
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مین التعاونيأبوبا العربیة للتشركة 
 (شركة سعودیة مساھمة)

 مراجعةالغیر  الموجزة ولیةاأل ةالیمال مالقوائ
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰ر المنتھیتین في الثالثة أشھر والستة أشھ تيلفتر

 مع
 المستقلین تراجعي الحسابامفحص تقریر 

 



 

۲ 
 

 مین التعاونيأشركة بوبا العربیة للت
 ركة سعودیة مساھمة)(ش

 القوائم المالیة األولیة الموجزة غیر مراجعة
 م ۲۰۱٥یونیو  ۳۰المنتھیتین في  لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر

 
 

 فھرس 
   صفحة                      

         ۱ نتقریر فحص مراجعي الحسابات المستقلی
        ۳ – ۲ قائمة المركز المالي األولیة

          ٤ لیات التأمین والفائض المتراكم االولیةقائمة عم
         ٥  قائمة عملیات المساھمین األولیة

          ٦ األولیة  للمساھمین قائمة الدخل الشامل
         ۷ األولیةقائمة التغیرات في حقوق المساھمین 
 ۸ قائمة التدفقات لعملیات التأمین األولیة

           ۹ األولیةلمساھمین قائمة التدفقات النقدیة ل
       ۲٤ - ۱۰ إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
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 مین التعاونيأركة بوبا العربیة للتش
 (شركة سعودیة مساھمة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیتین في ألفترتي الثالثة أشھر والستة 

 

۱۰ 
 

 التنظیم واألنشطة الرئیسیة -۱
سعودیة مساھمة تم تاسیسھا في المملكة العربیة السعودي وفقا شركة شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني (الشركة) 

تعمل  .م۲۰۰۸مایو  ۱ھـ الموافق ۱٤۲۹ربیع الثاني  ۲٤/ك بتاریخ ۱۳۸لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 
مایو  ۱۱الموافق (ھـ ۱٤۲۹جماد االول  ٥الصادر بتاریخ  ٤۰۳۰۱۷۸۸۸۱السجل التجاري رقم  الشركة بموجب

 .)م۲۰۰۸
  
 یقع المركز الرئیسي للشركة في: 
 شارع الروضة  
 حي الخالدیة 
 ۲۳۸۰۷ص.ب  
 ۲۱٤۳٦جدة  
 المملكة العربیة السعودیة  
 
 مین التعاوني وفقاً أتالساس أة السعودیة على في المملكة العربی التأمینلدى الشركة ترخیص لمزاولة اعمال  

لقرار مجلس الوزراء  ووفقاً  )م۲۰۰۷سبتمبر  ۱۱الموافق (ھـ ۱٤۲۸شعبان  ۲۹بتاریخ  ۷٤للمرسوم الملكي رقم م/
تمثل  %۷۳٫۷٥الشركة مملوكة بنسبة  .)م۲۰۰۷سبتمبر ۱۰الموافق (ھـ ۱٤۲۸شعبان  ۲۸بتاریخ  ۲۷۹رقم 

دیین. تم لمساھمین مؤسسین غیر سعو %۲٦٫۲٥السعودیین والحصة العامة وبنسبة النسبة المملوكة للمؤسسین 
 .م۲۰۰۸مایو  ۱۷في  )تداول(سھم السعودیة تسجیل الشركة في سوق األ

  
 نشطة المتعلقة بھ في المملكة العربیة السعودیة وفقاً التعاوني واأل التأمینغراض الشركة في تقدیم خدمات أتتمثل  

 الطبي فقط. التأمیننظمة المطبقة في المملكة العربیة السعودیة. تكتتب الشركة في كة واألللشرللنظام األساسي 
 
 أسس اإلعداد -۲
 

 أسس القیاس  -أ
األولی���ة وفق���اً لمب���دأ التكلف���ة التاریخی���ة وأس���اس اإلس���تحقاق المحاس���بي ومفھ���وم ع���داد الق���وائم ھ���ذه المالی���ة إت���م 

 قیمة العادلة في قائمة الدخل.اإلستمراریة بإستثناء إحتساب اإلستثمارات بال
  

   االلتزامبیان  -ب
 ولیة.التقاریر المالیة األ - ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي رقم وفقاً  الموجزة ولیةاأل عداد القوائم المالیةإتم 

  
الق��وائم المالی��ة  ع��دادالمعلوم��ات واالفص��احات المطلوب��ة إلولی��ة الم��وجزة جمی��ع تض��من الق��وائم المالی��ة األت ال

 .م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ للشركة للسنة المنتھیة في مراجعةن تقرأ مقرونة بالقوائم المالیة الأنویة، ویجب الس
  

 الت�أمینن تح�تفظ ب�دفاتر حس�ابات مس�تقلة لعملی�ات أالس�عودي یتع�ین عل�ى الش�ركة  الت�أمینلمتطلبات نظ�ام  وفقاً 
وعملی��ات  الت��أمینودات المتعلق��ة بعملی��ات م��ا الموج��أل��ذلك.  ت المس��اھمین وتع��رض الق��وائم المالی��ة وفق��اً اوعملی��

ي والمص�روفات العائ�دة بش�كل واض�ح أل ی�راداتفي عھدة الش�ركة. ی�تم تس�جیل اإل المساھمین فیحتفظ بھا فعلیاً 
لمش�تركة سس توزی�ع المص�روفات م�ن العملی�ات اأفاتر الخاصة بكل نشاط یتم تحدید من ھذین النشاطین في الد

 رة.دادارة ومجلس اإلمن قبل اإل
 
 



 مین التعاونيأركة بوبا العربیة للتش
 (شركة سعودیة مساھمة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیتین في ألفترتي الثالثة أشھر والستة 

 

۱۱ 
 

 أسس اإلعداد (تتمة)  -۲
 

  (تتمة) االلتزامبیان  -ب
 كما یلي: التأمینلنظام الشركة االساسي یتم توزیع الفائض الناتج عن عملیات  وفقاً 

 
   ۹۰%  المساھمون 
   ۱۰%  حملة الوثائق 
   ۱۰۰%   

 
 .لیات المساھمینعم ىوفي حالة نشوء عجز عن عملیات التأمین فان العجز بالكامل یتم تحمیلھ عل 
  
نظمة مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي س�اما المطبق�ة س�وف تق�وم الش�ركة بع�د موافق�ة س�اما أمن  ۷۰للمادة  وفقاً  

ي وق�ت مع�ین، وحس�ب مع�اییر مجل�س ل�ى حمل�ة الوث�ائق ف�إرة بتوزیع صافي فائض حملة الوثائق السنوي مباش
 تى تاریخھ في وقت سداد مبلغ التوزیع التعاوني.ح ومسدداً  ن یكون عقد العمیل ساریاً أدارة وبشرط اإل

 
ساس درج�ة الس�یولة یتوق�ع اس�ترداد أولیة للمركز المالي على نطاق واسع على تقوم الشركة بعرض قوائمھا األ 

وتسویة جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة ماعدا الودائع النظامیة على التوالي خالل اثن�ى عش�را ش�ھرا بع�د 
 یر االولیةتاریخ التقار

  
 السنویة. لنتائجھا تعتبر مؤشراً  ولیة للشركة الان النتائج األ 
  

 فتراضاتالتقدیرات واالاألحكام المحاسبیة الھامة و -ج
للمع���اییر الدولی���ة للتق���اریر المالی���ة اس���تخدام التق���دیرات  ولی���ة الم���وجزة وفق���اً یتطل���ب اع���داد الق���وائم المالی���ة األ

لغ المص���رح بھ���ا للموج���ودات والمطلوب���ات واالفص���اح ع���ن الموج���ودات واالفتراض���ات الت���ي ت���ؤثر ف���ي المب���ا
والمطلوبات المحتملة ان وجدت في ت�اریخ الق�وائم المالی�ة االولی�ة الم�وجزة والمب�الغ المص�رح عنھ�ا لالی�رادات 
 والمصروفات خالل الفترة االولیة بالرغم من ان ھذه التقدیرات واالحكام تعتمد على افضل معرفة ل�دى االدارة

باالحداث واالجراءات الحالیة فان النتائج الفعلیة قد تختلف بالنھای�ة ع�ن تل�ك التق�دیرات ت�رى االدارة ان الق�وائم 
(الت�ي تتض�من التس�ویات العادی�ة المتك�ررة) الض�روریة لع�رض  المالیة االولیة الموجزة تعكس جمیع التس�ویات

 نتائج العملیات بشكل عادل للفترات االولیة المعروضة.
 

الم��وجزة تتف�ق م��ع تل��ك  األولی�ةع�داد ھ��ذه الق�وائم المالی��ة إف��ي  م��ن قب�ل االدارة ن السیاس�ات المحاس��بیة المتبع�ةا
فیم��ا یل�ي ملخ��ص لألحك�ام المحاس��بیة  م۲۰۱٤دیس�مبر ۳۱ع��داد الق�وائم المالی��ة للس�نة المنتھی��ة ف�ي إالمتبع�ة ف�ي 

   المالیة األولیة الموجزة: الھامة والتقدیرات واإلفتراضات الھامة في إعداد ھذه القوائم
 

 مخصص المطالبات القائمة  . ۱
اإلدارة مطالبة بإعداد تقریرات المبالغ المستحقة لحملة الوث�ائق واألط�راف الثالث�ة الناش�ئة ع�ن المطالب�ات 

بالض��رورة ال��ى إفتراض��ات ح��ول عوام��ل . تس��تند ھ��ذه التق��دیرات الت��أمینالت�ى ی��تم تق��دیمھا بموج��ب عق��ود 
الدرجات المتفاوتة للتقدیر وعدم التأك�د وق�د تختل�ف النت�ائج الفعلی�ة ع�ن تق�دیرات اإلدارة مم�ا عدیدة تشمل 

ی��ؤدي ال��ى تغی��رات مس��تقبلیة ف��ي المطلوب��ات التقدیری��ة. تق��وم الش��ركة عموم��اً بتق��دیر مطالباتھ��ا بن��اء عل��ى 
ان تحك�یم  ،ة أو تحك�یم. یتم تقدیر المطالبات التي تتطلب ق�رارات محكم�التأمینالخبرة السابقة من محفظة 

. تق�وم اإلدارة بمراجع�ة مخصص�اتھا مقاب�ل المطالب�ات المحقق�ة ن وجدت على اساس كل حالة عل�ى ح�دةإ
ب�ین المخصص�ات  وذلك على اساس شھري. ی�درج أي ف�رق لمحققة التي لم یتم اإلبالغ عنھا،والمطلبات ا

والف�ائض  الت�أمینعملی�ات  ة ف�ي قائم�ةفي تاریخ المركز المالي والتسویات والمخصصات في الس�نة التالی�
دیسمبر والمصادقة علی�ھ م�ن  ۳۱المتراكم لتلك السنة. كما یتم التحقق من مخصص المطالبات القائمة في 

 قبل خبیر أكتواري مستقل. 



 مین التعاونيأركة بوبا العربیة للتش
 (شركة سعودیة مساھمة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیتین في ألفترتي الثالثة أشھر والستة 

 

۱۲ 
 

 أسس اإلعداد (تتمة)  -۲
 

  األحكام المحاسبیة الھامة والتقدیرات واالفتراضات(تتمة) -ج
 

 لمؤجلة تكالیف اإلقتناء ا . ۲
جدی�دة كتك�الیف إقتن�اء مؤجل�ة وی�تم إطفاؤھ�ا ف�ي قائم�ة م�ن  تسجل تكالیف إقتن�اء معین�ة تتعل�ق ببی�ع وث�ائق

الص���لة الت���ي تغطیھ���ا الوث���ائق. إذا ل���م تتحق���ق  والف���ائض المت���راكم خ���الل الفت���رة ذات الت���أمینعملی���ات 
اإلس�راع ف�ي إطف�اء ھ�ذه التك�الیف.  اإلفتراضات المتعلقة بالربحیة في المستقبل لھذه الوثائق ویمكن أن یتم

 والفائض المتراكم.  التأمینوقد یتطلب ذلك أیضاً شطب إضافي لمخصص اإلنخفاض في قائمة عملیات 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة  . ۳
دوات المالی��ة المتداول��ة ف��ي أس��واق مالی��ة نش��طة ف��ي ت��اریخ التقری��ر عل��ى س��عرھا ل��ألتعتم��د القیم��ة العادل��ة 

ج بالسوق عندما ال یمكن أن تستمد القیم العادلة للموج�ودات والمطلوب�ات المالی�ة المس�جلة ف�ي قائم�ة المدر
یتم تحدیدھا بإستخدام مجموعة متنوعة من أسالیب التقییم التي تش�مل  ،المركز المالي من األسواق النشطة

ت�ي یمك�ن مالحظاتھ�ا كلم�ا ك�ان من بیانات السوق الإستخدام النماذج الحسابیة تستمد مدخالت ھذه النماذج 
 فیتم إستخدام الحكم لتحدید القیم العادلة. ،ذلك ممكناً لكن إذا كان ھذا غیر متوفر

 
 إحتیاطي النقص في األقساط  . ٤

مرتبط�ة باألح�داث الالحق�ة الصحي عالى الحساس�یة ألس�باب متع�ددة  التأمینیعبر تقدیر النقص في أقساط 
. بوالص الت�أمینة الخسارة المتوقعة للجزء المتبقي من المخاطر المرتبطة ب. إنھا مبنیة على نسبوشروطھا

وعالقتھ�ا باألقس�اط المتوق�ع  الت�أمینللوصول لنسبة الخسارة المتوقعة یأخذ اإلكتواري باإلعتب�ار مطالب�ات 
 تطبیقھا في المستقبل. 

 
 مخصص المبالغ المدینة المشكوك في تحصیلھا  . ٥

ن تك�ون لقیمة األقساط عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن الشركة  یتم تكوین مخصص إلنخفاض
فق�اً للش�روط األص�لیة لإلس�تحقاق. تعتب�ر الص�عوبات المالی�ة وقادرة عل�ى تحص�یل كاف�ة المب�الغ المس�تحقة 

تح�تفظ الش�ركة  الجوھریة للمدین وعدم السداد أو التأخر في السداد مؤشرات على إنخفاض قیمة األقساط.
م�ع أخ�ذ االعتب�ار ت�اریخ بدای�ة  بب�والص الت�أمینالمبالغ المدینة المشكوك في تحصیلھا المتعلق�ة بمخصص 

مؤسس�ة  ى الوقت المحدد حس�ب األنظم�ة المطبق�ة ف�يلإلمعاییر تستند  تغطیة التأمین لتاریخ استحقاقھ وفقاً 
 النقد العربي السعودي.

 
 مفھوم اإلستمراریة  . ٦

ن ق��دراتھا عل��ى اإلس��تمرار وفق��اً لمفھ��وم اإلس��تمراریة وأقتنع��ت ب��أن ل��دیھا ع��ق��دمت إدارة الش��ركة تقییم��اً 
عالوة على ذلك فإن اإلدارة لیست على درایة ب�أي  ،الموارد الالزمة لمواصلة العمل في المستقبل القریب

 شكوك جوھریة قد تؤدي الى شك كبیر على قدرة الشركة في اإلستمرار. لذلك فإن القوائم المالیة ال زالت
 تعد على اساس مفھوم اإلستمراریة.

  
 العملة الوظیفیة وعملة العرض  -د

الت��ي تمث��ل العمل��ة الوظیفی��ة للش��ركة. كاف��ة  ،الس��عودي ب��اللایرالم��وجزة األولی��ة ی��تم ع��رض ھ��ذه الق��وائم المالی��ة 
 مالم تتم اإلشارة الى غیر ذلك. ألف  ربالمعلومات المعروضة باللایر السعودي تم تدویرھا ألق

 
 الھامة السیاسات المحاسبیة ملخص -۳

الموجزة تتفق مع تلك المتبعة في اعداد القوائم  األولیةعداد ھذه القوائم المالیة إان السیاسات المحاسبیة المتبعة في 
باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة والتعدیالت االخرى التالیة المذكورة  م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱المالیة للسنة المنتھیة في 

 .ةللشركالموجزة  األولیةمة ادناه والتي لیس لھا تاثیر مالي على القوائم المالیة في القائ



 مین التعاونيأركة بوبا العربیة للتش
 (شركة سعودیة مساھمة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیتین في ألفترتي الثالثة أشھر والستة 

 

۱۳ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳
 

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ولجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمعاییرالجدیدة اوالمعدلة  -أ
 المتبعة من قبل الشركة

 
المعاییر المستخدمة حالیا والصادرة من مجلس معاییر ى شركة المعاییر الجدیدة والتعدیالت التالیة علتبنت ال

 .المحاسبة الدولیة
 

 الـبـیـــــــــــــــان  المعیار / التفسیر

 –عف�اء إفر ھ�ذه التع�دیالت ت�و: ۱۹تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   ۱۹معیار المحاسبة الدولي رقم 
من المتطلبات المقترحة في التعدیالت التي جاءت  -عند استیفاء شروط معینة 

طراف ثالثة لفترات الخدمة أفین/ م بخصوص مساھمات الموظ۲۰۱۱في سنة 
الخاضعة للمعادلة المتعلقة بمنافع البرنامج او على اساس القس�ط الثاب�ت. یت�یح 

یص كلف�ة الخدم�ة ف�ي لتقل� –التعدیل الح�الي الخی�ار ف�ي ح�ال الوف�اء بالش�روط 
 الفترة التي یتم فیھا تقدیم الخدمة ذات الصلة.

اییر التق�اریر المالی�ة تطبی�ق مع� - ۱تعدیالت عل�ى معی�ار التق�اریر المالی�ة رق�م   ۱معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
اییر یوضح التعدیل انھ یسمح للمنشأه التي تقوم بتطبی�ق المع� :ول مرةالدولیة أل
علیھ�ا تطبی�ق المعی�ار الجدی�د او  اً لزامإول مرة ولیس للتقاریر المالیة ألالدولیة 

 المعدل الذي لم یدخل منھ وبعد حیز التطبیق ولكن متاح التطبیق المبكر. 

الدفع على أساس  – ۲تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم   ۲معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
تعریف شرط االستحقاق من خالل تعریف مستقل لكل  یوضح التعدیلاألسھم: 

 .من شرط االداء وشرط الخدمة

دم��ج األعم��ال: تع��دیل  – ۳تع�دیالت عل��ى معی��ار التق��اریر المالی��ة ال��دولي رق��م   ۳معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ل�ھ لتوضیح تصنیف وقیاس الثمن المحتمل في عملیة تجمیع اعمال كم�ا ت�م تعدی

س��یس جمی���ع ان���واع أن المعی���ار الینطب���ق عل��ى محاس���بة وتلتوض���یح ب��ا ایض��اً 
 . ۱۱الترتیبات المشتركة الواردة في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

قطاعات التشغیل: تع�دیل  – ۸تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم   ۸معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
طبی�ق اس�س تاإلدارة م�ن تق�دیرات عن�د  اإلفص�اح عم�ا تتخ�ذهیشترط بوض�وح 

 .تجمیع قطاعات التشغیل

معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
۱۳ 

قی�اس القیم�ة العادل�ة:  – ۱۳تعدیالت على معیار التق�اریر المالی�ة ال�دولي رق�م  
لتوضیح قیاس الذمم المدینة والذمم الدائن�ة قص�یرة االج�ل الت�ي الیترت�ب تعدیل 

ثیر الخص��م غی��ر أذا ك��ان ت��إعلیھ��ا او منھ��ا فائ��دة بقیمتھ��ا المف��وترة دون خص��م 
ج��وھري كم��ا ت��م تعدیل��ھ ایض��ا لتوض��یح ان اس��تثناء المحفظ��ة م��ن المحتم��ل ان 

ومعی�ار التق�اریر  ۳۹ینطبق على العقود في مجال معیار المحاسبة الدولي رقم 
لتعری��ف االص��ل ذا كان��ت مس��توفیة إبغ��ض النظ��ر عم��ا  ۹المالی��ة ال��دولي رق��م 

 .۳۲المالي او االلتزام المالي بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 
 

و ۱٦معیار المحاسبة الدولي رقم 
۳۸ 

" الممتلك��ات واالالت والمع��دات "  ۱٦ال��دولي رق��م  لمعی��ار المحاس��بة تتع��دیال 
الموجودات غیر الملموسة توضح التعدیالت  ۳۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم 

ان اع�ادة تع�دیل االس�تھالك المت�راكم  وال�ذي یق�رنموذج اعادة التقی�یم متطلبات 
 .القیمة الدفتریة لالصل إجمالي(االطفاء) لیس دائما یتناسب مع التغیر في 

 
ذات  األط�راف اإلفصاح م�ن – ۲٤على معیار المحاسبة الدولي رقم  تتعدیال  ۲٤معیار المحاسبة الدولى رقم 

العالق��ة لیش��مل منش��أة االدارة  الط��رف ذوتعری��ف ت��م توس��یع نط��اق  –العالق��ة 
التي توفر خدمات موظفي االدارة الرئیسین الى المنشأه المعدة للتقاریر المالی�ة 

 سواء تم تقدیم ھذه الخدمات بصورة مباشرة او غیر مباشرة.
 

ات العقاری��ة: اإلس��تثمار – ٤۰معی��ار المحاس��بة ال��دولي رق��م  ت عل��ىتع��دیال  ٤۰معیار المحاسبة الدولي رقم 
یوضح ان على المنشأه تحدید فیما اذا كانت الممتلكات المستحوذ علیھا التعدیل 

والقیام باعداد  ٤۰ھي ممتلكات لالستثمار بموجب معیار المحاسبة الدولى رقم 
لتحدی��د اذا ك��ان  ۳تقی��یم منفص��ل بموج��ب معی��ار التق��اریر المالی��ة ال��دولي رق��م 

 االستحواذ یشكل تجمیعا لالعمال.



 مین التعاونيأركة بوبا العربیة للتش
 (شركة سعودیة مساھمة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیتین في ألفترتي الثالثة أشھر والستة 

 

۱٤ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳
 

 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ولجنة تفسیر التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر المطبقة -ب
 

یظھر الجدول ادناه المعاییر والتفاسیر الصادرة وغیر المطبقة حتى تاریخ صدور القوائم المالیة للشركة. مدرج 
 تعتزم .ئمة بالمعاییر الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقول ان تكون قابلة للتطبیق في المستقبلادناه قا

 مكن ذلك ممكنا عندما تصبح ساریة المفعول.أالشركة تبنى ھذه المعاییر كلما 
 
 یسرى مفعولھ اعتباراً  البیان  المعیار / التفسیر 

والتواریخ  الفتراتمن 
 التالیة او بعدھا

 ۱تعدیل معیار المحاسبة الدولى رقم   ۱المحاسبي الدولي رقم  معیار
 مبادرة االفصاح 

 ۲۰۱٦ینایر  ۱

 ۲۰۱۸ینایر ۱ االدوات المالیة.  ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ۱۰المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱۲ورقم 
۲۸ 

ولي للتقاریر المالیة تعدیل على المعیار الد 
ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۲ورقم  ۱۰رقم 

إستثناء  یة:ستثمارإت آمنش – ۲۸قم ر
 التوحید

 ۲۰۱٦ینایر  ۱

 ۱۰المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم 

تعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة  
ة الدولي ومعیار المحاسب ۱۲ورقم  ۱۰رقم 
بیع او المساھمة في الموجودات  ۲۸رقم 

بین المستثمر والشركة الزمیلة او المشروع 
 المشترك.

 ۲۰۱٦ینایر ۱

المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ىتعدیل عل  ۱۱المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ىعل ذاالستحوا المحاسبة عن - ۱۱رقم 

 ت مشتركةاحصص في عملی

 ۲۰۱٦ینایر  ۱

 ۲۰۱٦ینایر ۱ حسابات نظامیة مؤجلة  ۱٤المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ۲۰۱۷ینایر ۱ ایرادات من عقود مع عمالء  ۱٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 ۱٦تعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم   ۳۸و ۱٦معیار المحاسبة الدولي رقم 
ستھالك توضیح للطرق المقبولة لال - ۳۸و

 واالطفاء

 ۲۰۱٦ینایر  ۱

 ۱٦تعدیل علي معیار المحاسبة الدولي رقم   ٤۱و  ۱٦معیار المحاسبة الدولي رقم 
 اثمار النباتات الزراعیة  ٤۱و 

 ۲۰۱٦ینایر  ۱

 ۲۷تعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم   ۲۷معیار المحاسبة الدولي رقم 
طریقة حقوق الملكیة في قوائم مالیة  -

 .فصلةمن

 ۲۰۱٦ینایر ۱

 
عاله على القوائم المالیة للشركة عند أو التعدیالت او التفاسیر المذكور أیم تاثیر المعاییر یبتق تقوم الشركة حالیاً 

 التطبیق.
 
 الشھرة -٤

 وذ ط�رفاتفاقی�ة م�ع ش�ركة بوب�ا می�دل ایس�ت لیمت�د ش. م.ب.م (الب�ائع) ( م۲۰۰۸دیس�مبر  ۳۱برمت الشركة في أ
 ۱العائ�دة للب�ائع ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة اعتب�ارا م�ن  الت�أمینالشركة بموجبھا عل�ى عملی�ات  عالقة) تستحوذ

(س�اما) ون�تج عنھ�ا  وقد تمت الموافقة على عملیة االستحواذ من قبل مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي م۲۰۰۹ینایر 
ات س�ابقة بع�د الحص�ول عل�ى الموافق�ة ت�م دف�ع كام�ل المبل�غ للب�ائع ف�ي س�نو ،ملی�ون لایر س�عودي ۹۸شھرة بقیم�ة  

وط اإلتفاقی�ة م�ع الب�ائع فإن�ھ یح�ق للب�ائع ش�ھرة إض�افیة مق�درة رلش� وفق�اً  الالزمة من مؤسسة النقد العربي السعودي
افق�ة مؤسس�ة بع�د الحص�ول عل�ى مو م۲۰۱۳ س�نةملیون لایر سعودي. ت�م س�داد اإلس�تحقاقات اإلض�افیة  ۳٫٤بمبلغ 

 .النقد العربي السعودي



 مین التعاونيأركة بوبا العربیة للتش
 (شركة سعودیة مساھمة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیتین في ألفترتي الثالثة أشھر والستة 

 

۱٥ 
 

 في حكمھ د ومانق -٥
 :النقد ما في حكمھ مما یليیتألف 

 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱  )مراجعة(غیر 

 )مراجعة(
 لایر سعودي)ألف (  لایر سعودي)ألف ( 
    

    عملیات التأمین
 ۱٫۳۸٤٫۲۸۱  ۱٫۰٤٦٫۰۰٥ نقد لدى البنوك

    
    عملیات المساھمین

 ٤٦۲٫٥٦۹  ٦۳٦٫۱۱۷ نقد لدى البنوك
 

 :ملیون لایر ۲۳٫٤( ملیون لایر سعودي ۳٤٫٤بمبلغ  للعمالء داءأضمانات  أصدرت الشركة م۲۰۱٥ یونیو ۳۰في 
وج�ودات متداول��ة وم المب��الغ ت�م تص�نیفھا تح��ت م�دفوعات مق��دماً  هبن��وك. ھ�ذالی��داعھا ف�ي إت�م ) م۲۰۱٤ دیس�مبر ۳۱

 .أخرى
 
 ودائع مرابحة  -٦

ص�لیة أودائع المرابحة ھذه مقومة باللایر السعودي ولدیھا م�دة اس�تحقاق  ،ةیحتفظ بودائع المرابحة لدى بنوك تجاری
 سعار السوق السائدة.أشھر وتنتج ایرادات مالیة بأتتجاوز ثالثة 

   
 ۳۱والس�نة المنتھی�ة ف�ي  م۲۰۱٥یونی�و  ۳۰ش�ھر المنتھی�ة ف�ي أ الس�تةفیما یلي حرك�ة ودائ�ع المرابح�ة خ�الل فت�رة 

 كما یلي: م۲۰۱٤دیسمبر 

 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  )مراجعة(غیر 

 )مراجعة( 
 لایر سعودي)ألف (  لایر سعودي)ألف ( 

    عملیات التأمین
 ۹٥٦٫۲۳۰  ۱٫۲۱۳٫۰۲۷ الرصید في بدایة الفترة/ السنة

 )۱٫۷۹٥٫۳٦۱(  )۷۱۱٫٤۷۷( ودائع مرابحة تستحق خالل الفترة/ السنة
 ۲٫۰٥۲٫۱٥۸  ۸٤۷٫۷٦۲ نةودائع مرابحة تودع خالل الفترة/ الس

 ۱٫۲۱۳٫۰۲۷  ۱٫۳٤۹٫۳۱۲ الرصید في نھایة الفترة / السنة
 

 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  )مراجعة(غیر 

 )مراجعة( 
 لایر سعودي)ألف (  لایر سعودي)ألف ( 

    عملیات المساھمین
 ۱۲٦٫۹۹۳  ٤٤٫۷۳۰ الرصید في بدایة الفترة/ السنة

 )٤۱٦٫۱۷۷(  )٤٤٫۷۳۰( ق خالل الفترة/ السنةودائع مرابحة تستح
 ۳۳۳٫۹۱٤  - ودائع مرابحة تودع خالل الفترة/ السنة

 ٤٤٫۷۳۰  - الرصید في نھایة الفترة / السنة
 

 
 
 
 
 
 
 



 مین التعاونيأركة بوبا العربیة للتش
 (شركة سعودیة مساھمة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیتین في ألفترتي الثالثة أشھر والستة 

 

۱٦ 
 

 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل -۷
 الدخل كما یلي: ان القیمة الدفتریة لإلستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة 

 

 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  )مراجعة(غیر 

 )مراجعة( 
 لایر سعودي)ألف (  لایر سعودي)ألف ( 

 ۱۸۹٫۹٦۸  ٦۱۰٫۳۸۹ التأمینعملیات 
 ٤٥٤٫٥۷۸  ٤٥۳٫۰۹۸ عملیات المساھمین

 
 إستثمار في محفظة إختیاریة باللایر السعودي.تمثل اإلستثمارات اعاله  
 

               والسنة المنتھیة في  م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیة في أالحركة في اإلستثمارات خالل الستة  فیما یلي
   :م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱

 

 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  )مراجعة(غیر 

 )مراجعة( 
 لایر سعودي)ألف (  لایر سعودي)ألف ( 

    عملیات التأمین
 ۱۸٦٫۱۰۷  ۱۸۹٫۹٦۸ السنة الرصید في بدایة الفترة/

 ۱٫۰۱۳٫۲٦۲  ٤۱۸٫٥٥۷ مشتراه خالل الفترة/ السنة
 )۱٫۰۱٥٫۲٤۰(  - مستبعدة خالل الفترة/ السنة

 -  ۸٦۱ ایرادات مستلمة خالل الفترة/ السنة
 ۱٫۹۷۹  )۲۳۹( ارباح محققھ خالل الفترة/ السنة(خسائر) 

 ۳٫۸٦۰  ۱٫۲٤۲ ارباح غیر محققة خالل الفترة/ السنة
 ۱۸۹٫۹٦۸  ٦۱۰٫۳۸۹ الرصید في نھایة الفترة / السنة

 

 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  )مراجعة(غیر 

 )مراجعة( 
 لایر سعودي)ألف (  لایر سعودي)ألف ( 

    عملیات المساھمین
 ٤٤٦٫۳۳۸  ٤٥٤٫٥۷۸ الرصید في بدایة الفترة/ السنة

 ۱۲۷٫٦۷٦  - مشتراه خالل الفترة/ السنة
 )۱۲۷٫۸٤٤(  )۹۹٦( بعدة خالل الفترة/ السنةمست

 -  ۱٫٥٤٥ بالصافي - ایرادات مستلمة خالل الفترة/ السنة
 ۱٦۸  )۷٥۸( (خسائر) ارباح محققھ خالل الفترة/ السنة

 ۸٫۲٤۰  )۱٫۲۷۱( (خسائر) ارباح غیر محققھ خالل الفترة/ السنة
 ٤٥٤٫٥۷۸  ٤٥۳٫۰۹۸ الرصید في نھایة الفترة/ السنة

 
العملی�ات ف�ي ك�ل ت�اریخ  تم تسویة المبالغ المستحقة الى/ المطلوبة من عملیات المساھمین م�ن خ�الل تحوی�ل النق�د ب�ینت

ملیون لایر سعودي الى عملی�ات  ۱٤۹٫۷۲مبلغ نقدي بواقع  التأمینحولت عملیات  م۲۰۱٥یونیو  ۳۰في  ي،تقریر مال
 ).م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي في  ۲۷٦٫۹المساھمین (

 
 
 



 مین التعاونيأركة بوبا العربیة للتش
 (شركة سعودیة مساھمة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیتین في ألفترتي الثالثة أشھر والستة 

 

۱۷ 
 

 صافي  - مدینة التأمیناقساط  -۸
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰ 

 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  )مراجعة(غیر 
 )مراجعة( 

 لایر سعودي)ألف (  لایر سعودي)ألف ( 
 ٦۷٦٫٥٤٥  ۱٫۳۷۰٫۷۱۸ اقساط تامین مدینة إجمالي

 )۷۷٫۸٥۸(  )۹۰٫٦۸٥( مخصص اقساط تامین مدینة مشكوك في تحصیلھا
 ٥۹۸٫٦۸۷  ۱٫۲۸۰٫۰۳۳ افيص - اقساط تامین مدینة

 
  المدینة المشكوك في تحصیلھا كما یلي:  التأمینكانت الحركة في مخصص ذمم أقساط 

 

 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  )مراجعة(غیر 

 )مراجعة( 
 لایر سعودي)ألف (  لایر سعودي)ألف ( 

 ٥۲٫٥٥۰  ۷۷٫۸٥۸ الرصید في بدایة الفترة/ السنة
 ۲٥٫٦۲٦  ۱۳٫٤۲۲ بالصافي - ن خالل الفترة / السنة(عكس) مخصص مكو

 )۳۱۸(  )٥۹٥( مخصص مستخدم خالل الفترة/ السنة
 ۷۷٫۸٥۸  ۹۰٫٦۸٥ الرصید في نھایة الفترة/ السنة

 
 إحتیاطي نظامي  -۹

 ٤۰من رأسمالھا المدفوع بما یعادل  %۱۰السعودي فقد أودعت الشركة مبلغاً یعادل  التأمیناً لمتطلبات نظام قوف
العموالت المستحقة على ھذا اإلیداع یتم دفعھا لساما وھذا . ملیون لایر سعودي لدى البنك الذي عینتھ (ساما)

 .ااإلیداع ال یمكن سحبھ بدون موافقة سام
 

 صافي الحركة في المطالبات القائمة -۱۰
 

 في المنتھیة شھرألفترة الثالثة  
 یونیو ۳۰

 في المنتھیة شھرأ الستة لفترة 
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱٥ 
 م۲۰۱٤  )مراجعة(غیر 

 م۲۰۱٥  )مراجعة(غیر 
 م۲۰۱٤  )مراجعة(غیر 

 )مراجعة(غیر 
لایر ألف ( 

لایر ألف (  سـعودي)
لایر ألف (  سـعودي)

لایر ألف (  سـعودي)
 سـعودي)

        عملیات التأمین
المطالبات القائمة في نھایة  إجمالي
 ٦۰۰،۸۹۰  ۱،۰۳۷،۳۱۳  ٦۰۰،۸۹۰  ۱٫۰۳۷٫۳۱۳ الفترة

المطالبات القائمة في بدایة  إجمالي
 )٤٥۰،۰۹٦(  )۸۱۲،٥۳۰(  )٥٥٤٫٤۰۳(  )۱٫۰۰۹٫۷٤۲( الفترة

 ۲۷،٥۷۱  ٤٦،٤۸۷  ۲۲٤،۷۸۳  ۱٥۰،۷۹٤ 
        

حصة معیدي التأمین من 
 )۱۱،۹۰٦(  )۱۱،۸۷۷(  )۱۱،۹۰٦(  ) ۱۱٫۸۷۷( المطالبات القائمة في نھایة الفترة

حصة معیدي التأمین من 
 ۱۳،۷۰۸  ۱۳،٤۳۲  ۱۱،٦۱٦  ۱۲٫٦۱۷ المطالبات القائمة في بدایة الفترة

 ۷٤۰  )۲۹۰(  ۱،٥٥٥  ۱،۸۰۲ 
 صافي الحركة في المطالبات

 ۱٥۲،٥۹٦  ۲۲٦،۳۳۸  ٤٦،۱۹۷  ۲۸،۳۱۱ القائمة
 



 مین التعاونيأركة بوبا العربیة للتش
 (شركة سعودیة مساھمة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیتین في ألفترتي الثالثة أشھر والستة 

 

۱۸ 
 

 ذات عالقة أطرافمعامالت مع  -۱۱
 یونیو ۳۰الل الفترة المنتھیة في ذات العالقة خ األطرافالتي تمت مع فیما یلي تفاصیل المعامالت الرئیسیة 

 :صدة المتعلقة بنھایة الفترةاألرو م۲۰۱٤یونیو  ۳۰و م۲۰۱٥
 
      

 م۲۰۱٥یونیو ۳۰  طبیعة المعاملة الطرف ذو العالقة
 مراجعةغیر 

 م۲۰۱٤ یونیو ۳۰ 
 مراجعةغیر 

 سعودي) لایرألف (  )لایر سعوديألف (   
      عملیات التأمین

 ۱۲٫۰۳۰  ۱۲٫۲۱۳  كتتبةاقساط م مساھمون
تامین صادرة  أقساط إعادة مساھمون

 )یضاح أ ادناهإ (انظر
 

۱٫٥٦۲  ٦۳۸ 
 ۲٫۰٦۱  ۳٫٤٦۸  مطالبات مدفوعة مساھمون
اعید تحمیلھا على  مصروفات مساھمون

انظر (عالقة  ذوطرف 
 )دناهأب  یضاحإ

 

۳٫۷۸۳  ۱٫۰۸۰ 
شركة بوبا میدل ایست لیمتد 

 )(طرف ذو عالقة القابضة
اتعاب عالمة تجاریة (انظر 

 )دناهأ یضاح جإ
 

۷٫۹۳۲  ٤٫٦۹۷ 
 

 كبار موظفي االدارة
 

 منافع قصیرة االجل
  

۹٫۱۰۲  
 

٥٫٦٤۳ 
 ۱٫٦۰۹  ۲٫٤٤۰  منافع طویلة االجل 

 
ح�د كب�ار قس�اط المكتتب�ة ألھ�ام م�ن األء لج�ز )عالق�ة ط�رف ذو( الت�أمینالص�ادرة تتعل�ق بمعی�دي  الت�أمینإع�ادة قساط أ .أ

ف��ي االقس��اط غی��ر المكتس��بة  الت��أمین يی��تم االفص��اح ع��ن حص��ة معی��د .الش��ركة وبع��ض الش��ركات الص��غیرة عم��الء
 ولیة.قائمة في قائمة المركز المالي األوالمطالبات ال

 
ح�د مس�اھمي أعمل بع�ض م�وظفي الش�ركة ف�ي مش�روع یملك�ھ  م۲۰۱٥ یونیو ۳۰شھر المنتھیة في أ الستة. خالل فترة ب

لایر أل�ف  ۳٫۷۸۳العالق�ة بمبل�غ  الط�رف ذولفت�رة عل�ى لالم�وظفین  ھ�ؤالءاعید تحمی�ل تك�الیف  الشركة. نتیجة لذلك،
 ).م۲۰۱٤ یونیو ۳۰في  لایر سعوديألف  ۱٫۰۸۰سعودي تمت تسویتھ خالل الفترة (

 
 عالقة للحصول على ت�رخیص الس�تخدام العالم�ات التجاری�ة طرف ذو، ابرمت الشركة اتفاقیة مع م۲۰۱۰ سنةخالل  . ج

لعالم��ة التجاری��ة م اوحك��ام االتفاقی��ة یس��تحق س��داد رس��أالعالق��ة. بموج��ب  للط��رف ذوو ب��دون ش��عار) أ(كلم��ة بوب��ا م��ع 
قص��ى ف��ي أي س��نة مالی��ة أكح��د  %٥رب��اح للش��ركة بنس��بة أص��لة بنت��ائج الش��ركة ش��ریطة تحقی��ق  س��عار مختلف��ة ذاتأب

 م عالمة تجاریة.وكرس
 
تتضمن صافي االقساط  .ولیةعالقة في قائمة المركز المالي األذات ال رافلألطتم االفصاح عن المبالغ المستحقة  ـ.د

 ).م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (صفر فيألف  ۱٫۸٥۰ طراف ذات عالقة بمبلغأالمدینة المستلمة من 
 
 
 



 مین التعاونيأركة بوبا العربیة للتش
 (شركة سعودیة مساھمة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیتین في ألفترتي الثالثة أشھر والستة 

 

۱۹ 
 

 الزكاة وضریبة الدخل -۱۲
 .ةدارفضل تقدیر لإلأعلى  كة بناءً تم حساب الزكاة وضریبة الدخل المستحقة من قبل الشر

 
والسنة  م۲۰۱٥ یونیو ۳۰شھر المنتھیة في أ الستةفیما یلي الحركة في الزكاة وضریبة الدخل المستحقة خالل فترة 

 .م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
 
 الزكاة المستحقة 

 )مراجعة(غیر 
 ضریبة الدخل 

 )مراجعة(غیر 
 المجموع 

 )مراجعة(غیر 
 المجموع 

 )مراجعة(
لایر ألف ( 

 )سعودي
لایر ف أل( 

 سعودي)
لایر ألف ( 

 سعودي)
لایر ألف ( 

 سعودي)
 ۳٥٫۰۰۰  ۲۳٫۹۰۳  ۱۱٫۳۷٤  ۱۲٫٥۲۹ الرصید في بدایة الفترة/ السنة

 ۲۷٫۹٦۹  ۳۳٫۱۹۳  ۱۹٫۳۹۳  ۱۳٫۸۰۰ المخصص خالل الفترة / السنة
 عكس مخصصات السنة السابقة

 )۲٦٫۳۲۳(  -  -  - خالل الفترة / السنة
 )۱۲٫۷٤۳(  )۲۲٫۱۳٥(  )۱٥٫۹۱۷(  )٦٫۲۱۸( ة / السنةالفترالمدفوعات خالل 
 ۲۳٫۹۰۳  ۳٤٫۹٦۱  ۱٤٫۸٥۰  ۲۰٫۱۱۱ الفترة / السنةالرصید في نھایة 

 
 وضع الربوط 

 
م م�۲۰۱٤دیس�مبر  ۳۱ھا الزكوی�ة لكاف�ة الس�نوات المالی�ة بم�ا فیھ�ا الس�نة المالی�ة المنتھی�ة ف�ي قدمت الشركة اقرارات

 .ضریبة الدخللمصلحة الزكاة و
 

متض�منة مطالب�ة جدی�دة متمثل�ة ف�ي زك�اة وض�ریبة  م۲۰۱۰حت�ى  م۲۰۰۸إستلمت الشركة ال�ربط المع�دل للس�نوات 
ملی�ون لایر س�عودي تتمث�ل اساس�اً ف�ي اإلس�تثمارات  ۸٫۸ھ�ا إجمالیوضریبة مقتطعة إضافة الى غرامات تأخیر بل�غ 

لت الشركة على الربط المبدئي للفترات من في األوراق المالیة التي تم رفض طرحھا من الوعاء الزكوي. كما حص
ملی��ون لایر س��عودي نتج��ت ع��ن رف��ض نف��س  ۳۲٫٤تمث��ل مطالب��ات إض��افیة وص��لت ال��ى  م۲۰۱٤حت��ى م ۲۰۱۱

 اإلستثمار. 
 

 . طات بإنتظار الرأي النھائي حولھاقدمت الشركة إعتراض حول تلك الربو
ملیون لایر حیث  ۲٦٫۳سنوات السابقة والبالغ بعكس مخصص الزكاة المرتبط بال م۲۰۱٤ سنةقامت الشركة خالل 

دفع أیة مبالغ لمص�لحة الزك�اة وال�دخل ع�ن تل�ك إعتقدت اإلدارة بعدم جدوى ھذا المخصص وأنھ من الغیر المتوقع 
 . بالمخصصات المعكوسة ةالمتعلق السنوات

 
 .للودائع اإللزامیة الزكاة والدخلقدمت الشركة إعتراض محدد حول طریقة معالجة مصلحة  م۲۰۱٥ سنةخالل 

 
 جلطویلة األالتحفز خطة  -۱۳

تھم آالتنفیذین حیث ت�م تص�میمھا لمكاف� جل لكبار موظفیھاألطرحت الشركة خطة تحفیز طویلة ا م۲۰۱۰خالل سنة 
ھ��داف الخط��ة ذات ال��ثالث س��نوات. تتض��من ش��روط أوج��ل ھ��داف الش��ركة طویل��ة األأف��ي تحقی��ق  مقاب��ل دورھ��م
س ییاومق�رب�اح المح�ددة ھداف األأوتحقیق  داء سنویة تبلغ مستوى محدداً أة ومعدالت دني من الخدمأاالستحقاق حد 

 .لفترة ثالث سنوات أخرى ألداء الشركة
  

باحتی�اطي یمث�ل  ن تح�تفظ س�نویاً أیتع�ین عل�ى الش�ركة  األص�لیة ج�لحكام وشروط خطة التحفیز طویل�ة األأبموجب 
نس�بة مئوی�ة مح�ددة الم�وظفین حی�ث أن المبل�غ النق�دي مس�تنداً عل�ى  القیمة السوقیة لألسھم التي تم شرائھا نیابة ع�ن

 بموجب�ھیتعین خیار سنوي  األصلیة جلطویلة األ زیالتحفلدى الموظفین في خطة  كان لرواتب الموظفین المؤھلین.
س��ھم الش��ركة الخاص��ة بھ��ا م��ن الرص��ید المت��راكم ف��ي أن تطال��ب الق��یم عل��ى الخط��ة بش��راء أالش��ركة  الطل��ب م��ن

 .إلى النقد تسییل أسھم تم شرائھا مسبقاً یتم  وأحتیاطي اال
  



 مین التعاونيأركة بوبا العربیة للتش
 (شركة سعودیة مساھمة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیتین في ألفترتي الثالثة أشھر والستة 

 

۲۰ 
 

 جل (تتمة)طویلة األ التحفزخطة    -۱۳
وبعد الحصول على الموافقات الداخلیة ذات الصلة والتوضیح م�ن الجھ�ات النظامی�ة فق�د باع�ت  م۲۰۱٤خالل سنة 

طوی�ل برن�امج تحفی�ز الم�وظفین  كاف�ة االس�ھم المتبقی�ة المح�تفظ بھ�ا بموج�ب خط�ة م۲۰۱٤دیس�مبر  ۱الشركة قب�ل 
ج�ل المك�افيء لالس�تحقاق النق�دي الس�نوي ة برن�امج تحفی�ز الم�وظفین طوی�ل األاالجل وقیدت االلت�زام بموج�ب خط�

سھم ذات الصلة حسب متحصالت األ م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱جل كما في حالیة بموجب خطة التحفیز طویل األللسنة ال
تم�ت تس�ویة التزام�ات خط�ة ج�ل واألز طویل�ة ی�یقاف خطة التحفإتم  م۲۰۱٤ذلك خالل السنة ل. نتیجة التي تصنیفھا

لخط�ة برن�امج  فیما یتفق مع القواع�د وفق�اً  م۲۰۱٥لسنة ول خالل الربع السنوي األ جل ھذه جزئیاً التحفیز طویلة األ
 جل االصلي بعد استكمال الموافقات الداخلیة المطلوبة.حفیز طویل األالت

 
األجل المعتمد  للتحفیز طویللطرح البرنامج الجدید  المطلوبة الموافقات الداخلیةالشركة  أكملتم ۲۰۱٥خالل سنة 

الموافق�ات الداخلی�ة ذات الص�لة  ىحصلت عل� م۲۰۱٥ لسنةبالكامل على اساس الحصص. ومن خالل الربع الثاني 
ز الع��املین طویل��ة األج��ل م��ن الجھ��ات النظامی��ة لھ��ذا البرن��امج الجدی��د المحس��ن كنتیج��ة ل��ذلك ف��إن دورة أس��ھم ح��واف

ھای�ة فت�رة الحظ�ر ف�ي الرب�ع بع�د ن م۲۰۱٥ لس�نةسیتم شراؤھا خ�الل الرب�ع الثال�ث  م۲۰۱۷حتى م ۲۰۱٥ للسنوات
 .الثاني

 
 المعلومات الموسمیة والقطاعیة -۱٤

 
 الموسمیة -۱

 لثاني منرباح التشغیل عادة یتوقع ان تكون مرتفعة في النصف اأیرادات وإن إعمال الشركة فألموسمیة  نظراً 
 ول للسنة.السنة عند مقارنتھا مع النصف األ

 
 المعلومات القطاعیة -۲

یتم تنفیذ كل عملیات تامین  جل لتقدیم خدمات رعایة صحیةصدار عقود تامین قصیرة األإتقوم الشركة فقط ب
وذلك بناءا  الشركة في المملكة العربیة السعودیة والغراض االدارة تتم مراقبة العملیات في فئتین من العمالء

 عملیاتیمثل العمالء الرئیسیون الشركات الكبیرة ویتم اعتبار جمیع ال التأمینعلى عدد االعضاء الذین یشملھم 
 خرى غیر رئیسیة.األ

 
 .تتضمن القطاعات التشغیلیة عملیات المساھمین في الشركة ال
 

ق التسویى ومصروفات البیع وخریرادات األالستثمار والعمولة واإلیرادات اإ تتضمن نتائج القطاع ال
 .والمصروفات العمومیة واالداریة

 
ودائع مرابحة واستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة وموجودات القطاع النقد ومافي حكمھ تتضمن  ال

 خرى.المدفوعة مقدما والموجودات األ والمصروفاتالدخل 
 

خرى أة والمصروفات المستحقة ومطلوبات قالمستح التأمینعادة إرصدة أتتضمن مطلوبات القطاع  ال
 .التأمینجل وحصة حملة الوثائق من فائض عملیات التزامات ضمن خطة تحفیز طویلة األو
 

نشطة أدارة فیما یتعلق بد القطاعات التشغیلیة من قبل اإلءات التقاریر الداخلیة للشركة تم اعتمااجرإل طبقاً 
 :دناهأرجة الشركة وموجوداتھا ومطلوباتھا كما ھي مد

 
 



 مین التعاونيأركة بوبا العربیة للتش
 (شركة سعودیة مساھمة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیتین في ألفترتي الثالثة أشھر والستة 

 

۲۱ 
 

 المعلومات الموسمیة والقطاعیة (تتمة)  -۱٤
 

 المعلومات القطاعیة (تتمة) -۲
 

 م۲۰۱٥ یونیو ۳۰ شھر المنتھیة فيألفترة الثالثة   
 )مراجعةغیر (

 المجموع  غیر رئیسي  رئیسي  
لایر ألف (  

 )سعودي
لایر ألف ( 

 سعودي)
لایر ألف ( 

 سعودي)
       

 ۱٫۸۹۱٫۳۷۳  ۸۱۸٫۰۱۲  ۱٫۰۷۳٫۳٦۱  لمكتتبةاالقساط ا إجمالي
 )٥٫۹۷۳(  )۱٫۹٥۰(  )٤٫۰۲۳(  التأمین الصادر إعادة اقساط

 ۱٫۸۸٥٫٤۰۰  ۸۱٦٫۰٦۲  ۱٫۰٦۹٫۳۳۸  صافي االقساط المكتتبة
 )۲۳٦٫۷۰٤(  )٤٥٫٤۸۰(  )۱۹۱٫۲۲٤(  صافي الحركة في االقساط غیر المكتسبة

 ۱٫٦٤۸٫٦۹٦  ۷۷۰٫٥۸۲  ۸۷۸٫۱۱٤  صافي االقساط المكتسبة
       

 ۱٫۲۸۹٫۲۹٦  ٤۷٦٫۱۸۱  ۸۱۳٫۱۱٥  المطالبات المدفوعة
 )۲٫۷٦۲(  )۸۷۱(  ) ۱٫۸۹۱(  المطالبات المستردة

 ۱٫۲۸٦٫٥۳٤  ٤۷٥٫۳۱۰  ۸۱۱٫۲۲٤  صافي المطالبات المدفوعة
 ۲۸٫۳۱۱  ۱۳٫۳۰٦  ۱٥٫۰۰٥  صافي الحركة في المطالبات القائمة

 ۱٫۳۱٤٫۸٤٥  ٤۸۸٫٦۱٦  ۸۲٦٫۲۲۹  صافي المطالبات المتكبدة
 ۳۳۳٫۸٥۱  ۲۸۱٫۹٦٦  ٥۱٫۸۸٥  نتیجة صافي اإلكتتاب
 ٦٫۰٥۳  -  -  ایرادات غیر موزعة

 )۲۰۹٫۳٦٦(  -  -  مصروفات غیر موزعة
 ۱۳۰٫٥۳۸      الفائض من عملیات التأمین

 
 م۲۰۱٤یونیو  ۳۰شھر المنتھیة في ألفترة الثالثة   

 )مراجعة(غیر 
 المجموع  رئیسي غیر  رئیسي  
لایر ألف (  

 )سعودي
لایر ألف ( 

 سعودي)
لایر ألف ( 

 سعودي)
 ۱٫۳۷٦٫۹٤٦  ٥۹۹٫۷٤۲  ۷۷۷٫۲۰٤  االقساط المكتتبة إجمالي
 )۱٫٤٦۸(  )٦۱٤(  )۸٥٤(  الصادر التأمینإعادة اقساط 

 ۱٫۳۷٥٫٤۷۸  ٥۹۹٫۱۲۸  ۷۷٦٫۳٥۰  صافي االقساط المكتتبة
 )۳۷۹٫٥۹۸(  )۳۱۷٫۷٤۸(  )٦۱٫۸٥۰(  المكتسبة الحركة في االقساط غیرصافي 

 ۹۹٥٫۸۸۰  ۲۸۱٫۳۸۰  ۷۱٤٫٥۰۰  صافي االقساط المكتسبة
       

 ۷۷۳٫۷٤۱  ۳۱۸٫٥۰٦  ٤٥٥٫۲۳٥  المطالبات المدفوعة
 -  -  -  المطالبات المستردة

 ۷۷۳٫۷٤۱  ۳۱۸٫٥۰٦  ٤٥٥٫۲۳٥  صافي المطالبات المدفوعة
 ٤٦٫۱۹۷  )۹٫٤۳۳(  ٥٥٫٦۳۰  قائمةالحركة في المطالبات الصافي 

 ۸۱۹٫۹۳۸  ۳۰۹٫۰۷۳  ٥۱۰٫۸٦٥  صافي المطالبات المتكبدة
 ۱۷٥٫۹٤۲  )۲۷٫٦۹۳(  ۲۰۳٫٦۳٥  كتتابنتیجة صافي اإل

 ۷٫٦٦۲  -  -  یرادات غیر موزعةإ
 )۱٤٥٫٦٤٥(  -  -  مصروفات غیر موزعة

 ۳۷٫۹٥۹      التأمینمن عملیات  الفائض
 



 مین التعاونيأركة بوبا العربیة للتش
 (شركة سعودیة مساھمة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیتین في ألفترتي الثالثة أشھر والستة 

 

۲۲ 
 

 لموسمیة والقطاعیة (تتمة)المعلومات ا  -۱٤
 

 المعلومات القطاعیة (تتمة) -۲
 

 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیة في ألفترة الستة   
 )مراجعة(غیر 

 المجموع  غیر رئیسي  رئیسي  
لایر ألف (  

 سعودي)
لایر ألف ( 

 سعودي)
لایر ألف ( 

 سعودي)
 ۳٫۹۷۰٫۸۲۲  ۱٫۷۰۱٫٥۱۳  ۲٫۲٦۹٫۳۰۹  االقساط المكتتبة إجمالي
 )۱۲٫۱٥۳(  )۳٫۷۸۰(  )۸٫۳۷۳(  التأمین الصادرإعادة اقساط 

 ۳٫۹٥۸٫٦٦۹  ۱٫٦۹۷٫۷۳۳  ۲٫۲٦۰٫۹۳٦  صافي االقساط المكتتبة
 )۷۹٦٫۲۸۳(  )۳۷٥٫۱۷۱(  )٤۲۱٫۱۱۲(  صافي الحركة في االقساط غیر المكتسبة

 ۳٫۱٦۲٫۳۸٦  ۱٫۳۲۲٫٥٦۲  ۱٫۸۳۹٫۸۲٤  صافي االقساط المكتسبة
       

 ۲٫۳۹۳٫۷۱۷  ۸٥۹٫۲۱۲  ۱٫٥۳٤٫٥۰٥  ات المدفوعةالمطالب
 )۲٫۷٦۲(  )۸۷۱(  )۱٫۸۹۱(  المطالبات المستردة

 ۲٫۳۹۰٫۹٥٥  ۸٥۸٫۳٤۱  ۱٫٥۳۲٫٦۱٤  صافي المطالبات المدفوعة
 ۲۲٦٫۳۳۸  ۱۱۰٫۱۷۷  ۱۱٦٫۱٦۱  صافي الحركة في المطالبات القائمة

 ۲٫٦۱۷٫۲۹۳  ۹٦۸٫٥۱۸  ۱٫٦٤۸٫۷۷٥  صافي المطالبات المتكبدة
 ٥٤٥٫۰۹۳  ۳٥٤٫۰٤٤  ۱۹۱٫۰٤۹  نتیجة صافي االكتتاب
 ۱۲٫۳۷۲  -  -  ایرادات غیر موزعة

 )۳۸۷٫۷۲٦(  -  -  مصروفات غیر موزعة
 ۱٦۹٫۷۳۹      من عملیات التأمین الفائض

 
 

 م۲۰۱٤یونیو  ۳۰شھر المنتھیة في ألفترة الستة   
 )مراجعة(غیر 

 المجموع  غیر رئیسي  رئیسي  
لایر ألف (  

 )سعودي
لایر ألف ( 

 سعودي)
لایر ألف ( 

 سعودي)
 ۲٫۷۹۸٫۲۰۳  ۱٫۲۰۳٫۲٦۹  ۱٫٥۹٤٫۹۳٤  االقساط المكتتبة إجمالي
 )۲٫۷٤۸(  )۱٫۱٥٥(  )۱٫٥۹۳(  الصادر التأمین إعادة اقساط

 ۲٫۷۹٥٫٤٥٥  ۱٫۲۰۱٫۱۱٤  ۱٫٥۹۳٫۳٤۱  صافي االقساط المكتتبة
 )۹۱۸٫٦۰۹(  )٥٤۸٫۲۷۲(  )۳۷۰٫۳۳۷(  ةالحركة في االقساط غیر المكتسبصافي 

 ۱٫۸۷٦٫۸٤٦  ٦٥۳٫۸٤۲  ۱٫۲۲۳٫۰۰٤  صافي االقساط المكتسبة
       

 ۱٫٤۳٤٫۳۹٥  ٥۹۳٫٥۹۸  ۸٤۰٫۷۹۷  المطالبات المدفوعة
 -  -  -  المطالبات المستردة

 ۱٫٤۳٤٫۳۹٥  ٥۹۳٫٥۹۸  ۸٤۰٫۷۹۷  صافي المطالبات المدفوعة
 ۱٥۲٫٥۹٦  ۳٤٫۸۷۱  ۱۱۷٫۷۲٥  لقائمةالحركة في المطالبات اصافي 

 ۱٫٥۸٦٫۹۹۱  ٦۲۸٫٤٦۹  ۹٥۸٫٥۲۲  صافي المطالبات المتكبدة
 ۲۸۹٫۸٥٥  ۲٥٫۳۷۳  ۲٦٤٫٤۸۲  نتیجة صافي االكتتاب
 ۱۲٫۰۳۳  -  -  ایرادات غیر موزعة

 )۲۸٦٫۷۷۲(  -  -  مصروفات غیر موزعة
 ۱٥٫۱۱٦      الفائض من عملیات التأمین



 مین التعاونيأركة بوبا العربیة للتش
 (شركة سعودیة مساھمة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰شھر المنتھیتین في ألفترتي الثالثة أشھر والستة 

 

۲۳ 
 

 الموسمیة والقطاعیة (تتمة) المعلومات  -۱٤
 

 المعلومات القطاعیة (تتمة) -۲
 
 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰كما في   

 )مراجعة(غیر 
 المجموع  غیر رئیسي  رئیسي  
لایر ألف (  

 سعودي)
لایر ألف ( 

 سعودي)
لایر ألف ( 

 سعودي)
       

       موجودات عملیات التأمین
 ۱٫۲۸۰٫۰۳۳  ٤٥۹٫۰۱۳  ۸۲۱٫۰۲۰  يبالصاف - قساط تامین مدینةأذمم 

 ٤٫۸۹۳  -  ٤٫۸۹۳  قساط غیر مكتسبةأحصة معیدي التأمین من 
 ۱۱٫۸۷۷  -  ۱۱٫۸۷۷  حصة معیدي التأمین من مطالبات قائمة

 ٦٥٫۱۷۷  ۳۲٫٦۰۸  ۳۲٫٥٦۹  تكالیف اقتناء وثائق مؤجلة
 ۳٫۰۹۱٫۷۲۲  -  -  موجودات غیر موزعة

 ٤٫٤٥۳٫۷۰۲      المجموع
       
       طلوبات وفائض عملیات التأمینم

 ۳٫۱٤٤٫۸۰۱  ٤٥٤٫۸٦۸  ۲٫٦۸۹٫۹۳۳  اقساط غیر مكتسبة
 ۱٫۰۳۷٫۳۱۳  ۳۸٤٫۹۹۰  ٦٥۲٫۳۲۳  مطالبات قائمة

 ۲۷۱٫٥۸۸  -  -  ینمطلوبات وفائض غیر موزع
 ٤٫٤٥۳٫۷۰۲      المجموع

       
 

 
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في   

 )مراجعة(
 المجموع  غیر رئیسي  رئیسي  
لایر ألف (  

 سعودي)
لایر ألف ( 

 سعودي)
لایر ألف ( 

 سعودي)
       

       موجودات عملیات التأمین
 ٥۹۸٫٦۸۷  ۲۳٤٫۱۸۲  ۳٦٤٫٥۰٥  صافي –اقساط تامین مدینة 

 ۳۹٫۷۳۳  -  ۳۹٫۷۳۳  حصة معیدي تامین من اقساط غیر مكتسبة
 ۱۳٫٤۳۲  -  ۱۳٫٤۳۲  حصة معیدي التأمین من مطالبات قائمة

 ٥٦٫٦۰۱  ۱٤٫۹٥۹  ٤۱٫٦٤۲  تكالیف اقتناء وثائق مؤجلة
 ۲٫۸٥۸٫۰۹۱  -  -  موجودات غیر موزعة

 ۳٫٥٦٦٫٥٤٤      المجموع
       

       المطلوبات والفائض من عملیات التأمین
 ۲٫۳۸۳٫۳٥۸  ۹۸٥٫٦۷٤  ۱٫۳۹۷٫٦۸٤  اقساط غیر مكتسبة

 ۸۱۲٫٥۳۰  ۲۷۷٫۳٥۹  ٥۳٥٫۱۷۱  مطالبات قائمة
 ۳۷۰٫٦٥٦  -  -  ینمطلوبات وفائض غیر موزع

 ۳٫٥٦٦٫٥٤٤      المجموع
 



 مين التعاونيأركة بوبا العربية للتش
 (شركة سعودية مساھمة)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

  م٢٠١٥يونيو  ٣٠شھر المنتھيتين في ألفترتي الثالثة أشھر والستة 
 

٢٤ 
 

  ربحية السھم - ١٥
رةمن خالل قسمة صافي الألساسي  تم حساب ربحية السھم ة  الدخل للفت دد االسھم العادي ى المتوسط المرجح لع عل

ة اال مم٢٠١٤خالل سنة  .الصادرة والقائمة في نھاية الفترة ة بموجب خطة باعت الشركة كاف زسھم المتبقي  التحفي
دد االسھم للتحفيطويلة االجل عند انتھاء خطتھا االصلية  رجح لع ا ان المتوسط الم تج عنھ ي ن ة االجل والت ز طويل

  .م٢٠١٥ يونيو ٣٠كان ممثال لمجموع االسھم الصادرة والقائمة كما في 
  
  .الشركة ىعلالمخفضة للسھم / الخسائر رباح األتنطبق ال

  
  دوات الماليةمة العادلة لألالقي - ١٦
  

و سداده لتحويل التزام في معاملة منتظمة أصل أالتي يتم الحصول عليه مقابل بيع القيمة العادلة ھي الثمن   -أ
بين مشاركين في االسواق في تاريخ القياس يعتمد قياس القيمة العادلة على اقتراض ان معاملة بيع االصل او 

 :تحويل االلتزام يحدث اما
 أوااللتزام  وأصل سوق الرئيسي لألفي ال، 
  و االلتزامأصل فضل سوق مواتي لألأفي غياب السوق الرئيسي في  

  .و السوق المواتيأيجب ان تتمكن الشركة من الوصول الى السوق الرئيسي 
  

وودائع مرابحة واقساط تامين مدينة واستثمارات وحصة ات المالية من النقد ومافي حكمه تتكون الموجود
ين من المطالبات القائمة وودائع نظامية وذمم مدينة اخرى وتتكون مطلوباتھا المالية من مطالبات أمة تعادإ

طراف ذات جل ومبالغ مستحقة ألالتزام بموجب خطة تحفيز طويلة األقائمة وارصدة اعادة تامين مستحقة و
ً القيم العادلة لأل عالقة ومطلوبات اخرى التختلف ً ج دوات المالية اختالفا  ٣٠عن قيمھا الدفترية كما في  وھريا

 وبدون عالقة باالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة م٢٠١٤ديسمبر  ٣١و م٢٠١٥ يونيو
  دوات مالية تم قياسھا بالقيمة العادلة.أالشركة أي  ) لم يكن لدى٧يضاح رقم الدخل (اإل

  
 :الفصاح عن القيمة العادلة لالدوات الماليةتستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي لتحديد وا   - ب

 
  . بدون تعديل أو إعادة تشكيل) ،مثال( .ةدارداولة في اسواق نشطة لنفس اإلالمستوى االول: االسواق المت

  
ساليب تقييم اخرى أو أنشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة  المستوى الثاني: االسواق المتداولة في اسواق

  دراكھا.إسواق الممكن مدخالت الجوھرية على معطيات األالجلھا تبنى كافة أمن 
  

سواق الممكن بنى أي مدخل جوھري على معطيات األجلھا اليأليب التقييم التي من اسأالمستوى الثالث: 
  دراكھا.إ

  
تم تقييمھا بالقيمة  دوات المالية التين كافة األإف م٢٠١٤ديسمبر  ٣١و م٢٠١٥ يونيو ٣٠كما في تاريخ 

  الثاني والثالث خالل الفترة.يوجد أي تحويل بين المستوي األول، ال  .دوات المستوى الثانيأھي العادلة 
   

  اعتماد مجلس االدارة - ١٧
 يوليو ٢٢ ھـ الموافق١٤٣٦شوال  ٦ تم اعتماد ھذه القوائم المالية االولية الموجزة من قبل مجلس االدارة في

  .م٢٠١٥
  
  




