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 لكة العربیة السعودیةممال - جدة
 

 تراجعي الحساباموتقریر  ةالیمال مالقوائ
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  ةالقوائم المالی
  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 
 

 فھرس 
   صفحة                      

  ۲              ینتقریر مراجعي الحسابات المستقل
        ٤ – ۳ قائمة المركز المالي

          ٥ قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم
         ٦  قائمة عملیات المساھمین

          ۷ للمساھمین لدخل الشاملاقائمة 
         ۸ في حقوق المساھمین لتغیراتاقائمة 

 ۹ عملیات التأمین قائمة تدفقات
           ۱۰ لتدفقات النقدیة للمساھمیناقائمة 

       ٤۷ - ۱۱ إیضاحات حول القوائم المالیة
            
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۱۱ - 
 

 

  ةحول القوائم المالی إیضاحات
 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 

   التنظیم واألنشطة الرئیسیة - ۱

سعودیة مساھمة تم تاسیسھا في المملكة العربیة شركة شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني (الشركة)   
 ۱ھـ الموافق ۱٤۲۹ربیع الثاني  ۲٤/ك بتاریخ ۱۳۸والصناعة رقم وفقا لقرار وزارة التجارة  ةالسعودی

جماد االول  ٥الصادر بتاریخ  ٤۰۳۰۱۷۸۸۸۱تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  .۲۰۰۸مایو 
 :المركز الرئیسي للشركة في یقع .)۲۰۰۸مایو  ۱۱الموافق (ھـ  ۱٤۲۹

  االمیر سعود الفیصلشارع        
 لخطوط الجویة السعودیةمقابل مبنى ا       

 ۲۳۸۰۷ص.ب  
 ۲۱٤۳٦جدة  
 المملكة العربیة السعودیة  

 فیما یلي تفاصیل فروع الشركة وارقام سجالتھا التجاریة
 رقم السجل التجاري                                اسم الفرع 

 ۱۰۱۰۲۷٤٦۹٦الریاض                                    
 ۲۰٥۱۰٤۱۲۷٤                         الخبر               

 ٥۸٥٥۰۳٦٥٤۷خمیس مشیط                               
 ۳٥٥۰۰۲٦۱۹۱تبوك                                        
 ۲۰٥٥۰۲۳۷۹۲الجبیل                                      

 
السعودیة على اساس تامین التعاوني  في المملكة العربیة التأمینلدى الشركة ترخیص لمزاولة اعمال  

ووفقا لقرار  )۲۰۰۷سبتمبر  ۱۱الموافق (ھـ ۱٤۲۸شعبان  ۲۹بتاریخ  ۷٤وفقا للمرسوم الملكي رقم م/
تم تسجیل الشركة في  .)۲۰۰۷سبتمبر الموافق (ھـ ۱٤۲۸شعبان  ۲۸بتاریخ  ۲۷۹مجلس الوزراء رقم 

 .۲۰۰۸مایو  ۱۷في  "تداول"سوق االسھم السعودیة 
  
التعاوني واالنشطة المتعلقة بھ في المملكة العربیة  التأمینتتمثل اغراض الشركة في تقدیم خدمات  

قة في المملكة العربیة السعودیة. تكتتب الشركة في السعودیة وفقا لعقد تاسیس الشركة واالنظمة المطب
 الطبي فقط. التأمین

 

 

 وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة أسس اإلعداد . ۲
 

   أسس القیاس  أ .  

تم إعداد القوائم المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
لم تعرض . تعرض الشركة قوائم مركزھا المالي على نطاق واسع على اساس السیولة .قائمة الدخل

الشركة قائمة الدخل الشاملة لعملیات التأمین حیث ال یوجد لعملیات التأمین أي إیرادات او مصروفات 
یتھا النظامي وتسو يطیتوقع استرداد كافة الموجودات والمطلوبات المالیة ماعدا االحتیا شاملة أخرى.

 على التوالي خالل اثني عشر شھرا بعد تاریخ التقریر المالي.
 

     أسس اإلعداد  . ب      

 .للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة تم اعداد القوائم المالیة االولیة وفقاً  
 

 الت�أمینكة ان تحتفظ بدفاتر حسابات مستقلة لعملی�ات السعودي یتعین على الشر التأمینوفقا لمتطلبات نظام       
وعملی�ات  الت�أمینت المساھمین وتعرض القوائم المالیة وفقا لذلك. اما الموجودات المتعلق�ة بعملی�ات اوعملی

المساھمین فیحتفظ بھا فعلیا في عھ�دة الش�ركة. ی�تم تس�جیل االی�رادات والمص�روفات العائ�دة بش�كل واض�ح 
طین في الدفاتر الخاصة بكل نش�اط ی�تم تحدی�د اس�س توزی�ع المص�روفات م�ن العملی�ات الي من ھذین النشا

 المشتركة من قبل االدارة ومجلس االدارة.
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 (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 
 (تتمة) أسس اإلعداد . ۲

 

  )بیان التوافق (تتمة  ب .
 

 كما یلي: التأمیناالساسي یتم توزیع الفائض الناتج عن عملیات وفقا لنظام الشركة   
   ۹۰%  المساھمون 
   ۱۰%  حملة الوثائق 
   ۱۰۰%   

 
 عجز فیتم تحمیل العجز بالكامل على عملیات المساھمین. التأمیناذا نتج عن عملیات  
  

ف تق�وم الش�ركة بع�د موافق�ة م�ن انظم�ة مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي س�اما المطبق�ة س�و ۷۰وفقا للمادة  
ساما بتوزیع صافي فائض حملة الوثائق السنوي مباشرة الى حملة الوثائق في وقت معین، وحسب مع�اییر 
مجل��س االدارة وبش��رط ان یك��ون عق��د العمی��ل س��اریا ومس��ددا حت��ى تاریخ��ھ ف��ي وق��ت س��داد مبل��غ التوزی��ع 

 التعاوني.
 

   العملة الوظیفیة وعملة العرض  . جـ   

الت�ي تمث�ل العمل�ة الوظیفی�ة للش�ركة. كاف�ة المعلوم�ات  ،م عرض ھذه الق�وائم المالی�ة بالری�االت الس�عودیةیت 
 المعروضة باللایر السعودي تم تدویرھا ألقرب ألف مالم تتم اإلشارة الى غیر ذلك. 

  
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة . د
تبنتھ��ا الش��ركة ف��ي اع��داد الق��وائم المالی��ة للش��ركة م��ع تل��ك  تتواف��ق السیاس��ات المحاس��بیة الھام��ة التالی��ة الت��ي 

ان المع��اییر الجدی��دة  ۲۰۱٤دیس��مبر  ۳۱المتبع��ة ف��ي اع��داد الق��وائم المالی��ة للش��ركة للس��نة المنتھی��ة ف��ي 
 ۱والتعدیالت المدخلة على المعاییر وتفسیراتھا والتي تعتبر ساریة المفعول للفترات السنویة التي تب�دأ بع�د 

ثیر ج��وھري عل��ى الق��وائم المالی��ة للش��ركة. ان السیاس��ات المحاس��بیة الھام��ة ل��م یك��ن لھ��ا ت��أ ۲۰۱٥ین��ایر 
 المستخدمة في اعداد ھذه القوائم المالیة كما یلي:

 
 والقیاس الالحق التسجیل األولي –االدوات المالیة  
 تتكون االدوات المالیة من الموجودات وااللتزامات المالیة 
مرابح�ة واقس�اط مس�تحقة واس�ھم اع�ادة ت�امین وودائ�ع  ،ون الموجودات المالیة من النق�د وم�ا ف�ي حكم�ھتتك 

لمطالب��ات معلق��ة واحتی��اطي نظ��امي واس��تثمارات وذم��م مدین��ة اخ��رى ام��ا االلتزام��ات المالی��ة فتتك��ون م��ن 
ل�ة االج�ل وحص�ة مطالبات قائمة وارصدة اع�ادة الت�امین مس�تحقة ال�دفع والت�زام بموج�ب خط�ة تحفی�ز طوی

 حملة الوثائق من فائض عملیات التامین ومبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة وبعض المطلوبات االخرى.
 

 اإلعترافتاریخ 
تاریخ المعاملة أي التاریخ الذي تصبح فیھ أوالً في المالیة والمطلوبات جمیع الموجودات اإلعتراف بیتم 

عملیات الشراء والبیع ھي مشتریات أو مبیعات األدوات المالیة  فا في االحكام التعاقدیة لالداه.الشركة طر
 التي تتطلب تسویة ألداة ضمن إطار زمني یتم تحدیده عموما بالنظم أو بالعرف السائد في السوق.

 
 القیاس االولى لالدوات المالیة

لعادل��ة باالض��افة ال��ى أي تك��الیف اض��افیة مباش��رة متعلق��ة ی��تم قی��اس جمی��ع االدوات المالی��ة مب��دئیا بالقیم��ة ا
بالقیم�ة العادل�ة غی�ر المدرج�ة وااللتزام�ات المالی�ة  المالی�ة الموج�ودات ھذا ینطبق عل�ى او اصدارباإلقتناء 

تم فی�ھ إقتن�اء ل�ألدوات لغرض الذي لاالولي  باإلدراج تصنیف االدوات المالیةیستند من خالل قائمة الدخل 
 .المالیة وخصائصھا
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 
 (تتمة) أسس اإلعداد . ۲

 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامةد.  
 
 في حكمھ د ومانقال 

في حكمھ من النقد واالرصدة لدى البنوك وودائ�ع المرابح�ة الت�ي التتج�اوز م�دة اس�تحقاقھا  یتكون النقد وما
 .االصلیة ثالثة اشھر

 
 ودائع المرابحة     

ف�ي قائم�ة المرك�ز ش�ھر أثالث�ة  ودائ�ع المرابح�ة الت�ي یح�ل ت�اریخ إس�تحقاقھا األص�لي بع�دة ت�درج یفي البدا
أي انخف�اض ف�ي  ناقص�اً  ة العائ�د الفعل�يق�ی�تم قیاس�ھا بالتكلف�ة المطف�أة باس�تخدام طریالمالي بالقیمة العادلة و

 القیمة.
 
 استثمارات 

لی�ة مح�تفظ بھ�ا بقیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل إن كانت مص�نفة ك�أوراق ما االستثماراتیتم تصنیف 
. ع�ن تحقیقھ�ا الحق�اً  قائمة ال�دخلالمباشرة في التكالیف تدرج للمتاجرة أو ان كانت معدة لذلك عند اإلقتناء. 

ات للقیم�ة العادل�ة المس�جلة ف�ي قائم�ة یتم إعادة تقییم تلك اإلس�تثمارات بقیمتھ�ا العادل�ة متض�منة كاف�ة التغی�ر
 لمساھمین. ا عملیات یات التأمین والفائض المتراكم أو في قائمةعمل

 
 األقساط المدینة ذمم 

تظھ�ر األقس��اط المدین�ة ب��المبلغ اإلجم��الي الم�دین للب��والص الص�ادرة بموج��ب وثیق��ة الت�أمین مطروح��اً منھ��ا 
غی�ر القابل�ة للتحص�یل عن�د وج�ود  عالوة أیة مبالغ غیر القابلة للتحص�یل. ی�تم إحتس�اب مبل�غ ع�الوة المب�الغ

ع��دام ال��دیون أدل��ة موض��وعیة تش��یر لع��دم مق��درة الش��ركة عل��ى تحص��یل المبل��غ وفق��اً لش��روط التعاق��د. ی��تم إ
. ایة تحصیالت الحقة للمبالغ الت�ي س�بق إع�دامھا ی�تم إظھارھ�ا ك�إیرادات ف�ي قائم�ة المصروفة فور تحققھا

 . اخرى وكایراداتعملیات التأمین والفائض المتراكم 
  
 تكالیف اقتناء الوثائق  

ت�تم رس��ملة عمول�ة م��وظفي المبیع��ات ال�داخلیین والتك��الیف المباش��رة االض�افیة الت��ي ی��تم انفاقھ�ا فیم��ا یتعل��ق 
بالحصول على عقود الت�امین وتجدی�دھا باعتبارھ�ا اص�ال غی�ر ملم�وس ی�تم الحق�ا اطف�اء التك�الیف المؤجل�ة 

 د التامین المتعلقة بھا ھذه التكالیف وذلك حال اكتساب االقساط.القتناء الوثائق على مدى فترات عقو
   

 الشھرة
یتم قیاس الشھرة مبدئیا عند الزیادة في القیمة العادلة للمبلغ المدفوع عن القیمة العادلة للموجودات 

اض القیمة والمطلوبات المستحوذ علیھا. بعد االثبات المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصا خسائر انخف
المتراكمة. یتم مراجعة انخفاض الشھرة سنویا أو أكثر في كثیر من األحیان في حالة وقوع أحداث أو 
تغیرات في الظروف تشیر إلى انخفاض القیمة الدفتریة. یتم تحدید انخفاض قیمة الشھرة بتقییم المبلغ 

لنقد) التي تتعلق بھا الشھرة. عندما القابل لالسترداد لوحدة تولید النقد (أو مجموعة من وحدات تولید ا
المبلغ القابل لالسترداد لوحدة تولید النقد (أو مجموعة من وحدات تولید النقد) أقل من القیمة الدفتریة 
لوحدة تولید النقد (أو مجموعة من وحدات تولید النقد) التي تم توزیع الشھرة، خسارة انخفاض القیمة ھي 

المساھمین. خسائر انخفاض القیمة المتعلقة بالشھرة ال یمكن عكسھا في  المعترف بھا في قائمة عملیات
 الفترات المستقبلیة.
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 (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة) أسس اإلعداد . ۲

 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامةد.  
 

 اثاث وتجھیزات ومعدات
الثاث والتجھی�زات والمع�دات مب�دئیا ف�ي قائم�ة المرك�ز الم�الي بالتكلف�ة ناقص�ا االس�تھالك المت�راكم یسجل ا

واي انخفاض في القیمة یحتس�ب االس�تھالك بطریق�ة القس�ط الثاب�ت عل�ى م�دى االعم�ار االنتاجی�ة التقدیری�ة 
 االستھالك:غراض احتساب للموجودات وفیما یلي االعمار االنتاجیة التقدیریة للموجودات أل

 السنوات                                     
 ٥الى  ۳اثاث وتجھیزات ومعدات مكتبیة   
 ۷الى  ٤تطبیقات حاسب الي                
 ٤سیارات                              

مالئ�م ف�ي نھای�ة  ھ�و تتم مراجعة القیم المتبقیة واالعمار االنتاجیة وطریقة االستھالك ویتم تعدیلھا حسب ما
كل سنة مالیة تتم مراجعة االنخفاض في القیمة عندما تشیر االحداث او التغیرات في الظروف الى احتم�ال 
ع��دم امكانی��ة اس��ترداد القیم��ة الدفتری��ة. ی��تم تس��جیل االس��تھالك المحم��ل للس��نة ف��ي قائم��ة عملی��ات الت��امین 

م��ن االنخف��اض ف��ي القیم��ة ان وج��دت الناتج��ة والف��ائض المت��راكم عل��ى اس��اس فعل��ي وبالمث��ل ف��ان الخس��ائر 
 تسجل في قائمة عملیات التامین والفائض المتراكم.

التحس�ینات أم�ا تم تحمیل مص�روفات االص�الح والص�یانة عل�ى قائم�ة عملی�ات الت�امین والف�ائض المت�راكم. 
 ات الصلة جوھریا.قیمة الموجودات او اعمارھا ذ المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي تزید في

 األرباح والخسائر من بیع األثاث والتجھیزات والمعدات تدرج في قائمة عملیات المساھمین.
 

 

 
 لوباتفحص كفایة المط  

أم ال ذا كان�ت مطلوب�ات الت�امین المدرج�ة كافی�ة إتقوم الش�ركة ف�ي ت�اریخ ك�ل قائم�ة مرك�ز م�الي بتقی�یم م�ا 
ذا اظھ�ر التقی�یم ان إو .استخدام تقدیرات التدفقات النقدیة المس�تقبلیة بموج�ب عق�ود الت�امینوذلك عن طریق 

فقات النقدیة المس�تقبلیة التقدیری�ة عندئ�ذ ی�تم ف�ورا القیمة الدفتریة لمطلوبات التامین غیر كافیة في ضوء التد
تسجیل العجز في قائم�ة عملی�ات الت�امین والف�ائض المت�راكم وی�تم تك�وین مخص�ص مقاب�ل مخ�اطر الت�امین 

 غیر المنتھیة.
 
 الذمم الدائنة والمستحقات  

تس��جل المطلوب��ات مقاب��ل المب��الغ المطل��وب س��دادھا ف��ي المس��تقبل مقاب��ل البض��اعة او الخ��دمات الت��ي ی��تم 
 الحصول علیھا سواء تم ام لم یتم تقدیم فاتورة بھا من قبل المورد.

 
 المخصصات    

ناش��يء ع��ن ح��دث س��ابق وم��ن  )ض��مني نظ��امي او(عن��دما یك��ون ل��دى الش��ركة الت��زام  ت��درج المخصص��ات
المحتم�ل وج��ود ت��دفق للم�وارد ذات المن��افع االقتص��ادیة لتس�ویة االلت��زام ویمك��ن تق�دیر مبل��غ االلت��زام بش��كل 

 موثوق.
 

 مكافأة نھایة الخدمة  
مكاف�أة ال�ى ط��ول م�دة خدم�ة الموظ��ف یس�تند اس��تحقاق ھ�ذه ال تق�دم الش�ركة مكاف�أة نھای��ة الخدم�ة لموظفیھ�ا.

واتم�ام الح�د االدن��ي م�ن م�دة الخدم��ة. ی�تم تك�وین المخص��ص مقاب�ل المب�الغ المس��تحقة بموج�ب نظ�ام العم��ل 
ی��تم  والعم��ال الس��عودي المطب��ق عل��ى فت��رات خدم��ة الم��وظفین المتراكم��ة ف��ي ت��اریخ قائم��ة المرك��ز الم��الي.

 یات التامین والفائض المتراكم على اساس فعلي.تحویل المبلغ المحمل على السنة الى قائمة عمل
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 
 (تتمة) أسس اإلعداد . ۲

 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامةد.  
 
 خطة التحفیز الطویلة األجل التزام بموجب     

. أن ت�اریخ الم�نح ھ�و الم�نحالى قیمتھا العادلة بتاریخ لمسددة للعاملین بالرجوع یتم قیاس حقوق المعامالت ا
، نظ��راً لوج��ود تف��اھم مش��ترك ب��ین لعام��ل للمش��اركة ف��ي ترتیب��ات ال��دفعت��اریخ المتف��ق علی��ھ ب��ین الش��ركة وا

ضافة ال�ى زی�ادة شروط وترتیبات اإلتفاق. تتحقق تكلفة حقوق المعامالت المسددة إخالل الشركة ونظرائھا 
الحقوق المرتبطة بھا كإحتیاطي لحصص السداد خ�الل فت�رة تنفی�ذ ش�روط الخدم�ة أو ال�داء وتنتھ�ي بت�اریخ 

 . )تاریخ التحویلحقیة العاملین المعنیین بالمنح (أ
إن المصاریف المتراكمة المتحققة لحقوق المعمالت المسددة في كل تاریخ حت�ى یعك�س ق�ي ت�اریخ التحوی�ل 

اء مدة فترة التحوی�ل وأفض�ل تق�دیر للش�ركة لع�دد األس�ھم الت�ي ستص�در ف�ي النھای�ة. تظھ�ر قائم�ة مدى إنتھ
 عملیات التأمین المتحققة في بدایة ونھایة الفترة. 

عل�ى س�بیل المث�ال عن�د اإلیف�اء بش�روط الم�نح) تق�وم الش�ركة بعك�س مص�اریف ھ�ذا في حالة خس�ارة م�نح (
 . ملیات التأمین والفائض المتراكمعالمنح والتي سبق تحقیقھا في قائمة 

) یع��الج كم��ا لوكان��ت محول��ة بت��اریخ اإللغ��اء وأی��ة الغ��اء حق��وق المع��امالت المس��ددة (غی��ر الخاس��رة عن��د
 .غیر محققة بعد المنح تتحقق فوراً مصاریف 

 
 أسھم محتفظ بھا تحت خطة تحفیز العاملین 

ین من أجل وقایتھا من إنعك�اس التغی�رات ف�ي تقوم الشركة بشراء أسھم یحتفظ بھا تحت خطة تحفیز العامل
قیمة األس�ھم العادل�ة م�ا ب�ین ت�اریخ الم�نح وت�اریخ تحوی�ل تل�ك األس�ھم للع�املین. عن�د إع�ادة ش�راء األس�ھم 

. ھا مباشرة بإعتبارھا خفض لألرب�احالمحققة كعائد ومبلغھا قد دفع، والمتضمنة التكلفة المحققة المرتبطة ب
صنف كأسھم محتفظ بھا تحت خطة تحفیز العاملین ف�ي قائم�ة التغی�رار ف�ي حق�وق األسھم المعاد شراؤھا ت

المساھمین. عند بیع األسھم المح�تفظ بھ�ا تح�ت خط�ة تحفی�ز الع�املین أو أعی�د إص�دارھا الحق�اً ف�إن المبل�غ 
 . معاملة. یظھر ضمن عالوات األسھمالمستلم یتحقق كزیادة في الحقوق والفائض الناتج أو العجز في ال

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة       

عل�ى انخف�اض قیم�ة أي اذا كان ھناك أي دلیل موضوعي ا تقوم الشركة في كل تاریخ تقریر مالي بتقییم م
اصل مالي او مجموعة من الموجودات المالیة ویعتب�ر االص�ل الم�الي او مجموع�ة الموج�ودات المالی�ة ق�د 
انخفضت فقط في حال كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض القیمة نتیجة لواح�د او اكث�ر م�ن االح�داث 

ل�ھ (او االح�داث ) وح�دث الخس�ارة ھ�ذا  )خس�ارةتسبب ف�ي (حدث التي وقعت بعد االثبات االولى لالصل 
تاثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة لالصل المالي او لمجموع�ة الموج�ودات المالی�ة الت�ي یمك�ن 
تقدیرھا بشكل موثوق في حال وجود ھذا الدلیل فان أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القیمة تن�درج ف�ي 

ائض المت��راكم او قائم��ة عملی��ات المس��اھمین ق��د یتض��من دلی��ل انخف��اض القیم��ة قائم��ة عملی��ات الت��امین والف��
مؤشرات على ان الدائنین او مجموعة من الدائنین یواجھون صعوبات مالیة كبیرة او عدم تاخر ف�ي س�داد 
الدفعات او احتمالیة تعرضھم لالف�الس او اج�راء اع�ادة ھیكل�ة مالی�ة وبیان�ات یمك�ن مالحظاتھ�ا ت�دل عل�ى 

انخف��اض یمك��ن قیاس��ھ ف��ي الت��دفقات النقدی��ة المس��تقبلیة التقدیری��ة مث��ل التغی��رات ف��ي المت��اخرات او  وج��ود
االحوال االقتصادیة التي تتناسب مع حاالت التخل�ف ع�ن الس�داد یتح�دد االنخف�اض ف�ي القیم�ة عل�ى الوج�ھ 

 التالي:
ب�ین القیم�ة الدفتری�ة والقیم�ة في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فان االنخفاض في القیمة ھو الف�رق  )أ

 الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة طبقا لسعر السوق الحالي لموجودات مالیة مماثلة.
في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة فان االنخفاض في القیمة ھ�و الف�رق ب�ین القیم�ة الدفتری�ة  )ب

 طبقا لسعر العمولة االصلي المطبق.والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة 
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة) أسس اإلعداد . ۲

 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامةد.  
 

 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة
ناك مؤشر على احتمال حدوث انخفاض ف�ي قیم�ة اص�ل تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر بتقییم ماذا كان ھ

مع��ین ف��ي ح��ال وج��ود ھ��ذا ال��دلیل او عن��دما یك��ون اختب��ار انخف��اض القیم��ة الس��نوي لالص��ل مطلوب��ا تق��وم 
الشركة بتقدیر قیمة االصل القابل�ة لالس�ترداد قیم�ة االص�ل القابل�ة لالس�ترداد ھ�ي القیم�ة العادل�ة لالص�ل او 

الیف البیع او قیمتھ في االستخدام والت�ي تح�دد لك�ل اص�ل بص�ورة مس�تقلة ایھم�ا وحدة منتجة النقد ناقصا تك
اكبر مالم یكن االصل الینتج تدفقات نقدی�ة مس�تقلة ال�ى ح�د كبی�ر ع�ن االص�ول االخ�رى او ع�ن موج�ودات 

ى ان�ھ عند ماتزید القیمة الدفتریة لالصل او وحدة انتاج النقد عن قیمتھ القابل�ة لالس�ترداد. یعتب�ر االص�ل عل�
قد حدث انخفاض في قیمتھ ویتم تخفیض قیمتھ القیم�ة الممك�ن اس�تردادھا عن�د تق�دیر القیم�ة عن�د االس�تخدام 
ی�تم خص��م الت�دفقات النقدی��ة المس��تقبلیة التقدیری�ة ال��ى قیمتھ��ا الحقیقی�ة  باس��تخدام مع��دل خص�م قب��ل الض��ریبة 

المحددة في االصل عند تحدید القیم�ة العادل�ة بعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر 
ناقصا تكالیف البیع یتم اخذ معامالت السوق في االون�ھ االخی�رة بع�ین االعتب�ار ان وج�دت اذا ك�ان الیمك�ن 
التعرف على ھذه المعامالت یتم استخدام طریق�ة تقی�یم مناس�بة ت�م تایی�د ھ�ذه الحس�ابات م�ن قب�ل مض�اعفات 

 .ات التابعة المطروحة للتداول العام او مؤشرات القیمة العادلة االخرى المتاحةالتقییم واسعار اسھم الشرك
تبنى الشركة احتسابھا لالنخف�اض ف�ي القیم�ة عل�ى موازن�ات وتوقع�ات مفص�لة ی�تم اع�دادھا بش�كل منفص�ل 
لكل وحدة من وحدات انتاج النق�د بالش�ركة وی�تم تخصیص�ھا للموج�ودات الفردی�ة حس�ابات ھ�ذه الموازان�ات 

التوقع��ات تغط��ى ع��ادة فت��رة خم��س س��نوات لفت��رات اط��ول ی��تم احتس��اب مع��دل نم��و عل��ى الم��دى الطوی��ل و
 ویطبق على مشاریع التدفقات النقدیة المستقبلیة بعد السنة الخامسة.

ی�تم تس��جیل خس��ائر انخف��اض القیم�ة م��ن العملی��ات المس��تمرة ف��ي قائم�ة عملی��ات الت��امین والف��ائض المت��راكم 
س�اھمین ف�ي بن��ود المص�روفات بم�ا یتف�ق م�ع وظیف��ة الموج�ودات المنخفض�ة ف�ي القیم��ة وقائم�ة عملی�ات الم

باستثناء الممتلكات التى تم اعادة تقییمھا من قب�ل وت�م اخ�ذ اع�ادة التقی�یم ال�ى ال�دخل الش�امل االخ�ر ف�ي ھ�ذه 
 .الحالة یتم تسجیل االنخفاض في القیمة في دخل شامل اخر في حدود مبلغ أي اعادة تقییم سابق

اذا ك�ان ھن�اك أي مؤش�ر  بالنسبة للموجودات ماعدا الشھرة یتم اجراء تقی�یم ف�ي ت�اریخ ك�ل تقری�ر م�الي م�ا
على ان خسائر انخفاض القیمة المعترف بھا سابقا قد لم تعد موجودة او ق�د انخفض�ت ف�ي حال�ة وج�ود مث�ل 
ھذا الدلیل تقوم الشركة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد یتم عكس خسارة االنخفاض المعترف بھ�ا س�ابقا فق�ط 

لتحدی�د القیم�ة القابل�ة لالس�ترداد من�ذ ان ت�م التع�رف عل�ى  اذا كان ھن�اك تغیی�ر ف�ي االفتراض�ات المس�تخدمة
خسارة االنخفاض السابقة عكس خسارة االنخفاض المحدود بحی�ث التتج�اوز القیم�ة الدفتری�ة لالص�ل قیمت�ھ 
القابلة لالسترداد والتتجاوز قیمتھ الدفتری�ة الت�ي ك�ان م�ن الممك�ن تحدی�دھا بالص�افي بع�د خص�م االس�تھالك  

حقیق خسارة انخف�اض ف�ي القیم�ة لالص�ل ف�ي الس�نوات الس�ابقة ی�تم تس�جیل ھ�ذا االنعك�اس ف�ي كانھ لم یتم ت
قائم��ة عملی��ات الت��امین والف��ائض المت��راكم وقائم��ة عملی��ات المس��اھمین اال اذا ك��ان االص��ل مس��جال بالقیم��ة 

ی�تم عك�س خس�ائر المعاد تقیمھا وفي ھذه الحالة  ی�تم التعام�ل م�ع ھ�ذا االنعك�اس كزی�ادة ف�ي اع�ادة التقی�یم ال
 انخفاض القیمة المتعلقة بالشھرة ان وجدت في الفترات المستقبلیة.

 
 األصل الغاء القید   

 الموجودات المالیة
او عندما ینطبق جزء من االصل المالي او جزء من مجموعة موجودات مالی�ة (یتم الغاء قید االصل المالي 

 متشابھة) اذا:
 الحصول على تدفقات نقدیة من الموجود انتھت صالحیة حقوق -۱
حولت الشركة حقھ�ا ف�ي اس�تالم الت�دفقات النقدی�ة م�ن االص�ل او افترض�ت التزام�ا ببی�ع الت�دفقات النقدی�ة  -۲

ال��واردة بالكام��ل دون ت��اخیر م��ادي ال��ى ط��رف ثال��ث بموج��ب ترتیب��ات س��واء(أ) حول��ت الش��ركة بش��كل 
لشركة بتمویل ولم تحتفظ بكافة مخ�اطر ومكاف�ات (ب) لم تقم ا جوھري جمیع مخاطر ومكافات االصل.

 االصل ولكن بنقل السیطرة على الموجود.
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 (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
    ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 
 (تتمة) أسس اإلعداد . ۲

 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامةد.  
 
 األصل (تتمة) الغاء القید   

الشركة بتحویل حقوقھا باستالم التدفقات النقدیة من اصل او دخلت في اتفاق فانھ�ا تق�وم بتقی�یم م�ا  عندما تقوم
اذا كانت والى أي مدى قد احتفظت بالمخاطر والمكافات من الملكیة عندما لم تقم الشركة بتحویل ول�م تح�تفظ 

االصل على مدى مشاركة الش�ركة بكافة المخاطر والمكافات من االصل ولم تحول السیطرة علیة  یتم اثبات 
المستمرة بالس�وق الم�الي ف�ي ھ�ذه الحال�ة تعت�رف الش�ركة ایض�ا ب�االلتزام الم�رتبط ب�ھ ی�تم قی�اس الموج�ودات 
المنقولة وااللتزامات المرتبطة بھا على اس�اس یمك�ن الحق�وق وااللتزام�ات الت�ي احتفظ�ت بھ�ا الش�ركة تق�اس 

ل�ى الموج�ودات المنقول�ة ف�ي الح�د االدن�ي م�ن القیم�ة الدفتری�ة المشاركة المستمرة الت�ي تاخ�ذ ش�كل ض�مان ع
 االصلیة للموجودات والحد االقصى الذي یمكن ان یطلب من الشركة سداده.

 االلتزام المالي
 یتم الغاء قید االلتزام المالي عندما یتم االعفاء من االلتزام المحدد في العقد او الغاؤه او انتھاء مدتھ.

 
 اتتحقق االیراد   

 االقساط المكتسبة
ف��ي المملك��ة العربی��ة تق��وم الش��ركة باص��دار عق��ود ت��امین قص��یرة االج��ل فق��ط لتق��دیم خ��دمات رعای��ة ص��حیة 

السعودیة تسجل االقساط في الدخل على مدى فترات الوثائق المتعلقة بھا ویتم ذلك عل�ى اس�اس توزی�ع نس�بى 
تب��ة المتعل��ق بفت��رة تغطی��ة الت��امین غی��ر المنتھی��ة تمث��ل االقس��اط غی��ر المكتس��بة ذل��ك الج��زء م��ن االقس��اط المكت

یس�جل التغی��ر ف��ي مخص��ص االقس��اط غی��ر المكتس��بة ف��ي قائم��ة عملی��ات الت��امین والف��ائض المت��راكم لك��ى ی��تم 
 تسجیل االیرادات على مدى فترة المخاطر.

 
 ایرادات االستثمارات والعموالت

 غیر محققة ومحققة من االستثمارات رباح والخسائراألتتكون ایرادات او خسائر االستثمارات من 
 یتم اثبات ایرادات العموالت على ودائع المرابحة باستخدام طریقة العائد الفعلي.

 
 اقساط اعادة التامین   

 .كمصروفات عندما تستحق الدفعالمشطوبة تسجل اقساط اعادة التامین 
 .التوزیع النسبيتحمل اقساط اعادة التامین على الدخل على مدى فترات الوثائق المتعلقة بھا على اساس 

 
 المطالبات   

الغ المستحقة لحملة العقود واالط�راف الثالث�ة بع�د ط�رح الخص�م عل�ى والتي تتكون من المب، تحمل المطالبات
العق��ود الكبی��رة والمب��الغ المس��تردة االخ��رى عل��ى قائم��ة ال��دخل ح��ال تكب��دھا تتك��ون المطالب��ات م��ن المب��الغ 
التقدیریة المستحقة الدفع المتعلقة بالمطالبات المبل�غ عنھ�ا للش�ركة وتل�ك المطالب�ات غ�ر المبل�غ عنھ�ا كم�ا ف�ي 

 تاریخ المركز المالي.
ی��تم االحتف��اظ  ،عل��ى الخب��رة الس��ابقة اض��افة ل��ذلك تق��وم الش��ركة عل��ى وج��ھ التحدی��د بتق��دیر مطالباتھ��ا بن��اءً 

بمخص��ص بن��اءا عل��ى تق��دیر االدارة وخب��رة الش��ركة الس��ابقة مقاب��ل تكلف��ة س��داد المطالب��ات المتكب��ده ول��م ی��تم 
ي فرق بین المخصصات كما في ت�اریخ قائم�ة المرك�ز الم�الي االبالغ عنھا في تاریخ قائمة المركز المالي وا

 والمبالغ المسدده والمخصصات للسنة التالیة یضاف في حساب االكتتاب لتلك السنة.
ال تقوم الشركة بخصم التزامات مطالبات التامین غیر المدفوعة حیث ان كافة المطالب�ات یتوق�ع دفعھ�ا الحق�ا 

 .خالل سنة من تاریخ المركز المالي
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 (تتمة) أسس اإلعداد . ۲
 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامةد.  
 

 وثائق التامین
(المص��در لتل��ك الوث��ائق) بقب��ول تحم��ل ج��زء ھ��ام م��ن ان وث��ائق الت��امین ھ��ي تل��ك الوث��ائق الت��ي تق��وم الش��ركة 

ر التامین عن طرف اخر (حامل الوثیقة) وذلك بالموافقة على تعویض حامل الوثیقة في حالة ان بع�ض اخطا
االحداث المستقبلیة غیر المؤكدة (الموضوع المؤمن علیھ) والذي یؤثر عكس�یا عل�ى ح�املي الوثیق�ة. وبص�فة 

وائ��د المدفوع��ة بالعوائ��د عام��ة تق��وم الش��ركة تحدی��د ان ك��ان لھ��ا مخ��اطر تامینی��ة المادی��ة وذل��ك بمقارن��ة الع
 المستحقة في حالة عدم تحقق الحدث موضوع التامین.

عند یتم تصنیف الوثیقة كوثیقة تامین تظل كوثیقة تامین صالحة لمدتھا حتى لو انخفض�ت المخ�اطر موض�وع 
 التامین بشكل مادي خالل الفترة اال اذا انتھت او ابطلت كافة الحقوق وااللتزامات.

 
 التامین المحتفظ بھاعقود اعارة    

لتقلیل التعرض المالي من المطالبات الكبرى تقوم الشركة بابرام اتفاقیات اع�ادة ت�امین عل�ى الخس�ارة الزائ�دة 
الت�امین بطریق�ة تتف�ق م�ع الت�زام  معی�ديمین معروفة عالمیا یتم تقدیر المطالبات المستحقة م�ن أتال معیديمع 

الت��امین م��ن  معی��ديحص��ة "ا لعق��د اع��ادة الت��امین  تظھ��ر ھ��ذه المب��الغ ان وج��دت تح��ت بن��د المطالب��ة ووفق��
في قائمة المركز المالي الى ان توافق الشركة على المطالبة وتس�ددھا عن�د س�داد المطالب�ة "المطالبات القائمة 

 )ال�ى(مطالب�ة المدفوع�ة ال�ى مب�الغ مس�تحقة م�ن الت�امین فیم�ا یتعل�ق بال معیديیتم تحویل المبلغ المستحق من 
 .التامین معیدي

تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر مالي بتقییم مااذا ك�ان ھن�اك أي مؤش�ر عل�ى احتم�ال انخف�اض اص�ل اع�ادة 
لمبل��غ القاب��ل رس��مي ل بإع��ادة تقی��یمالقیم��ة تق��وم الش��ركة  ف��ي انخف��اضت��امین اذا ك��ان ھن��اك أي مؤش��ر عل��ى 

عندئ��ذ یعتب��ر تزی��د م��ن المبل��غ القاب��ل لالس��ترداد لالس��ترداد واذا كان��ت القیم��ة الدفتری��ة الص��ل اع��ادة الت��امین 
 .القابلة لالسترداداالصل على انھ قد حدث انخفاض قیمتھ ویتم تخفیض قیمتھ الى القیمة 

 
 لمصروفاتا      

 ومن�دوبي المبیع�ات ت�رویج المبیع�ات واالع�النبالتي تتعلق ھي تلك المصروفات  سویقمصروفات البیع والت
التنظیمی��ة. تص��نف كاف��ة المص��روفات االخ��رى والرس��وم واي مخص��ص لل��دیون المش��كوك ف��ي تحص��یلھا 

 كمصروفات عمومیة واداریة.
 

 التقاریر القطاعیة 
 ان القطاعات التشغیلیة ھي العنصر االساسي الي منشأة :

الی��رادات والمص��روفات ذل��ك یش��مل انش��طة االعم��ال الت��ي ت��در ای��رادات وتتكب��د مص��روفات (بم��ا فیھ��ا ا -
 المتعلقة بالمعامالت مع قطاعات اخرى لنفس المنشأه).

 
التي تخضع نتائجھا التشغیلیة بشكل دوري للمراجعة من قب�ل ال�رئیس ص�احب الق�رار ف�ي ش�ئون التش�غیل  -

بالمنشأة التخاذ قرارات حول المصادر الواجب توزیعھا للقطاع�ات ومتابع�ة ادائھ�م والت�ي تفص�ل المعلوم�ات 
 لمالیة المتوفرة.ا
 
 قود اإلیجـارع

تشغیلیل كعقود إیجار التي یحتفظ المؤجر بموجبھا بكافة مخاطر ومنافع الملكیة یتم تصنیف عقود اإلیجار 
یتم تسجیل دفعات االیجار التشغیلي كمصروف في قائمة عملیات التامین والفائض المتراكم على اساس 

  القسط الثابت على مدى فترة االیجار.
 

 العمالت االجنبیـة 
اللایر ب�ی�تم تس�جیل المع�امالت الت�ي ت�تم بعم�الت اجنبی�ة باللایر الس�عودیة تحتفظ الشركة بسجالتھا المحاسبیة 

ات ذات تحویل الموج�ودات والمطلوب� یعاد ،الصرف السائدة في تاریخ تلك المعامالتطبقاً ألسعار السعودي 
الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت االجنبیة لتعكس مایعادلھا باللایر السعودي بس�عر الص�رف الف�وري بت�اریخ 

ی�تم ادراج جمی��ع الفروق��ات الناتج�ة ع��ن ترجم��ة العم�الت االجنبی��ة ف��ي قائم�ة عملی��ات الت��امین الق�وائم المالی��ة 
 ین.والفائض المتراكم او في قائمة عملیات المساھم
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  (تتمة) ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة) أسس اإلعداد . ۲

 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامةد.  
 

 المقاصة 
یتم إجراء مقاصة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویتم تسجیل صافي المبل�غ ف�ي قائم�ة المرك�ز الم�الي 

للمقاصة على اساس الصافي ندما یكون ھناك حق نافذ نظاماً لمقاصة المبالغ المسجلة ویكون ھناك نیة فقط ع
أو لتحقیق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. ال تتم مقاصة الدخل والمص�روفات ف�ي قائم�ة عملی�ات 

لوباً أو مسمو حاً ب�ھ بموج�ب أي التأمین والفائض المتراكم أو في قائمة عملیات المساھمین ما لم یكن ذلك مط
 معیار محاسبي أو تفسیر كما ھو موضح تحدیداً في السیاسات المحاسبیة للشركة. 

 
 توزیع أرباح نقدیة على المساھمین 

موحاً أو كون ھذا التوزی�ع مس�تقوم الشركة بإثبات أي التزام إلجراء توزیعات نقدیة لمساھمي الشركة عندما ی
. وی��تم الس��ماح بھ��ذا التوزی��ع عن��د إق��راره م��ن قب��ل المس��اھمین ومؤسس��ة النق��د ل��م یع��د تح��ت تص��رف الش��ركة

 العربي السعودي. یتم إدراج المبلغ المقابل مباشرة في بند حقوق المساھمین.
 

 وضریبة الدخلالزكـاة 
ول بھا في المملكة العربیة السعودیة فان الزك�اة وض�ریبة ال�دخل بموجب قوانین الزكاة وضریبة الدخل المعم

ھ��ي م��ن مطلوب��ات المس��اھمین الس��عودیین وغی��ر الس��عودیین، عل��ى الت��والي ی��تم احتس��اب الزك��اة عل��ى حص��ة 
ص�افي ال�دخل باس�تخدام االس�س الموض�حة ف�ي ع�ن حص�تھم ف�ي حق�وق الملكی�ة و/او  المساھمین الس�عودیین

ب ض�ریبة ال�دخل عل�ى اس�اس حص�ة المس�اھمین غی�ر الس�عودیین م�ن ص�افي ال�دخل لوائح الزكاة ی�تم احتس�ا
ی�تم حس�اب أي مب�الغ اض�افیة ان وج�دت عن�د اس�تكمال الرب�وط النھائی�ة عن�دما ی�تم تحدی�د ھ�ذه المب�الغ  للسنة.

تقتطع الشركة ضرائب عن معامالت معینة م�ع اط�راف غی�ر مقیم�ة ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة بموج�ب 
 ضرائب الدخل السعودیة.انظمة 

یتم تحمی�ل الزك�اة وض�ریبة ال�دخل عل�ى االرب�اح المبق�اه النھ�ا م�ن مطلوب�ات المس�اھمین ان ض�ریبة ال�دخل  
المحملة عل�ى االرب�اح المبق�اه بالزی�ادة ع�ن نس�بة حص�ة المس�اھمین الس�عودیین م�ن الزك�اة للس�ھم الواح�د ی�تم 

 ى االرباح المبقاه.استردادھا من المساھمین غیر السعودیین وقیدھا ل
الیتم اجراء أي تعدیالت في القوائم المالیة الحتساب اثر ضرائب الدخل المؤجل�ة نظ�را الن الزك�اة وض�ریبة 

 الدخل ھما التزامات من قبل المساھمین في المملكة العربیة السعودیة.
 

  األحكام المحاسبیة الھامة والتقدیرات واالفتراضاتھـ.   
یتطل��ب اع��داد الق��وائم المالی��ة للش��ركة م��ن االدارة وض��ع احك��ام وتق��دیرات وافتراض��ات ت��ؤثر عل��ى المب��الغ 

، واالیضاحات المرفقة. یؤدي ع�دم التاك�د م�ن لمطلوباتالمصروفات والموجودات واالمدرجة لالیرادات و
ھذه االفتراضات والتقدیرات الى النتائج التي تتطلب تعدیالت جوھریة على القیمة الدفتری�ة للموج�ودات او 

. ی�تم اع�ادة النظ�ر ف�ي االفتراض�ات والتق�دیرات بص�فة مس�تمرة المطلوبات المتاثرة في الفت�رات المس�تقبلیة
اریخی��ة وام��ور اخ��رى بم��ا فیھ��ا التوقع��ات لالح��داث المس��تقبلیة المعتق��د بمنطقیتھ��ا وفق��ا وفق��ا للخب��رة الت

 للظروف. نورد فیما یلي االفتراضات والتقدیرات الھامة المستخدمة في اعداد تلك القوائم المالي.
 

 مخصص المطالبات القائمة
ائق واالط��راف الثالث��ة الناش��ئة ع��ن االدارة مطالب��ة باع��داد تق��دیرات لتقی��یم المب��الغ المس��تحقة لحمل��ة الوث��

المطالبات التي یتم تقدیمھا بموجب عق�ود الت�امین. تس�تند ھ�ذه التق�دیرات بالض�رورة ال�ى افتراض�ات ح�ول 
عوامل عدیدة تشمل الدرجات المتفاوتة للتقدیر وعدم التاكد وقد تختلف النتائج الفعلی�ة ع�ن تق�دیرات االدارة 

المطلوبات التقدیریة. تقوم الش�ركة عموم�ا بتق�دیر مطالباتھ�ا بن�اء عل�ى  مما یؤدي الى تغیرات مستقبلیة في
الخبرة السابقة من محفظة التامین. یتم تقدیر المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة او تحك�یم، ان وج�دت، 
على اساس كل حالة على حدة تق�وم االدارة بمراجع�ة مخصص�اتھا مقاب�ل المطالب�ات المحقق�ة، والمطالب�ات 

، وذلك على اس�اس ش�ھري. ی�درج أي ف�رق ب�ین المخصص�ات ف�ي ت�اریخ حققة التي لم یتم االبالغ عنھالما
قائم��ة المرك��ز الم��الي والتس��ویات والمخصص��ات ف��ي الس��نة التالی��ة ف��ي قائم��ة عملی��ات الت��امین والف��ائض 

قة علی�ھ م�ن دیس�مبر والمص�اد ۳۱المتراكم لتلك السنة. كما یتم التحقق من مخصص المطالبات القائمة في 
 قبل خبیر اكتواري مستقل.
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  (تتمة) ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة) أسس اإلعداد . ۲
 

 (تتمة)  ھـ. األحكام المحاسبیة الھامة والتقدیرات واالفتراضات
 

 احتیاطي فروقات االقساط
س��اس للغای��ة لع��دد م��ن االفتراض��ات المرتبط��ة للش��روط ان تق��دیر فروق��ات االقس��اط للنش��اط الص��حي ح

واالحداث المستقبلیة.انھا مبنیة على نسبة الخسائر المتوقعة للجزء المتبق�ى م�ن المخ�اطر المرتبط�ة بوث�ائق 
الت��امین. الوص��ول ال��ى تق��دیر لنس��بة الخس��ائر المتوقع��ة یق��وم خبی��ر الت��امین باخ��ذ العالق��ة ب��ین المطالب��ات 

 المتوقع تطبیقھا على اساس شھري. التامینیة واالقساط
 

 مخصص المبالغ المدینة المشكوك في تحصیلھا       
یتم تكوین مخصص إلنخفاض قیمة األقساط عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن الش�ركة ل�ن تك�ون  

الی�ة قادرة عل�ى تحص�یل كاف�ة المب�الغ المس�تحقة وفق�اً للش�روط األص�لیة لإلس�تحقاق . تعتب�ر الص�عوبات الم
 الجوھریة للمدین وعدم السداد أو التأخر في السداد مؤشرات على إنخفاض قیمة األقساط.

 

 تكالیف االقتناء المؤجلة       
تسجل تك�الیف إقتن�اء معین�ة تتعل�ق ببی�ع وث�ائق جدی�دة كتك�الیف إقتن�اء مؤجل�ة وی�تم إطفاؤھ�ا ف�ي قائم�ة م�ن  

ذات الصلة التي تغطیھا الوثائق. إذا لم تتحقق اإلفتراض�ات عملیات التأمین والفائض المتراكم خالل الفترة 
المتعلقة بالربحیة في المستقبل لھذه الوث�ائق ویمك�ن أن ی�تم اإلس�راع ف�ي إطف�اء ھ�ذه التك�الیف. وق�د یتطل�ب 

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

 ث والتجھیزات والمعداتالعمر االنتاجي لالثا     
تق��وم ادارة الش��ركة بتق��دیر العم��ر االنت��اجي التق��دیري لالث��اث والتجھی��زات والمع��دات الحتس��اب االس��تھالك       

تح�دد ھ�ذه التق��دیرات بع�د االخ�ذ ف��ي االعتب�ار االس�تخدام المتوق��ع للموج�ودات او یل�ي ن��اتج ع�ن االس��تعمال 
، وی��تم تع��دیل االس��تھالك ف��ي بقی��ة واالعم��ار االنتاجی��ة س��نویامتالع��ادي. تق��وم االدارة بمراجع��ة القیم��ة ال

 المستقبل متى ما ایقنت االدارة عمر االستخدام یختلف عن التقدیرات السابقة.
 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة  
ك�ل ت�اریخ ی�تم فیھ�ا إع�داد ق�وائم تعتمد القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة ف�ي أس�واق مالی�ة نش�طة ف�ي  

ادل�ة للموج�ودات والمطلوب�ات المالی�ة بالسوق عندما ال یمك�ن أن تس�تمد الق�یم العالمتداولة قیمتھا على  مالیة
المس��جلة ف��ي قائم��ة المرك��ز الم��الي م��ن األس��واق النش��طة , ی��تم تحدی��دھا بإس��تخدام مجموع��ة متنوع��ة م��ن 
أسالیب التقییم التي تشمل إستخدام النم�اذج الحس�ابیة تس�تمد م�دخالت ھ�ذه النم�اذج م�ن بیان�ات الس�وق الت�ي 

ن إذا ك��ان ھ��ذا غی��ر مت��وفر , فی��تم إس��تخدام الحك��م لتحدی��د الق��یم یمك��ن مالحظاتھ��ا كلم��ا ك��ان ذل��ك ممكن��اً لك��
 العادلة.

 
 اإلستمراریة  مبدأ       

ق��دمت إدارة الش��ركة تقییم��اً ع��ن ق��دراتھا عل��ى اإلس��تمرار وفق��اً لمفھ��وم اإلس��تمراریة وأقتنع��ت ب��أن ل��دیھا  
ف�إن اإلدارة لیس�ت عل�ى درای�ة ب�أي  الموارد الالزمة لمواصلة العمل في المستقبل القریب عالوة على ذل�ك

القوائم المالی�ة فقد تم إعداد شكوك جوھریة قد تؤدي الى شك كبیر على قدرة الشركة في اإلستمرار . لذلك 
 اإلستمراریة .مبدأ على اساس 
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 
 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة . ۲

 

 

 والتي تبنتھاالمعدلة والجدیدة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة تفاسیر لمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة واو. 
 الشركة

 

عاییر المستخدمة حالیا و الصادرة من مجلس تبنت الشركة المعاییر الجدیدة و التعدیالت التالیة علي الم
 . معاییر المحاسبة الدولیة

 

 الـبـیـــــــــــــــان  المعیار / التفسیر

عند اس�تیفاء ش�روط معین�ة م�ن المتطلب�ات المقترح�ة  –توفر ھذه التعدیالت  اعفاء   ۱۹معیار المحاسبة الدولي رقم 
مس��اھمات الم��وظفین/ م بخص��وص ۲۰۱۱ف��ي التع��دیالت الت��ي ج��اءت ف��ي س��نة 

اطراف ثالثة لفترات الخدمة  الخاض�عة للمعادل�ة المتعلق�ة بمن�افع البرن�امج او عل�ى 
 –اس��اس القس��ط الثاب��ت . یت��یح التع��دیل الح��الي  الخی��ار ف��ي ح��ال الوف��اء بالش��روط 

 لتقلیص كلفة الخدمة في الفترة التي یتم فیھا تقدیم الخدمة ذات الصلة.

تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة الول م�رة یوض�ح التع�دیل ان�ھ یس�مح للمنش�أه   ۱الدولي رقم  معیار التقاریر المالیة
الت�ي تق��وم بتطبی�ق المع��اییر الدولی�ة للتق��اریر المالی�ة الول م��رة ول�یس الزام��ا علیھ��ا 
تطبیق المعیار الجدید او المعدل الذي لم یدخل منھ وبع�د حی�ز التطبی�ق ولك�ن مت�اح 

 بكر. التطبیق الم

لتوضیح تعریف شرط االستحقاق من خالل تعریف مستقل لكل من شرط االداء   ۲معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
 . وشرط الخدمة

تجمیع االعمال لتوض�یح تص�نیف وقی�اس ال�ثمن المحتم�ل ف�ي عملی�ة تجمی�ع اعم�ال   ۳معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ان المعی��ار الینطب��ق عل��ى محاس��بة وتاس��یس جمی��ع كم��ا ت��م تعدیل��ھ ایض��ا لتوض��یح ب��

 . ۱۱انواع الترتیبات  المشتركة الواردة في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

قطاعات التشغیل لیش�ترط بوض�وح اإلفص�اح عم�ا تتخ�ذھاإلدارة م�ن تق�دیرات عن�د   ۸معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
 .طبیق اسس تجمیع قطاعات التشغیل ت

لتوضیح قی�اس ال�ذمم المدین�ة وال�ذمم الدائن�ة قص�یرة االج�ل الت�ي الیترت�ب علیھ�ا او   ۱۳معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
منھا فائدة بقیمتھا المفوترة دون خصم اذا كان ت�اثیر الخص�م غی�ر ج�وھري كم�ا ت�م 

ف�ي  تعدیلھ ایضا لتوضیح ان استثناء المحفظة م�ن المحتم�ل ان ینطب�ق عل�ى العق�ود
 ۹ومعی��ار التق��اریر المالی��ة ال��دولي رق��م  ۳۹مج��ال معی��ار المحاس��بة ال��دولي رق��م 

بغ��ض النظ��ر عم��ا اذا كان��ت مس��توفیة لتعری��ف االص��ل الم��الي او االلت��زام الم��الي 
 .۳۲بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 

 
ومعی�ار المحاس�بة " واالالت والمع�دات  الممتلكات"  ۱٦تعدیل للمعیار الدولي رقم   ۳۸و ۱٦معیار المحاسبة الدولي رقم 

الموج��ودات غی��ر الملموس��ة توض��ح التع��دیالت متطلب��ات نم��وذج  ۳۸ال��دولي رق��م 
اع��ادة التقی��یم ب��اقرار ان اع��ادة تع��دیل االس��تھالك المت��راكم (االطف��اء) ل��یس دائم��ا 

  یتناسب مع التغیر في اجمالي القیمة الدفتریة لالصل
 

 
 
 

 
 



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۲۲ - 
 

 
  (تتمة)ة لمالیحول القوائم ا إیضاحات

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة
 
 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة . ۲

 
 

 التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر المطبقةالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ولجنة تفسیر 
 (تتمة)

 
ت��م توس��یع نط��اق تعری��ف الجھ��ة ذات  –افص��احات الجھ��ات ذات العالق��ة   ۲٤معیار المحاسبة الدولى رقم 

العالقة لیشمل منشأة االدارة الت�ي ت�وفر خ�دمات م�وظفي االدارة الرئیس�ین 
واء ت�م تق�دیم ھ�ذه الخ�دمات بص�ورة الى المنش�أه المع�دة للتق�اریر المالی�ة س�

 مباشرة او غیر مباشرة.
 

یوض���ح ان عل���ى المنش���أه تحدی���د فیم���ا اذا كان���ت   ات العقاری���ةاالس���تثمار  ٤۰معیار المحاسبة الدولي رقم 
الممتلك���ات المس���تحوذ علیھ���ا ھ���ي ممتلك���ات لالس���تثمار بموج���ب معی���ار 

منفص��ل بموج��ب معی��ار  والقی��ام باع��داد تقی��یم ٤۰المحاس��بة ال��دولى رق��م 
لتحدی��د اذا ك��ان االس��تحواذ یش��كل تجمیع��ا  ۳التق��اریر المالی��ة ال��دولي رق��م 

 لالعمال.
 

یظھر الجدول ادناه المعاییر والتفاسیر الصادرة وغیر المطبقة حتى تاریخ صدور القوائم المالیة للشركة. 
ل ان تكون قابلة للتطبیق في مدرج ادناه قائمة بالمعاییر الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقو

 تعتزم الشركة تبنى ھذه المعاییر كلما امكن ذلك ممكنا عندما تصبح ساریة المفعول. .المستقبل
 

یسرى مفعولھ اعتبارا  البیان  المعیار / التفسیر 
من الفرتات والتواریخ 

 التالیة او بعدھا
مبادرة  ۱ى رقم تعدیل معیار المحاسبة الدول  ۱معیار المحاسبي الدولي رقم 

 االفصاح 
 ۲۰۱٦ینایر  ۱

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

ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱۲ورقم 
۲۸ 

تعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة  
ة  ومعیار المحاسب ۱۲ورقم  ۱۰رقم 

منشات استثمار تطبیق  – ۲۸الدولي رقم 
 استثمار موحد

 ۲۰۱٦ینایر  ۱

 ۱۰المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم 

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

بیع او المساھمة في  ۲۸الدولي رقم 
المستثمر والشركة الزمیلة  الموجودات بین

 او المشروع المشترك.

 ۲۰۱٦ینایر ۱

 ۱۱المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   ۱۱المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 المشتركةحساب اقتناء الفوائد في العملیات 

 ۲۰۱٦ینایر  ۱

 ۲۰۱٦ایر ین۱ حسابات نظامیة مؤجلة  ۱٤المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ۲۰۱۷ینایر ۱ ایرادات من عقود مع عمالء  ۱٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   ۳۸و ۱٦معیار المحاسبة الدولي رقم 
توضیح للطرق المقبولة  ۳۸و ۱٦

 لالستھالك واالطفاء

 ۲۰۱٦ینایر  ۱

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ اثمار النباتات الزراعیة   ٤۱و  ۱٦معیار المحاسبة الدولي رقم 
 ۲۷تعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم   ۲۷معیار المحاسبة الدولي رقم 

طریقة حقوق الملكیة في قوائم مالیة 
 مستقلة.

 ۲۰۱٦ینایر ۱

 
ئم المالیة تقوم الشركة حالیا بتقدیم تاثیر المعاییر او التعدیالت او التفاسیر المذكور اعاله على القوا

 للشركة عند التطبیق.
 

 
 



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)
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  (تمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 

 الشھرة  -۳
اتفاقی��ة م��ع ش��ركة بوب��ا می��دل ایس��ت لیمت��د ش. م.ب.م (الب��ائع)  ۲۰۰۸دیس��مبر  ۳۱ابرم��ت الش��ركة ف��ي       

ف��ي المملك��ة العربی��ة  الخاص��ة بالب��ائع الت��أمینھ��ا عل��ى عملی��ات عالق��ة) تس��تحوذ الش��ركة بموجب ذو ط��رف(
وق��د تم��ت الموافق��ة عل��ى عملی��ة االس��تحواذ م��ن قب��ل مؤسس��ة النق��د  ۲۰۰۹ین��ایر  ۱الس��عودیة اعتب��ارا م��ن 

ملی�ون لایر س�عودي ت�م دف�ع كام�ل المبل�غ للب�ائع ف�ي  ۹۸العربي السعودي(س�اما) ون�تج عنھ�ا ش�ھرة بقیم�ة 
 .سابقة بعد الحصول على الموافقة الالزمة من مؤسسة النقد العربي السعوديسنوات 

بمراجع��ة م��ا إذا ك��ان ھن��اك تق��وم ادارة الش��ركة  التق��اریر المالی��ة ع��دادإلوفق��ا لمتطلب��ات المع��اییر الدولی��ة 
 االفتراض�ییندی�ده وفق�ا للقیم�ة المس�تخدمة. ان . ان القیم�ة المس�تردة للنش�اط ت�م تحتلك الش�ھرة إنخفاض في

ھما س�عر الخص�م والت�دفقات النقدی�ة المس�تقبلیة م�ن إختبار اإلنخفاض في القیمة المستخدمان في  األساسیان
 النشاط.

 .كمتوسط لسعر الخصم لخصم التدفقات المستقبلیة %۸تم استخدام 
 %۳للس�نوات ال�ثالث االول�ى . فیم�ا بع�د ت�م اس�تخدام  %۱۳و %۱۲ما بین النمو المقدر معدل  تم استخدام

 كسعر نمو في االحتساب النھائي.
المع��دالت أعھ��ال ف��إن القیم��ة المس��تردة بن��اًء عل��ى القیم��ة المس��تخدمة أعل��ى م��ن قیمتھ��ا الدفتری��ة باس��تخدام  

 .۲۰۱٥بھ في  وبالتالي ال یوجد إنخفاض في قیمة الشھرة یجب اإلعتراف
 

 في حكمھ نقد وما -٤
 یتكون النقد وما في حكمھ مما یلي:

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  
    

    عملیات التأمین
 ۱٫۳۸٤٫۲۸۱  ۲۰٥٫٥٦٥ أ) -٦(إیضاح  نقد لدى البنوك

    
    عملیات المساھمین

 ٤٦۲٫٥٦۹  ٥۹۳٫۲۹۷ ب) -٦(إیضاح  نقد لدى البنوك
 

   ودائع مرابحة  -٥

تلك الودائع باللایر السعودي وتت�راوح م�دد إس�تحقاقھا ب�ین  .تجاریة وكبودائع المرابحة لدى بنیتم االحتفاظ  
 ثالثة أشھر وسنة.

   
     تھی�ة ف�ي والس�نة المن ۲۰۱٥ دیس�مبر ۳۱المنتھی�ة ف�ي  الس�نةودائ�ع المرابح�ة خ�الل عل�ى حركة الفیما یلي   

 كما یلي: ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  

    التأمینعملیات 
 ۹٥٦٫۲۳۰  ۱٫۲۱۳٫۰۲۷ الرصید في بدایة السنة

 )۱٫۷۹٥٫۳٦۱(  )۱٫٦۳۷٫۳٥۲( خالل السنة استحقتودائع مرابحة 
 ۲٫۰٥۲٫۱٥۸  ۳٫٤۷۱٫۸٥٤ خالل السنة أودعتودائع مرابحة 

 ۱٫۲۱۳٫۰۲۷  ۳٫۰٤۷٫٥۲۹ الرصید في نھایة السنة
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۲٤ - 
 

 
 

  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 
  ة ( تتمھ )ودائع مرابح . ٥

 
 

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  

    عملیات المساھمین
 ۱۲٦٫۹۹۳  ٤٤٫۷۳۰ نةالسالرصید في بدایة 

 )٤۱٦٫۱۷۷(  )٤٤٫۷۳۰( خالل السنةاستحقت ودائع مرابحة 
 ۳۳۳٫۹۱٤  ٥۰۰٫۰۰۰ السنة خاللأودعت ودائع مرابحة 

 ٤٤٫۷۳۰  ٥۰۰٫۰۰۰ الرصید في نھایة السنة
 
 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل . ٦
 
 : والتي تم تصنیفھا عند اإلعتراف األوليبالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل تثمارات إلسا فیما یلي 
 

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  

 ۱٥۱٫٤۸۳  ۱٤۷٫۸٦۳ في المحافظ الممیزة استثمارات
 ۳۸٫٤۸٥  ۳۷٫۲۸۰ صادرة عن شركة تحت اشراف الحكومة صكوك

 ۱۸٥٫۱٤۳  ۱۸۹٫۹٦۸ 
 

ة كلمحكومیة في المومنشآت ان المحافط الممیزة ھي استثمار في اوراق مالیة صادرة عن شركات ، مؤسسات مالیة 
 العربیة السعودیة والمسعرة باللایر السعودي والدوالر االمریكي .

 المنتھیة في التامین خالل السنوات ملیاتفیما یلي الحركة على اإلستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل لع
 :۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

 

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  

    التأمینعملیات 
 ۱۸٦٫۱۰۷  ۱۸۹٫۹٦۸ الرصید في بدایة السنة

 ۱٫۰۱۳٫۲٦۲  ٤۱۸٫٥٥۷ مشتراه خالل السنة
 )۱٫۰۱٥٫۲٤۰(  )٤۲۱٫۸۲۱( مستبعدة خالل السنة

 -  )۲٫٤۰۸( ایرادات مستلمة خالل السنة
 ۱٫۹۷۹  ۷٫۰۳۱ السنة ارباح محققھ خالل

 ۳٫۸٦۰  )٦٫۱۸٤( السنة (خسائر) /ارباح غیر محققة خالل
 ۱۸۹٫۹٦۸  ۱۸٥٫۱٤۳ الرصید في نھایة السنة

 
  
 
 
 
 
 

 



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۲٥ - 
 

 

 
  (تتمة)ة حول القوائم المالی احاتإیض

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة 
 
 ل ( تتمھ )استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخ .٦
 

 عملیات المساھمین
في محفظة ممیزة بلغت  المساھمین تتمثل تتمثل اإلستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل لعملیات

ومنشآت حكومیة وصنادیق مشتركة وراق مالیة صدرت عن مؤسسات مالیة أفي لایر سعودي ألف  ٤۳۹٫۷۸٥
 في المملكة العربیة السعودیة المسعرة باللایر السعودي والدوالر االمریكي.

 ۳۱ و ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  لسنواتاعملیات المساھمین خالل لستثمارات الفیما یلي الحركة في ا
 :۲۰۱٤دیسمبر 

 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 

 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  
    عملیات المساھمین

 ٤٤٦٫۳۳۸  ٤٥٤٫٥۷۸ الرصید في بدایة السنة
 ۱۲۷٫٦۷٦  - مشتراه خالل السنة

 )۱۲۷٫۸٤٤(  - السنة مستبعدة خالل
 ۱٦۸  ۳٫٥۸۸ السنةھ خالل ارباح محقق

 ۸٫۲٤۰  )۱۸٫۳۸۱( السنة(خسائر) ارباح غیر محققھ خالل 
 ٤٥٤٫٥۷۸  ٤۳۹٫۷۸٥ الرصید في نھایة السنة

 
تم تسویة المبالغ المستحقة م�ن / إل�ى عملی�ات المس�اھمین م�ن خ�الل تحوی�ل نق�دي مس�اوي للقیم�ة الفعلی�ة ب�ین 

ملی�ون لایر  ٦۰۰٫٥ت�م تحوی�ل  ۲۰۱٥دیس�مبر  ۳۱ف�ي ت�اریخ ك�ل تقری�ر خ�الل الس�نة المنتھی�ة ف�ي العملیات 
 ملیون لایر سعودي) من عملیات التأمین إلى عملیات المساھمین. ۲۷٦٫۹: ۲۰۱٤سعودي (

 
 صافي  - مدینة التأمیناقساط  -۷

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  

 ٦۷٦٫٥٤٥  ۸٦۳٫۷۱٥ اجمالي اقساط تامین مدینة
 )۷۷٫۸٥۸(  )۱۱٤٫۲٦٦( مخصص اقساط تامین مدینة مشكوك في تحصیلھا

 ٥۹۸٫٦۸۷  ۷٤۹٫٤٤۹ اقساط تامین مدینة ، صافي
 

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

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  

 ٥۲٫٥٥۰  ۷۷٫۸٥۸ الرصید في بدایة السنة
 ۲٥٫٦۲٦  ۳۸٫٥۷۱ مخصص مكون خالل السنة

 )۳۱۸(  )۲٫۱٦۳( مخصص مستخدم خالل السنة
 ۷۷٫۸٥۸  ۱۱٤٫۲٦٦ الرصید في نھایة السنة
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
 ۲۰۱٥ر دیسمب ۳۱في  للسنة المنتھیة

 
 
 

 (تتمة) صافي  -مدینة الاقساط التأمین  -۷
 
 
 
 
 

 :فیما یلي تحلیل اعمار ذمم اقساط التامین المدینة التي لم تنخفض قیمتھا والناشئة عن عقود التامین 
           
 استحقاقھا ولم تنخفض قیمتھاتاریخ تجاوزت     
لم تتجاوز   

تاریخ 
ولم استحقاقھا 

  تنخفض قیمتھا

 أكثر من 
اشھر  ةثالث

وحتى ستة 
 اشھر

 ةست أكثر من 
اشھر وحتى 

اثني عشر 
 شھرا

اكثر من  
اثني عشر 

 شھرا

 المجموع 

الف لایر   
 سعودي

الف لایر  
 سعودي

الف لایر  
 سعودي

الف لایر  
 سعودي

الف لایر  
 سعودي

 ۷٤۹٫٤٤۹  ۱۸٫٦۲۱  ۷۸٫۰٦۸  ۱۸۳٫٤۸٦  ٤٦۹٫۲۷٤  ۲۰۱٥دیسمبر ۳۱
 ٥۹۸٫٦۸۷  ۱۰٫۲۹۱  ۳٦٫۲۲٤  ۱۹۷٫۸۳۱  ۳٥٤٫۳٤۱  ۲۰۱٤دیسمبر ۳۱

 
لیست من ممارسات . جمیع الذمم المدینة التي لم تنخفض قیمتھا تحصیل ان یتم  ،بناء على الخبرة السابقة ،من المتوقع    

 الشركة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدینة. 
 
 
 
 

 جودات اخرىمصاریف مدفوعة مقدما ومو .  ۸
 

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  عملیات التامین

 ۳۰٫۸۰٥  ۲۸٫۷۱۷ مصاریف مدفوعة مقدما
 ۱٥٫٤۲۱  ۲۷٫۸۹۷ ایرادات مستحقة

 ۲۳٫۳۸٤  ۱۷٫۱۲۱ )ب ۳۰(انظر ایضاح  ایداعات مقیدة
 ۱٫۲۰٥  ۱۷٫۷٤۸ ذمم مدینة اخرى

 ۹۱٫٤۸۳  ۷۰٫۸۱٥ 
 

    عملیات المساھمین
 ۱٫۷٤٦  ۳٫٥٦۳ ذمم مدینة اخرى

 
 
 .  تكالیف اقتناء وثائق مؤجلة۹
 

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  

 ٤٦٫٦۷۸  ٥٦٫٦۰۱ الرصید في بدایة السنة
 ۱۷۲٫۲۸۲  ۱۷٤٫۳۱۳ خالل السنة ومستحقات مدفوعات

 )۱٦۲٫۳٥۹(  )۱٥۲٫٤۹۹( السنة خالل اطفاء
 ٥٦٫٦۰۱  ۷۸٫٤۱٥ السنةالرصید في نھایة 

 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ۲۷ - 
 

 
  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات

   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة 
 

 معداتوأثاث وتجھیزات . ۱۰
 

          

اثاث وتجھی�زات  
تطبیق�����������ات   معدات مكتبیة

 كمبیوتر
اعم�������������ال   سیارات 

راس�������مالیة 
 ذقید التنفی

 
 المجمــوع

 لایرالف  التكلفـــة
لایر الف   عوديس

 سعودي
لایر الف  

 سعودي
لایر الف  

 سعودي
لایر الف  

 سعودي
 ۱۱٤٫۷٤۲  -  ۲۱۲  ٦۲٫۷٥۹  ٥۱٫۷۷۱ ۲۰۱٤ینایر ۱في 

 ۲۹٫۸۲٤  ۸٫۱۳۹  -  ٥٫۹۹۱  ۱٥٫٦۹٤ اضافات خالل السنة
 -  -  -  ٤٫۲٤۱  )٤٫۲٤۱( تحویالت

 ۱٤٤٫٥٦٦  ۸٫۱۳۹  ۲۱۲  ۷۲٫۹۹۱  ٦۳٫۲۲٤ ۲۰۱٥ینایر ۱في 
 ۳۱٫۰۸۸  ۱۲٫۲۹۲  -  ۱۲٫٦۸۰  ٦٫۱۱٦ اضافات خالل السنة

 )٤۰٥(  -  -  -  )٤۰٥(  تحویالت
 ۱۷٥٫۲٤۹  ۲۰٫٤۳۱  ۲۱۲  ۸٥٫٦۷۱  ٦۸٫۹۳٥ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 

          االستھالك المتراكم
 ۷۱٫٦۸۳  -  ۸٥  ٤٦٫۹۳۹  ۲٤٫٦٥۹ ۲۰۱٤ینایر ۱في 

 ۱۲٫۲۱٦  -  ٥۳  ۸٫۰۰۸  ٤٫۱٥٥ ل خالل السنةالمحم
 -  -  -  ۲٫٤٤۲  )۲٫٤٤۲( تحویالت

 ۸۳٫۸۹۹  -  ۱۳۸  ٥۷٫۳۸۹  ۲٦٫۳۷۲ ۲۰۱٥ینایر ۱في 
 ۱٤٫۳٤۱  -  ٥۳  ۸٫۷۰٤  ٥٫٥۸٤ خالل السنة المحمل

 )۱٥۸(  -  -  -  )۱٥۸( تحویالت 
 ۹۸٫۰۸۲  -  ۱۹۱  ٦٦٫۰۹۳  ۳۱٫۷۹۸ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 

          القیمة الدفتریة صافي
 ۷۷٫۱٦۷  ۲۰٫٤۳۱  ۲۱  ۱۹٫٥۷۸  ۳۷٫۱۳۷ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 
 ٦۰٫٦٦۷  ۸٫۱۳۹  ۷٤  ۱٥٫٦۰۲  ۳٦٫۸٥۲ ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱في 

 
ل اإلستھالك على قائمة بما أنھ یتم إستخدام األثاث والتجھیزات والمعدات في عملیات التأمین، فلقد تم تحمی -أ

 المتراكم.الفائض التأمین و
 

 ودیعة نظامیة. ۱۱
 

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  

    عملیات المساھمین
 ٤۰٫۰۰۰  ۸۰٫۰۰۰ ودیعة نظامیة

      

من  %۱۰قوانین التامین المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة فقد قامت الشركة بایداع مبلغ یعادل اً لمتطلبات فقو 
ملیون لایر سعودي لدى احد البنوك المحددة من قبل مؤسسة النقد السعودي. خالل  ۸۰المدفوع البالغ  راس المال

 ملیون كنتیجة لزیادة راس المال. ۹۰قامت الشركة برفع الودیعة النظامیة الى  ۲۰۱٥من عام  الرابع الربع
ودي كما انھ الیجوز سحب ھذه الودیعة بدون ان العموالت الناجمة عن تلك الودیعة مستحقة على مؤسسة النقد السع     

 الحصول على موافقة مؤسسة النقد السعودي. 
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 
 

 ذات عالقة أطرافمعامالت مع  -۱۲
 

عالقة الذات مع األطراف لمعامالت ل، فیما یلي التفاصیل ۲۷، و۲٦، ٦اإلیضاحات المعامالت في ضافة الى باإل
 خالل السنة واالرصدة الناتجة عنھا في نھایة السنة.

                                                                           
 ۲۰۱٤  ۲۰۱٥  طبیعة المعاملة ذات العالقة األطراف

 (الف لایر سعودي)  )لایر سعودي(الف    التأمینلیات عم
 ۳۰٫٥۲۸  ۳٤٫٤٦٥  اقساط مكتتبة مساھمون
اقساط تامین صادرة  مساھمون

 )(انظرایضاح أ ادناه 
 ۲٫٦٦۹  ۷٤٫۸٥۸ 

 ۷٫۰۸٥  ۱۰٫٦۲۹  مطالبات مدفوعة مساھمون
اعید تحمیلھا  عالج مصاریف مساھمون

انظر (على طرف ذي عالقة 
 ) ) ادناهباالیضاح(

 ۷٥۱  ٦۰۹ 

خدمات عالقات عامة ( انطر  مساھمون
 ) ادناه ) جـاإلیضاح ( 

 -  ۱٦۸ 

مصاریف معاد تحمیلھا  مساھمون
لطرف ذو عالقة ( انطر 

 اإلیضاح ( د ) ادناه )
 ٥٫٥۱۹  ۲٫٥۱۷ 

شركة بوبا میدل ایست لیمتد 
 )شركة منتسبة( القابضة

ظر اتعاب عالمة تجاریة (ان
 ) ۱۷ایضاح 

 ۱٦٫۹٤۸  ۱۱٫٥۰٥ 

عضو مجلس ادارة(جھة ذات 
 عالقة)

خدمات مراجعة شرعیة 
 انظر ایضاح ھـ) ادناه(

 ۱٥۰  ۱٥۰ 
 
إن أقس��ام الت��أمین الص��ادرة ھ��ي لمعی��د ت��أمین ذات عالق��ة كج��زء ج��وھري م��ن األقس��اط المكتتب��ة ألح��د عم��الء  .أ

دیس�مبر  ۳۱إن حص�ة معی�د الت�أمین ف�ي أقس�اط الت�أمین الغی�ر مكتس�بة والمطالب�ات القائم�ة كم�ا ف�ي الش�ركة. 
 أل����ف لایر س����عودي ۳٫۰۱۲و  )ملی����ون لایر س����عودي ۳۹٫۷: ۲۰۱٤أل����ف لایر س����عودي ( ۹۰۰م ۲۰۱٥

ك�ان المس�تحق للط�رف ذو  ۲۰۱٥دیس�مبر  ۳۱ملیون لایر سعودي) على الت�والي. كم�ا ف�ي  ۱۳٫٤: ۲۰۱٤(
 ملیون لایر سعودي). ۳۳٫۲: ۲۰۱٤ملیون لایر سعودي ( ۱٥٫٥العالقة عن إعادة التأمین ألقساط التأمین 

 

ي من عمالء بوبا العربی�ة الم�ؤھلین م�نھم اس�تخدام ألیسمح مستشفیات حیث قة ھي ذات العالھذه األطراف . ب 
ذات العالق��ة. تق��وم الش��ركة ب��دفع كاف��ة التك��الیف الطبی��ة المتعلق��ة بجمی��ع تل��ك العق��ود م��ع األط��راف مراف��ق 

األط��راف ب��اع اح��د  ،۲۰۱٤خ��الل  .ةللش��روط التعاقدی�ة لالتفاقی��ذات العالق��ة مق��دمي الخدم��ة وفق��ا األط�راف 
 ۳۱كم�ا ف�ي  .۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱عالقة اعتبارا من بالتالي لم یعد طرف ذو ذات العالقة حصتھ في الشركة 

 ۲۹٥ذات العالق��ة مقاب��ل التك��الیف الطبی��ة لألط��راف بل��غ المس��تحق التق��دیري واج��ب الس��داد  ۲۰۱٥دیس��مبر 
  .الف لایر سعودي

     بتقدیم خدمات قامت من االسھم في تراكس شركة عالقات عامة، والتي  %٤٥جـ. یملك احد المساھمین 
 .۲۰۱٤عامة للشركة حتى عام      

، عملوا ف�ي اح�د المش�اریع المملوك�ة ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  السنةبعض العاملین بالشركة ، وخالل    د.
اھمي الشركة. وعلیھ فقد تم استرداد تكلفة ھذه العمالة للفت�رة الم�ذكورة م�ن ھ�ذا الط�رف ذو العالق�ة الحد مس
ال��ف لایر س��عودي ع��ن ع��ام  ۲٫٥۱۷لایر س��عودي وج��رى س��دادھا خ��الل ھ��ذه الفت��رة (ال��ف  ٥٫٥۱۹والبالغ��ة
۲۰۱٤.( 

شركة مراجع�ة ش�رعیة متعاق�دة م�ع  ،رعیةیملك احد اعضاء مجلس االدارة نسبة واحد بالمائة في ھیئة المراجعة الش . ھـ
 بوبا العربیة لتقدیم خدمات مراجعة شرعیة.

كم�ا  مدین�ة مینأقساط ت�أذات العالقة في قائمة المركز المالي. لیس ھناك لألطراف تم االفصاح عن المبالغ المستحقة   و. 
 .۲۰۱٥و ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱في 
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  (تتمة)ة یحول القوائم المال إیضاحات

   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 
 

 الدفع . رصید اعادة تامین مستحق۱۳
ملیون لایر  ۳: ۲۰۱٤ال یوجد رصید مستحق الدفع لمعیدي التأمین في فرنسا وألمانیا عن الخسارة الزائدة (    

  .سعودي)
 

 الحركة في صافي االقساط غیر المكتسبة. ۱٤
 

  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
لایر (الف   

 لایر (الف   )عوديـس
 )عوديـس

     عملیات التأمین
 )۲٫۳۸۳٫۳٥۸(  )۲٫۸۹۰٫٦۷۹(  ي نھایة السنةف اقساط غیر مكتسبة

 ۱٫۳۲۳٫۰٦۹  ۲٫۳۸۳٫۳٥۸  في بدایة السنةاقساط غیر مكتسبة 
 )۱٫۰٦۰٫۲۸۹(  )٥۰۷٫۳۲۱(  ادناه) )أ(غیر مكتسبة (انظر ایضاح  طعلى األقسا حركةال

     
 ۳۹٫۷۳۳  ۹۰۰  نةالسفي نھایة  في األقساط الغیر مكتسبة التأمینحصة معیدي 
 )٤۳٫۰۱۱(  )۳۹٫۷۳۳(  السنةفي بدایة  في األقساط الغیر مكتسبة التأمینحصة معیدي 

     (انظر ایضاح األقساط الغیر مكتسبة فيحركة معیدي التامین 
 )۳٫۲۷۸(  )۳۸٫۸۳۳(  ادناه) )ب (

 )۱٫۰٦۳٫٥٦۷(  ٥٤٦٫۱٥٤  كتسبةصافي الحركة في االقساط غیر الم
 

 غیر المكتسبة كما یلي :  األقساطأ ) حركة  
    

  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )لایر سعودي(الف   

 ) ٥٫۷٤۰٫٤٤۹(  ) ۷٫۳۲۸٫۰۱٦(  خالل العامالمكتتبة األقساط إجمالي 
 ٤٫٦۸۰٫۱٦۰  ٦٫۸۲۰٫٦۹٥  األقساط المكتسبة خالل العام إجمالي 

  )٥۰۷٫۳۲۱  (  )۱٫۰٦۰٫۲۸۹ ( 
 

 كما یلي :  األقساط الغیر مكتسبةمعیدي التأمین من في حصة حركة الب ) 
    

  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )لایر سعودي(الف   

 ۷۸٫٥۲۹  ٤۲٫٤٦٤  السنة الصادر خالل التأمینمعیدي  أقساط
 ) ۸۱٫۸۰۷(  )  ۸۱٫۲۹۷(  السنة المصروفة خالل تأمینالمعیدي  أقساط

  )۳۸٫۸۳۳  (  )۳٫۲۷۸ ( 
 

 الحركة في المطالبات القائمة. ۱٥
 صافي الحركة في المطالبات القائمة خالل السنة كما یلي:     

 

  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )لایر سعودي(الف   

     عملیات التأمین
 ۸۱۲٫٥۳۰  ۱٫۰٥٤٫۳٦۹  سنةبات القائمة في نھایة الالمطالإجمالي 
 )٤٥۰٫۰۹٦(  )۸۱۲٫٥۳۰(  سنةالمطالبات القائمة في بدایة الإجمالي 

  ۲٤۱٫۸۳۹  ۳٦۲٫٤۳٤ 
     

 )۱۳٫٤۳۲(  )۳٫۰۱۲(  السنةمن المطالبات القائمة في نھایة  التأمینحصة معیدي 
 ۱۳٫۷۰۸  ۱۳٫٤۳۲  السنةبدایة من المطالبات القائمة في  التأمینحصة معیدي 

  ۱۰٫٤۲۰  ۲۷٦ 
 ۳٦۲٫۷۱۰  ۲٥۲٫۲٥۹  المطالبات القائمةصافي الحركة في 

 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 . مصاریف مستحقة ومطلوبات اخرى۱٦

 
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )سعوديلایر (الف   )لایر سعودي(الف   

     عملیات التأمین
 ۱۲۸٫۹۷۷  ۱٦٦٫۷۰٦  مصروفات مستحقة

 ۱۰۹٫٦٤۸  ٥۳٫۲۳۲  دفعات مقدمة من حملة الوثائق
 ۲٤٫۸٤۳  ٤۲٫۲۱۱  مطلوبات اخرى

  ۲٦۲٫۱٤۹  ۲٦۳٫٤٦۸ 
     

     عملیات المساھمین
 ۲٫۲۷۲  ۲٫٤۲۲  مصروفات مستحقة 

 ح (أ)ایضا(مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
 ٤۰٫۱۲٦  ٤۸٫۰۷۲  أدناه)

  ٥۰٫٤۹٤  ٤۲٫۳۹۸ 
 
 

 :فیما یلي الحركة في مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین خالل السنة )أ
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 

 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  
 ۲۹٫۲۱٦  ٤۰٫۱۲٦ الرصید في بدایة السنة

 ۱۱٫۸٤۱  ۱۲٫۲۷٦ المحمل خالل السنة
 )  ۹۳۱(  )٤٫۳۳۰( المدفوع خالل السنة

 ٤۰٫۱۲٦  ٤۸٫۰۷۲ الرصید في نھایة السنة
 

 خالل السنة على قائمة عملیاتنظرا الن خدمات الموظفین تتعلق بعملیات التامین لذا فقد تم تحمیل المبلغ المحمل  
 التامین والفائض المتراكم.

 
 . رسوم العالمة التجاریة۱۷

الشركة في أي سنة مالیة من أرباح  %٥۰الرسوم بناًء على نسب متغیرة مرتبطة بنتائج الشركة بحد أقصى        
ملیون لایر سعودي  ۱٦٫۹إلى طرف ذو عالقة بإجمالي  حقاقتكرسوم عالمة تجاریة، وبالتالي تم تسجیل إس

 ).۲۲ملیون لایر سعودي) في ھذه القوائم المالیة، (انظر إیضاح  ۱۱٫٥: ۲۰۱٤(
 

 الزكاة وضریبة الدخل -۱۸
 

 زكاة )أ
 المحمل خالل السنة

 ة والمتعلقة بالمساھمین السعودیین مما یلي:تتكون الزكاة المحمل 
 

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  

 ٦٫۷٦۷  ۱۲٫٦۹٦ مخصص السنة
 ۳٫٦٥۲  ۹۰٦ تسویات للسنة السابقة

 ۱۳٫٦۰۲  ۱۰٫٤۱۹ 
 
 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات

   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 
 

 ة وضریبة الدخل (تتمة)الزكا -۱۸
 
 (تتمة) زكاة )أ

 .الشركة وفقا لنظام الزكاة المعمول بھ في المملكة العربیة السعودیة علىتم احتساب الزكاة المستحقة      
 على ما یلي:تم إحتساب مخصص الزكاة بناًء 

 ۲۰۱٥   ۲۰۱٤  

 )لایر سـعودي(الف   )لایر سـعودي(الف  
 ۲۹٥٫۰۰۰  ۲۹٥٫۰۰۰ راس المال

 ۲۸٥٫۰۹۳  ٥٤۰٫۳٥۲ في أول المدة وفائضارباح مبقاه ، احتیاطي 
 ٦۰٫۳۰۲  ۸۷٫۰۱۳ دةمفي أول ال مخصصات

 ۲۷۰٫٦۷۲  ٥۰۷٫۸٥٦ الربح المعدل للسنة
 )۱۰۷٫۰۹۸(  )۱۱۱٫۷۳٤( اثاث وتجھیزات ومعدات وشھرة

 )۱٫٤۰۲٫۹٤۸(  )۳٫۰٤۹٫٥٦۳( استثمارات
 )۳۰٫۷۲۱(  )۲۹٫٥۰۰( اخرى

 )۱٫۷٦۰٫٥۷٦(  )٦۲۹٫۷۰۰( 

 ۳٦۷٫۰۱۳  ٦۸۸٫٦۱۹ (انظر اإلیضاح أدناه) الربح المعدل للسنة

 ۳٦۷٫۰۱۳  ٦۸۸٫٦۱۹ الوعاء الزكوي
العائد للمساھمین السعودیین المؤسسین واالكتتاب العام 

 ۲۷۰٫٦۷۲  ٥۰۷٫۸٥٦ %۷۳٫۷٥بواقع 

       
تعود الفروق بین النتائج المالیة والنتائج الزكویة بصورة رئیسیة الى بعض التعدیالت التي تمت وفقا لالنظمة المالیة          

 ذات الصلة.
 :خالل السنة فیما یلي حركة مخصص الزكاة  

 ۲۰۱٥   ۲۰۱٤  
 )لایر سـعودي(الف   )لایر سـعودي(الف  
 ۳۱٫۳۲٤  ۱۲٫٥۲۹ في اول السنةصید رال

 ۱۰٫٤۱۹  ۱۳٫٦۰۲ المحمل للسنة
 )۲٦٫۳۲۳(  - عكس قید مخصصات السنوات السابقة

 )۲٫۸۹۱(  )٦٫۳۸٦( مدفوعات خالل السنة
 ۱۲٫٥۲۹  ۱۹٫۷٤٥ الرصید في اخر السنة

  
 ضریبة الدخل.   ب

 المحمل خالل السنة       
 ۲۰۱٥   ۲۰۱٤  
 )لایر سـعودي(الف   )لایر سـعودي(الف  

 ۱۷٫٥٥۰  ۳٦٫۱٥۳ المحمل للسنة
 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 الزكاة وضریبة الدخل -۱۸

 

 ضریبة الدخل (تتمة)جـ. 
 كانت الحركة في مخصص ضریبة الدخل خالل السنة كالتالي:     

 ۲۰۱٥   ۲۰۱٤  
 )لایر سـعودي(الف   ) سـعوديلایر(الف  

 ۳٫٦۷٦  ۱۱٫۳۷٤ الرصید في اول السنة
 ۱۷٫٥٥۰  ۳٦٫۱٥۳ المحمل للسنة

 )۹٫۸٥۲(  )۲٤٫٦۹٥( مدفوعات خالل السنة
 ۱۱٫۳۷٤  ۲۲٫۸۳۲ الرصید في اخر السنة

 
 . الزكاة وضریبة الدخل المستحقةجـ
 ۲۰۱٥   ۲۰۱٤  
 )لایر سـعودي(الف   )لایر سـعودي(الف  

 ۱۲٫٥۲۹  ۱۹٫۷٤٥ اعاله)(أ) (انظر ایضاح  زكاة مستحقة
 ۱۱٫۳۷٤  ۲۲٫۸۳۲ اعاله) )ب(ح اض(انظر ای ضریبة دخل مستحقة

 ٤۲٫٥۷۷  ۲۳٫۹۰۳ 
 وضع الربوط د.

 

 ۲۰۱٤دیس�مبر  ۳۱ھا الزكویة لكافة السنوات المالیة بما فیھا السنة المالیة المنتھیة في قدمت الشركة اقرارات
 زكاة وضریبة الدخل.لمصلحة ال

 
متمثل��ة ف��ي زك��اة مطالب��ات بالزی��ادة متض��منة  ۲۰۱۲حت��ى  ۲۰۰۸ م��ن للس��نوات ربوط��اتإس��تلمت الش��ركة 

ملی�ون لایر س�عودي تتمث�ل  ۲٦٫٦ال�ى غرام�ات ت�أخیر بل�غ إجمالیھ�ا  إس�تقطاع باإلض�افةوضریبة وض�ریبة 
التي تم رف�ض  بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل اإلستثمارات في األوراق المالیة دخلفي بصفة رئیسیة 

تمث��ل  ۲۰۱٤و ۲۰۱۳ للس�نواتم�ن الوع��اء الزك�وي . كم��ا حص�لت الش�ركة عل��ى ال�ربط المب��دئي تخفیض�ھا 
س األس�باب اعترض�ت الش�ركة عل�ى تل�ك ع�ن نف�ملی�ون لایر س�عودي  ۱۳٫٤مطالبات إض�افیة وص�لت ال�ى 

 . الربوطات وفي إنتظار الرد النھائي من المصلحة
 

ملیون  ۲٦٫۳بعكس مخصص الزكاة المتعلق بالسنوات السابقة والبالغة  ۲۰۱٤قامت الشركة خالل عام 
اد أي مبالغ عن لایر سعودي نظرا العتقاد االدارة بانھ لم یعد ھناك حاجة لذلك المخصص والیتوقع سد

 السنوات السابقة لمصلحة الزكاة والدخل والتي سبق ان اخذ مخصص لتغطیتھا.
 

 المتعلق�ة خاص�ة ۲۰۱۳حت�ى  ۲۰۰۸الفترات من  ربوطاتقدمت الشركة إعتراض حول  ۲۰۱٤خالل عام 
 .ةیة والتوزیعات التعاونیمالنظاطریقة معالجة مصلحة الزكاة والدخل للودائع ب
 

 راس المال  -۱۹
 

 ملیون سھم قیمة السھم ۸۰ملیون لایر سعودي مقسم الى  ۸۰۰بلغ راس مال الشركة المدفوع         
 ریاالت سعودي) . ۱۰ملیون سھم قیمة السھم  ٤۰ -۲۰۱٤ریاالت سعودي ( ۱۰      

 
 اســـم الشــریــك

 
 نسبة الملكیة

۲۰۱٥        
 عدد الحصص

  
 نسبة الملكیة

 ۲۰۱٤  
 عدد الحصص

 ۲۱۰٫۰۰۰  ٥۲٫٥  ٤۲۰٫۰۰۰ %٥۲٫٥ المساھمین الرئیسیین
 ۱۹۰٫۰۰۰  ٤۷٫٥  ۳۸۰٫۰۰۰ %٤۷٫٥ المساھمین من اإلكتتاب العام

 ٤۰۰٫۰۰۰  ۱۰۰  ۸۰۰٫۰۰۰ %۱۰۰ المجموع
 

ة بوب��ا العربی��ة ف��ان غالبی��ة مس��اھمي ش��رك ۲۰۱٤دیس��مبر  ۳۱كم��ا ھ��و الح��ال ف��ي  ۲۰۱٥دیس��مبر  ۳۱ف��ي 
ملی��ون  ۲۱(% ۲٦٫۲٥.ال) الت�ي تمتل�ك  لیمت�د (ب�ي . أي. أو نفس�تمنت أوفرس�یزللت�امین التع�اوني ھ�م بوب�ا ا

ملی�ون س�ھم) وش�ركة  ۷٫۲( %۹سھم) والشركات التابعة لشركة ناظر القابضة وھي ش�ركة ن�اظر القابض�ة 
ملی��ون  ٦٫٦( %۸٫۲٥وش��ركة س��اس للرعای��ة الص��حیة  ملی��ون س��ھم)  ۷٫۲(%۹ب��رامج الكمبی��وتر الحدیث��ة 

ملی�ون س�ھم) م�ن راس م�ال  ۲۱(%۲٦٫۲٥كمجموع تمل�ك الش�ركات التابع�ة لش�ركة ن�اظر القابض�ة  .سھم)
 الشركة.



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات

   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 
 
 

 راس المال (تتمة)  .۱۹
 

بزی�ادة راس  ۲۰۱٥اغس�طس  ۲٤ش�ركة ف�ي اجتم�اع الجمعی�ة العام�ة المنعق�دة بت�اریخ اوصى مجل�س ادارة ال    
م��ال الش��ركة ش��ریطة الحص��ول عل��ى كاف��ة الموافق��ات م��ن الجھ��ات الرس��میة وم��ن ث��م موافق��ة المس��اھمین. 

ملی��ون لایر س��عودي وذل��ك  ۸۰۰ملی��ون لایر س��عودي ال��ى  ٤۰۰التوص��یة تتمث��ل ف��ي زی��ادة راس الم��ال م��ن 
م�ن خ�الل إص�دار مكاف�أة ع�ن ك�ل س�ھم ممل�وك ملی�ون س�ھم  ۸۰ملیون سھم الى  ٤۰السھم من بزیادة عدد ا

م األرب��اح المبق��اة ملی��ون س��ھم ع��ن طری�ق إس��تخدا ۸۰ملی��ون س��ھم إل�ى  ٤۰وبالت�الي زی��ادة ع��دد األس�ھم م��ن 
. حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد السعودي (سما) وھیئ�ة س�وق الم�ال بش�أن الزی�ادة الحالیة للشركة

س�������بتمبر  ۷بت�������اریخ  على التوالي. ۲۰۱٥اكتوبر  ۸و ۲۰۱٥دیسمبر  ۱٤المرتقبة في راس المال بتاریخ 
یة على زی�ادة راس الم�ال وتع�دیل النظ�ام االساس�ي وافق المساھمون في الجمعیة العمومیة غیر العاد ۲۰۱٥

نھ��اء االج��راءات الالزم��ة إقام��ت الش��ركة ب .۲۰۱٥ر دیس��مب ۸للش��ركة والت��ي ت��م نش��رھا ف��ي ت��داول بت��اریخ 
 .۲۰۱٦في   ینایر  النظام األساسي للشركةلتعدیل السجل التجاري و

 
 

 . خطة التحفیز طویلة االجل۲۰
، طرحت الشركة خطة تحفیز طویلة األجل لكبار الموظفین التنفیذیین والتي تم تصمیمھا لمكافأتھم على ۲۰۱۰خالل  

، وبع��د الحص��ول عل��ى ۲۰۱٤ل دورھ��م ف��ي تحقی��ق أھ��داف الش��ركة طویل��ة ال��ج وأھ��داف خط��ة الثالث��ة س��نوات، خ��ال
الموافقات الداخلیة والنظامیة، انھت الشركة تلك الخطة واس�تبعدت األس�ھم المملوك�ة وس�جلت إلت�زام یس�اوي اإللت�زام 

ت�م تس�ویة  ۲۰۱٥خ�الل الرب�ع األول م�ن . ۲۰۱٤دیس�مبر  ۳۱كما ف�ي  ۲۰۱٤النقدي لخطة التحفیز طویلة األجل لـ 
 تحفیز طویلة األجل وبعد الحصول على الموافقات الداخلیة المطلوبة.جزء من اإللتزام وفقاً لخطة ال

 
، حصلت الشركة على كل الموافقات المطلوبة لطرح خطة التحفی�ز طویل�ة األج�ل المبنی�ة بالكام�ل عل�ى ۲۰۱٥خالل 

نظامی�ة أسھم یتم تسویتھا من خالل حقوق الملكی�ة وخ�الل الرب�ع الث�اني حص�لت الش�ركة عل�ى الموافق�ات الخارجی�ة ال
 على الخطة الجدیدة. 

 
الش��ركة طویل��ة الم��دى وج��ذب أھ��داف  یبق��ى الھ��دف م��ن الخط��ة الجدی��دة ھ��و تحفی��ز فری��ق اإلدارة العلی��ا عل��ى تحقی��ق

للمش�اركین ف�ي والحفاظ على الموظفین ذو األداء العالي. تركز الخطة على كالً من األداء الحالي والمستقبلي وتسمح 
شركة وی�تم قیاس�ھا بن�اًء عل�ى نم�و ص�افي أرب�اح وإجم�الي ھ�امش رب�ح الش�ركة. إن م�دة الخطة للمشاركة في نجاح ال

 الخطة الدوریة ھي ثالث سنوات ویتم تقییم أداء الشركة في نھایة كل سنة من مدة الخطة الدوریة. 
 

تسویتھا من خالل بما أن الخطة الجدیدة مبنیة بالكامل على أساس األسھم تقوم الشركة بالمحاسبة عن الخطة الجدیدة ب
معامالت ضمن حقوق الملكیة والتي بموجبھ�ا سیحص�ل المش�تركین المواف�ق عل�یھم عل�ى ع�دد م�ن أس�ھم الش�ركة ف�ي 
نھایة كل فترة ثالث س�نوات، عن�د تحقی�ق مع�اییر األداء، تحق�ق ح�االت المش�ترك واإلنتھ�اء م�ن الموافق�ات المطلوب�ة. 

وكنتیج�ة ل�ذلك، ت�م ش�راء ل وس�یط إس�تثمارات، حالی�اً األھل�ي كابیتت�ال. ولذلك فلقد تم شراء أسھم بوب�ا العربی�ة م�ن قب�
 ، خارج فترة حظر سما.۲۰۱٥أسھم خطة التحفیز خالل النصف اثاني من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 

 (تتمة). خطة التحفیز طویلة االجل۲۰
 

الیج�وز ب�اي ح�ال م�ن االح�وال ان  خط�ة التحفی�ز طویل�ة االج�ل متمثل�ة فق�ط باس�ھم فان�ةحیث ان حصص 
تق�دیر تعك�س ان تكلفة المستحق  ،یحصل المشارك في خطة التحفیز طویلة االجل على مقابل خالفا لالسھم

، اذا یتم مراجعتھ�ا ف�ي الفت�رات الالحق�ةوس� منحھ�ا ف�ي نھای�ة ك�ل فت�رة تقری�ر االسھم المتوقعتكلفة لاالدارة 
معلوم�ات الحق�ة تش�یر إل�ى إخ�تالف ب�ین ع�دد األس�ھم المتوق�ع منحھ�ا  ظھ�ور اقتضت الضرورة، في حال�ة

ف��ي ت��اریخ االس��تحقاق، س��تتأكد الش��ركة م��ن وج��ود إحتی��اطي خط��ة تحفی��ز طویل��ة األج��ل  .والتق��دیر الس��ابق
 یساوي عدد األسھم المستحقة.

 

ی��ة والمتعلق��ة بخط��ة التحفی��ز طویل��ة األج��ل تس��تلم ف��ي محفظ��ة األس��ھم العادی��ة لبوب��ا العرب أي أس��ھم إض��افیة
بالنیابة عن المشاركین في الخطة نتیجة لتوزیعات أرباح الشركة، ف�ي ص�ورة أس�ھم مجانی�ة أو أي ص�ورة 
أخ��رى، أو نتیج��ة لتجزئ��ة األس��ھم، ی��تم تراكمھ��ا ف��ي حس��اب محفظ��ة األس��ھم العادی��ة لبوب��ا العربی��ة المتعل��ق 

 ن نسبیاً حسب حصصھم في الخطة عند استحقاقھا.بخطة التحفیز ویتم تحویلھا للمشاركی
 

بالموافقة على مدى تحقق الشروط واألداء المطلوب وعدد والمكافأة ("اللجنة") الترشیح سوف تقوم لجنة 
ستقوم اللجنة بالموافقة األسھم المستحقة والتي سیتم تحویلھا إلى المشاركین في نھایة فترة االستحقاق. 

المحفظة الخاصة للمشاركین المحددین بوبا العربیة إلى  على قیام الشركة بتحویل األسھم المحتفظ بھا في
بعد التأكد من تعلمیات حسابات المحافظ الخاصة بالمشاركین وحساباتھم البنكیة الخاصة بالمحافظ وأرقام 

 حسابات المحافظ.
 

بوبا  في حالة وجود فائض في األسھم نتیجة لعدم استحقاق كل األسھم وفقاً لخطة التحفیز والتي تحتفظ بھا
 العربیة، سیتم االحتفاظ بھا كجزء من عملیة التحویل للدورة التالیة.

 

بلغ��ت وفق�ا لل��وائح  ۲۰۱٥ان ع�دد اس��ھم خط�ة التحفی��ز طویل�ة االج��ل المش�تراه خ��الل النص�ف الث��اني لع�ام 
س�ھم  ۱۸٫۹۹۳والبالغ�ة  ۳۲٫۱۱۰سھم. ان تاریخ منح االسھم البالغة  ٥۱٫۱۰۳والموافقات الخطة الجدیدة 

لایر س��عودي  ۲۷۷عل��ى الت��والي. والقیم��ة العادل��ة للس��ھم ھ��ي  ۲۰۱٥ن��وفمبر  ۲۹و  ۲۰۱٥یولی��و ۲۳ا ھم��
لایر سعودي على التوالي.خالل العام، وافق مس�اھمي الش�ركة ف�ي اجتم�اع الجمعی�ة العمومی�ة غی�ر  ۲۲۱و

تنتق�ل عل�ى توزی�ع س�ھم منح�ة لك�ل س�ھم. س�وف یكتس�ب و ۲۰۱٥دیس�مبر  ۷العادیة والتي انعقدت بت�اریخ 
 لكل مشارك في احقیة سھم المنحة كافة حقوق االداء في نھایة فترة االكتساب.

 
سھم عقدت في اجتماع جمعیتھم  ۱سھم مجاني لكل  ۱خالل السنة، وافق مساھمو الشركة على إصدار 

. ویحق للمشاركین الحصول على سھم واحد ۲۰۱٥دیسمبر  ۷العمومیة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ 
لكل سھم قائم في نھایة فترة االستحقاق وتوزع على المشاركین في نھایة فترة االستحقاق. وعقب  مجاني

سھم من بوبا العربیة  ۱۰۲،۲۰٦، تم إحتجاز إجمالي ۲۰۱٥صدور أسھم المنحة خالل شھر دیسمبر عام 
الشخصیة  في (حساب الموظفین الحوافز طویلة االجل الخاصة بعاملین بوبا) إلى حساب محفظة األسھم

 لكل مشترك.
 

تتحقق تكلفة الخطة خالل الفترة التي یتم الوفاء بشروط الخدمة، وتنتھي بتاریخ تحقق احقیة الموظف من  
الخطة ان المصاریف المتحققة للخطة في كل تاریخ تقریر حتى تاریخ التغطیة یمثل افضل تقدیرات 

او االیرادات الظاھرة بقائمة نشاط التامین  االدارة لعدد االسھم المستخدمة في التغطیة ان المصاریف
 واالرباح المتراكمة للسنة تمثل حركة المصاریف المتراكمة المتحققة في بدایة ونھایة السنة.

 
ان اجمالي المصاریف المتحققة لخدمات العاملین المستلمة وفقا لخطة التحفیز طویلة االجل وحملت في 

ین یقابلھا زیادة في قائمة التغیر في حقوق المساھمین وفقا للمعیار قائمة نشاط التامین ضمن تكلفة العامل
 "الدفع على أساس األسھم".   ۲الدولي للتقاریر المالیة رقم 
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 (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات

   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة
 

 

 
 االحتیاطي النظامي -۲۱

 المساھمین إلى دخلیجب تحویل عشرین بالمائة من صافي وفقا لمتطلبات نظام التامین السعودي  
. وبناء علیھ، فقد حولت ئة بالمائة من راس المال المدفوعنظامي حتى یساوي ھذا االحتیاطي ماالحتیاطي الا

ملیون لایر سعودي) الى  ٦۰٫۲٦: ۲۰۱٤ملیون لایر سعودي ( ۱۲۹٫۰۲مبلغ  خالل السنة الشركة
من راس  % ۳٤٫۷ثل ملیون لایر سعودي یم ۲۷۷٫۷٦الحتیاطي النظامي البالغ االحتیاطي النظامي. ان ا

 من راس المال). %۳۷٫۲تمثل ملیون لایر سعودي عام  ۱٤۸٫۷٤: ۲۰۱٤المال (
 

 مصروفات بیع وتسویق. ۲۲
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 

 )عوديـلایر س(الف   )لایر سعودي(الف   
     
 ۷٤٫٦۲۱  ۱۰٥٫٤۹۱  تكالیف موظفین 

 ۱۸٫٦۸۷  ٤۹٫۳۸۱  مصروفات تسویق
 ۱۱٫۰۹۸  ۱۲٫۲۱۷  تكلفة اصدار البوالص وبطاقات العضویة

 ۱۱۸٫٤۸۹  ۱٦۱٫۷۹۸  مصروفات عموالت
 ۸٦٫۱۰۷  ۱۰۹٫۹۲۰  رسوم نظامیة

 ۱۱٫٥۰٥  ۱٦٫۹٤۸  )۱۷( انظر ایضاح  رسوم عالمة تجاریة
مخصص االقساط المستحقة المشكوك في 

 ۲٥٫٦۲٦  ۳۸٫٥۷۱  )۷(ایضاح تحصیلھا

 ۱٤٫٦۰٤  ۱۱٫۰٤۱  اخرى
  ٥۰٥٫۳٦۷  ۳٦۰٫۷۳۷ 

 
 مصروفات عمومیة واداریة. ۲۳

  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )لایر سعودي(الف   

     عملیات التأمین
 ۲۱۱٫۰۱۸  ۲۳٦٫٥۲۹  تكالیف موظفین

 ۱۹٫۰۲۱  ۱۹٫٤۷۲  تكالیف اصالح وصیانة
 ۱۱٫٦۲۹  ۱۲٫۰۷۳  مصروفات سفر

 ۱۲٫۲۱٦  ۱٤٫۳٤۱  أ)۱۰(انظر ایضاح  الكاستھ
 ٤٫۰٥۳  ۹٫٥۳٦  مصروفات اتصاالت

 ۳۱٫٦۰٦  ۲٦٫۸۲۳  اخرى
  ۳۱۸٫۷۷٤  ۲۸۹٫٥٤۳ 
     

     عملیات المساھمین
 ۱٫۳٦۱  ۱٫٥٤٤  )۲۷اإلدارة (إیضاح مصروفات مجلس 

 ۱٫٤۸۸  ۲٫٥۱٦  مصروفات المسؤولیة االجتماعیة
 ۱٫۲۲۲  ۱٫۲۰۷  اخرى

  ٥٫۲٦۷  ٤٫۰۷۱ 
 

 ایرادات االستثمار والعمولة.  ۲٤
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 

 )لایر سعودي(الف   )لایر سعودي(الف   
     عملیات التأمین

 ۱۳٫۰۰٥  ۲٥٫٤۱٤  ارباح ودائع مرابحة
 استثماراتمن / غیر محققة ارباح محققة 

 ٥٫۸۳۹  ۸٤۷  )٦(انظر ایضاح 
  ۲٦٫۲٦۱  ۱۸٫۸٤٤ 
     

     ت المساھمینعملیا
 ۲٫۳۹٦  ۷٫۰۷۹  ارباح ودائع مرابحة

(انظر  استثماراتمن  /غیر محققةارباح محققة(خسائر)
 ۸٫٤۰۸  )۱٤٫۷۹۳(  )٦ایضاح 

  )۷٫۷۱٤(  ۱۰٫۸۰٤ 
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات

   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة
 

 

 االیرادات االخرى .۲٥
) فیما یتعلق بدعم ملیون لایر سعودي ۱۲٫٦: ۲۰۱٤( لایر سعوديصفر الیرادات االخرى مبلغ تتضمن ا 

 االستشارات الصحیة. 
 

 االدارة الرئیسین معلومات متعلقة بموظفي .۲٦
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )لایر سعودي(الف   

     تعویض موظفي االدارة الرئیسین
 ۱٥٫٦۹۳  ۱۸٫۲۰٥  االجل مزایا قصیرة

 ۷٫۳۰۹  ٥٫٥٤۸  مزایا طویلة االجل
  ۲۳٫۷٥۳  ۲۳٫۰۰۲ 

 
تتضمن المزایا قصیرة االجل رواتب وعالوات وعموالت ومكافات سنویة وحوافز بینما تتضمن المزایا طویلة 

 االجل مكافات نھایة الخدمة للموظفین وخطة تحفیز طویلة االجل.
 
 دارة ومصروفات ذات الصلةمكافات اعضاء مجلس اال -۲۷
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )لایر سعودي(الف   

 ۱٫۰۲۰  ۱٫۰۲۰  مكافاة اعضاء مجلس االدارة
 ۹٦  ۱۱۷  اتعاب حضور اجتماعات العضاء المجلس

 ۲٤٥  ٤۰۷  األخرى مصروفات المجلس واللجان الفرعیة
  ۱٫٥٤٤  ۱٫۳٦۱ 
     

 
 اعضاء مجلس االدارة وفقا للنظام االساسي للشركة.االدارة مكافأة تدفع مكافأة اعضاء مجلس  .أ

 تمثل اتعاب حضور اعضاء المجلس بدالت لحضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجنة الفرعیة.  .ب
ج. تشمل مصروفات المجلس واللجان الفرعیة االخرى نفقة اتعاب غیر االعضاء في المجلس لحضور اجتماعات اللجنة 

 .النفقات المتعلقة باللجان الفرعیة وغیرھا من
 

 المعلومات القطاعیة .۲۸
 

یتم تنفیذ كل عملیات  .تقوم الشركة فقط باصدار عقود تامین قصیرة االجل لتقدیم خدمات رعایة صحیة 
والغراض االدارة تتم مراقبة العملیات في فئتین من العمالء  ،تامین الشركة في المملكة العربیة السعودیة

یمثل العمالء الرئیسیون الشركات الكبیرة ویتم اعتبار  التأمینعلى عدد االعضاء الذین یشملھم  وذلك بناءا
 جمیع العملیات االخرى غیر رئیسیة.

 

 .التتضمن القطاعات التشغیلیة عملیات المساھمین في الشركة
 

تسویق بیع والالتتضمن نتائج القطاع ایرادات االستثمار والعمولة واالیرادات االخرى ومصروفات ال
 والمصروفات العمومیة واالداریة.

 

التتضمن موجودات القطاع النقد ومافي حكمھ وودائع مقیدة وودائع مرابحة واستثمارات بالقیمة العادلة من 
 خالل قائمة الدخل والمصاریف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى.

 

قة والمصروفات المستحقة ومطلوبات اخرى المستح التأمینالتتضمن مطلوبات القطاع ارصدة اعادة 
 .التأمینوالتزامات ضمن خطة تحفیز طویلة االجل وحصة حملة الوثائق من فائض عملیات 
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 

 (تتمة) المعلومات القطاعیة.۲۸
 

للشركة تم اعتماد القطاعات التشغیلیة من قبل االدارة فیما یتعلق بانشطة الشركة طبقا الجرءات التقاریر الداخلیة  
 ه:وموجوداتھا ومطلوباتھا كما ھي مدرجة ادنا

 
 ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في المنتھیة  للسنة  
 المجموع  غیر رئیسي  رئیسي  
(الف لایر   

 سعودي)
(الف لایر  

 سعودي)
(الف لایر  

 سعودي)
 ۷٫۳۲۸٫۰۱٦  ۲٫۸۹٤٫٥٦۷  ٤٫٤۳۳٫٤٤۹  المكتتبة اجمالي االقساط

 )٤۲٫٤٦٤(  )۱٥٫٥۲٦(  )۲٦٫۹۳۸(  الصادرة التأمیناقساط 
 ۷٫۲۸٥٫٥٥۲  ۲٫۸۷۹٫۰٤۱  ٤٫٤۰٦٫٥۱۱  صافي االقساط المكتتبة

 )٥٤٦٫۱٥٤(  )۱۹۸٫٤۰۳(  )۳٤۷٫۷٥۱(  صافي الحركة في االقساط غیر المكتسبة
 ٦٫۷۳۹٫۳۹۸  ۲٫٦۸۰٫٦۳۸  ٤٫۰٥۸٫۷٦۰  صافي االقساط المكتسبة

       
 ٥٫۰۰۷٫٦۹۷  ۱٫۸٥۰٫۳۰٦  ۳٫۱٥۷٫۳۹۱  المطالبات المدفوعة
 )٤۸٫۹۱۰(  )۱٥٫٦٥۷(  )۳۳٫۲٥۳(  المطالبات المستردة

 ٤٫۹٥۸٫۷۸۷  ۱٫۸۳٤٫٦٤۹  ۳٫۱۲٤٫۱۳۸  صافي المطالبات المدفوعة
 ۲٥۲٫۲٥۹  ۱۱۸٫۹۳۲  ۱۳۳٫۳۲۷  المطالبات القائمةصافي الحركة في 

 ٥٫۲۱۱٫۰٤٦  ۱٫۹٥۳٫٥۸۱  ۳٫۲٥۷٫٤٦٥  صافي المطالبات المتكبدة
 ۱٫٥۲۸٫۳٥۲  ۷۲۷٫۰٥۷  ۸۰۱٫۲۹٥  نتیجة صافي االكتتاب
 ۲٦٫۹٦٥      ایرادات غیر موزعة

 )۸۲٤٫۱٤۱(      مصروفات غیر موزعة
 ۷۳۱٫۱۷٦      من عملیات التأمین لفائضا

 
 

 
 ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة  
 المجموع  غیر رئیسي  رئیسي  
لایر (الف   

 )سعودي
لایر (الف  

 )سعودي
لایر (الف  

 )سعودي
 ٥٫۷٤۰٫٤٤۹  ۲٫۱۲٥٫۸۰۹  ۳٫٦۱٤٫٦٤۰  اجمالي االقساط المكتتبة

 )۸۱٫۸۰۷(  )۲٫۸٦۰(  )۷۸٫۹٤۷(  الصادرة التأمیناقساط 
 ٥٫٦٥۸٫٦٤۲  ۲٫۱۲۲٫۹٤۹  ۳٫٥۳٥٫٦۹۳  صافي االقساط المكتتبة

 )۱٫۰٦۳٫٥٦۷(  )۳۷۹٫۸٤۱(  )٦۸۳٫۷۲٦(  الحركة في االقساط غیر المكتسبةافي ص
 ٤٫٥۹٥٫۰۷٥  ۱٫۷٤۳٫۱۰۸  ۲٫۸٥۱٫۹٦۷  صافي االقساط المكتسبة

       
 ۳٫۲۸۹٫۱۲۸  ۱٫۲۸۸٫٤٥۳  ۲٫۰۰۰٫٦۷٥  اجمالي المطالبات المدفوعة

 )۲٫۸۳۳(  )۱٫۱۷۹(  )۱٫٦٥٤(  المطالبات المستردة
 ۳٫۲۸٦٫۲۹٥  ۱٫۲۸۷٫۲۷٤  ۱٫۹۹۹٫۰۲۱  المدفوعة صافي المطالبات

 ۳٦۲٫۷۱۰  ٦۳٫٥٦۳  ۲۹۹٫۱٤۷  الحركة في المطالبات القائمةصافي 
 ۳٫٦٤۹٫۰۰٥  ۱٫۳٥۰٫۸۳۷  ۲٫۲۹۸٫۱٦۸  صافي المطالبات المتكبدة

 ۹٤٦٫۰۷۰  ۳۹۲٫۲۷۱  ٥٥۳٫۷۹۹  ایرادات غیر موزعة
 ۳۱٫٤۷۹      مصروفات غیر موزعة

      )٦٥۰٫۲۸۰( 
 ۳۲۷٫۲٦۹      التأمینالفائض من عملیات 
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  ة (تتمة)حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 
 (تتمة) المعلومات القطاعیة.۲۸
 
 
 ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  كما   
 المجموع  غیر رئیسي  رئیسي  
(الف لایر   

 سعودي)
(الف لایر  

 سعودي)
(الف لایر  

 سعودي)
       

       موجودات عملیات التأمین
 ۷٤۹٫٤٤۹  ۳۳۱٫۲۰۳  ٤۱۸٫۲٤٦  بالصافي -ذمم اقساط تامین مدینة

 ۹۰۰  ۹۰۰  -  من اقساط غیر مكتسبة التأمینحصة معیدي 
 ۳٫۰۱۲  ۳٤۰  ۲٫٦۷۲  من مطالبات قائمة التأمینحصة معیدي 

 ۷۸٫٤۱٥  ۲۰٫۳۱۰  ٥۸٫۱۰٥  تكالیف اقتناء وثائق مؤجلة
 ۳٫٥۲۹٫۷۲۰  -  -  موجودات غیر موزعة

 ٤٫۳٦۱٫٤۹٦      المجموع
       

       مطلوبات وفائض عملیات التأمین
 ۲٫۸۹۰٫٦۷۹  ۱٫۲۱٥٫۳۳٥  ۱٫٦۷٥٫۳٤٤  اقساط غیر مكتسبة

 ۱٫۰٥٤٫۳٦۹  ٤۰۰٫۷۲۹  ٦٥۳٫٦٤۰  مطالبات قائمة
 ٤۱٦٫٤٤۸  -  -  مطلوبات وفائض غیر موزع

 ٤٫۳٦۱٫٤۹٦      المجموع
       

 
 

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما  في   
 المجموع  غیر رئیسي  رئیسي  
لایر (الف   

 )سعودي
لایر (الف  

 )سعودي
لایر (الف  

 )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  من مطالبات قائمة التأمینحصة معیدي 

 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  -  -  مطلوبات وفائض غیر موزعة

 ۳٫٥٦٦٫٥٤٤      المجموع
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  ة (تتمة)حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 
 
 

 توزیعات أرباح -۲۹
 

وذلك بدفع نصف  ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱توزیعات ارباح للسنة المنتھیة في  ۲۰۱٤مایو  ۷اقترح مجلس االدارة في 
تمت الموافقة على توزیع االرباح المقترح من  .ملیون لایر سعودي للمساھمین ۲۰لایر عن كل سھم بما مجموعھ 

ھـ) ۱٤۳٥شعبان  ۷الموافق ( ۲۰۱٤یونیو  ٥یة الذي عقد في قبل المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة العاد
 .۲۰۱٤یونیو  ۲٥وبناء علیھ تم دفع االرباح بتاریخ 

 

، قام الشركاء غیر السعودیین بتسویة ۲۰۱٤مبر دیس ۳۱ونظراً لعدم توزیع أرباح للفترة المنتھیة في  ۲۰۱٥خالل 
وبناًء على مستوى توزیعات األرباح  ۲۰۱٤ملیون لایر سعودي للزكاة وضرائب الدخل، وخالل  ۲۳٫۲۲مبلغ 

 ملیون لایر سعودي. ٦٫۱۸وتسویة الزكاة وضرائب الدخل، قام الشركاء الغیر سعودیین بدلع 
 
 المحتملةاالرتباطات الراسمالیة وااللتزامات  .۳۰
 ارتباطات ایجار تشغیلي:   -أ

 دیسمبر : ۳۱المستقبلیة غیر القابلة لاللغاء كما في  يفیما یلي الحد االدنى لمبالغ دفعات االیجار التشغیل 
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )عوديـلایر س(الف   )عوديـلایر س(الف   

 ۱۰٫٦۱۱  ۱۰٫٦۱۱  خالل سنة واحدة
 ٤۲٫٤٤٦  ۳۷٫۷٦٥  س سنواتبعد سنة واحدة والیزید عن خم

 ۱۷٫۲۲۰  ۱۱٫۲۸۹  اكثر من خمس سنوات
  ٥۹٫٦٦٥  ۷۰٫۲۷۷ 

 

ملیون  ۲۳٫٤ :۲۰۱٤(ملیون لایر سعودي  ۱۷٫۰۱بلغت خطابات الضمان الصادرة  ۲۰۱٥بر مسدی ۳۱كما في   -ب
للحصول  في حسابات بنكیة كضماناتتعھدت الشركة للبنك بمبلغ مساوي  .) للعمالء نیابة عن الشركةلایر سعودي

 .على ھذه الضمانات
 (د) االلتزامات المالیة الخاصة بربوطات الزكاة والدخل.۱۸اضافة الى ماورد اعاله فقد ورد في ایضاح  -ج

 
 ادارة المخاطر -۳۱

  
شركة ولكن تتم ادارتھا من خالل عملیة تحدید وقیاس ومراقبة مستمرة مع مراعاة حدود المخاطر متاصلة في انشطة ال 

. ان عملیة ادارة المخاطر امر بالغ االھمیة لربحیة الشركة المستمرة وكل فرد المخاطر والوسائل الرقابیة االخرى 
الشركة ھي مراقبة مخاطر  التعرض المتعلقة بمسئولیاتھ او مسئولیاتھا. سیاسةفي الشركة مسؤول عن مخاطر 

 االعمال من خالل عملیة التخطیط االستراتیجي.
 
 ھیكل ادارة المخاطر   
 مجلس االدارة    
 ان مجلس االدارة ھو المسئول عن منھج ادارة المخاطر الشامل واعتماد استراتیجیات ادارة المخاطر والمباديء.   
 
 االدارة العلیا 

اإلستراتیجیة في حدود مستویات سئولة عن عملیات التشغیل الیومیة لتحقیق االھداف ان االدارة العلیا بالشركة م
 المخاطرة المسموح بھا من مجلس اإلدارة.

 
 لجنة المراجعة    
تساعد لجنة المراجعة المجلس في القیام بمسئولیاتھ فیما یتعلق بتقییم  رة،اإلدایتم تعیین لجنة المراجعة من قبل مجلس     

 ، وكذلك سالمة الرقابة الداخلیة للشركة.جودة وتكامل وسالمة التقاریر المالیة وادارة المخاطر، ومراجعة الحسابات
 

 المراجعة الداخلیة   
ادارة المخاطر من قبل المراجعة الداخلیة، تقوم المراجعة یتم تدقیق جمیع العملیات الرئیسیة والعملیات المالیة و    

ایة السیاسات واالجراءات ذات الصلة والتزام الشركة مع السیاسات الداخلیة والمباديء فالداخلیة بفحص مدى ك
وصیات الى التوجیھیة التنظیمیة. یناقش قسم المراجعة الداخلیة نتائج جمیع التقییمات مع االدارة وینقل كل النتائج والت

 .لجنة المراجعة
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

        
 ادارة المخاطر (تتمة)  .۳۱

 :فیما یلي المخاطر التي تواجھھا الشركة والطریقة التي تقلل بھا االدارة ھذه المخاطر       
 

 مخاطر التامین        
امین في تجاوز المطالبات الفعلیة المستحقة لحملة الوثائق فیما یتعلق باالحداث المؤمن علیھا القیمة تتمثل مخاطر الت

الدفتریة لمطلوبات التامین وقد یحدث ذلك الن عدد ومبالغ مطالبات التامین تتخطى التوقعات تقوم الشركة باصدار 
 عقود قصیرة االجل تتعلق بالمخاطر الطبیة.

 لمخاطرالتركز الجغرافي ل
 تتركز مخاطر التامین التي تتعرض لھا الشركة فیما یتعلق بحملة وثائق التامین في المملكة العربیة السعودیة.

 عدد ومبالغ المطالبات
تقوم الشركة باكتتاب المخاطر الطبیة فقط ویھدف التامین  .یمكن ان یتاثر عدد ومبالغ المطالبات بالعدید من العوامل

لة الوثائق عن المصروفات التي یتكبدونھا في معالجة داء او مرض او اصابھ یتم تقدیم الطبي الى تعویض حم
التامین الطبي بالدرجة االساسیة الى العمالء من الشركات واعداد كبیرة من االشخاص تشملھم التغطیة یتم في العادة 

یقع ومن شأن ھذا ان یقلل مخاطر االبالغ عن المطالبات وسدادھا خالل سنة واحدة من الحدث المؤمن علیھ الذي 
 التامین.

إن إدارة الشركة تتبع إستراتیجیة لتأكید توزیع المخاطر من خالل توزیع المنتجات بین التأمین الطبي لألفراد 
والشركات، مستوى مزایا التأمین، تنوع في أنواع المطالبات من خالل تنوع مقدمي الخدمات الطبیة، العیادات، 

كما د والمجموعات، مراقبة طبیة للتأكد أن التسعیر یأخذ في اإلعتبار الحالة الصحیة الحالیة. مستشفیات األفرا
تفرض الشركة سیاسة فعالة في إدارة وتتبع المطالبات بغرض تقلیص التعرض لتطورات مستقبلیة غیر متوقعة التي 

 قد تكون لھا تأثیر سلبي على الشركة.
 

 بات واحتیاطیات المطالباتاجعة خبیر اكتواري مستقل للمطالمر
ولمزید من تخفیض مخاطر التامین تقوم الشركة بتعیین خبیر اكتواري مستقل یقوم بالمراجعة الدوریة للمطالبات 

 والتنبؤ بالمطالبات باالضافة الى التحقق سنویا من الرصید في نھایة السنة االحتیاطي المطالبات.
 االفتراضات الرئیسیة
التى تعد االساس للتقدیرات ھي نسبة الخسارة النھائیة التقدیریة للشركة تم تحدید الخسارة  االفتراضات الرئیسیة

 النھائیة باستخدام الطرق االكتواریة بقدر االمكان.
 االجراءات المعمول بھا القرار االفتراضات

تامین المعلقة ھدفھا ان االجراءات المعمول بھا لتحدید االفتراضات المستخدمة في احتساب احتیاطي مطالبات ال
الوصول الى نتیجة حیادیة ومنطقیة لتلك االفتراضات بافضل نتیجة متوقعة مقبولة. ان طبیعة النشاط تجعل من 
الصعوبة التنبأ االكید المتوقع المناسب الي مطالبة والتكلفة النھائیة للمطالبة المبلغ عنھا. ان افتراضات الحالة یتم 

 ھا بمجرد الحصول على معلومات جدیدة.مراجعتھا دوریا ویتم تحدیث
عادة ماتخضع افتراضات مطالبات التامین المحققة والغیر مبلغ عنھا لدرجة عالیة من عدم التاكد عن التكلفة المقدرة 

. تاخذ اجراءات للمطلوبات المطلوب سدادھا والتي تم اشعار الشركة بھا والتي توفرت معلومات عن حالة المطالبة
 في االعتبار التفاصیل السابقة الواردة عن المطالبات والبرامج التفصیلیة العادة التامین.االفتراضات 

احتیاطي االرباح غیر المحققة واحتیاطي یتم تحدید التزامات االقساط بحیث تكفي مخصصات التزامات االقساط (
لتغطیة المطالبات المتوقعة المستقبلیة فروقات االقساط ، ان كانت مطلوبة او مطبقة كنتیجة لفحص كفایة االلتزامات) 

 والمصروفات المتوقع تحقیقھا للوثائق غیر المنتھیة بتاریخ المركز المالي.
یتم تحدید االلتزام المتوقعة المستقبلیة باستخدام التقدیرات واالفتراضات المبنیة على الخبرة خالل فترة انتھاء العقود 

یتھا. ان تفاصیل افتراضات احتیاطیات المطالبات المعلقة وفروقات االقساط وتوقعات االحداث الالحقة المعتقد منطق
 (و).۲مبینة في ایضاح 

 
 حاالت عدم االستقرار

تم اجراء التحلیل ادناه لمعرفة التغیرات المحتملة بشكل معقول في االفتراضات الرئیسیة مثل نسبة الخسارة النھائیة 
 ي تظھر التاثیر على صافي المطلوبات وصافي الربح.مع كافة االفتراضات االخرى الثابتة الت

التغیر في  
 االفتراضات

التاثیر على صافي 
 المطلوبات

التاثیر على عملیات التامین 
 والفائض المتراكم

۲۰۱٥ ٥% +        ۳۳٦٫۹۷۰ + ۳۳٦٫۹۷۰ + 
۲۰۱٥ ٤% + ۲۲۹٫۷٥٤ + ۲۲۹٫۷٥٤ + 
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة

 

 
 ادارة المخاطر (تتمة) .۳۱

 
 مخاطر اعادة التامین

كماھو الحال في شركات التامین االخرى ولتقلیل مخاطر التعرض المالي الناشيء عن المطالبات الكبیرة  فقد 
فر عقود اعادة التامین ابرمت الشركة في دورة اعمالھا العادیة عقودا مع جھات اخرى الغراض اعادة التامین وتو

ھذه تنوعا  اكبر لالعمال وتتیح لالدارة التحكم في التعرض للخسائر المحتملة الناشئة عن المخاطر الكبرى وتوفر 
قدرة اكبر على النمو تتاثر جمیع عقود اعادة التامین للشركة بعقود اعادة التامین للخسارة الزائدة اعادت الشركة 

ا مع جھة ذات عالقة وتم استرداد  المبالغ بموجب اتفاقیة  اضافة الى ذلك ان أي مطالبة التامین لنشاط احد عمالئھ
الف لایر تتوقف على حد خطة حملة وثائق التامین واعادت التامین یغطى الخسائر في المطالبة بین  ۲۰۰اعلى من 

اسطة الشركة امتثاال الف لایر سعودي كل المطالبات االخرى  تنشأ وتدفع بو ٥۰۰الف لایر سعودي و ۲۰۰
للمباديء التوجیھیة من مؤسسة النقد العربي السعودي على اعادة التامین جمیع شركات اعادة التامین یجب ان تكون 

 ) على االقل من قبل وكاالت التصنیف الدولیة.Aمصنفة ب(
  ملیون لایر سعودي ۳ یبلغ التعرض لمخاطر االئتمان فیما یتعلق بحصة معیدي التامین من المطالبات القائمة

ملیون لایر  ۱٥٫۰٦وفیما یتعلق بارصدة اعادة التامین  )۱٥انظر ایضاح ( ملیون لایر سعودي )  ۱۳٫٤۳: ۲۰۱٤(
 لایر سعودي). ۱۰٫۰۰۰: ۲۰۱٤( سعودي

 
 

 المخاطر المتعلقة باالطار التنظیمي 
یة والتقضي ھذه االنظمة بالموافقة على تخضع عملیات الشركة ایضا للمتطلبات النظامیة في المملكة العربیة السعود

(مثل كفایة راس المال) لتقلیل مخاطر التخلف عن السداد  االنشطة ورصدھا فحسب بل تفرض بعض القیود
 واالعصار من جانب شركات التامین من اجل الوفاء بالمطلوبات غیر المتوقعة لدى نشوئھا.

 مخاطر (مالءة) ادارة راس المال
ي السعودي ھي الجھة المخولة لتحدید وتنظیم متطلبات راس المال وتوضع ھذه المتطلبات مؤسسة النقد العرب

لضمان وجود ھوامش كافیة للمالءة وتحدد الشركة اھدافا اخرى للحفاظ على نسب راسمال سلیمة لدعم اھدافھا 
 التجاریة وزیادة قیمة االسھم الى اكبر حد ممكن.

 

عن طریق تقییم حاالت النقص بین مستویات راس المال المبلغ عنھا وتلك تدیر الشركة المتطلبات الراسمالیة 
المطلوبة بانتظام ویتم تعدیل مستویات راس المال الحالیة على ضوء التغیرات في ظروف السوق وخصائص 
مخاطر انشطة الشركة ومن اجل الحفاظ على ھیكل راس المال او تعدیلھ قد تقوم الشركة بتعدیل مبلغ توزیعات 

 االرباح المدفوع الى المساھمین او قد تقوم باصدار اسھم جدیدة من خالل السوق المالیة السعودیة.
 

من اللوائح التنفیذیة الصادرة عن مؤسسة النقد"ساما) یتعین  ٦٦بموجب متطلبات نظام التامین السعودي (المادة 
: الحد االدنى من متطلبات راس المال على الشركة الحفاظ على حد ادنى من ھامش المالءة یعادل االعلى من 

كان مستوى مالءة الشركة اقل من  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱وھامش مالءة االقساط او ھامش مالءة المطالبات كما في 
الحد االدنى لھامش المالءة بموجب متطلبات نظام التامین السعودي وقد تواصلت الشركة مع "ساما" واكدت لھا انھا 

 ءة في المستقبل.ستحقق متطلب ھامش المال
 توضح المعلومات ادناه الحد االدنى لراس المال النظامي للشركة:

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )عوديس لایر(الف  

 ۹۰٥٫۳۸۳  ۱٫۱٦٦٫۷٦۱ الحد االدنى لراس المال النظامي
 

 المخاطر المالیة
قود التامین والودیعة النظامیة واالستثمارات والنقد تتمثل االدوات المالیة الرئیسیة للشركة في ذمم مدینة ناشئة عن ع

 ومافي حكمھ وودائع المرابحة والمطالبات القائمة وبعض الموجودات والمطلوبات االخرى.
 التبرم الشركة أي معامالت تتعلق بمشتقات االدوات المالیة

ر السوق ومخاطر اسعار العمولة وتتمثل المخاطر الرئیسیة الناشئة عن االدوات المالیة للشركة في مخاطر اسعا
ومخاطر العموالت االجنبیة ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة یقوم مجلس االدارة بمراجعة السیاسات المتعلقة 

 بادارة كل من ھذه المخاطر واعتمادھا وفیما یلي ملخص بھذه المخاطر:
 
 



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ٤۲ - 
 

 (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥ر دیسمب ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ادارة المخاطر (تتمة)  -۳۱

 
 مخاطر اسعار السوق 

ان مخاطر اسعار السوق ھي المخاطر الناجمة عن التذبذب في قیمة االوراق المالیة كنتیجة التغیرات في اسعار 
 السوق.

عادلة من  ان عملیات التامین وعملیات المساھمین معرضة لمخاطر السوق فیما یتعلق بتصنیفھا لالستثمارات، كقیمة
خالل قائمة الدخل یتم تقلیل المخاطر من خالل االختبار االمثل لالوراق المالیة. تحتفظ الشركة محافظ متنوعة وتقوم 
بمراقبة مستمرة لتطورات االسواق المعنیة. باالضافة الى ذلك، یتم مراقبة العوامل الرئیسیة التي تؤثر على حركة 

 ل اداء عملیات التشغیلیة والمالیة للمستثمر فیھ.سوق االسھم والسندات بما فیھا تحلی
مع كافة المتغیرات المستدیمة سوف تؤثر على عملیات التامین وعملیات تغیر في قیمة االستثمارات  %٥ان 

 ۲۲٫۷ملیون لایر سعودي ( ۲۲) و۲۰۱٤ملیون لایر سعودي عام  ۹٫٥ملیون لایر سعودي ( ۹٫۲المساھمین بمبلغ 
 ) على التوالي.۲۰۱٤عام ملیون لایر سعودي 

من اجمالي  %۱٤٫٤بالنسبة الجمالي االقساط التامین المدینة فان خمسة من اكبر الحسابات غیر المسددة تمثل 
من  %۱۸٫۹تمثل  ۲۰۱٤(الخمسة االكبر لعام  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱رصید اقساط التامین المدینة االجمالیة بتاریخ 

 رصید اجمالي اقساط التامین المدینة.
 خاطر اسعار العمولةم

من احتمال تاثیر التغیرات في اسعار العمولة على ربحیة االدوات المالیة وقیمتھا  تنجم مخاطر اسعار العمولة
 واإلستثمارات في الصكوك . العادلة المستقبلیة وتتعرض الشركة لمخاطر اسعار العمولة على ودائع المرابحة

ون ثالثة اشھر واكثر من ثالثة اشھر باستثناء تلك الودائع المرتبطة بقیود تودع الشركة ودائع قابلة للتحقیق في غض
والتجنى الشركة أي عمولة علیھا وتحد االدارة من  یطلب الحفاظ علیھا وفقا النظمة في المملكة العربیة السعودیة

 مخاطر معدل العمولة من خالل رصد التغیرات في معدالت العموالت في عمالت ودائعھا .
 

 ۳۱ضح المعلومات ادناه التفاصیل الرئیسیة عن اجال استحقاق االوراق المالیة التي تحمل عمولة بدءا من تو
 دیسمبر:

 

 عملیات التامین
 

۲۰۱٥ 
 الف لایر سعودي

فوق ثالث اشھر   شھور ۳اقل من   
 وحتى سنة واحدة

 المجموع  غیر محدده 

 الف لایر سعودي  ديعوسالف لایر   الف لایر سعودي  الف لایر سعودي  
 ۳٫۰٤۷٫٥۲۹  -  ۱٫۹۷۱٫۸۹۲  ۱٫۰۷٥٫٦۳۷  ودائع مرابحة

 
 

۲۰۱٤ 
 الف لایر سعودي

فوق ثالث اشھر   شھور ۳اقل من   
 وحتى سنة واحدة

 المجموع  غیر محدده 

الف لایر   الف لایر سعودي  
 سعودي

 الف لایر سعودي  الف لایر سعودي 

 ۱٫۲۱۳٫۰۲۷  -  ۷۸۹٫۲۹۳  ٤۲۳٫۷۳٤  ودائع مرابحة
 

 عملیات المساھمین
 

    ۲۰۱٥     
     الف لایر سعودي    
فوق ثالث اشھر   شھور ۳اقل من   

 وحتى سنة واحدة
 المجموع  غیر محدده 

 الف لایر سعودي  الف لایر سعودي  الف لایر سعودي  الف لایر سعودي  
 ٥۰۰٫۰۰۰  -  ۳۷٥٫۰۰۰  ۱۲٥٫۰۰۰  ودائع مرابحة

 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 

 ادارة المخاطر (تتمة)  -۳۱
 

 
 

 
    

 ۲۰۱٤ 
    

     الف لایر سعودي    
فوق ثالث اشھر وحتى   شھور ۳اقل من   

 سنة واحدة
 المجموع  غیر محدده 

الف لایر   
 سعودي

 الف لایر سعودي  ديالف لایر سعو  الف لایر سعودي 

 ٤٤٫۷۳۰  -  -  ٤٤٫۷۳۰  ودائع مرابحة
 

تم تحدید مواعید استحقاق الودائع على اساس الفترة المتبقیة كما في تاریخ قائمة المركز المالي وحتى تاریخ 
 االستحقاق التعاقدیة.

 
 دیسمبر على النحو التالي: ۳۱كانت اسعار العمولة الفعلیة لالدوات المالیة التي تدفع علیھا عمولة كما في 

 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 

    عملیات التامین
 %۰٫٦٤  %۱٫٦٤ ودائع مرابحة مسجلة باللایر السعودي

    عملیات المساھمین
 %۰٫۲۸  %۲٫۱٥ ودائع مرابحة مسجلة باللایر السعودي

 
 لم یكن لدى الشركة ودائع بعمالت غیر اللایر السعودي.    
      حالة عدم استقرار قائمة عملیات التامین والفائض المتراكم وقائمة عملیات المساھمین  توضح المعلومات ادناه   
 لتغیرات محتملة في اسعار العمولة مع بقاء كافة المتغیرات االخرى ثابتة:   

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  عملیات التامین

 ۱۲٫۱۳۰  ۳۰٫٤۷٥ نقطة اساس  ۱۰۰الزیادة في اسعار العمولة بمعدل 
 )۱۲٫۱۳۰(  )۳۰٫٤۷٥( نقطة اساس ۱۰۰النقص في اسعار العمولة بمعدل 

 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 

 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  عملیات المساھمین
 ٤٤۷  ٥٫۰۰۰ نقطة اساس  ۱۰۰الزیادة في اسعار العمولة بمعدل 
 )٤٤۷(  )٥٫۰۰۰( اسنقطة اس ۱۰۰النقص في اسعار العمولة بمعدل 

 
 مخاطر العملة االجنبیة    

األجنبیة مخاطر العملة ھي مخاطر تقلبات قیمة اداة مالیة بسبب التغیرات في اسعار صرف العمالت 
تعتقد االدارة بوجود مخاطر ضئیلة في حدوث خسارة كبیرة بسبب تقلبات اسعار العمالت نظرا الى 

 اساسیة وارتباط اللایر السعودي بالدوالر االمریكي. تعامل الشركة باللایر السعودي بصورة
 
 
 
 
 
 
 



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ادارة المخاطر (تتمة)  .۳۱

 (تتمة) االئتمانمخاطر 
 

 

 مخاطر االئتمان   
ء بالتزاماتھ والتسبب للطرف االخر في تتمثل مخاطر االئتمان في اخفاق احد اطراف اداة مالیة في الوفا

 تكبد خسارة مالیة.
تعمل الشركة على الحد من مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا فیما یتعلق بالعمالء عن طریق اتباع 
سیاسة الرقابة على االئتمان ورصد الذمم المدینة القائمة بشكل مستمر من اجل تقلیل تعرض الشركة 

یل تقوم الشركة بتقدیر مخصص محدد النخفاض القیمة على اساس كل حالة للدیون غیر القابلة للتحص
بمفردھا واضافة الى المخصصات المحددة تقوم الشركة بتكوین مخصص محفظة اضافي یتم تقدیره 
على اساس جماعي بناءا على اعمار االقساط المدینة التي تجاوزت موعد استحقاقھا وتسعى الشركة الى 

تمان فیما یتعلق بالجھات االخرى التي یتم التعامل معھا عن طریق االیداع لدى الحد من مخاطر االئ
بنوك معروفة وتقوم الشركة بابرام عقود اعادة تامین مع اطراف اخرى معروفة وجدیرة بالثقة االئتمانیة 

 (مصنفة من فئة أ ومافوق).
 

 
 مالیة.یوضح الجدول ادناه اقصى تعرض لمخاطر االئتمان حسب فئة االصول ال

 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  

    عملیات التأمین
 ۱٫۳۸٤٫۲۸۱  ۲۰٥٫٥٦٥ نقد ومافي حكمھ

 ۱٫۲۱۳٫۰۲۷  ۳٫۰٤۷٫٥۲۹ ودائع مرابحة
 ۱۸۹٫۹٦۸  ۱۸٥٫۱٤۳ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ٥۹۸٫٦۸۷  ۷٤۹٫٤٤۹ بالصافي -ذمم اقساط تامین مدینة
 ۱۳٫٤۳۲  ۳٫۰۱۲ حصة معیدي التامین من المطالبات القائمة

 ۱٫۲۰٥  ۱۷٫۷٤۸ ذمم مدینة اخرى
 ٤٫۲۰۸٫٤٤٦  ۳٫٤۰۰٫٦۰۰ 

 
 

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي(الف   )عوديسلایر (الف  

    عملیات المساھمین
 ٤٦۲٫٥٦۹  ٥۹۳٫۲۹۷ نقد ومافي حكمھ

 ٤٤٫۷۳۰  ٥۰۰٫۰۰۰ ودائع مرابحة
 ٤٥٤٫٥۷۸  ٤۳۹٫۷۸٥ بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات

 ۱٫۷٤٦  ۳٫٥٦۳ ذمم مدینة اخرى
 ۸۰٫۰۰۰  ٤۰٫۰۰۰ 
 ۱٫٦۱٦٫٦٤٥  ۱٫۰۰۳٫٦۲۳ 

  
یقدم الجدول ادناه معلومات عن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان من خالل تصنیف االصول وفقا لدرجة 

درجة االستثمار اعلى درجة ممكنة تصنف الموجودات التي االئتمان لدى الشركات المماثلة للشركة تعد 
تكون خارج نطاق درجة االستثمار كعملیات غیر استثماریة مقبولة او انھا مستحقة ولكن لم تنخفض 

  قیمتھا.
 
 

 



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)
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  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
     ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 .ادارة المخاطر (تتمة)۳۱
 االئتمان (تتمة)  مخاطر  
 
 موجودات مالیة من عملیات التامین 
 
 درجة العملیات غیر االستثماریة  
درجة   

 االستثمار
مستحقة ولكن   مقبول 

لم تنخفض 
 قیمتھا

 المجموع 

الف لایر   
 سعودي

الف لایر  
 سعودي

الف لایر  
 سعودي

 الف لایر سعودي 

 ۲۰٥٫٥٦٥  -  -  ۲۰٥٫٥٦٥  نقد ومافي حكمھ
 ۳٫۰٤۷٫٥۲۹  -  -  ۳٫۰٤۷٫٥۲۹  دائع مرابحةو

 استثمارات بالقیمة العادلة من 
 خالل قائمة الدخل

 
۱۸٥٫۱٤۳  -  -  ۱۸٥٫۱٤۳ 

 -ذمم اقساط تامین مدینة
 بالصافي

 
-  ٤٦۹٫۲۷٤  ۲۸۰٫۱۷٥  ۷٤۹٫٤٤۹ 

حصة معیدي التامین من 
 المطالبات القائمة

 

۳٫۰۱۲  -  -  ۳٫۰۱۲ 
 ۱۷٫۷٤٦  -  ۱۷٫۷٤٦  -  ذمم مدینة اخرى

 ٤٫۲۰۸٫٤٤٤  ۲۸۰٫۱۷٥  ٤۸۷٫۰۲۰  ۳٫٤٤۱٫۲٤۹  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 

 

 ۱٫۳۸٤٫۲۸۱  -  -  ۱٫۳۸٤٫۲۸۱  نقد ومافي حكمھ
 ۱٫۲۱۳٫۰۲۷  -  -  ۱٫۲۱۳٫۰۲۷  ودائع مرابحة

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 ۱۸۹٫۹٦۸  -  -  ۱۸۹٫۹٦۸  قائمة الدخل

 ٥۹۸٫٦۸۷  ۲٤٤٫۳٤٦  ۳٥٤٫۳٤۱  -  بالصافي -ینةذمم اقساط تامین مد
حصة معیدي التامین من المطالبات 

 ۱۳٫٤۳۲  -  -  ۱۳٫٤۳۲  القائمة
 ۱٫۲۰٥  -  ۱٫۲۰٥  -  ذمم مدینة اخرى

 ۳٫٤۰۰٫٦۰۰  ۲٤٤٫۳٤٦  ۳٥٥٫٥٤٦  ۲٫۸۰۰٫۷۰۸  ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
 

 موجودات مالیة من عملیات المساھمین
 

 غیر االستثماریة درجة العملیات  
  

درجة 
  مقبول  االستثمار

مستحقة ولكن 
لم تنخفض 

 المجموع  قیمتھا
الف لایر   

 سعودي
الف لایر  

 سعودي
الف لایر  

 سعودي
الف لایر  

 سعودي
 ٥۹۳٫۲۹۷  -  -  ٥۹۳٫۲۹۷  نقد ومافي حكمھ

 ٥۰۰٫۰۰۰  -  -  ٥۰۰٫۰۰۰  ودائع مرابحة
استثمارات بالقیمة العادلة من 

 ل قائمة الدخلخال
 

٤۳۹٫۷۸٤  -  -  ٥۳۹٫۷۸٥ 
 ۳٫٥٦۳  -  ۳٫٥٦۳  -  ذمم مدینة اخرى
 ۸۰٫۰۰۰  -  -  ۸۰٫۰۰۰  احتیاطي نظامي

 ۱٫٦۱٦٫٦٤٥  -  ۳٫٥٦۳  ۱٫٦۱۳٫۰۸۲  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 
 
 
 

 



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ٤٦ - 
 

  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
    ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة).ادارة المخاطر ۳۱

 مخاطر االئتمان (تتمة)  
 

 

 مخاطر السیولة 
 ة بالمطلوبات المالیة عند استحقاقھا.تكون مخاطر السیولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا المتصل

تتم مراقبة احتیاجات السیولة على اساس شھري وتسعى االدارة الى توفیر اموال سائلة كافیة لتسدید التزامات 
 الشركة فور نشئوھا.

 مخاطر االدارة
 لقد تم استبعاد االقساط المحصلة مقدما من التحلیل حیث انھا تعتبر اتفاقیات ملزمة 

دول الموضح ادناه ملخص الستحقاقات االلتزامات المالیة للشركة المبنیة على المتبقى المتوقع من یظھر الج
 :االتفاقیات الملزمة غیر المخصومة 

 

اكث�����ر م�����ن   حتى سنة 
اكثر من   حتى سنة  المجموع  سنة

 المجمــوع  سنة
االلتزام��������ات المالی��������ة 

لایر ال������������������ف   لایر سعوديالف  لعملیات التامین
لایر ال��������������ف   لایر سعوديالف   سعودي

لایر ال�������ف   سعودي
 لایر سعوديالف   سعودي

 ۸۱۲٫٥۳۰  -  ۸۱۲٫٥۳۰  ۱٫۰٥٤٫۳٦۹  -  ۱٫۰٥٤٫۳٦۹ رصید المطالبات
ارص����دة معی����دي الت����امین 

 ۳٫۲٥۳  -  ۳٫۲٥۳  -  -  - الدائنة
مص����������اریف مس����������تحقة 

 ۲٦۳٫٤٦۸  ۱٫٦٥٦  ۲٦۱٫۸۱۲  ۲٦۲٫۱٤۹  ۱٫۸۷۲  ۲٦۰٫۲۷۷ وارصدة دائنة اخرى
 ۲۲٫۷٥٤  -  ۲۲٫۷٥٤  -  -  - التزامات مستحقة

 ۱٫۳۱٤٫٦٤٦  ۱٫۸۷۲  ۱٫۳۱٦٫٥۱۸  ۱٫۱۰۰٫۳٤۹  ۱٫٦٥٦  ۱٫۱۰۲٫۰۰٥ 
االلتزام����������ات المالی����������ة 

            للمساھمین
مص����������اریف مس����������تحقة 

 ٤۲٫۳۹۸  ٤۰٫۱۲٦  ۲٫۲۷۲  ٥۰٫٤۹٤  ٤۸٫۰۷۲  ۲٫٤۲۲ وارصدة دائنة اخرى
 ۲۳٫۹۰۳  -  ۲۳٫۹۰۳  ٤۲٫٥۷۷  -  ٤۲٫٥۷۷ زكاة وضریبة مستحقة

 ٤٤٫٤۹۰  -  ٤٤٫٤۹۰  ۳۲٫۲۰۱  -  ۳۲٫۲۰۱ اطراف ذات عالقة دائنة
 ۷۷٫۲۰۰  ٤۸٫۰۷۲  ۱۲٥٫۲۷۲  ۷۰٤  ٫٦٦٥۰٫۱۲٦  ۱۱۰٫۷۹۱ 

 ۱٫۲۱۲٫۷۹٦  ٤۱٫۷۸۲  ۱٫۱۷۱٫۰۱٤  ۱٫٤٤۱٫۷۹۰  ٤۹٫۹٤٤  ۱٫۳۹۱٫۸٤٦ اجمالي االلتزامات المالیة 
 

 وضع السیولة
ات المالیة في قائمة المركز المالي اعدت وفقا للتدفقات النقدیة المخصومة وتقدیر مدیونیات وفقا أي من االلتزام

 لالساس الموضح اعاله. الیوجد فروقات بین تواریخ االستحقاق والمتوقعة لاللتزامات المالیة للشركة.
 
 
 
 

درجة   
 االستثمار

مستحقة ولكن   مقبول 
لم تنخفض 

 قیمتھا

 المجموع 

الف لایر   
 سعودي

الف لایر  
 سعودي

الف لایر  
 سعودي

الف لایر  
 سعودي

 ٤٦۲٫٥٦۹  -  -  ٤٦۲٫٥٦۹  نقد ومافي حكمھ
 ٤٤٫۷۳۰  -  -  ٤٤٫۷۳۰  ودائع مرابحة

لعادلة من استثمارات بالقیمة ا
 خالل قائمة الدخل

 ٤٥٤٫٥۷۸  -  -  ٤٥٤٫٥۷۸ 

 ۱٫۷٤٦  -  ۱٫۷٤٦  -  ذمم مدینة اخرى
 ٤۰٫۰۰۰  -  -  ٤۰٫۰۰۰  احتیاطي نظامي

 ۱٫۰۰۳٫٦۲۳  -  ۱٫۷٤٦  ۱٫۰۰۱٫۸۷۷  ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱



 شركة بوبا العربیة للتامین التعاوني
 (شركة سعودیة مساھمة)

- ٤۷ - 
 

  (تتمة)ة حول القوائم المالی إیضاحات
    ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 

 االرباح للسھم الواحد -۳۲
صافي الربح للسنة المالیة على المتوسط المرجح لعدد االسھم العادیة الصادرة تم احتساب االرباح للسھم بقسمة 

 والقائمة في نھایة السنة المالیة، والیمكن تطبیق االرباح المخفضة للسھم الواحد على الشركة.
لایر للسھم الواحد على اساس المتوسط المرجح لعدد  ۳٫۷۸لماضیة البالغ تم احتساب عائد السھم في السنة ا    

ثمانون ملیون سھم) وفقا العتمادھا خالل الجمعیة ( ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰د زیادة راس المال واالسھم بعد الصادر بع
ت وفقا للمعاییر العمومیة غیر العادیة للمساھمین خالل العام كما ان عائد السھم للسنة السابقة المعاد احتسابھا ظھر

 الدولیة المحاسبیة ذات الصلة.
 
 القیمة العادلة لالدوات المالیة -۳۳
 

القیمة العادلة ھي الثمن التي یتم الحصول علیھ مقابل بیع اصل او سداده لتحویل التزام في معاملة منتظمة  أ .
تراض ان معاملة بیع االصل بین مشاركین في االسواق في تاریخ القیاس یعتمد قیاس القیمة العادلة على اق

 :او تحویل االلتزام یحدث اما
 أو ,في السوق الرئیسي لالصل اوااللتزام  -
 في غیاب السوق الرئیسي في افضل سوق مواتي لالصل او االلتزام -
 . یجب ان تتمكن الشركة من الوصول الى السوق الرئیسي او السوق المواتي 

 ۳۱و ۲۰۱٥  دیسمبر ۳۰اختالفا جوھریا عن قیمھا الدفتریة كما في التختلف القیم العادلة لالدوات المالیة 
الدخل (االیضاح رقم  وبدون عالقة باالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة ۲۰۱٤دیسمبر 

 ) لم یكن لدى  الشركة أي ادوات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة.٦
 

 :لي لتحدید واالفصاح عن القیمة العادلة لالدوات المالیةتستخدم  الشركة التسلسل الھرمي التا ب.
 

 ( مثال , بدون تعدیل أو إعادة تشكیل ) .  .المستوى االول: االسواق المتداولة في اسواق نشطة لنفس االداره
 

لھا المستوى الثاني: االسواق المتداولة في اسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة او اسالیب تقییم اخرى من اج
 تبنى كافة المدخالت الجوھریة على معطیات االسواق الممكن ادراكھا.

 
 لیب التقییم التي من اجلھا الیبنى أي مدخل جوھري على معطیات االسواق الممكن ادراكھا.االمستوى الثالث: اس

 
 

بالقیمة العادلة ھي فان كافة االدوات المالیة التي تم تقییمھا  ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في تاریخ 
 یالت بین المستوى االول والثاني والثالث خالل الفترة.حوالیوجد أي ت.ادوات المستوى الثاني 

 
 .  ارقام مقارنة۳٤

 تم اعادة تبویب بعض ارقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالیة.  
 

 الى من بند القائمة المالیة
 المبلغ 

 الف لایر سعودي
مدفوعات مقدما  في حكمھ قد ومان ودائع مقیده

 ۲۳٫۳۸٤ وموجودات اخرى
 

 اعتماد مجلس االدارة . ۳٥
 

 ۱۷ھـ الموافق ۱٤۳۷ جمادى األولى ۸تم اعتماد ھذه القوائم المالیة االولیة الموجزة من قبل مجلس االدارة في 
 م. ۲۰۱٦فبرایر 

 
 


