط إعادة التأمني الصادر
صايف األقساط املكتسبة

)8 9 (
ــ

)8 9 (
1 2ر 0 5 3ر 5 1  

13 ـ مطالبات متكبدة  
للفرتة 

من 1 مايــــــو 2008م 
إىل 31 ديسمرب 2009م

ريال سعودي
باآلالف

عمليات التأمني
إجمايل املطالبات املدفوعة

املطالبات القائمة يف نهاية الفرتة 

مطالبات قائمة مت استالمها من البائع )ايضاح3(

8 8 9 0ر 57  
2 7 5 2ر 5 9  

1 1ر 64 3ر 1 6  
)1 90 8ر 94 (

9 7 3 42ر 2  

اعتبارًا من 15 أكتوبر 2009م أبرمت الشركة عقود إعادة تأمني اخلسارة الزائدة مع شركات إعادة التأمني التي تتعامل معها. إن جميع املطالبات 
القائمة املتعلقة بالفرتة من 15 ديسمرب 2009م إىل 31 ديسمرب 2009م أقل من حد اخلسارة الزائدة وعليه فقد مت تسجيل مبالغ مسرتدة من 

إعادة التأمني يف هذه القوائم املالية.

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
31 ديسمرب 2009م

14 ـ املبالغ املستحقة ومطلوبات أخرى 
  2009م

ريال سعــودي
  باآلالف

عمليات التأمني
مبالغ مستحقة 

مطلوبات أخرى 

عمليات املساهمني
مبالغ مستحقة 

مكافأة نهاية اخلدمة )انظر اإليضاح أدناه(

 
2 9 80ر 6  
2 1 944ر  
5 1 7ر 5 0  

4 3  
1 1 2ر 9 3  

1 1 3ر 3 6  

فيما يلي احلركة يف خمصص مكافأة نهاية اخلدمة خالل الفرتة:
  للفرتة 

من 1 مايــــــو 2008م 
إىل 31 ديسمرب 2009م

 ريال سعودي
 باآلالف

الرصيد احملول من البائع
املبلغ احململ خالل الفرتة 

املبلغ املدفوع خالل الفرتة يف 31 ديسمرب

8 3ر 60  
3 3ر 6 9  

)4 3 6 (
1 1 2ر 9 3  

مل يتم إجراء تقييم اكتواري نظرًا ألن صايف تأثري معدالت اخلصم والزيادات املستقبلية على املكافأة ال يحتمل أن تكون جوهرية0 

نظرًا ألن خدمات املوظفني تتعلق بعمليات التأمني لذا فقد مت حتميل املبلغ احململ خالل الفرتة على عمليات التأمني والفائض املرتاكم0 
 

15 ـ الزكاة وضريبة الدخل 

أ( الزكــــــــــاة: 
مت احتساب الزكاة املستحقة من الشركة وفقًا لنظام الزكاة املعمول به يف اململكة العربية السعودية0 

يستند خمصص الزكاة للفرتة إىل ما يلي : 
للفرتة 

من 1 مايــــــو 2008م 
إىل 31 ديسمرب 2009م

 ريال سعودي
 باآلالف

حقوق املساهمني 
القيمة الدفرتية للموجودات طويلة األجل 

الربح املعدل للفرتة 
الوعاء الزكوي

العائد للمساهمني السعوديني املؤسسني واالكتتاب العام بواقع 75ر73 %

 4 00 000ر  
)1 6 9 08ر 6 (
2 3 0 9ر 1 4  
8 8 82ر 4  

3 1 9 7ر 3 8  
2 3 5 80ر 6  

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
31 ديسمرب 2009م

يعود الفروق بني النتائج املالية والزكوية بصورة رئيسية إىل بعض التعديالت التي متت متشيًا مع األنظمة املالية ذات الصلة0 

كانت احلركة يف خمصص الزكاة للفرتة كالتايل:
 للفرتة 

من 1 مايــــــو 2008م 
إىل 31 ديسمرب 2009م

ريال سعودي
 باآلالف

املبلغ احململ للفرتة
الرصيد يف نهاية الفرتة 

 5 3ر 3 8
5 83ر 3

ب ( ضريبة الدخل 

كانت احلركة يف خمصص الضريبة للفرتة كالتايل:
  للفرتة 

من 1 مايــــــو 2008م 
إىل 31 ديسمرب 2009م

ريال سعودي
 باآلالف

املبلغ احململ للفرتة
الرصيد يف نهاية الفرتة 

4 4ر 80
4 4ر 80

ج ( الزكاة وضريبة الدخل املستحقة 
 للفرتة 

من 1 مايــــــو 2008م 
إىل 31 ديسمرب 2009م

ريال سعودي
باآلالف

زكاة مستحقة
ضريبة دخل مستحقة 

838ر5 
480ر4
318ر10

د ( وضع الربوط

1 مايو  الزكاة والدخل عن الفرتة من  الزكوية والضريبية اىل مصلحة  وفقًا ملتطلبات األنظمة املالية السعودية فقد مت تقدمي االقرارات 
2008م اىل 31 ديسمرب 2008م0 ولكن مل يتم بعد إجراء الربوط الزكوية والضريبية للفرتة من 1 مايو 2008م اىل 31 ديسمرب2008م0 

 

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
31 ديسمرب 2009م

16 ـ رأس املال

اكتتب  سعودي0  ريال   10 منها  سهم  كل  قيمة  سهم  مليون  أربعني  من  ويتكون  سعودي  ريال  مليون   400 هو  الشركة  رأسمال  إن   ) أ 
املساهمون املؤسسون للشركة يف أربعة وعشرين مليون سهم القيمة االسمية لكل سهم منها 10 ريال سعودي وسددوا قيمة 
هذه األسهم التي متثل %60 من أسهم الشركة ومتت تغطية مبلغ الستة عشر مليون سهم املتبقية القيمة االسمية لكل سهم منها 

10 مليون ريال سعودي والتي متثل %40 من أسهم الشركة عن طريق االكتتاب العام0

ب( أنفقت الشركة مبلغ 349ر8 ألف ريال سعودي كتكاليف معامالت جلمع مبلغ 160 مليون ريال سعودي من رأس املال من خالل الطرح 
األويل يف االكتتاب العام وقد مت حتميل هذا املبلغ مباشرة على حقوق املساهمني )انظر اإليضاح 9(0 

 
17 ـ االحتياطي النظامي

وفقًا ملتطلبات نظام التأمني السعودي يجب جتنيب عشرين يف املائة من دخل املساهمني كاحتياطي نظامي حتى يساوى االحتياطي مائة 
يف املائة من رأس املال املدفوع0 حولت الشركة خالل الفرتة مبلغ 9.5 مليون ريال سعودي إىل االحتياطي النظامي وهو مبلغ ميثل %20 من 

دخل املساهمني بعد خصم تكاليف املعامالت احململ مباشرة على األرباح املبقاة علمًا بأن االحتياطي غري متاح للتوزيع0
 

18 ـ مصروفات بيع وتسويق
 للفرتة 

من 1 مايــــــو 2008م 
إىل 31 ديسمرب 2009م

ريال سعودي
 باآلالف

عمليات التأمني
تكاليف املوظفني

مصروفات التسويق
تكاليف استيفاء

مصروفات عمولة
جباية رسوم نظامية

أخرى

2 6 2ر 85
8 4ر 82
6 6ر 7 2

3 0 5ر 3 1
2 3 600ر
3 02ر 8

98 5ر 98

19 ـ مصروفات عمومية وإدارية
للفرتة 

من 1 مايــــــو 2008م 
إىل 31 ديسمرب 2009م

ريال سعودي
باآلالف

عمليات التأمني
تكاليف املوظفني 

إصالح وصيانة
مصروفات سفر

مصروفات اتصاالت
استهالك 

تكاليف تشغيل أخرى

5 2 3ر 82
4 08ر 4

2 5ر 6 3
4 85ر 2
6 7ر 98

5 7ر 9 6
7 6 47ر 5

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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للفرتة 
من 1 مايــــــو 2008م 

إىل 31 ديسمرب 2009م
 ريال سعودي

 باآلالف

عمليات املساهمني
مصروفات نظامية

أتعاب قانونية ومهنية
مصروفات جملس اإلدارة )إيضاح 21(

اخرى

64 5
1 8ر 9 3
1 3ر 65

82
3 985ر

20 ـ مصروفات ما قبل التأسيس املشطوبة
 للفرتة 

من 1 مايــــــو 2008م 
إىل 31 ديسمرب 2009م

ريال سعودي
باآلالف

أتعاب قانونية ومهنية
مصروفات نظامية

مصروفات إعالن
أخرى

7 3ر 4 5
1 3ر 04

2 7 6
5 8

8 983ر

متثل مصروفات ما قبل التأسيس التكاليف التي مت إنفاقها من قبل جهة منتسبة وهي شركة بوبا ميدل إيست احملدودة ش0م0 بالنيابة 
عن الشركة ومت إعادة حتميلها على الشركة الحقًا عن الفرتة حتى 1 مايو 2008م وهو تاريخ إصدار القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة0

21 ـ مكافأة أعضاء جملس اإلدارة واملصروفات املتعلقة بها
للفرتة 

من 1 مايــــــو 2008م 
إىل 31 ديسمرب 2009م

ريال سعودي
باآلالف

مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
أتعاب حضور أعضاء اجمللس

مصروفات اللجان الفرعية األخرى

1 2ر 00
6 9
9 6

1 3ر 65

وجلان  اآلخرين  السبعة  اإلدارة  جملس  وأعضاء  اإلدارة  جملس  لرئيس  الدفع  املستحقة  املكافأة  اإلدارة  جملس  أعضاء  مكافأة  متثل 
اجمللس الفرعية0

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
31 ديسمرب 2009م
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إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
31 ديسمرب 2009م

22 ـ معلومات القطاعات 
تقوم الشركة فقط بإصدار عقود تأمني قصرية األجل لتقدمي خدمات رعاية صحية )تأمني طبي(0

ان جميع عمليات التأمني التي تقوم بها الشركة يتم تنفيذها يف اململكة العربية السعودية0 وألغراض اإلدارة تتم مراقبة العمليات يف فئتني 
من العمالء، على أساس عدد األعضاء الذين تشملهم اخلدمة0 ومتثل الفئة الرئيسية الشركات الكربى ويعترب كل األعضاء اآلخرين من الفئة 

غري الرئيسية0 

ال تتضمن نتائج القطاعات أي إيرادات أخرى أو مصروفات بيع وتسويق ومصروفات عمومية وإدارية0

ال تتضمن موجودات القطاعات نفذو ما يف حكمه ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى0

ال تتضمن مطلوبات القطاعات مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى ومبالغ مستحقة لعمليات املساهمني وحصة حملة الوحدات يف 
الفائض من عمليات التأمني0

وموجوداتها  الشركة  بأنشطة  يتعلق  فيما  العمل  قطاعات  اإلدارة  اعتمدت  فقد  الشركة  لدى  الداخلية  احملاسبة  عملية  مع  ومتشيا 
ومطلوباتها وذلك على النحو املبني أدناه:

الفرتة من 1 مايو 2008م إىل 31 ديسمرب 2009م

الفئة الرئيسية
ريال سعودي

باآلالف

أخرى
ريال سعودي

باآلالف

اجملموع
ريال سعودي

باآلالف

صايف األقساط املكتسبة
املطالبات املتكبدة

إيرادات غري خمصصة
مصروفات غري خمصصة

الفائض من عمليات التأمني

موجودات عمليات التأمني
أقساط مستحقة، صايف

أقساط مكتتبة مل تقدم بها فواتري
تكاليف إقتناء بوالص مؤجلة

موجودات غري خمصصة 
اجملموع

مطلوبات التأمني والفائض املرتاكم
أقساط غري مكتسبة

مطلوبات قائمة 
رصيد إعادة تأمني مستحق الدفع

مطلوبات وفائض غري خمصصة
اجملموع

6 2 1 1ر 82  
)5 44 8ر 1 3 (

ــ      
ــ      

4 1 0ر 9 3  
1 6 1 9ر 92  
6 5ر 5 3  

ــ

2 3 1 9ر 3 2  
1 5 4 0ر 5 5  

4 6  
ـــ    

5 8 4 1ر 6 9  
)42 8 60ر 9 (

ــ      
ــ      

2 3 6ر 3 9  
1 80 6ر 74  

8 2ر 1 1  
ــ

2 90 5ر 85  
1 2 1 2ر 04  

4 3  
ــ     

1 2ر 0 5 3ر 5 1  
)9 7 3 42ر 2 (

2 6ر 6 6  
)1 7 5 07ر 3 (

5 9 5ر 2 2  

64 7ر 3 2  
3 42 6ر 6 6  

1 4 7ر 64  
47 2 985ر  
8 9 5 1ر 47  

5 2 2 5ر 1 7  
2 7 5 2ر 5 9  

8 9  
9 7 2ر 82  

8 9 5 1ر 47  

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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23 ـ االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات الطارئة 

أ ( ارتباطات إيجار تشغيلي ـ الشركة كمستأجر
 فيما يلي احلد األدنى ملبالغ دفعات اإليجار التشغيلي غري القابلة لإللغاء كما يف 31 ديسمرب: 

 2009م
ريال سعــودي

 باآلالف

خالل سنة واحدة
بعد سنة واحدة وال يزيد عن خمس سنوات

أكرث من خمس سنوات 

4 4ر 08
2 3 4ر 00

3 3 6ر 1 7
6 1 42ر 5

ب ( كان لدى الشركة، كما يف 31 ديسمرب2009م، ارتباطات رأسمالية مببلغ 6ر16 مليون ريال سعودي0 

ج ( أصدر البنك الذي تتعامل معه جهة ذات عالقة بالشركة ضمانات تنفيذ بالنيابة عن الشركة يف حدود 8ر2 مليون ريال سعودي فيما 
الذي تتعامل معه  البنك  التأمني املكتتبة وضمان سداد يف حدود 3ر0 مليون ريال سعودي. إضافة لذلك، فقد أصدر  يتعلق بأقساط 
اجلهة ذات العالقة ضمانًا آخر لصالح اجلهات الرقابية يف حدود 25 مليون ريال سعودي0 وقد رهنت الشركة ودائع قصري األجل مببلغ 

30 مليون ريال سعودي للبنك الذي تتعامل معه للحصول على هذه الضمانات0

24 ـ إدارة اخملاطر

فيما يلي اخملاطر التي تواجهها الشركة والطريقة التي تعمل بها اإلدارة لتقليل هذه اخملاطر:

خماطر التأمني 
تتمثل خماطر التأمني يف جتاوز املطالبات الفعلية املستحقة حلملة العقود فيما يتعلق باألحداث املؤمن عليها القيمة الدفرتية ملطلوبات 
التأمني0 وقد يحدث ذلك ألن عدد ومبالغ مطالبات التأمني اكرب مما هو متوقع0 تقوم عمليات اململكة العربية السعودية فقط بإصدار عقود 

قصرية األجل تتعلق باخملاطر الطبية0 

الرتكيز اجلغرايف للمخاطر
ترتكز خماطر التأمني التي تتعرض لها الشركة فيما يتعلق بحملة بوالص التأمني الصحي يف اململكة العربية السعودية0

عدد ومبالغ املطالبات
ميكن أن يتأثر عدد ومبالغ املطالبات بالعديد من العوامل0 تقوم الشركة باكتتاب اخملاطر الطبية فقط0 يهدف التأمني الطبي إىل تعويض 
حملة البوالص عن املصروفات التي ينفقونها يف معاجلة الداء واملرض أو األصابة0 يتم تقدمي التأمني الطبي بالدرجة األساسية إىل العمالء 
من الشركات التي لديها أعداد كبري من األشخاص  املطلوب أن تشملهم البوليصة0 يتم يف العادة اإلبالغ عن املطالبات وسدادها خالل سنة 

واحدة من احلدث املؤمن عليه الذي يقع0 وهذا من شأنه أن يقلل خماطر التأمني0

خماطر إعادة التأمني
التأمني األخرى ولتقليل التعرض املايل الناشئ عن املطالبات الكبرية فقد أبرمت  اعتبارًا من 15 ديسمرب 2009م وكما هو احلال مع شركات 
التأمني هذه تنوعًا أكرب لألعمال وتتيح  التأمني0 توفر عقود اعادة  الشركة، يف دورة أعمالها العادية، عقود مع جهات أخرى ألغراض إعادة 
لإلدارة التحكم يف التعرض للخسائر احملتملة الناشئة عن اخملاطر الكربى وتوفري قدرة أكرب على النمو0 أن إعادة التأمني يتم جميعه وفقًا 
لعقود إعادة التأمني ضد اخلسارة الزائدة ولدى الشركة غطاء إعادة تأمني للحد من اخلسائر مقابل أي مطالبة منفردة يف حدود 200 الف ريال 

سعودي وهي تتعامل مع شركات إعادة التأمني املصنفة على األقل من درجة )أ( حسب وكاالت التصنيف الدولية0

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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اخملاطر املتعلقة باألنظمة
تخضع عمليات الشركة أيضًا للمتطلبات النظامية يف اململكة العربية السعودية0 وهذه األنظمة ال تقضي بضرورة املوافقة على األنشطة 
الوفاء  يف  التأمني  شركات  جانب  من  واإلعسار  التعرث  لتقليل  املال(  رأس  كفاية  )مثل  القيود  بعض  تفرض  إنها  بل  وحسب  ومراقبتها 

باملطلوبات غري املتوقعة عند نشوئها0

خماطر إدارة رأس املال
إن مؤسسة النقد العربي السعودي هي اجلهة التي حتدد وتنظم متطلبات رأس املال0 وحتدد الشركة أهدافًا أخرى للحفاظ على نسب 

صحية فيما يتعلق برأس املال لدعم أهدافها التجارية وزيادة قيمة األسهم إىل أكرب حد ممكن0

تعديل  يتم  بانتظام.  واملطلوبة  عنها  املبلغ  املال  رأس  مستويات  بني  النقص  حاالت  تقييم  طريق  عن  مالها  رأس  متطلبات  الشركة  تدير 
مستويات رأس املال احلالية يف ضوء التغريات يف ظروف السوق0 وخصائص خماطر أنشطة الشركة0 وللحفاظ على هيكل رأس املال أو 

تعديله قد تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح املدفوع إىل املساهمني أو إصدار أسهم0

يلخص اجلدول ما يلي احلد األدنى لرأس املال النظامي للشركة:

  2009م
ريال سعودي

 باآلالف

2 1 5 5ر 60

ويف رأي جملس اإلدارة أن الشركة قد التزمت بالكامل خالل فرتة القوائم املالية مبتطلبات رأس املال املفروضة من اجلهات اخلارجية0

اخملاطر املالية
تتمثل األدوات املالية الرئيسية للشركة يف ذمم مدينة ناشئة عن عقود التأمني املستحق من جهات ذات عالقة والوديعة النظامية والنقد 

وما يف حكمه واملطالبات القائمة وبعض املوجودات واملطلوبات األخرى0 

ال تقوم الشركة بإبرام أي معامالت تتعلق مبشتقات األدوات املالية0 

إن اخملاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات املالية للشركة هي خماطر أسعار الفائدة وخماطر العملة وخماطر االئتمان0 يقوم جملس اإلدارة 
مبراجعة السياسات املتعلقة بإدارة هذه اخملاطر واعتماد هذه السياسات0 وفيما يلي ملخص بهذه اخملاطر:

خماطر أسعار السوق وأسعار الفائدة
2009م،  ديسمرب   31 يف  كما  الشركة،  تكن  ومل  السوق0  أسعار  لتقلبات  نتيجة  مالية  أداة  قيمة  تذبذب  خماطر  هي  السوق  أسعار  خماطر 

معرضة خملاطر أسعار السوق0

تنشأ خماطر أسعار الفائدة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار الفائدة يف الربحية املستقبلية لألدوات املالية أو قيمتها العادلة0 الشركة غري 
معرضة خملاطر أسعار الفائدة على ودائعها0 

تقوم الشركة بربط ودائع تستحق خالل ثالثة أشهر وذلك باستثناء الودائع املقيدة املطلوب االحتفاظ بها وفقًا ألنظمة اململكة العربية 
السعودية0 تعمل الشركة على احلد من خماطر أسعار الفائدة عن طريق مراقبة التذبذب يف أسعار الفائدة يف العمالت املسجلة بها 

ودائعها0

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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فيما يلي تفاصيل الفئات الرئيسية لألوراق املالية التي تدفع عليها فائدة، كما يف 31 ديسمرب:

عمليات التأمني
2009م

ريال سعودي
باآلالف

أقل من 
3 أشهر

3 أشهر إىل 
سنة واحدة

فرتة استحقاق
اجملموعغري حمددة

ودائع قصرية األجل
 

2 5 3 5ر 00
2 5 3 5ر 00

 
ـــ       
ـــ       

 
ـــ       
ـــ       

2 5 3 5ر 00
2 5 3 5ر 00

عمليات املساهمني 
2009م

ريال سعودي
باآلالف

أقل من 
3 أشهر

3 أشهر إىل 
سنة واحدة

فرتة استحقاق
اجملموعغري حمددة

ودائع قصرية األجل
وديعة قصرية

2 9 5 1ر 74
ـــ       

2 9 5 1ر 74

 
ـــ       
ـــ       
ـــ       

 
ـــ       
4 0 000ر
4 0 000ر

2 9 5 1ر 74
 4 0 000ر

3 3 5 1ر 74

مت حتديد مواعيد استحقاق الودائع على أساس الفرتة املتبقية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدية0

كانت أسعار الفائدة الفعلية لألدوات املالية التي تدفع عليها فائدة، كما يف نهاية الفرتة، كالتايل: 
2009م

عمليات التأمني
ودائع مسجلة بالريال السعودي 

عمليات املساهمني
ودائع مسجلة بالريال السعودي 

88ر%0

10ر%1

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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يبني اجلدول التالية حساسية قائمة عمليات التأمني والفائض املرتاكم وقائمة عمليات املساهمني للتذبذب احملتمل، املعقول يف أسعار 
الفائدة مع بقاء كافة التغريات األخرى ثابتة:

  2009م
ريال سعودي

  باآلالف
التأثري على الربح

عمليات التأمني
ريال سعودي: 

الزيادة يف أسعار الفائدة مبعدل 100 نقطة أساس
النقص يف أسعار الفائدة مبقدار 100 نقطة أساس 

عمليات املساهمني 
ريال سعودي:

الزيادة يف أسعار الفائدة مبعدل 100 نقطة أساس
النقص يف أسعار الفائدة مبقدار 100 نقطة أساس 

2 5ر 3 5  
)2 5ر 3 5 (

2 9ر 5 2  
)2 9ر 5 2 (

خماطر العملة األجنبية
خماطر العملة هي خماطر تذبذب قيمة األدوات بسبب التقلبات يف أسعار صرف العمالت األجنبية0

تعتقد اإلدارة خماطر ضئيلة يف حدوث خسارة بسبب تقلبات أسعار العملة نظرًا ألن الشركة تتعامل بالريال السعودي بصورة رئيسية0

خماطر االئتمان 
خماطر االئتمان هي خماطر إخفاق يف أداة مالية يف الوفاء بالتزاماته والتسبب يف تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية0 فيما يتعلق بجميع فئات 
املوجودات املالية التي حتتفظ بها الشركة فإن أقصى تعرض خملاطر االئتمان هو القيمة الدفرتية كما مت اإلفصاح عنها يف قائمة املركز 

املايل0 ترتكز خماطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة فيما يتعلق بالعمالء والودائع يف اململكة العربية السعودية0 

تعمل الشركة على احلد من خماطر االئتمان التي تتعرض لها فيما يتعلق بالعمالء عن طريق أتباع سياسة حتكم يف االئتمان ومراقبة الذمم 
املدينة القائمة على أساس مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون0 تقوم الشركة بتقدير خمصص حمدد لالنخفاض يف القيمة على 
أساس كل حالة مبفردها0 وإضافة إىل اخملصصات احملددة تقوم الشركة بتكوين خمصص حمفظة إضايف يتم تقديره على أساس إجمايل 
يتعلق باجلهات  االئتمان فيما  الشركة على احلد من خماطر  التي جتاوزت موعد استحقاقها0 تعمل  أعمار اإلقساط املستحقة  بناء على 
األخرى التي يتم التعامل معها عن طريق إيداع ودائعها لدى بنوك معروفة0 وتقوم الشركة بإبرام عقود إعادة تأمني مع جهات أخرى معروفة 

)مصنفة من فئة ب ب ب فما فوق(0 

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
)شركة مساهمة سعودية(
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يبني اجلدول التايل أقصى تعرض خملاطر االئتمان فيما يتعلق بعناصر قائمة املركز املايل: 

31 ديسمرب 2009م

  اجملموع
ريال سعودي

  باآلالف 

عمليات التأمني

نقد وما يف حكمه
أقساط مستحقة

عمليات املساهمني 

نقد وما يف حكمه
إيرادات مستحقة

مبلغ مستحق من عمليات التأمني  

444 1ر 6 2
64 7ر 3 2

5 08 98ر 4

3 08 78ر 9
6 1 3

3 9 5ر 80
3 4 8 982ر

خماطر السيولة 
خماطر السيولة هي عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املتصلة باملطلوبات املالية عند استحقاقها0 

تتم مراقبة احتياجيات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على توفري أموال سائلة كافية ملقابلة التزامات الشركة حال استحقاقها0 

إعادة تأمني مستحق وبعض املطلوبات  تتكون املطلوبات املالية للشركة من مطالبات قائمة ومبلغ مستحق جلهة ذات عالقة ورصيد 
األخرى0 من املتوقع أن يتم سداد جميع املطلوبات املالية التي ال تدفع عليها فائدة خالل 12 شهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل0 

بحكم  هي  والتي  النظامية  والوديعة  واملعدات  والتجهيزات  واألثاث  الشهرة  باستثناء  متداولة  موجودات  هي  الشركة  موجودات  جميع  إن 
طبيعتها غري متداولة0 

 
25 ـ األرباح للسهم 

مت احتساب األرباح للسهم للفرتة من 1 مايو 2008م إىل 31 ديسمرب بقسمة صايف الربح للفرتة على عدد األسهم العادة الصادرة القائمة يف 
نهاية الفرتة0 ال ينطبق تخفيض األرباح اخملفضة على الشركة للفرتة من 1 مايو 2008م إىل 31 ديسمرب 2009م0

 
26 ـ القيمة العادلة لألدوات املالية 

القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مبادلة أصل أو سداد التزام به بني طرفني مبعرفتهما وملء إرادتهما يف معاملة تتم على أساس 
من  املالية  مطلوباتها  وتتكون  املستحقة،  واإليرادات  املدينة  والذمم  حكمه  يف  وما  النقد  من  للشركة  املالية  املوجودات  تتكون  جتاري. 
مطالبات قائمة وأرصدة إعادة تأمني ومبلغ مستحق جلهة ذات عالقة يتعلق بالشهرة ومطلوبات اخرى. ال تختلف القيمة العادلة لألدوات 

املالية اختالفًا جوهريًا عن قيمتها الدفرتية. مل يكن لدى الشركة كما يف 31 ديسمرب 2009م أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة0

 
27 ـ املوافقة على القوائم املالية 

وافق جملس اإلدارة على القوائم املالية بتاريخ 8 ربيع األول 1431هـ )املوافق 22 فرباير 2010م(0

 

54      التقريـــر املالــي السنــوي لبوبــا العربيـة 2009 


