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شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة املركز املايل
كما يف 31 ديسمرب 2010م

2009م2010مإيضاح

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

موجودات عمليات التأمني

43نقـد وما يف حكمه 4 6 . 908444 . 1 6 2

52إستثمارات 57 . 1 78-

62مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى 0 . 8 8 12 8 . 82 3

75أقساط مستحقة، صايف 5 . 9 7 264 . 7 3 2

84أقساط مكتتبة مل تصدر بها فواتري، صايف 3 3 . 8 683 42 . 6 6 6

91تكلفة إكتتاب مؤجلة  5 . 4701 4 . 7 64

1جمموع موجودات عمليات التأمني . 1 3 0 . 2 7 78 9 5 . 1 47

موجودات املساهمني 

41نقد وما يف حكمه    3 . 6 3 13 08 . 78 9

52إستثمارات 9 9 . 4 6 2-

6-إيرادات مستحقة 1 3

4مبالغ مستحقة من عمليات التأمني 8 . 7 6 13 9 . 5 80

98 1 و 3الشهرة . 00098 . 000

103أثاث، جتهيزات ومعدات  8 . 7032 1 . 02 5

114وديعة نظامية 0 . 0004 0 . 000

5إجمايل موجودات املساهمني 3 8 . 5 575 08 . 007

1جمموع املوجودات . 6 68 . 83 41 . 4 03 . 1 5 4

 تعترب االيضاحات املرفقة من 1 إىل 33 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة املركز املايل (تابع)
كما يف 31 ديسمرب 2010م

200م 9 2010م ح يضا إ

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

مطلوبات وفائض عمليات التأمني   

مطلوبات عمليات التأمني

52 2 . 5 1 7 65 9 . 8 1 9 14  أقساط غري مكتسبة

27 5 . 2 5 9 35 2 . 3 7 9 15 مطلوبات قائمة

89 1. 2 6 9 13  رصيد إعادة تأمني مستحق الدفع

79 7 . 8 65 1. 0 1 3 . 4 6 7

51 . 7 5 0 50 . 5 08 16 مستحقات ومطلوبات أخرى

- 3. 47 7 20 إلتزام ضمن خطة حتفيز طويلة األجل

84 9 . 6 1 5 1. 0 6 7 . 4 5 2

39 . 5 80 48 . 7 6 1 مبالغ مستحقة لعمليات املساهمني

5. 9 5 2 14 . 0 64 حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمني

89 5 . 1 47 1. 1 3 0 . 2 7 7  إجمايل مطلوبات وفائض عمليات التأمني

 مطلوبات وحقوق املساهمني

مطلوبات املساهمني

11 . 3 3 6 13 . 85 5 16 مبالغ مستحقة ومطلوبات أخرى

10 . 3 1 8 7. 90 5 ) ج (  18  الزكاة وضريبة الدخل املستحقة

49 . 000 20 . 9 90 ) ب (  3 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة فيما يتعلق بالشهرة

- 2. 8 1 8 17 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

70 . 65 4 45 . 5 68  إجمايل مطلوبات املساهمني

 حقوق املساهمني

400 . 000 400 . 000 19  رأس املـال

- )2 . 70 9 ( 20 أسهم مملوكة ضمن خطة حتفيز طويلة األجل

9. 5 3 4 23 . 6 94 21 إحتياطي نظامي

27 . 8 1 9 72 . 004 أرباح مبقاة

43 7 . 3 5 3 492 . 98 9 إجمايل حقوق املساهمني

508 . 007 53 8 . 5 57 إجمايل مطلوبات وحقوق املساهمني

1. 4 03 . 1 5 4 1. 6 68 . 83 4 إجمايل املطلوبات، فائض عمليات التأمني وحقوق املساهمني

 تعترب االيضاحات املرفقة من 1 إىل 33 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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قائمة عمليات التأمني والفائض املرتاكم
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

ح يضا 2010مإ
للفرتة من 1 مايو 

2008م إىل  31 
2م 00 9 ديسمرب 

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

اإليرادات

1جممل األقساط املكتتبة 41 . 74 9 . 3 901 . 3 47 . 3 3 7

1أقساط اعادة التامني الصادر 4)3 . 1 80 ()8 9 (

1صايف األقساط املكتتبة 41 . 74 6 . 2 1 01 . 3 47 . 2 4 8

1احلركة يف صايف األقساط غري املكتسبة  4)1 3 7 . 3 02 ()1 4 1 . 8 9 7 (

1صايف االقساط املكتسبة . 608 . 9081 . 2 0 5 . 3 5 1

املطالبات

1صايف املطالبات املتكبدة 51 . 3 08 . 1 0397 3 . 42 2

3نتائج صايف االكتتاب 00 , 80 52 3 1 , 92 9

3إيرادات اإلستثمار . 82 02 . 6 60

3إيرادات أخرى 8 16

املصروفات

2بيع وتسويق 2)1 2 3 . 68 9 ()98 . 5 98 (

2عمومية وإدارية 3)1 00 , 1 9 9 ()7 6 , 47 5 (

8الفائض من عمليات التأمني 1 . 1 1 85 9 . 52 2

بحصة املساهمني يف الفائض من عمليات التأمني  /2(7 3 . 00 6 )(5 3 . 570 )

8حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمني . 1 1 25 . 9 52

5حصة حملة الوثائق من الفائض املرتاكم يف بداية السنة/ الفرتة . 9 52-

1حصة حملة الوثائق من الفائض املرتاكم يف نهاية السنة/ الفرتة 4 . 0 645 . 9 52

 تعترب االيضاحات املرفقة من 1 إىل 33 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)
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 قائمة عمليات املساهمني
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

ح يضا 2010مإ
للفرتة من 1 مايو 

2008م إىل  31 
2م 00 9 ديسمرب 

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

اإليرادات

(حصة املساهمني يف الفائض من عمليات التأمني ب  (  27 3 . 00 65 3 . 570

املصروفات

2عمومية وإدارية 3)6 . 2 7 5 ()3 . 985 (

2مصروفات ما قبل التأسيس املشطوبة 5-)8 . 983 (

6 6 . 7 3 14 0 . 602

1-دخل عموالت 5 . 4 1 8

4دخل إستثمار . 0 6 7-

70صايف دخل السنة/ الفرتة . 7 985 6 . 02 0

3املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف( 9 , 9424 0 , 000

3           الدخل األساسي للسهم للسنة/ للفرتة (بالرياالت السعودية)  01 . 7 71 . 4 0

 تعترب االيضاحات املرفقة من 1 إىل 33  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)
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شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل الشـامل
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م إىل  31 
2م 00 9 ديسمرب 

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

70صايف دخل السنة/ الفرتة . 7 985 6 . 02 0

--إيرادات )مصروفات( شاملة  أخرى

70إجمايل الربح الشامل للسنة/ للفرتة   . 7 985 6 . 02 0
 

 تعترب االيضاحات املرفقة من 1 إىل 32 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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 قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمني
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

للفرتة من 1 مايو 
2008م إىل  31 

2م 00 9 ديسمرب 
2010م ح يضا إ

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

 األنشطة التشغيلية

5. 9 5 2 8. 1 1 2 حصة حملة الوثائق يف الفائض من عمليات التأمني

تعديالت للبنود التالية:

6. 7 98 11 . 60 6 10 إستهالك

14 1 . 8 9 7 13 7 . 3 02 صايف احلركة يف األقساط غري املكتسبة

)1 . 0 6 2 ( )70 6 (  تكلفة إقتناء وثائق مؤجلة

- )3 . 2 1 3 ( 5 أرباح غري حمققة من إستثمارات جتارية

15 3 . 5 85 15 3 . 1 0 1

التغريات يف املوجودات واملطلوبات:

)2 3 . 1 6 2 ( 7. 942 مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

)3 3 2 ( 8. 7 60 أقساط مستحقة ، صايف

)9 5 . 5 03 ( )9 1 . 2 02 ( أقساط مكتتبة مل تصدر بها فواتري

84 . 3 65 77 . 1 2 0 مطلوبات قائمة

89 1. 1 80 رصيد إعادة تأمني مستحق الدفع

21 . 5 5 2 )1 . 2 42 ( مستحقات ومطلوبات أخرى

52 . 1 68 )2 . 42 5 ( مبالغ مستحقة لعمليات املساهمني

- 3. 47 7 إلتزام ضمن خطة حتفيز طويلة األجل

192 . 7 6 2 15 6 . 7 1 1 صايف النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

25 1 . 4 00 - 3 النقد وما يف حكمه مت احلصول عليه من البائع

- )2 5 3 . 9 65 ( 5 شراء إستثمارات

25 1 . 4 00 )2 5 3 . 9 65 ( صايف النقد )املستخدم يف( املتوفر من األنشطة  األستثمارية

444 . 1 6 2 (97 . 2 5 4 )   (النقص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه

- 444 . 1 6 2 النقد وما يف حكمه يف بداية السنة/ الفرتة

444 . 1 6 2 34 6 . 908 4 النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة/ الفرتة

عمليات رئيسية غري نقدية :

33 2 . 4 00 - 3 موجودات مقتناه

60 1 . 7 1 2 - 3 مطلوبات ملتزم بها

 تعترب االيضاحات املرفقة من 1 إىل 33 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)
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 قائمة التدفقات النقدية لعمليات املساهمني
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

ح يضا 2010مإ
للفرتة من 1 مايو 

2008م إىل  31 
2م 00 9 ديسمرب 

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

األنشطة التشغيلية  

.70صايف الدخل للسنة/ للفرتة 7 985 6. 02 0

متت تسويتها ل:

3(5أرباح غري حمققة من إستثمارات جتارية . 42 7 (-

6 7 , 3 7 15 6 , 02 0

التغريات يف املوجودات واملطلوبات: 

6إيرادات مستحقة 1 3)6 1 3 (

2مبلغ مستحق من عمليات التأمني . 42 5)5 2 . 1 68 (

2مستحقات ومطلوبات أخرى . 5 1 91 1 . 3 3 6

172مبلغ مستحق لطرف ذي عالقة , 8 1 81 . 474

7النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية  5. 74 61 6. 04 9

1(18الزكاة وضريبة الدخل املسددة 4. 8 6 6 (-

.60صافى النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية  8 801 6. 04 9

األنشطة اإلستثمارية   

2(10شراء أثاث ، جتهيزات ومعدات  9. 2 8 4 ()9. 9 1 1 (

2(5شراء إستثمارات 9 6. 03 5 (-

2(3 )ب(مبلغ مدفوع لطرف ذي عالقة فيما يتعلق بالشهرة 8 . 0 1 0 ()4 9. 000 (

2(شراء أسهم عاملني . 70 9 (-

4(-11وديعة نظامية 0. 000 (

3(صايف النقد املستخدم يف األنشطة اإلستثمارية  5 6. 03 8 ()98 . 9 1 1 (

األنشطة التمويلية

4-19إصدار رأس املال 00. 000

8(-19تكاليف املعامالت . 3 4 9 (

3-صايف النقد املتوفر من األنشطة التمويلية 9 1 . 65 1

2()النقص( الزيادة يف النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة/ الفرتة 9 5. 1 5 8 (3 08 . 78 9

3النقد وما يف حكمه يف بداية السنة/ الفرتة 08 . 78 9-

41النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة/ الفرتة 3 . 6 3 13 08 . 78 9

معامالت رئيسية غري نقدية:

1-3صايف موجودات مقتناه 7. 9 1 2

 
 تعترب االيضاحات املرفقة من 1 إىل 33  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)
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شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغريات يف حقوق املساهمني
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

إيضاح
راس 
املال

أسهم مملوكة 
ضمن خطة حتفيز 

طويلة األجل

إحتياطي 
نظامي

اجملموعأرباح مبقاة

ألف ريال 
سعودي

ألف ريال 
سعودي

ألف ريال 
سعودي

ألف ريال 
سعودي

ألف ريال 
سعودي

4الرصيد يف 31 ديسمرب 2009م 00 . 000-9 . 5 3 42 7 . 8 1 94 3 7 . 3 5 3

70---صايف الدخل للسنة . 7 9870 . 7 98

-----دخل شامل آخر

---70 . 7 9870 . 7 98

2احملول لإلحتياطي النظامي 1--1 4 . 1 60)1 4 . 1 60 (-

1الزكاة للسنة 8---)7 . 985 ()7 . 985 (

1ضريبة الدخل للسنة 8---)4 . 4 68 ()4 . 4 68 (

أسهم مملوكة ضمن خطة حتفيز 
2طويلة األجل  0-)2 . 70 9 (--)2 . 70 9 (

4الرصيد يف 31 ديسمرب 2010م 00 , 000(2 . 70 9 )2 3 . 6 947 2 . 0044 92 . 98 9

إيضاح
راس 
املال

أسهم مملوكة 
ضمن خطة حتفيز 

طويلة األجل

إحتياطي 
نظامي

اجملموعأرباح مبقاة

ألف ريال 
سعودي

ألف ريال 
سعودي

ألف ريال 
سعودي

ألف ريال 
سعودي

ألف ريال 
سعودي

1إصدار رأس املال 94 00 . 000---4 00 . 000

8(---تكاليف املعامالت . 3 4 9 ()8 . 3 4 9 (

صايف الدخل للفرتة من 1 مايو 2008م إىل 
311 ديسمرب 2009م 9---5 6 . 02 05 6 . 02 0

-----دخل شامل آخر

---5 6 . 02 05 6 . 02 0

2احملول لإلحتياطي النظامي 1--9 . 5 3 4)9 . 5 3 4 (-

1الزكاة للفرتة 8---)5 . 83 8 ()5 . 83 8 (

1ضريبة الدخل للفرتة 8---)4 . 4 80 ()4 . 4 80 (

4الرصيد يف 31 ديسمرب 2009م 00 . 000-9 . 5 3 42 7 . 8 1 94 3 7 . 3 5 3

 تعترب االيضاحات املرفقة من 1 إىل 33 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

1 ـ  التنظيم واألنشطة الرئيسية 
شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين )الشركة( هي شركة مساهمة سعودية مت تأسيسها يف اململكة العربية السعودية وفقًا لقرار وزارة 
التجارة والصناعة رقم 138/ك وتاريخ 24 ربيع الثاين 1429هـ )املوافق 1 مايو 2008م(. يقع املكتب املسجل للشركة يف حي اخلالدية ، شارع 

الروضة ص.ب 23807 جدة 21436 اململكة العربية السعودية.

إن الشركة مرخص لها ملزاولة أعمال التأمني يف اململكة العربية السعودية على أسس التأمني التعاوين وفقًا للمرسوم امللكي رقم م/74 
وتاريخ 29  شعبان 1428هـ )املوافق 11 سبتمرب 2007م( ووفقًا لقرار جملس الوزراء رقم 279 وتاريخ 28 شعبان 1428هـ )املوافق 10 سبتمرب 
2007م(. الشركة مملوكة بنسبة %73,75 بواسطة مساهمني سعوديني مؤسسني  و مساهمني من خالل األكتتاب العام وبنسبة 26,25% 

بواسطة مساهمني غري سعوديني. وقد مت إدراج الشركة يف سوق األسهم السعودية )تداول( يف 17 مايو 2008م(.

تتمثل أهداف الشركة فى القيام باعمال التأمني التعاوين واألنشطة املتعلقة به فى اململكة العربية السعودية وفقّا لعقد تاسيس الشركة 
واألنظمة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية وتقوم الشركة باكتتاب التأمني الطبي فقط. 

أبرمت الشركة يف 31 ديسمرب 2008م إتفاقية مع شركة بوبا الشرق االوسط احملدودة ش.م. )البائع( تقتني الشركة مبوجبها عمليات التأمني 
العائدة للبائع يف اململكة العربية السعودية إعتبارًا من 1 يناير 2009م بشهرة قيمتها 98 مليون ريال سعودي. حسب موافقة مؤسسة النقد 
العربي السعودي )ساما( إضافة إىل موجودات ومطلوبات التأمني باملبلغ املساوي لها )انظر إيضاح 3(. مت دفع %50 من الشهرة للبائع خالل 
سنة 2009م. ووفقًا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي يتم سداد النسبة املتبقية وهي %50 يف السنوات الالحقة لسنة 2009م من 
أرباح الشركة لتلك السنوات بعد احلصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(. خالل سنة 2010م قامت الشركة بسداد 

مبالغ إضافية بلغت 28 مليون ريال سعودي بعد احلصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( )أنظر إيضاح 3 )ب((.
بدأت السنة املالية للشركة بحسب لوائحها وعقد تأسيسها يف 1 مايو 2008م )تاريخ القرار الوزاري لتأسيس الشركة( وانتهت يف 31 ديسمرب 2009م. 
وعليه، تعترب معلومات املقارنة املدرجة يف قوائم عمليات التأمني ، الفائض املرتاكم ، عمليات املساهمني ، الدخل الشامل ، التدفقات النقدية 
 لعمليات التأمني والتدفقات النقدية للمساهمني والتغريات فى حقوق املساهمني وكل االيضاحات ذات العالقة، للفرتة من 1 مايو 2008م وحتى

31 ديسمرب 2009م.

2. أسس اإلعداد وملخص السياسات احملاسبية الهامة

2 أ ـ املعايري احملاسبية املطبقة
مت إعداد هذه القوائم املالية وفًقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

2ب. أسس اإلعداد
مت إعداد القوائم املالية وفقًا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء أساس قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة. يتم عرض هذه القوائم املالية 

بالرياالت السعودية التي متثل عملة النشاط . وقد مت توزيع جميع أرقام القوائم املالية ألقرب ألف ريال صحيح.

أما  املساهمني.  وعمليات  التأمني  لعمليات  مستقلة  حسابات  بدفاتر  حتتفظ  الشركة  فان  السعودي  التأمني  نظام  ملتطلبات  وفقًا 
املوجودات املتعلقة بعمليات التأمني وعمليات املساهمني فيحتفظ بها فعليًا يف عهدة الشركة. ويتم تسجيل اإليرادات واملصروفات 
العمليات  من  املصروفات  توزيع  أسس  حتديد  يتم  نشاط.  بكل  اخلاصة  الدفاتر  يف  النشاطني  هذين  من  ألي  واضح  بشكل  العائدة 

املشرتكة بواسطة اإلدارة. 
حسب اللوائح الداخلية للشركة فإن الفائض الناجت من عمليات التأمني يتم توزيعه كما يلي:

90%حتويل إىل عمليات املساهمني

10%حتويل إىل حملة الوثائق املستحقة

%100

وفقًا للمادة 70 من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( املطبقة ، فعلى الشركة توزيع صايف فائض حملة الوثائق السنوي 
مباشرًة إىل حملة الوثائق يف حينه ، وحسب الشروط املوضوعة بواسطة جملس اإلدارة وبشرط أن يكون عقد العميل ساري املفعول 

ومسدد حتى سداد مبلغ التوزيع التعاوين. تبحث اإلدارة مع مؤسسة النقد إقرتاحات التوزيع التعاوين التي وافق عليها جملس اإلدارة.
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2ج. ملخص السياسات احملاسبية الهامة 

تتفق السياسات احملاسبية الهامة التي إتبعتها الشركة يف إعداد القوائم املالية مع تلك السياسات التي إتبعت يف القوائم املالية 
للشركة. فيما يلي السياسات احملاسبية الهامة املتبعة:

نقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه من النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع قصرية األجل التي ال تتجاوز مدة إستحقاقها األصلية ثالثة أشهر.

إستثمارات
يتم تصنيف االستثمارات على أنها قيمة عادلة من خالل قائمة الدخل يف حال إمكانية قياس هذه القيمة بشكل موثوق واذا توافقت 
شروط التصنيف مع اإلسرتاتيجية املوثقة لدى الشركة. تتحقق االستثمارات املصنفة على أنها قيمة عادلة من خالل قائمة الدخل، 
بحسب تكلفتها نظرًا لكونها القيمة العادلة املعتمدة. وعليه، تتم إعادة قياس القيمة العادلة بعد إضافة كل التغريات التي تسجلت إىل 

قائمة عمليات التأمني أو الفائض املرتاكم أو عمليات املساهمني. 

أقساط مستحقة
تسجل األقساط املستحقة مببلغ الفاتورة األصلي ناقصًا اخملصص مقابل املبالغ التي ال ميكن حتصيلها. يتم تقدير الديون املشكوك 

يف حتصيلها عندما يصبح من غري احملتمل حتصيل املبلغ كاماًل. يتم شطب الديون املعدومة حال تكبدها.

تكاليف إقتناء الوثائق
عقود  على  باحلصول  يتعلق  فيما  إنفاقها  يتم  التي  اإلضافية  املباشرة  والتكاليف  الداخليني  املبيعات  موظفي  إىل  املدفوعة  العمولة 
الوثائق على مدى فرتات عقود  التكاليف املؤجلة إلقتناء  التأمني وجتديدها تتم رسملتها بإعتبارها أصل غري ملموس. يتم الحقًا إطفاء 

التأمني املتعلقة بها هذه التكاليف وذلك حال إكتساب األقساط.

الشهرة
بعد  املقتناة.  القيمة  املعلومة  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  صايف  عن  زيادة  الشركة  دفعته  الذي  املبلغ  الشهرة  متثل 
التسجيل األويل ، الشهرة يعاد قياسها بالتكلفة ناقصًا أي خسائر مرتاكمة من اإلنخفاض يف القيمة. يتم فحص الشهرة سنويًا أو على 

فرتات أقل ملعرفة اإلنخفاض يف القيمة إذا كانت األحداث والتغريات تشري إىل إحتمال حدوث إنخفاض يف القيمة.

أثاث و جتهيزات ومعدات
بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك املرتاكم وأي إنخفاض يف القيمة،  البداية يف قائمة املركز املايل  يسجل األثاث والتجهيزات واملعدات يف 
يحتسب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات. فيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية ألغراض 

إحتساب اإلستهالك:

3 إىل 5 سنوات أثاث ، جتهيزات ومعدات مكتبية  

.6 سنوات 6 7 4 إىل  تطبيقات حاسب آيل   

مراجعات  تتم  مالية.  سنة  كل  نهاية  يف  املالئم  حسب  وتعديلها  اإلستهالك  وطريقة  اإلنتاجية  واألعمار  املتبقية  القيمة  مراجعة  تتم 
تسجيل  يتم  الدفرتية.  القيمة  إسرتداد  إمكانية  عدم  إحتمال  إىل  الظروف  يف  التغريات  أو  األحداث  تشري  عندما  القيمة  يف  اإلنخفاض 
اإلستهالك احململ للفرتة يف قائمة عمليات التأمني والفائض املرتاكم على أساس اإلستحقاق. وباملثل فإن اخلسائر من اإلنخفاض 

يف القيمة ، إن وجدت ، تسجل يف قائمة عمليات التأمني والفائض املرتاكم.
قيمة  يف  تزيد  التي  التحسينات  رسملة  تتم  املرتاكم.  والفائض  التأمني  عمليات  قائمة  على  والصيانة  اإلصالح  مصروفات  حتميل  يتم 

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

مقابل خماطر التأمني غري املنتهية.

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 املايل.

الذمم الدائنة واملستحقات
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 يتم.

اخملصصات
تدرج اخملصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هنالك إحتمال نشوء تكاليف لسداد 

اإللتزام ميكن قياسها بصورة معتمد عليها.

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

على أساس فعلي.

إلتزام ضمن خطة حتفيز طويلة األجل
خمصصات  عنوان  حتت   19 رقم  الدويل  احملاسبي  املعيار  إطار  يف  تتم  األجل  الطويلة  التحفيز  خطة  إللتزامات  الشركة  حسابات  إن 
للموظفني، قد تكون أو ال تكون، كونها املنفعة األخرية لفرتة األهلية، على شكل أسهم للشركة أو ما يعادلها من قيمة السوق. فى 
تاريخ االهلية، معتمدًا على اإلنتخابات السنوية التي يجريها املوظفون الذين هم أعضاء يف خطة التحفيز الطويلة األجل )إيضاح رقم 20(.

على  القائم  للشركة  اإللتزامات  من  األقصى  احلد  إلحتساب   ، سنوي  بشكل  األجل  طويلة  التحفيز  خطة  ضمن  اإللتزام  تقييم  إعادة  يتم 
اإلنتخابات السنوية التي يجريها املوظفون حتى تاريخ تقدمي التقرير. يتم عرض رصيد إلتزام خطة التحفيز الطويلة األجل يف قائمة املركز 

املايل.
إذا مل ُيقِدم املوظفون، يف آخر إنتخابات سنوية على شراء األسهم، يرتكز عندها إحتياطى اإللتزام املدرج حتت خطة التحفيز الطويلة 

األجل، على نسبة ثابتة من رواتب املوظفني ويتم عندها إستحقاق العموالت ذات الصلة بانتظام خالل فرتة األهلية. 
إنتخابات سنوية على شراء األسهم، تقوم الشركة بشراء هذه األسهم عن طريق وصي عليها. كما يتم  إذا أقدم املوظفون يف آخر 

احتساب املطلوبات يف تاريخ التقرير وفقًا للقيمة العادلة لتلك األسهم يف ذلك التاريخ إىل أن يستكمل املوظفون فرتة األهلية.

أسهم مملوكة ضمن خطة حتفيز طويلة األجل
 يقوم أمني احلفظ باإلبقاء على بعض أسهم الشركة ضمن خطة التحفيز الطويلة األجل للموظفني. قد يتم أو ال يتم تخويل مثل هذه 
األسهم للموظفني يف فرتة األهلية )إيضاح رقم 20(. يتم إحتساب قيمة األسهم التي يبقي عليها أمني احلفظ بحسب التكلفة ويتم 
حقوق  ألسهم  الشركة  إصدار  أو  البيع  أو  الشراء  لدى  متلقاة  أو  مدفوعة  إعتبارات  أي  حتقق  يتم  الشركة.  ملكية  حقوق  من  إقتطاعها 
املساهمني، مباشرة يف قائمة حقوق امللكية. ال يتم حتقق أي ربح أو خسارة يف قائمة عمليات املساهمني لدى الشراء أو البيع أو 

إصدار أسهم حقوق مساهمني خاصة.  
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الزكاة وضريبة الدخل 
السعوديني  املساهمني  حساب  على  الزكاة  تقيد  السعودية.  العربية  للمملكة  املالية  لألنظمة  وفقًا  الدخل  وضريبة  الزكاة  حتتسب 
حقوق  حساب  على  الدخل  ضريبة  تقيد  حني  يف  العام  اإلكتتاب  خالل  من  الشركة  أسهم  يف  املكتتبني  واملساهمني  املؤسسني 

املساهمني غري السعوديني املؤسسني.
حيث أنه يتم إسرتداد جميع مصروفات الزكاة والضريبة من املساهمني وال يتم إجراء أي تعديل يف القوائم املالية إلحتساب تأثري ضرائب 

الدخل املؤجلة.

إنخفاض قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية إسرتدادها
يتم إجراء تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على إحتمال حدوث إنخفاض يف قيمة أصل مايل 
معني. يف حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي خسارة ناجتة عن اإلنخفاض يف القيمة تدرج يف قائمة عمليات التأمني. يتحدد اإلنخفاض 

يف القيمة على الوجه التايل:
أ0  يف حالة املوجودات املدرجة بالقيمة العادلة فإن اإلنخفاض يف القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة.

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

ج. يف حالة املوجودات املدرجة بالتكلفة املطفأة فإن اإلنخفاض يف القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات 
النقدية اخملصومة طبقًا لسعر العمولة األصلي املطبق.

توزيع األرباح
يتم حتقق توزيع األرباح عند إقرار حق تلّقي الدفعات.

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 إنتقال التدفقات النقدية العائدة إىل األداة املالية إىل طرف ثالث مستقل.

األقساط املكتسبة
السعودية  العربية  اململكة  يف  طبي”(  )“تأمني  صحية  رعاية  خدمات  لتقدمي  فقط  األجل  قصرية  تأمني  عقود  بإصدار  الشركة  تقوم 
تسجل األقساط يف الدخل على مدى فرتات الوثائق املتعلقة بها ويتم ذلك على أساس توزيع نسبي. متثل األقساط غري املكتسبة 
ذلك اجلزء من األقساط املكتتبة املتعلق بفرتة تغطية التأمني غري املنتهية. يسجل التغري يف خمصص األقساط غري املكتسبة يف 

قائمة عمليات التأمني والفائض املرتاكم لكي يتم تسجيل اإليرادات على مدى فرتة اخملاطر.

أقساط إعادة التأمني 
تسجل أقساط إعادة التأمني الصادر كمصروفات عندما تستحق الدفع.

حتمل أقساط إعادة التأمني على الدخل على مدى فرتات الوثائق املتعلقة بها على أساس توزيع نسبي.

إيرادات العموالت 
تسجل إيرادات العموالت على الودائع قصرية األجل بطريقة العائد الفعلي.

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

عنها للشركة وتلك املطالبات غري املبلغ عنها كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.
تقدير  على  بناء  مبخصص،  اإلحتفاظ  يتم  لذلك  إضافة  السابقة.  اخلربة  على  بناءًا  مطالباتها  بتقدير  التحديد  وجه  على  الشركة  تقوم 
اإلدارة وخربة الشركة السابقة، مقابل تكلفة سداد املطالبات املتكبدة ومل يتم اإلبالغ عنها يف تاريخ قائمة املركز املايل. وأي فرق بني 

اخملصصات كما يف تاريخ قائمة املركز املايل واملبالغ املسددة واخملصصات للسنة التالية يضاف يف حساب اإلكتتاب لتلك السنة.
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عقود إعادة التأمني احملتفظ بها
إعادة تأمني  الزائدة مع شركات  إعادة تأمني على اخلسارة  إتفاقيات  بإبرام  الكربى تقوم الشركة  التعرض املايل من املطالبات  لتقليل 
معروفة عامليًا. يتم تقدير املطالبات املستحقة من شركات إعادة التأمني بطريقة تتفق مع إلتزام املطالبة ووفقًا لعقد إعادة التأمني. 
تظهر هذه املبالغ، إن وجدت حتت بند “حصة شركات إعادة التأمني من املطالبات القائمة” يف قائمة املركز املايل إىل أن توافق الشركة 
على املطالبة وتسددها. عند سداد املطالبة يتم حتويل املبلغ املستحق من شركات إعادة التأمني فيما يتعلق باملطالبة املدفوعة 

إىل مبالغ مستحقة من/)إىل( شركات إعادة التأمني.
تقوم الشركة يف تاريخ قائمة املركز املايل بتقييم ما إذا كان هنالك أي مؤشر على إحتمال إنخفاض اصل إعادة تأمني. إذا كان هناك 
إعادة  ألصل  الدفرتية  القيمة  كانت  وإذا  لإلسرتداد،  القابل  للمبلغ  رسمي  تقدير  بعمل  الشركة  تقوم   ، إنخفاض  صعيد  على  مؤشر  أي 
إعادة التأمني تتجاوز قيمته املمكن إسرتدادها عندئذ يعترب األصل على أنه قد حدث إنخفاض يف قيمته ويتم تخفيض قيمته إىل القيمة 

املمكن إسرتدادها.

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

املشكوك يف حتصيلها. تصنف كافة املصروفات األخرى كمصروفات عمومية وإدارية.

تكاليف املعامالت 
تكاليف املعامالت هي التكاليف اإلضافية التي تعود مباشرة إلصدار رأس املال. حتتسب تكاليف املعامالت ملعاملة أسهم بإعتبارها 

خصم من حقوق املساهمني.

التقارير القطاعية
للمخاطر  عرضة  ويكون  أعمال(  )قطاع  اخلدمات  أو  املنتجات  توفري  يف  املشاركة  وهو  الشركة  من  أساسي  عنصر  هو  القطاع  إن 

واملكافأت تختلف عن باقي القطاعات.

عقود اإليجار
اإليجار  دفعات  تسجيل  يتم  تشغيلي.  إيجار  كعقود  تصنف  امللكية  ومنافع  خماطر  بكافة  مبوجبها  املؤجر  يحتفظ  التي  اإليجار  عقود 

التشغيلي كمصروف يف قائمة عمليات التأمني والفائض املرتاكم على أساس القسط الثابت على مدى فرتة اإليجار.

ترجمة العمالت األجنبية 
بأسعار  السعودي  الريال  إىل  أجنبية  بعمالت  تتم  التي  املعامالت  تسجيل  يتم  السعودي.  بالريال  للشركة  احملاسبية  السجالت  متسك 
األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  النقدية  الطبيعة  ذات  واملطلوبات  املوجودات  حتويل  إعادة  تتم  املعامالت.  تلك  تاريخ  يف  السائدة  الصرف 
لتعكس ما يعادلها بالريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة املركز املايل. يتم إدراج الفروقات الناجتة عن ترجمة العمالت 

األجنبية يف قائمة عمليات التأمني أو الفائض املرتاكم أو يف قائمة عمليات املساهمني.

القيمة العادلة لألدوات املالية
تتضمن األدوات املالية نقد وما يف حكمه ، ذمم مدينة ، إستثمارات ، مطالبات قائمة ، ذمم دائنة وبعض املوجودات واملطلوبات األخرى.

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تدفع عليها عمولة على أساس التدفقات النقدية اخملصومة بإستخدام سعر العمولة للبنود التي 
لها خصائص خماطر مماثلة. بإستثناء القيمة العادلة لإلستثمارات التي تقوم على أساس سعر السوق لألوراق املالية القابلة للتسوق ، 

أما القيم العادلة لكافة األدوات املالية األخرى فيتم تقديرها بإستخدام طرق مثل صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية.

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 و يكون 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  واحد.  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 للشركة.



41    

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

2د. التقديرات واالحكام واالفرتاضات احملاسبية الهامة 

عدم التأكد من التقديرات
التأكد من التقديرات يف تاريخ قائمة  فيما يلي بحث يف اإلفرتاضات الرئيسية املتعلقة بالعوامل املستقبلية والرئيسية األخرى لعدم 
الدفرتية للموجودات واملطلوبات يف السنة املالية  القيم  التسبب يف تعديل جوهري على  املركز املايل، والتي لها خماطر هامة يف 

التالية:

خمصص املطالبات القائمة 
إن اإلدارة مطالبة بإعداد تقديرات لتقييم املبالغ املستحقة حلملة الوثائق واألطراف الثالثة والناشئة عن املطالبات التي يتم تقدميها 
مبوجب عقود التأمني. تستند مثل هذه التقديرات بالضرورة إىل إفرتاضات حول عوامل عديدة تشمل الدرجات املتفاوتة للتقدير وعدم 
الشركة عمومًا  تقوم  التقديرية.  إىل تغريات مستقبلية يف املطلوبات  يؤدي  اإلدارة مما  تقديرات  الفعلية عن  النتائج  تختلف  التأكد وقد 
بتقدير مطالباتها بناء على اخلربة السابقة من حمفظة التأمني. يتم تقدير املطالبات التي تتطلب قرارات حمكمة أو حتكيم، إن وجدت، 
على أساس كل حالة على حدة. تقوم اإلدراة مبراجعة خمصصاتها مقابل املطالبات احملققة، واملطالبات احملققة التي مل يتم اإلبالغ 
عنها، وذلك على أساس شهري. يدرج أي فرق بني اخملصصات يف تاريخ قائمة 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 

علية من قبل خبري تأمني مستقل.

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 الشركة، إضافة إىل 
اخملصصات احملددة تقوم الشركة أيضًا بتكوين خمصص حمفظة إضايف يتم تقديرة على أساس الفئة إستنادًا إىل أعمار األقساط 
املدينة التي جتاوزت موعد إستحقاقها. تشمل هذه التقديرات درجات خمتلفة من التقدير وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية مما 

يؤدي إىل تغيريات مستقبلية  يف هذه اخملصصات.

2هـ . التغيريات املستقبلية يف السياسات احملاسبية

املعيار احملاسبي الدويل رقم 24 إفصاحات األطراف ذات العالقة )تعديل(
 يصبح املعيار املعّدل ساري املفعول للفرتات السنوية التي تبدأ من 1 يناير 2011م؛ غري أنه ميكن اعتماد هذا التعديل قبل ذلك التاريخ. 
يعّرف هذا املعيار األطراف ذات العالقة لتسهيل حتديد مثل هذه العالقات وإلقصاء أي خلل يف التطبيق. قدم هذا املعيار املعدل، إعفاء 

جزئي ملتطلبات اإلفصاح للشركات احلكومية. ال تتوقع الشركة أي تأثري على مركزها املايل أو أدائها.  

املعيار احملاسبي الدويل رقم 9 األدوات املالية: التصنيف والقياس  
للسنوات  إجباري  به  وااللتزام  النهائية  صيغتة  يف  املالية  املوجودات  وقياس  تصنيف   9 رقم  الدولية  املالية  التقارير  معيار  إصدار  مت 
احملاسبية التي تبدأ يف 1 يناير 2013، علمًا بأن اإلعتماد املبكر لهذا املعيار مسموح به. ويحل هذا املعيار حمل جزء من معيار احملاسبة 
التصنيف احلايل للموجودات املالية يف معيار احملاسبة الدويل رقم 39  الدويل  رقم -39 األدوات املالية: اإلثبات والقياس. ويحل حمل 
بالتكلفة  بها  واحملتفظ  اإلستحقاق  حتى  بها  احملتفظ  للبيع،  املتاحة  الدخل،  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املصنفة  )للمتاجرة، 
املطفأه( يف فئتني رئيسيتني )احملتفظ بها بالتكلفة املطفأة واحملتفظ بها بالقيمة العادلة أو من خالل قائمة الدخل أو من خالل 

قائمة الدخل الشامل(.
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3. حتويل احملفظة 
1 يناير 2009م، وفقًا للتقييم الذي  أ - كما هو مبني يف اإليضاح رقم )1(، فقد كانت قيمة املوجودات واملطلوبات املقتناه من البائع، كما يف 

وافقت عليه مؤسسة النقد العربي السعودي كالتايل :

ألف ريال سعودي 

املوجودات   

2ودائع قصرية األجل    42 . 7 7 1

8أرصدة لدى البنوك ونقد  . 6 2 9

2نقد وما يف حكمه  5 1 . 4 00

5مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى  . 6 6 1

64أقساط مستحقة، صايف  . 4 00

2أقساط مكتتبة مل تصدر بها فواتري، صايف )انظر ايضاح 8( 47 . 1 6 3

1تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة )انظر ايضاح 9( 3 . 702

1مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة . 474

1أثاث وجتهيزات ومعدات ، صايف )انظر اإليضاح 10( 7 . 9 1 2

60جمموع املوجودات احملولة 1 . 7 1 2

املطلوبات

3أقساط غري مكتسبة )أنظر إيضاح 14( 80 . 6 2 0

1مطلوبات قائمة )أنظر إيضاح 15( 90 . 8 94

3مستحقات ومطلوبات أخرى 0 . 1 98

60جمموع املطلوبات احملولة 1 . 7 1 2

-صايف املوجودات احملولة

ب- مبلغ مستحق للبائع )طرف ذي عالقة( فيما يتعلق بالشهرة: 

31 ديسمرب
 2010م

مايو   1 من  للفرتة 
2008م إىل 31 ديسمرب 

2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

4الرصيد يف بداية السنة/ الفرتة 9 . 000-

98-قيمة الشهرة . 000

2(املدفوع خالل السنة/ الفرتة 8 . 0 1 0 ()4 9 . 000 (

2الرصيد يف نهاية السنة/ الفرتة 0 . 9 904 9 . 000

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
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4. نقد وما يف حكمه

2009م   2010م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التأمني

1نقد لدى البنك )أنظر إيضاح “أ” أدناه(  2 1 . 7 6 31 90 . 6 6 2

2ودائع قصرية األجل )أنظر إيضاح »ب« أدناه(   2 5 . 1 4 52 5 3 . 5 00

3 4 6 . 908444 . 1 6 2

عمليات املساهمني

1نقد لدى البنك 3 . 6 3 11 3 . 6 1 5

2-ودائع قصرية األجل )أنظر إيضاح »ب« أدناه( 9 5 . 1 74

1 3 . 6 3 13 08 . 78 9

أ( يحتفظ بأرصدة بنكية مببلغ 8.6 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمرب 2010م )2009م: 190.4 مليون ريال سعودي( بإسم طرف ذي 
عالقة بالشركة بالنيابة عن الشركة.

ب( يحتفظ بالودائع قصرية األجل لدى بنوك جتارية وهذه الودائع البنكية مسجلة بالرياالت السعودية ومدة اإلستحقاق األصلية لها 
ال تتجاوز ثالثة أشهر.

5. إستثمارات

القيمة الدفرتية لإلستثمارات ، املصنفة على أنها قيمة عادلة من خالل قائمة الدخل ، كما يف 31 ديسمرب 2010م كما يلي:

2009م   2010م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

وحدات يف صندوق إستثمار مفتوح

2عمليات تأمني 57. 1 78-

2عمليات مساهمني 9 9. 4 6 2-

5 5 6. 64 0-

متثل اإلستثمارات أعاله وحدات يف صندوق إستثماري مفتوح بالريال السعودي.
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كانت احلركة يف اإلستثمارات خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م كما يلي:

2010معمليات  التأمني
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

2املشرتيات خالل السنة / الفرتة 5 3 . 9 65-

3أرباح غري حمققة خالل السنة/الفرتة . 2 1 3-

2الرصيد يف نهاية السنة/ الفرتة 57 . 1 78-

2معمليات  املساهمني 0 1 0
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

2املشرتيات خالل السنة / الفرتة 9 6 . 03 5-

3أرباح غري حمققة خالل السنة/الفرتة . 42 7-

2الرصيد يف نهاية السنة/ الفرتة 9 9 . 4 6 2-

6. مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى

2009م   2010م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات تأمني

1مدفوعات مقدمًا 8 , 8002 7 . 802

44إيرادات مستحقة 53 1 1

1ذمم مدينة أخرى , 6 3 67 1 0

2 0 . 8 8 12 8 . 82 3

عمليات املساهمني

6-إيرادات مستحقة 1 3

-6 1 3

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)
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شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

7. أقساط مستحقة، صايف

2009م   2010م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات تأمني

8الرصيد كما يف 31 ديسمرب 6 . 1 3 68 4 . 5 3 1

3(خمصص اإلنخفاض يف القيمة )يرجى مراجعة اإليضاح التايل( 0 . 1 64 ()1 9 . 7 9 9 (

5 5 . 97 264 . 7 3 2

كانت احلركة يف خمصص اإلنخفاض يف قيمة األقساط املدينة كاآلتي:

2009م   2010م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

1الرصيد يف بداية السنة/ الفرتة 9 . 7 9 9-

1-رصيد مت احلصول عليه من البائع 3 . 04 6

7-احملول من حساب خمصص أقساط مكتتبة مل تقدم بها فواتري )أنظر إيضاح 8(  . 7 5 4

1خمصص إضايف خالل السنة/ الفرتة )أنظر إيضاح 22( 0 . 3 65-

1(-خمصص مل يعد مطلوبًا . 00 1 (

3الرصيد يف نهاية السنة/ الفرتة 0 . 1 641 9 . 7 9 9

فيما يلي حتليل أعمار الذمم املدينة الناشئة عن عقود التأمني:

جتاوزت مدة إستحقاقها ومل تنخفض قيمتها

مل تتجاوز مدة 
إستحقاقها 
ومل تنخفض 

قيمتها 

حتى ثالثة 
أشهر

فوق ثالثة حتى 
ستة أشهر

فوق ستة 
أشهر وأقل 

من إثني عشر 
شهرًا

أكرث من إثنا 
عشر شهرًا 

اجملموع

ألف ريال سعوديألف ريال سعوديألف ريال سعوديألف ريال سعوديألف ريال سعوديألف ريال سعودي

312 ديسمرب 2010م 5. 5 5 02 4. 64 05. 782- -- -5 5. 97 2

313 ديسمرب 2009م 6. 3 821 6. 92 61 1 . 42 4-- -64. 7 3 2

دفع  إستحقاق  تاريخ  من  إعتبارًا  اإلستحقاق  تاريخ  جتاوز  فرتة  وحتتسب  املبلغ  إستحقاق  تاريخ  من  شهر  قبل  الفواتري  جميع  إصدار  يتم 
الفاتورة. من املتوقع بناء على اخلربة السابقة أن يتم إسرتداد جميع الذمم املدينة التي مل تنخفض قيمتها ليست من ممارسات الشركة 

احلصول على ضمانات مقابل الذمم املدينة.



      46

إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

8. أقساط مكتتبة مل تصدر بها فواتري

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

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

-342.666الرصيد يف بداية السنة/ الفرتة

247.163-رصيد مت احلصول عليه من البائع )إيضاح 3(

1.749.3901.347.337إجمايل األقساط املكتتبة )إيضاح 14(

)1.251.834()1.658.188(فواتري مقدمة خالل السنة/ الفرتة

433,868342.666الرصيد يف نهاية السنة/ الفرتة

فيما يتعلق باألقساط املكتتبة ومل تصدر بها فواتري فإن أربعة عمالء رئيسيني للشركة كانوا ميثلون 10.3% )2009م: 13.5%( من هذا الرصيد 
كما يف 31 ديسمرب 2010م. 

كانت احلركة يف خمصص اإلنخفاض كالتايل:

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

7-رصيد مت احلصول عليه من البائع )إيضاح 3( . 7 5 4

اخملصص احملول إىل حساب خمصص األقساط 
7(-املستحقة، إلنتفاء احلاجة إليه )أنظر إيضاح 7( . 7 5 4 (

--الرصيد يف نهاية السنة/ الفرتة

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)
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إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

9. تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

1الرصيد يف بداية السنة/ الفرتة 4 . 7 64-

1-رصيد مت احلصول عليه من البائع )إيضاح 3( 3 . 702

1مصروفات مؤجلة 5 . 4701 4 . 7 64

1(اإلطقاء السنة/ للفرتة 4 . 7 64 ()1 3 . 702 (

1الرصيد يف نهاية السنة/ الفرتة 5 . 4701 4 . 7 64

10. أثاث، جتهيزات ومعدات

اجملموعبرجميات كمبيوتراثاث، جتهيزات ومعدات مكتبية

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات املساهمني

تكلفة:

1مت احلصول عليه من البائع )إيضاح 3( 0. 2 5 53 3 . 8 4 144. 0 9 6

 31 وحتى  2008م  مايو   1 من  الفرتة  خالل  إضافات 
2ديسمرب 2009م . 5 3 87. 3 7 39. 9 1 1

1يف 31 ديسمرب 2009م 2 . 7 9 34 1 . 2 1 45 4. 007

2إضافات خالل السنة 6. 2 1 93 . 0 652 9. 2 8 4

3يف 31 ديسمرب 2010م 9 , 0 1 244 , 2 7 983 . 2 9 1

اإلستهالك املرتاكم:

3مت احلصول عليه من البائع )إيضاح 3( . 7442 2 . 44 02 6. 1 8 4

احململ للفرتة من 1 مايو 2008م 
1وحتى 31 ديسمرب 2009م . 8 8 84. 9 1 06. 7 98

.5يف 31 ديسمرب 2009م 6 3 22 7. 3 5 03 2 . 982

.7احململ للسنة 7 7 23 . 83 41 1 . 60 6

1يف 31 ديسمرب 2010م 3 . 4 043 1 . 1 8 444. 5 8 8

القيمة الدفرتية :

2يف 31 ديسمرب 2010م 5. 6081 3 . 0 9 53 8 . 703

.7يف 31 ديسمرب 2009م 1 6 11 3 . 8 642 1 . 02 5

ونظرًا ألن األثاث والتجهيزات واملعدات مستخدمة ملصلحة عمليات التأمني فقد مت حتميل اإلستهالك على قائمة عمليات التأمني والفائض املرتاكم.

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)
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شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

11. إحتياطي نظامي

2009م   2010م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(عمليات املساهمني

40.00040.000وديعة نظامية

وفقًا ملتطلبات نظام التأمني السعودي فقد أودعت الشركة مبلغ يعادل 10% من رأسمالها املدفوع وهي نسبة تعادل 40 مليون ريال 
سعودي، لدى البنك الذي عينته مؤسسة النقد العربي السعودي.

12. معامالت مع أطراف ذات عالقة
أدناه التفاصيل الرئيسية ملعامالت أطراف ذات عالقة واألرصدة الناجتة عنها يف نهاية السنة/ الفرتة:

 للفرتة من 1 مايو 2008م إىل 2010مطبيعة املعاملةالطرف ذي العالقة
31 ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التأمني 

2أقساط مكتتبةأطراف ذات عالقة 7. 82 91 0. 4 9 5
1مطالبات مدفوعة 0. 3 0 98 . 7 6 2

رسوم عالمة جتارية مدفوعة )إيضاح 17(
2 . 8 1 8-

اخلدمة  ملقدم  مدفوعة  طبية  تكاليف 
)أنظر إيضاح )أ( أدناه(

65. 4 6 12 7. 804

عمليات املساهمني

شركة بوبا ميدل إيست ليمتد ش.م. 
)طرف ذي عالقة(

املوجودات التي مت إقتناؤها )إيضاح 3( 
-60 1 . 7 1 2

املطلوبات التي مت اإللتزام بها )إيضاح 3(
-60 1 . 7 1 2

98-شهرة مقتناة )إيضاح 3( . 000

2مبلغ مدفوع عن الشهرة )إيضاح 3( 8 . 0 1 04 9. 000

مبالغ مدفوعة بالنيابة عن طرف ذي عالقة 
ومعاد حتميلها على الطرف ذي العالقة

-1 . 6 1 5

عن  بالنيابة  مدفوعة  معامالت  تكاليف 
الشركة )الطرح األويل يف اإلكئتتاب العام( 
ومعاد حتميلها على الشركة )أنظر إيضاح 

19 أدناه(.
-8 . 3 4 9

مدفوعة  وإدارية  عمومية  مصروفات 
الشركة ومعاد حتميلها على  بالنيابة عن 

1-الشركة. . 474

شركة أساس للرعاية الصحية
)أساس - جهة ذات عالقة(

مبالغ مدفوعة بالنيابة عن الشركة ومعاد 
حتميلها على الشركة.

5 1 31 . 83 1
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شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

)أ( األطراف ذات العالقة هم موردي املستشفى حيث ميكن ألي من عمالء بوبا العربية املؤهلني منهم استخدام مرافق الطرف ذات الصلة. 
مع  التعاقدية  للشروط  وفقا  الصلة  ذات  االطراف  موردي  مع  العقود  تلك  بجميع  املتعلقة  الطبية  التكاليف  كافة  بدفع  الشركة  تقوم 

املورد 
)ب( واملعلومات املتعلقة باألرباح قصرية األجل والطويلة املدفوعة / املستحقة يتم دفعها ملوظفي اإلدارة الرئيسيني كما هو موضح 

بايضاح رقم 24.

مت اإلفصاح عن املبالغ املستحقة ألطراف ذات عالقة يف قائمة املركز املايل. يتضمن صايف االقساط املدينة كما يف 31 ديسمرب 2010م، 
أقساط مدينة من أطراف ذات عالقة بقيمة 2.6 مليون ريال سعودي )2009م: 1.8 مليون ريال سعودي(.

بلغت األرصدة املستحقة ألطراف ذي عالقة، كما يف 31 ديسمرب 2010م 11.6 مليون ريال سعودي )2009م: 6.7 مليون ريال سعودي(، عالوة على 
ذلك فقد مت اإلفصاح عن املبلغ املستحق ألطراف ذات عالقة املتعلق بالشهرة يف قائمة املركز املايل.

قبل  ما  وتكاليف  معامالت  تكاليف  سداد  على  2008م  أبريل   15 يف  املنعقد  التأسيسي  العمومية  اجلمعية  إجتماع  يف  املساهمون  وافق 
التأسيس مببلغ 17.3 مليون ريال سعودي إىل طرف ذي عالقة وهو شركة بوبا الشرق األوسط احملدودة ش.م.

مت اإلفصاح عن الزكاة وضريبة الدخل التي سيتم إسرتدادها من املساهمني ومقدارها  8.0 مليون ريال سعودي )2009م: 5.8 مليون ريال 
سعودي( و4.5 مليون ريال سعودي )2009م: 4.5 مليون ريال سعودي( ، على التوايل يف اإليضاح 18.

يف 2009م أبرمت الشركة عقد خدمات للتصميم الداخلي وإدارة مشروع مقر الشركة الذي سيقام ، مع شركة مملوكة ألحد أعضاء جملس 
إدارة الشركة. وقد متت ترسية العقد وقيمته 2.2 مليون ريال سعودي بعد القيام بإجراءات تقييم شفافة وموافقة جملس اإلدارة ، مت إمتام 

العقد يف 2010م مع األنتفال إىل املبني اجلديد.

13. رصيد إعادة تأمني مستحق
تتألف إعادة التأمني املستحقة من مبالغ دائنة لثالثة معيدي تأمني )2009م: ثالثة(، تتمركز يف أملانيا وفرنسا  عن عقود إعادة التأمني لتغطية 

الزيادة فى اخلسارة)إيضاح رقم 15(.

14. صايف األقساط املكتسبة

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التأمني

1إجمايل األقساط املكتتبة )إيضاح 3( . 74 9 . 2 1 01 . 3 47 . 3 3 7

3(أقساط إعادة تأمني متنازل عنها ) لتغطية الزيادة فى اخلسارة( . 1 80 ()8 9 (

1 . 74 6 . 2 1 01 . 3 47 . 2 4 8

3-أقساط غري مكتسبة مت احلصول عليها من البائع )إيضاح 3( 80 . 6 2 0

5أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة/ الفرتة 2 2 . 5 1 7-

2 . 2 68 . 7 2 71 . 7 2 7 . 8 68

65(األقساط غري املكتسبة يف نهاية السنة/ الفرتة 9 . 8 1 9 ()5 2 2 . 5 1 7 (

1صايف األقساط املكتسبة للسنة/ الفرتة . 608 . 9081 . 2 0 5 . 3 5 1
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شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

15. صايف مطالبات متكبدة

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التأمني

1إجمايل املطالبات املدفوعة . 2 3 2 . 2 1 88 8 9 . 0 57

1(ناقصًا: إعادة تأمني مسرتدة . 2 3 5 (-

3املطالبات القائمة يف نهاية السنة/ الفرتة 5 2 . 3 7 92 7 5 . 2 5 9

1 . 5 83 . 3 6 21 . 1 64 . 3 1 6

1(-مطالبات قائمة مت احلصول عليها من البائع )إيضاح 3( 90 . 8 94 (

2(مطالبات قائمة يف بداية السنة/ الفرتة  7 5 . 2 5 9 (-

1صايف املطالبات املتكبدة للسنة/ الفرتة . 3 08 . 1 03 (9 7 3 . 42 2

إعتبارًا من 15 ديسمرب 2010م أبرمت الشركة عقود تأمني اخلسارة الزائدة مع شركات إعادة التأمني التي تتعامل معها. كما يف تاريخ قائمة 
املركز املايل ، ويصرف النظر عن املطالبات أعاله ، فإن جميع املطالبات القائمة املغطاة بواسطة إعادة تأمني اخلسارة الزائدة أقل من 

حدود اخلسارة الزائدة.

16. مستحقات ومطلوبات أخرى

2009م   2010م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التأمني

4مصروفات مستحقة 5. 82 22 9. 80 6

.4مطلوبات أخرى 68 62 1 , 944

5 0. 5 085 1 . 7 5 0

عمليات املساهمني

5مصروفات مستحقة 0 94 3

1مكافأة نهاية اخلدمة )أنظر اإليضاح أدناه( 3 . 3 4 61 1 . 2 9 3

1 3 . 85 51 1 .3 3 6
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شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
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إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

فيما يلي احلركة يف خمصص مكافأة نهاية اخلدمة خالل السنة/ الفرتة:

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

1الرصيد يف بداية السنة/ الفرتة 1 . 2 9 3-

8-الرصيد احملول من البائع . 3 60

3املبلغ احململ خالل السنة/ الفرتة . 3 7 63 . 3 6 9

1(املبلغ املدفوع خالل السنة/ الفرتة . 3 2 3 ()4 3 6 (

1الرصيد يف نهاية السنة / الفرتة 3 . 3 4 61 1 . 2 9 3

مل يتم إجراء تقييم  اكتوارى نظرًا ألن صايف تأثري معدالت اخلصم والزيادات املستقبلية على املكافأة  غري متوقع أن  يكون جوهرية.
والفائض  التأمني  الفرتة على قائمة عمليات  لذا فقد مت حتميل املبلغ احململ خالل  التأمني  بعمليات  تتعلق  نظرًا ألن خدمات املوظفني 

املرتاكم.

17. رسوم العالمة جتارية

خالل سنة 2010م، أبرمت الشركة إتفاق مع األطراف ذات العالقة للحصول على ترخيص إستخدام العالمة التجارية )بإستخدام كلمة بوبا مع/ 
أو بدون شعار(. ووفقًا لشروط اإلتفاق يتعني علي الشركة دفع مبلغ قدره 1.2 مليون ريال سعودي باإلضافة إيل مبلغ يساوي نسبة ثابتة من 
إجمايل األقساط املكتسبة بعد ذلك بحد أقصى %5 من أرباح الشركة يف أي سنة مالية كرسوم ماركة جتارية. وبالتايل ، فإن املبلغ املستحق 
وهو 2.8 مليون ريال سعودي )أنظر إيضاح رقم 22( يشتمل املبلغ اإلجمايل املشار إليه أعاله، مستحق الدفع إىل طرف ذي عالقة وأدرج يف 

هذه القوائم املالية.
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18. الزكاة وضريبة الدخل 

أ- الزكاة
مت إحتساب الزكاة املستحقة من الشركة وفقًا لنظام الزكاة املعمول به يف اململكة العربية السعودية.

احململ للسنة/ الفرتة
تتكون الزكاة احململة واملتعلقة بالساهمني للسعوديني مما يلي:-

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

.7خمصص السنة/ الفرتة 3 1 75. 8 4 8

6تسويات الفرتة السابقة 68-

.7احململ للسنة/ الفرتة 9855. 8 4 8

يتكون خمصص الزكاة السنة/ الفرتة من اآلتي:

4حقوق امللكية 3 7. 3 5 34 00. 000

5عالوات مفتوحة وتسويات أخرى 1 . 9 9 7-

1(القيمة الدفرتية ملوجودات طويلة األجل 7 1 . 92 7 ()1 6 9. 08 6 (

3 1 7. 42 32 3 0. 9 1 4

7الربح املعدل للسنة/ الفرتة )أنظر اإليضاح أدناه( 9. 4 5 68 8 . 82 4

3الوعاء الزكوي 9 6. 87 93 1 9. 7 3 8

2العائد للمساهمني السعوديني املؤسسني واإلكتتاب العام بواقع 73,75% 92 . 6 982 3 5. 80 6

تعود الفروق بني النتائج املالية والنتائج الزكوية بصورة رئيسية إىل بعض التعديالت التي متت متاشيًا مع األنظمة املالية ذات الصلة.

كانت احلركة يف خمصص الزكاة للسنة/ الفرتة كالتايل:

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

5الرصيد يف بداية السنة/ الفرتة . 83 8-

7املبلغ احململ السنة/ الفرتة . 9855 . 83 8

6(مدفوعات خالل السنة/ الفرتة . 5 0 6 (-

7الرصيد يف نهاية السنة/ الفرتة . 3 1 75 . 83 8



53    

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم املالية
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ب- ضريبة الدخل

احململ للسنة
تتكون ضريبة الدخل احململة واملتعلقة باملساهمني غري السعوديني مما يلي:

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

.4خمصص السنة/ الفرتة 1 7 14. 4 80

2تسوية الفرتة السابقة 9 7-

.4احململ للسنة/ الفرتة 4 684. 4 80

كانت احلركة يف خمصص الضريبة للسنة/ الفرتة كالتايل:

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

.4الرصيد يف بداية الفرتة/ السنة 4 80-

.4احململ للفرتة/ السنة 4 684. 4 80

.4(مدفوعات خالل السنة/ الفرتة – تتعلق بالفرتة السابقة 7 7 7 (-

3(مدفوعات خالل السنة/ الفرتة - تتعلق بالسنة احلالية . 5 83 (-

5الرصيد يف نهاية السنة/ الفرتة 8 84. 4 80

ج- الزكاة وضريبة الدخل املستحقة
 

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

.7زكاة مستحقة 3 1 7  5. 83 8

5ضريبة دخل مستحقة 8 8  4. 4 80

7. 90 5  1 0 , 3 1 8

د. وضع الربوط الزكوية
وفقًا ملتطلبات األنظمة املالية السعودية فقد مت تقدمي اإلقرارات الزكوية والضريبية إىل مصلحة الزكاة والدخل عن الفرتة املمتدة من 
1 مايو 2008م إىل 31 ديسمرب 2008م والسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2009م، ولكن مل يتم إجراء الربوط الزكوية والضريبية للفرتة من 1 مايو 

2008م إىل 31 ديسمرب 2008م والسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2009م.
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19. رأس املال

)أ(  إن رأسمال الشركة هو 400 مليون ريال سعودي ويتكون من أربعني مليون سهم قيمة كل سهم منها 10 ريال سعودي. أكتتب املساهون 
املؤسسون للشركة يف أربعة وعشرين مليون سهم القيمة اإلسمية 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 اإلسمية لكل سهم منها 10 مليون ريال 

سعودي والتي متثل %40 من أسهم الشركة عن طريق اإلكتتاب العام.

)ب( أنفقت الشركة مبلغ 8.3 مليون ريال سعودي كتكاليف معامالت جلمع مبلغ 160 مليون ريال سعودي من خالل الطرح العام األويل وقد مت 
حتميل هذا املبلغ مباشرة على حقوق املساهمون يف الفرتة السابقة )أنظر إيضاح 12(.

 20. أسهم مملوكة ضمن خطة حتفيز طويلة األجل

 قدمت الشركة خالل عام 2010م خطة حتفيز طويلة األجل لرؤسائها التنفيذيني، تقضي مبكافأتهم على دورهم يف حتقيق أهداف الشركة 
الطويلة األجل وأهداف خطة الثالث سنوات.

وتتضمن شروط األهلية احلد األدنى لفرتة اخلدمة واألداء السنوي للموظفني الذي عليه أن يبلغ مستوى معني، إىل جانب حتقيق أهداف الربح 
احملددة للشركة للحد األدنى لفرتة اخلدمة.

والعموالت  املوظفني  رواتب  من  ثابتة  نسبة  ميثل  على إحتياطي  الشركة  حتافظ   أن  يجب  األجل  الطويلة  التحفيز  خطة  شروط  مبوجب 
املرتاكمة ذات الصلة ، والواجب احملافظة عليها سنويًا بواسطة الشركة بشكل سنوي ملدة ثالث سنوات. 

ميلك املوظفون خيار سنوي يقضي بالطلب من الشركة شراء اسهمها من الرصيد املرتاكم يف اإلحتياطي. يتم متويل شراء مثل هذه 
األسهم من الشركة عرب استخدام الرصيد املرتاكم يف اإلحتياطي. يقوم الوصي الذي تعينه الشركة، بشراء هذه األسهم. يتحمل املوظفون 
بعد تاريخ الشراء خماطر السوق املرتبطة بهذه األسهم كما أن حقهم يف هذه اخلطة سوف يكون معادل لقيمة السوق العادلة لهذه 

األسهم - إذا أبقوا عليها - لنهاية فرتة األهلية. 
للموظفني احلق- يف السنوات الالحقة لشراء األسهم - فى خيار سنوى بطلب حتويل هذه األسهم إىل نقد بحسب القيمة العادلة للسوق 
التحفيز الطويلة االجل. الذي سيتم بناؤه  النقدية التي حتققت إىل اإلحتياطى اخملصص خلطة  التاريخ. تضاف هذه  لهذه األسهم يف ذلك 

كنسبة ثابتة من رواتب املوظفني والفوائد بناءًا على شروط خطة التحفيز طويلة األجل للفرتة األصلية املتبقية.
ميكن للموظفني بحسب اإلنتخابات التي أجروها، أن يحصلوا على أي من املنافع التالية يف نهاية فرتة األهلية:

• مبلغ نقدي يوازي املبلغ املرتاكم يف اإلحتياطي بناءًا على النسبة الثابتة من الرواتب والفوائد املرتاكمة ذات الصلة، أو	

• عدد حمدد من األسهم التي مت شراؤها بواسطة احلافظ بناءًا على تعليمات املوظفني والتي يتم اإلحتفاظ بها حتى تاريخ فرتة األهلية، أو	

• مبلغ نقدي يعادل قيمة السوق العادلة فى تاريخ االهلية ألسهم حمتفظ بها بواسطة احلافظ والتي أبقت عليها الشركة نيابة عن 	
املوظفني حتى ذلك التاريخ بحسب تعليمات املوظفني.

كما يف 31 ديسمرب 2010م، بلغ عدد األسهم املشرتاة مبوجب خطة التحفيز الطويلة األجل عند إنتخاب املوظفني 140.017 سهم )بقيمة شراء 
2.7 مليون ريال سعودى( وبالتايل مت تسجيل املطلوبات باألستناد إىل القيمة السوقية العادلة لهذه األسهم كما يف 31 ديسمرب 2010م من 

قبل الشركة إىل أن أجنزت فرتة األهلية من قبل أعضاء خطة التحفيز طويلة األجل كما يف 31 ديسمرب 2010م. 
باإلضافة إىل ذلك، يعترب مبلغ 0.8 مليون ريال سعودي مستحًقا من قبل الشركة ميّثل نسبة ثابتة من رواتب املوظفني والعمولة عليها، والتي 

مل يجري من أجلها املوظفني انتخابات لشراء أسهم الشركة.
خالل السنة، مت حتميل مبلغ 3.5 مليون ريال سعودي إىل قائمة عمليات التأمني مبوجب اخلطة أعاله.

21. اإلحتياطي النظامي

وفقًا ملتطلبات نظام التأمني السعودي يجب جتنيب عشرين يف املائة من دخل املساهمني كإحتياطي نظامي حتى يساوي اإلحتياطي مائة 
يف املائة من رأس املال املدفوع. حولت الشركة خالل السنة مبلغ 14.2 مليون ريال سعودي وهو مبلغ ميثل %20 من دخل املساهمني 
.9 مليون ريال سعودي وهو مبلغ ميثل %20 من دخل املساهمني ،  5 إىل اإلحتياطي النظامي خالل الفرتة املنتهية يف 31 ديسمرب 2009م: 

صايف تكاليف املعامالحتملت مباشرة على األرباح املبقاة ، مت حتويلها إىل اإلحتياطي النظامي(. 
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22. مصروفات بيع وتسويق

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التأمني

3تكاليف املوظفني 1 . 6 9 12 6. 2 85

.7مصروفات تسويق 85 28 . 4 82

.5تكلفة  أصدار البوالص وبطاقات العضوية 1 786. 6 7 2

3 عموالت 4. 03 93 0. 5 3 1

2رسوم نظامية 5. 9 9 12 3 . 600

2رسوم عالمة جتارية )أنظر إيضاح 17( . 8 1 8-

1خمصص إنخفاض الذمم املدينة )أنظر إيضاح 7( 0. 3 65-

.5 أخرى 7 5 5  3 . 02 8

1 2 3 . 68 998 . 5 98

23. مصروفات عمومية وإدارية

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التأمني

6تكلفة موظفني 6. 9 5 25 2 . 3 82

8تكاليف إصالح وصيانة . 5 6 34. 08 4

1مصروفات سفر . 57 12 . 5 6 3

1إستهالك 1 . 60 66. 7 98

3مصروفات إتصال . 5 8 44. 85 2

.7تكاليف أخرى 92 35. 7 9 6

1 00. 1 9 97 6. 47 5

عمليات املساهمني

2مصروفات إحتياطية 8764 5

.4أتعاب قانونية وإستشارية 6041 . 8 9 3

1مصروفات جملس اإلدارة )أنظر إيضاح 26( . 08 11 . 3 65

3أخرى 0382

6. 2 7 53 . 985



      56

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

24. تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيني

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

.7مكافأة قصرية األجل 6 6 19. 5 00

2مكافأة طويلة األجل . 2 1 04 3 0

9. 87 19. 9 3 0

لنهاية اخلدمة  األجل مكافآت  املنافع طويلة  تتضمن  ، مكافآت سنوية وحوافز.  ، عموالت  ، عالوات  رواتب  األجل  القصرية  املنافع  تتضمن 
وخطة حتفيز طويلة األجل.

25. مصروفات إعادة تأسيس مشطوبة

للفرتة من 1 مايو 
2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي(

7أتعاب إستشارية وقانونية . 3 4 5

1مصروفات إحتياطي . 3 04

2مصروفات دعاية وإعالن 7 6

5أخرى 8

8 . 983

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



57    

 إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

26. مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

2010م
للفرتة من 1 مايو 

2008م وحتى 31 
ديسمرب 2009م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

8مكافأة أعضاء جملس اإلدارة 9 31 . 2 00

7أتعاب حضور أعضاء اجمللس 56 9

1مصروفات اللجان الفرعية األخرى 1 39 6

1 . 08 11 . 3 65

أ -    متثل مكافأة أعضاء جملس اإلدارة مكافأة أعضاء جملس اإلدارة حلضور إجتماعات اجمللس وإجتماعات اللجنة الفرعية.
ب - أتعاب حضور أعضاء اجمللس متثل بدالت حلضور إجتماعات اجمللس وإجتماعات اللجنة الفرعية.

ج - مصروفات اللجان الفرعية األخرى تشمل نفقات أتعاب غري األعضاء يف اجمللس حلضور إجتماعات اللجنة وغريها من النفقات املتعلقة 
باللجان الفرعية األخرى.

27.  معلومات القطاعات

تقوم الشركة بإصدار عقود تأمني قصرية األجل فقط لتقدمي خدمات رعاية صحية )“تأمني طبي”(. إن جميع عمليات التأمني التي تقوم بها 
الشركة يتم تنفيذها يف اململكة العربية السعودية. وألغراض اإلدارة تتم مراقبة العمليات يف فئتني من العمالء. على أساس عدد األعضاء 

الذين تشملهم اخلدمة. ومتثل الفئة الرئيسية الشركات الكربى ويعترب كل األعضاء اآلخرين من الفئة غري الرئيسية.

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

ال تتضمن موجودات القطاعات نقد وما يف حكمه ومدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى.

الفائض من  الوثائق يف  القطاعات مستحقات ومطلوبات أخرى ومبالغ مستحقة لعمليات املساهمني وحصة حملة  ال تتضمن مطلوبات 
عمليات التأمني.

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

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)
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للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

اجملموعغري رئيسيرئيسي

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

9جممل األقساط املكتتبة 3 4. 6 6 68 1 4. 7 2 41 , 74 9 , 3 90

1(أقساط إعادة التأمني الصادر . 6 9 9 ()1 . 4 8 1 ()3 , 1 80 (

9صايف األقساط املكتتبة 3 2 . 9 6 78 1 3 . 2 4 31 , 74 6 , 2 1 0

6(احلركة يف صايف األقساط غري املكتسبة 6. 9 5 2 ()70. 3 5 0 ()1 3 7 , 3 02 (

8صايف األقساط املكتسبة 6 6. 0 1 5742 . 8 9 31 , 608 , 908

7(صايف املطابات املتكبدة 5 2 . 3 9 1 ()5 5 5. 7 1 2 ()1 , 3 08 , 1 03 (

.4--إيرادات غري موزعة 2 0 1

2(--مصروفات غري موزعة 2 3 . 8 8 8 (

8الفائض من عمليات التأمني 1 . 1 1 8

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

اجملموعغري رئيسيرئيسي

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

موجودات عمليات التأمني

3أقساط مستحقة بالصايف 8 . 6871 7. 2 855 5 , 9 7 2

2أقساط مل تصدر بها فواتري بالصايف 1 8 . 5 5 02 1 5. 3 1 84 3 3 , 8 68

.7تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة 0088 . 4 6 21 5 , 470

6--موجودات غري موزعة 2 4. 9 6 7

1اإلجمايل . 1 3 0. 2 7 7

مطلوبات وفائض عمليات التأمني 

2أقساط غري مكتسبة 98 . 8 8 43 60. 9 3 565 9 , 8 1 9

2مطالبات قائمة  02 . 6801 4 9. 6 9 93 5 2 , 3 7 9

1--مطلوبات غري موزعة وفائض  1 8 . 07 9

1اإلجمايل . 1 3 0. 2 7 7
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للفرتة من 1 مايو 2008م وحتى 31 ديسمرب 2009م

اجملموعغري رئيسيرئيسي

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

65جممل األقساط املكتتبة 9 . 6 2 2687 . 7 1 51 . 3 47 . 3 3 7

44(أقساط إعادة التأمني الصادر ()4 5 ()8 9 (

65صايف األقساط املكتتبة 9 . 578687 . 6 701 . 3 47 . 2 4 8

3(احلركة يف صايف األقساط غري املكتسبة 8 . 3 9 7 ()1 03 . 5 00 ()1 4 1 . 8 9 7 (

6صايف األقساط املكتسبة 2 1 . 1 8 15 8 4 . 1 701 . 2 0 5 . 3 5 1

5(صايف املطالبات املتكبدة 44 . 8 1 3 ()42 8 . 60 9 ()9 7 3 . 42 2 (

2--إيرادات غري موزعة . 6 6 6

1(--مصروفات غري موزعة 7 5 . 07 3 (

5الفائض من عمليات التأمني 9 . 52 2

كما يف 31 ديسمرب 2009م

اجملموعغري رئيسيرئيسي

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

موجودات عمليات التأمني 

4أقساط مستحقة، صايف 1 , 0 9 32 3 , 6 3 964 , 7 3 2

1إقتناء وثائق مؤجلة 6 1 , 9 921 80 , 6 743 42 , 6 6 6

6تكاليف اكتتاب مؤجلة , 5 5 38 , 2 1 11 4 , 7 64

47--موجودات غري موزعة 2 , 985

8اجملموع  9 5 , 1 47

مطلوبات وفائض عمليات التأمني

2أقساط غري مكتسبة 3 1 , 9 3 22 90 , 5 855 2 2 , 5 1 7

1مطالبات قائمة 5 4 , 0 5 51 2 1 , 2 042 7 5 , 2 5 9

4رصيد إعادة تأمني مستحق 64 38 9

9--مطلوبات غري موزعة وفائض  7 , 2 82

8اجملموع 9 5 , 1 47
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28. اإلرتباطات الرأسمالية واإللتزامات الطارئة

أ- إرتباطات إيجار تشغيلي.
فيما يلي احلد األدنى ملبالغ دفعات اإليجار التشغيلي املستقبلية غري القابلة لإللغاء كما يف 31 ديسمرب :

2009م   2010م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

4خالل سنة واحدة . 3 8 84 . 4 08

2بعد سنة واحدة وال يزيد عن خمس سنوات 3 . 83 82 3 . 4 00

2أكرث من خمس سنوات 7 . 3 4 93 3 . 6 1 7

5 5 . 57 56 1 . 42 5

ب- ليس لدى الشركةإرتباطات رأسمالية معلقة كما يف 31 ديسمرب 2010م)31 ديسمرب 2009م: 16.6 مليون ريال سعودي(.

ج- أصدر البنك الذي يتعامل معه طرف ذي عالقة بالشركة ضمانات تنفيذ بالنيابة عن الشركة يف حدود 0.17 مليون ريال سعودي )2009م: 
2.8 مليون ريال سعودي( فيما يتعلق بأقساط التأمني املكتتبة وضمان سداد يف حدود 0.3 مليون ريال سعودي  )2009م: 0.3 مليون 
ريال سعودي( . إضافة لذلك ، فقد أصدر البنك الذي يتعامل معه الطرف ذي العالقة ضمانًا آخر لصالح اجلهات الرقابية يف حدود 25 
مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمرب 2009م والتي مت إلغاؤها خالل السنة. وقد رهنت الشركة ودائع قصرية األجل مببلغ 0.49 مليون 

ريال سعودي )2009م: 30 مليون ريال سعودي( للبنك الذي تتعامل معه للحصول على هذه الضمانات.

29. إدارة اخملاطر

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

خماطر التأمني
الدفرتية  القيمة  عليها  املؤمن  باألحداث  يتعلق  فيما  الوثائق  حلملة  املستحقة  الفعلية  املطالبات  جتاوز  يف  التأمني  خماطر  تتمثل 
ملطلوبات التأمني. وقد يحدث ذلك ألن عدد ومبالغ مطالبات التأمني تتخطى التوقعات. تقوم الشركة بإصدار عقود قصرية األجل فقط 

تتعلق باخملاطر الطبية.

الرتكز اجلغرايف للمخاطر
ترتكز خماطر التأمني التي تتعرض لها الشركة فيما يتعلق بحملة وثائق التأمني يف اململكة العربية السعودية.

عدد ومبالغ املطالبات
ميكن أن يتأثر عدد ومبالغ املطالبات بالعديد من العوامل. تقوم الشركة بإكتتاب اخملاطر الطبية فقط. ويهدف التأمني الطبي إىل تعويض 
حملة الوثائق عن املصروفات التي يتكبدونها يف معاجلة داء أو مرض أو إصابة. يتم تقدمي التأمني الطبي بالدرجة األساسية إىل العمالء 
من الشركات وأعداد كبرية من األشخاص أن تشملهم التغطية. يتم يف العادة اإلبالغ عن املطالبات وسدادها خالل سنة واحدة من 

احلدث املؤمن عليه الذي يقع، ومن شأن هذا أن يقلل خماطر التأمني.
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خماطر إعادة التأمني
املطالبات  عن  املتأتي  املايل  التعرض  خماطر  ولتقليل  األخرى  التأمني  شركات  يف  احلال  هو  وكما  2009م  ديسمرب   15 تاريخ  من  إعتبارًا 
الكبرية فقد أبرمت الشركة، يف دورة أعمالها العادية، عقود مع جهات أخرى ألغراض إعادة التأمني. وتوفر عقود إعادة التأمني هذه تنوعًا 
أكرب لألعمال وتتيح لإلدارة التحكم يف التعرض للخسائر احملتملة الناشئة عن اخملاطر الكربى وتوفري قدرة أكرب على النمو. أي مطالبة 
أعلى من 200. الف ريال تتوقف على حد خطة حملة وثائق التأمني ، وإعادة التأمني يغطي اخلسائر يف املطالبة بني 200 الف ريال سعودي 
و 500.الف ريال سعودى. امتثاال للمبادئ التوجيهية من مؤسسة النقد العربي السعودي على إعادة التأمني ، جميع شركات إعادة التأمني  

يجب ان تكون مصنفة ب “A” على األقل من قبل وكاالت التصنيف الدولية.

اخملاطر املتعلقة باإلطار التنظيمي
تخضع عمليات الشركة أيضًا للمتطلبات النظامية يف املمكلة العربية السعودية. وال تقضي هذه األنظمة باملوافقة على األنشطة 
ورصدها فحسب بل تفرض بعض القيود )مثل كفاية رأس املال( لتقليل خماطر التخلف عن السداد واإلعسار من جانب شركات التأمني 

من أجل الوفاء باملطلوبات غري املتوقعة لدى نشوئها.

خماطر (مالءة) إدارة رأس املال
النقد العربي السعودي هي اجلهة اخملولة حتديد وتنظيم متطلبات رأس املال. وتوضع هذه املتطلبات لضمان وجود  إن مؤسسة 
هوامش كافية للمالءة. وحتدد الشركة أهدافًا أخرى للحفاظ عل نسب رأس مال سليمة لدعم أهدافها التجارية وزيادة قيمة األسهم 

إىل أكرب حد ممكن.

تدير الشركة املتطلبات الرأسمالية عن طريق تقييم حاالت النقص بني مستويات رأس املال املبلغ عنها وتلك املطلوبة بإنتظام. ويتم 
تعديل مستويات رأس املال احلالية على ضوء التغريات يف ظروف السوق وخصائص خماطر أنشطة الشركة. ومن أجل احلفاظ على 

هيكل رأس املال أو تعديله قد تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح املدفوع إىل املساهمني أو قد تقوم بإصدار أسهم جديدة .

يلخص اجلدول التايل احلد األدنى لرأس املال النظامي للشركة:

2009م   2010م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

2احلد األدنى لرأس املال النظامي)طريقة هامش املالءة اخلاصة باألقساط( 7 9. 3 942 1 5. 5 60

الفرتة  السنة/  خالل  اخلارجية  اجلهات  من  املفروضة  املال  رأس  مبتطلبات  بالكامل  إلتزمت  قد  الشركة  أن  اإلدارة  جملس  راي  ويف 
املالية.

اخملاطر املالية
تتمثل األدوات املالية الرئيسية للشركة يف ذمم مدينة ناشئة عن عقود التأمني واملستحقات من أطراف ذات عالقة والوديعة النظامية 

والنقد وما يف حكمه واملطالبات القائمة وبعض املوجودات واملطلوبات األخرى.

ال تقوم الشركة بإبرام أي معامالت تتعلق مبشتقات األدوات املالية.

وتتمثل اخملاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات املالية للشركة يف خماطر أسعار العمولة وخماطر العموالت األجنبية وخماطر اإلئتمان 
وخماطر السيولة. يقوم جملس اإلدارة مبراجعة السياسات املتعلقة بإدارة كل من هذه اخملاطر وإعتمادها. وفيما يلي ملخص بهذه 

اخملاطر:
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خماطر أسعار السوق 
وعمليات  التأمني  عمليات  وتكون  السوق.  أسعار  لتقلبات  نتيجة  مالية  أداة  قيمة  تذبذب  خماطر  يف  السوق  أسعار  خماطر  تتمثل  
املساهمني عرضًة خملاطر السوق فيما يتلعق باستثماراتها يف وحدات صناديق االستثمار املفتوح والتي تصنف كقيمة عادلة يف 

قائمة الدخل. 

ومن شأن تغيري بنسبة %5 يف صايف قيمة موجودات الصندوق وإن بقيت كافة املتغريات األخرى مستقرة، أن تؤثر على عمليات التأمني 
بقيمة 12.9 مليون ريال سعودي )2009م: صفر( وعلى عمليات املساهمني بقيمة 15 مليون ريال سعودي( )2009م: صفر(. 

خماطر معدل العمولة
تنجم خماطر معدل العمولة من احتمال تأثري التغريات يف معدالت العمولة على ربحية األدوات املالية وقيمتها العادلة. وتتعرض الشركة 

خملاطر معدل العمولة على ودائعها. 

تودع الشركة ودائع قابلة للتحقيق يف غضون ثالثة أشهر باستثناء تلك املرتبطة بقيود التي يطلب احلفاظ عليها وفًقا لألنظمة يف 
اململكة العربية السعودية. وحتد اإلدارة من خماطر معدل العمولة من خالل رصد التغريات يف معدالت العموالت يف عمالت ودائعها. 

ويف اجلدول التايل تفاصيل عن آجال استحقاق األوراق املالية التي حتمل عمولة بدًءا من 31 ديسمرب : 

عمليات التأمني

2010م

3 اشهر إىل سنة اقل من  3 أشهر
واحدة

فرتة اإلستحقاق غري 
حمددة

اجملموع

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

2ودائع قصرية األجل 2 5. 1 4 5--2 2 5. 1 4 5

عمليات التأمني

2009م

3 اشهر إىل سنة اقل من  3 أشهر
واحدة

فرتة اإلستحقاق غري 
حمددة

اجملموع

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

2ودائع قصرية األجل 5 3 . 5 00--2 5 3 . 5 00
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عمليات املساهمني

2010م

3 اشهر إىل سنة اقل من  3 أشهر
واحدة

فرتة اإلستحقاق غري 
حمددة

اجملموع

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

4--ودائع إحتياطية 0. 0004 0. 000

عمليات املساهمني

2009م

اقل من  3 أشهر 3 اشهر إىل سنة 
واحدة

فرتة اإلستحقاق غري 
حمددة

اجملموع

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

295.174 - - 295.174 ودائع قصرية األجل

40 . 000 40 . 000 - - ودائع إحتياطية

33 5 . 1 74 40 . 000 - 29 5 . 1 74

مت حتديد مواعيد إستحقاق الودائع على أساس الفرتة املتبقية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل وحتى تاريخ اإلستحقاق التعاقدية.
كانت أسعار العمولة الفعلية لألدوات املالية التي تدفع عليها عمولة ، كما يف 31 ديسمرب ، كالتايل:

2009م   2010م

عمليات التأمني

1%ودائع مسجلة بالريال السعودي . 1 4%0 . 8 8

عمليات املساهمني

1%-ودائع مسجلة بالريال السعودي . 1 0

يبني اجلدول التايل حساسية قائمة عمليات التأمني والفائض املرتاكم وقائمة عمليات املساهمني لتغريات حمتملة يف أسعار العمولة مع 
بقاء كافة املتغريات األخرى ثابتة:

2010م
التأثري على الربح

2009م
التأثري على الربح

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التأمني
ريال سعودي:

2الزيادة يف أسعار العمولة مبعدل 100 نقطة أساس . 2 5 12 . 5 3 5
2(النقص يف أسعار العمولة مبعدل 100 نقطة أساس . 2 5 1 ()2 . 5 3 5 (

عمليات املساهمني

ريال سعودي:
2-الزيادة يف اسعار العمولة مبعدل 100 نقطة أساس  . 9 5 2
2(-النقص يف أسعار العمولة مبعدل 100 نقطة أساس  . 9 5 2 (
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خماطر العملة األجنبية
خماطر العملة هي خماطر تقلبات قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية.

السعودي  بالريال  الشركة  تعامل  إىل  نظرًا  العمالت  تقلبات اسعار  بوجود خماطر ضئيلة يف حدوث خسارة كبرية بسبب  اإلدارة  تعتقد 
بصورة أساسية.

خماطر اإلئتمان
بإلتزاماته والتسبب للطرف اآلخر يف تكبد خسارة مالية. فبالنسبة  تتمثل خماطر اإلئتمان يف إخفاق أحد أطراف أداة مالية يف الوفاء 
مت  كما  الدفرتية  القيمة  يف  خطورة  األشد  اإلئتمان   خملاطر  التعرض  يتمثل  الشركة،  بحيازة  التي  املالية  املوجودات  فئات  جميع  إىل 
اإلفصاح عنها يف قائمة املركز املايل. وترتكز خماطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة فيما يتعلق بالعمالء والودائع يف املمكلة العربية 

السعودية .
تعمل الشركة على احلد من خماطر اإلئتمان التي تتعرض لها فيما يتعلق بالعمالء عن طريق إتباع سياسة الرقابة على اإلئتمان ورصد 
الذمم املدينة القائمة بشكل مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون غري القابلة للتحصيل. تقوم الشركة بتقدير خمصص حمدد 
إلنخفاض القيمة على أساس كل حالة مبفردها. وإضافة إىل اخملصصات احملددة تقوم الشركة بتكوين خمصص حمفظة إضايف يتم 
التي جتاوزت موعد إستحقاقها. وتسعى الشركة إىل احلد من خماطر  بناء على أعمار األقساط املدينة  تقديره على أساس جماعي 
اإلئتمان فيما يتعلق باجلهات األخرى التي يتم التعامل معها عن طريق اإليداع لدى بنوك معروفة. وتقوم الشركة بإبرام عقود إعادة تأمني 

مع جهات ثالثة معروفة وجديرة بالثقة االئتمانية )مصنفة من فئة أ وما فوق(.

يبني اجلدول التايل أقصى تعرض خملاطر اإلئتمان فيما يتعلق بعناصر قائمة املركز املايل:

2009م   2010م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التأمني

3نقد وما يف حكمه 4 6. 908444. 1 6 2

2إستثمارات 57. 1 78-

5أقساط مستحقة 5. 9 7 264. 7 3 2

6 60. 0 5 85 08 . 8 94

عمليات املساهمني

1نقد وما يف حكمه 3 . 6 3 13 08 . 78 9

2إستثمارات 9 9. 4 6 2-

6-إيرادات مستحقة 1 3

4مبلغ مستحق من عمليات التأمني 8 . 7 6 13 9. 5 80

3 6 1 . 85 43 4 8 . 982

خماطر السيولة

تكمن خماطر السيولة يف عدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها املتصلة باملطلوبات املالية عند إستحقاقها.

تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شهري وتسعى اإلدارة إىل توفري أموال سائلة كافية لتسديد إلتزامات الشركة فور نشوئها.

تتكون املطلوبات املالية للشركة من مطالبات قائمة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة ورصيد إعادة تأمني دائن وبعض املطلوبات 
األخرى. من املتوقع أن يتم سداد جميع املطلوبات املالية )باستثناء مكافآت نهاية اخلدمة واملطلوبات التي تندرج ضمن خطة التحفيز 

طويلة األجل والتي ليست جارية بطبيعتها( التي ال تدفع عليها عمولة خالل 12 شهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل.

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

شركة بوبا العربية للتأمني التعاوين
(شركة مساهمة سعودية)



65    

إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010م

30. األرباح للسهم الواحد

مت إحتساب األرباح للسهم بقسمة صايف الربح للسنة/ الفرتة املالية على عدد األسهم العادية الصادرة املستحقة يف نهاية السنة / الفرتة 
املالية. وال ميكن تطبيق األرباح اخملفضة للسهم الواحد على الشركة. 

31. القيمة العادلة لألدوات املالية

أ- القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مبوجبه مبادلة أصل أو سداد إلتزام بني طرفني مبعرفتهما وملء إرادتهما يف معاملة تتم على 
أساس جتاري. تتكون املوجودات املالية للشركة من النقد وما يف حكمه والذمم املدينة واإليرادات املستحقة ، وتتكون مطلوباتها 
املالية من مطالبات قائمة وأرصدة إعادة تأمني دائنة ومبلغ مستحق لطرف ذي عالقة يتصل بالشهرة ومطلوبات أخرى. ال تختلف 
القيمة العادلة لألدوات املالية إختالفًا جوهريًا عن قيمتها الدفرتية. يف 31 ديسمرب 2010م مل يكن لدى الشركة أدوات مالية يتم قياسها 

بالقيمة العادلة )2009م: صفر( باستثناء االستثمارات املسجلة بالقيمة العادلة )اإليضاح رقم 5(.
ب- وتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التايل لتحديد والكشف عن القيمة العادلة لألدوات املالية:

املستوى  1:  األسعار املتداولة يف السوق النشطة لنفس األداة )بدون تعديل أو تغليف(.
مدخالتها  تعتمد  والتي   تقييم  اساليب  أو  واملطلوبات  املوجودات  لنفس  النشطة  األسواق  يف  املتداولة  األسعار   :2 املستوى 

الهامة على أي بيانات سوق ملحوظة.
املستوى 3: تقنيات تقييم والتي ال تنبني مدخالتها الهامة على أي بيانات سوق ملحوظة. 

                          كما يف 31 ديسمرب 2010م، األدوات املالية املقيمة بالقيمة العادلة هي يف نفس املستوى 1.

32. أرقام املقارنة

مت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتماشى مع عرض السنة احلالية.

33. املوافقة على القوائم املالية

وافق جملس اإلدارة على القوائم املالية بتاريخ 19 ربيع األول 1432هـ املوافق 22 فرباير 2011م.
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