
bupa.com.sa





قواعد جديدة... ضرورات جديدة...
إن التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 أحدثت تغيرات في العالم كله 
وفرضت “قواعد جديدة” أصبحت تحكم سير جوانب متعددة من حياتنا. ومع 
هذه القواعد الجديدة جاءت ضرورات جديدة تحدد كيفية إدارة الشركات –كلٌّ 

منها في مجاله – لعملياتها، وكيفية وصولها إلى عمالئها، وابتكار منتجاتها 
وخدماتها وغير ذلك الكثير. وظلت بوبا العربية سباقًة في الطليعة، 

المنحنى، حيث استفادت من منصتها الرقمية المتخصصة لتجديد وتقديم 
خيارات رعاية صحية جديدة متوافقة مع القواعد الجديدة  لعمالئها. 
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 لقد أثبتت دولتنا في كل الظروف على مدار الثالثمائة عام الماضية
  أنها قادرة على تجاوز كافة التحديات بعزم وإصرار والخروج منها

 منتصرة دائًما بحمد اهلل وفضله.
رسالة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
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الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين

 صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان
بن عبد العزيز آل سعود

 ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
  وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون

 االقتصادية والتنمية
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“بعد أن واجهنا أسوأ الصعوبات نتيجة الجائحة، نجحنا في بوبا العربية في 
تجاوز عام 2021م، لنخرج منه أقوى وأكثر حيوية وابتكاًرا وتنوًعا وإنصاًفا، 

وأظهرنا قدرة مذهلة على الصمود في مواجهة الشدائد. كما شهد هذا 
العام أيًضا تأكيدنا من جديد على ريادتنا في القطاع، وتعزيز عالقاتنا مع 

جميع الجهات المعنية، وخلق قيمة أكبر لمساهمينا.”

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
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 التغلب على التحديات الكبيرة 
انتقلت نسبة 98٪ من القوى العاملة لدينا فعلًيا التباع ترتيبات العمل من المنزل 

والمكتب والمزج بينهما، مع حفاظهم على أداء واجباتهم بسالسة وكفاءة، وتلبية 
احتياجات العمالء بشكل فعال. وقد أدى تخفيف القيود الناجمة عن الجائحة إلى استعادة 

الوضع شبه الطبيعي بشكل تدريجي، وتحسين بيئة العمل.

وأسهمت رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتركيزها على التنويع االقتصادي، 
إلى جانب الجهود الهائلة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة من أجل االستمرار في النمو 

االقتصادي في تحقيق مناخ مواتي لألعمال. 

وسجل قطاع التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية خالل العام نمًوا بنسبة 
7٬7٪، وتغلب على التراجع الناجم عن خروج العمالة الوافدة، الذين شكلوا جزًءا كبيًرا 

من عدد األفراد المؤمن لهم. وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التي حققتها بوبا 
العربية قيمة 11٬38 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8٬9٪ عن العام السابق. 
وقد ساعد هذا النمو بوبا على تعزيز مكانتها الريادية في قطاع التأمين الصحي بحصة 
قياسية من )أعداد المؤمن لهم( بلغت 32٪ )+ 0٬5 نقطة مقابل العام الماضي(. وبلغت 

أرباحنا للسهم الواحد 5٬23 ريال سعودي في عام 2021م. 

خالل فترة فرض القيود بسبب جائحة كورونا، ارتفع الطلب على الحلول الرقمية بشكل 
هائل واستجابت بوبا العربية على الفور من خالل تقديم العمليات والخدمات الرقمية، مما 

منحنا ميزة تنافسية في تلبية طلبات العمالء، وتحسين أدائنا. 

كما أننا أولينا السالمة الجسدية والعقلية لزمالئنا أهمية قصوى حيث قمنا بتنفيذ 
سلسلة من البرامج عبر اإلنترنت لضمان نجاح التكيف مع بيئة العمل الجديدة. كما نفذنا 

أيًضا سلسلة من مبادرات التعلم والتطوير لزمالئنا من خالل تسخير موارد المؤسسات 
التعليمية واالستشارية الدولية رفيعة المستوى. وقد تم ذلك من أجل تحقيق الكفاءة 

المثلى للقوى العاملة، وضمان استمرارية األعمال، والمحافظة على ثقافة األداء العالي مع 
االستمرار في تطوير قادة المستقبل. 

التقدير اإلقليمي والدولي 
يسرنا دوًما أن نرى التزامنا بالتميز التشغيلي واألداء العام القوي يحظى باالعتراف على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

بشكل عام
 لهم تم تصنيف طل ناظر كأحد أفضل 100 رئيس 	�

تنفيذي في الشرق األوسط لعام م بواسطة فوربس الشرق األوسط 2021م2021

اختيار شركة بوبا العربية كأفضل شركة تأمين صحي لعام 2020م و2021م - 	�
في المملكة..... العربية السعودية في الدورة الثامنة لجائزة قطاع التأمين 

في الشرق األوسط.

تم تصنيف العالمة التجارية لبوبا العربية في عام 2021م ضمن أقوى 10عالمات  	�
في المملكة العربية السعودية في عامي 2020م و2021م

حصلت بوبا العربية على جائزة شركة التأمين الصحي للعام - المملكة 	�
العربية السعودية في جوائز مجلة األعمال الدولية 2021م

الموظفين
جائزة أفضل صاحب عمل للعام وأفضل مبادرة إلشراك الموظفين باختيار 	�

الجمهور في الشرق األوسط من المعهد المعتمد لألفراد والتنمية لعام 
2021م

جوائز المواهب من "لينكد إن" كأفضل عالمة تجارية لصاحب عمل )للشركات 	�
التي تضم 500-2000 موظف(

المسؤولية االجتماعية المؤسسية
جائزة "أفضل مبادرة للمسؤولية االجتماعية للشركات للسنة الثانية على 	�

التوالي

أفضل مبادرة لتأثير المسؤولية االجتماعية للشركات في المملكة العربية 	�
السعودية. منحت من قبل قمة المسؤولية االجتماعية للشركات، المملكة 

العربية السعودية

أفضل منظمة متكاملة للمسؤولية االجتماعية للشركات في المملكة 	�
العربية السعودية. منحت من قبل قمة المسؤولية االجتماعية للشركات. 

المملكة العربية السعودية

الشركة الرائدة في برامج المسؤولية االجتماعية المتعلقة باأليتام	�

تساهم الشركة بشكل فعال في بناء شراكات دائمة مع جميع الجهات المعنية ومع 
أطراف المجتمع المحلي. وقد أولينا اهتماًما خاُصا للعالقات مع شركاء األعمال والموردين، 
وال سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في المناطق التي نعمل فيها. كما 

عززنا شراكاتنا مع منظمات األعمال الدولية والشركات االستشارية الرائدة. 

تم تنفيذ برنامج بوبا العربية للمسؤولية االجتماعية للشركات تحت شعار “يد العون” 
والذي يهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل للقطاعات األكثر استحقاًقا في مجتمعنا. وفي 

إطار مشروعنا الرائد للمسؤولية االجتماعية للشركات، تعاونا مع وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية في تلبية احتياجات األيتام الذين يعيشون في مراكز الوزارة. ونحن 

ملتزمون التزاما تاًما بإحداث أثر إيجابي في حياتهم، على المستويين الجسدي والنفسي. 
وقد شارك زمالؤنا بكل إخالص في هذه المبادرات.

ومع تحول األمن السيبراني إلى محور اهتمام رئيسي في القطاع، أجرى قسم األمن 
السيبراني ومخاطر التقنية لدينا إصالح شامًلا لجميع أنشطة إدارة استمرارية األعمال، بناًء 

على سياسة مؤسسية محدثة إلدارة استمرارية األعمال.

باسم مجلس اإلدارة، أود أن أعرب عن خالص تقديري لجميع أفراد شركتنا، الذين أسهموا 
إسهاًما كبيًرا في بناء بوبا العربية. إن أفراد شركتنا، بما فيهم الموظفين وأعضاء لجان 

مجلس اإلدارة، هم الذين مكنونا من تحقيق نتائج استثنائية وضعتنا في صدارة هذا 
القطاع. 

كما أود أن أشكر جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المساهمون والعمالء والشركاء 
والجهات الرقابية والتنظيمية ومقدمو الخدمات على دعمهم المستمر والتزامهم 

بمساعدتنا في التغلب على التحديات الهائلة لهذا العام. سنظل ملتزمون كمجلس 
إدارة وكشركة بأطرنا االستراتيجية والحوكمة التي تمكننا من الحفاظ على موقعنا القوي 

والقيادي. 

فاإلنجازات التي حققناها والدروس المستفادة خالل هذه األوقات العصيبة ما كان لها أن 
تتحقق لوال الصمود الذي أبداه أفرادنا المخلصون والمتحمسون، وإنني على ثقة من أننا 

سنواصل التفوق والتغلب على التحديات، ونخرج منها أقوى من أي وقت مضى.

بالنيابة عن مجلس اإلدارة

المهندس لؤي هشام ناظر
رئيس مجلس اإلدارة
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“نعتقد أن قرارتنا االستراتيجية ساعدتنا على تجاوز االضطرابات المتوقعة 
لعام 2021،م والتي أثرت على القطاع بأكمله، وقد حققنا نتائج قوية سواًء 

بالنظر إليها بشكل مطلق أو نسبي. عالوًة على ذلك، سنظل بفضل قرارتنا 
في موضع جيد من حيث الفرص والتحديات في عام 2022م.”

كلمة الرئيس التنفيذي
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بعدما اختتمنا عام 2020م بأقوى أداٍء لنا على اإلطالق، كنا نتوقع أن تواجهنا تحديات 
خطيرة. 1( كنا نعلم أن عدد المطالبات المنخفض في عام 2020م، بسبب اإلغالق وانخفاض 
عدد المترددين على مقدمي الخدمات الصحية، سيرتفع ارتفاًعا هائًلا في عام 2021م، حيث 
سوف يتم تنفيذ العمليات المؤجلة ويزداد عدد المترددين ازدياًدا كبيًرا. 2( تطبيق المادة 

11 - التي تم اإلعالن عنها في نهاية عام 2020م - من شأنه أن يجلب تكاليف مطالبات 
إضافية لم تكن موجودة في عام 2020م، حيث سوف يتم قبول ما يقرب من 200 من 

مقدمي الخدمات الطبية الحكومية لألشخاص المؤمن لهملهم بأسعار موحدة مفروضة 
تحددها الجهات التنظيمية. 3( لن يؤدي االنتقال إلى المنصة الوطنية الموحدة للتعامالت 

التأمينية الصحية "نفيس" إلى إضافة تكاليف إضافية لكل من الدافعين ومقدمي 
الخدمات فحسب، بل سيؤدي أيًضا إلى الضغط على قدرات التطوير والتكامل لعملياتنا 

و4( إن تقلص السوق التي يمكن الوصول إليها )من ناحية التغطية التأمينية( بسبب 
وجود فجوة لاللزامية من شأنه أن يعيق النمو بالنسبة لنا وللقطاع ككل.

التحديات البارزة لعام 2021:

المطالبات المرحلة من عام 2020 إلى عام 2021.  •

تطبيق المادة 11.  •

االنتقال إلى منصة نفيس.  •

تقلص عدد المؤمن لهم.   •

كانت  استجابتنا لهذه التحديات هي االستمرار في التركيز على استراتيجية النمو 
“1Bupa” من خالل: 1( االنضباط في استراتيجيتنا للتسعير وأال تضللنا نسب الخسارة 

المنخفضة بشكل مصطنع لعام 2020م، 2( استمرار االستثمار في القيمة المضافة 
للخدمات التي نقدمها لتكون هي أفضل ما يخدم عمالئنا وأعضائنا، 3( مضاعفة مبادرات 

التحول الرقمي من حيث أ( الخدمة/التشغيل، ب( المبيعات الرقمية و ج( إنشاء شركة بوبا 
العربية لالستثمار الجريء )BAV( كذراع استثماري سيمكنها من لعب دور ريادي في مجال 
التكنولوجيا الصحية و 4( االستثمار في موظفينا، الذين نعتقد أنهم السبب في كوننا ما 

نحن عليه، مع برامج تطوير مركزة ومصممة خصيًصا لمختلف المستويات والوظائف..

بوصلة الطريق لعام 2021:

استراتيجية تسعير منضبطة.  •

تعزيز الخدمات المعروضة.  •

اعتماد التحول الرقمي.   •

االستثمار في موظفينا.  •

لمحة عن مؤشرات األداء الرئيسية: 
أداء قوي للغاية بالنظر إلى التحديات التي واجهتنا:  

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة:

11.38 مليار ريال سعودي، 
+8.9% مقارنًة بعام 2020م. 

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل: 

 730.7 مليون ريال سعودي،
-11.3% مقارنًة بعام 2020م.

دخل االستثمار: رقم غير مسبوق يقدر بـ: 

262 مليون ريال سعودي،   
+23% مقارنًة بعام 2020م.

األصول الخاضعة لإلدارة: 

9.4 مليار ريال سعودي،  
+5% مقارنًة بعام 2020م

صافي نقاط التوصية من العمالء: 

54
+2.8٪ مقارنًة بعام 2020

نسبة توطين الوظائف )السعودة(:

%81
أداء استثنائي للتحصيل  

في بيئة تسودها تحديات االئتمان والتحديات المتعلقة بالسيولة.

حصة رائدة في السوق بلغت %48.

تمهيد الطريق للخطوات للمستقبل: 
التحول الرقمي...

التحول الرقمي:

عدد مرات تحميل التطبيق: 1,7 مليون  •
العمليات من خالل التطبيق: 28 مليون  •

تقييم التطبيق: 4,5  •
نقاط التوصية من العمالء للتطبيق االلكتروني: 79  •

نماذج  الذكاء االصطناعي المفعلة: 4  •
أتمتة العمليات من خالل الروبوتات: 56  •

ستواصل  بوبا العربية تعزيز مكانتها الريادية في مجال التحول الرقمي وبناء نظامها 
البيئي الرقمي من أجل تعزيز الخدمات الرقمية التي تتيحها لعمالئها. لقد اختتمنا عام 

2021م بتقديم قيمة مضافة للعمالء تجعل التقنيات الرقمية ركيزة ألهم األعمال والخدمات 
المقدمة للعمالء. في الواقع، شهد العام الماضي تعزيز المكونات التالية أو تغييرها 

بشكل كبير لتقديم تجربة ممتازة ومخصصة لعمالئنا: 

الصحة الرقمية: يتم اآلن تقديم جميع خدمات "طبتم" من خالل تطبيقنا. 	�
الكفاءة : قمنا بنشر أتمتة العمليات الروبوتية في العديد من اإلجراءات المهمة لزيادة 	�

اإلنتاجية. 
األتمتة: قمنا بزيادة أتمتة منصة مبيعاتنا الرقمية إلى حد كبير، مما أدى إلى زيادة 	�

استبقاء العمالء. 
الذكاء االصطناعي: بدأنا نماذج الذكاء االصطناعي للتنبؤ بالنتائج الصحية وإدارة 	�

التكلفة الطبية بشكل أفضل. 
التمويل الرقمي: لقد بدأنا العديد من المبادرات لرقمنة عملياتنا المالية وتنفيذ العديد 	�

من التغييرات التنظيمية المخصصة. 
األشخاص: إننا نصمم ونعمل على تنفيذ منصة إدارة رأس المال البشري التي ستحقق 	�

تجربة أفضل للموظفين. 
خالل عام 2022م، ستعمل بوبا العربية على تقديم مبادرات جوهرية مثل السجل الصحي 

اإللكتروني، وأداة الذكاء االصطناعي للتحقق من األعراض ، وروبوت المحادثة الطبية 
باإلضافة إلى إدارة صحة المجموعات. الهدف من هذه األخيرة هو تحقيق نجاح غير مسبوق 

في الحد من تضخم األسعار مع تعزيز النتائج الصحية للمؤمن لهم . 
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الثقافة محرك األداء المتميز

رتباط الموظفين: 83 نقطة   •
مبادرات الموارد البشرية: 32  •
نسبة تعاقب وظيفي: ٪83  •

برامج التعلم  80  •
متوسط ساعات التعلم/الشخص: +20  •

نسبة دوران الموظفين: %9  •

نحن ندرك أن موظفينا هم الذين يقدمون تجربة عمالء استثنائية لشركة بوبا العربية، 
ونسعى جاهدين لخلق ثقافة من شأنها أن تجذب وتستبقي الموظفين الموهوبين 

واألكثر ارتباطًا. لسنوات، ازدهرت شركة بوبا العربية لتصبح شركة الرعاية الصحية التي 
تحظى بأعلى درجات االحترام والتقدير، والتي تجذب أفضل المواهب في المجال وتنميها 
وتزيد من مشاركتها وتعمل على استبقائها. لم يكن عام 2021 مختلًفا حيث نجحنا في 

تخطيط وتنفيذ أكثر من 32 مبادرة للموارد البشرية و 16 سياسة و 12 ممارسة لموظفينا 
خالل الظروف الصعبة. تقدم للعمل المزيد من األشخاص وانضم إلينا عدد أكبر في عام 

2021 وغادرنا عدد أقل وبقي معدل دوران الموظفين هو األقل حيث بلغ 9٪. لقد قدمنا 
ألفضل موظفينا الموهوبين الذين حققوا أداًء استثنائيًا، أكثر من 140 ترقية وقمنا بنقل 

أكثر من 199 موظف عبر فرص وظيفية متعددة داخل الشركة، وبالتالي حافظنا على 
نسبة تعاقب وظيفي صحي للغاية بنسبة 83٪. عقدنا شراكة مع أفضل مراكز التعلم 

)كورنيل وهارفارد وهالت وآي إم دي وغيرها( لتوفير أكثر من 80 برنامًجا تعليمًيا، تغطي 
أكثر من 1400 موظف بمتوسط أكثر من 20 ساعة تعلم للموظف الواحد. انضم إلينا الكثير، 
ولم يتركنا سوى القليل وبين هذا وذاك، نجحنا في تحفيز وإشراك موظفينا بشكل كبير 

من خالل مبادرات ثقافية متعددة تم تتبعها من خالل ،"شركة "غلينت شريكنا الخارجي، 
وحققنا درجة ارتباط تنظيمي قياسية تبلغ 83 نقطة. كل هذه الجهود مكنتنا من تحقيق 
أهدافنا المالية، وتوفير تجربة أفضل للعمالء والحفاظ على مكانتنا الريادية في السوق. 

 التطلع إلى عام 2022

إننا  ننظر إلى عام 2022 بتفاؤل يشوبه الحذر حيث نتوقع أن تلقي الكثير من األحداث 
بظاللها على السوق: 

عوامل االقتصاد الكلي: وتيرة وقوة االنتعاش بعد الوباء، مع رفع القيود وكذلك 	�
تأثير ارتفاع أسعار النفط بجانب التحديات اللوجستية المستمرة من العام السابق. 

هذه العوامل سيكون لها تأثير على سوق التوظيف وهو المحرك الرئيسي للتأمين 
الصحي.

العوامل التنظيمية: 1( عدد األفراد المؤمن لهم حالًيا أقل بحوالي 30٪ من حجم 	�
السوق المستهدف عند تنفيذ الجهة التنظيمية للنظام بالكامل. لقد شهدنا بدء 

المبادرات في هذا الجانب وسنحتاج إلى رؤية نتائجها للحكم على فعاليتها، 2( إنفاذ 
التأمين الصحي للعمالة المنزلية سيجلب شريحة جديدة إلى السوق، 3( إطالق مجلس 

الضمان الصحي لسياسة تأمين صحي محسنة تحت اسم حزمة المزايا األساسية، 
والتي سيتم تنفيذها اعتباًرا من يوليو 2022، ستوفر مزايا أفضل وأعلى للعمالء 

المؤمن لهملهم ولكنها ستؤدي إلى تكلفة أعلى حيث يجب على القطاع احتساب 
كلفتها لمعادلة مخاطر االستهالك و 4( التأثير الكامل إلطالق منصة نفيس التي تبلغ 

تكلفة خدماتها 2٪ من قيمة المطالبات
العوامل السلوكية: 1( ظهور سلوك جديد من مقدمي الخدمات الطبية بممارسة البيع 	�

المتقاطع والبيع البديل، مما يؤدي إلى زيادة االستخدام، والتوسع الجغرافي للبعض و 
2( زيادة ملحوظة في استخدام العمالء، وزيادة الزيارات إلى مقدمي الخدمات الطبية. 

أعتقد أن بوبا العربية مستعدة جيًدا للتعامل مع هذه التحديات لتحقيق النتائج المرجوة. 
وتنبع ثقتي هذه من ثقافة األداء الراسخة التي بنيناها على مر السنين، ومن االستعداد 

الفني لفريق الخدمة والتشغيل لدينا وموظفينا الرائعين الذين يعملون مع العمالء 
وجًها لوجه والذين يخلقون ويطورون ويحافظون على أفضل العالقات مع الجهات 

المعنية.

طل هشام ناظر
 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
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تقرير 
األعمال
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نؤمن في بوبا العربية بتوفير الرعاية التي تضمن السالمة العامة لعمالئنا. 
ولكوننا جزء من أكبر شبكة صحية عالمية في العالم، فإننا نعمل دون كلل 

للحفاظ على سمعتنا وريادتنا. تتيح لنا شبكتنا العالمية الوصول إلى الخبرة 
المكتسبة على مدار أكثر من 70 عاًما وتقدم لنا تحليالت ورؤًى تساعدنا في 

تخصيص الرعاية المقدمة لتحقق أفضل مالءمة للعمالء في المملكة العربية 
السعودية. إن حلول وخدمات الرعاية الصحية لدينا تتطلع للمستقبل كما 

أننا نستفيد من األنظمة والعمليات اآللية والرقمية للتمكن من تقديم 
الرعاية المستمرة. 
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حضورنا العالمي 

مجموعة بوبا
بوبا هي شركة رعاية صحية عالمية تخدم أكثر من 38 مليون عميل في جميع أنحاء 

العالم وتوظف بشكل مباشر حوالي 84000 شخص. تأسست بوبا في المملكة المتحدة 
في عام 1947، وتوسعت عالمًيا لتشمل شركات في أستراليا وإسبانيا وشيلي وبولندا 

ونيوزيلندا ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة وتركيا والبرازيل والمكسيك والواليات 
المتحدة والشرق األوسط وأيرلندا. كما أن لدينا أيًضا شراكات أعمال في المملكة العربية 

السعودية والهند.

يمثل التأمين الصحي الجزء األكبر من األعمال، ويغطي 21.1 مليون عميل يمثلون نسبة 
71٪ من إيرادات المجموعة. كما تقدم بوبا في بعض أسواقها خدمات الرعاية الصحية إلى 

16.9 مليون عميل من خالل عياداتها ومراكز طب األسنان والمستشفيات الخاصة بها. 
وترعى المجموعة أيًضا حوالي 20٬000 مقيم في مؤسسات رعاية كبار السن التابعة لها في 

المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وإسبانيا.

تضم مجموعة بوبا ثالث وحدات أعمال في السوق هي آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا 
وأمريكا الالتينية “وبوبا جلوبال” والمملكة المتحدة. كما تضم المجموعة أيًضا شراكات 

 .)Niva Bupa( أعمال تأمين صحي في المملكة العربية السعودية وفي الهند

النتائج المالية لعام 2021

 84٬000 
موظف

 75 سنة 
من تقديم الرعاية الصحية 

والحفاظ على السالمة
 38 مليون 

عميل

تأسست بوبا في عام 1947، وهي شركة خاصة   •
محدودة الضمان دون مساهمين، نعيد استثمار 
األرباح لتقديم رعاية صحية أفضل على مستوى 
أوسع لجميع عمالئنا الحاليين والمستقبليين.

بوبا شركة رعاية صحية عالمية تخدم أكثر من 38   •
مليون عميل في جميع أنحاء العالم.

على مدى السنوات الـ 75 الماضية، شهدت   •
بصمتنا العالمية نمًوا كبيًرا، فمن بدايتنا في 

المملكة المتحدة إلى أستراليا وإسبانيا وبولندا 
وشيلي والبرازيل والمكسيك وتركيا والشرق 

األوسط والواليات المتحدة ومنطقة هونغ كونغ 
اإلدارية الخاصة ونيوزيلندا وأيرلندا. كما تتبع لنا 
شركات زميلة في المملكة العربية السعودية 

والهند.

هدف بوبا هو مساعدة 
الناس على عيش 

حياة أطول وأكثر صحة 
وسعادة وصنع عالم 

أفضل.

التأمين الطبي الدولي الخاص: نقدم أيًضا تأميًنا طبًيا 
خاًصا دولًيا )IPMI( يغطي معظم البلدان، وذلك 
من خالل إحدى شركاتنا التابعة هاي واي تو هيلث 

)GeoBlue( في الواليات المتحدة.

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا وأمريكا الالتينية

بوبا جلوبال والمملكة المتحدة

الشركات التابعة في الهند والمملكة 
العربية السعودية

األرباح األساسية قبل الضريبة:

405 مليون جنيه استرليني  

األرباح القانونية قبل الضريبة:

423 مليون جنيه استرليني 

صافي النقد الناتج عن األعمال:

907 مليون جنيه استرليني 

اإليرادات 2021:

12.9 مليار جنيه استرليني 
12.9 مليار جنيه 

405 مليون 

423 مليون 

907 مليون 

1,343 مليون 

410 مليون 
2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

12.1 مليار جنيه

388 مليون

%3.2 >

%32- > %4.4 >

%6.6 >
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يتمحور هدفنا الرئيسي حول األفراد، ومساعدتهم في الشعور بتحسن 
والتمتع بصحة جيدة. ونسعى من خالل أعمالنا اليومية إلى الحفاظ على 

سمعتنا الرائدة في مجال خدمات الرعاية الصحية العالمية.

رسالتنا وطموحنا

رسالتنا – مساعدة األفراد على عيش حياة 
أكثر صحة وسعادة، وبناء عالم أفضل

طموحنا – أن نصبح شركة تقديم الرعاية 
الصحية األكثر تركيًزا على احتياجات العمالء

قيمنا – 
شجعان - نقتنص الفرص الجديدة 

أينما كانت

مهتمون - نعمل بقلوب عطوفة 
ملؤها االحترام والتقدير

مسؤولون - نتحمل نتائج قرارتنا 
وتبعات أفعالنا
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نموذج أعمال مجموعة بوبا

نحن في بوبا العربية وبصفتنا شركة رعاية صحية ذات حضور عالمي، نوجه 
عملياتنا التجارية ومواردنا وأنظمتنا وإجراءاتنا نحو تحقيق متطلبات أنظمة 

الرعاية الصحية المميزة واحتياجات العمالء واإلجراءات التنظيمية والبيئة 
السائدة في البلدان واألسواق التي نعمل فيها.
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أخرىبوبا جلوبال والمملكة المتحدةأوروبا وأمريكا الالتينيةآسيا والمحيط الهادئالبصمة والمشاركة

الهند2 السعودية2بوبا جلوبال1 المملكة المتحدةالمكسيكبوبا جلوبال أمريكا الالتينيةالبرازيلتشيليتركيابولنداإسبانياهونج كونجنيوزيلنداأستراليا

تأمين صحيالتمويل

الدفع حسب االستخدام

تأمين األسناِن

خدمات التأمين على السفر

خطط الدفع النقدي

العياداتتوفير الرعاية الصحية

المستشفيات

35عيادات األسنان

البصريات والسمعيات

4دور الرعايةتوفير الرعاية لكبار السن

منتجعات التقاعد

1.  التأمين العالمي الدولي المتاح م معظم الدول.
تشمل 49٪ حصة في الطريق السريع إلى الصحة )GeoBlue( في الواليات   

المتحدة . 
بوبا أرابيا ونيفا بوبا شركتان شريكتان.  .2

في ديسمبر 2021. أعلنا عن بيع  من عياداتنا نيوزيالندا لألسنان .  .3
في إسبانيا لدينا أيًضا مراكز رعاية نهارية.   .4

نقوم أيًضا بتشغيل DENTAL Clinic في جمهورية من أيرلندا التي   .5
UK تديرها شركة بوبا جلوبال و

ستراليا:
بوبا للتأمين الصحي

بوبا للخدمات الصحية
بوبا لمنتجعات التقاعد ورعاية كبار السن في أستراليا

نيوزيلندا:
بوبا لمنتجعات التقاعد ورعاية كبار السن في نيوزيلندا

بوبا هونج كونج :
التأمين الصحي وتقديم الخدمات الصحية

إسبانيا:
سانيتاس سيجوروس

مستشفيات سانيتاس والخدمات 
الجديدة سانيتاس لطب األسنان 

سانيتاس مايوريس

بولندا:
الكس ميد

تركيا:
بوبا ايشتبايدم سيجورتا

تشيلي:
بوبا تشيلي

البرازيل:
كير بلس

المكسيك:
بوبا المكسيك

التأمين الطبي الدولي الخاص:
بوبا جلوبال

أمريكا الالتينية

المملكة المتحدة:
بوبا للتأمين المملكة المتحدة 

بوبا للعناية باألسنان
بوبا لخدمات الرعاية

بوبا للخدمات الصحية

التأمين الطبي الدولي الخاص:
بوبا جلوبال

المملكة المتحدة:
شركة تأمين صحي خاصة.

بوبا أرابيا2، نمتلك فيها حصة 43٬25٪. كما 
لنمتلك حصة في "ماي كلينيك".

التأمين الطبي الدولي الخاص:
شركة التأمين الصحي الخاصة في الهند، 

نمتلك فيها حصة 44٬75 ٪  

التأمين الصحي

تمثل إيرادات خدمات التأمين الصحي 71٪ من 	�
أعمالنا، إذ تغطي 21.1 مليون عميل، ونتمتع 

بحضور قوي في مجال التأمين الصحي محلًيا 
في مناطق عملنا من المملكة المتحدة 

وأستراليا وإسبانيا وشيلي ومنطقة هونغ كونغ 
اإلدارية الخاصة وتركيا والبرازيل والمكسيك، 

وشراكاتنا في المملكة العربية السعودية 
والهند.

نقدم منتجات تمويل صحي إضافية، مثل 	�
االشتراكات والخطط النقدية. كما نقدم التأمين 
الطبي الدولي الخاص )IPMI( من خالل أعمالنا 

في “بوبا جلوبال”. 

%71
من اإليرادات

مليون 21.1
 عمالء التأمين

في جميع أنحاء العالم

توفير الرعاية الصحية

كما أننا مقدم خدمات صحية. إذ يمثل توفير الخدمات 	�
الصحية 21٪ من إجمالي إيراداتنا، ويشمل 370 عيادة 

صحية و 23 مستشفى وحوالي 1000 مركز لطب األسنان، 
تخدم حوالي 16.9 مليون شخص على مستوى العالم. 

وتشمل الخدمات الصحية التقييم الصحي وخدمات 	�
الطب العام والعالج الطبيعي. ولدينا أيًضا عيادات 

خارجية وعيادات متخصصة.

خدمات توفير الرعاية الصحية الرقمية بما في ذلك 	�
خدمات الطب العام الرقمية، وفرز الرعاية واالستشارة، 

والتدريب والدعم في مجال الصحة العقلية، وإدارة رعاية 
الحاالت المزمنة. ندير مستشفيات في إسبانيا وشيلي 

وبولندا ومستشفى واحد في المملكة المتحدة. 

طب األسنان

نقدم التأمين على األسنان 	�
في أستراليا والمملكة 

المتحدة وإسبانيا وشيلي 
وبولندا وهونغ كونغ 

والبرازيل من خالل “بوبا 
جلوبال”.

لدينا أيًضا حوالي 1000 مركز 	�
لطب األسنان في جميع 
أنحاء المملكة المتحدة 

وأيرلندا وأستراليا وإسبانيا 
وشيلي وبولندا والبرازيل 

ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية 
الخاصة. 

الذي نفعله

%21
من اإليرادات

مليون 16.9
 توفير للعمالء

في جميع أنحاء العالم

1000
مراكز طب األسنان
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أخرىبوبا جلوبال والمملكة المتحدةأوروبا وأمريكا الالتينيةآسيا والمحيط الهادئالبصمة والمشاركة

الهند2 السعودية2بوبا جلوبال1 المملكة المتحدةالمكسيكبوبا جلوبال أمريكا الالتينيةالبرازيلتشيليتركيابولنداإسبانياهونج كونجنيوزيلنداأستراليا

تأمين صحيالتمويل

الدفع حسب االستخدام

تأمين األسناِن

خدمات التأمين على السفر

خطط الدفع النقدي

العياداتتوفير الرعاية الصحية

المستشفيات

35عيادات األسنان

البصريات والسمعيات

4دور الرعايةتوفير الرعاية لكبار السن

منتجعات التقاعد

1.  التأمين العالمي الدولي المتاح م معظم الدول.
تشمل 49٪ حصة في الطريق السريع إلى الصحة )GeoBlue( في الواليات   

المتحدة . 
بوبا أرابيا ونيفا بوبا شركتان شريكتان.  .2

في ديسمبر 2021. أعلنا عن بيع  من عياداتنا نيوزيالندا لألسنان .  .3
في إسبانيا لدينا أيًضا مراكز رعاية نهارية.   .4

نقوم أيًضا بتشغيل DENTAL Clinic في جمهورية من أيرلندا التي   .5
UK تديرها شركة بوبا جلوبال و

ستراليا:
بوبا للتأمين الصحي

بوبا للخدمات الصحية
بوبا لمنتجعات التقاعد ورعاية كبار السن في أستراليا

نيوزيلندا:
بوبا لمنتجعات التقاعد ورعاية كبار السن في نيوزيلندا

بوبا هونج كونج :
التأمين الصحي وتقديم الخدمات الصحية

إسبانيا:
سانيتاس سيجوروس

مستشفيات سانيتاس والخدمات 
الجديدة سانيتاس لطب األسنان 

سانيتاس مايوريس

بولندا:
الكس ميد

تركيا:
بوبا ايشتبايدم سيجورتا

تشيلي:
بوبا تشيلي

البرازيل:
كير بلس

المكسيك:
بوبا المكسيك

التأمين الطبي الدولي الخاص:
بوبا جلوبال

أمريكا الالتينية

المملكة المتحدة:
بوبا للتأمين المملكة المتحدة 

بوبا للعناية باألسنان
بوبا لخدمات الرعاية

بوبا للخدمات الصحية

التأمين الطبي الدولي الخاص:
بوبا جلوبال

المملكة المتحدة:
شركة تأمين صحي خاصة.

بوبا أرابيا2، نمتلك فيها حصة 43٬25٪. كما 
لنمتلك حصة في "ماي كلينيك".

التأمين الطبي الدولي الخاص:
شركة التأمين الصحي الخاصة في الهند، 

نمتلك فيها حصة 44٬75 ٪  

رعاية كبار السن

يمثل هذا القطاع نسبة 8٪ من عائداتنا. يقيم أكثر 	�
من 20000 مقيم في منشآتنا في المملكة المتحدة 

وإسبانيا وأستراليا ونيوزيلندا. وتشمل محفظة 
أعمالنا دور الرعاية ومراكز المتقاعدين ومراكز 

الرعاية النهارية والرعاية المنزلية. 

ها
فر

نو
ي 

لت
ة ا

يم
لق

ن ا
 م

دة
في

ست
لم

ت ا
ها

لج
ا

العمالء

نعمل من أجل:
تقديم خدمة عمالء استثنائية	�
تسخير التقنيات الرقمية والبيانات وأدوات التحليالت إلجراء 	�

التحسينات
االبتكار لتلبية توقعات العمالء وتخطيها	�
المحافظة على أمن بيانات عمالئنا	�
إيجاد بيئة عمل إيجابية وشاملة	�
توفير فرص تساعد الموظفين على التطور والنمو	�
تمكين الموظفين من إدارة صحتهم وسالمتهم	�

األفراد

نعمل من أجل:
إيجاد قيمة مشتركة لشركائنا بما في ذلك مقدمي 	�

الخدمات الصحية والوسطاء والموزعين

الشركاء والمجتمع

نعمل من أجل:
إحداث التغيير من خالل التطوع وعقد الشراكات المجتمعية 	�

والمساهمات
الحفاظ على البيئة من حولنا والتصدي للتغيير المناخي 	�

وتأثيراته الصحية

الذي نفعله

%8
من اإليرادات

20٬000
 المقيمين في

دور الرعاية لدينا
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بوبا العربية 
أطلقت شركة بوبا العربية أعمالها في المملكة العربية السعودية كمشروع مشترك 

بين شركة بوبا ومجموعة ناظر في عام 1997. وأدرجت الشركة في سوق األسهم بعد 11 
عاًما فقط من تأسيسها، لتحقق أكثر عمليات االكتتاب العام نجاًحا في قطاع التأمين 
السعودي. اليوم، نعتز بمكانتنا كشركة تأمين صحي رائدة في المملكة، توفر الرعاية 

لماليين األفراد الذين يعتمدون علينا في تلبية احتياجاتهم من الصحية.

%86
الوعي ببوبا العربية

%68
الشركة األكثر ثقة 

في المجال 

1٬800
موظف

3+ مليون 
عميل

المملكة العربية السعودية

وبصفتنا شركة التأمين الصحي المتخصصة األولى في المملكة، نحرص على أن 
نكون شركاء لعمالئنا من خالل تزويدهم بخدمات مميزة ال تقتصر على منحهم فرصة 

االستفادة من أفضل مرافق الرعاية الصحية وحسب، بل تضمن لهم كذلك أعلى درجات 
الراحة والسالمة. تقدم بوبا العربية لعمالئها منتجات وخدمات رعاية صحية في مختلف 

مراحل حياتهم. ابتداًء من مرحلة ما قبل الوالدة، وحتى المراحل المتقدمة من العمر. 
حيث نسعى إلى مساعدة عمالئنا في اتخاذ خيارات صحية سليمة من خالل توفير حلول 

مصممة بعناية مثل برامج “طبتم” و“راحتكم” و“بوبا حياتك صح”.

حضورنا المحلي 

النتائج المالية2021 

ايرادات2021

10.9 مليار ريال
صافي المطالبات المتكبدة

9 مليار ريال
صافي المطالبات المتكبدة

9 مليار ريال
ربحية السهم:

5.23 ريال
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لمحة عن عامنا<للتتتتتلتتتتتتت

 لنضج األمن السيبراني

المستوى الثالث

-تم إطالق بوبا العربية 
لالستثمار الجريء 

كذراع الشركة لرأس المال االستثماري في القطاع 
الصحي

على مقياس صافي نقاط توصية العمالء

54 نقطة
ربحية السهم الواحد

5٬23 ريال سعودي
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة:  

11٬4 مليار ريال سعودي
8٬9+% مقارنًة بعام 2020م

مجموع حقوق المساهمين

4٬186٬049 ريال سعودي

زيارة لمنصة المبيعات االكترونية 

1.3 مليون
رقمنة تجربة العميل

رحلة عبر تطبيق الجوال الخاص بنا، مع

1.5 مليون +
تحميل للتطبيق

28.6 مليون +
المعامالت

يسلط الضوء على الموظفين

83
بلغت درجة مقياس مشاركة الموظفين

%83
معدل تتابع الوظائف

 %9
معدل دوران الموظفين 

حصلنا على لقب 
أفضل صاحب عمل 
الذي يمنحه معهد 

تشارترد لألفراد 
،)CIPD( والتنمية

وأفضل مبادرة إلشراك الموظفين من المعهد نفسه، 
ولقب "أفضل عالمة تجارية لصاحب "عمل" من موقع 

"لينكد إن
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اإلطار االستراتيجي

اإلطار االستراتيجي لبوبا العربية

الهدف |  مساعدة الناس على عيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة 

الرؤية |  أن تكون أكثر شركة تأمين صحي موثوق بها في المملكة العربية السعودية 

ركائزنا

القيم

األفراد يصنعون الفرق

جذب األفراد والقادة البارزين وتطوير   •
مواهبهم واالحتفاظ بهم

•  تحمل المسؤولية والمساءلة

إنشاء أماكن عمل آمنة وصحية  •

االحتفال بالتنوع والشمول  •

شغف إلرضاء لعمالئنا

توطيد شراكاتنا مع العمالء   •
الرئيسيين 

•  مواصلة التفرد والتميز عن اآلخرين 
واالبتكار في عروض المنتجات 

والخدمات 

•  تسخير التحول الرقمي في خدمة 
العمالء وإدارة المطالبات والكفاءة 

التشغيلية 

•  تطوير قنوات توزيع جديدة تساعد 
في تسهيل تجربة العمالء 

األداء القوي والمستدام

تعزيز صافي نمو العمالء واإليرادات   •
واألرباح

المحافظة على قاعدة عمالئنا   •
وتوسيعها

تعزيز ضوابط إدارة المخاطر القوية   •
والفعالة 

تضمين المسؤولية المؤسسية   •
واالستدامة لخلق قيمة مشتركة

الحفاظ على أمن البيانات  •

مسؤولونشجعان مهتمون



21تقرير األعمال بوبا العربية      التقرير السنوي لعام 2021م

استراتيجية 1Bupa من بوبا العربية 
تستند استراتيجية 1Bupa التي انطلقت رسمًيا في كافة قطاعات الشركة في عام 2020م، إلى تحقيق هدفنا الثابت المتمثل في “مساعدة الناس على عيش حياة أطول وأكثر صحة 

وسعادة، وبناء عالم أفضل”، وهي متوافقة تماًما مع رؤيتنا في أن نكون “شركة التأمين الصحي األكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية”. تركز استراتيجية “1Bupa” على ستة 
مسارات استراتيجية من أجل تسريع نمو الشركة حتى عام 2023.

 موظفي بوبا

حماية و   
تطوير األساس

الشراكات 
مع الجهات 

التنظيمية

التحول الرقمي  مناطق النمو

بناء عالقات فعالة دخل االستثمار

6

5

4

3

2

1

حماية  وتنمية األساسـ واعتماد االبتكار طريقنا إلى المزيد من اإلنجازات 

الموارد البشرية

استقطاب أفضل المواهب في 
القطاع والعمل على تنميتها 

وإشراكها والمحافظة عليها

المخاطر

إيجاد مؤسسة واعية بالمخاطر 
وقادرة على التعامل معها بذكاء



تقرير األعمال بوبا العربية      التقرير السنوي لعام 2021م 22

البيئة الخارجية والعوامل المحركة للسوق 

شهد االقتصاد السعودي نمًوا فاق التوقعات في عام 2021، ونحن نتوقع 
أن نرى مزيًدا من الزخم واالزدهار في عام 2022. كما أن تخفيف القيود 

المفروضة نتيجة جائحة كوفيد-19 سيترك أثًرا إيجابًيا وسيسهم في عودة 
قوية لرحالت الحج والعمرة.
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من المتوقع أن تؤدي السياسات الحكومية المشجعة -بما فيها رؤية 2030- التي تركز 
على التنويع االقتصادي، إلى الدفع قدًما باالقتصاد السعودي. وتبلغ النفقات المخطط 

لها من الحكومة لعام 2022م ما قيمته 955 مليار ريال سعودي، في حين يتوقع أن 
يصل إجمالي اإليرادات العامة إلى 1045 مليار ريال سعودي، استناًدا إلى تحقيق االنتعاش 

االقتصادي المحلي وارتفاع أسعار النفط. 

نما االقتصاد السعودي بنسبة 6.8٪ في الربع الرابع من عام 2021م مقارنة بنفس الربع من 
عام 2020م. وبعد التراجع في الربعين األول والثاني، توسع الناتج المحلي اإلجمالي في الربع 

الثالث والرابع مدفوًعا بشكل أساسي بالنمو في الصناعات النفطية. أما في الربع الرابع 
من عام 2021، تحقق النمو اإليجابي نتيجًة للزيادة الكبيرة في الصناعات النفطية بنسبة 

10.8٪، وزادت الصناعات غير النفطية بنسبة 5.0٪ وأنشطة الخدمات الحكومية بنسبة ٪2.4 
مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

التوقعات االقتصادية لعام 2022
من المتوقع أن ينمو االقتصاد السعودي بنسبة 7٪ إضافية سنوًيا في عام 2022م، مدعوًما 

بالنمو الهائل الذي يشهده قطاع النفط، وتحسن النمو في القطاع غير النفطي، إلى 
جانب استمرار استثمارات الحكومة في دفع النمو االقتصادي. ومن المتوقع أن يكون الخطر 
الرئيسي في المستقبل هو مسار جائحة كوفيد-19 الذي ال يمكن التنبؤ به، ال سيما ظهور 

متحورات جديدة.

سوق التأمين في المملكة العربية السعودية 
)مالحظة: لم يتم نشر النتائج العامة من الربع الرابع لعام 2021م حتى اآلن( 

حققت شركات التأمين في المملكة مسار نمو مستمر في السنوات األخيرة، حيث بلغ 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية الربع الثالث من عام 2021م م ما قيمته 31.81 مليار 

ريال سعودي، بزيادة قدرها 7.7٪. كما شهدت هذه الفترة أيًضا ارتفاًعا في الطلب من العمالء 
على الحلول الرقمية نتيجة تبني الرقمنة إثر إجراءات اإلغالق في العام السابق. مما مّكن 

شركات التأمين التي كانت على أهبة االستعداد رقمًيا من االستفادة الكاملة من قدراتها 
الرقمية في تلبية طلب العمالء. واستفادت بوبا العربية أكثر من غيرها من هذا االتجاه 

بفضل عملياتها وخدماتها المحولة رقمًيا بالكامل.

فيما يلي عرض عام لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية وفًقا لبيانات الربع 
الثالث من عام 2021م.

صافي الربح بعد الزكاة والضريبة

٪62.6
الربع الثالث 2021: 537٬65 مليون ريال سعودي الربع 

الثالث 2020: 1٬438.62 مليون ريال سعودي

إجمالي األصول

٪5.4
اعتباًرا من الربع الثالث 2021: 32٬97 مليار ريال سعودي

عام 2020: 30٬74 ملبار رسال سعودي

نسبة الفقد

٪7.2
الربع الثالث 2021: ٪80٬9

الربع الثالث 2020: ٪73٬7

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

٪7.7
الربع الثالث 2021: 31٬81 مليار ريال سعودي

الربع الثالث 2020: 29٬53 مليار ريال سعودي

مجموع االستثمارات

٪7.3
الربع الثالث 2021: 31٬81 مليار ريال سعودي

الربع الثالث 2020: 29٬53 مليار ريال سعودي

الحصة السوقية لصافي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2021م 
)مالحظة: لم يتم نشر النتائج اإلجمالية من الربع الرابع لعام 2021م حتى اآلن(

بوبا العربية هي شركة التأمين األكبر في سوق التأمين ككل إذ تزيد حصتها السوقية 
عن 29٪، مدفوعة بريادتها في قطاع التأمين الصحي الذي يمثل قرابة 60٪ من إجمالي 

سوق التأمين. فيما يلي مقارنة بين أداء الشركة وأداء منافسيها في القطاع.

الحصة السوقية والمكانة في السوق

2019
٪

2020
٪

2021
%

292929بوبا العربية

717171أخرى

2019

2020

2021

إجمالي حصة قطاع التأمين  على أساس صافي األسهم المكتتبة 
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2019
٪

2020
٪

2021
%

484645بوبا العربية

525455أخرى

2019

2020

2021

حصة قطاع التأمين الصحي على أساس صافي األسهم المكتتبة 

الحصة السوقية من المؤمن لهم لعام 2021م 
وفًقا للبيانات المنشورة من مجلس الضمان الصحي، تتصدر بوبا العربية قطاع التأمين 

الصحي في المملكة العربية السعودية بحصة سوقية تبلغ حوالي 48٪ من عدد المؤمن 
لهملهم بحلول نهاية عام 2021م.  

نظرة عامة على قطاع التأمين الصحي في عام 2022
رغم أننا نتطلع لألمام بتفاؤل حذر، إال أننا نؤمن أن العوامل التالية سيؤثر بعضها سلًبا 

والبعض اآلخر إيجاًبا على قطاع التأمين الصحي: 

عوامل االقتصاد الكلي: وتيرة وقوة االنتعاش بعد الوباء، مع رفع القيود وكذلك 	�
تأثير ارتفاع أسعار النفط إلى جانب التحديات اللوجستية المستمرة من العام السابق. 

هذه العوامل سيكون لها تأثير على سوق التوظيف وهو المحرك الرئيسي التأمين 
الصحي.

العوامل التنظيمية:  	�
بمقارنة بيانات التوظيف التي أصدرتها المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   .1

في نهاية الربع الرابع من عام 2021م إلى جانب عدد الموظفين المؤمن لهملهم  
لدى مجلس الضمان الصحي؛ نجد أن عدد المؤمن لهم حالًيا أقل بنحو 30٪ من 

حجم السوق المستهدف عند تنفيذ الجهة التنظيمية لقرار االلزام بالكامل. 
األمر الذي سيعّد ما إن يكتمل الدافع األكبر لنمو السوق والذي سيعوض آثار 

االنخفاض المستمر لعدد المؤمن لهملهم على مدى السنوات القليلة الماضية 
نتيجة لخروج الوافدين. 

سيؤدي تطبيق التأمين الصحي على العمالة المنزلية إلدخال شريحة جديدة   .2
إلى السوق. ورغم إعالن البنك المركزي السعودي عن تأمين مخاطر عقد العمالة 

المنزلية بين العامل وصاحب العمل؛ فإن مجلس الضمان الصحي لم يفرض 
بعد تغطية التأمين الصحي للعمالة المنزلية.

يؤدي إطالق مجلس الضمان الصحي لوثيقة تأمين صحي محسنة تحت اسم   .3
حزمة المزايا األساسية، والتي سيتم تنفيذها اعتباًرا من 1 يوليو 2022، إلى توفير 
مزايا أفضل وأعلى للعمالء المؤمن لهملهم، إال أنها ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة 

التي يجب على القطاع تحديد سعرها تفادًيا لمخاطر االستخدام.

التأثير الكامل إلطالق منصة نفيس التي تبلغ تكلفة خدماتها 2٪ من قيمة   .4
المطالبات، باإلضافة إلى الرسوم التنظيمية الحالية التي تبلغ 1.5٪ من صافي 

أقساط التأمين المكتتبة.

التأثير الكامل للمادة -11 والتي بدأ تنفيذها جزئًيا بداية من عام 2021م، نظًرا   .5
لعدم جاهزية مقدمي الخدمات الحكوميين، ومن المتوقع رؤية التأثير الكامل 

للمادة -11 في عام 2022 بسبب االرتقاء المستمر بمستوى الموارد واألنظمة 
لتحقق الكفاءة القصوى. تفرض هذه المادة أن تضم شبكات شركات التأمين 

حوالي 200 مزود حكومي وفق أسعار الخدمات التي يحددها مجلس الضمان 
الصحي.

العوامل السلوكية للسوق:  	�
سلوك ناشئ من مقدمي الخدمات الطبية بممارسة البيع المتقاطع والبيع   .1

البديل، مما يؤدي إلى زيادة االستخدام.

التوسع الجغرافي لرواد تقديم الخدمات الصحية مما سيؤثر سلًبا على تكلفة   .2
المطالبات.

زيادة ملحوظة في استخدام العمالء وزيادة الزيارات إلى مقدمي الخدمات   .3
.الصحية.
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إدارة المخاطر هي جزء ال يتجزأ من عملياتنا في بوبا العربية ودورة إدارة المخاطر عبارة عن عملية مستمرة تتضمن فهمًا تفصيليًا لملف المخاطر الخاص بالشركة 

المخاطر الرئيسية 
باستخدم هذه العملية، فقد حددت شركة بوبا العربية أهم المخاطر التي قد تؤثر على قدرتها على تحقيق أهدافها اإلستراتيجية وخطط التشغيل السنوية، بطريقة تتفق مع األنظمة 
القانونية والتنظيمية وتوقعات العمالء. تظل العديد من هذه المخاطر منهجية ومتأصلة في السوق و / أو الصناعة بأكملها، مما يجعلها غير متوقعة ومن المستحيل تجنبها تمامًا.

التأثيرالمخاطر

قد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الخدمات الصحية أو تكلفة المطالبات حيث قد ينتقل نمو كبار مقدمي الخدمة الصحية.1.
العمالء من المستويات المتوسطة إلى كبار مقدمي الخدمات الصحية.

تأثير نظام تسوية المطالبات الجديد “نفيس” على رسوم مطالبات بوبا العربية 2.
وعملياتها.

يمكن أن يزيد من التكاليف الصحية.

زيادة الضغط الواقع من مقدمي الخدمات والجهات التنظيمية )مجلس الضمان 3.
الصحي بشكل رئيسي( على ممارسات التسوية التجارية لشركات التأمين.

من المحتمل أن يؤدي إلى مزيد من االنخفاض في هامش الربح.

قد يؤدي ذلك إلى صعوبات في إجراء اختبار االستعداد للكوارث والتعامل مع األوبئة استعداد بوبا العربية لتنفيذ خطة وممارسة شاملة الستمرارية األعمال.4.
واستمرار العمليات.

قد تؤدي إلى اختراقات ألمن المعلومات و/أو تعطيل األعمال، مما قد يتسبب في خسائر تهديدات إلكترونية متزايدة وغير متوقعة.5.
مالية أو اإلضرار بالسمعة.

قد يؤثر سلًبا على عمليات الشركة وشؤونها المالية ومستويات خدماتها وموظفيها مخاطر جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( العالمية.6.
وعمالئها ومورديها.

مخاطر التضخم في تكاليف العالج الصحي – التطورات التكنولوجية المكلفة في 7.
المجال الطبي، ومقدمي الخدمات الطبية الذين يساومون على القوة، واالحتيال وسوء 

المعاملة، وارتفاع أعمار السكان وتراجع صحتهم.

كلها تؤدي إلى زيادة في تكاليف المطالبات الطبية المتكبدة.

قد تزيد من تكلفة ممارسة األعمال ويمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات أخرى سواء مالية المخاطر التنظيمية – زيادة التغييرات التنظيمية.8.
أو تأديبية، وإلحاق الضرر بالسمعة.

قد يؤدي إلى ارتفاع األسعار وتراجع هامش الربح، وتغيرات في الحصة السوقية، واحتمال مخاطر المنافسة.9.
خسارة ذوي الموهبة في المناصب القيادية والفنية.

المخاطر الرئيسية  لتحقيق القيمة 
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تتطلع بوبا العربية إلى المستقبل لتحسين خدمات الرعاية الصحية التي 
 تقدمها من خالل التركيز على االبتكار الرقمي وإضفاء الطابع الشخصي 

على الخدمات. لذا حدثنا نظام القيم األساسية لنكون على صلة أقرب 
بالمشهد الرقمي. 

رأس المال الفكري
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تركز الهوية الجديدة لعالمة بوبا التجارية على سيادة الطابع الرقمي لألعمال وتسهيل 
الوصول إلى الخدمات وارتباطها بالشؤون المحلية ذات الصلة. إن هدفنا المنقح هو 

"مساعدة الناس على عيش حياة أطول، وأكثر صحة وسعادة، وبناء عالم أفضل" وهو 
ليس بمجرد فلسفة تهدف إلى تحسين حياة أفرادنا، بل هو أيًضا وعد منا بأننا سنفي 

دائًما بمتطلبات صحة وسالمة مجتمعنا.

يتكون رأس المال الفكري من الجوانب الملموسة وغير الملموسة لألعمال مثل 
التحسينات المدخلة على المنتجات وهوية العالمة التجارية والبحث والتطوير. وفي سياق 

جهود بوبا العربية المبذولة إلعادة تنشيط العالمة التجارية وتحسين القدرات الرقمية 
للشركة، وقد لعب دوًرا محورًيا في التطورات التي طرأت على رأس المال الفكري خالل 

العام. كما تستخدم الشركة أيًضا تحليالت قوية لجمع التعليقات التي تتلقاها من 
العمالء إلضفاء التحسينات الدقيقة على العمليات واالرتقاء بالمنتجات.

بناء العالمة التجارية
شعاراتنا الجديدة

تعبر الشعارات المختارة للشركة وبوبا العربية لالستثمار الجريء عن تطلعات الشركة 
العالمية ومكانتها داخل المملكة.

موقع العالمة التجارية

طورنا خالل هذا العام من موقع عالمتنا التجارية وعملنا على نشره في جميع أنحاء 
الشركة، وهو موقع يركز على خدماتنا المميزة الرئيسية ويعبر عن االستفادة من قدراتنا 

الرقمية كميزة تنافسية.

تلبي برامج "بوبا كليك" و"بوبا طبتم" و"بوبا راحتكم" و"بوبا حياتك صح" احتياجات شرائح 
العمالء المختلفة التي تتسم بتنوع متطلباتها واحتياجها لخدمات سريعة ورقمية. عالوة 

على ذلك، تتيح هذه الحلول الرقمية للعمالء طرًقا متنوعة للتواصل معنا وتساعدهم 
في تلقي الرعاية المستمرة التي يحتاجون إليها. 

الحمالت التسويقية

 أتممنا بنجاح خالل هذا العام عدًدا من الحمالت والفعاليات الرقمية لتوجيه مسار 
العالمة التجارية.

وكانت أهم الرسائل التي تم إيصالها من خالل الحمالت هي:

تجربة رقمية رائدة  .1
مقدم رعاية صحية مختص موثوق به  .2

خبرة رعاية في المستشفيات من خالل برنامج راحتكم  .3
لديه خبرات دولية  .4

التركيز على المبيعات الرقمية  .5

حمالت واسعة النطاق

عزمت بوبا العربية على تغيير مسارات التقدم من خالل تنظيم عدد من الحمالت واسعة 
النطاق في عام 2021م. كان التخطيط لهذه الحمالت يهدف بشكل استراتيجي لالستحواذ 

على حصة من السوق في جميع أنحاء المملكة من خالل االستفادة من االستهداف لنطاق 
محدد من الجمهور واستخدام مجموعة من أدوات التواصل. 

حملة طبتم الرقمية  .1

تضمنت هذه الحملة الشاملة التلفزيون والالفتات الرقمية ووسائل التواصل االجتماعي   
والرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد اإللكتروني. وحققت الحملة 8 ماليين 

مشاهدة عبر جميع القنوات على مدار فترتها.

رعاية نادي ريال مدريد ريال مدريد  .2

ساعدت تلك الرعاية العالمة التجارية في تحقيق رقم المليون تفاعل من خالل   
حملتها التسويقية واإلعالمية التي شملت التلفزيون واللوحات اإلعالنية في األماكن 

المفتوحة ووسائل التواصل االجتماعي والرسائل المذاعة في األماكن المغلقة والدعاية 
المعروضة في صاالت تقديم الخدمات الصحية والمجموعات الصحية.
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أنشطة “برنامج حياتك صح”   .3
تم إنجاز حوالي 200 نشاط من أنشطة برنامج "بوبا حياتك صح" في جميع المناطق.   

وشملت هذه األنشطة صاالت تقديم الرعاية الصحية ومعسكرات الصحة العقلية 
والوقاية واللياقة البدنية وبرامج إنقاص الوزن.

حمالت مستمرة

كانت استراتيجيتنا هذا العام هي أخذ ما يعرفه الناس عنا والبناء على ذلك، بحيث 
نزيد مستويات التفاعل على منصاتنا على اإلنترنت. وفي سعينا لتحقيق هذا الهدف، 

استخدمنا محتوى مالئم لكل منصة كي يكون له صدى لدى الجماهير المستهدفة. 
وأدركنا من خالل دراسة شاملة أجريناها أن العناصر المرئية التي تتضمن عنصًرا بشرًيا 

وتقليل النص المستخدم وحمالت الفيديو كان لها تأثير أفضل على جمهورنا. مدتنا هذه 
التحليالت بالميزة التي نحتاجها من أجل تحسين النفقات المصروفة على وسائل الدعاية 

ورحلة المستخدم. 

بوبا كليك

بوبا والدينا راحتكم طبتم

بوبا والدينا تطبيق طبتم بوبا أسرتي

اغسطس يونيوأكتوبر

يناير فبراير مارس أبريل

رعاية صحية مدعومة رقمًيا
يتمثل دور التحول الرقمي في إنشاء منصات قوية باستخدام أحدث التقنيات، لينتقل 

العمالء والموظفين من استخدام األساليب والقنوات التقليدية إلى الحلول الرقمية. 
وقد شرعت بوبا العربية في عام 2018 في تنفيذ استراتيجية ضخمة للتحول الرقمي، 

لرقمنة خدماتها. لذا صممنا إطار عمل مبني على أربع ركائز رئيسية وهي: تجربة العمالء، 
والكفاءة واألتمتة، والمنصات المتكاملة التي يقدمها المزود، والبيانات الضخمة والذكاء 

االصطناعي.
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المبادرات الرقمية في عام 2021م
كان عام 2021م عاًما محورًيا من حيث التحول الرقمي لبوبا العربية والذي ظهر بقوة على 

خارطة طريقها، ليعكس استراتيجيتها لتوفير الحلول التي تحقق ركائز إطار العمل. 

وقد حققت بوبا العربية بتحسينها لتجربة العمالء نمًوا كبيًرا في المبيعات الرقمية. تم 
تجديد منصة المبيعات الرقمية وأتمتتها لتقليل الحقول المطلوب تعبئتها، وزيادة جلب 

البيانات ومألها تلقائًيا، وتقديم عروض األسعار الفورية لجعل عمليات الشراء أكثر سالسة. 
كما أضيفت ثالثة منتجات جديدة لمنح العمالء المزيد من الخيارات ولزيادة إيرادات الشركة.  

إنجازاتنا في عام 2021م
الوصول إلى 1.7 مليون تحميل للتطبيق وحصول التطبيق على تقييم 4.5 وإجراء 	�

أكثر من 26 مليون إجراء من خالله. تحويل 60٪ من طلبات "طبتم" و 63٪ من الطلبات 
المقدمة إلى تطبيق الجوال.

بدء بوبا باستخدام منصة نفيس بسالسة بالغة، أصبحت شركة تأمين رائدة في تنفيذ 	�
واستخدام هذه المنصة.

أتاحت الخدمات الصحية عن ُبعد للعمالء الوصول إلى أكثر من 300 طبيب عن ُبعد في 	�
30 تخصًصا طبًيا.

أتمتة منصة المبيعات الرقمية	�

�	 eSat إلى 86 - بما يزيد بمقدار 6 نقاط عن تقييم eSat ارتفع تقييمنا وفق مقياس
لعام 2020م الذي كان يبلغ 80 نقطة.

أدخلنا مقياس صافي نقاط التوصية إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات مقدًما 	�
لموظفينا لقياس مستوى الخدمة واالرتقاء به. بلغت درجة صافي نقاط التوصية إلدارة 

خدمات تكنولوجيا المعلومات 70٪، ونواصل إدخال المزيد من التحسينات على الطريقة 
التي نخدم بها عمالئنا الداخليين.

تأثيرنا
تطبيق الجوال أ . 

مبادرات بالغة األهمية في إطار مشروع تطبيق الجوال الذي تم تنفيذه في عام   
2021م مثل منصة التطبيب عن بعد وإصدار السجل الصحي اإللكتروني )EHR( الذي 

يسمح للعمالء بحجز المواعيد لدى مقدمي الرعاية الصحية الرئيسيين وإجراء خدمات 
التطبيب عن بعد الشاملة عن طريق أطباء معتمدين على درجة عالية من الكفاءة. 

وقد أصبح بإمكان العمالء اآلن الحصول على الوصفات الطبية الخاصة بهم ونتائج 
المختبر وتحميل المستندات الطبية في السجل الصحي اإللكتروني. مما لعب دوًرا 
رئيسًيا في تحسين تجربة العميل وكفاءة تلك التجربة حيث حصلنا على 76 نقطة 

على مقياس صافي نقاط توصية العمالء على التطبيق بمتوسط تقييم 4.5 / 5. ترتب 
على ذلك أيًضا تحسين أوقات تقديم الخدمة وتقليل أوقات االنتظار في المستشفيات.

)PBM( ب .  نظام إدارة المنافع الصيدالنية
تقنين صرف األدوية في الوصفة الطبية أ.  

مساعدة المرضى على تحقيق نتائج صحية أفضل من خالل زيادة إمكانية  ب. 
الحصول على األدوية المناسبة

مركز نفيس لتبادل البيانات - التكامل مع مقدمي الخدمات بشأن األهلية  ج . 
والمطالبات والموافقة المسبقة

تم االنتهاء من تطوير النظام األساسي وتكامله مع منصة نفيس أ . 
معتمد في األهلية والمطالبات والموافقة المسبقة وتسوية المدفوعات ب . 

التعامل مع األمن السيبراني
استوفت بوبا العربية جميع متطلبات األمن السيبراني التي فرضها البنك المركزي 

السعودي. كما حصلنا على شهادة االمتثال لألمن السيبراني من أرامكو. ونحن بصدد 
الحصول على شهادة اآليزو 27000 ألنظمة إدارة أمن المعلومات.

فوائد تلبية هذه المتطلبات

حماية أمن بوبا العربية ومن ذلك أمن البيانات واألنظمة واألفراد.	�

لن يؤدي الحصول على شهادة ISO27K لقسم تكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز 	�
وتدعيم موقف بوبا العربية مع العمالء الرئيسيين فحسب، بل أيًضا في السوق ككل 

باعتبارها واحدة من الشركات القليلة المعتمدة ألنظمة إدارة المعلومات.

توضح شهادة امتثال األمن السيبراني من أرامكو مستوى أنظمة تكنولوجيا 	�
المعلومات والمرونة األمنية المتاحة لدعم أعمال تسوية المطالبات التأمينية.

المبادرات الرقمية المستقبلية
توسيع السجالت الصحية اإللكترونية	�
إطالق روبوت المحادثة الصحي	�
إطالق أداة التحقق من أعراض المرض	�
توسيع منصة الخدمات الصحية عن بعد 	�
إطالق موقع بوبا العربية الجديد	�
تقديم رحلة المبيعات الرقمية الشاملة على تطبيق الجوال	�
تقديم الحلول الرقمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واألعمال والشركات	�
زيادة معدالت تبني التحول الرقمي على جميع األصعدة	�
استمرار بناء عمليات تحسين المنصات الرقمية بما في ذلك عمليات ترقية الشبكة	�
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الجوائز التقديرية
إن والءنا والتزامنا لقطاع التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية والذي استمر على مدار 25 عاًما تقريًبا مكننا من أن نكون قادًة وقدوًة حسنًة يتطلع إليها هذا 

القطاع. ونحن نسعى باستمرار في بوبا العربية لتقديم تجربة فريدة للعمالء وتحقيق ما تعد به عالمتنا التجارية.

تشير الجوائز التالية إلى أننا نسير في االتجاه الصحيح. وإننا نتقدم بخالص الشكر والعرفان لعائلة بوبا العربية الذين يعملون بجد لتحقيق األهداف التي وضعناها.

 أفضل رئيس تنفيذي لشركة تأمين صحي للعام - طل ناظر 
)جوائز مجلة إنترناشونال بيزنس لعام 2021م(

العالمة التجارية األكثر قيمة واألكثر قوة في جنوب آسيا والعالمة التجارية األكثر قيمة 
في قطاع التأمين في الشرق األوسط )وفق تصنيف براند فايننس لعام 2021م(

 أفضل حملة خدمات احترافية 
)جوائز جمعية الشرق األوسط للعالقات العامة لعام 2021م(

 أفضل شركة تأمين صحي في عالقات المستثمرين 
)جوائز إنترناشونال فايننس لعام 2021م(

 أفضل شركة من حيث ممارسات مكان العمل والموارد 
البشرية )جوائز الخليج لالستدامة والمسؤولية االجتماعية 

للشركات لعام 2021م(

 أفضل ابتكار في مجال التأمين الصحي كأفضل 
شركة تأمين طبي للعام )من جوائز جولدن شيلد للتميز 

لعام 2021م( 

أفضل مبادرة إلشراك أصحاب العمل )جوائز 
المعهد المعتمد لألفراد والتنمية لعام 2021م(

 ضمن أفضل 100 شركة في الشرق األوسط
)حسب قائمة فوربس الشرق األوسط لعام 2021م(

أفضل تطبيق تأمين للجوال في المملكة العربية السعودية 
)جوائز مجلة غلوبال براندز لعام 2021م(
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إننا نؤمن بأن أعضائنا يجب أن يحيوا حياة أطول ويتمتعوا فيها بالسعادة 
والصحة. لذا فنحن نعتمد نهًجا يركز على العمالء ويتمحور حول توفير تجربة 
مميزة مع حلول رقمية وخدمات فريدة تلبي جميع احتياجات عمالئنا. كما أننا 

نولي اهتماًما لكافة متطلبات التطوير ونصغي إلى مالحظات وتعليقات 
عمالئنا ونضعها نصب أعيننا عند ابتكار منتجاتنا وخدماتنا وتحسينها. 

فعمالؤنا هم "قلب" شركتنا النابض وستظل دوًما لهم األولوية القصوى.

العمالء
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قدمنا خالل العام ثالثة منتجات جديدة كما أدخلنا خدمات رقمية لتحسين تجربة عمالئنا. 
ومن دواعي سرورنا أن نكون معروفين ليس فقط كشركة تأمين، ولكن كشركاء تقديم 

رعاية صحية يثق بها العمالء في المملكة.

لمحات رئيسية

3 مليون+
أعضاء

     %92
درجة رضا العمالء

القيمة التي نقدمها
نتبنى في تقديمنا للرعاية الصحية نهج تفكير يتطلع إلى األمام. فنحن نتفهم أن الحلول 

الرقمية تلعب دوًرا محورًيا في حياة عمالئنا، لذا فإن معظم خدماتنا يمكن الوصول إليها 
بنقرة زر واحدة. سواء كان ذلك يتعلق بالوصول إلى جميع خدمات الرعاية الصحية من 

خالل طبتم، أو تلقي رعاية مستحقة عند مقدمي الخدمة من خالل راحتكم، أو الحصول 
على أفضل اإلرشادات حول اتباع أسلوب حياة صحي من خالل بوبا “ليف رايت”؛ فإن جميع 

حلول الرعاية الصحية الرائدة التي نقدمها يمكن الوصول إليها بسهولة، هذه الحلول 
مهدت الطريق إلحداث ثورة في الرعاية الصحية في المملكة. 

المنتجات التي نقدمها
نقدم مجموعة من حلول الرعاية الصحية للشركات واألفراد. من بين الحلول المدرجة هنا 

تم إطالق "بوبا أسرتي" و"بوبا والدينا" و"بوبا ساعد" في عام 2021م.

تشمل منتجات كيانات األعمال ما يلي:

بوبا الشركات  .1
يوفر برنامج "بوبا الشركات" تغطية مصممة للشركات التي توظف أكثر من 250   

موظًفا. 

بوبا منشآت  .2
نما برنامج "بوبا منشآت" ليصبح مساهًما رئيسًيا في أرباح الشركة، إذ يحقق نسبة ٪10   

من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لبوبا العربية. ويستمد المنتج زخمه من إتاحته 
القدرة على االختيار، فهو يتضمن نموذًجا مبتكًرا يتيح التخصيص للمنشآت  الصغيرة 

والمتوسطة ألول مرة على اإلطالق.

برنامج الرعاية الصحية الدولية  .3

تغطية صحية دولية متميزة للمديرين التنفيذيين للشركات من السعوديين   
والوافدين في المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم.

تشمل المنتجات المخصصة لألفراد:

بوبا أسرتي  .1
تمكن مجموعة التغطيات المتنوعة التي تندرج تحت "بوبا أسرتي" من أن يكون  هذا   

المنتج األسرع نمًوا واألفضل حاًلا في محفظة األعمال الخاصة بالمنتجات الموجهة 
لألفراد. يهدف المنتج إلى االستمرار في تلبية االحتياجات المختلفة لألسر السعودية 

من خالل تقديم التأمين الصحي المعياري الذي يمكنهم من اختيار التغطية المناسبة 
لهم بناًء على احتياجاتهم الصحية وميزانيتهم

بوبا ساعد  .2
بوبا ساعد هو منتج التأمين الصحي الوحيد في السوق المصمم خصيًصا الحتياجات   
العمالة المنزلية، بخدمات تقدم بأسعار معقولة تجنًبا لفرض عبء مالي على صاحب 
العمل. يخدم برنامج "بوبا ساعد" استراتيجية “1B” بشكل مباشر ألنه يتسم بإمكانات 

هائلة، ال سيما مع دخول التغطية اإللزامية حيذ التنفيذ.

بوبا والدينا  .3
برنامج "بوبا والدينا" هو أحدث إضافة إلى مسارات النمو في بوبا العربية. كما أنه األكثر   

تميًزا من حيث العروض المقدمة حيث إنه متاح حصرًيا لعمالء بوبا العربية لتعزيز 
والئهم للعالمة التجارية وارتباطهم بها. حصل هذا المنتج خالل السنة األولى من 

إطالقه على جائزة "منتج التأمين الصحي األكثر ابتكاًرا".

بوبا وافدون  .4
يغطي هذا البرنامج الرعاية الصحية للمعالين من الدرجة الثانية تحت كفالة موظف   

غير سعودي - وهي خدمة تعكس كرم الضيافة السعودية.

بوبا “المسافرين القادميين”  .5
يحمي هذا البرنامج سالمة األفراد المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية،   

مجنًبا إياهم كافة المخاطر التي قد تنشأ عند قدومهم إلى المملكة.

تعزيز تجربة العمالء  
دفعتنا جائحة كوفيد-19 إلى التركيز على تنفيذ الحلول الرقمية. وقد ساعدنا تطبيق 

الجوال وخدمات الويب والمحادثة المباشرة واالستشارات الصحية في تعزيز تجربة العمالء.

وفي محاولة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، أطلقنا خدمات التطبيب عن 
بعد المحلية، ووسعنا خدمات إيصال المنتجات الصحية، وحّسنا من خدمات الفحوصات 

المختبرية المنزلية وخدمات التطعيم من أجل تغطية جميع عمالء بوبا العربية. 

المبادرات المتخذة لتحسين تجربة العمالء

طبتم هي خدمة صحية رقمية تتجاوز حلول الرعاية الصحية العادية. تتيح هذه 
الخدمة التي يمكن الوصول إليها من خالل تطبيق بوبا أو الخط الساخن المخصص 

للمستخدمين الوصول إلى أطباء بوبا، مما يمكن العميل من التواصل مع أطباء 
حاصلين على درجة التخصص في مختلف المجاالت الطبية.

يتجاوز عدد مستخدمي طبتم في الوقت الحالي أكثر من 4.2 مليون عمالء. 

يقدم برنامج طبتم: 

طبيب بوبا لإلجابة عن االستفسارات على مدار الساعة طوال أيام األسبوع وتقديم 	�
النصائح واإلرشادات الطبية التي يحتاجها العمالء للتعامل مع حاالتهم الصحية.

رعاية األمراض المزمنة التي تمنح مرضى األمراض المزمنة الطمأنينة وراحة البال، من 	�
خالل تقديم الرعاية المتواصلة والمتابعة المستمرة، وتوصيل األدوية، وإجراء فحوصات 

الدم في المنزل أو العمل.

دعم رعاية األمومة والطفولة لألمهات واألسر، مع تقديم النصح واإلرشاد خالل فترة 	�
الحمل وبعد الوالدة.

التطبيب عن بعد، الذي يمكن العمالء أينما كانوا من التواصل مع الطبيب للحصول 	�
على االستشارة الطبية التي يحتاجون إليها.

الخدمات الدولية المتخصصة، ويتم تقديمها للعمالء الذين يحتاجون إلى استشارات 	�
دولية وتشخيصات من أطباء عالميين في مراكز مشهورة عالمًيا.

خدمات الصحة واللياقة المكرسة لتحسين صحة عمالئنا وسالمتهم، من خالل 	�
تشجيعهم على تبني أنماط حياة أكثر صحية.
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يتوفر برنامج راحتكم في كبرى المستشفيات السعودية، ونقدم من خالله الخدمة 
للعمالء فور احتياجهم إليها. توظف "بوبا" مندوبين لها في 70 مستشفى في المملكة 

العربية السعودية، مجهزين جيًدا للترحيب بعمالئنا، وبذل قصارى جهدهم لمنحهم 
الشعور باألمان وتقديم الرعاية، مع اإلجابة على استفساراتهم ومنحهم اإلرشادات الالزمة 

لتسهيل زياراتهم وتسريعها قدر اإلمكان. يحصل العمالء ضمن هذا البرنامج على ما يلي:

ممثلي رعاية العمالء: لتلبية احتياجات المرضى ومتطلباتهم	�
تقليل أوقات االنتظار في المستشفى: بنسبة تصل إلى ٪50	�
الحصول على اعتماد الموافقات المسبقة في الموقع	�
الرعاية المستمرة: من األطباء بعد خروج مرضاهم من المستشفى.	�

حتى اليوم، استفاد أكثر من 2.2 مليون عميل من برنامج "راحتكم". 

أطلقنا في نهاية عام 2020م برنامج "بوبا كليك"، لتوفير منصة واحدة لجميع خدمات 
االبتكار الرقمي. وقد أصبح من خالله تلقي العمالء لخدمات الرعاية الصحية التي 

يحتاجونها على بعد ضغطة واحدة، متى ما احتاجوا إليها، بفضل تواجدنا عبر اإلنترنت 
على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع. يمكن للعمالء متابعة وتفقد الوثيقة الخاصة بهم 

أو االطالع على المزايا أو طلب خدمات "طبتم" أو ببساطة الوصول إلى منصة مبيعات بوبا 
الستعراض منتجاتنا. هذه الخدمة متاحة من خالل موقعنا على اإلنترنت وتطبيق الجوال. 

برنامج "حياتك صح" هو عبارة عن مجموعة من الجلسات واألنشطة المتعلقة بالصحة 
 والسالمة تتضمن جذب العمالء للمشاركة بهدف تعزيز السالمة العامة لعمالئنا 

والمجتمع ككل.

اللياقة البدنية	�
السالمة العقلية	�
التحكم في الوزن	�
الوقاية	�
االستراحة الصحية	�
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ينبع تميزنا في "بوبا العربية" من حرصنا على جعل موظفينا قلب العمل 
النابض ووضعهم في مركز تنفيذ المبادرات، مما يحقق إنتاجية ومشاركة 

أكثر فاعلية للقوى العاملة ويمنحها الدافع والتحفيز. لقد بذلنا جهوًدا حثيثة 
ليختارنا الموظفون كأصحاب العمل المفضلين وعملنا على بناء ثقافة إيجابية 
وشاملة. كما أظهرنا خالل السنوات الماضية قدرتنا على تحسين استراتيجيات 

األفراد السليمة لتحقيق ميزة تنافسية واالحتفاظ بالمواهب.

رأس المال البشري
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نتفهم كمؤسسة أن موظفينا هم من يقدمون تجربة استثنائية لعمالء بوبا العربية، لذا 
نسعى جاهدين لخلق ثقافة من شأنها أن تجتذب وتستبقي الموظفين األكثر موهبة 

واألعلى كفاءة.

فريق الموارد البشرية ليس مسؤوالً فحسب عن تطوير السياسات وتنفيذها ولكنه 
موجود دائًما لخدمة موظفينا حتى يتمكنوا من مواصلة المشاركة والتطور ويصبحوا 
قادة المستقبل لمؤسستنا. إننا نؤمن بأن الموظف الذي يشعر بأنه جزء من الشركة  

سيكون قادًرا على خدمة عمالئنا على أفضل وجه.

لم يكن عام 2021م مختلًفا، حيث قمنا بعمل استثنائي وخططنا ونفذنا البرامج 
والسياسات والمبادرات بنجاح خالل هذه الظروف الصعبة. وأتت النتائج اإليجابية المحققة 
كانعكاس مباشر لرسالة فريق عملنا المتمثلة في أن نكون شركة رعاية صحية تحظى 

باإلعجاب وتتمكن من اجتذاب أفضل المواهب في القطاع واإلبقاء على ارتباطها بالشركة 
واستبقائها.

عاًما بعد عام، ينصب تركيز فريق الموارد البشرية على تمكين تنفيذ استراتيجية أعمال 
1Bupa لعام 2023م. تم إطالق 32 مبادرة للموارد البشرية و 16 سياسة و 12 ممارسة 

في عام 2021م ونتيجة لذلك تمكنا من تحطيم الرقم القياسي في تحقيق جميع أهداف 
موظفينا لعام 2021م كما هو موضح أدناه: 

أبرز اإلنجازات:

%81
استقطاب أفضل المواهب: سعودة بنسبة 

االحتفاظ بالموظفين الموهوبين: معدل دوران:

%9
دوران

تطوير المواهب: نسبة التعاقب الوظيفي:

%83
معدل التعاقب

بناء ثقافة جذابة: 83 درجة على مقياس ارتباط الموظفين )بدعم من غلينت(:

83
)Glint درجة االرتباط )بدعم من

وعالوًة على تحقيق أرقام غير مسبوقة في مؤشرات األداء الرئيسية لموظفينا، حصلنا 
على تقدير لعملنا بحصدنا للجوائز التالية:

الفوز بجائزة معهد تشارترد لألفراد والتنمية الختيار الموظفين في الشرق األوسط   .1
"كأفضل صاحب عمل" و "أفضل مبادرة إلشراك الموظفين"

الفوز بجائزة المواهب لعام 2021م من لينكد إن كأفضل عالمة تجارية لصاحب العمل   .2
)للشركات التي يعمل بها 500-2000 موظف(

المسؤولية االجتماعية للشركات
لطالما احتلت المسؤولية االجتماعية للشركات مكانة مميزة في قلوبنا، وقد بدأنا العديد 

من المشاريع في هذا الصدد. كما حرصنا أيًضا على إشراك وتعاون موظفينا في برامج 
المسؤولية االجتماعية للشركات التي نفذناها.

فنحن نقدم منذ عام 2011 تغطية تأمين صحي مجانية لأليتام الذين يعيشون في دور 
األيتام والمراكز والجمعيات الخيرية، التي تديرها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. 

ونغطي اليوم حوالي 2300 يتيم. لقد نجحنا في تسجيل األيتام المطلقين واألرامل الذين 
عادوا إلى دور الرعاية. يحظى عمالئنا المميزين بمعاملة من الطراز الرفيع ويحصلون على 
موافقات استثنائية. ونعقد لهم سنوًيا دورات تدريبية للتعريف بخدمات طبتم كما نجري 

فحوصات طبية سنوية في دور الرعاية.

التبرع باألجهزة الكهربائية في رمضان

تعاونا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية األجتماعية في شراء 72 وحدة تكييف و 32 ثالجة 
و 32 غسالة و 32 تلفزيوًنا، ليتم تقديمها إلى 35 من األيتام المتزوجين حديًثا والذين 

تزيد أعمارهم عن 40 عاًما ويحتاجون إلى االنتقال للعيش بمفردهم. وكان ذلك في 4 مدن 
بتكلفة 405309.45 ريال، ساهم فيها موظفينا بمبلغ 78900 ريال. 

دورات تدريب األيتام 

أشركنا 25 من المشاركين داخلًيا في تلقي تدريبات التقدم الوظيفي، والتنمية الذاتية، 
واللغة اإلنجليزية، وكتابة السيرة الذاتية، وما إلى ذلك، وقدمنا أكثر من 30 ساعة، على 

مدار 15 جلسة حضرها ما مجموعه 416 مشارًكا. وسنعقد 17 جلسة أخرى بالتعاون مع 
المؤسسات الخيرية. 

مشاريع المسؤولية االجتماعية األخرى
حملة لقاحات اإلنفلونزا: نفذنا الحملة في مكاتبنا بالمجان، حيث قدمنا 292 لقاًحا 	�

لموظفينا وعائالتهم
 حملة التبرع بالدم: تم تنفيذها في مكاتبنا وتمكنا من خاللها من جمع أكثر من 50 	�

لتًرا من الدم
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تلتزم بوبا العربية بممارسة األعمال بطريقة مستدامة وأخالقية، وإحداث 
التحول في مجال الرعاية الصحية في العالم العربي، وترك تأثير دائم على 

أفراد المجتمع والبيئة.

الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات
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تعد الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات بمثابة إطار عمل لمؤشرات األداء غير 
المالي، والذي يساعد في تقييم مدى تحلي الشركة بالضمير الجمعي اليقظ والتزامها 

تجاه الجهات المعنية والبيئة والمجتمعات التي تعمل فيها. ورغم محدودية التأثير 
المباشر لقطاع التأمين على البيئة، فإننا نؤمن بضرورة أن نكون سباقين دوًما في 

ترك بصمة إيجابية في عالمنا. تتماشى استراتيجية بوبا العربية بشأن الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات مع رؤية حكومة المملكة العربية السعودية 2030، حيث 
"تكمن االستدامة في صميم كل ما تفعله المملكة". حيث تضع بوبا االعتبارات األشمل 

واألعّم للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات نصب أعينها، مستندة في ذلك 
إلى إطار يشمل المجتمع والناس والبيئة. نقدم دعمنا للمجتمعات من خالل جهودنا 
التعاونية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. كما ندعم موظفينا من خالل 

تمويل "واحدة بواحدة" لنقدم مقابل كل مساهمة خيرية يجود بها موظفينا مساهمة 
مماثلة من الشركة للمشروعات الخيرية، وهذا إلى جانب مبادرات الصحة والعافية 

والرعاية. تشكل المبادرات الخضراء جزء ال يتجزأ من عملياتنا، حيث تهدف إلى أثرنا على 
البيئة والحد من هذه التأثيرات. وتشمل جهودنا في هذا السياق حالًيا زراعة األشجار 

وبرنامج إعادة التدوير.

 سياسة واستراتيجية الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات

تلتزم بوبا العربية بممارسة األعمال بطريقة مستدامة وأخالقية، وإحداث التحول في 
مجال الرعاية الصحية في العالم العربي، وترك تأثير دائم على أفراد المجتمع والبيئة. 

وبناًء على ذلك، فإن الشركة في طور صياغة استراتيجيتها الشاملة للحوكمة البيئية 
واالجتماعية والمؤسسية، والتي ستشمل جميع مهام سير العمل واألشخاص الرئيسيين 
واألدوار والمسؤوليات المطلوبة، إلى جانب خارطة طريق ومقاييس رئيسية تضمن تحقيق 

الشركة ألهدافها المعلنة.

وفي حين تراجعت أعمال معظم الشركات نتيجة جائحة كوفيد-19، نجحت بوبا العربية 
في المضي قدًما في سلسلة من المبادرات المتعلقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات، وإشراك الموظفين في تنفيذها. يتجلى هذا في جهود الشركة 
في مجاالت عالقات الموظفين وتنوعهم، وظروف العمل، والصحة والسالمة، ومشاريع 

المسؤولية االجتماعية للشركات المنخرطة في المجتمعات المحلية، وخدمة الفئات 
الفقيرة والمحرومة، وخاصة األطفال األيتام. وسيتبع المبنى الجديد لبوبا العربية الذي 

يتم تشييده في الرياض أفضل الممارسات الدولية في مجال االستدامة بما يتماشى مع 
مبادرات الحكومة الخضراء.

التكنولوجيا المستدامة

بطاقات التأمين الصحي الرقمية

أتمت الشركة في يونيو 2021م التحول للبطاقات التأمين الرقمية، وبذلك استبدلت ٪99 
من معامالت العمالء التي كانت تستخدم فيها البطاقات البالستيكية، وقد أثر ذلك إيجاًبا 
على االستدامة البيئية. وتحقق ذلك من خالل تحسين وتحديث جميع الخدمات الرقمية بما 

يتماشى مع أحدث االتجاهات الرقمية. أتي هذا التحول كجزء من التجربة الرقمية الفريدة 
للعمالء من خالل منصة "بوبا كليك"، التي تسهل تلقي العمالء للخدمات بسالسة 

ومرونة.

منصة الرعاية الصحية الرقمية

استثمرت بوبا العربية في منصة "أوكادوك" الرقمية للرعاية الصحية في أكتوبر 2021م، 
وستسهم هذه المنصة في تحول قطاع الرعاية الصحية في المملكة. توفر المنصة 

الدرجة المالئمة من المزج بين التفاعل وجًها لوجه والتفاعل االفتراضي، بإمكانية وصول 
سهلة متاحة للمريض، فضاًل عن إمكانات أتمتة عمليات حجز الخدمة عبر اإلنترنت. نتج 

عن هذه الخطوة انخفاًضا ملحوًظا في كميات الورق المستخدمة في مثل هذه الحجوزات 
والمعامالت األخرى ذات الصلة، فضاًل عن الحد من التلوث الناجم عن السفر. ويتماشى 

هذا االستثمار أيًضا مع أهداف وزارة الصحة السعودية ومجلس الضمان الصحي والبنك 
المركزي السعودي في "قيادة التحول الرقمي في القطاعات الرئيسية". 

البيئة
أطلقنا العديد من المبادرات الصديقة للبيئة التي 
نحرص على مراعاتها في عملياتنا، ونقيس تأثيراتنا 
على البيئة ونسعى إلى الحد منها.

المجتمعات
نقدم الدعم للمجتمعات من خالل مبادرات مثل برنامجنا لرعاية 

األيتام وتزويد األسر الفقيرة بسالل الطعام في رمضان.

األفراد
 نحرص على دعم موظفينا داخل العمل وخارجه، ونساعدهم من 

 خالل البرنامج الصحي من سمايل في المحافظة على صحتهم 
الجسدية والنفسية.
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العالقات المستدامة
العالقات الوظيفية وتنوع الموظفين

مجالس المواهب

تعقد مجالس المواهب كل ستة أشهر بمشاركة أقسام العمليات والمبيعات والمخاطر 
والتمويل، وتضم الفريق التنفيذي وفرق مختارة من اإلدارة العليا، إلى جانب جميع قيادات 

الموارد البشرية، وذلك للبت في كافة األمور المتعلقة بالموظفين. وقد أسفرت هذه 
المجالس عن إتمام معامالت 88 موظًفا ) 62 نقل و 26 ترقية(.

مشاركة المرأة

حققنا هدفنا المتمثل في حضور المرأة ممثلة بنسبة 34٪ من الموظفين و 15٪ من 
إجمالي المدراء.

بناء العالقات المجتمعية

قدمت بوبا العربية سلسلة من المبادرات لجعل التأمين أكثر سهولة، بما في ذلك 
حلول الدفع بالتقسيط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واألفراد، وحلول مالية أكثر مرونة 
للشركات الصغيرة والمتوسطة وسبل التأمين الصحي المجاني لأليتام. أعطت الشركة 
األولوية لنشر المعرفة بالتأمين والتوعية به من خالل توفير جميع المعلومات الضرورية 

التي يحتاجها العمالء المحتملون التخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختيارهم لمنتجات 
التأمين.

تعزيز الشراكات

ُيسهم شركاء األعمال والموردون بشكل كبير في نجاح أعمال بوبا العربية. لذا تركز 
الشركة باستمرار على بناء عالقات قوية والمحافظة عليها مع هؤالء الشركاء والموردين، 

ال سيما في المجتمعات المحلية.  

قامت الشركة برفع كفاءة عالقاتها مع مورديها وتعزيزها من خالل تنفيذ نظام أوراكل 
وإدارة العقود والعالقات مع الموردين، وتأصيل مفهوم احتواء التكلفة ضمن ثقافة 

الشركة. ومن اإلنجازات الهامة التي تحققت في هذا الصدد تشمل:

:التركيز على الموردين المحليين بدالً من الموردين من الخارج، ومنح الشركات الصغيرة 
والمتوسطة المحلية فرصة للتقدم بعروض أسعارها. وتتماشى هذه المبادرات مع 

جهودنا لتعزيز أواصر العالقات مع الشركات المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
ودعم نموها، واستبدال العناصر المتكررة عالية القيمة بعناصر منخفضة القيمة مثل 

استبدال الجوائز بشهادات

التركيز على توفير التكاليف وخفضها	�
وضع عملية لمشاركة طلب تقديم العروض مع عدة موردين محليين	�

التعامل مع المستثمرين  
تتواصل الشركة مع المساهمين من خالل القنوات المعتادة مثل االجتماعات السنوية 

للجمعية العمومية. عالوًة على ذلك، يعقد المدير المالي والرئيس التنفيذي لتطوير 
األعمال في بوبا العربية وفريق عالقات المستثمرين بًثا إلكترونًيا واجتماعات إعالنات 

األرباح كل ثالثة أشهر، مما يوفر معلومات مفصلة لجمهور المستثمرين حول األداء 
المالي الحالي لبوبا العربية وأحدث االتجاهات في سوق التأمين. كما يحضر فريق عالقات 

المستثمرين بانتظام األحداث والمؤتمرات التي تعقدها المؤسسات المالية اإلقليمية 
والدولية البارزة لمناقشة التطورات االستراتيجية والمالية والتنظيمية للشركة. 
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النتائج 
المالية
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2017قائمة العمليات )تغطي 12 شهًرا(
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

2019
ألف ريال سعودي

2020
ألف ريال سعودي

2021
ألف ريال سعودي

7٬732٬9618٬566٬64810٬410٬86810٬447٬35311٬382٬194إجمالي األقساط الُمكتتبة

7٬672٬3148٬150٬2429٬371٬29110٬734٬48210٬617٬715صافي األقساط الُمكتتبة

7٬830٬1468٬348٬4609٬630٬24610٬979٬02010٬920٬727إجمالي اإليرادات

6٬428٬6176٬708٬5247٬655٬0788٬262٬0509٬073٬926إجمالي المطالبات المدفوعة

6٬405٬0036٬788٬9857٬749٬2978٬719٬9289٬046٬569صافي المطالبات المتكبدة

874٬137985٬3171٬101٬4611٬355٬2821٬085٬110إجمالي المصروفات

503٬919487٬272668٬341801٬410583٬469فائض عمليات التأمين

500٬614525٬431712٬654823٬669730٬701صافي دخل المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل

ل الخسارة 85.20%81.23٪82.69٪83.30٪83.50٪معدَّ

4.184.394.975.835.23ربحية السهم

كان االنخفاض في األرباح مدفوًعا في المقام األول بارتفاع نسبة الخسارة لتصل إلى 85.2٪ )بواقع 397 نقطة أساسية مقارنًة بعام 2020م( كنتيجة للمطالبات المؤجلة بعد التخفيف 
من إجراءات اإلغالق العام. ومع ذلك. تمكنت الشركة من احتواء هذا التأثير السلبي على المساهمة بفضل تحسين نفقات التشغيل بنسبة 20٪، المدفوع باألساس بانخفاض تكاليف 

االقتناء المتكبدة الناتجة عن احتياطيات عجز أقساط التأمين المقيدة في عام 2020م. عالوًة على ذلك. انخفضت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 24٪ نتيجة لألداء غير 
المسبوق في التحصيل الذي قدر بأكثر من 12.5 مليار ريال سعودي، وهو األعلى في تاريخ الشركة. وإلى جانب ذلك، جاء دخل االستثمار القياسي ليعزز هذه النتائج، حيث زاد بنسبة تزيد 

عن 23٪ بالنظر إلى األداء القوي للحصص المحلية.

ملخص قائمة المركز المالي

2017 الموجودات
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

2019
ألف ريال سعودي

2020
ألف ريال سعودي

2021
ألف ريال سعودي

229٬884290٬413665٬709633٬251960٬758النقد وما في حكمه

3٬945٬3834٬715٬2815٬063٬9762٬796٬5473٬093٬720ودائع مرابحة

1٬721٬6901٬621٬4911٬840٬8326٬029٬4465٬703٬773االستثمارات

170٬528202٬985276٬64385٬086113٬254مصروفات مدفوعة مقدمة وموجودات أخرت

1٬013٬6561٬119٬9021٬886٬5641٬542٬5671٬992٬656إجمالي - أقساط مستحقة

-231٬356-222٬524-197٬187-169٬231-142٬674مخصص أقساط مستحق مشكوك في تحصيلها

870٬982950٬6711٬689٬3771٬320٬0431٬761٬300إجمالي - أقساط مستحقة

5٬1466٬32020٬62520٬10827٬935حصة معيدي التأمين في األقساط غير المكتسبة

1٬0303٬0145٬1907٬93615٬036حصة معيدي التأمين في المطالبات المقدم

على الرغم من تخفيف قيود الوباء في عام 2021م، كانت مالمح المستقبل 
ضبابية أمام قطاع التأمين الصحي نظًرا لالحتماالت التي ال تنتهي من ترحيل 
المطالبات، وارتفاع التضخم الطبي، فضاًل عن زيادة عوامل المنافسة المحركة 

ألسعار الخدمات. 
في عام اتسم بتدهور نسب الخسائر وأرقام المساهمات لقطاع التأمين 

الصحي بشكل عام، تمكنت بوبا العربية من زيادة إجمالي أقساط التأمين 
المكتتبة في عام 2021م بنسبة 9٪ لتبلغ قيمتها 11.4 مليار ريال سعودي 

وحققت أرباًحا قدرت بـ 731 مليون ريال سعودي قبل الزكاة والضرائب.
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2017 الموجودات
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

2019
ألف ريال سعودي

2020
ألف ريال سعودي

2021
ألف ريال سعودي

71٬076118٬323134٬02268٬214201٬042تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

–––––المبلغ المستحق من عمليات التأمين

98٬00098٬00098٬00098٬00098٬000الشهرة التجارية

133٬497138٬516225٬686265٬977249٬664الموجودات الملموسة وغير الملموسة )وتشمل: األثاث، والتجهيزات، والمعدات(

5٬1216٬88210٬82013٬80614٬885الفائدة المستحقة على وديعة نظامية

80٬000120٬000120٬000120٬000120٬000الوديعة النظامية

025٬55230٬21637٬94139٬735الضرائب المؤجلة
7٬332٬3378٬271٬89610٬181٬09611٬496٬35512٬399٬102مجموع موجودات عمليات التأمين

شهد إجمالي موجودات بوبا العربية نمًوا مطرًدا، مما يعكس قوة أعمال الشركة وتوسعها. ارتفع إجمالي موجودات الشركة في عام 2021م بنسبة 7.9٪ مقارنة بعام 2020م لتصل إلى 
أكثر من 12.4 مليار ريال سعودي. ويتجلى ذلك في رصيد األقساط المستحقة الذي زاد بأكثر من 440 مليون ريال لتعكس نتائج االكتتاب القوية. وتظهر إعادة التخصيص من االستثمارات 

إلى ودائع المرابحة آخر التطورات في مشهد أسعار الفائدة مع توقع مزيد من ارتفاع األسعار في عام 2022.

2017المطلوبات والفوائض
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

2019
ألف ريال سعودي

2020
ألف ريال سعودي

2021
ألف ريال سعودي

3٬091٬0793٬428٬1314٬376٬2194٬023٬3314٬709٬555أقساط تأمين غير مكتسبة

1٬341٬5361٬472٬6811٬627٬7082٬109٬3192٬111٬455احتياطي المطالبات القائمة

39٬61350٬63654٬4134٬87325٬397ارصدة إعادة التأمين مستحقة الدفع

212٬067367٬204545٬028816٬062882٬393مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

–––––المبلغ المستحق إلى عمليات المساهمين

138٬581139٬755168٬454200٬391190٬060حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين

148٬704199٬784274٬709317٬199236٬610مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

5٬1216٬88210٬82013٬80614٬885الفائدة المستحقة على الوديعة نظامية

33٬58641٬09578٬848108٬52133٬723المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
5٬010٬2875٬706٬1687٬136٬1997٬593٬5028٬204٬078مجموع المطلوبات

2٬322٬0502٬591٬2803٬044٬8973٬902٬8534٬195٬024مجموع حقوق الملكية
7٬332٬3378٬297٬44810٬181٬09611٬496٬35512٬399٬102مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

شهد إجمالي المطلوبات نمًوا بقيمة 611 مليون ريال سعودي في عام 2021م ليصل إلى أكثر من 8.2 مليار ريال سعودي، نتيجة للزيادة في األقساط غير المكتسبة، في حين سجلت 
القيمة اإلجمالية لحقوق الملكية ارتفاًعا بمقدار 292 مليون ريال سعودي لتصل إلى 4.2 مليار ريال سعودي، مما يعزز القدرة المالية للشركة بما يتجاوز الحد األدنى للمتطلبات النظامية.

المبالغ النظامية المدفوعة والمستحقة إلى الجهات التنظيمية:

التغير في مستحق الدفعمستحق الدفعالتغير في المدفوعمدفوعالهيئة التنظيمية

2020م الوصف
ألف ريال سعودي

2021م
ألف ريال سعودي

2020م مقابل 2021م
ألف ريال سعودي

2020م 
ألف ريال سعودي

2021م
ألف ريال سعودي

2020م مقابل 2021م
ألف ريال سعودي

-92٬777187٬51594٬738317٬199236٬61080٬589هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الزكاة وضرائب الدخل

566٬620591٬51724٬89725٬32688٬14862٬822هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ضريبة القيمة المضافة 
-659٬397779٬032119٬635342٬525324٬75817٬767هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: المجموع

-25٬33254٬69629٬36436٬85610٬50426٬352البنك المركزي السعودي: الضرائب ورسوم الترخيص

-54٬602162٬586107٬98369٬77421٬00948٬765مجلس الضمان الصحي: الضرائب ورسوم الترخيص
-79٬933217٬282137٬347106٬63031٬51375٬117المجموع: الضرائب ورسوم الترخيص

1٬2141٬2217000هيئة سوق المال / تداول: رسوم الخدمة والترخيص

32٬72235٬4752٬7532٬9182.96143المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
33٬93636٬6962٬7602٬9182٬96143المجموع
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الزكاة والضرائب، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: 
بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة لكل من الزكاة وضريبة الدخل خالل عام 2021م ما قيمته 
187.5 مليون ريال سعودي، منها 111.5 مليون ريال سعودي مقابل الزكاة وضريبة دخل 

الشركات وضرائب االستقطاع لألعوام من 2008 حتى 2016 و 2018، ومبلغ 40.3 مليون ريال عن 
زكاة وضريبة دخل أرباح عام 2020م، و 35.7 مليون ريال سعودي كضريبة مسددة مقدًما 

لعام 2021م.

كما دفعت بوبا العربية 591.5 مليون ريال سعودي في عام 2021م عن ضريبة القيمة 
المضافة، باإلضافة إلى 88.1 مليون ريال سعودي كمبلغ مستحق الدفع عن ضريبة القيمة 
المضافة في نهاية العام. باإلضافة إلى ذلك، تم دفع مبلغ 11.7 مليون ريال سعودي خالل 

عام 2020م عن ضرائب االستقطاع، و7.4 مليون ريال سعودي تم إضافتها في نتائج عام 
2021م تتعلق بضرائب االستقطاع المستحقة الدفع في عام 2022.

يتضمن مخصص الزكاة وضريبة الدخل والبالغ 236.6 مليون ريال سعودي على 107 مليون 
ريال سعودي كمبلغ مستحق الدفع في عام 2022 لعام 2021م لإلقرارات الزكوية والضريبية، 

في حين أنَّ المبلغ المتبقي هو بالدرجة األولى مخصصات طوارئ لمسائل الزكاة 

البنك المركزي السعودي )ساما(
بلغ إجمالي الرسوم النظامية المدفوعة للبنك المركزي السعودي خالل عام 2021م ما 
قيمته 54.7 مليون ريال سعودي، منها 8.3 مليون ريال مخصصة للربع الرابع من عام 

2020م، و46.4 مليون ريال مخصصة للربع األول والثاني والثالث من عام 2021م.

ويتضمن مبلغ 10.5 مليون ريال المستحق الدفع لعام 2021م مخصصات عادية للربع الرابع 
من العام 2021م.

مجلس الضمان الصحي 
بلغ مجموع الرسوم النظامية المدفوعة إلى مجلس الضمان الصحي لعام 2021م ما قيمته 

162.6 مليون ريال سعودي، منها 69.8 مليون ريال لتسوية رسوم الربع الثاني والثالث 
والرابع لعام 2020م، و92.8 مليون ريال سعودي للربع األول والثاني والثالث من عام 2021م.

ويتضمن مبلغ 21 مليون ريال سعودي مستحق الدفع لعام 2021م مخصصات عادية للربع 
الرابع من العام 2021م

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في عام 2021م للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

35.5 مليون ريال، منها 2.9 مليون ريال تتعلق بعام 2020م. وتم تخصيص مبلغ 2.9 مليون 
ريال سعودي، ليعكس االلتزامات المتعلقة بمؤسسة التأمينات االجتماعية لعام 2021م 

والمستحقة الدفع في عام 2022.

تداول وهيئة السوق المالية 
دفعت الشركة مبلغ 1٬23 مليون ريال سعودي لهيئة السوق المالية/ تداول خالل عام 
2021م، ويتضمن المبلغ 400 ألف ريال رسوم الخدمة، و 821٬150 ريال سعودي رسوم اإلدراج 

السنوية، و 17٬250 ريال سعودي رسوم أخرى.

الغرامات النظامية
خالل عام 2021م، تم دفع غرامة قدرها 80 ألف ريال للبنك المركزي السعودي نظير 

المخالفات المفروضة على الشركة لمخالفة تعليمات البنك المركزي اإلشرافية والرقابية.

اإليرادات وسياسة الشركة في توزيع األرباح 
ينص النظام األساسي لشركة بوبا العربية على النقاط التالية بخصوص حساب األرباح 

وتوزيعها:

عدم احتساب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.	�
تخصيص 20٪ من صافي األرباح لتكوين احتياطي نظامي. تمتلك الجمعية العمومية 	�

للشركة صالحية وقف عملية التخصيص المذكورة عندما يكون االحتياطي النظامي 
مساويًا لرأس المال المدفوع للشركة.

بناء على توصية مجلس اإلدارة، يمكن أن تحتفظ الجمعية العمومية بنسبة من صافي 	�
األرباح السنوية لتكوين احتياطي ويجوز لها استخدامه لألغراض التي تعتبرها مناسبة.

ُيوزَّع الرصيد بعد ذلك كدفعة أولى للمساهمين بقيمة ال تقل عن 5٪ من رأس المال 	�
المدفوع.

ل إلى حساب 	� ُيوزَّع الرصيد المتبقي بعد ذلك على المساهمين كحصة من األرباح أو ُيحوَّ
األرباح المبقاة.

يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يصدر قرارًا بتوزيع أرباح مرحلية ُتخصم من األرباح السنوية 	�
الواردة في الفقرة أعاله وفقًا للقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وباإلضافة إلى ما ورد في النظام األساسي للشركة، اعتمدت شركة بوبا العربية خالل 
العام 2017م سياسة توزيع األرباح اإلضافية:

"باإلضافة إلى متطلبات توزيع األرباح كما هو موضح في النظام األساسي للشركة )النظام 
األساسي( تكون سياسة توزيع األرباح للشركة على النحو التالي:

توزيع أي فائض نقدي كأرباح على المساهمين في حال:

الحفاظ على مركز مالءة مالية مناسب وفق األنظمة واللوائح المحلية في نهاية كل  أ( 
ربع سنة.

استالم الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين المطلوبة لألرباح حيثما ينطبق  ب( 
ذلك.

استيفاء متطلبات األعمال واالستثمار للشركة فيما يخص سياسة إدارة رأس المال  ج( 
وسياسات إدارة المخاطر ذات الصلة والسياسات التي تغطي المتطلبات التجارية 

واالستثمارية."

بيان األرباح - آخر خمس سنوات مالية

2016الوصف  
ألف ريال سعودي

*2017
ألف ريال سعودي

2018
ألف ريال سعودي

**2019
ألف ريال سعودي

2020
ألف ريال سعودي

630٬705500٬614525٬431712٬654823٬669أرباح مبقاة )قبل احتساب الزكاة وضريبة الدخل(

120٬000160٬000180٬0000408٬000التوزيعات النقدية

49.5٪غير متاح34.3٪32.0٪19.0٪نسبة توزيع األرباح )قبل احتساب الزكاة وضريبة الدخل(

80٬000120٬000120٬000120٬000*80٬000عدد األسهم المصدرة

3.4غير متاح1.502.001.50األرباح الموزعة للسهم بالريال السعودي 

100٪ الربع الثاني نسبة األرباح الموزعة سنويا وكل ربع سنة
من 2017

100٪ الربع الثالث 
غير متاحغير متاحمن 2019

٪100
الربع الثالث من 2021

* كان هناك 80 مليون سهم في وقت إصدار توزيعات األرباح. أصدرت شركة بوبا العربية الحقا في نوفمبر من العام 2018م أسهم مجانية عبارة عن سهم واحد لكل سهمين قائمين وذلك باستخدام 400 مليون 
ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة من أجل زيادة رأس المال بنسبة خمسين بالمائة، األمر الذي نتج عنه وصول عدد األسهم إلى 120 مليون سهم بتاريخ 2018/12/31م.

** لم يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح في العام 2020م وذلك بسبب الشكوك المحيطة بجائحة كوفيد-19.
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أعضاء مجلس اإلدارة 

المهندس. لؤي هشام ناظر
رئيس مجلس إدارة )غير تنفيذي(

رئيس وعضو مجلس إدارة شركة بوبا العربية منذ إنشائها عام 2008. ومؤسس مجموعة 
ناظر ورئيس مجلس إدارتها، وهو عضو مجلس إدارة في مختلف الشركات التابعة 

للمجموعة. شغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة نادي اإلتحاد السعودي لكرة القدم 
ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة األولمبية العربية السعودية، والرئيس السابق 

لالتحاد السعودي للجودو، كما عين سابقًا عضوًا في مجلس الضمان الصحي.

ال يشغل المهندس لؤي عضوية مجلس إدارة في أي شركة مساهمة مدرجة أخرى، حيث 
يقضي حاليًا الدورة الخامسة له في مجلس إدارة بوبا العربية، ممثاًل عن مجموعة ناظر.

المناصب الحالية
رئيس مجلس إدارة

شركة مجموعة ناظر القابضة المحدودة.	�
شركة ناظر بوبا لألجهزة الطبية	�

مناصب أخرى

شركة العيادات الطبية الدولية )شريك(.	�
شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة )شريك(	�
شركة ديافيرم العربية المحدودة )عضو مجلس إدارة(.	�
شركة بوبا الشرق األوسط القابضة ذ.م.م. )عضو مجلس إدارة(	�
عضو المجلس االستشاري لكلية أندرسون إلدارة األعمال بجامعة كاليفورنيا في لوس 	�

أنجلوس )عضو مجلس إدارة(

المناصب السابقة
المجلس االستشاري للتجمع الصحي بمكة المكرمة رئيس مجلس اإلدارة	�
رئيس سابق لمجلس إدارة نادي اإلتحاد السعودي لكرة القدم	�
الشركة الوطنية للشراء الموحد لألدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية.	�
نائب رئيس اللجنة األولمبية العربية السعودية.	�
رئيس اإلتحاد السعودي للجودو.	�
عضو مجلس إدارة بمجلس الضمان الصحي 	�

المؤهالت
حصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية أندرسون لألعمال جامعة 	�

كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 1989 م.
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة كاليفورنيا في 	�

لوس أنجلوس عام 1987 م.

األستاذ ديفيد فليتشر
نائب رئيس مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( 

والذي يمثل الشريك األجنبي )شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد(

عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة في بوبا العربية منذ عام 2014 م. ويشغل 
حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر في بوبا وعضو في اللجنة التنفيذية. كما أنه 

يشغل منصب عضو غير تنفيذي في بوبا نيفا )المعروفة سابًقا ببوبا ماكس( مجموعة 
التأمين الصحي التابعة لبوبا في الهند. يمتلك األستاذ فليتشر خبرة دولية واسعة في 

قطاع التأمين والقطاع المصرفي، وقد تقلد عدة مناصب رفيعة في بنك ستاندرد تشارترد 
وسيتي بانك، حيث شغل منصب رئيس المراجعة الداخلية ومنصب الرئيس التنفيذي 

اإلقليمي.

يقضي األستاذ فليتشر حاليًا دورته الثالثة في مجلس إدارة بوبا العربية، ممثاًل عن بوبا 
إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد.

المناصب الحالية
بوبا )الرئيس التنفيذي للمخاطر(.	�
بوبا )عضو في اللجنة التنفيذية(.	�
شركة بوبا الشرق األوسط القابضة اثنان ذ.م.م. )عضو مجلس غير تنفيذي(	�
نيفا بوبا للتأمين الصحي المحدودة )عضو مجلس غير تنفيذي(.	�

المناصب السابقة
بوبا العالمية لألسواق النامية )عضو مجلس غير تنفيذي(.	�
بوبا )الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية(	�
رئيس/عضو مجلس إدارة/الرئيس التنفيذي في بنك بيرماتا في إندونيسيا. 	�

المؤهالت 
حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في دراسة التاريخ الحديث من جامعة 	�

دورهام في المملكة المتحدة عام 1985 م.

يضم مجلس إدارة الشركة تسعة أعضاء. واعتباًرا من 5 أبريل 2021م تم تعيين األستاذ نايجل سوليفان، الرئيس التنفيذي لالستدامة والموظفين في مجموعة بوبا، كعضو مجلس إدارة 
غير تنفيذي.
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األستاذ طل هشام ناظر
الرئيس التنفيذي )عضو تنفيذي(

يشغل األستاذ طل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية وهو عضو بمجلس 
إدارتها منذ إنشائها عام 2008 م.

ال يشغل األستاذ طل عضوية مجلس إدارة في أي شركة مساهمة مدرجة أخرى، حيث 
يقضي حاليًا الدورة الخامسة له في مجلس إدارة بوبا العربية.

المناصب الحالية
عضو مجلس اإلدارة

شركة مجموعة ناظر القابضة المحدودة.	�
حصة ملكية في شركة ابدأ )نسبة ٪25(	�
شركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب اآللي المحدودة.	�
الشركة العربية للتسويق الطبي.	�
الحلول السريعة للتجارة )قيد التصفية(.	�
شركة أساس للرعاية الصحية المحدودة	�
شركة بوبا الشرق األوسط القابضة اثنان ذ.م.م. )البحرين(	�
األكاديمية المالية.	�
شركة إنديفور السعودية.	�

مناصب أخرى

شركة نجم لخدمات التأمين )رئيس مجلس اإلدارة(	�
شركة كول إنك )شريك بنسبة 47 ٪( ورئيس مجلس اإلدارة.	�
اللجنة التنفيذية في مجموعة بوبا )مستشار(	�
عضو في اللجنة االستراتيجية للتأمين الصحي الخاص في مجلس الضمان الصحي.	�
عضو في اللجنة العامة لشركات التأمين التابعة للبنك المركزي السعودي	�
شركة طل هشام ناظر المحدودة )مدير عام(	�
شركة ليانا القابضة )مدير عام(	�
منظمة الرؤساء الشباب “ينغ برزدنت أورجنيزيشن” )عضو(	�
ملتقى القادة العالميين الشباب “ينغ غلوبال ليدرز” )عضو(	�

المناصب السابقة
عضو مجلس اإلدارة

اللجنة العامة لشركات التأمين التابعة للبنك المركزي السعودي	�
صندوق تنمية الموارد البشرية	�
عضو مجلس إدارة لدى تشواتي روزماري هول، نيويورك، الواليات المتحدة.	�
شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة.	�
الشركة العربية لتنظيم المؤتمرات.	�
شركة ناظر بوبا لألجهزة الطبية.	�

المؤهالت
حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية وارتون بوالية بنسلفانيا 	�

األمريكية متخصصًا في مجال التمويل والشراء عام 2001 م
حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، 	�

الواليات المتحدة األمريكية عام 1996 م
�	

د. عبد اهلل الياس
عضو مستقل

عضو مستقل في مجلس إدارة بوبا العربية وعضو في لجنة إدارة المخاطر منذ يوليو 2019.

الدكتور عبد اهلل إلياس هو أحد مؤسسي شركة كريم، تطبيق النقل والتوصيل الذي 
استحوذت عليه شركة أوبر في عام 2019. وهو يشغل حالًيا منصب رئيس أعمالها في 
المملكة العربية السعودية. وقد شارك قبل ذلك في تأسيس “عنواني”، وهي شركة 

ناشئة تعتمد على التقنيات السحابية تعمل في مجال التوصيل إلى المنازل استحوذت 
عليها كريم في عام 2014. يشغل عضوية مجالس إدارة في كل من هيئة الشركات 

الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وشركة إنديفور السعودية، وإديو 
تيك الناشئة ونون. كما أنه أيًضا عضو مجلس استشاري في شركة رائد فينتشرز لرأس 

المال االستثماري. يترأس عبداهلل المبادرة الحكومية لتمكين خمس شركات سعودية 
ناشئة “يوني كورنز” بحلول عام 2025 وهو مستثمر إقليمي. قاد سابًقا عمليات استشارات 

إدارية في أوروبا والواليات المتحدة وجنوب شرق آسيا والشرق األوسط. 

ال يشغل الدكتور عبد اهلل عضوية مجلس إدارة في أي شركة مساهمة مدرجة أخرى، حيث 
يقضي حاليًا الدورة األولى له في مجلس إدارة بوبا العربية.

المناصب الحالية
شركة كريم )شريك مؤسس ورئيسها في السعودية(	�
هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية )مجلس اإلدارة(	�
إنديفور السعودية )عضو مجلس إدارة(	�
رائد فنتشر كابيتال )مجلس المستشارين(	�
نون أكاديمي )مجلس اإلدارة(	�

المناصب السابقة
صندوق االستثمارات العامة )لجنة االستثمار(	�
“روكيت إنترنت اس إي” )وكيل في المملكة العربية السعودية(	�
عنواني )شريك مؤسس والعضو المنتدب(	�
شير لالستشارات اإلدارية )كبير االستشاريين اإلداريين(	�

المؤهالت
يحمل شهادة دكتوراه مع مرتبة الشرف في إدارة األعمال من الجامعة الراينية 	�

الفستفالية العليا في آخن، ألمانيا.
يحمل ماجستير في علوم الحاسب اآللي من الجامعة الراينية الفستفالية العليا في 	�

آخن، ألمانيا.
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األستاذة هدى بن غصن
عضو مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل في بوبا العربية منذ يوليو 2019 م. شغلت األستاذة هدى 
منصب المديرة التنفيذية للموارد البشرية في أرامكو السعودية. وهي عضو في لجنة 

الترشيحات والمكافآت في شركة االتصاالت السعودية.

تشغل األستاذة هدى حالًيا فترتها األولى في بوبا العربية.

المناصب الحالية
شركة االتصاالت السعودية )عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت(	�

المناصب السابقة
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )عضو مجلس إدارة(.	�
أرامكو السعودية )مدير تنفيذي(	�
شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسريف” )عضو مجلس إدارة(	�
مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية )عضو مجلس إدارة(	�
أرامكو السعودية آسيا )عضو مجلس إدارة(	�
مجلس أمناء الجمعية العربية إلدارة الموارد البشرية )رئيس(	�
شركة أرامكو السعودية للتطوير )عضو مجلس إدارة(	�
شركة أرامكو السعودية إلدارة االستثمار )عضو مجلس إدارة(	�
بنك كريديت سويس العربية السعودية )عضو مجلس إدارة(	�
معهد اإلدارة العامة )عضو مجلس إدارة(	�

المؤهالت
تحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في واشنطن العاصمة، 	�

الواليات المتحدة.
تحمل شهادة البكالوريوس في األدب اإلنجليزي من جامعة الملك سعود في الرياض.          	�

 

األستاذ زيد القويز
عضو مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل في بوبا العربية منذ 2014 م، وأصبح عضوًا في لجنة المراجعة 
في يوليو 2019 م. خالل سنوات عضويته في مجلس إدارة بوبا العربية، كان عضوًا في عدة 

لجان: لجنة الترشيحات والمكافآت حيث كان عضًوا ورئيس اللجنة، ولجنة االستثمار كرئيس 
وقبلها بصفته عضوًا.

األستاذ زيد عضو في مجلس إدارة البنك األهلي السعودي )شركة سعودية مدرجة(. وهو 
يشغل حاليًا فترته الثالثة في بوبا العربية.

المناصب الحالية
البنك األهلي السعودي )عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة 	�

المخاطر(.
محمد إبراهيم السبيعي وأوالده لالستثمار )رئيس لجنة المخاطر واألصول وااللتزامات(.	�
وسط جدة للتطوير )عضو لجنة المراجعة(.	�
الهيئة العامة لعقارات الدولة )عضو لجنة االستثمار(. 	�

المناصب السابقة
شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار )عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 	�

المراجعة(
شركة والية لالستثمار )عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة(	�
شركة الراجحي للصناعات الحديدية )عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة(	�
البنك السعودي البريطاني )عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت(	�
شركة نون لالستثمار )عضو في لجنة المراجعة(	�
شركة ذاخر للتطوير العقاري )عضو في لجنة المراجعة(	�
اليسر لإلجارة والتمويل )عضو مجلس إدارة(	�
األول كابيتال )عضو مجلس إدارة، رئيس لجنة المراجعة(	�
شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )عضو مجلس إدارة(	�
مجلس صناديق االستثمار المشتركة في إتش إس بي سي العربية السعودية )عضو 	�

مجلس إدارة(
شركة الخليج للتمويل )عضو مجلس إدارة(	�

المؤهالت 
يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، المملكة العربية 	�

السعودية عام 1987.
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األستاذ مارتن هيوستن
عضو غير تنفيذي

والذي يمثل الشريك األجنبي )شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد(

عضو مجلس إدارة بوبا العربية منذ 1 أكتوبر 2018 وشغل منصب عضو غير تنفيذي في 
مجلس اإلدارة الرئيسي لشركة بوبا، من يناير 2014 حتى 31 ديسمبر 2019. تم تعيين 

األستاذ مارتن رئيًسا لمجلس إدارة مجموعة “إن كويست” )شركة مدرجة( في 1 أكتوبر 
2019. ويشغل أيضًا منصب نائب رئيس شركة “تلورين انكوربوريتد”، والرئيس االستشاري 
لمجموعة الطاقة الدولية في شركة “موليس أند كومباني”. وهو أيضًا عضو غير تنفيذي 

في شركة “سي سي” للطاقة، وهي شركة خاصة تعمل في مجال االستكشاف واإلنتاج. 
عمل األستاذ مارتن لدى “مجموعة بي جي” وشركاتها السابقة، وتقاعد بعد 32 عامًا في 

فبراير 2014 م، وكان وقتها يشغل منصب رئيس العمليات التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة.

يشغل األستاذ مارتن فترته الثانية في بوبا العربية، ممثاًل بوبا إنفسمنتس أوفرسيز 
ليمتد.

المناصب الحالية
شركة “تيلورين انكوربوريتد” )نائب رئيس مجلس اإلدارة(	�
شركة “موليس اند كومباني” )رئيس مجلس إدارة مجموعة الطاقة الدولية - منصب 	�

استشاري(
شركة "سي سي: للطاقة المحدودة )عضو مجلس اإلدارة(	�
مجموعة “إن كويست” )رئيس مجلس إدارة(	�

مناصب أخرى

زميل الجمعية الجيولوجية في لندن	�
شركة “راديا انك” )عضو استشاري في المجلس(	�

المؤهالت 
حاصل على شهادة البكالوريوس في الجيولوجيا، جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة 	�

)1979(
حاصل على ماجستير في جيولوجيا البترول، إمبريال كوليدج، لندن، المملكة المتحدة 	�

)1983(

االستاذ نادر عاشور
عضو تنفيذي - الرئيس التنفيذي المالي

انضم إلى شركة بوبا العربية كرئيس تنفيذي مالي منذ نوفمبر 2016م. وكان عضوًا 
في العديد من المجالس واللجان بما فيها مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة في الشركة 

السعودية ألنابيب الصلب، وشركة ديافرم السعودية، ولجنة االستثمار في مركز أرامكو 
لريادة األعمال. يتمتع األستاذ نادر بخبرة تفوق الـأربعة عشر عامًا مع أرامكو السعودية 

حيث شغل خاللها عدة مهام مهنية وإشرافية وقيادية، بما فيها توليه منصب مدير فريق 
جاهزية الشركة لالكتتاب العام.

يحمل األستاذ نادر شهادة المحاسب اإلداري المعتمد)CMA( وشهادة المدقق الداخلي 
 .)CPA( واجتاز بنجاح امتحانات زمالة المحاسبين القانونيين األمريكية ،)CIA( المعتمد
وحصل على العديد من الجوائز المرموقة بما فيها جائزة األمير محمد بن فهد للتفوق 

العلمي، وجائزة األداء المتمّيز من معهد المحاسبين اإلداريين )IMA(، وجائزة وليام سميث 
.)IIA( من معهد المراجعين الداخليين

يشغل األستاذ نادر حاليًا فترته األولى في بوبا العربية وليس عضوًا في أي مجلس إدارة 
تابع لشركة سعودية مدرجة غير بوبا العربية.

المناصب السابقة
الشركة السعودية ألنابيب الصلب )عضو مجلس إدارة(	�
الشركة السعودية ألنابيب الصلب )لجنة المراجعة(	�
شركة ديافرم، السعودية )عضو مجلس إدارة(	�
الشركة السعودية ألنابيب الصلب )عضو في اللجنة االستراتيجية(	�
مركز أرامكو لريادة األعمال )عضو في لجنة االستثمار(	�
أرامكو السعودية )مناصب عدة، آخرها مدير فريق جاهزية الشركة لالكتتاب العام(	�

المؤهالت 
يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. 	�
حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من المعهد الدولي للتطوير اإلداري 	�

بمدينة لوزان السويسرية. 
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األستاذ نايجل سوليفان
عضو غير تنفيذي

يمثل الشريك األجنبي )شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد(

عضو مجلس إدارة بوبا العربية منذ عام 2021م. ويشغل حالًيا منصب الرئيس التنفيذي 
لالستدامة والموظفين بمجموعة بوبا. وهو عضو في اللجنة التنفيذية لبوبا.

يتمتع األستاذ سوليفان بخبرة دولية واسعة في مجال الموارد البشرية بعد أن بدأ مسيرته 
المهنية في “مجموعة روفر” وتقلد مناصب عليا في الموارد البشرية في كّل من “نورتل 

نتوركس”، و“ماركوني ووينكانتون” حيث شغل فيها منصب مدير الموارد البشرية 
للمجموعة.

المناصب الحالية
بوبا )الرئيس التنفيذي لالستدامة والموظفين(	�
بوبا )عضو الفريق التنفيذي(	�
“بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد” )عضو غير تنفيذي(	�

المناصب السابقة
“نوبل فودز ليمتد” )عضو غير تنفيذي(	�
مجموعة “توك توك تيليكموينيكشن” )مدير الموارد البشرية للمجموعة(	�
صندوق أمناء مستشفيات “رويال يونايتد” التابعة لهيئة خدمات الصحة الوطنية في 	�

باث )مدير غير تنفيذي(
شركة “وينكاتون” )مدير الموارد البشرية للمجموعة وعضو مجلس اإلدارة(	�
شركة “ماركوني” )مدير الموارد البشرية(	�
“نورتل نتوركس” )مدير الموارد البشرية(	�

المؤهالت
دبلوم الدراسات العليا في إدارة شؤون الموظفين )معهد تشارترد لألفراد والتنمية( 	�

)من 1990 إلى 1991(
بكالوريوس العلوم البيئية )مرتبة الشرف الثانية( )من 1985 إلى 1989(	�
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فريق اإلدارة التنفيذية

يعهد مجلس اإلدارة إلى فريق اإلدارة التنفيذية لتسير األعمال اليومية للشركة، والذي يضم األعضاء التالية أسماؤهم، جنًبا إلى جنب مع األستاذ: طل هشام ناظر، الرئيس التنفيذي، 
واألستاذ/نادر عاشور، الرئيس التنفيذي المالي.

األستاذ علي شنيمر 
الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال

يتمتع األستاذ علي شنيمر بخبرة تمتد على مدار خمسة وعشرين عاًما في التسويق 
والمبيعات واإلدارة العامة، أمضى تسعة منها في التأمين الصحي السعودي، بعد أن 

انضم إلى بوبا العربية في عام 2013 كرئيس تنفيذي للشؤون التجارية.

قبل التحاقه بشركة بوبا العربية، عمل األستاذ علي وكيًلا للمحافظ ورئيًسا تنفيذًيا 
للعمليات في الهيئة العامة لالستثمار )وزارة االستثمار حالًيا( لمدة خمس سنوات. كما 
عمل األستاذ علي سابًقا رئيًسا لقسم مصرفية األفراد لدى البنك األهلي التجاري لمدة 

عامين وتولى مهاًما تسويقية مختلفة في شركة "بروكتر آند جامبل"  مدة ثماني سنوات.

يشغل األستاذ علي حالًيا منصب عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد صالح باعشن 
وشركاه التجارية )شركة سعودية مساهمة مقفلة(. و شركة تام  التنموية باإلضافة إلى 
ذلك، فهو عضو في لجان التأمين الصحي التابعة للبنك المركزي السعودي ومجلس 

الضمان الصحي.

األستاذ علي حاصل على بكالوريوس العلوم في هندسة الكمبيوتر من جامعة الملك 
عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية.

األستاذ طارق العمودي
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

انضم األستاذ طارق العمودي إلى شركة بوبا العربية في عام 2017.

قبل أن يصبح رئيًسا تنفيذًيا للموارد البشرية، تولى األستاذ طارق عدًدا كبيًرا من 
المناصب القيادية في إدارة الموارد البشرية في شركة "بروكتر آند جامبل"، على 

المستويين الدولي واإلقليمي. والجدير بالذكر أنه ترأس الموارد البشرية لشركة "بروكتر 
آند جامبل" في المملكة العربية السعودية وتصدر مهمة خارجية في المقر الرئيسي 

للشركة في سويسرا.

يشغل األستاذ طارق حالًيا منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة االستثمار 
السياحي السعودي، وهو عضو في مجلس إدارة كل من شركة الخدمات اللوجستية 
السعودية، والتجمع الصحي بمكة المكرمة التابع لوزارة الصحة، وشركتين جديدتين 

أنشأهما صندوق االستثمارات العامة. وهو أيضًا عضو في اللجنة الفرعية للموارد البشرية 
 )CIPD( في البنك المركزي السعودي، وزميل معتمد في معهد تشارترد لألفراد والتنمية

في المملكة المتحدة.

طارق حاصل على ماجستير في إدارة األعمال تخصص االستراتيجية وإدارة الموارد البشرية 
من كلية "جريفيث" لألعمال ودرجة البكالوريوس في إدارة التسويق من جامعة "جريفيث" 

في أستراليا.
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األستاذ عاطف مهدي مفتي 
الرئيس التنفيذي للمبيعات

انضم السيد عاطف مفتي إلى شركة بوبا العربية في مايو 2017.

بدأ حياته المهنية مع البنك السعودي البريطاني )ساب( في عام 1995 م، وأمضى أكثر 
من 13 عامًا في الصناعة المصرفية. خالل فترة عمله، شغل مناصب إدارية عليا في شبكة 

الفروع والمبيعات وخدمة العمالء. بعد ذلك، تولى أدوارًا تنفيذية كنائب المدير العام 
للخدمات المالية الشخصية، ومسؤوًلا عن جميع وظائف المبيعات )الفروع، المبيعات 

المباشرة، التخطيط المالي، وبيع سندات تكافل( في المملكة العربية السعودية.

في السابق، كان يشغل منصب العضو المنتدب لشركة التوزيع السعودية )جزء من 
المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق(، تاله لمدة عامين كمدير عام المنطقة الغربية 

لبنك البالد. قبل انضمامه إلى بوبا العربية، شغل عاطف منصب الرئيس التجاري وعضو 
مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة )مجموعة سافوال( لمدة ستة سنوات حيث كان مسؤوالً 

عن جميع عمليات الشراء التجاري وسلسلة التوريد ألعمال بنده في المملكة العربية 
السعودية واإلمارات ومصر.

يحمل عاطف درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
وتخصص ثانوي في اإلدارة.

السيد محمد الميساوي 
الرئيس التنفيذي للعمليات

انضم األستاذ محمد الميساوي إلى بوبا العربية عام 2011 م كمدير عام إلدارة الجودة 
الشاملة وتوّلى قيادة تصميم وتنفيذ "الخدمة المتميزة" في بوبا العربية، مما أّدى إلى 
النّمو والتّطور في مجاالت خدمات العمليات والرعاية الصحية .منُذ عام 2013 م، وكمدير 

عام للعمليات، كان األستاذ الميساوي مسؤوالً عن العمليات والخدمات الّصحية المتعلقة 
بخدمة العمالء، والحسابات الرئيسية، إصدار بطاقات التأمين وكتّيبات المنافع، ومراقبة 
الجودة، هذا، وقد تّمت ترقيته خالل عام 2018 م إلى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات.

قبل انضمامه إلى شركة بوبا العربية، كان األستاذ محمد الميساوي يعمل لدى شركة 
"يونيليفر" الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد قاد وقتها مجموعة متنوعة من المهام 
المختلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المرتبطة بسلسلة االمدادات، بدءًا 

من التوزيع، والخدمات اللوجستية، وخدمة العمالء، إلى الهندسة الصناعية والجودة.

كما يتمّتع األستاذ محمد الميساوي بخبرة كبيرة تزيُد عن 20 عامًا في قطاعات التأمين 
والخدمات المصرفية والسلع االستهالكية، وعمل قبل "يونيليفر" في مصرفين رئيسيين 

في شمال أفريقيا.

يحمُل األستاذ/محمد الميساوي درجة الماجستير في إدارة األعمال (مالية)، كما حصل على 
شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
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تقرير لجنة المراجعة لعام 2021م

تخضع لجنة المراجعة إلى الئحتها التي تمت الموافقة عليها مؤخًرا من قبل المساهمين 
العموميين في اجتماع الجمعية العمومية للربع الرابع من عام 2019. وقد عقدت اللجنة 

ثمانية )8( اجتماعات خالل السنة المالية 2021م.

خالل العام 2021م، عقدت لجنة المراجعة ثمانية )8( اجتماعات. يوضح الجدول التالي 
تفاصيل االجتماعات التي عقدتها لجنة المراجعة والحضور الموقر.

26 المنصباسم عضو لجنة المراجعة
يناير

 4
مارس

 2
أبريل

 10
أغسطس

 1
نوفمبر

 2
نوفمبر

 3
نوفمبر

 22
نوفمبر

٪

رئيس لجنة األستاذ ديفيد هنت )مستقل(
100حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالمراجعة

100حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرعضواألستاذ زيد القويز )مستقل(

90لم يحضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرعضواألستاذ سليمان الهتالن )مستقل(

100حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرعضواألستاذ وليد شكري )مستقل(

النسبة اإلجمالية لحضور أعضاء لجنة 
97٪75٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪المراجعة

تهدف اجتماعات اللجنة إلى تسهيل وتشجيع التواصل بين اللجنة وإدارة الشركة، 
والقائمين بأعمال إدارة المخاطر في الشركة، وأعمال الرقابة في الشركة )االلتزام 

والمراجعة الداخلية( والمراجعين الخارجيين المستقلين للشركة. وناقشت اللجنة مع 
القائمين بأعمال الرقابة في الشركة والمراجعين الخارجيين المستقلين وأقرت النطاق 

العام وخطط عمليات المراجعة لكل منهم.

تدرك لجنة المراجعة أهمية اإلبقاء على استقاللية المراجعين الخارجيين للشركة، سواء 
من حيث الجوهر أو المظهر. وتقّيم اللجنة كل عام مؤهالت وأداء واستقاللية المراجعين 
الخارجيين الحاليين وتحدد ما إذا كان سيتم إعادة تعيينهم من عدمه. وخالل تقييمها، 

تنظر لجنة المراجعة في جودة وكفاءة الخدمات التي يقدمها المراجعون الخارجيون، 
وقدراتهم وخبراتهم الفنية ودرايتهم بعمليات الشركة إلى جانب ومعرفتهم بقطاع 

التأمين. وبناًء على هذا التقييم، قدمت لجنة المراجعة توصية إلى مجلس اإلدارة بالرجوع 
إلى الجمعية العامة الختيار "إيرنست آند يونغ"، و"برايس ووترهاوس كوبرز" كمراجعين 

خارجيين لتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث، والقوائم المالية السنوية 
للعام المالي 2021م والربع األول من العام المالي 2022.

واستناًدا إلى المراجعات والمناقشات المشار إليها أعاله، قدمت لجنة المراجعة توصياتها 
إلى مجلس اإلدارة، ووافق المجلس على التوصية، بأن يضم التقرير السنوي لعام 2021م 

القوائم المالية السنوية المدققة والجداول ذات الصلة، وتقييم اإلدارة لفعالية الرقابة 
الداخلية للشركة على القوائم المالية.

وتؤكد لجنة المراجعة أنها قد أتمت مهامها وأعمالها خالل عام 2021م، وفًقا للصالحيات 
الممنوحة لها، ووفًقا للوائح، وعلى النحو الموضح في الئحة لجنة المراجعة األخيرة. وفي 

إطار تنفيذ اللجنة لمهامها وأعمالها، يكون لها حق إبداء الرأي حول إطار الرقابة الداخلية 
للشركة، بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الصادرة عن هيئة سوق المال، وقد لمست لجنة 

المراجعة جهود اإلدارة المستمرة وتركيزها على تحسين تصميم بيئة الرقابة الداخلية في 
بوبا العربية وفعاليتها. بناًء على نتائج مراجعات التدقيق الداخلي واألنشطة المخطط 

لها لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية وبعد المناقشة مع المراجع الخارجي واإلدارة حول البيانات 
المالية األولية والسنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، لم يتم لفت انتباه اللجنة 

إلى ما يشير إلى وجود أوجه قصور جسيمة.

السيد ديفيد هنت
رئيس

السيد سليمان الهتالن
عضو

السيد زيد القويز
عضو

السيد وليد شكري
عضو
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يتركز الغرض من مجلس اإلدارة في وضع االستراتيجيات وتحقيق الفائدة للمساهمين 
وأصحاب المصالح، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في المملكة العربية 

السعودية بطريقة أخالقية تتسم بالشفافية. كما أن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن قيم 
الشركة ورسالتها ورؤيتها على المدى البعيد وعن توفير التوجيه واإلرشاد اإلستراتيجي 

لعمليات الشركة بما في ذلك المسؤولية المطلقة المتعلقة بضمان اتباع الشركة لمبدأ 
الحوكمة النموذجي واألخالقيات، كما يتحمل مسؤولية توفير نظام صارم من الضوابط 

واإلجراءات الداخلية من أجل ضمان تحقيق التزام الشركة - من حيث المضمون والتوقيت 
المناسب - لمتطلبات جميع القوانين واألنظمة المعمول بها والتي تزاول الشركة العمل 

بموجبها.

الغرض من مجلس اإلدارة واجتماعاته 

كما يقوم مجلس اإلدارة بمسؤولية تأسيس اللجان المنبثقة عنه - حسب اقتضاء اللوائح 
- لدعم المجلس في تنفيذ مسؤولياته فضاًل عن دعم اإلدارة التنفيذية. أضف إلى ذلك أن 

المجلس مسؤول عن تحديد واعتماد األمور التي يراها مهمة بما يكفي ليكون صالحية اتخاذ 
القرار فيها يقتصر فقط على المجلس، وعن األمور التي يوكل صالحية اتخاذ القرار فيها 
إلى اللجان المنبثقة عنه )كما هو محدد في جدول الصالحيات المناطة بالمجلس وإطار 

السلطات المفوضة للمجلس المعتمد منه(.

للمصطلح الحالي الذي يمثل: ممثل عن:الجنسية رقم الدورةصفة العضوية

ال ينطبقاألولىسعوديةاألستاذة/ هدى محمد الغصن

ال ينطبقالثالثةسعودياألستاذ/ زيد عبد الرحمن القويزمستقل

ال ينطبقاألولىسعوديالدكتور/ عبداهلل إلياس

مجموعة ناظرالخامسةسعوديالمهندس/ لؤي هشام ناظر

بوبا إنفسمنتس أوفرسيزالثالثةبريطانياألستاذ/ ديفيد مارتن فلتشرغير تنفيذي

بوبا إنفسمنتس أوفرسيزاألولىبريطانياألستاذ/ نايجل سوليفان * 

بوبا إنفسمنتس أوفرسيزالثانيةبريطانياألستاذ/ مارتن جوزيف هيوستن

ال ينطبقالخامسةسعودياألستاذ/ طل هشام ناظرتنفيذي

ال ينطبقاألولىسعودياألستاذ/ نادر عاشور

* انضم األستاذ نايجل سوليفان إلى مجلس إدارة بوبا العربية اعتباًرا من 2021/04/05م بعد استالمه خطاب عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، ليحل محل األستاذة جوي لينتون التي 
تقدمت باستقالتها من عضوية مجلس إدارة بوبا العربية اعتباًرا من الثاني من فبراير 2021م. 

ملخص التغييرات في مجلس اإلدارة في عام 2021م:

مالحظاتممثل عنالتاريخ عضو ترك مجلس اإلدارة 

استقالةبوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد2021/2/2األستاذة/ جوي لينتون

ليحل مكان العضو المستقيل.ممثل عنالتاريخ عضو انضم إلى مجلس اإلدارة

ليحل مكان العضو المستقيل.بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد2021/4/5األستاذ نايجل سوليفان
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يوافق مجلس اإلدارة على تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لكل دورة، مشروطًا بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية عند 

الحاجة. وللدورة الخامسة تمت الموافقة على إعادة التعيين لكل من شغل المنصب خالل 
الدورة الرابعة.

يعمل المجلس أيضًا على تعيين أمناء سر لجان مجلس اإلدارة لكل دورة جديدة. حيث في 
الدورة الجديدة تم تعيين مدير عام المراجعة الداخلية كأمين سر للجنة المراجعة، وتعيين 
رئيس التعويضات والمزايا كأمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعيين مدير عام إدارة 

األصول واالستثمارات كأمين سر لجنة االستثمار، وتعيين مدير عام إدارة المخاطر كأمين 
سر لجنة إدارة المخاطر، وتعيين رئيسة أمانة الشركة كأمينة سر مجلس إدارة الشركة 

وأمينة سر اللجنة التنفيذية.

سجل حضور اجتماع مجلس اإلدارة
خالل العام 2021م، عقد مجلس اإلدارة سبعة )7( اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل 

اجتماعات المجلس التي عقدت وأسماء الحضور الموقر. 

2 اسم عضو مجلس اإلدارة 
فبراير  

 11
مارس 

 16
مارس 

 20
أبريل 

 24
يونيو 

20
سبتمبر 

 3-2
نوفمبر 

٪

100حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالمهندس لؤي هشام ناظر

100حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضراألستاذ ديفيد مارتن فليتشر

100حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضراألستاذ طل هشام ناظر

100حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضراألستاذ زيد عبد الرحمن القويز

100حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضراألستاذ مارتن هيوستن

100حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالدكتور عبداهلل الياس

86لم يحضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضراألستاذة هدى بن غصن

NAال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقاألستاذة جوي لينتون )حتى 2 فبراير 2021 (

100حاضرحاضرحاضرحاضرال ينطبقال ينطبقال ينطبقاألستاذ نايجل سوليفان )من 05 أبريل 2021(

100حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضراألستاذ نادر عاشور

8997٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪إجمالي النسبة المئوية للحضور 

أبرز موافقات وقرارات مجلس اإلدارة
من بين القرارات/الموافقات الرئيسية التي اتخذها المجلس خالل العام ما يلي:

سياسة مكافآت الفريق التنفيذي	�

الموافقة على خطة التشغيل السنوية لعام 2022م	�

الموافقة على تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل برأس مال قدره 2 مليون ريال 	�
سعودي وإجمالي مبلغ تمويل ممنوح قدره 50 مليون دوالر أمريكي، بشرط الحصول 

على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي

تطلب اإلدارة من البنك المركزي السعودي عدم الممانعة على أرباح السنة المالية 	�
2020م البالغة 412 مليون ريال سعودي

تعيين السيد نايجل سوليفان ممثاًل لشركة بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليمتد في 	�
المجلس

تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز وشركة إيرنست ويونغ كمراجعي حسابات 	�
خارجيين للفترة من أبريل 2021م إلى مارس 2022

أي موافقات مطلوبة بحسب شروط الضوابط المنظمة لمجلس اإلدارة 	�

تقييم أداء المجلس ولجانه وأعضائه
تقّيم الشركة بشكل دوري ومستمر أداء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء كل منهما، من 

خالل جلسات مغلقة يعقدها مجلس اإلدارة، عبر لجنة الترشيحات والمكافآت، وعبر أمانة 
سر الشركة مع رؤساء اللجان، بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت. 
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األستاذة عبير البورنو  
تتمتع األستاذة عبير البورنو بخبرة تتخطى الـثالثة عشر عامًا في مجالي المخاطر 

وااللتزام. قبل انضمامها إلى بوبا العربية في 2017م، شغلت عبير عددًا من المناصب 
البارزة في شركات معروفة، أحدثها مدير أول لقسم االلتزام B قسم الشركات 

والخزينة في بنك الجزيرة. وانطالقًا من منصبها هذا، طورت حلوًلا وخطط عمل 
فعالة لضمان امتثال البنك بالمتطلبات التنظيمية.

أمينة سر مجلس اإلدارة  

بصفتها أمينة سر الشركة، تعمل عبير كحلقة وصل بين مجلس اإلدارة وسائر 
المنظمة، وتقود أنشطة ترتبط بمجلس اإلدارة ومختلف لجانه، وهي مسؤولة 

عن تقارير الشركة السنوية وإفصاحاتها. ومن خالل دورها هذا، تشرف على كافة 
المسائل المرتبطة باجتماعات الجمعية العمومية الخاصة بالشركة.

منذ انضمامها إلى بوبا العربية، تولت عبير إعداد سياسات وإجراءات الشركة التي 
ال تزال قائمة. ومن أبرز إنجازاتها إطالق القواعد السلوكية للشركة وبرنامج البالغات 
باإلضافة لذلك، لعبت دورًا محوريًا في قيادة قسم حوكمة الشركات، بحيث تضمن 

حسن سير العمل من خالل تطبيق أفضل الممارسات.

تحمل عبير شهادة بكالوريوس علوم في نظم المعلومات اإلدارية من جامعة دار 
الحكمة وشهادة دبلوم دولي في إدارة المخاطر. وهي حائزة أيضًا على عدة شهادات 

في المخاطر التشغيلية، وإدارة المخاطر وااللتزام.
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لجان مجلس اإلدارة  

لجنة المراجعة
يتمثل الدور األساسي للجنة المراجعة في مراقبة سالمة البيانات المالية للشركة، بما 

يتناسب مع معايير إعداد التقارير المالية المناسبة وعمًلا بالقوانين واألنظمة، وتقوم 
اللجنة بمراجعة، وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة حول الضوابط المالية الداخلية، 
وإجراءات االلتزام والمراجعة الداخلية، فضًلا عن استعراض عملية المراجعة الخارجية 

وأداء المراجعين الخارجيين. كما تقوم اللجنة باإلشراف، من خالل لجنة إدارة المخاطر على 
فعالية عمليات إدارة المخاطر في الشركة، ال سميا فيما يتعلق باألثر المترتب على إعداد 

الشركة للتقارير المالية وتسيير األعمال. كما أن لها دورًا قياديًا إضافيًا في مراقبة فعالية 
وأداء وموضوعية إدارتي االلتزام والمراجعة الداخلية، حيث إن هاتين الوظيفتين ترتبطان 

مباشرة برئيس لجنة المراجعة. 

خالل العام 2021م، عقدت لجنة المراجعة ثمانية )8( اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل االجتماعات التي عقدتها لجنة المراجعة والحضور الموقر.

٪22 نوفمبر 03 نوفمبر 02 نوفمبر 01 نوفمبر 10 أغسطس  02 أبريل  04 مارس 26 يناير المنصباسم عضو اللجنة  

100حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالرئيساألستاذ ديفيد هنت )مستقل( 

100حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرعضواألستاذ زيد القويز )مستقل( 

90لم يحضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرعضواألستاذ سليمان الهتالن )مستقل( 

100حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرعضواألستاذ وليد شكري -  )مستقل( 

إجمالي نسبة حضور أعضاء لجان 
97٪75٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪مجلس اإلدارة

* كانت االجتماعات التي عقدت يومي 2 و 3 نوفمبر هي االجتماعات السنوية التي تعقدها لجنة المراجعة مع مجلس اإلدارة.

السيد ديفيد هنت
رئيس اللجنة

يشغل األستاذ ديفيد عضوية لجنة المراجعة منذ عام 2016، وقد كان رئيس اللجنة 
للدورة الحالية التي بدأت في 1 يوليو 2019. السيد هنت هو مالك ومؤسس شركة 
"لينوود لالستشارات". يتمتع بخبرة دولية تزيد عن خمسة وثالثين عاًما في مجال 
الخدمات المصرفية والمالية والتأمين بما في ذلك خمسة وعشرين عاًما قضاها 
متولًيا منصب المدير الدولي لدى مجموعة إتش إس بي سي المصرفية. وشغل 

منصب المدير العام السابق لشركة ساب تكافل )بين 2005-2009( والرئيس 
التنفيذي لشركة الخليج للتمويل في المملكة العربية السعودية. والمستشار 

الخاص لمجموعة "أكتيس" لألسهم الخاصة بين 2012-2011.                             

المؤهالت
بكالوريوس العلوم المصرفية والمالية، جامعة لوبورو للتكنولوجيا، المملكة 	�

المتحدة )1987(.

األستاذ سليمان الهتالن
عضو اللجنة )مستقل(

كان األستاذ سليمان عضًوا في لجنة المراجعة على مدار عام كامل.  يمتلك 
أكثر من عشرين عاًما من الخبرة كاستشاري وعضو مجلس إدارة وعضو لجنة 
في العديد من القطاعات بما في ذلك الصناعة والمالية واألغذية والمشروبات 

والتأمين والتجزئة والعقارات.   

المؤهالت
درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة والية كاليفورنيا، سان دييغو )1998(.	�
درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، الرياض )1994(.	�
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األستاذ وليد شكري
عضو اللجنة )مستقل(

انضم السيد وليد إلى لجنة المراجعة خالل الدورة الجديدة التي بدأت في 1 يوليو 
2019. يتمتع السيد وليد بخبرة واسعة اكتسبها من عمله السابق باعتباره 

الشريك الرئيسي في الُقطر لشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" السعودية. 
يشغل السيد وليد حالًيا منصب عضو مجلس إدارة في الشركات التالية:

عضو مجلس اإلدارة، ورئيس لجنة المراجعة، وعضو لجنة المخاطر في شركة   .1
االتصاالت السعودية )من أبريل 2021م حتى اآلن(.

نائب رئيس مجلس اإلدارة، ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر في الشركة   .2
السعودية للكهرباء )من يناير 2021م حتى اآلن(.

نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة سالك )مملوكة   .3
لصندوق االستثمارات العامة(، )منذ ديسمبر 2019(.

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة والمخاطر واالمتثال في ميبكو، آخر   .4
دورة بدأت في مايو 2018 )انضم في األصل في مارس 2014(.

المؤهالت
بكالوريوس اإلدارة الصناعية – تخصص محاسبة مع مرتبة الشرف )جامعة 	�

الملك فهد للبترول والمعادن(.
�	 .)CPA( محاسب معتمد في الواليات المتحدة األمريكية
�	 .)SOCPA( محاسب معتمد في المملكة العربية السعودية

السيد زيد القويز
عضو مستقل في مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة

يرجى الرجوع إلى صفحة 48 لالطالع على السيرة الذاتية.

اللجنة التنفيذية
يتمثل دور اللجنة التنفيذية في القيام بدعم مجلس اإلدارة من خالل مراقبة أداء العمل بصفة مستمرة ومراجعة األهداف المالية والخطط التشغيلية السنوية والتوقعات قبل تقديمها 

للمجلس للموافقة عليها، وضمان أن العمل يسير في حدود هامش المالءة المالية. ويشمل عملها أيضًا مراجعة االستراتيجيات وأهداف األعمال، والعمل بمثابة "جسر" بين المجلس 
واإلدارة التنفيذية في إجراء المراقبة ومنح الموافقات مما يزيد من كفاءة المجلس ويعزز عمليات صنع القرار في الشركة. كما تستعرض وتوافق على النحو المحدد في نطاق عملها، 

وفي إطار تفويض السلطات المعتمد من قبل مجلس اإلدارة ، بعض الجوانب ذات الطابع التجاري، وتضمن التزام الشركة تمامًا بجميع المتطلبات النظامية. 

خالل العام 2021م، عقدت اللجنة التنفيذية سبعة )7( اجتماعات. يوضح الجدول التالي بالتفصيل اجتماعات المفوضية األوروبية التي عقدت والحضور المحترم.

٪02 نوفمبر 20 سبتمبر 24 يونيو 08 يونيو 20 أبريل 16 مارس 01 فبراير عضو اللجنة التنفيذية 

100٪حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالمهندس لؤي هشام ناظر

100٪حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضراألستاذ ديفيد مارتن فليتشر

100٪حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضراألستاذ طل هشام ناظر

100٪حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرال ينطبقال ينطبقاألستاذ نايجل سوليفان )من 05 أبريل 2021(

100٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪اإلجمالي %

المهندس لؤي ناظر
رئيس اللجنة التنفيذية )غير 

تنفيذي(

يرجى الرجوع إلى صفحة 46 
لالطالع على السيرة الذاتية.

األستاذ ديفيد فليتشر
عضو اللجنة التنفيذية )غير تنفيذي(

يرجى الرجوع إلى صفحة 46 لالطالع على 
السيرة الذاتية.

األستاذ طل هشام ناظر
عضو اللجنة التنفيذية - الرئيس 

التنفيذي )عضو تنفيذي(

يرجى الرجوع إلى صفحة 47 لالطالع على 
السيرة الذاتية

األستاذ نايجل سوليفان
عضو اللجنة التنفيذية )غير 

تنفيذي(

يرجى الرجوع إلى صفحة 50 
لالطالع على السيرة الذاتية.
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لجنة االستثمار
تهدف لجنة االستثمار إلى مساعدة الشركة في تطوير سياستها االستثمارية واإلشراف بعد ذلك على االلتزام بتنفيذها. وتتولى اللجنة مهمة اإلشراف على عمليات االستثمار في 

الشركة ونهجها االستراتيجي من أجل زيادة عائدات االستثمار بما ال يتخطى معايير المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة مع مراعاة متطلبات السيولة وقيود المالءة المالية. كما تراقب 
لجنة االستثمار أداء االستثمار بانتظام باإلضافة إلى االلتزام باإلرشادات والحدود وفًقا لمتطلبات IPS وضوابط البنك المركزي السعودي وتقيدها الكامل بتعاليم الشريعة اإلسالمية. 

أخيًرا، توافق لجنة االستثمار على قرارات االستثمار وفًقا لمصفوفة الصالحيات في الئحة لجنة االستثمار. 

خالل العام 2021م، عقدت لجنة االستثمار أربعة )4( اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل االجتماعات التي عقدتها لجنة االستثمار والحضور الموقر. 

٪01 نوفمبر 07 يوليو 22 أبريل 08 مارس عضو لجنة االستثمار

100٪حاضرحاضرحاضرحاضراألستاذ أسامة شاكر

100٪حاضرحاضرحاضرحاضراألستاذ سلمان الفارس

100٪حاضرحاضرحاضرحاضراألستاذ أندرو بيلي

100٪100٪100٪100٪100٪ اإلجمالي%

األستاذ أسامة شاكر
رئيس اللجنة )مستقل(

الرئيس التنفيذي لشركة "جي آي بي كابيتال" وعضو 
مجلس اإلدارة منذ عام 2016، ورئيس وعضو لجنة 

االستثمار في بوبا العربية منذ يناير 2019.

المؤهالت
ماجستير العلوم في اإلحصاء من جامعة والية 	�

كولورادو، الواليات المتحدة األمريكية.
بكالوريوس العلوم اإلدارية في األساليب الكمية من 	�

جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

األستاذ أندرو بيلي
عضو اللجنة )غير تنفيذي(

رئيس إدارة األصول في مجموعة بوبا. وقبل 
عمله في بوبا تقلد العديد من المناصب 

المختلفة في الخزينة وإدارة االستثمار في 
الشركات المدرجة في المملكة المتحدة.

المؤهالت 
�	)CFA( محلل مالي معتمد
عضو مؤهل في جمعية أمناء خزانة 	�

الشركات )AMCT( وجمعية المحللين 
)MSTA( التقنيين

�	)IMC( شهادة إدارة االستثمار
بكالوريوس في االقتصاد والفلسفة.	�

األستاذ سلمان الفارس
عضو اللجنة )مستقل(

يشغل السيد سلمان منصب الرئيس التنفيذي لشركة 
المجد العربية منذ عام 2017.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة فالكوم القابضة، وعضو 
مجلس اإلدارة في بنك الخليج الدولي، وعضو مجلس 

إدارة شركة الرائدة لالستثمار، وعضو مجلس إدارة شركة 
حصانة لالستثمار منذ عام 2018، ونائب الرئيس في 

شركة “تيك إنفيست”.

المؤهالت 
بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات الحاسوبية 	�

من جامعة والية أريزونا، الواليات المتحدة األمريكية.     

لجنة الترشيحات والمكافآت
يتمثل دور لجنة الترشيحات والمكافآت في التالي:

اإلدارة الفعالة فيما يخص االختيار والتوصية بشأن أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان 	�
وفقًا للوائح والسياسات واإلجراءات بما في ذلك ضمان استقاللية األعضاء المستقلين 

وعدم وجود حالة تعارض مصالح وأنه ال توجد أسباب لمنع اقتراح العضوية من قبل 
الجهات النظامية سواء ألعضاء المجلس أو لجانه وذلك قبل تقديم طلب العضوية من 

قبل الشركة للبنك المركزي السعودي.

تقييم هيكل وتركيبة المجلس ولجان المجلس ورفع التوصية بالموافقة لمجلس 	�
اإلدارة.

مراجعة متطلبات العضويات للمجلس ولجان المجلس وسياسات الترشيح والتعيين 	�
بشكل سنوي ورصد موافقة المساهمين عليها.

تطوير سياسات واضحة بشأن التعويضات والبدالت ألعضاء المجلس ولجان المجلس، 	�
بما يتوافق مع قطاع التأمين وتوصية المجلس بها.

توصية مجلس اإلدارة بخطة الحوافز طويلة األجل الخاصة بالشركة.	�

توصية مجلس اإلدارة بسياسة مكافآت الفريق التنفيذي في الشركة وسياسة مكافآت 	�
الموظفين.

المراجعة والموافقة على األجور والحوافز القصيرة والطويلة األجل للرئيس التنفيذي 	�
وأعضاء اإلدارة التنفيذية.

توصية مجلس اإلدارة بخطط التعاقب الخاصة بالمجلس ولجان المجلس.	�

مراجعة ووضع خطط التعاقب بالنسبة للرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة التنفيذية.	�

التقييم السنوي ألداء أعضاء المجلس ولجان المجلس وتوصيتها لموافقة المجلس.	�

خالل عام 2021م، عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثالثة )3( اجتماعات. يوضح الجدول 
التالي تفاصيل االجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت والحضور الموقر. 

٪07 يوليو 06 مايو 28 فبراير عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

100٪حاضرحاضرحاضراألستاذة هدى بن غصن

100٪حاضرحاضرحاضراألستاذ عمر نجار 

100٪حاضرحاضرحاضراألستاذ مارتن هيوستن

100٪100٪100٪100٪اإلجمالي ٪
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األستاذة هدى بن غصن
رئيسة لجنة الترشيحات 

والمكافآت )مستقل(

يرجى الرجوع إلى الصفحة 48 
لالطالع على السيرة الذاتية.

اأٍلستاذ مارتن هيوستن
عضو غير تنفيذي في لجنة 

المكافآت والترشيحات

يرجى الرجوع إلى الصفحة 49 
لالطالع على السيرة الذاتية 

األستاذ عمر نجار
عضو اللجنة )مستقل(

الرئيس التنفيذي للبرامج في مؤسسة "مسك"، يتمثل عمله في دعم استراتيجية 
المؤسسة الطموحة من خالل قيادة برامج ومبادرات مسك. وقد شملت خبرته العالمية 
تقلده مناصب قيادية في الشركة السعودية للخدمات األرضية، وشركة تصنيع ومدينة 

الملك عبد اهلل االقتصادية، و"يونيليفر".

المؤهالت 
ماجستير إدارة األعمال من كلية لندن إلدارة األعمال.	�
درجة الماجستير والبكالوريوس في الهندسة الصناعية وهندسة النظم.          	�

لجنة إدارة المخاطر
يتمثل الدور الرئيسي للجنة إدارة المخاطر في مساعدة مجلس اإلدارة في وضع وتنفيذ 

االستراتيجية الخاصة بإدارة المخاطر واإلشراف عليها من خالل شركة بوبا العربية. ويشمل 
هذا اإلشراف حاالت التعرض للمخاطر الحالية، واستراتيجية المخاطر، وتطوير العملية 

الشاملة لإلقبال على المخاطر وتجاوزها، ورصد فعالية إطار إدارة المخاطر والتي تشمل 
سياسات وإجراءات وضوابط المخاطر، وتعزيز ثقافة إدراك المخاطر على مستوى شركة بوبا 

العربية. كما تلتزم اللجنة بالتميز في إدارة المخاطر وتعزيز بوبا العربية من خالل:

تلتزم اللجنة بالتميز في إدارة المخاطر وتعزيز بوبا العربية من خالل:

االطالع على المخاطر والمشاركة في إدارتها لتقديم أداء مستدام.	�

٪14 ديسمبر 19 أكتوبر 16 يونيو 09 مارس 26 يناير عضو لجنة إدارة المخاطر 

100٪حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالدكتور خالد الفداغ 

100٪حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالدكتور عبداهلل الياس

100٪حاضرحاضرحاضرحاضرحاضراألستاذ جيمس أورايلي

100٪حاضرحاضرحاضرحاضرحاضراألستاذ رامي مكارم

100٪100٪100٪100٪100٪100٪اإلجمالي %

د. خالد الفداغ
رئيس اللجنة )مستقل(

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة 
والمخاطر في التجمع الصحي بالمنطقة 

الشرقية ، وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
المراجعة والمخاطر في "فيجن إنفيست"، 

وعضو لجنة المراجعة في سابك و"سبيماكو" 
)الشركة السعودية للصناعات الدوائية 
والمستلزمات الطبية(، وعضو مجلس 

إدارة في لجنة المخاطر لكل من صندوق 
االستثمارات العامة والهيئة العامة للتأمينات 

االجتماعية.

المؤهالت 
دكتوراه في الهندسة الميكانيكية، 	�

الميكانيكا التطبيقية من الكلية الملكية، 
جامعة لندن، المملكة المتحدة.

ماجستير العلوم في نفس التخصص 	�
من جامعة فيكتوريا مانشستر، المملكة 

المتحدة.

األستاذ رامي مكارم
عضو اللجنة )غير تنفيذي(

يتولى حالًيا منصب الرئيس التنفيذي 
لمجموعة ناظر القابضة المحدودة، وهو 
عضو في مجالس إدارة شركات مختلفة 

مملوكة للمجموعة.

تولى رامي سابًقا منصب الرئيس 
التنفيذي المالي لتكتل متنوع رائد في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

المؤهالت 
ماجستير إدارة أعمال تنفيذية من 	�

كلية لندن لألعمال.
دبلوم الدراسات العليا في 	�

االستراتيجية المالية من   كلية 
سعيد لألعمال في جامعة أكسفورد. 

درجة البكالوريوس في اآلداب، إدارة 	�
األع مال من الجامعة األمريكية في 

بيروت، لبنان. 

د. عبداهلل الياس
عضو اللجنة )مستقل(

يرجى الرجوع إلى الصفحة 47 
لالطالع على السيرة الذاتية.

األستاذ جيمس أورايلي
عضو اللجنة )غير تنفيذي(

يشغل منذ ديسمبر 2020م 
وحتى الوقت الحالي منصب 
الرئيس التنفيذي للمخاطر 
في بوبا جلوبال والمملكة 

المتحدة، وشغل سابًقا منصب 
مدير المخاطر وااللتزام في 
إدارة بوبا جلوبال )من 2018-

2020م(.

المؤهالت 
زميل جمعية المحاسبين 	�

القانونيين المعتمدين 
)ACCA(، المملكة 

المتحدة، )منذ عام 2015(، 
وعضو فيها منذ 2010.

الحصول على لمحة عامة عن حاالت المخاطر لشركة بوبا العربية والعمل على مواضع 	�
الخطر بشكل شمولي.

إدراك المخاطر الناشئة واقتراح التعديل على مستوى تقبل المخاطر لمجلس اإلدارة، 	�
عند الحاجة.

تحديد ثقافة المخاطر الخاصة بشركة بوبا العربية واآلليات الخاصة بتنفيذها.	�
التوصية بالموافقة على السياسات ضمن اطار الئحتها التنظيمية.	�
اإلشراف على تنفيذ حوكمة الشركات، وفقًا للمادة 94 و95 من لوائح حوكمة الشركات 	�

الخاصة بهيئة سوق المال.
خالل عام 2021م، عقدت لجنة إدارة المخاطر خمسة )5( اجتماعات. يوضح الجدول التالي 

تفاصيل االجتماعات التي عقدتها لجنة إدارة المخاطر والحضور الموقر.  
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إطار الحوكمة

 أنظمة البنك 
المركزي السعودي

 لوائح هيئة 
السوق 

 لوائح مجلس 
الضمان الصحي

 لوائح 
أخرى

 أفضل 
الممارسات

خط الدفاع األول
يحدد يدير  يملك

خط الدفاع الثاني
 ينصح يساند 
يتحدى يشرف

خط الدفاع الثالث

 مستقل موضوعي 
توكيد

المعايير 
واإلرشادات

الئحة العمل 
الداخلية

لوائح اللجان 
اإلدارية

تفويض سلطات 
الرئيس التنفيذي

لوائح مجلس 
اإلدارة ولجانه

تفويض سلطات 
مجلس اإلدارة

اإلجراءات

الئحة العمل 
الداخلية

سياسات الشركة

قواعد الحوكمة

قواعد السلوك

ت
طا

سل
 ال

ض
وي

تف

مجلس اإلدارة

المساهمون

إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية
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حوكمة المؤسسة والقدرة على تحديد المخاطر
نلتزم دوًما بتعزيز قيمة المساهمين من خالل بناء مؤسسة قادرة على تحديد المخاطر 
والتعامل معها، وزيادة شفافية ممارسات الحوكمة المؤسسية التي نتبعها، إلى جانب 

االرتقاء بحقوق المساهمين بما يتماشى مع أفضل معايير الحوكمة. واصلت الشركة 
عقد اجتماعات الجمعية العمومية عن بعد استجابة للقيود المفروضة بسبب جائحة 

كوفيد-19 والتزاًما منا بمكافحة الوباء وانتشار الفيروس. ال يزال المساهم الرئيسي لدينا 
"بوبا إنفسمنت أوفرسيز ليمتد" )BIOL( واحًدا من أكبر المستثمرين االستراتيجيين 

األجانب في السوق السعودية.  ونحن نواصل االستثمار في إجراءات الحوكمة المؤسسية 
 )LoD 3( "لشركتنا، بما في ذلك تضمين نموذج إدارة المخاطر "خطوط الدفاع الثالثة

ومواصلة عمليات التوظيف وتطوير القدرات المالئمة لضمان بيئة حوكمة عالية المستوى 
تتمتع بضوابط على مستوى عالمي.

قواعد السلوك
تأصلت الئحة قواعد السلوك على مستوى الشركة بشكل أكبر وأعمق خالل عام 2021م 

وتم إبالغ جميع الموظفين بها بشكل منتظم إلبقائهم على اطالع. تعّد الالئحة -بجانب 
قيمنا- مساهًما رئيسًيا في ثقافة شركة بوبا العربية، وتشمل الالئحة الجوانب التالية:

حماية أصول بوبا العربية  
نعمل وفق معايير مهنية عالية  –

نعلن عن أي تضارب في المصالح  –
نمثل بوبا العربية  –

نحظر التداول بناًء على المعلومات الداخلية وتسريب معلومات سرية عن األسهم  –
ندير المخاطر  –

نحمي ملكيتنا الفكرية  –

االزدهار من خالل التميز التنظيمي
نلتزم بالقواعد  –

االلتزام بقوانين المنافسة
نحترم قوانين المنافسة  –

نعبر عن رأينا  –
 

العمل بشكل أخالقي وشفافية مع جميع الجهات المعنية 
نضع عمالئنا أوالً  –

نعمل بأخالقيات عالية  –
نحافظ على سالمة المعلومات  –

نكافح غسيل األموال وتمويل اإلرهاب  –
نعرف مزودينا  –

المحافظة على مجتمعنا وبيئتنا
نرحب بالتنوع  –

نحافظ على صحتنا وسالمتنا  –
نحن مستعدون ألي شيء  –

نعتني بعالمنا  –

سياسات الشركة
عملت الشركة على وضع وتعزيز وتقييم واختبار واعتماد ونشر "حزمة سياسات الشركة" 
خالل عام 2021م. تعد سياسات الشركة الخاصة بنا جزًءا ال يتجزأ من كيفية إدارتنا للمخاطر 
داخل بوبا العربية، حيث تشرح السياسات أوجه التعرض للمخاطر، وأهمية إدارتها، وتقدم 

نهًجا متسًقا إلدارة هذه المخاطر. كما أنها تساعد على ضمان تحقيق أهداف العمل، 
واالمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية للواليات القضائية التي نعمل فيها، كما 

تساعدنا على حماية بيئتنا ورد الجميل لمجتمعاتنا. فضًلا عن أن هذه السياسة تدعم 
قابليتنا لتحمل المخاطر وتعززها.

كما أن الحزمة الحالية المكونة من 33 سياسة على مستوى الشركة تدعم هدفنا:

االمتثال لمتطلبات البنك المركزي السعودي )ساما( الخاصة بالئحة حوكمة شركات 	�
التأمين.

االمتثال لمتطلبات هيئة السوق المالية السعودية الخاصة بالئحة حوكمة الشركات.	�

االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية للواليات القضائية التي نعمل فيها، بما في 	�
ذلك على سبيل المثال ال الحصر متطلبات )وزارة التجارة، ومجلس الضمان الصحي، 

ووزارة الصحة، ووزارة االستثمار، وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك، ووزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية، وقوانين ولوائح مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

االلتزام، في الوقت المناسب، بالمواد والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمالءة المالية 	�
الثانية فيما يتعلق بنظم الحوكمة.

االمتثال ألفضل الممارسات العالمية.	�

سياسة اإلبالغ عن المخالفات
نحن ملتزمون بالحفاظ على ثقافة الحوكمة والسلوك األخالقي في مكان العمل. إننا 

-كشركة وموظفين- نلتزم بجميع القواعد واللوائح، التي تعززها المعايير المهنية التي 
وضعناها ألنفسنا في بوبا العربية. ولتحقيق ذلك، نشجع الموظفين على مشاركة أي 

مخاوف، أو أي شكوك بشأن سلوك غير الئق، من خالل القنوات المحددة لهذا الغرض.

نريد أن تصبح بوبا العربية مكاًنا يتم فيه تشجيع موظفينا على مشاركة مخاوفهم في 
حالة وجود أي مشكلة تتعلق بالسلوك الخاطئ أو غير المالئم في مكان العمل دون أي 

خوف من التعرض للعقاب.       

التزام بوبا بالضوابط الشرعية
حافظت بوبا العربية على التزامها بضوابط الشريعة اإلسالمية. وقد حصلت بوبا العربية 
بتاريخ 2021/12/12م، على اعتماد دار المراجعة الشرعية اللتزامها بالضوابط الشرعية وفًقا 

-01-10-677- BPA للتقرير السنوي لتدقيق االلتزام بالشريعة لعام 2020م )الرقم المرجعي
03-21( في المجاالت التالية:            

الفصل بين الحسابات )المساهمون وحملة وثائق التأمين.	�

تماشي استثمارات المساهمين وحملة الوثائق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.	�

وتواصل الشركة تطوير سياساتها وتقييم عقودها من أجل دعم تحقيق االلتزام الشامل 
للشريعة اإلسالمية في المستقبل.

حوكمة الشركات والتزام بوبا العربية
تلتزم شركة بوبا العربية التزاما كامال وفي جميع مستويات التسلسل الهرمي للشركة 

بما في ذلك مجلس اإلدارة ولجان المجلس؛ بتنفيذ معايير عالمية لحوكمة الشركات 
على النحو الذي أقّره البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات التشريعية 

ذات العالقة. تلتزم الشركة أيضًا بتطوير وتنفيذ هيكل الحوكمة الذي يشمل السياسات 
واإلجراءات والمعايير والضوابط المعنية لدعم تحقيق أفضل الممارسات والتقيد باألنظمة، 

كما تقوم الشركة بتحديثها بشكل مستمر ومتوافق مع المتطلبات الرقابية مما يتيح 
لها النجاح في استيفاء العناصر الرئيسية الخمسة لحوكمة الشركات:

االلتزام بمبدأ حوكمة الشركات.	�

االلتزام بأفضل الممارسات لمجلس اإلدارة.	�

بناء بيئة رقابة فعالة ووجود إجراءات مناسبة للعمليات.	�

تطبيق نظام فعال لإلفصاح متسم بالشفافية.	�

حماية حقوق المساهمين كافة بما في ذلك األقلية من حملة األسهم.	�
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باإلضافة إلى ذلك، تلتزم بوبا العربية بتنفيذ المعايير الدولية لمنع الرشوة والفساد 
واالحتيال والجرائم المالية وتلتزم بمنع الممارسات المناهضة للمنافسة.

تؤكد بوبا العربية التزامها بالحفاظ على إطارها الرسمي لحوكمة الشركات وتطويره، بما 
في ذلك دليل حوكمة الشركات الخاص بها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، 

وبااللتزام بلوائح حوكمة الشركات الصادرة من الجهات التنظيمية. كما تعمل بوبا العربية 
على تحسين وتطوير مستندات الحوكمة الرئيسية الخاصة بها، والحصول على موافقة 

المساهمين خالل عام 2022م. 

الوظائف الرقابية
في إطار دعم تنفيذ الممارسات السليمة الفعالة في جوانب الشؤون القانونية وحوكمة 

الشركات والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر واألمن السيبراني وإدارة مخاطر التكنولوجيا، 
ومن أجل االلتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية المتعلقة بشركات التأمين في المملكة 

العربية السعودية، أنشأت الشركة الوظائف الرقابية الوارد تفصيلها أدناه. يشمل دور هذه 
الوظائف الرقابية وواجباتها ومسؤولياتها -على سبيل المثال ال الحصر- المهام التالية 

باإلضافة إلى أي متطلبات تنظيمية أو إشرافية أخرى:

إدارة الشؤون القانونية وحوكمة الشركات

إدارة الشؤون القانونية والحوكمة مسؤولة عن األطر والقوانين والسياسات واإلجراءات 
التي تنظم إدارة العالقات وعملية التبادل المعلوماتي بين إدارة الشركة والمساهمين 

وأصحاب المصالح اآلخرين بما في ذلك المنظمين والعاملين فيها وفقًا للقوانين واللوائح 
ذات الصلة.

ترفع تقارير إدارة الشؤون القانونية والحوكمة إلى الرئيس التنفيذي للمخاطر، المسؤول 
بدوره عن ضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة كما تقوم إدارة الشؤون 

القانونية والحوكمة بإدارة العالقات مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

 األستاذ/ناصر القواص -مدير عام- الشؤون القانونية وحوكمة الشركات، 
والمستشار العام للشركة

انضم األستاذ ناصر القواص إلى بوبا العربية في مايو 2016، وهو يتمتع بخبرة كبيرة تزيد 
عن 25 عاًما في الشؤون القانونية وااللتزام وحوكمة الشركات وأمانة مجالس اإلدارة. وقد 

تمكن على مدار حياته المهنية من اكتساب خبرة واسعة في دفع المؤسسات إلى العمل 
على أعلى مستوى من النزاهة وااللتزام بالقوانين المحلية والدولية السائدة، في مناطق 

مختلفة، باإلضافة إلى إدارة العمليات والوثائق القانونية بكفاءة وشفافية. بدأ مسيرته 
المهنية بالعمل لمدة ست سنوات في مكتب "آرنت فوكس" للمحاماة، وخالل فترة 

عمله في البنك األهلي التجاري التي استمرت 20 عاًما، تولى عدًدا من الوظائف وتحمل 
مسؤوليات مختلفة، بما في ذلك رئيس قسم التنفيذ القانوني، ومدير عام االستشارات 
والبحوث القانونية، وأمين سر مجلس اإلدارة، ورئيس قسم االلتزام للمجموعة ثم كبير 

المستشارين القانونيين. 

تم تعيين ناصر بموجب مرسوم ملكي ليكون عضًوا احتياطي في لجنة فض المنازعات 
المصرفية في جدة. وهو أيًضا عضو مجلس إدارة في مجموعة متنوعة من الشركات 

ويرأس بعض اللجان.

يحمل األستاذ ناصر درجة الماجستير في القانون، ودبلوم في الرقابة وااللتزام ومكافحة 
غسيل األموال )من جامعة ريدينغ، المملكة المتحدة(، وشهادة مسؤول االلتزام من 

األكاديمية المالية، وشهادات القيادة التنفيذية من جامعة إنسياد لألعمال.

قسم إدارة المخاطر

إدارة المخاطر مسؤولة عن أعمال "إدارة المخاطر" الشاملة لشركة بوبا العربية وتطوير 
سياسة إدارة المخاطر وهيكلها وذلك لرصد قاعدة بيانات وبناء سجل المخاطر ورفع 

التقارير الالزمة عن المخاطر المادية وخطط العمل. 

ترفع إدارة المخاطر تقاريرها مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للمخاطر مع إمكانية الوصول 
إلى لجنة إدارة المخاطر، وينطوي الهيكل على إدارة مخاطر االحتيال واإلدارة التشغيلية 

والعمليات والصحة والسالمة وإدارة تأمين وتحليالت المخاطر.

األستاذ/ أحمد جابر - مدير عام إدارة المخاطر

انضم األستاذ/ أحمد جابر إلى شركة بوبا العربية خالل عام 2016م، األستاذ/أحمد حاصل 
على "درجة بكالوريوس" في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن،  وله قرابة العشرون عامًا خبرة في مجال الهندسة وإدارة المخاطر باإلضافة إلى 
الرقابة على االئتمان والمخاطر التشغيلية ومنع االحتيال والتحقيقات والمراجعة الداخلية، 
قبل انضمامه إلى شركة بوبا العربية كان األستاذ/ أحمد رئيس إدارة التحقيقات ومكافحة 

االحتيال في البنك األهلي التجاري )NCB (، وكان قبلها رئيسًا إلدارة المخاطر التشغيلية 
وأيضًا رئيسًا مكلفًا إلدارة المراجعة المصرفية لألفراد. كما كان من قبلها يشغل 

منصب الرئيس اإلقليمي للمنطقة الغربية إلدارة االئتمان ومراقبة المخاطر في مجموعة 
سامبا المالية ومن قبلها كان يعمل كمهندس في شركة شلمبرجير الشرق األوسط. 

األستاذ/أحمد حاصل على "درجة بكالوريوس" في الهندسة الصناعية من جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن، باإلضافة إلى "الدبلوم الدولي" في إدارة المخاطر )األكاديمية 
األمريكية لإلدارة المالية(، وكذلك شهادة تنفيذية من جامعة لندن لألعمال التجارية و 

عدة شهادات أخرى )شهادة GRC محترف وشهادة GRC  مراجع و شهادة محلل احتيال 
معتمد وشهادة خبير المخاطر وشهادة مدير مخاطر التشغيل وشهادة مدير مخاطر في 

المشاريع والعقود وشهادة مسئول االلتزام(.

إدارة األمن السيبراني ومخاطر التقنية

تعد إدارة األمن السيبراني ومخاطر التقنية خط الدفاع الثاني وتتحمل مسؤولية مراقبة 
عمليات وإجراءات األمن السيبراني ومخاطر التقنية وتقوم بتنسيق تطوير السياسات 

واألطر ذات الصلة وتقييم ومراقبة مخاطر تقنية المعلومات واألمن السيبراني والتقنية 
واإلبالغ عن المخاطر المادية وخطط الوقاية المرتبطة.

تعد إدارة األمن السيبراني ومخاطر التقنية مسؤولة عن توافق الشركة مع إطار األمن 
السيبراني في البنك المركزي السعودي وضمان مالئمة إدارة استمرارية األعمال وإدارة 

األزمات في الشركة.

ترفع إدارة األمن السيبراني ومخاطر التقنية تقاريرها مباشرة إلى الرئيس التنفيذي 
للمخاطر مع إمكانية الوصول إلى لجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر على النحو 

المطلوب ويغطي هيكلها األمن السيبراني ومخاطر التقنية ومرونة أنظمة المعلومات 
وإدارة استمرارية األعمال.

األستاذ/فراس الصبيحي - رئيس إدارة األمن السيبراني ومخاطر التقنية

انضم األستاذ فراس الصبيحي إلى شركة بوبا العربية خالل الربع الرابع من عام 2020م. 
ويتمتع بخبرة تزيد عن الستة عشر عامًا في مجال األمن السيبراني وتقنية المعلومات، 

بما في ذلك العديد من المهام في القطاع المالي والمصرفي، أبرزها منصب رئيس أمن 
تقنية المعلومات ثم رئيس أمن مركز العمليات خالل فترة عمله في بنك الجزيرة. باإلضافة 

إلى ذلك، أصبح رئيس أمن المعلومات في مجموعة عبد اللطيف جميل المالية. كما 
شغل منصب رئيس لجنة األمن السيبراني للقطاع المالي في البنك المركزي السعودي. 

كما تم اختياره كواحد من أفضل ثالثة رؤساء تنفيذيين ألمن المعلومات عام 2020م في 
.”IDC Summit“ المملكة من قبل مؤسسة البيانات الدولية

يحمل فراس درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة الملك عبد العزيز وهو 
مسؤول أمن معلومات معتمد من قبل EC-Council Headquarter في الواليات 

المتحدة. باإلضافة إلى عدد من الشهادات الفنية واإلدارية المعتمدة في مجال إدارة األمن 
السيبراني وتقنية المعلومات، وأهمها قائد التطبيق الرئيسي لـ ISO 27001، ومهندس 

أنظمة معتمد من ميكروسوفت، وشريك شبكة معتمد من سيسكو.  

إدارة التسعير المالي والعمليات اإلكتوارية وإدارة األصول 
واستشارات األعمال

يعد التسعير المالي والقدرات اإلكتوارية للشركة وظائف رقابية أساسية لضمان 
دقة تسعير الشركة والمطالبات المحتجزة، وفًقا ألفضل الممارسات الدولية واللوائح 

السعودية، وتتبع هذه األدوار القسم المالي، الذي يرأسه المدير المالي. باإلضافة إلى ذلك، 
يؤدي قسم إدارة األصول واستشارات األعمال وظيفة رقابية رئيسية متعلقة بإدارة األصول 
االستثمارية، وفًقا لبيان سياسة االستثمار ومستوى المخاطر المتفق عليه والمعتمد من 

مجلس اإلدارة، وااللتزام بإرشادات الئحة االستثمار من البنك المركزي السعودي.
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األستاذ/حاتم جمال - مدير عام الشؤون المالية والتجارية  

يتمتع األستاذ حاتم جمال بخبرة تزيد عن 11 عاًما في مجاالت مختلفة مثل التحليل المالي 
والتخطيط والمحاسبة والضرائب وتطوير المنتجات والبرامج وتطوير االستراتيجيات 

والتميز التشغيلي. قبل انضمامه إلى بوبا العربية، كان األستاذ حاتم شريًكا في 
"ستراتيجيك جير" لالستشارات اإلدارية، حيث قدم في إطار عمله النصح للعديد من 

العمالء في كل من القطاعين الخاص والعام. وغطى خالل عمله المشاريع المتصلة بوضع 
االستراتيجيات وتقييم األثر االقتصادي والتميز التشغيلي. وقبل ذلك، عمل في شركة 

"بروكتر آند غامبل" متولًيا مهاًما مالية مختلفة مثل التنبؤ والتخطيط والتمويل التجاري 
واالستراتيجية المالية والرقابة المالية. وخالل هذه المهام، عمل في المكتب السعودي 

الذي يغطي جميع األسواق في منطقة الخليج العربي وفي مكتب سويسرا الذي يغطي 
أسواق الهند والشرق األوسط وأفريقيا. انضم السيد جمال إلى بوبا العربية في الربع األول 

من عام 2021م. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المالية واالقتصاد من جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن

األستاذ/شادي سابا - مدير عام الشؤون اإلكتوارية

انضم األستاذ/ شادي إلى شركة بوبا العربية في عام 2009م، حيث يملك أكثر من 16 
عاًما من الخبرة في قطاع التأمين الصحي. وقد شغل العديد من المناصب اإلدارية 

في التسعير والتمويل التجاري، وكانت من بين مسؤولياته تطوير المنتجات ووضع 
استراتيجية التسعير ومراقبة الفوائد واحتياطي المطالبات، وقد تمت ترقيته إلى مدير 

عام للشؤون اإلكتوارية خالل عام 2018م. سبق لألستاذ/ شادي منصب محلل اكتواري في 
شركة جلوب ميد حيث شارك في دراسة كفاية األسعار ومراجعة أداء االكتتابات والنمذجة 

اإلكتوارية وعقود إعادة التأمين. 

يحمل األستاذ/ شادي درجة البكالوريوس في العلوم اإلكتوارية والتأمين جامعة نوتردام 
وماجستير في االقتصاد المالي من الجامعة األمريكية في بيروت.

األستاذ/أحمد باجنيد – مدير عام إدارة األصول واستشارات األعمال 

يتمتع األستاذ أحمد باجنيد بخبرة تزيد عن 14 عاًما في إدارة االستثمارات. انضم إلى بوبا 
العربية في عام 2018 لقيادة أنشطة التحول المتعلقة بمهام إدارة االستثمار، وللمساعدة 

في المبادرات االستراتيجية الرئيسية على مستوى الشركة كجزء من وظيفته كاستشاري 
لألعمال. تم تعيينه مديًرا عاًما إلدارة األصول واستشارات األعمال خالل عام 2019. 

عمل أحمد قبل انضمامه إلى بوبا العربية في شركة سنابل لالستثمار، حيث كان مسؤوالً 
عن استثمار وإدارة برنامج األسهم الخاصة العالمي للشركة. وقبل ذلك، أمضى تسع 

سنوات في قسم إدارة االستثمار في أرامكو السعودية، حيث كان يتعهد بمهام تحليل 
االستراتيجية، وبصفته مدير صندوق التمويل كان يتعين عليه اتخاذ إجراءات العناية 

الواجبة، واإلبالغ بالتقارير عن األسهم الخاصة والعامة وصناديق التحوط. كما عمل أحمد 
مستشاًرا استثمارًيا ضمن فريق أبحاث األسهم الخاصة "كامبريدج أسوشيتس" بين 

بوسطن ولندن. 

األستاذ أحمد حاصل على درجة البكالوريوس في تمويل األعمال من جامعة “دورهام” 
وماجستير إدارة األعمال من كلية كولومبيا إلدارة األعمال.

وظائف مستقلة
تماشيًا مع أفضل الممارسات في حوكمة الشركات وكجزء أساسي من نموذج خطوط 

الدفاع الثالثة )3LoD ( الخاص بشركة بوبا العربية تحدد الشركة وظائف مستقلة تكون 
مسؤولة مباشرًة أمام لجنة المراجعة ومسؤولة إداريًا أمام الرئيس التنفيذي، وتمتلك 
كال الوظيفتين إمكانية الوصول إلى مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة عند االقتضاء 

وتشكل إدارة االلتزام جزءًا من خط الدفاع الثاني لدى الشركة وتعد إدارة المراجعة الداخلية 
هي خط الدفاع الثالث .

إدارة االلتزام

تعتبر إدارة االلتزام أحد العوامل األساسية لنجاح بوبا العربية ومركزها الرائد في السوق 
في مجال التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية وذلك بسبب الدور الحاسم 

الذي تلعبه في إدارة المخاطر المتعلقة بااللتزام، ودمج ثقافة االلتزام في أنشطة األعمال 
اليومية والتخطيط االستراتيجي لشركة بوبا العربية والحفاظ على سمعتها وحماية 

أصحاب المصالح فيها. 

وترجع إدارة االلتزام بشكل مباشر إلى لجنة المراجعة، كما تمنحها اللجنة الصالحيات 
والمسؤوليات المطلوبة لتأدية عملها وتتكون إدارة االلتزام من ثالث وحدات التفتيش 

الداخلي ورقابة االلتزام والجرائم المالية.

األستاذ/لؤي فؤاد أبو منصور - رئيس إدارة االلتزام

انضم األستاذ/لؤي أبومنصور لشركة بوبا العربية خالل شهر ديسمبر من العام 2019م، 
حيث يتمتع بخبرة تمتد ألكثر من أربعة عشر عامًا في مجال االلتزام ومكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب باإلضافة إلى حوكمة الشركات. قبل انضمامه لبوبا العربية، شغل 
األستاذ/لؤي منصب رئيس إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشركة 

عبد اللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار لمدة خمس سنوات، حيث تولى مهمة إنشاء 
إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. قبل ذلك عمل األستاذ/لؤي في بنك 

الجزيرة لمدة سبع سنوات تولى خاللها عدة مناصب آخرها منصب مدير إدارة التحريات 
المالية بالبنك. كما شملت خبراته السابقة أيضًا مجال االلتزام باألنظمة ومراقبة االلتزام، 

واستطاع خالل مسيرته المهنية بناء عالقة فعالة قوية مع الجهات الرقابية. علمًا بأن 
األستاذ/ لؤي يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن باإلضافة إلى حصوله على شهادة اختصاصي التزام 
معتمد من األكاديمية الدولية لألعمال واإلدارة المالية.

إدارة المراجعة الداخلية

تعد إدارة المراجعة الداخلية مستقلة وتتكفل بنشاط المراجعة واالستشارات في إطار 
تعليمات الحوكمة الخاصة بشركة بوبا العربية وأنظمة الرقابة الداخلية. 

إن الدور األساسي لهذه اإلدارة هو مساعدة مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة في حماية أصول 
وسمعة واستدامة الشركة، وتقوم بتحقيق ذلك عن طريق تقييم واستكشاف المخاطر، 

وتقوم بدورها بإبالغ مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة بشكل مناسب بغرض تقييم قدرة 
التحكم بالمخاطر، وبمساعدة اإلدارة التنفيذية لتطوير فعالية الحوكمة وإدارة المخاطر 

وأنظمة الرقابة الداخلية. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بصفتها "خط الدفاع الثالث" 
بمساعدة بوبا العربية على تحقيق هدفها األساسي "تمكين الناس من االستمتاع بحياة 

أطول أكثر صحة وسعادة"، عن طريق تقديم نهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين تأثير 
إدارة مخاطر الشركة وعمليات ضبطها وحوكمتها. 

ترفع إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها مباشرًة إلى لجنة المراجعة، حيث أن هيكلتها 
وأدوارها ومسؤولياتها مصرحة من قبل اللجنة، وتكمن فيها خبرات تدقيق محترفة 

ومهنية في المجال المالي والتشغيلي ومجال االلتزام وأمن المعلومات.
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األستاذ/يونس ايشان - رئيس إدارة المراجعة الداخلية

انضم األستاذ يونس أيشان إلى بوبا العربية في أغسطس 2020م، حاماًل أكثر من 12 عامًا 
من الخبرة في مجال المراجعة الداخلية الذي يغطي القيمة المضافة من خالل خدمات 

الضمان واالستشارات في مختلف القطاعات. طوال حياته المهنية، بنى يونس سيرة ذاتية 
قوية في قيادة المنظمات للعمل بأعلى مستوى من النزاهة، وفهم المخاطر وإدارتها، 
وحوكمة الشركات، واالمتثال للقواعد واللوائح الداخلية والخارجية، والضوابط الداخلية 
وعمليات إعداد التقارير باإلضافة إلى التنفيذ واإلدارة كفاءة وشفافية عمليات المراجعة 

الداخلية.

قبل انضمامه إلى بوبا العربية، كان يونس يترأس مجموعة المراجعة الداخلية لشركة 
عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل، وخالل هذه الفترة التي امتدت 12 عامًا، شغل العديد 

من المناصب في القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات التأكيد في المراجعة 
الداخلية، واالمتثال لقواعد وأنظمة الجهات الرقابية، ونظام الضوابط الداخلية، وإعادة 

الهيكلة، والمقارنة المعيارية، وشغل منصب سكرتير لجان المراجعة. باإلضافة إلى ذلك، 
شغل مناصب في تقديم الخدمات االستشارية في التخطيط االستراتيجي وإعادة هندسة 

العمليات والرقمنة والخدمات اإللكترونية وإدارة المشاريع.

األستاذ يونس حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة الملك عبد العزيز، 
ودرجة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة ميشيغان الشرقية، وحصل على 

العديد من الشهادات المهنية طوال حياته المهنية.

استقال السيد ايشان من بوبا العربية اعتباًرا من الرابع من نوفمبر 2021م.
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عمليات تتصل بأطراف ذات عالقة  
األطراف ذات العالقة هم المساهمون الرئيسيون وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة الرئيسيين في بوبا العربية، والشركات التي يكونوا فيها مالكين رئيسيين وأي كيانات أخرى 

يسيطرون عليها بشكل كامل أو بشكل مشترك أو يؤثرون في قراراتها تأثيرًا بالغًا. يتم تنفيذ عمليات تسعير العقود وسياساتها وشروطها على أساس تجاري بحت، ويتم إقرار 
المعامالت من قبل إدارة الشركة أو مجلس إدارتها حسب ما تقتضيه الحاجة.

في جميع الحاالت التي كان فيها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة طرفًا في عملية ما مع طرف ذي عالقة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو من خالل طرف ذي صلة، فإن عضو المجلس 
المعني لم يقم بالتصويت.

وفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة واألرصدة المتعلقة بها:

األطراف ذات الكيان االعتباري
العالقة

التغيير 2020 2021 فترة 2020فترة 2021الوصف

رسوم إعادة التأمين )خطة بوبابوبا جلوبال
بوبا للتأمين الدولي لعمالء 

السعودية(

-17٬927-41٬431-1259٬358 شهًرا يناير - ديسمبر12 شهًرا يناير - ديسمبر

121311310 شهًرا يناير - ديسمبر 12 شهًرا يناير - ديسمبررسوم خدمات التمريضمجموعة ناظرشركة عيادتي للرعاية الصحية

عمليات عمليات مختلفة
مختلفة

12528307221 شهًرا يناير - ديسمبر12 شهًرا يناير - ديسمبرصافي المصاريف األخرى

بوبا إنفسمنت أوفرسيز ليمتد 
)BIOL(

16٬114-1214٬2411٬873 شهًرا يناير - ديسمبر12 شهًرا يناير - ديسمبرصافي المعادالت الضريبيةبوبا

بوبا إنفسمنت أوفرسيز ليمتد 
)BIOL(

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بوبا
ولجانه

-1283391582 شهًرا يناير - ديسمبر12 شهًرا يناير - ديسمبر

شركة بوبا الشرق األوسط 
)BMEH2( القابضة ذ.م.م

-1226٬61126٬896285 شهًرا يناير - ديسمبر12 شهًرا يناير - ديسمبررسوم العالمة التجارية بوبا وناظر

-2٬037-14٬624-16٬661مجموع المعامالت المدرجة

جميع العقود لمدة 12 شهًرا لعامي 2020م و 2021م.

األرقام باأللف ريال السعودي

عمليات تتصل بأطراف ذات عالقة خاصة بعقود التأمين   
فيما يلي تفاصيل عقود التأمين الصحي المرتبطة بأعضاء مجلس إدارة بوبا العربية، أو بأقاربهم من الدرجة األولى:

التأمين الصحي الشخصي وتأمين األسر ألعضاء مجلس إدارة بوبا العربية لدى بوبا العربية

إجمالي أقساط التأمين المكتتبةريال سعوديالفترةوصف العقداسم عضو مجلس اإلدارة

نسبة التغيير 2021التغيير 20202021      2021      

عقود ذات صلة بمجموعة ناظر المحدودة المهندس لؤي هشام ناظر
متنوع)عقود متعددة(

مليون ريال 
27%3     11     14     سعودي

عقد شركة كريم لبرنامج التأمين الصحيالدكتور عبداهلل إلياس
     21/04 - 20/04

مليون ريال 
0%10 1 سعودي

برنامج تأمين صحي لموظفي بوبا العربيةاألستاذ طل ناظر
06/30 - 07/01

مليون ريال 
5%201     21     سعودي

برنامج تأمين صحي لموظفي بوبا العربيةاألستاذ نادر عاشور
06/30 - 07/01

مليون ريال 
5%201     21     سعودي

تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة  
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ويرد أدناه شرح لتلك العقود:

شرح العقداسم عضو مجلس اإلدارة

تغطية صحية شخصية وألفراد األسرة بصفته موظف في مجموعة ناظر المحدودة وتقوم مجموعة ناظر بالسداد إلى بوبا العربية مباشرة المهندس لؤي هشام ناظر

األستاذ طل ناظر واألستاذ نادر 
عاشور

تغطية صحية شخصية وألفراد األسرة وكذلك جميع الموظفين في برنامج التأمين الصحي من بوبا العربية والمدرجة ضمن نفقات الموظفين

تغطية صحية شخصية وألفراد األسرة بصفته موظف في كريم، وتقوم شركة كريم بالسداد إلى شركة بوبا العربية مباشرة الدكتور عبداهلل الياس

التأمين الصحي ألطراف األخرى ذات الصلة بمجلس إدارة الشركة

إجمالي األقساط المكتتبةريال سعوديالفترةوصف/شرح العقداسم عضو مجلس اإلدارة

نسبة التغييرتغيير 20202021      2021      

البنك األهلي السعودي )عضو مجلس إدارة األستاذ زيد القويز
01/01 - 12/31مستقل(

مليون ريال 
10%16     173157     سعودي

شركة مجموعة كابالت الرياض      
     10/22 - 10/21

مليون ريال 
0%0     ال يوجد7     سعودي

األستاذ ديفيد فليتشر
األستاذة جوي لينتون

األستاذ مارتن هيوستن
األستاذ نايجل سوليفان 

خالل 2021م أبرمت مجموعة عقود كانت فيها 
مصلحة لبوبا )إنجلترا، المملكة المتحدة(

متنوع
مليون ريال 

8200%182 83سعودي

شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاهاألستاذ علي شنيمر 
21/12 - 21/01

مليون ريال 
0%0ال ينطبق3سعودي

أي تغطية تأمينية صحية تقدمها شركة بوبا العربية ألي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، 
و/ أو أحد أفراد شركته/أسرته، أو الذين قد تربطهم به صلة أو تجمعهم مصلحة، تكون 

بشكل مستقل تمامًا وبدون أي معاملة تفضيلية بأي شكل من األشكال، ووفقًا ألهداف 
التسعير الخاصة بالشركة ومعدل الخسائر المبينة في سياسة/دليل االكتتاب الخاص 

بالشركة، ومع االلتزام الكامل بجميع لوائح التسعير الطبي والمنافع حسب األنظمة 
المرعية.

إفصاحات تتعلق بالتنازل عن الرواتب والتعويضات وحقوق األرباح

تؤكد الشركة اإلقرارات التالية:

أنها لم تصدر أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو خيارات أو ضمانات أو حقوق 	�
مماثلة خالل السنة المالية وبالتالي لم تتلق أي مقابل لذلك.

أنها لم تقم بتحويل أو إصدار أو منح أي حقوق اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة 	�
للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة خالل السنة المالية.

أنا لم تقم باسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة لالسترداد خالل السنة المالية. 	�
وال تمتلك الشركة مثل هذه األوراق المالية المستحقة، مما يعني أن قيمة هذه األوراق 

معدومة.

المساهمون واإلفصاح عن المعلومات إلى أصحاب المصالح

قائمة المساهمين الرئيسيين في 2021/12/31م:

سهم ٪األسهمالوصف

)BIOL( 43.25٪51،900،000بوبا إنفسمنت أوفرسيز ليمتد

مجموعة ناظر المحدودة. تتحكم من خالل الشركتين 
االعتباريتين التاليتين :

10،908،000٪9.09

10،800،0009.00شركة مجموعة ناظر القابضة المحدودة

شركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب اآللي 
المحدودة

108،000٪0.09

52.34٪62،808،000المساهمون الرئيسيون

47.66٪57،193،448المساهمون العموميون

100.00٪120،000،000المجموع

طلبات قاعدة بيانات المساهمين في تداول  

خالل عام 2021م، قدمت بوبا العربية ثمانية )8( طلبات من تداول لقاعدة بيانات 
المساهمين الخاصة بها، في تواريخ متعددة وألغراض مختلفة، وهي على النحو التالي:          

الغرض من الطلبتاريخ الطلب #

الجمعية العمومية2021/6/24م1.

ملف توزيعات األرباح2021/6/28م2.

إجراءات الشركة2021/8/1م3.

إجراءات الشركة2021/8/8م4.

إجراءات الشركة2021/8/9م5.

إجراءات الشركة2021/8/10م6.

الجمعية العمومية2021/11/4م7.

إجراءات الشركة2021/12/31م8.
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اإلفصاحات والمعلومات األخرى وفًقا لألنظمة واللوائح
الئحة حوكمة الشركات

إن بوبا العربية تلتزم وتمتثل بالكامل ألحكام الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك السعودي المركزي، باإلضافة إلى متطلبات نظام حوكمة الشركة. وتتوافق الشركة أيضًا 
مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال، بوجود بعض االستثناءات كاآلتي:

سبب عدم االلتزامموضوع المادةرقم المادة

90/ 93 - تقرير مجلس اإلدارة 
)اإلفصاح عن المكافآت(

مادة 90 فقرة 8 بما يتعلق بمادة 93 )أ( فقرة 4 فقرة )ب(: اإلفصاح عن كبار التنفيذيين 
الخمسة الذين تلقوا أعلى مكافأة من الشركة. 

أفصحت شركة بوبا العربية عن مجموع المدفوعات لخمسة 
من كبار التنفيذين منهم الرئيس التنفيذي والرئيس 
التنفيذي المالي في قسم المكافئات في هذا التقرير

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )إدارة المخاطر( يكون رئيسها 70 – تشكيل لجنة إدارة المخاطر
وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في 

أعضائها مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

)مادة استرشادية( رئيس لجنة إدارة المخاطر عضو مستقل 
من خارج المجلس.

)فقرة استرشادية( رئيس لجنة المراجعة في شركة بوبا فقرة )ب( يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا مستقاًل 54 – تكوين لجنة المراجعة 
العربية عضوًا مستقاًل من خارج المجلس 

بموجب متطلبات الئحة حوكمة الشركات لهيئة سوق المال المادة 89، من أجل تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ستقوم شركة بوبا العربية 
بتعزيز سياساتها خالل عام 2022م لضمان تحقيق توافق أقوى مع اللوائح وأفضل الممارسات الدولية.
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وصف ألي حقوق في بوبا العربية تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأفراد أسرهم المباشرين
فيما يلي تفصيل لحقوق الملكية في الشركة ألعضاء مجلس إدارة بوبا العربية، وأفراد أسرهم المباشرين، في صورة أسهم أو أدوات دين خاصة بالشركة أو أي من الشركات التابعة 

لها، كما في 31 ديسمبر 2021م: 

الرصيد االفتتاحي اسم عضو مجلس اإلدارة
2021/1/1

الرصيد الختامي
2021/12/31

التغيير

٪في األسهمأدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

-100٪-2٬000-صفر-2٬000األستاذ زيد القويز
---3٬000-3٬000المهندس لؤي هشام ناظر

------األستاذ ديفيد فليتشر

------األستاذ مارتن هيوستن

---1٬000-1٬000األستاذ طل هشام ناظر
------الدكتور عبداهلل الياس

------األستاذة هدى بن غصن
------األستاذة جوي لينتون

------األستاذ نادر عاشور
––––––االستاذ نايجل سليفان 

بيان أسهم كبار التنفيذيين في بوبا العربية وأفراد أسرهم المباشرين
فيما يلي تفاصيل حقوق الملكية في بوبا العربية التي يحملها كبار التنفيذيين وأعضاء فريق اإلدارة القيادي، بحسب تعريف البنك المركزي السعودي، والذين تفسرهم الشركة على 

أنهم أعضاء الفريق التنفيذي المؤسسي، والرئيس، وأمين سر الشركة/ أمين سر مجلس إدارة الشركة، وقادة وظائف الرقابة وااللتزام )أقسام الشؤون القانونية والحوكمة، وإدارة 
المخاطر، وإدارة االلتزام والمراجعة الداخلية(، وأعضاء أسرهم المباشرين، بصفتهم الشخصية، في صورة أسهم أو أدوات دين تطرحها الشركة أو أي شركة من الشركات التابعة لها:

التغييرالرصيد الختاميالرصيد االفتتاحيكبار التنفيذيين

٪باألسهمأدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

-     -1000-1،000األستاذ طل هشام ناظر )الرئيس التنفيذي(
----األستاذ نادر عاشور )الرئيس التنفيذي المالي(

-     ----     األستاذ علي شينيمر )الرئيس التنفيذي للتطوير التجاري(
----األستاذ طارق العمودي )الرئيس التنفيذي للموارد البشرية(

----األستاذ عاطف مفتي )الرئيس التنفيذي للمبيعات(
----األستاذ محمد المساوي )الرئيس التنفيذي للعمليات(

------األستاذة عبير البورنو )أمينة سر مجلس إدارة  الشركة(
92،75٪ -    -8،864-711-9،575األستاذ باسل قزاز )مبيعات الشركات(

-     1،000--     --     األستاذ نضال صعب )نشاط إدارة مطالبات التأمين الطبي(
45،15٪2758-5،029     -2،271األستاذ ناصر القواص )مستشار عام(

100٪2600-2600-صفراألستاذ أحمد جابر )المخاطر(
----األستاذ لؤي أبو منصور )االلتزام(

-     -     --     --األستاذ يونس إيشان )المراجعة الداخلية(
------األستاذ تابيش مشتاق )الرئيس التنفيذي للمخاطر(

------األستاذ أحمد باجنيد )أمين لجنة االستثمار(
------األستاذ تركي البلوي )أمين لجنة الترشيحات والمكافآت(

بيان الحصص في فئة األسهم التي يحق لها التصويت ويمتلكها أشخاص آخرون 
بخالف أسهم وحصص ومصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين/المديرين وأفراد أسرهم المباشرين، كما ورد بالتفصيل أعاله، فال علم لبوبا العربية بأي حصص أسهم أخرى من 

األسهم التي يحق لها التصويت والتي يمتلكها أشخاص أبلغوا بوبا العربية بالحصص التي يملكونها.  

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  
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السياسات المتعلقة بمكافآت مجلس اإلدارة ولجان المجلس، 
ومكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان

مجلس اإلدارة

يتم تحديد مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية وفقًا لسياسة المكافآت 
والتي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية. يتم 

اعتماد سياسة المكافآت من قبل مجلس اإلدارة وبموافقة المساهمين، بعد توصية لجنة 
الترشيح والمكافآت، ويتم تحديثها بشكل دوري بعد االنتهاء من تحديد األطر المرجعية 

المناسبة بعد إجراء مقارنة مستويات مكافآت الشركات المحلية و/أو الدولية المالئمة، 
وهذه العملية تأخذ في الحسبان الخبرات الخارجية متى ما كان ذلك مالئمًا.

تم تحديث واعتماد السياسات الرئيسية التي تحدد مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء 
مجلس اإلدارة مؤخرًا باجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2020/6/30م، كما هو 

مبين في سياسات الشركة الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة، وهي:

سياسة مكافأة عضو مجلس اإلدارة.  .1 
سياسة مكافأة عضو لجان مجلس اإلدارة.  .2

المكافآت 

يتم تحديد واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة ولجانه واألعضاء من خالل هذه السياسات 
ووثائق حوكمة متعددة تشمل نظام حوكمة الشركات ولوائح مجلس اإلدارة ولجانه 

التابعة ولوائحها، وتوضع المكافآت على أساس مستويات األداء وحد أدنى لحضور 
االجتماعات. 

يتم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة/لجان المجلس وفق هذه السياسات والتي تتطابق مع 
النظام األساسي للشركة وجميع اللوائح ذات الصلة في المملكة العربية السعودية. 

تنص سياسة بوبا العربية المحدثة في دفع رسوم حضور ألعضاء مجلس اإلدارة غير 
التنفيذيين، وأعضاء لجان مجلس اإلدارة، في حال حضور اجتماع الجمعية العامة أو 

أحد لجان مجلس اإلدارة يما ال يزيد عن 50 ألف ريال سعودي في السنة المالية في حال 
كان الحضور شخصيًا )خمس أالف ريال سعودي لالجتماع الواحد( وفي حال الحضور عبر 

وسائل التقنية الحديثة )ألفان وخمس مائة ريال سعودي لالجتماع الواحد(، وذلك لتسوية 
التكاليف المعتادة ذات الصلة على أساس التكاليف الفعلية، وتسوية رسوم األجور 

المتأخرة كل ثالثة أشهر.

وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ورسوم الحضور لعام 2021م:

المكافآت الثابتة

بدل حضور جلسات مبلغ معين 
المجلس 

مجموع بدل حضور 
جلسات اللجان

مكافأة األعمال الفنية مزايا عينية 
واإلدارية واالستشارية 

مكافأة رئيس المجلس أو 
العضو المنتدب أو أمين 
السر إن كان من األعضاء 

المجموع 

أواًل: األعضاء المستقلون 

13752522.5000422.5- األستاذ زيد القويز

2375207.5000402.5- األستاذة هدى بن غصن 

33502512.5000387.5- الدكتور عبداهلل الياس

11007042.50001212.5المجموع

الثاني : أعضاء مجلس اإلدارة غير 
التنفيذيين 

       

145027.522.5007501250. المهندس لؤي هشام ناظر 

230022.520000342.5- األستاذ ديفيد فليتشر**

3300257.5000332.5- األستاذ مارتن هيوستن**

426.30000026.3- األستاذة جوي لينتون**

5221.6612.515000249.16- األستاذ نايجل سوليفان**

1297.9687.565007502200.46المجموع 

       الثالث : المديرون التنفيذيون 

130000000300- األستاذ  طل ناظر

220000000200- األستاذ نادر عاشور

50000000500المجموع
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مكافأة نهاية المكافآت المتغيرة
الخدمة 

بدل المصاريف المجموع الكلي 

خطط تحفيزية مكافآت دورية نسبة من األرباح 
قصيرة األجل 

خطط تحفيزية 
طويلة األجل 

األسهم الممنوحة )يتم 
إدخال القيمة( 

المجموع  

أواًل: األعضاء المستقلون 
1000000000- األستاذ زيد القويز

2000000000- األستاذة هدى بن غصن 
3000000000- الدكتور عبداهلل الياس

000000000المجموع

الثاني : أعضاء مجلس اإلدارة غير 
التنفيذيين 

1000000000. المهندس لؤي هشام ناظر 
2000000000- األستاذ ديفيد فليتشر**

3000000000- األستاذ مارتن هيوستن**
4000000000- األستاذة جوي لينتون**

5000000000- األستاذ نايجل سوليفان**

000000000المجموع 

الثالث : المديرون التنفيذيون 
1000000000- األستاذ  طل ناظر

2000000000- األستاذ نادر عاشور

000000000المجموع

األرقام بألف ريال سعودي

* ُتدفع مكافأة رئيس مجلس اإلدارة للعام 2021م عند استالم عدم ممانعة البنك المركزي السعودي وموافقة المساهمين في الجمعية العمومية المقرر عقدها في يونيو 2022. 

**يتلقى الكيان القانوني بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليمتد رسوم مكافآت عضوية مجلس اإلدارة ولجانه المستحقة لممثلي بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليمتد الموظفين لدى بوبا، وال يتلقونها هم بصفتهم 
الشخصية كأفراد.

بخالف المبالغ السنوية المذكورة أعاله، وسداد المصروفات الفعلية، ال يحصل أعضاء مجلس إدارة بوبا العربية على أي مزايا أخرى من بوبا العربية.

يرجى مراجعة النتائج المالية السنوية لعام 2020م مالحظة رقم 24أ، ويلخص الجدول أدناه الرواتب واألجور والبدالت والمكافآت، المصروفة/المقدمة ضمن نتائج 2020م/2021م إلى أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا: 

أعضاء المجلس التنفيذيين بند    
)الرئيس التنفيذي والرئيس

التنفيذي المالي(
)مكافآت عضوية مجلس اإلدارة(

أعضاء مجلس اإلدارة 
المستقلون وغير التنفيذيين 

اإلدارة العليا 
)بما في ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي

2021 ) تغيير ( 2020  2021  2021 2021 

)355 (     17،48117،836     2،398     500واتب وأجور

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق460     0بدالت أعضاء المجلس

8،676     25،88417،208     750ال ينطبقالمكافآت وبرنامج الحوافز طويل األجل

7     1،0951،088     0ال ينطبقمكافأة نهاية الخدمة

2021500     3،608     44،46036،132     8،328

2020400     3،500     36،132

8،328    108     2021100 )التغيير(

األرقام المذكورة بـاالآلف ر.س

تستند المكافأة السنوية واستحقاقات برنامج الحوافز طويلة األجل لموظفي اإلدارة العليا في الشركة على تحقيق مجموعة من مقاييس أداء نتائج الشركة، ومقاييس األداء الفردية. 
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لجان مجلس اإلدارة  

فيما يلي تفصيل لمكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة لعام 2021م ورسوم حضور االجتماعات، مستثنى منها مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  

المجموعبدل حضور جلساتالمكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات( 

أعضاء لجنة المراجعة

117525200-األستاذ ديفيد هنت، رئيس اللجنة

215020170-األستاذ سليمان الهتالن

315020170-األستاذ وليد شكري

47565540اإلجمالي

   أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

11007.5107.5-األستاذ عمر نجار

1007.5107.5اإلجمالي

للللجنة االستثمار

115010160-األستاذ أسامة شاكر )رئيس اللجنة(

210010110-األستاذ سلمان الفارس

310010110-األستاذ أندرو بيلي*

35030380اإلجمالي

للللجنة اإلدارة

115012.5162.5- الدكتور خالد الفداغ )رئيس اللجنة(

210012.5112.5-األستاذ رامي مكارم

310012.5112.5-األستاذ جيمس أورايلي*

35037.5387.5اإلجمالي

األرقام بألف ريال سعودي

*  يتم تسليم رسوم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة / لجان مجلس اإلدارة لممثلي بوبا انفستمنت الذين هم موظفون في بوبا من قبل بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد وليس بصفتهم الشخصية.

اسفل الجدول نحتاج نكتب: األرقام بألف ريال سعودي

اإلجمالي

المكافآت الثابتة

16،144رواتب

1،337بدالت

-مزايا عينية

17،481المجموع

المكافآت المتغيرةالمكافآت المتغيرة

-مكافآت دورية

-أرباح

9،385خطط تحفيزية قصيرة األجل

16،499خطط تحفيزية طويلة األجل

-األسهم الممنوحة )يتم إدخال القيمة(

25،884المجموع

1،095مكافأة نهاية الخدمة

500مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت

44،960المجموع الكلي
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عقدت الشركة خالل عام 2021م اجتماعين )2( للجمعية العمومية غير العادية ويمكن   )1
االطالع على تفاصيل هذا االجتماع والقرارات الموافق عليها في إعالنات موقع تداول 

والقوائم المالية لعام 2021م والصفحة الخاصة بعالقات المستثمرين في موقع اإلنترنت 
الرسمي الخاص بالشركة والذي يحتوي على جميع المعلومات التي تخص الشركة بما 

في ذلك محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومعلومات عامة لمساعدة المستثمرين 
في بناء آراء صحيحة تجاه استثمارهم في الشركة.   

أسماء الحضور في اجتماع الجمعية العمومية من أعضاء 
مجلس اإلدارة

04 نوفمبر 24 يونيو عضو مجلس اإلدارة  

حاضرحاضرالمهندس لؤي هشام ناظر 

لم يحاضرحاضراألستاذ ديفيد مارتن فليتشر

حاضرحاضراألستاذ طل هشام ناظر 

لم يحضرحاضراألستاذ  زيد عبدالرحمن القويز

حاضرحاضراألستاذ مارتن هيوستن

لم يحضرحاضرالدكتور عبداهلل نديم الياس

حاضرحاضراألستاذة هدى محمد بن غصن

لم يحضرلم يحضراألستاذ نايجل سوليفان

حاضرحاضراألستاذ نادر عاشور

قرارات الجمعية العمومية غير العادية المعتمدة بتاريخ 
2021/06/24م )تم إعالن النتائج في 2021/06/27م(:  

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.  )1

الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 12-31-  )2
2020م.

الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.  )3

الموافقة على قرار مجلس اإلدارة بتعيين السيد/نايجل سولفان عضوًا غير تنفيذيًا   )4
بمجلس اإلدارة ابتدًا من تاريخ تعيينه في 05-04-2021م إلكمال دورة المجلس حتى 

تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2022م خلفًا للعضو الغير تنفيذي السابق 
السيدة/جوي لينتون. )مرفق السيرة الذاتية(

الموافقة على تعيينُ مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية   )5
لجنة الُمراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني 
والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع األول لعام 2022م، وتحديد 

أتعابهما.

اجتماعات الجمعية العمومية  

الموافقة على صرف مبلغ ثالث ماليين وثمان مئة وثمان وعشرون ألف ريال سعودي   )6
)3٬828 ألف ريال سعودي(، كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية 

في 31-12-2020م.

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة   )7
خالل العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل   )8
نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

الموافقة على شراء الشركة ألسهم بمبلغ 21٬240٬542 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد   )9
326 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة )خطة الحوافز طويلة 
األجل( على أن يتم التخصيص خالل مدة أقصاها )12 شهر( من تاريخ قرار الجمعية 
العامة غير العادية، وسيتم تمويل الشراء من )النقد المتوفر بالشركة(، وتفويض 

مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات األسهم المتعلقة بالخطة خالل 
فترة أقصاها اثني عشر شهرًا من تاريخ قرار الجمعية غير العادية.  علمًا بأن هذا 

البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقًا من قبل مجلس 
اإلدارة وتم أخذ موافقة الجمعية بتاريخ 1438/08/12هـ الموافق 2017/05/08م. )مرفق(

الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص   )10
الوارد في الفقرة )1( من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام 

من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما 
أسبق، وفقًا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام 

الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020م، )بواقع   )11
3٬40 ريال( للسهم الواحد بمبلغ إجمالي وقدره )408٬000٬000 ريال سعودي ( أي بنسبة 

34٪ من قيمة السهم اإلسمية على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم 
بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة 

لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 
االستحقاق، وسيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقًا.

الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الشركة.   )12

الموافقة على تعديل الئحة مجلس اإلدارة.   )13

الموافقة على تعديل الئحة اللجنة التنفيذية.   )14

الموافقة على تعديل الئحة لجنة االستثمار.    )15

16-39( الموافقة على األعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات عالقة وألعضاء مجلس 
اإلدارة مصلحة فيها للسنة السابقة والمستقبلية.

قرارات الجمعية العمومية غير العادية المعتمدة بتاريخ 
2021/11/04م )تم إعالن النتائج في 2021/11/07م(: 

الموافقة على شراء الشركة ألسهم بمبلغ 14٬275٬332 ريال سعودي، وبحد أقصى   )1
عدد 220 ألف سهم، وسيتم تمويل الشراء من )النقد المتوفر بالشركة(، بهدف 

تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة )خطة الحوافز طويلة األجل(، وتفويض مجلس 
اإلدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات األسهم المتعلقة بالخطة خالل فترة 

أقصاها )اثني عشر شهرًا( من تاريخ قرار الجمعية غير العادية. وستحتفظ شركة بوبا 
العربية باألسهم المشتراة لمدة )عشر سنوات( من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير 

العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه 
المدة ستتبع الشركة اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها في األنظمة واللوائح ذات 

العالقة. علمًا بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا 
البرنامج بتاريخ 1438/08/12هـ الموافق 2017/05/08م

الموافقة على تعديل سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية   )2

وفًقا لما تقتضيه متطلبات اإلفصاح لهيئة السوق المالية، تؤكد الشركة ومجلس   
اإلدارة أنها تتبع إجراًء للتأكد من أن جميع  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على 
دراية باقتراحات ومالحظات المساهمين، بشأن الشركة وأدائها، وذلك من خالل تعميم 

محاضر اجتماع الجمعية العمومية مع مواد المجلس، وإدراج محاضر الجمعية العمومية 
على موقع الشركة.
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تتضمن األقسام التالية إفصاحات إضافية وفقًا للقوانين واألنظمة المتداول بها في المملكة العربية السعودية والتي تشمل على بعض متطلبات لوائح البنك المركزي السعودي 
ولوائح حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال.  

األوامر التنفيذية للبنك المركزي السعودي والجهات التنظيمية األخرى:  

السنة المالية الحالية )2021(السنة المالية السابقة )2020(موضوع المخالفة#

عدد األوامر 
التنفيذية

إجمالي مبلغ 
الغرامات بالريال 

السعودي

إجراءات التصحيح 
وتجنب التكرار

عدد األوامر 
التنفيذية

إجمالي مبلغ 
الغرامات بالريال 

السعودي

إجراءات التصحيح وتجنب التكرار

مخالفة تعليمات البنك المركز السعودي 1.
اإلشرافية والرقابية. 

1-- 3 80،000
ريال سعودي

 وضعت الشركة خطة تصحيحية
لمعالجة وتنفيذ جميع 

المتطلبات لضمان عدم وقوعها 
مستقباًل.

مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي 2.
الخاصة بحماية العمالء

ال يوجد--ال يوجد--

مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي 3.
الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ال يوجد--ال يوجد--

غرامة من قبل الدفاع المدني )عدم وجود 4.
مسؤول سالمة وما إلى ذلك(

وضعت خطة 140000
لضمان تصحيح 

االنتهاكات وضمان 
تجنبها في 
المستقبل.

ال يوجدصفرصفر

إلغاء تراخيص البلدية )تراخيص الفروع 5.
القديمة بموجب السجل التجاري الرئيسي(

تم إلغاء التراخيص63000ال يوجدصفرصفر

مخالفة من إجادة )بلدية الرياض( لمبنى 6.
الرياض )مخالفة زيارة البلدية في وقت 

كوفيد-19(

تم تصحيح المخالفات.13200ال يوجدصفرصفر

تم وضع خطة لتتبع ورصد تواريخ 1200ال يوجدصفرصفرعدم تجديد رخصة البلدية - مقر جدة(7.
انتهاء التراخيص لضمان التجديد 

في الوقت المحدد. 

الشركات التابعة

رأس المال )ريال شركة تابعة#
سعودي

بلد التأسيسبلد العمليات الرئيسية مالحظاتالغرضالملكية ٪

بوبا العربية لتسوية 1.
المطالبات التأمينية

تخضع إلجراءات تقديم خدمات إدارية ألطراف خارجية.5،000،000٪100
الترخيص

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

بوبا العربية لالستثمار 2.
الجريء

االستثمار في شركاء األعمال من الطراز العالمي مع 2،000،000٪100
تقديم الحلول التي يمكن أن تتكامل مع النظام 

البيئي الرقمي في بوبا العربية وتسرع من تطويره

المملكة العربية تحت التأسيس
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

إفصاحات إضافية  
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عدم وجود أي اقتراض أو قروض  
تؤكد وتقر الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي اقتراض أو قروض قائمة دون 

سداد في نهاية فترة االثني عشر شهرًا الحالية وليس عليها تسديد أية دفعات مقابل 
اقتراض أو قروض خالل فترة االثني عشر شهرًا الحالية. 

إفصاحات تتعلق بسندات المديونية، والخيارات، والضمانات 
والحقوق

وفًقا لمتطلبات اإلفصاح الخاصة بهيئة سوق المال، تؤكد الشركة ومجلس اإلدارة اإلقرارات 
التالية:

أنها لم تصدر ولم تمنح أي سندات مديونية قابلة للتحويل، أو أي خيارات، أو كفاالت، أو 	�
أي حقوق مشابهة وبالتالي فإنها لم تستلم أي تعويض مالي مقابل أيًا منها.

أنها لم تحّول أو تصدر حقوق اكتتاب بموجب سندات المديونية القابلة للتحويل، أو 	�
أوراق مالية تعاقدية، أو كفاالت، أو أي حقوق مشابهة خالل السنة المالية.

أنها لم تسترد ولم تشتر ولم تلغ أي سندات مديونية قابلة لالسترداد خالل السنة 	�
المالية وليس لدى الشركة سندات غير مسددة كهذه وبالتالي فإن قيمة هذه البنود 

هي صفر.

وصف ألي عقوبة أو غرامة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض 
على أي من أعضاء مجلس اإلدارة من قبل أي جهة قضائية أو 

إشرافية أو تنظيمية له عالقة بالشركة     
تعلن الشركة عدم وجود أي عقوبة أو غرامة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض على أي 

من أعضاء مجلس اإلدارة من قبل أي سلطة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية فيما يتعلق 
بالشركة.

خطة الحوافز طويلة األجل

تشتري بوبا العربية األسهم المحتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين للتحوط 
ضد التغيرات السلبية في القيمة العادلة ألسهمها بين تاريخ المنح وتاريخ تحويل هذه 

األسهم إلى الموظفين. عند إعادة شراء األسهم المعترف بها كحقوق ملكية، يتم االعتراف 
بمبلغ المقابل المدفوع، والذي يتضمن التكاليف المنسوبة مباشرة، كخصم من حقوق 

الملكية. يتم تصنيف األسهم المعاد شراؤها كأسهم محتفظ بها بموجب أسهم برنامج 
الحوافز طويلة األجل ويتم عرضها في بيان التغيرات في حقوق الملكية. تحصل الشركة 
على موافقة الجمعية العمومية المسبقة للشراء السنوي ألسهم برنامج الحوافز طويلة 

األجل لكل دورة.

في عام 2021م، وافقت الجمعية العامة بتاريخ 24 يونيو على شراء أسهم خطة الحوافز 
طويلة األجل بقيمة ال تتجاوز 21٬240٬542 ريال سعودي وبحد أقصى 326٬000 سهم. باإلضافة 

إلى ذلك، وافقت الجمعية العمومية في 4 نوفمبر على شراء أسهم خطة الحوافز طويلة 
األجل بقيمة ال تتجاوز 14٬275٬332 ريال سعودي وبحد أقصى 220٬000 سهم.  واعتباًرا من 

2021/12/31م، تمتلك الشركة ما مجموعه 508٬100 سهم من أسهم خطة الحوافز طويلة األجل 
بتكلفة 53.4 مليون ريال سعودي نيابة عن المشاركين في برنامج خطة الحوافز.   

االحتفاظ بسجالت ودفاتر حسابات صحيحة 

وفقًا لما تنص عليه لوائح التأمين في المملكة العربية السعودية، تؤكد الشركة 
ومجلس اإلدارة أنه تم االحتفاظ بدفاتر حسابية مناسبة وأنهم يحتفظون بحسابات 

منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين، ضمن سجالتهم المحاسبية، 
ويمكنهم التأكيد أنه قد احتفظ بسجالت محاسبية مناسبة خالل السنة المالية.

الرأي غير المتحفظ لمراجعي الحسابات الخارجيين المستقلين

يحتوي تقرير المدقق الخارجي المستقل المشترك على رأي غير متحفظ بأن البيانات 
المالية، ككل، تعرض بشكل عادل من جميع الجوانب المادية المركز المالي للشركة، 

وتتوافق مع متطلبات أنظمة الشركات والنظام األساسي للشركة.

نظام وفعالية الرقابة الداخلية 

وفًقا لمتطلبات اإلفصاح الخاصة بهيئة سوق المال، الحظت لجنة المراجعة جهود 
اإلدارة المستمرة والتركيز على تحسين تصميم وفعالية بيئة الرقابة الداخلية في بوبا 

العربية. بناًء على نتائج مراجعات التدقيق الداخلي واألنشطة المخطط لها لتعزيز بيئة 
الرقابة الداخلية، وبعد المناقشة مع المدقق الخارجي واإلدارة حول البيانات المالية األولية 

والسنوية للسنة المنتهية في 2021/12/31م، لم يوجه انتباه اللجنة إلى أي شيء يشير إلى 
وجود أوجه قصور كبيرة.

االستمرارية ومواصلة النشاط  

تقر الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي شك ُيذكر في قدرتها على مواصلة 
النشاط.

المراجعون الخارجيون

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2021/06/24م على تعيين 
مراجعي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ، وبرايس ووتر هاوس كوبرز، كمراجعين 

مشتركين، بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة وتدقيق البيانات المالية 
الفصلية للشركة للربع األول والثاني والثالث، والقوائم المالية السنوية للسنة المالية 

2021م والربع األول للسنة المالية 2022.      

خبراء المحاسبة االكتوارية الخارجيون المستقلون

 كانت شركة لوكس لالستشارات وخدمات التأمين هي الخبير االكتواري الخارجي 
المستقل للسنة المالية 2021م



القوائم 
المالية
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إلى المساهمين في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية(

الرأي

قلد رمجعنو مقلاملا مقاوقلا قـِ شركا بابو مقعربلا قلتأملن مقتعووني )شركا مسوهاا 
سعاديا( )"مقشركا"(، ومقتي تشال قولاا مقاركز مقاوقي كاو في 31 ديسابر 2021م، 
وقولاا مقدخل، وقولاا مقدخل مقشومل، وقولاا مقتغلرمت في حلاق مقالكلا، وقولاا 

مقتدفلوت مقنلديا قلسنا مقانتهلا في ذقك مقتوريخ، ومإليضوحوت حال مقلاملا مقاوقلا، باو 
في ذقك مقسلوسوت مقاحوسبلا مقهوما. 

وفي رأينو، إن مقلاملا مقاوقلا مقارفلا تعرض بصارة عودقا، من جالع مقجامنب مقجاهريا، 
مقاركز مقاوقي قلشركا كاو في 31 ديسابر 2021م وأدمءهو مقاوقي وتدفلوتهو مقنلديا 

قلسنا مقانتهلا في ذقك مقتوريخ وفلو قلاعويلر مقدوقلا قلتلرير مقاوقي مقاعتادة في 
مقاالكا مقعربلا مقسعاديا، ومقاعويلر ومإلصدمرمت مألخرى مقاعتادة من مقهلئا مقسعاديا 

قلارمجعلن ومقاحوسبلن )يشور إقلهو مجتاعا بـِ "مقاعويلر مقدوقلا قلتلرير مقاوقي 
مقاعتادة في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا"(.

أساس الرأي

تات مرمجعتنو وفلو قلاعويلر مقدوقلا قلارمجعا مقاعتادة في مقاالكا مقعربلا 
مقسعاديا. من مسؤوقلوتنو بااجب تلك مقاعويلر تا تاضلحهو بوقتفصلل في قسا 

"مسؤوقلوت مرمجعي مقحسوبوت حال مرمجعا مقلاملا مقاوقلا" في تلريرنو.  مننو مستللان 
عن مقشركا وفلًا قلامعد سلاك وآدمب مقاهنا مقاعتادة في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا 

وذمت مقصلا بارمجعتنو قللاملا مقاوقلا، وقد وّفلنو أيضًا باسؤوقلوتنو مألخالقلا مألخرى 
وفلًا قهذه مقلامعد.  بوعتلودنو أن أدقا مقارمجعا مقتي حصلنو عللهو كوفلا وماللاا قتافلر 

أسوس إلبدمء رأينو.

أمور المراجعة الرئيسة

من ممار مقارمجعا مقرللسا هي تلك مألمار مقتي بحسب حكانو مقاهني، قهو أهالا 
بوقغا في مرمجعتنو قللاملا مقاوقلا قلسنا مقحوقلا. وقد تا تنوول هذه مألمار في سلوق 

مرمجعتنو قللاملا مقاوقلا ككل، وعند تكاين رأينو حاقهو، ونحن ال نلدم رأيًا منفصاًل 
في تلك مألمار. قكل أمر من أمار مقارمجعا، تا إضوفا وصف عن كلفلا معوقجا مألمار 

مقاذكارة من خالل مرمجعتنو قهذم مألمر في مقسلوق مدنوه:

كلف عوقجت مرمجعتنو أمر مقارمجعا مقرللسيأمر مقارمجعا مقرللسي

تقييم التزامات المطالبات النهائية الناتجة عن عقود التأمين

كاو في 31 ديسابر 2021م، بلغ مجاوقي مقاطوقبوت مقلولاا ومالحتلوطلوت باو في ذقك 
مقاطوقبوت مقاتكبدة وقكن قا يتا مقتبللغ عنهو ومقعجز في محتلوطي أقسوط مقتأملن 

مبلغ 2٬1 مللور ريول سعادي كاو تا مالفصوح عنهو في مإليضوح 13-2 حال مقلاملا مقاوقلا. 

يتضان تلدير مقتزمموت علاد مقتأملن درجا من مقحكا مقجاهري.   تستند مقاطوقبوت 
إقى أفضل تلدير قلتكلفا مقنهوللا قجالع مقاطوقبوت مقاتكبدة وقكن قا يتا تسايتهو 
في توريخ مقتلرير مقاوقي، سامء تا مقتبللغ عنهو أم ال، مع تكوقلف معوقجا مقاطوقبوت ذمت 

مقصلا.   

قانو بتنفلذ مإلجرمءمت مقتوقلا: 

فها وتلللا وفحص مقضامبط مقرقوبلا مقرللسلا مقاتعللا باعوقجا مقاطوقبوت 	�
وإجرمءمت تكاين مقاخصص. 

تلللا كفوءة وقدرمت وماضاعلا خبرمء مإلدمرة بنوء على مقاؤهالت مقاهنلا ومقخبرة 	�
كاو قانو بتلللا مستلالقلتها. 

تنفلذ مختبورمت أسوسلا على مقابوقغ مقاسجلا قعلنا من مقاطوقبوت مقابلغ عنهو 	�
ومقادفاعا باو فلهو ملورنا مبلغ مقاطوقبوت مقلولاا مع مصدر مقتاثلق مقااللا قغرض 

تلللا محتلوطلوت مقاطوقبوت مقلولاا. 

حصلنو على دقلل مرمجعا كوٍف قتلللا تكومل مقبلونوت مقاستخدما كادخالت في 	�
مقتلللاوت مالكتامريا وقانو بفحص على أسوس مقعلنا قادى دقا بلونوت مقاطوقبوت 

مألسوسلا مقتي مستخدمهو خبرمء مإلدمرة في تلدير مقاطوقبوت مقاتكبدة وقكن قا يتا 
مقتبللغ عنهو بامسطا ملورنتهو مع مقسجالت مقاحوسبلا مالخرى. 

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
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كلف عوقجت مرمجعتنو أمر مقارمجعا مقرللسيأمر مقارمجعا مقرللسي

تلام مقشركا بوحتسوب تلديرهو قلاخصص بوستخدمم منهجلا معلوريا قتحديد 
مالحتلوطلوت وملورنا تلللاهو مقخوص مع مقاخصص مقُاحتسب بامسطا مقخبلر مالكتامري 

مقاستلل، وتأخذ مقشركا في مالعتبور أثر أي فروقوت جاهريا.  

نظرًا قعدم مقتأكد من مقتلدير وخضاعه باو في ذقك قعدم مقتللن نتلجا جولحا 
كافلد-19 في تلللا مقتزمموت مقاطوقبوت مقنهوللا مقنوتجا عن علاد مقتأملن، فلد 

معتبرنو هذم مألمر أمر مرمجعا رللسي.

مقرجوء مقرجاع إقى ماليضوح 3 )21( حال مقسلوسا مقاحوسبلا مقتي تتبعهو مقشركا، 
ومإليضوح 2 د )1( حال مالحكوم ومقتلديرمت ومالفترمضوت مقاحوسبلا مقجاهريا مقاتعللا 

بوالعترمف مألوقي ومقللوس مقالحق قلاطوقبوت.  ومإليضوح )13( حال مقحركا في مقاطوقبوت 
مقلولاا.

قانو بفحص مقطرق ومالفترمضوت مقتي مستخدمتهو مإلدمرة من خالل إشرمك خبلرنو 	�
مالكتامري مقدمخلي بغرض فها وتلللا ماورسوت مقشركا مالكتامريا ومقاخصصوت 
مقتي تا تكاينهو، وصحا مقتلرير مالكتامري مقذي أصدره خبلر مإلدمرة من خالل تنفلذ 

مو يلي:

تلللا مو إذم كونت مقانهجلوت مالكتاريا مقخوصا بوقشركا تتامفق مع مقااورسوت   )1
مالكتامريا مقالباقا بشكل عوم ومع مقسنامت مقسوبلا.   طوقبنو بوقتبريرمت مقكوفلا 

حلول أي فروقوت جاهريا، 

تلللا مالفترمضوت مالكتامريا مقرللسلا باو فلهو معدالت مقاطوقبوت ومقتكرر   )2
مقاتاقع وشدة مقاطوقبوت.    كاو قانو بفحص هذه مالفترمضوت من خالل ملورنتهو 

مع تاقعوتنو بنوء على مقخبرة مقتوريخلا ومالتجوهوت مقحوقلا ومعرفتنو بوقصنوعا، و 

كاو قانو بفحص مدى ماللاا طرق مالحتسوب ومقطرق ومالفترمضوت مقاستخدما   )3
وتحللل مقحسوسلا مقذي تا تنفلذه. 

تلللا مدى كفويا وماللاا مالفصوحوت ذمت مقصلا في مقلاملا مقاوقلا. 	�  

المعلومات االخرى 

إن مإلدمرة هي مقاسؤوقا عن مقاعلاموت مألخرى.  تتكان مقاعلاموت مألخرى من مقاعلاموت 
مقامردة في مقتلرير مقسناي قلشركا قسنا 2021م، بخالف مقلاملا مقاوقلا وتلريرنو. من 

مقاتاقع أن يكان مقتلرير مقسناي متوحو قنو بعد توريخ هذم مقتلرير. 

وال يغطي رأينو في مقلاملا مقاوقلا مقاعلاموت مألخرى، وقا وقن ُنبدي أي شكل من 
أشكول مالستنتوج مقتأكلدي فلهو.

وفلاو يتعلق بارمجعتنو قللاملا مقاوقلا، فإن مسؤوقلتنو تنحصر في قرمءة مقاعلاموت 
مألخرى مقاشور إقلهو أعاله عندمو تكان متوحا، وقلللوم بذقك نأخذ في مالعتبور إن كونت 

مقاعلاموت مألخرى ال تتامفق بشكل جاهري مع مقلاملا مقاوقلا أو مقاعلاموت مقتي حصلنو 
عللهو من مقارمجعا أو أنهو تبدو محرفا بشكل جاهري. 

وعند قرمءتنو قلاعلاموت مألخرى، إذم َخُلَصنو إقى وجاد تحريف جاهري، نكان مطوقبلن 
بوإلبالغ عن مألمر قلاكلفلن بوقحاكاا.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن مإلدمرة هي مقاسؤوقا عن إعدمد مقلاملا مقاوقلا وعرضهو بشكل عودل وفًلو قلاعويلر 
مقدوقلا قلتلرير مقاوقي مقاعتادة في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا ومقاتطلبوت مقاعاال 
بهو وفلًا قنظوم مقشركوت ومقنظوم مألسوسي قلشركا، وعن مقرقوبا مقدمخللا مقتي ترمهو 

مإلدمرة ضروريا إلعدمد قاملا موقلا خوقلا من تحريٍف جاهري نوتج عن غش أو خطأ.

عند إعدمد مقلاملا مقاوقلا، فإن مإلدمرة هي مقاسؤوقا عن تلللا قدرة مقشركا على مقبلوء 
كانشأة مستارة وعن مإلفصوح بحسب ملتضى مقحول، عن مألمار مقاتعللا بوالستارمريا، 

ومستخدمم أسوس مالستارمريا في مقاحوسبا، مو قا تكن هنوك نلا قدى مإلدمرة قتصفلا 
مقشركا أو إيلوف عاللوتهو، أو قا يكن قديهو أي خلور ومقعي ساى مقللوم بذقك.

مقاكلفان بوقحاكاا )أي : مجلس مإلدمرة( ها مقاسؤوقان عن مإلشرمف على عاللا مقتلرير 
مقاوقي في مقشركا.

مسؤوليات مراجعي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتاثل أهدمفنو في مقحصال على تأكلد معلال بأن مقلاملا مقاوقلا ككل خوقلا من 
تحريف جاهري، سامًء كون نوتجًا عن غش أو خطأ، وإصدمر تلرير مرمجعا يشتال على 

رأينو. إن مقتأكلد مقاعلال ها مستاى عوٍل من مقتأكلد، إال أنه قلس ضاونًا على أن 
مقارمجعا مقتي تا مقللوم بهو وفلو قلاعويلر مقدوقلا قلارمجعا مقاعتادة في مقاالكا 

مقعربلا مقسعاديا ستكشف دملاًا عن تحريٍف جاهري ماجاد. وياكن أن تنشأ 
مقتحريفوت عن غش أو خطأ، وُتعد مقتحريفوت جاهريا إذم كون من مقاتاقع بدرجا 

معلاقا أنهو قد تؤثر، منفردة أو في مجالهو، على مقلرمرمت مالقتصوديا مقتي يتخذهو 
مقاستخدمان على أسوس هذه مقلاملا مقاوقلا.

وكجزء من مقارمجعا مقتي تتا وفلًا قلاعويلر مقدوقلا قلارمجعا مقاعتادة في مقاالكا 
مقعربلا مقسعاديا، فإننو ناورس مقحكا مقاهني ونحوفظ على نزعا مقشك مقاهني طامل 

مقارمجعا. كاو نلام بـ:

تحديد وتلللا مخوطر مقتحريف مقجاهري في مقلاملا مقاوقلا، سامًء بسبب غش أو 	�
خطأ، وتصالا وتنفلذ إجرمءمت مرمجعا تستجلب قتلك مقاخوطر، ومقحصال على أدقا 

مرمجعا كوفلا ومنوسبا قتافلر أسوس قرأينو. ويعد خطر عدم مكتشوف أي تحريف 
جاهري نوتج عن مقغش أعلى من مقخطر مقنوتج عن مقخطأ، ألن مقغش قد ينطاي على 

تامطؤ أو تزوير أو حذف متعاد أو إفودمت مضللا أو تجووز إلجرمءمت مقرقوبا مقدمخللا.

مقتاصل إقى فها قلرقوبا مقدمخللا ذمت مقصلا بوقارمجعا من أجل تصالا إجرمءمت 	�
مقارمجعا مقانوسبا في ظل مقظروف مقلولاا، وقلس قغرض إبدمء رأي في فوعللا 

مقرقوبا مقدمخللا قلشركا.

تلللا مدى منوسبا مقسلوسوت مقاحوسبلا مقاستخدما، ومدى معلاقلا مقتلديرمت 	�
مقاحوسبلا ومإلفصوحوت ذمت مقعالقا مقتي قومت بهو مإلدمرة.
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مستنتوج مدى مالءما تطبلق مإلدمرة قابدأ مالستارمريا في مقاحوسبا، ومستنودًا إقى 	�
أدقا مقارمجعا مقتي تا مقحصال عللهو، فلاو إذم كون هنوك عدم تأكد جاهري يتعلق 

بأحدمث أو ظروف قد تثلر شكًا كبلرًا حال قدرة مقشركا على مالستارمر في مقعال 
وفلو قابدأ مالستارمريا. وإذم تبلن قنو وجاد عدم تللن جاهري، فإن عللنو أن نلفت 

مالنتبوه في تلريرنو إقى مالفصوحوت ذمت مقصلا في مقلاملا مقاوقلا أو تعديل رأينو ـ إذم 
كونت هذه مالفصوحوت غلر كوفلا. وتستند مستنتوجوتنو إقى أدقا مقارمجعا مقتي تا 

مقحصال عللهو حتى توريخ تلريرنو. ومع ذقك، فإن أحدمثًا أو ظروفًا مستلبللا قد 
تتسبب في تاقف مقشركا عن مقبلوء كانشأة مستارة.

تلللا مقعرض مقعوم وهلكل ومحتاى مقلاملا مقاوقلا باو في ذقك مالفصوحوت ومو إذم 	�
كونت مقلاملا مقاوقلا تاثل مقاعومالت ومألحدمث ذمت مقعالقا بطريلا تحلق مقعرض 

مقعودل.

عن برميس وترهووس كابرز
محوسبان قونانلان

مفضل عباس علي
محوسب قوناني

رقا مقترخلص 447

عن مرنست ويانغ قلخدموت مقاهنلا 

حسين صالح عسيري
محوسب قوناني

رقا مقترخلص 414

ونحن نتامصل مع مقاكلفلن بوقحاكاا فلاو يتعلق بجالا أمار من بلنهو نطوق 
مقارمجعا وتاقلتهو مقاخطط قهاو ومقنتولج مقاهاا قلارمجعا، باو في ذقك أي أوجه 

قصار مهاا في مقرقوبا مقدمخللا نلام بوكتشوفهو أثنوء مرمجعتنو.

كاو مننو نلام بتزويد مقاكلفلن بوقحاكاا ببلون يفلد بأننو مقتزمنو بوقاتطلبوت مألخالقلا 
ذمت مقصلا مقاتعللا بوالستلالقلا، ومبالغها بجالع مقعالقوت ومألمار مألخرى مقتي قد 

يعتلد بأنهو تؤثر بشكل معلال على مستلالقلتنو، ووسولل مقحاويا ذمت مقعالقا، حلثاو 
يتطلب ذقك.

وبنوًء على مو تا مبالغه قلاكلفلن بوقحاكاا، فإننو حددنو مألمار ذمت مألهالا مقلصاى 
في مرمجعا مقلاملا مقاوقلا قلسنا مقحوقلا وبوقتوقي تا تضالنهو ضان أمار مقارمجعا 
مقرللسا. وناضح هذه مألمار في تلريرنو مو قا يانع نظوم أو اللحا مإلفصوح مقعلني عن 

مألمر، أو عندمو، في ظروف نودرة قلغويا، نرى أن مألمر ينبغي أال يتا مإلبالغ عنه في تلريرنو 
بسبب أنه من مقاتاقع بشكل معلال أن تفاق مقتبعوت مقسلبلا قفعل ذقك فاملد 

مقاصلحا مقعوما من ذقك مإلبالغ.
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إيضوح
2021م

ألف ريال سعودي
2020م

أقف ريول سعادي

الموجودات
 633٬251 5960٬758مقنلـد ومو في حكاه

 1٬320٬043 61٬761٬300أقسوط تأملن مدينا، بوقصوفي
 20٬108 13.127٬935حصا معلدي مقتأملن في مألقسوط غلر مقاكتسبا

 1٬475 13.27٬207حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقلولاا
 6٬461 13.27٬829حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

 68٬214 14201٬042تكوقلف مقتنوء وثولق مؤجلا
 6٬029٬446 75٬703٬773مستثاورمت  

 85٬086 8113٬254مبوقغ مدفاعا ملدمًا وماجادمت أخرى
 2٬796٬547 93٬093٬720ودملع ألجل

78٬393 69٬771 10.1تجهلزمت وأثوث، بوقصوفي
10.2112٬616125٬626أصال حق مستخدمم، بوقصوفي

 61٬958 67٬277 11ماجادمت غلر ملااسا، بوقصوفي
 37٬941 2639٬735.بماجادمت ضريبلا مؤجلا

 98٬000 498٬000مقشهرة
 120٬000 12120٬000وديعا نظوملا

 13٬806 1214٬885عااالت مستحلا على وديعا نظوملا
12٬399٬10211٬496٬355مجموع الموجودات 

المطلوبات
18.1604٬774540٬450مصروفوت مستحلا مقدفع ومطلابوت أخرى

18.2125٬333135٬600مقتزمم علاد إيجور
 200٬391 20190٬060فولض عاللوت مقتأملن مستحق مقدفع

 4٬873 2525٬397أرصدة إعودة تأملن مستحلا مقدفع
 4٬023٬331 13.14٬709٬555أقسوط تأملن غلر مكتسبا

 446٬519 13.2601٬168مطوقبوت قولاا
 1٬378٬294 13.21٬413٬888مطوقبوت متكبدة غلر مقابّلغ عنهو

 263٬751 13.274٬602إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن
 20٬755 13.221٬797إحتلوطي تسايا مقاطوقبوت

 108٬521 2433٬723مستحلوت قجهوت ذمت عالقا
 140٬012 21152٬286مخصص مكوفأة نهويا مقخدما

 317٬199 26236٬610.جمخصص زكوة وضريبا دخل
 13٬806 1214٬885عااالت مستحلا مقدفع إقى مقبنك مقاركزي مقسعادي

8٬204٬0787٬593٬502مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
 1٬200٬000  1٬200٬000 27رأس مقاول

 867٬096  992٬210 28إحتلوطي نظومي
 32٬800  43٬500 29إحتلوطي دفعوت على أسوس مألسها

 )48٬779( )53٬356(29أسها محتفظ بهو بااجب برنومج أسها مقااظفلن
 1٬684٬003  1٬790٬700 أربوح مبلوة

 )31٬173( )23٬638(إحتلوطي إعودة قلوس مخصص مكوفأة نهويا مقخدما 
 174٬848  236٬633 إحتلوطي مقللاا مقعودقا قالستثاورمت ـ مقعولد قلاسوهالن 

 3٬878٬795  4٬186٬049مجموع حقوق المساهمين
 24٬058  8٬975 إحتلوطي مقللاا مقعودقا قالستثاورمت ـ مقعولد قحالا مقاثولق

3٬902٬853 4٬195٬024مجموع حقوق الملكية
12٬399٬10211٬496٬355مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

     
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة      

عضا مجلس مإلدمرة ومقرللس مقتنفلذي مقاوقي

تعتبر مإليضوحوت مقارفلا من 1 إقى 40 جزءًا ال يتجزأ من هذه مقلاملا مقاوقلا.

قائمة المركز المالي 
 شركا بابو مقعربلا قلتأملن مقتعووني كما في 31 ديسمبر 2020م

)شركا مسوهاا سعاديا(
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إيضوح
2021م

ألف ريال سعودي
2020م

أقف ريول سعادي

اإليرادات

13.111٬382٬19410٬447٬353إجاوقي مألقسوط مقاكتتبا

)5٬953()5٬345(أقسوط صودرة قاعلدي مقتأملن – محللًا

)59٬289()80٬737(أقسوط صودرة قاعلدي مقتأملن – دوقلًا

11٬296٬11210٬382٬111صافي األقساط المكتتبة

352٬371)678٬397(صوفي مقتغلرمت في مألقسوط غلر مقاكتسبا، بوقصوفي

13.110٬617٬71510٬734٬482صافي األقساط المكتسبة

تكاليف ومصروفات االكتتاب

)8٬262٬050()9٬073٬926(إجاوقي مقاطوقبوت مقادفاعا

22٬39320٬987حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقادفاعا

)8٬241٬063()9٬051٬533(صافي المطالبات المدفوعة

5٬269)154٬649(13.2مقتغلرمت في مقاطوقبوت مقلولاا

)220٬866()35٬594(13.2مقتغلرمت في مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

)263٬751(189٬149مقتغلرمت في  إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن

)2٬263()1٬042(مقتغلرمت في إحتلوطي تسايا مقاطوقبوت

5٬732257مقتغلر في حصا معلدي مقتأملن من مقاطوقبوت مقلولاا

1٬3682٬489مقتغلر في حصا معلدي مقتأملن من مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

)8٬719٬928()9٬046٬569(صافي المطالبات المتكبدة

)630٬734()343٬427(14تكوقلف مقتنوء مقاثولق

)9٬350٬662()9٬389٬996(مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

1٬227٬7191٬383٬820صافي دخل االكتتاب

)مصروفات( / إيرادات تشغيلية أخرى

)28٬770()22٬458(6مخصص أقسوط تأملن مدينا مشكاك في تحصللهو

)585٬549()598٬594(31مصروفوت عااملا وإدمريا

)106٬467()115٬646(32مصروفوت بلع وتسايق

33260٬437213٬295إيرمدمت مستثاورمت، بوقصوفي

37٬59027٬481إيرمدمت أخرى، بوقصوفي

)480٬010()438٬671(مجموع )مصروفات( / اإليرادات التشغيلية األخرى

789٬048903٬810الدخل قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل

)80٬141()58٬347(20الدخل العائد إلى عمليات التأمين )التحويل إلى فائض مستحق الدفع(

730٬701823٬669الدخل العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل

)64٬297()41٬136(26.أمصروف زكوة

)63٬244()63٬995(26.بمصروف ضريبا دخل

625٬570696٬128صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

119٬558119٬421المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(

345.235.83ربحية السهم األساسية والمخفضة )بالريال السعودي لكل سهم(

 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي المالي

تعتبر مإليضوحوت مقارفلا من 1 إقى 40 جزءًا ال يتجزأ من هذه مقلاملا مقاوقلا.

قائمة الدخل
 شركا بابو مقعربلا قلتأملن مقتعووني 

)شركا مسوهاا سعاديا(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م  
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2021
ألف ريال سعودي

2020
أقف ريول سعادي

625٬570696٬128صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يتم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل في سنوات الحقة:

)20٬700(7٬535أربوح / )خسولر( إعودة قلوس مخصص مكوفأة نهويا مقخدما 

بنود يتم أو يمكن أن يتم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل في سنوات الحقة:

صوفي مقتغلر في مقللاا مقعودقا الستثاورمت متوحا قلبلع:

156٬813 61٬785 - مقعولد قلاسوهالن

11٬554 )15٬083(- مقعولد قحالا مقاثولق

 46٬702 168٬367

843٬795 679٬807 مجموع الدخل الشامل للسنة

 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي المالي

تعتبر مإليضوحوت مقارفلا من 1 إقى 40 جزءًا ال يتجزأ من هذه مقلاملا مقاوقلا.

قائمة الدخل الشامل
 شركا بابو مقعربلا قلتأملن مقتعووني 

)شركا مسوهاا سعاديا(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م  
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العائد لعمليات المساهمين

2021م )ألف ريال سعودي(

إحتياطيرأس المال
نظامي

إحتياطي 
دفعات على

أساس 
السهم

أسهم 
محتفظ بها

بموجب 
برنامج أسهم

الموظفين

إحتياطي إعادةأرباح مبقاة
قياس مخصص

مكافأة نهاية
الخدمة 

إحتياطي
القيمة العادلة
لالستثمارات -

العائد لعمليات
المساهمين

مجموع حقوق
عمليات

المساهمين

إحتياطي
القيمة العادلة
لالستثمارات -

العائد لعمليات
حملة الوثائق

مجموع حقوق
 الملكية

3٬902٬853 24٬058 3٬878٬795 174٬848 )31٬173(1٬684٬003 )48٬779(32٬800 867٬096 1٬200٬000الرصيد في 1 يناير 2021م

الدخل الشامل للسنة

صوفي مقدخل مقعولد 
قلاسوهالن بعد مقزكوة وضريبا 

625٬570-625٬570--625٬570----مقدخل
أربوح إعودة قلوس على مخصص 

7٬535-7٬535-7٬535-----مكوفأة نهويا مقخدما
مقتغلرمت في مقللاا مقعودقا 

46٬702 )15٬083(61٬78561٬785------الستثاورمت متوحا قلبلع
679٬807)15٬083(625٬5707٬53561٬785694٬890----مجموع الدخل الشامل للسنة

-----)125٬114(--125٬114-تحايل مقى إحتلوطي نظومي
معومالت مقدفعوت على أسوس 

20٬386-20٬386----20٬386--مألسها
تازيع أسها محتفظ بهو 

بااجب برنومج أسها 
------9٬686)9٬686(--مقااظفلن

شرمء أسها محتفظ بهو 
بااجب برنومج أسها 

)14٬263(-)14٬263(---)14٬263(---مقااظفلن
)408٬000(-)408٬000(--)408٬000(----تازيعوت أربوح )إيضوح 39(

ضريبا دخل مستحلا قالستردمد 
من/)إقى( مسوهالن غلر 

14٬241-14٬241--14٬241----سعاديلن
 الرصيد في 31 ديسمبر 

236٬6334٬186٬0498٬9754٬195٬024)23٬638(1٬790٬700)53٬356(20211٬200٬000992٬21043٬500م 

 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي المالي

تعتبر مإليضوحوت مقارفلا من 1 إقى 40 جزءًا ال يتجزأ من هذه مقلاملا مقاوقلا.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 شركا بابو مقعربلا قلتأملن مقتعووني 

)شركا مسوهاا سعاديا(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م  
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مقعولد قعاللوت مقاسوهالن

2020م )أقف ريول سعادي(

إحتلوطي رأس مقاول
نظومي

إحتلوطي 
دفعوت على

أسوس مقسها

أسها 
محتفظ

بهو بااجب
برنومج أسها

مقااظفلن

إحتلوطي إعودةأربوح مبلوة
قلوس مخصص

مكوفأة نهويا
مقخدما

إحتلوطي 
مقللاا مقعودقا
 قالستثاورمت -

 مقعولد قعاللوت
 مقاسوهالن

مجااع حلاق 
عاللوت

 مقاسوهالن

إحتلوطي
مقللاا مقعودقا
قالستثاورمت –

مقعولد قعاللوت
حالا مقاثولق

مجااع حلاق
مقالكلا

18٬0353٬032٬39312٬5043٬044٬897)10٬473(1٬128٬973)57٬538(1٬200٬000727٬87125٬525الرصيد في 1 يناير 2020م

الدخل الشامل للسنة

صوفي مقدخل مقعولد 
 قلاسوهالن بعد مقزكوة 

696٬128-696٬128--696٬128----وضريبا مقدخل
 خسولر إعودة قلوس على 

)20٬700(-)20٬700(-)20٬700(-----مخصص مكوفأة نهويا مقخدما 
مقتغلرمت في مقللاا مقعودقا 

156٬813156٬81311٬554168٬367------الستثاورمت متوحا قلبلع
156٬813832٬24111٬554843٬795)20٬700(696٬128----مجموع الدخل الشامل للسنة

-----)139٬225(--139٬225-تحايل مقى إحتلوطي نظومي
معومالت مقدفعوت على أسوس 

16٬034-16٬034----16٬034--مألسها
تازيع أسها محتفظ بهو 

بااجب برنومج أسها 
------8٬759)8٬759(--مقااظفلن

ضريبا دخل مستحلا قالستردمد 
من/)إقى( مسوهالن غلر 

)1٬873(-)1٬873(--)1٬873(----سعاديلن
 الرصيد في 31 ديسمبر 

174٬8483٬878٬79524٬0583٬902٬853)31٬173(1٬684٬003)48٬779(20201٬200٬000867٬09632٬800م 

 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي المالي

تعتبر مإليضوحوت مقارفلا من 1 إقى 40 جزءًا ال يتجزأ من هذه مقلاملا مقاوقلا.

 شركا بابو مقعربلا قلتأملن مقتعووني 
)شركا مسوهاا سعاديا(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م  
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إيضوح
2021

ألف ريال سعودي
2020

أقف ريول سعادي

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

730٬701823٬669صوفي مقدخل مقعولد قلاسوهالن قبل مقزكوة وضريبا مقدخل

تعديالت على البنود غير النقدية:

2058٬34780٬141صوفي مقدخل مقعولد إقى عاللوت مقتأملن

15٬21615٬266مستهالك تجهلزمت وأثوث 

15٬93916٬241إطفوء أصال حق مستخدمم

14٬44615٬731إطفوء ماجادمت غلر ملااسا

-2٬521)أربوح(/ خسولر من بلع تجهلزمت وأثوث  

20٬38616٬034مخصص مقدفعوت على أسوس مألسها

22٬45828٬770مخصص أقسوط تأملن مدينا مشكاك في تحصللهو

)876()2٬643(أربوح غلر محللا من مستثاورمت محتفظ بهو بوقللاا مقعودقا من خالل قولاا مقدخل

)120٬178()58٬357(مقعااالت مقاستلطعا من ودملع ألجل 

27٬49527٬294مخصص مكوفأة نهويا مقخدما

5٬8345٬244تكوقلف موقلا

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

340٬564)463٬715(أقسوط توملن مدينا

517)7٬827(حصا معلدي مقتأملن في مألقسوط غلر مقاكتسبا

)257()5٬732(حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقلولاا

)2٬489()1٬368(حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

65٬808)132٬828(تكوقلف مقتنوء مقاثولق مقاؤجلا

101٬223)28٬168(مبوقغ مدفاعا ملدمًا وماجادمت أخرى

64٬324182٬092مصروفوت مستحلا مقدفع ومطلابوت أخرى

)49٬540(20٬524أرصدة معلدي مقتأملن مقاستحلا مقدفع

)352٬888(686٬224أقسوط تأملن غلر مكتسبا

)5٬269(154٬649مطوقبوت قولاا

35٬594220٬866مطوقبوت متكبدة غلر مقابّلغ عنهو

263٬751)189٬149(إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن

1٬0422٬263إحتلوطي تسايا مقاطوقبوت

27٬800)60٬557(24مبوقغ مستحلا قجهوت ذمت عالقا

925٬3561٬701٬777

)4٬323()7٬686(مكوفأة نهويا مقخدما مقادفاعا

)48٬204()68٬678(فولض مدفاع إقى حالا مقاثولق

)92٬776()187٬514(زكوة وضريبا دخل مدفاعا

661٬4781٬556٬474صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

قائمة التدفقات النقدية
 شركا بابو مقعربلا قلتأملن مقتعووني 

)شركا مسوهاا سعاديا(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م  
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إيضوح
2021

ألف ريال سعودي
2020

أقف ريول سعادي

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)788٬850()2٬213٬328(إيدمع في ودملع ألجل

1٬974٬5123٬266٬791متحصالت من مستحلوق ودملع ألجل 

)13٬748٬860()15٬166٬118(شرمء مستثاورمت

15٬541٬1369٬729٬489بلع مستثاورمت

)11٬840()9٬115(شرمء تجهلزمت وأثوث 

--مستبعود تجهلزمت وأثوث 

)21٬444()19٬765(شرمء ماجادمت غلر ملااسا

)1٬574٬714(107٬322صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

-)408٬000(تازيعوت أربوح مدفاعا  

-)14٬263(شرمء أسها محتفظ بهو بااجب برنومج أسها مقااظفلن

)14٬218()19٬030(مقتزمم علاد إيجور مدفاع  

)14٬218()441٬293(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)32٬458(327٬507صوفي مقتغلر في مقنلد ومو في حكاه

633٬251665٬709مقنلد ومو في حكاه في بدميا مقسنا

960٬758633٬251النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معامالت غير نقدية

)168٬367()46٬702(مقتغلر في إحتلوطي مقللاا مقعودقا إلستثاورمت متوحا قلبلع

22٬25722٬653تحايل أعاول تحت مقتنفلذ إقى تجهلزمت أثوث وأصال حق مستخدمم إقى ماجادمت غلر ملااسا

)20٬700(7٬535أربوح/)خسولر( إعودة قلوس مخصص مكوفأة نهويا مقخدما

2٬92954٬245مالعترمف بأصال حق مستخدمم/مقتزمم علاد إيجور

)1٬873(14٬241ضريبا دخل مستحلا قالستردمد من/)إقى( مسوهالن غلر سعاديلن

 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي المالي

تعتبر مإليضوحوت مقارفلا من 1 إقى 40 جزءًا ال يتجزأ من هذه مقلاملا مقاوقلا.

 شركا بابو مقعربلا قلتأملن مقتعووني 
)شركا مسوهاا سعاديا(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م  
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 1   التنظيم واألنشطة الرئيسية
إن شركا بابو مقعربلا قلتأملن مقتعووني )"مقشركا"( هي شركا مسوهاا سعاديا 

تا تأسلسهو في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا بااجب قرمر وزمرة مقتجورة رقا 138/ ك 
بتوريخ 24 ربلع مقثوني 1429هـ )مقاامفق 1 مويا 2008م(. رقا مقسجل مقتجوري قلشركا ها 

4030178881 مقصودر بتوريخ 5 جاودى مالوقى 1429هـ )مقاامفق 11 مويا 2008م(. إن عنامن 
مقاركز مقرللسي مقاسجل قلشركا كاو يلي:

حي مقخوقديا
شورع مألملر سعاد مقفلصل 

ملوبل مبنى مقخطاط مقسعاديا
جدة 21436، ص.ب 23807 

مقاالكا مقعربلا مقسعاديا 

قدى مقشركا ترخلص قازموقا أعاول مقتأملن في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا على أسوس 
مبودئ مقتأملن مقتعووني وفلًا قلارسام مقالكي رقا م/74 بتوريخ 29 شعبون 1428هـ 

)مقاامفق 11 سبتابر 2007م( وفلًا قلرمر مجلس مقازرمء رقا 279 بتوريخ 28 شعبون 1428هـ 
)مقاامفق 10 سبتابر 2007م(. 

تتاثل أهدمف مقشركا في تلديا خدموت مقتأملن مقتعووني ومألنشطا مقاتعللا بهو 
في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا وفلًا قلنظوم مألسوسي قلشركا ومالنظاا مقاطبلا في 

مقاالكا مقعربلا مقسعاديا. تعال مقشركا في مجول مقتأملن مقطبي فلط. 

يامفق مجلس مإلدمرة على تازيع مقفولض من عاللوت مقتأملن وفلًا قلاملح مقتنفلذيا 
مقصودرة عن مقبنك مقاركزي مقسعادي )"سومو"( حلث يحصل مقاسوهاان في مقشركا 

على نسبا 90% من مقفولض مقسناي من عاللوت مقتأملن بلناو يحصل حالا وثولق 
مقتأملن على مقنسبا مقاتبللا وهي 10%. أي عجز ينشأ من عاللوت مقتأملن يتا تحايله 

إقى عاللوت مقاسوهالن بوقكومل.

 2   أساس اإلعداد
)أ ( أساس العرض والقياس  

تا إعدمد هذه مقلاملا مقاوقلا طبلًا قلاعويلر مقدوقلا قلتلرير مقاوقي مقاعتادة في 
مقاالكا مقعربلا مقسعاديا، ومقاعويلر ومإلصدمرمت مألخرى مقاعتادة من قبل مقهلئا 

مقسعاديا قلاحوسبلن مقلونانللن )ويشور إقلهو مجتاعا بـ “مقاعويلر مقدوقلا قلتلورير 
مقاوقلا مقاعتادة في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا"(. 

يتا إعدمد مقلاملا مقاوقلا وفلًا قابدأ مالستارمريا ومبدأ مقتكلفا مقتوريخلا، بوستثنوء 
قلوس مالستثاورمت مقاحتفظ بهو بوقللاا مقعودقا من خالل قولاا مقدخل ومالستثاورمت 

مقاتوحا قلبلع ومقدفعوت على أسوس مألسها مقتي يتا تسايتهو نلًدم ومقتزمموت مقازميو 
مقاحددة )مكوفآت نهويا مقخدما قلااظفلن( مقاسجلا بوقللاا مقحوقلا. يتا عرض قولاا 

مقاركز مقاوقي حسب ترتلب مقسلاقا. بوستثنوء مالستثاورمت مقاتوحا قلبلع ومقتجهلزمت 
ومألثوث ومصال حق مالستخدمم ومقااجادمت غلر مقالااسا ومقشهرة ومقاديعا مقنظوملا 

ومقعااالت مقاستحلا على مقاديعا مقنظوملا ومخصص مكوفأة نهويا مقخدما 
قلااظفلن ومقعااالت مقاستحلا مقدفع إقى مقبنك مقاركزي مقسعادي، فإن جالع 

 مقااجادمت ومقاطلابوت مألخرى هي ذمت طبلعا قصلرة مألجل، إال إذم تا مقنص على 
خالف ذقك.

وفلًا ألحكوم نظوم مقتأملن في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا )مقلاملح مقتنفلذيا(، فإن 
مقشركا تحتفظ بسجالت مستللا قكل من حسوبوت "عاللوت مقتأملن" و"عاللوت 

مقاسوهالن". وبوقتوقي، يتا تسجلل مقااجادمت ومقاطلابوت ومإليرمدمت ومقاصروفوت 
مقعولدة إقى عاللوت مقتأملن أو عاللوت مقاسوهالن في مقحسوبوت ذمت مقصلا. يلدم 
مإليضوح )36( حال مقلاملا مقاوقلا كل من قولاا مقاركز مقاوقي وقولاا مقدخل وقولاا 

مقدخل مقشومل وقولاا مقتدفلوت مقنلديا قكل من عاللوت مقتأملن وعاللوت مقاسوهالن 
بشكل منفصل.

خالل عوم 2018م، أصدر مقبنك مقاركزي مقسعادي قاملا موقلا تاضلحلا قلطوع مقتأملن 
في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا. وفي سلوق إعدمد مقلاملا مقاوقلا على مستاى مقشركا 

باو يتامفق مع مقاعويلر مقدوقلا قلتلرير مقاوقي مقاعتادة في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا 
فإنه تا تجالع مألرصدة ومقاعومالت قعاللوت مقتأملن مع مألرصدة ومقاعومالت قعاللوت 

مقاسوهالن ومستبعود مألرصدة ومقاعومالت مقامقعا بلنهاو ـ بوقكومل ـ إن وجدت. إن 
مقسلوسوت مقاحوسبلا مقاطبلا قعاللوت مقتأملن وعاللوت مقاسوهالن هي ذمتهو 

قلاعومالت ومألحدمث مقااوثلا في ظروف مشوبها.

)ب (  العملة الوظيفية وعملة العرض

يتا عرض هذه مقلاملا مقاوقلا بوقريول مقسعادي ومقذي ياثل مقعالا مقاظلفلا قلشركا. 
تا تلريب كوفا مألرقوم مقاوقلا مقاعروضا بوقريول مقسعادي ألقرب أقف مو قا تتا مإلشورة 

إقى خالف ذقك.

)ج(  السنة المالية

تتبع مقشركا مقسنا مقاوقلا مقانتهلا في 31 ديسابر.

)د(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعدمد مقلاملا مقاوقلا قلشركا من مإلدمرة إتبوع أحكوم وتلديرمت ومفترمضوت 
تؤثر على مقابوقغ مقادرجا قإليرمدمت ومقاصروفوت ومقااجادمت ومقاطلابوت ومإليضوحوت 

مقارفلا. يؤدي عدم مقتأكد بشأن هذه مالفترمضوت ومقتلديرمت إقى نتولج تتطلب 
تعدياًل جاهريًا في مقللاا مقدفتريا قلااجادمت أو مقاطلابوت مقاتأثرة في مقسنامت 
مقاستلبللا. يتا تلللا مقتلديرمت ومألحكوم بصفا مستارة وفلو قلخبرة مقسوبلا 

وعاممل أخرى باو فلهو مقتاقعوت بوألحدمث مقاستلبللا مقتي ُيعتلد أنهو منطللا وفلو 
قلظروف مقسولدة. فلاو يلي مقتلديرمت ومألحكوم مقهوما في إعدمد هذه مقلاملا مقاوقلا:

)1(  االلتزامات النهائية الناشئة من المطالبات بموجب عقود التأمين

مإلدمرة مطوقبا بإعدمد تلديرمت قتلللا مقابوقغ مقاستحلا قازودي مقخدما مقطبلا 
ومالطرمف مألخرى مقنوشئا عن مقاطوقبوت بااجب علاد مقتأملن. تستند هذه مقتلديرمت 

بوقضرورة إقى مفترمضوت حال عاممل عديدة تشتال درجوت متفووتا قلتلدير وعدم 
مقتأكد وقد تختلف مقنتولج مقفعللا عن تلديرمت مإلدمرة ماو يؤدي إقى تغلرمت مستلبللا 

في مقاطلابوت مقتلديريا. تلام مقشركا عاامو بتلدير مطوقبوتهو بنوء على مقخبرة 
مقسوبلا قاحفظتهو مقتأملنلا. إن مخصص مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو ها 
تلدير قلاطوقبوت مقاتاقع مقتبللغ عنهو بعد توريخ قولاا مقاركز مقاوقي، ألحدمث مؤمن 

عللهو وقعت قبل توريخ قولاا مقاركز مقاوقي.  

إيضاحات حول القوائم المالية
 شركا بابو مقعربلا قلتأملن مقتعووني كما في 31 ديسمبر 2020م

)شركا مسوهاا سعاديا(
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إن مألسلاب مألسوسي مقاطبق من قبل مإلدمرة في تلدير تكلفا مقاطوقبوت مقتي قا ُيبلغ 
عنهو ها مستخدمم مو قديهو من خبرمت سوبلا بخصاص تسايا مثل هذه مقاطوقبوت 

في تاقع مقتسايوت مقاستلبللا قلاطوقبوت. ويتا تلدير مقاطوقبوت مقتي تتطلب قرمرمت 
محكاا أو قجون تحكلا، إن وجدت، على أسوس كل مطوقبا على حدة. تلام مإلدمرة 

بارمجعا مخصصوتهو ملوبل مقاطوقبوت مقاتكبدة ومقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ 
عنهو على أسوس شهري. يدرج أي فرق بلن مقاخصصوت في توريخ قولاا مقاركز مقاوقي 

ومقتسايوت ومقاخصصوت في مقسنا مقتوقلا في قولاا مقدخل قتلك مقسنا. كاو يتا 
 مقتحلق أيضًا من مخصص مقاطوقبوت مقلولاا كاو في 31 ديسابر من قبل خبلر 

مكتامري مستلل.

يتا مستخدمم مجااعا من مقطرق مثل طريلا جلن اليدر وطريلا بارنهلاتر - 
فلرجاسن وطريلا معدل مقخسورة مقاتاقعا من قبل مقخبلر مإلكتامري قتحديد هذه 

مقاخصصوت. كاو يستخدم مقخبلر مالكتامري أسلاب مقتجزلا إقى شرملح في تحللل 
مقتكلفا قكل عضا قكل سنا. وتنطاي تحت كل طريلا من هذه مقطرق مألسوسلا 

مجااعا من مالفترمضوت مقضانلا وغلر مقضانلا تتعلق بابلغ مقتسايا وأناوط تسايا 
مقاطوقبوت.

يعتبر تلدير مقعجز في أقسوط مقتأملن مقطبي عوقي مقحسوسلا وذقك الرتبوطهو بعدد 
من مالفترمضوت ومألحدمث مقالحلا وشروطهو حلث أنهو مبنلا على نسبا مقخسورة 

مقاتاقعا قلجزء غلر مقانتهي من مقاخوطر مقارتبطا باثولق مقتأملن مقاكتتبا. قلاصال 
قنسبا مقخسورة مقاتاقعا، يأخذ مقفريق مالكتامري قلشركا ومقخبلر مالكتامري مقاستلل 
في مالعتبور مقعالقا بلن مقاطوقبوت وأقسوط مقتأملن بشكل شهري، ودرجا مقتأكد في 

نهويا كل فترة موقلا قتحديد مو إذم كون هنوك حوجا قإلعترمف بإحتلوطي عجز في أقسوط 
مقتأملن، في نهويا مقفترة مقاوقلا. 

)2(  انخفاض قيمة الذمم المدينة 

يتا تكاين مخصص النخفوض قلاا أقسوط مقتأملن وإعودة مقتوملن عندمو يكان هنوك 
دقلل ماضاعي على أن مقشركا قن تكان قودرة على تحصلل كوفا مقابوقغ مقاستحلا 

وفلًا قآلجول مالصللا قسدمد مقذما. تعتبر مقصعابوت مقاوقلا مقجاهريا قلادين ومقتعثر أو 
مقتأخر عن مقسدمد من مؤشرمت منخفوض قلاا مقذما مقادينا..

)3(  تكاليف االقتناء المؤجلة  

يتا رسالا بعض تكوقلف مالقتنوء مقاتعللا ببلع مقاثولق كتكوقلف مقتنوء مؤجلا ويتا 
إطفوؤهو في قولاا مقدخل خالل مقفترة مقتي تغطلهو وثللا مقتأملن. إذم قا تتحلق 

مالفترمضوت مقاتعللا بوقربحلا في مقاستلبل قهذه مقاثولق. فإنه ياكن أن يتا مإلسرمع 
في إطفوء هذه مقتكوقلف وها مو قد يتطلب أيضًا مطفوًء إضوفلَو قلللاا في قولاا مقدخل. 

)4(  األعمار االنتاجية لألثاث والتجهيزات والمعدات وأصول حق استخدام 

تلام إدمرة مقشركا بتحديد مقعار مالنتوجي مقتلديري قألثوث ومقتجهلزمت ومقاعدمت 
وأصال حق مالستخدمم الحتسوب مالستهالك. تحدد هذه مقتلديرمت بعد مألخذ في مالعتبور 

مالستخدمم مقاتاقع قلااجادمت أو مقتلف ومالهترمء مقطبلعي قهو. تلام مإلدمرة بارمجعا 
مقللاا مقاتبللا ومألعاور مالنتوجلا سنايو، ويتا تعديل مالستهالك في مقاستلبل متى 

تعتلد مإلدمرة أن مألعاور مالنتوجلا تختلف عن مقتلديرمت مقسوبلا.

)5(  القيمة العادلة لألدوات المالية 

تعتاد مقللاا مقعودقا قألدومت مقاوقلا مقاتدموقا في أسامق نشطا في توريخ مقتلرير 
مقاوقي على سعرهو مقاتدمول في مقساق. عندمو ال ياكن أن تستاد مقللا مقعودقا 

قلااجادمت مقاوقلا ومقاطلابوت مقاوقلا مقاسجلا في قولاا مقاركز مقاوقي من مألسامق 
مقنشطا، فإنه يتا تحديدهو بوستخدمم مجااعا متناعا من أسوقلب مقتلللا مقتي 

تشال مستخدمم مقناوذج مقحسوبلا. ُتستاد مدخالت هذه مقناوذج من بلونوت مقساق 
مقتي ياكن مالحظتهو كلاو كون ذقك ماكنًا. وقكن إذم كونت غلر متافرة، فلتا مقلجاء 

إقى مقتلدير قتحديد مقللا مقعودقا.

)6(  انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 

تلام مقشركا بتلدير مالنخفوض في قلاا مالستثاورمت مقاتوحا قلبلع في توريخ كل تلرير 
موقي. يتضان هذم مقتلدير تحديد مالنخفوض مقجاهري أو مقدملا في مقللاا مقعودقا 

قألورمق مقاوقلا مقاتدموقا بأقل من تكلفتهو. إن تحديد مو ها "جاهري" أو "دملا " يتطلب 
تلديرًا حلث تلام مقشركا بتلللا ـ من بلن عاممل أخرى ـ مقتللبوت مقعوديا في أسعور 

مألسها. تعتبر مقشركا أيضًا أن هنوك منخفوضًا في مقللاا عندمو يكان هنوك دقلل على 
تدهار مقاضع مقاوقي قلشركا مقاستثار فلهو وفي مقصنوعا وأدمء مقلطوع، بوإلضوفا إقى 

مقتغلرمت في كل من مقتلنلوت ومقتدفلوت مقنلديا مقتشغلللا ومقتاايللا.   

تعتبر مقشركا من نسبا 30% مو أكثر ها قلوس معلال قالنخفوض مقجاهري إقى مو دون 
مقتكلفا بصرف مقنظر عن مدة مالنخفوض ويتا تسجلله في قولاا مقدخل كاخصص 
منخفوض في قلاا مالستثاورمت. ياثل مالنخفوض مقدملا منخفوضًا إقى مو دون مقتكلفا 

ومقذي يستار قادة سنا مو أطال بصرف مقنظر عن مقللاا وبوقتوقي يتا تسجلله في 
قولاا مقدخل كاخصص قالنخفوض في قلاا مالستثاورمت. ال ياكن عكس مقخسورة 

مقاسجلا سوبلًا من مالنخفوض في قلاا مستثاورمت مألسها من خالل قولاا مقدخل. تلام 
مقشركا بارمجعا أورمق مقدين مقاصنفا كاتوحا قلبلع في كل توريخ تلرير موقي قتلللا 

فلاو إذم كون هنوك منخفوض في قلاتهو. 

)7(  مبدأ االستمرارية 

قومت إدمرة مقشركا بتلللا قدرتهو على مالستارمر وفق مبدأ مالستارمريا وأنهو على 
قنوعا بأن قديهو مقاامرد مقالزما قاامصلا مقعال في مقاستلبل مقلريب. عالوًة على ذقك، 

إن مإلدمرة قلست على درميا بأي أمار جاهريا قد تللي بوقشك على قدرة مقشركا على 
مالستارمر وفق مبدأ مالستارمريا. وبوقتوقي، يتا مالستارمر بإعدمد مقلاملا مقاوقلا على 

أسوس مبدأ مالستارمريا.

)8(  انخفاض قيمة الشهرة 

تلام مقشركا بفحص مو إذم تعرضت مقشهرة النخفوض في مقللاا على أسوس سناي. 
بوقنسبا قفترتي مقتلرير مقاوقي قلسنتلن 2020م و2021م، تا تحديد مقللاا مقلوبلا 

قالستردمد قلاحدمت مقااقدة قلنلد بنوًء على محتسوبوت مقللاا قلد مالستخدمم ومقتي 
تتطلب مستخدمم مفترمضوت.  تستخدم طرق مالحتسوب هذه تاقعوت مقتدفلوت مقنلديا 
على مسوس مقاامزنوت مقاوقلا مقاعتادة من قبل مإلدمرة قتغطي فترة ثالث سنامت.  يتا 

مستلرمء مقتدفلوت مقنلديا بعد فترة مقسنامت مقثالث بوستخدمم معدالت مقناا مقتلديريا 
مقاذكارة في مإليضوح 4.  تتامفق معدالت مقناا هذه مع مقتاقعوت مقادرجا في تلورير 

مقصنوعا مقاتعللا بوقصنوعا مقتي تعال فلهو مقاحدمت مقااقدة قلنلد.
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يتا قلوس مقشهرة مبدللو بوقتكلفا ومقتي تاثل صوفي زيودة مقللاا مقعودقا 
قلااجادمت ومقاطلابوت مقالتنوة مقاحددة.  بعد مالعترمف مألوقي، يتا قلوس مقشهرة 
بوقتكلفا نوقصًا أي خسولر منخفوض مقللاا مقاترمكاا.  يتا فحص مقشهرة سنايو أو 
أكثر قاعرفا مدى مالنخفوض في مقللاا حول أشورت مألحدمث أو مقتغلرمت في مقظروف 
إقى محتاوقلا منخفوض مقللاا مقدفتريا. يتا تحديد منخفوض قلاا مقشهرة من خالل 

تلللا مقابوقغ مقلوبلا قالستردمد بامسطا مقاحدة مقااقدة قلنلد )أو مجااعا مقاحدمت 
مقااقدة قلنلد( مقتي تتعلق بهو مقشهرة.  عندمو يكان مقابلغ مقلوبل قالستردمد قلاحدة 

مقااقدة قلنلد )أو مجااعا مقاحدمت مقااقدة قلنلد( أقل من مقللاا مقدفتريا قلاحدة 
مقااقدة قلنلد )أو مجااعا مقاحدمت مقااقدة قلنلد( مقتي تتعلق بهو مقشهرة، يتا 

عندهو إدرمج خسورة منخفوض في مقللاا.  ال ياكن عكس قلد خسولر مالنخفوض في 
مقشهرة في مقفترمت مقاستلبللا. ياثل مقابلغ مقلوبل قالستردمد قلاته قلد مالستعاول 

أو قلاته مقعودقا نوقص تكلفا مقبلع، أيهاو أكبر.  وعند تلللا مقللاا مقحوقلا، يتا 
خصا مقتدفلوت مقنلديا مقاستلبللا مقالدرة إقى قلاتهو مقحوقلا بوستخدمم معدل 

مقخصا قاو قبل مقضريبا ومقذي يعكس تلديرمت مقساق مقحوقلا قلللاا مقزمنلا قلنلاد 
ومقاخوطر مقاالزما قألصل.

 3   السياسات المحاسبية الهامة 
فلاو يلي ملخص مقسلوسوت مقاحوسبلا مقهوما مقاستخدما في إعدمد هذه مقلاملا 

مقاوقلا. تا تطبلق هذه مقسلوسوت بشكل ثوبت على كل سنا من مقسنامت مقاعروضا 
بوستثنوء مقاعويلر مقدوقلا قلتلرير مقاوقي مقجديدة، وتفسلرمت قجنا تفسلر مقاعويلر 

مقدوقلا وتعديالتهو مقاعتادة من قبل مقشركا، كاو ها ماضح أدنوه:

)أ(  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وتفسيرات لجنة 
تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وتعديالتها 

المطبقة من قبل الشركة

أصبحت مقاعويلر ومقتعديالت ومقارمجعوت مقجديدة مقتوقلا على مقاعويلر مقحوقلا، ومقتي 
أصدرهو مجلس معويلر مقاحوسبا مقدوقلا، سوريا مقافعال معتبوًرم من 1 ينوير 2021م، 

وبوقتوقي تا تبنلهو من قبل مقشركا. قدرت مقشركا أن مقتعديالت قلس قهو تأثلر جاهري 
على مقبلونوت مقاوقلا قلشركا، حسب مالقتضوء:

توريخ مقنفوذمقاصفمقاعلور/مقتعديل

تعديل على مقاعلور مقدوقي 
إلعدمد مقتلورير مقاوقلا 16، 

"علاد مإليجور" - ممتلوزمت مإليجور 
ذمت مقصلا بـكافلد - 19

نتلجا قابوء فلروس كارونو، تا منح ممتلوزمت مإليجور قلاستأجرين. قد تتخذ هذه مالمتلوزمت أشكوًقو متناعا، باو في ذقك 
إجوزمت مقدفع وتأجلل مدفاعوت مإليجور. في 28 مويا 2020م، نشر مجلس معويلر مقاحوسبا مقدوقلا تعدياًل على مقاعلور 

مقدوقي إلعدمد مقتلورير مقاوقلا 16 يافر وسللا عاللا مختلوريا قلاستأجرين من تلللا مو إذم كون ممتلوز مإليجور مقاتعلق  
بـكافلد - 19 يعد تعديًلو قعلد مإليجور. ياكن قلاستأجرين مختلور حسوب ممتلوزمت مإليجور هذه بنفس مقطريلا مقتي 

كونام سلفعلان بهو إذم قا تكن تعديالت مإليجور. في كثلر من مقحوالت، سلنتج عن ذقك محوسبا مالمتلوز كادفاعوت إيجور 
متغلرة في مقفترة )مقفترمت( مقتي يحدث فلهو مقحدث أو مقحوقا مقتي أدت إقى مقدفع مقاخفض.

مقفترمت مقسنايا مقتي 
تبدأ في أو بعد 1 يانلا 

2020م

)ب( المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ

فلاو يلي مقاعويلر مقصودرة ومقتي قا تدخل حلز مقتنفلذ حتى توريخ إصدمر مقلاملا مقاوقلا مقسنايا قلشركا. تعتزم مقشركا تطبلق مقاعويلر مقتوقلا عندمو تصبح قلد مقتنفلذ.

توريخ مقنفوذ مقاصفمقاعلور/مقتعديل 

تعديل على مقاعلور مقدوقي 
إلعدمد مقتلورير مقاوقلا 16، "علاد 

مإليجور" - تاديد مإلمتلوزمت 
مقعالله قإليجورمت ذمت مقصلا 

بـكافلد - 19

نتلجا قابوء فلروس كارونو، تا منح ممتلوزمت مإليجور قلاستأجرين. قد تتخذ هذه مالمتلوزمت أشكوًقو متناعا، باو في ذقك 
إجوزمت مقدفع وتأجلل مدفاعوت مإليجور. في 28 مويا 2020م، نشر مجلس معويلر مقاحوسبا مقدوقلا تعدياًل على مقاعلور 

مقدوقي إلعدمد مقتلورير مقاوقلا 16 يافر وسللا عاللا مختلوريا قلاستأجرين من تلللا مو إذم كون ممتلوز مإليجور مقاتعلق  
بـكافلد - 19 يعد تعديًلو قعلد مإليجور. ياكن قلاستأجرين مختلور حسوب ممتلوزمت مإليجور هذه بنفس مقطريلا مقتي 

كونام سلفعلان بهو إذم قا تكن تعديالت مإليجور. في كثلر من مقحوالت، سلنتج عن ذقك محوسبا مالمتلوز كادفاعوت إيجور 
متغلرة في مقفترة )مقفترمت( مقتي يحدث فلهو مقحدث أو مقحوقا مقتي أدت إقى مقدفع مقاخفض.

مقفترمت مقسنايا مقتي 
تبدأ في أو بعد 1 مبريل 

2021م

عدد من مقتعديالت ضللا 
مقنطوق على معويلر مقتلورير 

مقاوقلا مقدوقلا 3 و16 و37 
وبعض مقتحسلنوت مقسنايا 

على مقاعويلر مقدوقلا قلتلورير 
مقاوقلا 1 و9 و معلور مقاحوسبا 

مقدوقي 41 و 16.

ث مرجًعو في مقاعلور مقدوقي إلعدمد مقتلورير  مقتعديالت على مقاعلور مقدوقي إلعدمد مقتلورير مقاوقلا 3، "دمج مألعاول" ُتحدِّ
مقاوقلا 3 قإلطور مقافوهلاي قلتلورير مقاوقلا دون تغللر مقاتطلبوت مقاحوسبلا قدمج مألعاول.

مقتعديالت على معلور مقاحوسبا مقدوقي 16، "مقااتلكوت ومقانشآت ومقاعدمت" تانع خصا تكلفا مقااتلكوت ومآلالت 
ومقاعدمت مقابوقغ مقاستلاا من بلع مقعنوصر مقانتجا أثنوء تحضلر مقشركا قألصل قالستخدمم مقالصاد. بدالً من ذقك، 

يتا قلد عولدمت مقابلعوت هذه ومقتكلفا ذمت مقصلا في قولاا مقدخل.

تحدد مقتعديالت على معلور مقاحوسبا مقدوقي 37، "مقاخصصوت ومالقتزمموت مقطورلا ومألصال مقاحتالا" مقتكوقلف مقتي 
تتضانهو مقشركا عند تلللا مو إذم كون مقعلد سلتسبب في خسورة.

ُتدخل مقتحسلنوت مقسنايا تعديالت طفلفا على مقاعلور مقدوقي إلعدمد مقتلورير مقاوقلا 1، "مقتطبلق ألول مرة قلاعويلر 
مقدوقلا إلعدمد مقتلورير مقاوقلا"، ومقاعلور مقدوقي قلتلورير مقاوقلا 9، "مألدومت مقاوقلا" ، ومعلور مقاحوسبا مقدوقي 41، 

"مقزرمعا" ومألمثلا مقتاضلحلا مقاصوحبا قلاعلور مقدوقي إلعدمد مقتلورير مقاوقلا 16، "علاد مإليجور".

مقفترمت مقسنايا مقتي 
تبدأ في أو بعد 1 ينوير 

2022م
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توريخ مقنفوذ مقاصفمقاعلور/مقتعديل 

تعديالت ضللا مقنطوق على 
معلور مقاحوسبا مقدوقي 1، بلون 

مقااورسا 2 ومعلور مقاحوسبا 
مقدوقي 8

 تهدف مقتعديالت إقى تحسلن إفصوحوت مقسلوسا مقاحوسبلا ومسوعدة مستخدمي مقلاملا مقاوقلا على 
مقتاللز بلن مقتغللرمت في مقتلديرمت مقاحوسبلا ومقتغلرمت في مقسلوسوت مقاحوسبلا.

مقفترمت مقسنايا مقتي 
تبدأ في أو بعد 1 ينوير 

2023م

تعديل على معلور مقاحوسبا 
مقدوقي 12 - مقضريبا مقاؤجلا 

مقاتعللا بوقااجادمت 
 ومقاطلابوت مقنوشئا عن 

معوملا ومحدة

 تتطلب هذه مقتعديالت من مقشركوت مالعترمف بوقضريبا مقاؤجلا على مقاعومالت مقتي، عند مالعترمف مألوقي، 
تؤدي إقى مبوقغ متسوويا من مقفروق مقاؤقتا مقخوضعا قلخصا ومقخوضعا قلضريبا.

مقفترمت مقسنايا مقتي 
تبدأ في أو بعد 1 ينوير 

2023م

مقاعلور مقدوقي إلعدمد مقتلورير 
مقاوقلا 17

منظر قإليضوح مدنوهعلاد مقتأملن

مقاعلور مقدوقي إلعدمد مقتلورير 
مقاوقلا 9

منظر قإليضوح مدنوهمألدومت مقاوقلا

المعيار الدولي للتقرير المالي )17( - عقود التأمين

نظرة عامة 

صدر هذم مقاعلور في 18 مويا 2017م ويحدد مقاعلور مبودئ مالعترمف ومقللوس ومقعرض 
ومالفصوح عن علاد مقتأملن، ويحل محل مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )4( "علاد 

مقتأملن".

ُيطبق مقاعلور مقجديد على علاد مقتأملن مقصودرة وعلى جالع علاد إعودة مقتأملن 
وعلاد مالستثاور مع مزميو مقاشوركا مالختلوريا بشرط أن تلام مقانشأة أيضًا بإصدمر 

علاد تأملن. يتطلب مقاعلور فصل مقعنوصر مقتوقلا عن علاد مقتأملن: 

مقاشتلوت مقضانلا، في حول تحلق بعض مقاعويلر مقاحددة،  )1(
عنوصر مالستثاور مقاالزة، و   )2(

أي وعد قتحايل بضولع محددة أو خدموت ال تتعلق بوقتأملن.   )3(

يجب محتسوب هذه مقعنوصر بشكل منفصل وفلًا قلاعويلر ذمت مقصلا )مقاعلور مقدوقي 
قلتلرير مقاوقي )9( ومقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )15((. 

القياس

وبعكس متطلبوت مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )4( مقتي تساح قلاؤمن عللها 
مالستارمر في مستخدمم مقسلوسوت مقاحوسبلا ألغرمض مقللوس مقلولاا قبل شهر ينوير 

2005م، يلدم مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )17( ناوذج مقللوس مقاختلفا مقتوقلا: 

يستند مقنااذج مقعوم إقى "مقفئوت مقتأسلسلا" مقتوقلا: 

مقتدفلوت مقنلديا مقامجب تحلللهو، ومقتي تتكان من: )أ (  
مقتلديرمت مقارجحا مقاحتالا قلتدفلوت مقنلديا مقاستلبللا، 	�

مقتعديل مقذي يعكس مقللاا مقزمنلا قلنلد )أي مقخصا( ومقاخوطر مقاوقلا 	�
مقارتبطا بهذه مقتدفلوت مقنلديا مقاستلبللا،و

تعديل مقاخوطر مقاتعللا بوقاخوطر غلر مقاوقلا. 	�

هومش مقخدموت مقتعوقديا: ياثل هومش مقخدموت مقتعوقديا مقربح غلر مقاحلق  )ب ( 
قاجااعا علاد مقتأملن، ويتا إدرمجه حوقاو تلام مقانشأة بتلديا خدموت في 

مقاستلبل. ال ياكن أن يكان هومش مقخدموت مقتعوقديا بوقسوقب في بدميا مقعلد. 
يتا تسجلل أي عجز في مقتدفلوت مقنلديا مقتي يجب مستلفوؤهو في بدميا مقعلد 

ضان مقربح مو مقخسورة. في نهويا كل فترة تلرير موقي الحق، يتا إعودة قلوس 
مقللاا مقدفتريا قاجااعا علاد مقتأملن قتشال إجاوقي كل من: 

مقتزمم مقتغطلا مقاتبلي مقذي يتكان من مستلفوء مقتدفلوت مقنلديا مقاتعللا 	�
بوقخدموت مقاستلبللا وهومش مقخدموت مقتعوقديا قاجااعا علاد مقتأملن في 

ذقك مقتوريخ، و
مقتزمم مقاطوقبوت مقاتكبدة مقذي يتا قلوسه كتدفلوت نلديا محللا تتعلق 	�

بخدموت سوبلا تا تازيعهو على علاد مقتأملن في ذقك مقتوريخ. 

يتا تعديل هومش مقخدموت مقتعوقديا الحلًا بحسب مقتغلرمت في مقتدفلوت مقنلديا 
مقتي تتعلق بوقخدموت مقاستلبللا قكن ال ياكن من يكان بوقسوقب، وبوقتوقي يتا إدرمج 

مقتغلرمت في مقتدفلوت مقنلديا مقتي تزيد عن هومش مقخدموت مقتعوقديا مقاتبلي 
في قولاا مقدخل.  تضوف مقفولدة على هومش مقخدموت مقتعوقديا باعدالت ثوبتا عند 

مالعترمف مألوقي بوقعلد )معدل مقخصا مقاستخدم في بدميا مقعلد قتحديد مقللاا مقحوقلا 
قلتدفلوت مقنلديا مقتلديريا(. إضوفا إقى ذقك، يتا تحايل هومش مقخدموت مقتعوقديا 

إقى قولاا مقدخل مستنودًا إقى وحدمت مقتغطلا مقتي تعكس كالا مقانوفع مقالدما ومدة 
مقتغطلا مقاتاقعا قلعلاد مقاتبللا في مجااعا علاد مقتأملن.

طريلا مقرسام مقاتغلرة هي طريلا مقزمملا قللوس مقعلاد بازميو مشوركا مبوشرة )يشور 
إقلهو أيضًا بـ "علاد مقاشوركا مقابوشرة"(.  يتا عال هذم مقتلللا قاعرفا مو إذم كون 

مقعلد يحلق هذه مقاعويلر في بدميا مقعلد وال يتا إعودة تلللاهو الحلًا.  بوقنسبا قهذه 
مقعلاد، يتا تعديل هومش مقخدموت مقتعوقديا إضوفا إقى مقتعديل ضان مقنااذج مقعوم 

قتشال:

مقتغلرمت في حصا مقانشوة من مقللاا مقعودقا قلبناد مألسوسلا، و  )1(
مقتغلرمت في تأثلر مقللاا مقزمنلا قلاول ومقاخوطر مقاوقلا مقتي ال تتعلق بوقبناد   )2(

مألسوسلا. 

إضوفا إقى ذقك، ُيساح بطريلا تازيع مألقسوط مقُابسطا من أجل قلوس مقتزمم مقتغطلا 
مقاتبلي في حول كونت مقطريلا تلدم قلوسًا ال يختلف بشكل جاهري عن مقنااذج 

مقعوم أو أن فترة مقتغطلا قكل علد في مجااعا علاد مقتأملن قادة سنا ومحدة أو أقل. 
وبهذه مقطريلا يتا ماملاا مقتزمم مقتغطلا مقاتبلي مع مقلسط مقُاستلا عند مالعترمف 

مألوقي نوقصًا مقتدفلوت مقنلديا مقاكتسبا من مقتأملن، مو قا تختور مقشركا مالعترمف 
بوقدفعوت كاصروفوت. يظل مقنااذج مقعوم قوباًل قلتطبلق من أجل قلوس مقاطوقبوت 
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مقاتكبدة. إال منه ال يتاجب على مقانشأة تعديل مقتدفلوت مقنلديا مقاستلبللا قلللاا 
مقزمنلا قلنلد وتأثلر مقاخوطر مقاوقلا في حول أن مقتدفلوت مقنلديا مقاتاقعا سلتا 

دفعهو/مستالمهو خالل سنا ومحدة أو أقل من توريخ مقاطوقبوت مقتي يتا تكبدهو.

تاريخ السريان 

إن توريخ سريون مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )17( وتأجلل مالعفوء مقاؤقت قلاعلور مقدوقي 
قلتلرير مقاوقي )9( في مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )4( حوقلًا ها 1 ينوير 2023م.  يساح 
بوقتطبلق مقابكر في حول تطبلق كل من مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )15( "مإليرمدمت 

من مقعلاد مع مقعاالء" ومقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )9( "مألدومت مقاوقلا".  ستلام 
مقشركا بتطبلق مقاعلور معتبورًا من توريخ مقسريون مقفعلي قه.

التحول

يجب تطبلق مقاعلور بأثر رجعي. إال منه في حول كون مقتطبلق بأثر رجعي قاجااعا من 
علاد مقتأملن غلر مجٍد، يجب على مقانشأة عندلذ تبني إمو طريلا مقتطبلق مقاعدقا 

بأثر رجعي أو طريلا مقللاا مقعودقا. 

العرض واالفصاح 

تتاقع مقشركا أن يؤدي مقاعلور مقجديد إقى تغللر في مقسلوسوت مقاحوسبلا قعلاد 
مقتأملن مع مقتعديالت على مقعرض ومإلفصوح.

التأثير

تلام مقشركا حوقلًا بتلللا تأثلر تطبلق مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )17(. كاو في 
توريخ نشر هذه مقلاملا مقاوقلا، تتاقع مقشركا أنه سلكان قتطبلق مقاعلور مقدوقي 

قلتلرير مقاوقي )17( تأثلٌر على مقاجوالت مقتوقلا: 

ملخص مقتأثلر  مجول مقتأثلر  

بنوًء على مقتلللا مقذي تا إجرمؤه في عوم 2020م، ال ياجد مي مقتأثلر مقاوقي 
تأثلر موقي جاهري قتطبلق مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )17( 

ملورنًا بوقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )4(.

تلام مإلدمرة بتلللا مقبنلا مقتحتلا قتخزين مقبلونوت مع مالخذ مقتأثلر على مقبلونوت
في مالعتبور قكل من طريلا عرض مقبرممج وتكومل مقاعلاموت. 

مع ذقك، تعتلد مإلدمرة أن مقتأثلر على مقبلونوت قلس من 
مقارجح من يكان جاهريًا. 

نظا تلنلا 
مقاعلاموت 

تلام مإلدمرة حوقلًا بتلللا نظا تلنلا مقاعلاموت آخذة 
في مالعتبور مالنتلول إقى نظوم جديد على مرمحل من خالل 
مالستفودة من ممكونلوت مقنظوم مقحوقي قبل تنفلذ عاللا 

مالنتلول ومقتأكد من تحلق متطلبوت مقتسايا ومالفصوح في 
مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )17(.

تلام مقشركا بتلللا مقتأثلر على مقعاللوت ومقحوجا إقى مقتأثلر على مقعاللوت
تبني إجرمءمت جديدة قلتأكد بأن بناد مقعرض مقاطلابا 

ومقتفوصلل مإلضوفلا تا إدخوقهو في مقنظا قتفعلل طريلا 
مالفصوح ومقعرض مقاطلابا.

ملخص مقتأثلر  مجول مقتأثلر  

مقتأثلر على علاد 
إعودة مقتوملن

مقتأثلر على علاد إعودة مقتأملن مقتي تحتفظ بهو مقشركا 
غلر جاهري )أقل من 1% من إجاوقي أقسوط مقتأملن مقاكتتبا 

مقاعود مقتأملن عللهو(، يجب من تكان مقنظا مقجديدة/ 
مقاحسنا مرنا من مجل أي تغلرمت في مسترمتلجلا مقشركا 

مقخوصا بإعودة مقتوملن.

مقتأثلر على مقسلوسوت 
ومإلطور مقعوم قلضامبط 

مقرقوبلا 

تحتوج مقشركا إقى تحديث مقسلوسوت مقاحوسبلا ومالكتامريا 
وتطاير دقلل مرشودي، ومن منطلق مقحاكاا، تحتوج كذقك 

مإلدمرة إقى مقتأكد بأنه تا فحص ومقاصودقا على جالع 
مقلرمرمت مقرللسلا ومقنتولج مقاتعللا بوقاعلور مقدوقي قلتلرير 

مقاوقي )17( من مرمجع مقحسوبوت ومقخبلر مالكتامري مقاعلن 
وقجنا مقارمجعا ومجلس مإلدمرة ومقجهوت مقرقوبلا مقاطلابا.

المعيار الدولي للتقرير المالي 9 - األدوات المالية
نظرة عامة

ُنشر هذم مقاعلور في 24 ياقلا 2014م قلحل محل معلور مقاحوسبا مقدوقي )39(. يعوقج 
مقاعلور مقجديد مقبناد مقتوقلا مقتي تتعلق بوألدومت مقاوقلا: 

التصنيف والقياس

يستخدم مقاعلور مقدوقي قلتلورير مقاوقلا )9( منهجًا ومحدًا قتحديد قلوس مألصل مقاوقي 
بوقتكلفا مقاطفأة، أو مقللاا مقعودقا من خالل مقدخل مقشومل مآلخر، أو مقللاا مقعودقا من 

خالل قولاا مقدخل. يتا قلوس مألصل مقاوقي بوقتكلفا مقاطفأة في حول مستلفوء مآلتي 
معًا:

مالحتفوظ بوألصل ضان نااذج أعاول مقغرض منه ها مالحتفوظ بوألصل قتحصلل 	�
تدفلوت نلديا تعوقديا، و

ينتج عن مقشروط مقتعوقديا قألصل مقاوقي تدفلوت نلديا في تامريخ محددة ومقتي 	�
تعتبر فلط مدفاعوت ألصل مقابلغ وفولدة على أصل مقابلغ مقلولا.

ُيلوس مألصل مقاوقي مقادين بوقللاا مقعودقا من خالل مقدخل مقشومل مآلخر ويتا عرض 
مقاكوسب ومقخسولر مقاحللا من خالل قولاا مقدخل عند مقبلع في حول تحلق مقشرطلن 

مقتوقللن: 

مالحتفوظ بوألصل ضان نااذج أعاول مقغرض منه تحصلل كل من مقتدفلوت مقنلديا   )1(
مقتعوقديا وبلع مقااجادمت مقاوقلا، و

مقشروط مقتعوقديا قلتدفلوت مقنلديا هي مدفاعوت ألصل مقابلغ وتعتبر أيضًا فولدة   )2(
على أصل مقابلغ مقلولا.

يتا قلوس مقااجادمت مقاوقلا مقتي ال تحلق شروط هذه مقفئوت بوقللاا مقعودقا من 
خالل قولاا مقدخل. إضوفا إقى ذقك وعند مالعترمف مألوقي، ياكن قلانشأة مستخدمم خلور 

تصنلف مألصل مقاوقي بوقللاا مقعودقا من خالل قولاا مقدخل في حول أن مقللوم بذقك 
سلعال على مستبعود أو تخفلض مقفروقوت مقاحوسبلا بشكل جاهري. 

بوقنسبا ألدومت حلاق مقالكلا مقتي ال يتا مالحتفوظ بهو بغرض مقاتوجرة، ياكن قلانشأة 
أيضًا مالختلور بشكل غلر قوبل قإلقغوء عرض مقتغلرمت مقالحلا قلللاا مقعودقا قهذه 

مألدومت ضان مقدخل مقشومل مآلخر )باو في ذقك مقاكوسب ومقخسولر مقاحللا(، بلناو يتا 
عرض تازيعوت مألربوح في قولاا مقدخل. 
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إضوفا إقى ذقك، بوقنسبا قلاطلابوت مقاوقلا مقاحددة بوقللاا مقعودقا من خالل قولاا 
مقدخل يتا إدرمج مبلغ مقتغلر في مقللاا مقعودقا قالقتزمم مقاوقي مقعولد إقى مقتغلرمت في 
مخوطر ماللتاون قذقك مالقتزمم في مقدخل مقشومل مآلخر، إال إذم كون إدرمج تأثلرمت مقتغلرمت 

في مخوطر ماللتاون مقخوصا بوالقتزمم في مقدخل مقشومل مآلخر قد يؤدي إقى حوقا عدم 
تطوبق محوسبي في قولاا مقدخل.

االنخفاض في القيمة 

يعكس نااذج مالنخفوض في مقللاا وفلًا قلاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )9( خسولر 
ماللتاون مقاتاقعا، كاو قا تا مستخدممهو وفلًا قاعلور مقاحوسبا مقدوقي )39( كخسولر 

ملتاون متكبدة. وفلًا قانهج مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )9(، قلس من مقضروري 
حصال حدث ملتاوني قبل إدرمج خسولر ماللتاون. بدالً من ذقك، تلام مقانشأة بوحتسوب 

خسولر ماللتاون مقاتاقعا ومقتغلرمت في تلك مقخسولر ماللتاونلا. يتا تحديث مبلغ خسولر 
ماللتاون مقاتاقعا في توريخ كل فترة تلرير موقي قتعكس مقتغلرمت في مخوطر ماللتاون 

منذ مالعترمف مألوقي. 

محاسبة التحوط

يلدم مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )9( متطلبوت جديدة قاحوسبا مقتحاط قتتاوشى 
بشكل أقرب مع إدمرة مقاخوطر.  تعال مقاتطلبوت على تأسلس منهج قولا على أسوس 

مقابودئ مقعوما قاحوسبا مقتحاط.  تنطبق مقتعديالت على كومل محوسبا مقتحاط مع 
مستثنوء تحاطوت مقللاا مقعودقا قاخوطر سعر مقفولدة )مقتي يشور إقلهو بـ "مقتحاطوت 

مقكللا قلللاا مقعودقا"(.  فلاو يتعلق بتحاطوت مقللاا مقعودقا، قد تستار مقانشأة 
بتطبلق متطلبوت محوسبا مقتحاط حوقلًا كاو في معلور مقاحوسبا مقدوقي )39(.  تا منح 

هذم مالستثنوء بشكل أسوسي نظرًا قكان مجلس مقاعويلر مقدوقلا قلاحوسبا يعوقج 
حوقلًا محوسبا مقتحاط كاشروع منفصل. 

تاريخ السريان

كون توريخ سريون مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )9( ها1 ينوير 2018م. إال أن مقتعديالت على 
مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )4( "علاد مقتأملن": تطبلق مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي 

)9( "مألدومت مقاوقلا" مع مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )4( "علاد مقتأملن" مقتي صدرت في 
12 سبتابر 2016م، تساح قلانشآت مقتي تلام بإصدمر علاد مقتأملن ضان نطوق مقاعلور 
مقدوقي قلتلرير مقاوقي )4( قلتخفلف من بعض آثور تطبلق مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي 
)9( قبل أن يدخل مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي مقجديد )17(" علاد مقتأملن" مقصودر عن 
مجلس مقاعويلر مقدوقلا قلاحوسبا حلز مقتنفلذ. تلدم مقتعديالت خلورين بديللن وهاو: 

تطبلق معفوء مؤقت قلاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )9( حتى  )1(
توريخ سريون مقاعلور مقتأملن مقجديد، أو  )أ ( 

فترمت مقتلرير مقاوقي مقسناي مقتي تبدأ في أو بعد 1 ينوير 2023م. إن هذم مقخلور  )ب ( 
متوح فلط قلانشآت مقتي ترتبط أنشطتهو بشكل دملا بوقتأملن وقا تطبق 

مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )9( سوبلو; أو;

تطبلق مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )9(، وقكن بوقنسبا قااجادمت موقلا محددة،   )2(
يتا مستبعود تأثلرمت بعض حوالت عدم مقتطوبق مقاحوسبلا مقتي تظهر قبل تطبلق 
معلور علاد مقتأملن مقجديد من قولاا مقدخل. خالل مقفترة مقارحللا، تاجد متطلبوت 

إلفصوحوت إضوفلا. 

قومت مقشركا بتنفلذ تلللا مفصل في بدميا 1 ينوير 2017م على: )1( ملورنا مقللاا 
مقدفتريا قاطلابوت مقشركا مقنوشئا عن مقعلاد ضان نطوق مقاعلور مقدوقي قلتلرير 

مقاوقي )4( )باو في ذقك عنوصر مقادملع أو مقاشتلوت مقضانلا مقتي ال ترتبط بعلاد 
مقتأملن( مع مجااع مقللاا مقدفتريا قجالع مطلابوتهو، و)2( ملورنا مجااع مطلابوت 

مقللاا مقدفتريا قلشركا مقتي ترتبط بوقتأملن مع مجااع مقللاا مقدفتريا قجالع 
مطلابوتهو. مستنودًا إقى هذه مقتلللاوت مستطوعت مقشركا تحديد أنهو مؤهلا قإلعفوء 

مقاؤقت. بوقتوقي، قررت مقشركا تأجلل تطبلق مقاعلور مقدوقي قلتلرير مقاوقي )9( 
حتى توريخ سريون معلور علاد مقتأملن مقجديد. إن مإلفصوحوت مقاطلابا ومقتي تتعلق 

بوقااجادمت مقاوقلا خالل فترة مقتأجلل مدرجا ضان مقلاملا مقاوقلا قلشركا. 

تقييم التأثير  

كاو في 31 ديسابر2021م، قدى مقشركا مجاوقي ماجادمت موقلا وماجادمت تتعلق 
بعلاد مقتأملن بابلغ 9.298 مللان ريول سعادي ومبلغ 2.724 مللان ريول سعادي، على 

مقتامقي. تاثل مقااجادمت مقاوقلا بصفا أسوسلا مو يلي:

مقنلد ومو في حكاه.	�
مستثاورمت مقاحتفظ بهو حتى توريخ مالستحلوق	�
 ودملع ألجل وصكاك محددة بابلغ 3.925 مللان ريول سعادي 	�

)2020م: 2.854 مللان ريول سعادي(.
مستثاورمت مصنفا بوقللاا مقعودقا محتفظ بهو من خالل قولاا مقدخل بابلغ 3.258 	�

مللان ريول سعادي )2020م: 3.695 مللان ريول سعادي(.
ماجادمت موقلا أخرى باو فلهو مستثاورمت متوحا قلبلع بابلغ 2.115 مللان ريول 	�

سعادي )2020م: 2.203 مللان ريول سعادي(.

ال تزمل مقشركا في مقارمحل مألخلرة من تلللاهو قللوس مقتأثلر من تطبلق مقاعلور 
مقدوقي قلتلرير مقاوقي )9(. ومع ذقك، ال تتاقع مقشركا أن يكان قلاعلور مقدوقي قلتلرير 

مقاوقي )9( تأثلر جاهري من حلث تصنلف وقلوس مقااجادمت مقاوقلا.

فلاو يلي مقسلوسوت مقاحوسبلا مقتي تا مستخدممهو عن معدمد هذه مقلاملا مقاوقلا:

)1(  األدوات المالية - االعتراف األولي والقياس الالحق

تتكان مألدومت مقاوقلا من مقااجادمت ومقاطلابوت مقاوقلا.

تتكان مقااجادمت مقاوقلا من مقنلد ومو في حكاه، وأقسوط تأملن مدينا، ومالستثاورمت، 
وودملع مألجل، ومقاديعا مقنظوملا، ومقذما مقادينا مألخرى. أمو مقاطلابوت مقاوقلا، فتتكان 

من فولض عاللوت مقتأملن مقاستحق مقدفع ومبوقغ مستحلا قجهوت ذمت عالقا، وبعض 
مقاطلابوت مألخرى.

تاريخ االعتراف 

يتا إدرمج عاللوت مقشرمء ومقبلع مقانتظاا قألدومت مقاوقلا في توريخ مقاتوجرة ــ أي مقتوريخ 
مقذي تصبح فله مقشركا طرفًا في مألحكوم مقتعوقديا قألدمة.  إن عاللوت مقشرمء ومقبلع 

مالعتلوديا هي مشتريوت أو مبلعوت قألدومت مقاوقلا مقتي تتطلب تسايا مألدمة ضان إطور 
زمني يتا تحديده عاامو حسب مألنظاا أو مألعرمف مقسولدة في مقساق.

قياس األدوات المالية

يتا قلوس جالع مألدومت مقاوقلا مبدللًا بوقللاا مقعودقا بوإلضوفا، في حوقا مقااجادمت 
مقاوقلا ومقاطلابوت مقاوقلا غلر مقادرجا بوقللاا مقعودقا من خالل قولاا مقدخل، ألي 

تكوقلف إضوفلا مبوشرة متعللا بوالقتنوء أو مإلصدمر.  يعتاد تصنلف مألدومت مقاوقلا عند 
مالعترمف مالوقي على مقغرض مقذي تا من أجله مقتنوء مألدومت مقاوقلا وخصولصهو. بعد 

مقللوس مألوقي، يتا تسجلل مألدومت مقاوقلا بوقتكلفا مقاطفأة فلاو عدم مالستثاورمت 
مقاصنفا بوقللاا مقعودقا من خالل قولاا مقدخل ومالستثاورمت مقاتوحا قلبلع حلث يتا 

تسجللهو بوقللاا مقعودقا.
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)2(  النقد وما في حكمه

يتكان مقنلد ومو في حكاه من مألرصدة قدى مقبناك وودملع ألجل مقتي ال تتجووز مدة 
مستحلوقهو مألصللا ثالثا أشهر من توريخ مالقتنوء.

)3(  أقساط التأمين المدينة 

يتا إدرمج مألقسوط مقادينا كإجاوقي قألقسوط مقاستحلا مقلبض مقاكتتبا بااجب 
علاد مقتأملن نوقصًا مخصص أي مبوقغ غلر قوبلا قلتحصلل. يتا تكاين مخصص 

قلابوقغ غلر مقلوبلا قلتحصلل عند وجاد أدقا ماضاعلا تشلر إقى عدم قدرة مقشركا 
على تحصلل جالع مقابوقغ في مامعلدهو مقاستحلا مألصللا. يتا شطب مقديان 

مقاعدوما حول تكبدهو. تظهر تحصلالت مقابوقغ مقتي سبق شطبهو الحلًا في قولاا 
مقدخل.

)4(  تكاليف اقتناء وثائق التأمين 

يتا تأجلل مقعااالت ومقتكوقلف مقابوشرة مإلضوفلا مقتي يتا تكبدهو ومقاتعللا بوقتنوء 
وتجديد علاد مقتأملن. يتا إطفوء تكوقلف مالقتنوء مقاؤجلا الحلًا طامل مدة علد 

مقتأملن حول تحلق مألقسوط ومالفصوح عنهو ضان بند مصروفوت مقبلع ومقتسايق في 
قولاا مقدخل. يتا محتسوب مقتغلرمت في مقعار مإلنتوجي مقاتاقع قتلك مقاثولق أو نااذج 

مالستهالك مقاتاقع قلانوفع مالقتصوديا مقاستلبللا مقاضانا في مألصل بامسطا تغللر 
مدة مالطفوء وُتعومل كتغللر في مقتلدير مقاحوسبي. وفي حول عدم تحلق مالفترمضوت 

مقاتعللا بوقربحلا مقاستلبللا قهذه مقاثولق، ياكن تسريع مطفوء تلك مقتكوقلف وهذم 
قد يتطلب إجرمء شطب إضوفي النخفوض مقللاا في قولاا مقدخل. يتا أخذ تكوقلف 

مقتنوء مقاثولق مقاؤجلا بوالعتبور أيضًا عند تلللا مختبور كفويا مالقتزمم قكل سنا موقلا. 

)5(  االستثمارات  

)أ (  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

يتا تصنلف مالستثاورمت بوقللاا مقعودقا من خالل قولاا مقدخل إن كونت مصنفا 
كوستثاورمت محتفظ بهو قلاتوجرة أو محددة قذقك مقغرض عند مالعترمف مألوقي. من 

مالستثاورمت في مقصكاك ومألسها ومقصنوديق مقاشتركا يحتفظ بهو قلتدمول وبنوًء 
علله يتا تصنلفهو على أنهو مدرجا بوقللاا مقعودقا من خالل قولاا مقدخل. تسجل 

تكوقلف مقاعوملا مقاتعللا بهذه مالستثاورمت مبوشرًة في قولاا مقدخل عند تكبدهو. 
يتا الحلًا إعودة قلوس هذه مالستثاورمت حلث يتا تسجلل كوفا مقتغلرمت في مقللاا 

مقعودقا في قولاا مقدخل. 

)ب (  استثمارات متاحة للبيع 

هي مستثاورمت غلر مشتلا محددة كوستثاورمت متوحا قلبلع أو غلر مصنفا كفئا أخرى 
من مقااجادمت مقاوقلا. وتكان مقنلا في مالحتفوظ بهذه مالستثاورمت قفترة زمنلا غلر 
محددة حلث من مقاحتال أن يتا بلعهو مستجوبًا الحتلوجوت مقسلاقا أو مقتغلرمت في 

مسعور مقعااقا مقخوصا أو أسعور مقصرف مألجنبي أو أسعور مالسها. 

يتا إدرمج مالستثاورمت مقاصنفا كوستثاورمت متوحا قلبلع بدميًا بوقللاا مقعودقا باو 
في ذقك تكوقلف مقاعوملا مقابوشرة ومإلضوفلا ويتا قلوسهو الحلًا بوقللاا مقعودقا 
بوستثنوء مألسها غلر مقادرجا مقتي يتعذر قلوس قلاهو مقعودقا بصارة ُيعتد بهو 

فلتا إدرمجهو بوقتكلفا. يتا تسجلل أي أربوح أو خسولر غلر محللا نوتجا عن مقتغلرمت 
في مقللاا مقعودقا من خالل قولاا مقدخل مقشومل إقى أن يتا بلع تلك مالستثاورمت أو 

خفض مالستثاورمت نتلجا هباط مقللاا حلث يتا إعودة تصنلف أي مكوسب أو خسولر 
مترمكاا سبق تسجللهو في حلاق مقالكلا إقى قولاا مقدخل قلفترة ويتا مإلفصوح عنهو 

كاكوسب/)خسولر( من مستثاورمت غلر معدة قلاتوجرة.

)ج (  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

مالستثاورمت مقاحتفظ بهو حتى توريخ مالستحلوق هي مالستثاورمت ذمت مقدفعوت مقثوبتا 
أو مقلوبلا قلتحديد ومالستحلوق مقثوبت ومقتي قدى مإلدمرة مقنلا مإليجوبلا ومقلدرة على 

مالحتفوظ بهو حتى توريخ مالستحلوق تصنف على أنهو محتفظ بهو حتى توريخ مالستحلوق. 
يتا مالعترمف بوالستثاورمت مبدلًلو بوقللاا مقعودقا باو في ذقك تكلفا مقاعوملا مقابوشرة 

ومقزملدة. بعد مقللوس مقابدلي، يتا قلوسهو بوقتكلفا مقاطفأة نوقًصو خسولر منخفوض 
مقللاا، إن وجدت. 

)6(  ودائع األجل

ُتدرج ودملع مألجل ومقتي قهو توريخ مستحلوق أصلي ألكثر من ثالثا أشهر في قولاا مقاركز 
مقاوقي بوقللاا مقعودقا بدميا ويتا قلوسهو الحلًا بوقتكلفا مقاطفأة بوستخدمم طريلا 

مقعولد مقفّعول نوقصًا أي منخفوض في مقللاا.

)7(  التجهيزات واألثاث  

يتا تسجلل مقتجهلزمت ومألثوث مبدلًلو في قولاا مقاركز مقاوقي بوقتكلفا. يتا إجرمء 
مقللوس مقالحق بوقتكلفا نوقًصو مالستهالك مقاترمكا وأي منخفوض في مقللاا. يتا 

محتسوب مالستهالك على أسوس مقلسط مقثوبت على مدى مألعاور مإلنتوجلا مقالدرة 
قألصال. مألعاور مإلنتوجلا مقالدرة قلااجادمت قحسوب مالستهالك هي كاو يلي:

سنامت

 تحسلنوت على مبوني مستأجرة 
)أعاول مدنلا وأعاول إنشوءمت وتجهلزمت(

15 سنا أو إقى نهويا 
علد مقتأجلر

5 إقى 20 سناأثوث وتجهلزمت وأصال حق مستخدمم

2.5 إقى 7 سنامتأجهزة كابلاتر وتكناقاجلو مقاعلاموت ومقبنلا مقتحتلا

4 سنامتسلورمت

تتا مرمجعا مقللا مقاتبللا ومألعاور مإلنتوجلا وطريلا مالستهالك ويتا تعديلهو حسباو 
ها ماللا في نهويا كل سنا موقلا. تتا مرمجعا مالنخفوض في مقللاا عندمو تشلر 

مألحدمث أو مقتغلرمت في مقظروف إقى محتاول عدم ممكونلا مستردمد مقللاا مقدفتريا. يتا 
إدرمج مخصص مالستهالك مقاحال قلسنا في قولاا مقدخل على أسوس فعلي. وبوقاثل 

فإنه يتا إدرمج مقخسولر مقنوتجا من مالنخفوض في مقللاا ـ إن وجدت ـ في قولاا مقدخل. 

يتا تحالل مصروفوت مإلصالح ومقصلونا على قولاا مقدخل. تتا رسالا مقاصروفوت 
الحلًا فلط إذم كون هنوك محتاول أن تكان مقانوفع مالقتصوديا مقاستلبللا مقارتبطا 
بوقاصروفوت عولدة إقى مقشركا. ُتدرج مقاكوسب/مقخسولر من بلع مألثوث ومقتجهلزمت 

وأصال حق مستخدمم في قولاا مقدخل.

)8( الموجودات غير الملموسة 

يتا إظهور مقااجادمت غلر مقالااسا )برممج تلنلا مقاعلاموت( مقالتنوة بصارة مستللا 
بوقتكلفا مقتوريخلا. تحال هذه مقااجادمت أعاور إنتوجلا محددة ويتا إدرمجهو الحلًا 

بوقتكلفا بعد مستبعود خسولر مالطفوء مقاترمكا ومنخفوض مقللاا. تلام مقشركا بإطفوء 
مقااجادمت غلر مقالااسا ذمت مألعاور مإلنتوجلا بوستخدمم طريلا مقلسط مقثوبت طامل 

مقفترمت مقتوقلا:

سنامت

3 إقى 7برممج تلنلا مقاعلاموت 
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)9(  الشهرة

يتا قلوس مقشهرة مبدللو عند زيودة مقللاا مقعودقا قلثان مقادفاع عن مقللاا مقعودقا 
قلااجادمت ومقاطلابوت مقالتنوة مقاحددة. بعد مالعترمف مألوقي، يتا قلوس مقشهرة 

بوقتكلفا نوقصًا أي خسولر منخفوض قلاا مترمكاا. يتا فحص مقشهرة سنايو أو أكثر 
قاعرفا مدى مالنخفوض في مقللاا حول أشورت مألحدمث أو مقتغلرمت في مقظروف إقى 

محتاوقلا منخفوض مقللاا مقدفتريا. يتا تحديد منخفوض قلاا مقشهرة من خالل تلللا 
مقابوقغ مقلوبلا قالستردمد بامسطا مقاحدة مقااقدة قلنلد )أو مجااعا مقاحدمت مقااقدة 
قلنلد( مقتي تتعلق بهو مقشهرة. عندمو يكان مقابلغ مقلوبل قالستردمد قلاحدة مقااقدة 

قلنلد )أو مجااعا مقاحدمت مقااقدة قلنلد( أقل من مقللاا مقدفتريا قلاحدة مقااقدة 
قلنلد )أو مجااعا مقاحدمت مقااقدة قلنلد( مقتي تتعلق بهو مقشهرة، يتا حلنهو إدرمج 
خسورة منخفوض مقللاا في قولاا مقدخل. ال ياكن عكس قلد خسولر منخفوض مقللاا 

مقاتعللا بوقشهرة في فترمت مستلبللا.

)10(  فحص كفاية المطلوبات 

تلام مقشركا في توريخ كل تلرير موقي بتلللا مو إذم كونت مطلابوت مقتأملن مقادرجا 
كوفلا أم ال وذقك عن طريق مستخدمم مقتلديرمت مقحوقلا قلتدفلوت مقنلديا مقاستلبللا 
مقاتعللا بعلاد مقتأملن. إذم أظهر هذم مقتلللا أن مقللاا مقدفتريا قاطلابوت مقتأملن 

غلر كوفلا على ضاء مقتدفلوت مقنلديا مقاستلبللا مقالدرة، يتا فارًا تسجلل كومل 
ملدمر مقعجز في قولاا مقدخل ويتا تكاين مخصص قلاخوطر مقلولاا.

)11(  الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع  

تسجل مقاطلابوت ملوبل مقابوقغ مقاطلاب سدمدهو في مقاستلبل قلبضولع أو مقخدموت 
مقتي تا مقحصال عللهو سامًء تا أم قا يتا تلديا فوتارة بهو من مقاارد.

)12(  المخصصات 

ُتدرج مقاخصصوت عندمو يكان قدى مقشركا مقتزمم )قوناني أو ضاني( نوشئ عن حدث 
سوبق ومن مقاحتال وجاد تدفق قلاامرد ذمت منوفع مقتصوديا قتسايا مالقتزمم وياكن 

تلدير مبلغ مالقتزمم بصارة ُيعتد بهو. 

)13(  مكافأة نهاية الخدمة 

يتا محتسوب مقاستحلوت بوقللاا مقحوقلا قلدفعوت مقاتاقعا مستلباًل فلاو يتعلق 
بوقخدموت مقتي يلدمهو مقااظفان وحتى نهويا فترة مقتلرير مقاوقي بوستخدمم طريلا 

ملتاون مقاحدة مقاتاقعا. يتا مألخذ في مالعتبور مألجار مقاتاقعا مستلباًل ومستايوت 
مقرومتب ومو قدى مقااظفلن مقاغودرين من خبرمت وفترمت مقخدما. يتا خصا مقدفعوت 

مقاستلبللا مقاتاقعا بوستخدمم عاملد مقساق كاو في نهويا فترة مقتلرير مقاوقي 
بوقنسبا قسندمت مقشركوت مقعوقلا مقجادة ذمت مآلجول ومقعاالت مقتي تطوبق ـ وبأقرب 

درجا ماكنا ـ مقتدفلوت مقنلديا مقخورجا مقاستلبللا مقتلديريا. يتا صرف مقتزمم دفعوت 
مقانوفع عند مستحلوقه. ويتا إدرمج إعودة قلوس )مقاكوسب/مقخسولر مالكتامريا( نتلجا 
قلتعديالت ومقتغللرمت مقلولاا على مقخبرة في مالفترمضوت مالكتامريا في قولاا مقدخل 

مقشومل. 

)14(  دفعات على أساس السهم

يتا قلوس تكلفا معومالت تسايا أسها مقااظفلن بوقرجاع إقى قلاهو مقعودقا في 
توريخ مقانح. توريخ مقانح ها مقتوريخ مقذي يتفق علله كل من مقانشأة ومقااظف على 
متفوقلا مقدفع على أسوس مألسها، مع وجاد تفوها مشترك بلن مقانشأة ومقطرف 

مقالوبل على شروط وأحكوم مالتفوق. يتا إدرمج تكلفا معوملا تسايا مالسها -إضوفا 
إقى زيودة ملوبلا في مالسها كإحتلوطي قلدفع على أسوس مألسها -على مدى فترة 

مقافوء بوألدمء و/أو شروط مقخدما ومقتي تنتهي في توريخ أحللا مقعومللن مقكوملا 
قلاكوفأة )"توريخ مقانح"(. تعكس مقاصروفوت مقاترمكاا مقاحللا قاعومالت تسايا 

مالسها في توريخ كل تلرير موقي وحتى توريخ مقانح مدى منتهوء صالحلا فترة مقانح 
وأفضل تلدير قلشركا وقعدد أدومت حلاق مقالكلا مقتي سلتا منحهو في مقنهويا. 

ياثل مقاصروف مقذي يتا تحالله أو عكسه في قولاا مقدخل قفترة موقلا حركا 
مقاصروفوت مقاترمكاا مقاسجلا في بدميا ونهويا تلك مقفترة.

وفي حوالت محتجوز تلك مقاكوفأة )مثاًل عندمو ال يتا مستلفوء شروط مقانح ذمت مقعالقا( 
تلام مقشركا بعكس مقاصروفوت ذمت مقعالقا بتلك مقِاَنح ومقتي سبق إدرمجهو في 

قولاا مقدخل. وحلثاو يتا إقغوء مقاكوفأة بوألسها )وقلس محتجوز مقاكوفأة(، فإنهو تعومل 
وكأنهو ُمنحت في توريخ مإلقغوء ويتا مإلدرمج مقفاري ألي مصروف قا يتا تسجلله بعد 

بخصاص مقاكوفأة.

إن قلاا مألسها مقاعود شرملهو باو في ذقك مقتكوقلف مقارتبطا بعاللا مقشرمء، يتا 
مدرمجهو كخصا من حلاق مقالكلا.

)15(  انخفاض قيمة الموجودات المالية  

تلام مقشركا في كل توريخ تلرير موقي بتلللا مو إذم كون هنوك أي دقلاًل ماضاعلًا على 
منخفوض قلاا أي أصل موقي أو مجااعا من مقااجادمت مقاوقلا. ويعتبر مألصل مقاوقي 
أو مجااعا مقااجادمت مقاوقلا قد منخفضت فلط في حول كون هنوك دقلاًل ماضاعلًا 

على منخفوض مقللاا نتلجا قامحد أو أكثر من مألحدمث مقتي وقعت بعد مالعترمف مالوقى 
بوألصل )حدث مقخسورة( وأن حدث مقخسورة هذم )أو مألحدمث( قه تأثلر على مقتدفلوت 
مقنلديا مقاستلبللا مقتلديريا قألصل مقاوقي أو قاجااعا مقااجادمت مقاوقلا مقتي 

ياكن تلديرهو بصارة يعتد بهو. وفي حول وجاد هذم مقدقلل، فإن أي خسورة نوتجا عن 
مالنخفوض في مقللاا ُتدرج في قولاا مقدخل. قد يتضان دقلل منخفوض مقللاا مؤشرمت 
على أن مقدملنلن أو مجااعا من مقدملنلن يامجهان صعابوت موقلا كبلرة أو تعثر وتأخر 

في سدمد مقدفعوت أو محتاوقلا تعرضها قإلفالس أو إعودة هلكلا موقلا وبلونوت ياكن 
مالحظوتهو تدل على وجاد منخفوض ياكن قلوسه في مقتدفلوت مقنلديا مقاستلبللا 
مقتلديريا مثل مقتغلرمت في مقاتأخرمت أو مألحامل مالقتصوديا مقتي تامكب حوالت مقتعثر 

في مقسدمد. يتحدد مالنخفوض في مقللاا على مقنحا مقتوقي:

في حول مقااجادمت مقادرجا بوقتكلفا، فإن مالنخفوض في مقللاا ها مقفرق بلن  )أ ( 
مقللاا مقدفتريا ومقللاا مقحوقلا قلتدفلوت مقنلديا مقاستلبللا مقاخصاما طبلو 

قسعر مقساق مقحوقي قااجادمت موقلا ماوثلا.
)ب ( في حول مقااجادمت مقادرجا بوقتكلفا مقاطفأة، فإن مالنخفوض في مقللاا ها مقفرق 

بلن مقللاا مقدفتريا ومقللاا مقحوقلا قلتدفلوت مقنلديا مقاخصاما طبلو قسعر 
مقعااقا مألصلي مقفّعول.

فلاو يتعلق بوألورمق مقاوقلا مقاتوحا قلبلع، تدرج أي زيودة الحلا في مقللاا مقعودقا قهذه 
مالورمق مقاوقلا منخفضا مقللاا في قولاا مقدخل مقشومل مآلخر وتسجل ضان محتلوطي 

مقللاا مقعودقا قالستثاور مو قا تاثل هذه مقزيودة منخفوضًا في خسولر مالنخفوض في 
مقللاا مقتي ياكن أن تتعلق بشكل ماضاعي بحدث بعد خسورة مالنخفوض في مقللاا 
مقادرجا في قولاا مقدخل.  وفي هذه مقحوقا تدرج خسولر مالنخفوض في مقللاا كاكسب 

في قولاا مقدخل. ال يتا عكس مالنخفوض في مقللاا مقاتعلله بوالستثاورمت في أدومت 
حلاق مقالكلا مقاتوحا قلبلع من خالل مقربح أو مقخسورة.
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)16(  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

تلام مقشركا في توريخ كل تلرير موقي بتلللا مو إذم كون هنوك مؤشر على محتاول 
حدوث منخفوض في قلاا أصل معلن. وفي حول وجاد هذم مقاؤشر أو عندمو يكان 

مختبور منخفوض مقللاا مقسناي ألصل مطلابو، تلام مقشركا بتلدير قلاا مألصل 
مقلوبلا قالستردمد. قلاا مألصل مقلوبلا قالستردمد هي مقللاا مقعودقا قألصل أو مقاحدة 

مقااقدة قلنلد نوقصو تكوقلف مقبلع أو قلاته في مالستخدمم ومقتي تحدد قكل أصل 
بصارة مستللا -أيهاو أعلى، مو قا يكن مألصل غلر منتج قتدفلوت نلديا مستللا 

إقى حد كبلر عن مقااجادمت مألخرى أو عن مجااعا من مقااجادمت. عندمو تزيد مقللاا 
مقدفتريا قألصل أو مقاحدة مقااقدة قلنلد عن قلاته أو قلاتهو مقلوبلا قالستردمد، يعتبر 

مألصل على أنه قد حدث منخفوض في قلاته ويتا تخفلض قلاته نزوالً على مقللاا 
مقلوبلا قالستردمد. عند تلدير مقللاا قلد مالستخدمم، يتا تخفلض مقتدفلوت مقنلديا 
مقاستلبللا مقتلديريا إقى قلاتهو مقحوقلا بوستخدمم معدل خصا مو قبل مقضريبا 

ومقذي يعكس تلديرمت مقساق مقحوقلا قلللاا مقزمنلا قلنلاد ومقاخوطر مقاحددة قألصل. 

عند تحديد مقللاا مقعودقا نوقصو تكوقلف مقبلع يتا أخذ معومالت مقساق مقاتدموقا مؤخرًا 
بعلن مالعتبور، إن كونت متوحا. إذم قا يكن متوحًا تحديد تلك مقاعومالت، فلتا مستخدمم 

طريلا تلللا منوسبا. يتا تاثلق مقللا مقاحسابا عن طريق مضوعفوت مقتلللا 
وأسعور مقسها مقاتدمول أو مؤشرمت مقللاا مقعودقا مألخرى مقاتوحا.

تعتاد مقشركا في محتسوب منخفوض مقللاا إقى مامزنوت مفصلا وحسوبوت متاقعا 
يتا إعدمدهو بشكل مستلل قكل وحدة من مقاحدمت مقااقدة قلنلد في مقشركا ومقتي 
تا تازيع مقااجادمت مقفرديا على أسوسهو. تغطي تلك مقاامزنوت ومقحسوبوت مقاتاقعا 
بشكل عوم فترة تاتد من ثالث إقى خاس سنامت. بوقنسبا قلفترمت مألطال، فإنه يتا 

محتسوب معدل ناا طايل مألجل وُيَطَبق على مقتدفلوت مقنلديا مقاستلبللا بعد مقسنا 
مقخومسا.

يتا تسجلل خسولر منخفوض مقللاا من مقعاللوت مقاستارة في قولاا مقدخل.

بوقنسبا قلااجادمت، بوستثنوء مقشهرة، يتا إجرمء تلللا في توريخ كل تلرير موقي 
قاعرفا مو إذم كون هنوك أي مؤشر على أن خسولر منخفوض مقللاا مقاسجلا سوبلًا قا 
تعد ماجادة أو قد منخفضت. وفي حول وجاد مثل هذم مقدقلل، تلام مقشركا بتلدير 

مقللاا مقلوبلا قالستردمد قألصل. يتا عكس خسورة مالنخفوض مقاسجلا سوبلًا فلط إذم 
كون هنوك تغللرًا في مالفترمضوت مقاستخدما قتحديد مقللاا مقلوبلا قالستردمد قألصل 

منذ أن تا تسجلل آخر خسورة منخفوض. يكان عكس مقللد محدودًا بحلث ال تتجووز 
مقللاا مقدفتريا قألصل قلاته مقلوبلا قالستردمد وال تتجووز قلاته مقدفتريا مقتي كون 

من مقااكن تحديدهو بعد خصا مالستهالك وكأنه قا يتا تحللق خسورة منخفوض في 
مقللاا قألصل في سنامت سوبلا. يتا تسجلل عكس مقللد في قولاا مقدخل.

)17(  إلغاء االعتراف  

األصل المالي

يتا إقغوء قلد مألصل مقاوقي )أو حلثاو ينطبق جزء من مألصل مقاوقي أو جزء من مجااعا 
ماجادمت موقلا ماوثلا( إذم:

منتهت صالحلا حق مقحصال على تدفلوت نلديا من مألصل.	�
حاقت مقشركا حلاقهو في مستالم مقتدفلوت مقنلديا من مألصل أو مفترضت وجاد 	�

مقتزمم قسدمد مقتدفلوت مقنلديا مقاستلاا بوقكومل دون تأخلر جاهري مقى طرف ثوقث 
بااجب "ترتلبوت تارير" سامء )أ( حاقت مقشركا بشكل جاهري جالع مخوطر ومنوفع 

مألصل أو )ب( قا تلا مقشركا بتحايل كوفا مخوطر ومنوفع مألصل أو مالحتفوظ بهو 
بشكل جاهري، وقكن نللت مقسلطرة عن مألصل.

عندمو تلام مقشركا بتحايل حلاقهو الستالم مقتدفلوت مقنلديا من أصل أو تبرم 
متفوقلا "تارير"، فإنهو تلام بتلللا مو إذم كونت وإقى أي مدى قد محتفظت باخوطر 

ومنوفع مقالكلا. وفي حول قا تلا مقشركا بتحايل أو مالحتفوظ بكوفا مقاخوطر ومقانوفع 
قألصل بشكل جاهري وقا تلا بتحايل مقسلطرة عنه، فإنه يتا مثبوت مألصل بالدمر 

مشوركا مقشركا مقاستارة في مألصل. وفي هذه مقحوقا تلام مقشركا أيضو بإدرمج مقتزمم 
ملوبل قه. يتا قلوس مقااجادمت مقاحاقا ومالقتزمموت مقارتبطا بهو على أسوس يعكس 

مقحلاق ومالقتزمموت مقتي محتفظت بهو مقشركا. تلوس مقاشوركا مقاستارة مقتي تأخذ 
شكل ضاون على مقااجادمت مقاحاقا بوقحد مألدنى قلللاا مقدفتريا مألصللا قألصل 

ومقحد مألقصى قلثان مقذي ياكن أن ُيطلب من مقشركا سدمده.

االلتزام المالي

يتا إقغوء قلد مالعترمف بوالقتزمم مقاوقي عندمو يتا مالعفوء من مالقتزمم مقاحدد أو إقغوؤه أو 
منتهوء صالحلته.

)18(  تحقق االيرادات  

األقساط المكتسبة

تلام مقشركا بإصدمر علاد تأملن قصلرة مألجل فلط قتلديا خدموت رعويا طبلا 
)"تأملن طبي"( في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا. يتا تسجل مألقسوط في مقدخل على 

مدى فترمت مقاثولق مقاتعللا بهو على أسوس نسبي مستنودًا إقى طريلا مقـ 365. تاثل 
مألقسوط غلر مقاكتسبا ذقك مقجزء من مألقسوط مقاكتتبا مقاتعللا بفترة تغطلا 

مقتأملن غلر مقانتهلا. ُيسجل مقتغلر في مخصص مألقسوط غلر مقاكتسبا في قولاا 
مقدخل.

ايرادات االستثمار والعمولة 

تتكان إيرمدمت أو خسولر مالستثاور من مقاكوسب ومقخسولر غلر مقاحللا ومقاحللا من 
مالستثاورمت. يتا مالعترمف بإيرمدمت مقعااقا على ودملع مألجل بوستخدمم طريلا مقعولد 

مقفّعول في قولاا مقدخل. 

)19(  أقساط إعادة التأمين

ُتسجل أقسوط إعودة مقتأملن مقصودرة كخصا من صوفي مألقسوط مقاكتسبه. ُتحال 
أقسوط إعودة مقتأملن على مقدخل على مدمر مدة مقاثولق مقاتعللا بهو وبأسوس نسبي.

)20(  المطالبات  

ُتحال مقاطوقبوت ومقتي تتكان من مقابوقغ مقاستحلا مقدفع قازودي مقخدموت مقطبلا 
ومألطرمف مألخرى عندمو تصبح متسحلا مقدفع على قولاا مقدخل حول تكبدهو. تشال 

مقاطوقبوت مقابوقغ مقتلديريا مقاستحلا مقدفع مقابلغ عنهو قلشركا وتلك مقاطوقبوت مقتي 
قا يتا مقتبللغ عنهو قلشركا كاو في توريخ مقتلرير مقاوقي.

تلام مقشركا بتلدير مطوقبوتهو بنوًء على مقخبرة مقسوبلا. إضوفا قذقك، يتا مالحتفوظ 
باخصص بنوًء على تلدير مإلدمرة وخبرة مقشركا مقسوبلا ملوبل تكلفا تسايا مقاطوقبوت 

مقاتكبدة ومقتي قا يتا مقتبللغ عنهو كاو في توريخ مقتلرير مقاوقي. يتا إضوفا أي فرق 
بلن مقاخصصوت كاو في توريخ قولاا مقاركز مقاوقي ومقابوقغ مقتي تا تسايتهو في 

مخصصوت مقسنا مقتوقلا في قولاا مقدخل قتلك مقسنا.

ال تلام مقشركا بخصا إقتزمموتهو قلاطوقبوت غلر مقادفاعا، حلث أنه يتاقع دفع كوفا 
مقاطوقبوت خالل سنا من توريخ قولاا مقاركز مقاوقي.
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)21(  عقود التأمين   

علاد مقتأملن هي تلك مقعلاد مقتي تلام مقشركا )شركا مقتأملن( بإصدمرهو عندمو 
تلبل تحال مخوطر تأملن جاهريا عن طرف آخر )حومل مقاثللا( وذقك بوقاامفلا على 
تعايض حومل مقاثللا في حول أثرت بعض مألحدمث مقاستلبللا غلر مقاؤكدة )مقحدث 
مقاؤمن علله( سلبلًا على حومل مقاثللا. وبصفا عوما تحدد مقشركا مو إذم كون عللهو 

مخوطر تأملنلا جاهريا وذقك بالورنا مقانوفع مقادفاعا مع مقانوفع مقاستحلا في حول 
عدم تحلق مقحدث مقاؤمن علله.

وفي حول تصنلف علد كعلد تأملن، فإنه يبلى كعلد تأملن طامل مدة صالحلته حتى 
قا منخفضت مخوطر مقتأملن بشكل كبلر خالل هذه مقفترة، إال إذم منتهت صالحلا كوفا 

مقحلاق ومالقتزمموت.

)22(  عقود إعادة التأمين المحتفظ بها 

من أجل تلللل مقتعرض قلاخوطر مقاوقلا من مقاطوقبوت مقضخاا فإن مقشركا تبرم 
متفوقلوت إعودة تأملن مع معلدي تأملن معروفلن محللًا وعوقالًا. يتا تلدير مقاطوقبوت 

مقاستحلا مقلبض من معلدي مقتأملن بطريلا تتفق مع مقتزمم مقاطوقبا ووفلو قعلد 
إعودة مقتأملن. تظهر هذه مقابوقغ، إن وجدت، تحت بند "حصا معلدي مقتأملن من 

مقاطوقبوت مقلولاا" في قولاا مقاركز مقاوقي حتى يتا مالتفوق على مقاطوقبا وتسديدهو 
من قبل مقشركا. عند سدمد مقاطوقبا يتا تحايل مقابلغ مقاستحق من معلدي مقتأملن 

فلاو يتعلق بوقاطوقبا مقادفاعا إقى مقابوقغ مقاستحلا من/)إقى( معلدي مقتأملن.

تلام مقشركا في توريخ كل تلرير موقي بتلللا مو إذم كون هنوك أي مؤشر على محتاول 
منخفوض أصل إعودة تأملن. وفي حول وجاد مؤشر على منخفوض مقللاا، تلام مقشركا 

بإعودة تلللا رساي قلابلغ مقلوبل قالستردمد. وفي حول زيودة مقللاا مقدفتريا ألصل 
معودة مقتأملن عن مقابلغ مقلوبل قالستردمد، عندلذ يعتبر مألصل قد تعرض النخفوض في 

قلاته ويتا تخفلضه إقى قلاته مقلوبلا قالستردمد.

)23(  المصروفات    

مصروفوت مقبلع ومقتسايق هي تلك، مقاصروفوت مقتي تتعلق باندوبي مقابلعوت، 
وترويج مقانتجوت، ومالعالنوت ورسام نظوملا، ورسام مستخدمم مقعالما مقتجوريا، وتكوقلف 

مقتلبلا. ُتصنف كوفا مقاصروفوت مألخرى كاصروفوت عااملا وإدمريا.

)24(  التقارير القطاعية    

مقلطوع مقتشغللي ها أحد أجزمء مقانشأة مقتي:

-  تاورس أنشطا تحلق إيرمدمت وتتكبد مصروفوت من خالقهو )باو فلهو ماليرمدمت 
ومقاصروفوت مقاتعللا بوقاعومالت مع قطوعوت أخرى قنفس مقانشأة(، و

-  تخضع نتولجهو مقتشغلللا بشكل منتظا قلارمجعا من قبل صوحب مقلرمر مقرللسي 
بوقانشأة التخوذ قرمرمت بشأن مقاامرد مقامجب تازيعهو قللطوعوت وتلللا مدمءهو( و

تتامفر معلاموت موقلا منفصلا بشأنهو.  -

)25(  عقود اإليجار   

أصول حق االستخدام

تلام مقشركا بإثبوت مقااجادمت مقخوصا بحق مالستخدمم بتوريخ بدء علد مإليجور )أي بتوريخ 
تافر مألصل مقاعني قالستخدمم(.

ُتطبق مقشركا نااذج مقتكلفا وتلام بللوس أصل حق مالستخدمم بوقتكلفا:

1.  نوقًصو أي مستهالك مترمكا وأي خسولر منخفوض مترمكاا، و

2.  مقاعدقا نتلجا أي إعودة قلوس القتزمم مإليجور نتلجا تعديالت قعلد مإليجور

مو قا تكن مقشركا متأكدة بشكل معلال من مقحصال على ملكلا مألصل مقاؤجر في 
نهويا مدة مإليجور، بشكل عوم، سلكان حق مستخدمم مألصل مسووًيو القتزمموت مإليجور. 

وقكن إذم كونت هنوك أي تكوقلف إضوفلا مثل تكوقلف تجهلز مقااقع، أو مقادملع غلر 
مقلوبلا قالستردمد، أو مقاصوريف مألخرى مقاتعللا بوقاعوملا ومو إقى ذقك، فإنه يجب إضوفا 

تلك مقتكوقلف ومقاصوريف إقى قلاا أصل حق مالستخدمم.

يتا مستهالك أصل حق مالستخدمم الحًلو بوستخدمم طريلا مقلسط مقثوبت على مدة 
مقعار مإلنتوجي ألصل حق مالستخدمم أو نهويا مدة مإليجور، أيهاو يكان أوالً. تخضع أصال 

حق مالستخدمم قارمجعا مإلنخفوض في مقللاا. 

التزامات عقود اإليجار

عند مإلثبوت مألوقي، ياثل مقتزمم علد مإليجور مقللاا مقحوقلا قجالع مقدفعوت مقاتبللا 
قلاؤجر، ويتا خصاهو بوستخدمم معدل مقفولدة مقضاني في مإليجور أو إذم كون من غلر 

مقااكن تحديد هذم مقاعدل بسهاقا، فلستخدم معدل مالقترمض مإلضوفي قلشركا. 
وبشكل عوم، تستخدم مقشركا معدل مالقترمض مإلضوفي كاعدل مقخصا. 

وبعد توريخ بدء مقعلد، تلام مقشركا بللوس مقتزمم علد مإليجور من خالل:

زيودة مقللاا مقدفتريا قتعكس معدل مقفولدة على مقتزمم   مإليجور، و   )1(
تخفلض مقللاا مقدفتريا قتعكس دفعوت مإليجور مقاسددة، و  )2(

إعودة قلوس مقللاا مقدفتريا قتعكس أي إعودة تلللا أو تعديل قعلد مإليجور.   )3(

يتا قلوس مقتزمم علد مإليجور بوقتكلفا مقاطفأة بوستخدمم طريلا معدل مقفولدة مقفعلي. 
يتا إعودة قلوسه عندمو يكان هنوك تغللر في مدفاعوت مإليجور مقاستلبللا مقنوشئا عن 

تغللر في مؤشر أو معدل، أو إذم كون هنوك تغللر في تلدير مقشركا قلابلغ مقاتاقع أن 
يكان مستحق مقدفع بااجب ضاون مقللاا مقاتبللا، أو إذم كونت مقشركا غلرت تلللاهو 

قاو إذم كونت ستاورس خلور مقشرمء أو مقتاديد أو مإلنهوء.

عند إعودة قلوس مقتزمموت علاد مإليجور بهذه مقطريلا، يتا إجرمء تعديل ملوبل على 
مقللاا مقدفتريا ألصل حق مالستخدمم، أو تسجلله في قولاا مقدخل إذم تا تخفلض 

مقللاا مقدفتريا ألصل حق مالستخدمم إقى مقصفر.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة

مختورت مقشركا عدم إدرمج أصال حق مالستخدمم و مقتزمموت علاد مإليجور قصلرة مألجل 
بفترة إيجور 12 شهرًا أو أقل وعلاد مإليجور ذمت مألصال منخفضا مقللاا، باو فلهو أجهزة 

تلنلا مقاعلاموت. تعترف مقشركا بدفعوت مإليجور مقاتعللا بهذه مقعلاد كاصروف على 
أسوس مقلسط مقثوبت طال مدة علد مإليجور. 
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)26(  الزكاة وضريبة الدخل 

ياثل مصروف ضريبا مقدخل قلعوم مقضريبا مستحلا مقدفع عن مقدخل مقخوضع قلضريبا 
قذقك مقعوم وفلو قاعدل ضريبا مقدخل، ومقاعدل بوقتغلرمت في أصال وإقتزمموت مقضريبا 

مقاؤجلا ومقاتعللا بفروقوت مقضريبا مقاؤقتا وبوقخسولر مقضريبلا مقارحلا مقغلر 
مستخدما. 

يتا محتسوب مصروف ضريبا مقدخل مقحوقي على أسوس مألنظاا مقضريبلا مقسوريا في 
نهويا مقفترة مقاوقلا. كاو تلام إدمرة مقشركا بشكل دوري بإعودة تلللا مقاعوقجوت 

مقامردة بإقرمرمتهو مقضريبلا في مقحوالت مقتي تكان مقاعوقجا مقضريبلا قوبلا قتفسلرمت 
متعددة. يتا أيضو تكاين مخصص قلضرملب، عند مقلزوم، وفلو قلابوقغ مستحلا مقدفع 

قلسلطوت مقضريبلا.

الضريبة المؤجلة

 يتا تكاين مخصص ضريبا مقدخل مقاؤجلا بوستخدمم طريلا مالقتزمم على مقفروقوت 
مقاؤقتا مقنوشئا مو بلن مقللا مقدفتريا قلااجادمت ومقاطلابوت ألغرمض مقتلرير مقاوقي 

ومقابوقغ مقاستخدما قألغرمض مقضريبلا. يتا تحديد مبلغ مخصص مقضريبا مقاؤجلا 
بنوًء على مقطريلا مقاتاقعا قتحلق أو تسايا مقللا مقدفتريا قلااجادمت ومقاطلابوت 

بوستخدمم معدالت مقضريبا مقسولدة أو مقسوريا مقافعال في توريخ مقتلرير مقاوقي. 
يتا إدرمج أصل مقضريبا مقاؤجلا فلط بالدمر محتاوقلا تامفر أربوح مستلبللا خوضعا 

قلضريبا وياكن مالستفودة من مقانوفع مقضريبلا. يتا خفض أصل مقضريبا مقاؤجلا 
بالدمر محتاوقلا عدم تحلق مقانوفع مقضريبلا ذمت مقصلا. 

 ال يتا إثبوت ماجادمت ومطلابوت مقضريبا مقاؤجلا قكوفا مقفروقوت مقاؤقتا بلن مقللاا 
مقدفتريا ومقاعوء مقضريبي مقاتعلق بوالستثاورمت في عاللوت أجنبلا في مقحوالت مقتي 

ياكن فلهو قلشركا مقسلطرة على تاقلت عكس قلد مقفروقوت مقاؤقتا، وأنه من 
مقاحتال أال يتا عكس قلد مقفروقوت في مقاستلبل مقانظار. 

 تتا ملوصا ماجادمت ومطلابوت مقضريبا مقاؤجلا وذقك عند وجاد حق نظومي وملزم 
قتسايا ماجادمت مقضريبا مقحوقلا مع مطلابوت مقضريبا مقحوقلا، وعندمو تكان أرصدة 

مقضريبا مقاؤجلا تتعلق بنفس مقسلطا مقضريبلا. تتا ملوصا ماجادمت ومطلابوت 
مقضريبا مقحوقلا عندمو يكان قلانشأة حق نظومي في تسايتهو، وتناي إمو تسايا 

ماجادمت ومطلابوت مقضريبا مقحوقلا على أسوس مقصوفي أو عند مإلستفودة من 
مقااجادمت وسدمد مقاطلابوت في آن ومحد. يتا إثبوت مقضريبا مقحوقلا ومقاؤجلا في 

قولاا قدخل، إال إذم كونت تتعلق ببناد يتا إثبوتهو في مقدخل مقشومل مآلخر أو في حلاق 
مقالكلا مبوشرة. 

)27(  العمالت األجنبية      

يتا حفظ مقسجالت مقاحوسبلا مقخوصا بوقشركا بوقريول مقسعادي. تسجل مقاعومالت 
مقتي تتا بوقعاالت مألجنبلا بوقريول مقسعادي وفلو ألسعور صرف تلورب مقسولدة بتوريخ 

إجرمء مقاعومالت. ويعود تحايل مقااجادمت ومقاطلابوت مقنلديا مقاسجلا بوقعاالت 
مألجنبلا بأسعور مقتحايل مقفاريا بتوريخ مقتلرير مقاوقي. تدرج جالع مقفروقوت في قولاا 

مقدخل.

)28(  المقاصة    

تتا ملوصا مقااجادمت ومقاطلابوت مقاوقلا وتدرج بوقصوفي في قولاا مقاركز مقاوقي عند 
وجاد حق نظومي ملزم قالوصا مقابوقغ مقاثبتا وعند وجاد نلا قتسايا مقااجادمت مع 

مقاطلابوت على أسوس مقصوفي أو عند مإلستفودة من مقااجادمت وسدمد مقاطلابوت 
في آن ومحد. ال يتا ملوصا مإليرمدمت ومقاصروفوت في قولاا مقدخل مو قا يكن ذقك ملزمًا 

أو مسااحًا به بااجب أي معلور محوسبي أو تفسلر محوسبي كاو ها ماضح بشكل 
محدد في مقسلوسوت مقاحوسبلا قلشركا.

)29(  توزيعات األرباح النقدية للمساهمين              

تعترف مقشركا بوالقتزمم من أجل مقتازيع مقنلدي على مقاسوهالن بوقشركا عندمو يتا 
معتاود مقتازيع ويصبح إقزمملًا. يتا معتاود مقتازيع عندمو يامفق علله مقاسوهاان ومقبنك 

مقاركزي مقسعادي. يتا مالعترمف بابلغ مإلقتزمم كخصا مبوشرة في حلاق مقالكلا.

)30(  اإلحتياطي النظامي       

طبلًا قلنظوم مألسوسي قلشركا، يجب تخصلص 20% من صوفي دخل عاللوت 
مقاسوهالن في كل سنا إقى مالحتلوطي مقنظومي إقى أن يتا تكاين محتلوطي يعودل 

رأس مقاول. إن هذم مالحتلوطي غلر متوح قلتازيع.

 4   الشهرة 
مبرمت مقشركا في 31 ديسابر 2008م متفوقلا مع شركا بابو ملدل ميست قلاتد ش. 
م.ب.م )"مقبولع"( - جها ذمت عالقا، حلث مستحاذت مقشركا بااجبهو على عاللوت 

مقتأملن مقعولدة قلبولع في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا معتبورًا من 1 ينوير 2009م. تات 
مقاامفلا على عاللا مالستحامذ من قبل سومو ونتج عن ذقك شهرة بللاا 98 مللان 

ريول سعادي. تا دفع كومل مقابلغ قلبولع في سنامت سوبلا بعد مقحصال على 
مقاامفلوت مقنظوملا مقالزما.

طبلًا قاتطلبوت مقاعويلر مقدوقلا قلتلورير مقاوقلا، تلام إدمرة مقشركا بإجرمء فحص 
سناي قلشهرة قتحديد ملدمر مالنخفوض في قلاتهو مقاسجلا. قومت مإلدمرة بإجرمء فحص 

قلشهرة عن مقسنا مقانتهلا في 31 ديسابر 2021م. تا تحديد مقللاا مقلوبلا قالستردمد 
من مقعاللوت بنوًء على مقللاا قلد مالستعاول. إن مالفترمضوت مقرللسلا مقاستخدما 

في مقفحص هاو معدل مقخصا ومقتدفلوت مقنلديا مقتلديريا مقاستلبللا من أنشطا 
مألعاول كاو يلي:

تا مستخدمم متاسط معدل خصا بنسبا 12% قخصا مقتدفلوت مقنلديا مقاستلبللا.	�
تا مستخدمم معدل ناا مقربحلا قبل مقفولدة ومقضرملب ومالستهالك ومالطفوء بنسبا 	�

3% قلسنامت مقثالثا مألوقى. وبعد ذقك،تا مستخدمم معدل ناا عند 3% في محتسوب 
مقللاا مقنهوللا.

مقتغلر في معدل مقخصا بالدمر 300 نلطا أسوس مع بلوء مقاتغلرمت مألخرى ثوبتا قن 	�
يؤدي إقى منخفوض قلاا مقشهرة.

مقتغللر في معدل مقناا بالدمر +/- 150 نلطا أسوس مع بلوء مقاتغلرمت مألخرى ثوبتا 	�
قن يؤدي إقى منخفوض في قلاا مقشهرة.
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 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني كما في 31 ديسمبر 2020م
)شركة مساهمة سعودية(

 5   النقد وما في حكمه
يتكان مقنلد ومو في حكاه ماو يلي:

2021م )ألف ريال سعودي(

المجموععمليات المساهمينعمليات التأمين

430.30030.067460.367أرصدة بنكلا

500.391-500.391ودملع ألجل

930.69130.067960.758

2020م )أقف ريول سعادي(

مقاجااععاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملن

195.232438.019633.251أرصدة بنكلا

195.232438.019633.251

تا تسايا مبلغ مستحق مقدفع إقى/مستحق مقلبض من عاللوت مقاسوهالن عن طريق تحايل نلدي في توريخ مقتلرير مقاوقي. خالل مقسنا مقانتهلا في 31 ديسابر2021م، حاقت 
عاللوت مقتأملن نلدًا بابلغ 435.3 مللان ريول سعادي إقى عاللوت مقاسوهالن )31 ديسابر 2020م: 142 مللان ريول سعادي(.   

 6   أقساط التأمين المدينة، بالصافي
تتضان أقسوط مقتأملن مقادينا مقابوقغ مقاستحلا من مألطرمف مقتوقلا:

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي 

1.401.8231.159.253حالا وثولق مقتأملن

590.833383.314وسطوء

1.992.6561.542.567

)222.524()231.356(مخصص أقسوط تأملن مدينا مشكاك في تحصللهو

1.761.3001.320.043أقساط تأمين مدينة، بالصافي

كونت مقحركا في مخصص أقسوط مقتأملن مقادينا مقاشكاك في تحصللهو كاو يلي: 

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي 

222.524197.187مقرصلد في بدميا مقسنا

22.45828.770مخصص مكان خالل مقسنا 

)3.433()13.626(شطب خالل مقسنا

231.356222.524الرصيد في نهاية السنة
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 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني كما في 31 ديسمبر 2020م
)شركة مساهمة سعودية(

100

وفلاو يلي تحللل أعاور ذما أقسوط مقتأملن مقادينا - بوقصوفي عن علاد مقتأملن:

2021م )ألف ريال سعودي(

لم تتجاوز تاريخ 
استحقاقها 

أكثر من ثالثة أشهر حتى ثالثة أشهر
وحتى ستة أشهر

أكثر من ستة 
أشهر وحتى اثني 

عشر شهرًا

أكثر من اثني 
عشر شهرا

المجموع

1.210.211 -829.825262.29063.75654.340حالا وثولق مقتأملن

551.089 -395.183126.79022.9246.192وسطوء

1.225.008389.08086.68060.532- 1.761.300

2020م )أقف ريول سعادي(

قا تتجووز توريخ 
مستحلوقهو 

أكثر من ثالثا أشهر حتى ثالثا أشهر
وحتى ستا أشهر

أكثر من ستا 
أشهر وحتى مثني 

عشر شهرًا

أكثر من مثني 
عشر شهرم

مقاجااع

389.768481.84289.35914.2131.835977.017حالا وثولق مقتأملن

222.02752.70557.1968.3922.706343.026وسطوء

611.795534.547146.55522.6054.5411.320.043

من مقاتاقع بنوًء على مقخبرة مقسوبلا أن يتا تحصلل جالع مقذما مقادينا مقتي قا تنخفض قلاتهو. قلست من سلوسا مقشركا مقحصال على ضاونوت ملوبل مقذما مقادينا.

تدخل مقشركا فلط في علاد تأملن وإعودة تأملن مع أطرمف أخرى ذمت ماثاقلا عوقلا. إن من سلوسا مقشركا أن يخضع جالع مقعاالء مقرمغبلن في مقتعومل معهو بوألجل إلجرمءمت 
تحلق ملتاوني، كاو أن مقذما مقادينا يجري مرمقبتهو بصفا مستارة قتلللل مخوطر مقتعرض قديان معدوما.

ياثل أكبر خاسا عاالء  13.22% )31 ديسابر 2020م: 18.8%( من أقسوط مقتأملن مقاستحلا مقلبض كاو في 31 ديسابر 2021م.

 7   االستثمارات
تصنف مالستثاورمت كاو يلي:

2020م )أقف ريول سعادي(2021م )ألف ريال سعودي(

مقاجااععاللوت مقاسوهالنعاللوت  مقتأملنالمجموععمليات المساهمينعمليات  التأمين

 مستثاورمت محتفظ بهو بوقللاا مقعودقا 
1.808.1991.449.7363.257.9352.869.628825.1333.694.761من خالل قولاا مقدخل

691.2301.423.3582.114.588698.553مستثاورمت متوحا قلبلع  1.504.8822.203.435  

131.250131.250-100.000231.250331.250مستثاورمت محتفظ بهو حتى توريخ مالستحلوق

2.599.4293.104.3445.703.7733.568.1812.461.2656.029.446

)1( تتكون االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مما يلي:

2021م )ألف ريال سعودي(

عمليات المساهمينعمليات التأمين

المجموعدوليمحليدوليمحلي

73.059-55.045-18.014صكاك

1.782.8757.3101.372.76121.9303.184.876صنوديق مستثاور

1.800.8897.3101.427.80621.9303.257.935
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 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني كما في 31 ديسمبر 2020م
)شركة مساهمة سعودية(

2020م )أقف ريول سعادي(

عاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملن

مقاجااعدوقيمحليدوقيمحلي

73.104-55.079-18.025صكاك

2.843.9857.618747.19922.8553.621.657صنوديق مستثاور

2.862.0107.618802.27822.8553.694.761

)2(  تتكون االستثمارات المتاحة للبيع مما يلي:

2021م )ألف ريال سعودي(

عمليات المساهمينعمليات التأمين

المجموعدوليمحليدوليمحلي

470.858183.613793.312105.7261.553.509صكاك

36.759127.64617.287181.692 -صنوديق مستثاور

316.82612.372329.198 - -أسها

50.189 -50.189 - -مستثاورمت في محفظا خوصا

470.858220.3721.287.973135.3852.114.588

2020م )أقف ريول سعادي(

عاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملن

مقاجااعدوقلامحللادوقلامحللا

422.351238.029900.236147.7101.708.326صكاك

38.173107.5017.111152.785-صنوديق مستثاور

228.7165.625234.341--أسها

107.983-107.983--مستثاورمت في محفظا خوصا

422.351276.2021.344.436160.4462.203.435

)3(  تتكون االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مما يلي:

2021م )ألف ريال سعودي(

عمليات المساهمينعمليات التأمين

المجموعدوليمحليدوليمحلي

156.25075.000331.250-100.000صكاك

100.000-156.25075.000331.250

2020م )أقف ريول سعادي(

عاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملن

مقاجااعدوقيمحليدوقيمحلي

131.250-131.250--صكاك

--131.250-131.250
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 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني كما في 31 ديسمبر 2020م
)شركة مساهمة سعودية(

102

فلاو يلي مقحركا في أرصدة مالستثاورمت:

)1(  استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

2021م )ألف ريال سعودي(

المجموععمليات المساهمينعمليات التأمين

2.869.628825.1333.694.761مقرصلد في بدميا مقسنا

7.880.1306.741.19214.621.322مشترمه خالل مقسنا

)15.060.791()6.116.701()8.944.090(مبوعا خالل مقسنا

2.5311122.643أربوح غلر محللا خالل مقسنا، بوقصوفي

1.808.1991.449.7363.257.935

2020م )أقف ريول سعادي(

مقاجااععاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملن

269.516 161.548107.968مقرصلد في بدميا مقسنا

9.476.7213.295.44712.772.168مشترمه خالل مقسنا

)9.347.801()2.578.100()6.769.701(مبوعا خالل مقسنا

878)182(1.060أربوح/)خسولر( غلر محللا خالل مقسنا، بوقصوفي

2.869.628825.133 3.694.761

)2(  استثمارات متاحة للبيع

2021م )ألف ريال سعودي(

المجموععمليات المساهمينعمليات التأمين

698.5531.504.8822.203.435مقرصلد في بدميا مقسنا

152.630192.166344.796مشترمه خالل مقسنا

)480.345()335.475()144.870(مبوعا خالل مقسنا

61.78546.702)15.083()خسولر(/أربوح غلر محللا خالل مقسنا، بوقصوفي

691.2301.423.3582.114.588

2020م )أقف ريول سعادي(

مقاجااععاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملن

564.003876.0631.440.066مقرصلد في بدميا مقسنا

289.000687.693976.693مشترمه خالل مقسنا

)381.689()215.685()166.004(مبوعا خالل مقسنا

11.554156.811168.365أربوح غلر محللا خالل مقسنا، بوقصوفي

698.5531.504.8822.203.435
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 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني كما في 31 ديسمبر 2020م
)شركة مساهمة سعودية(

)3(  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

2021م )ألف ريال سعودي(

المجموععمليات المساهمينعمليات التأمين

131.250131.250-مقرصلد في بدميا مقسنا

100.000100.000200.000مشترمه خالل مقسنا

100.000231.250331.250

2020م )أقف ريول سعادي(

مقاجااععاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملن

131.250131.250-مقرصلد في بدميا مقسنا

---مشترمه خالل مقسنا

-131.250131.250

 8   مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
تتكان مقابوقغ مقادفاعا ملدمًا ومقااجادمت مألخرى ماو يلي:

2020م )أقف ريول سعادي(2021م )ألف ريال سعودي(

مقاجااععاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملنالمجموععمليات المساهمينعمليات التأمين

48.529-54.03448.529-54.034مبوقغ مدفاعا ملدمًا

7.63513.25620.8916.12213.91920.041إيرمدمت مستحلا

16.516-38.32916.516-38.329ذما مدينا أخرى

99.99813.256113.25471.16713.91985.086

 9   ودائع ألجل 
ياجد قدى مقشركا ودملع ألجل مع بناك تجوريا ومؤسسوت موقلا مرماقا. هذه مقادملع هي بشكل رللسي ودملع مرمبحا بوإلضوفا إقى نسبا ضئللا كادملع مضوربا. ودملع مقارمبحا هذ 

ملاما بوقريول مقسعادي في مقغوقب وقديهو تامريخ مستحلوق مصللا أكثر من ثالثا أشهر مقى أكثر من سنا )2020م: من أكثر من ثالثا أشهر إقى أكثر من سنا( وتحلق ميرمدمت موقلا 
بنسب تترموح من 0.95% إقى 4.30% سنايًا )2020م: من 1.20% إقى 4.30% سنايًا(.

فلاو يلي حركا مقادملع ألجل خالل مقسنا مقانتهلا في 31 ديسابر2021م:

2021م )ألف ريال سعودي(

المجموععمليات المساهمينعمليات التأمين

1.645.2921٬151٬2552٬796٬547مقرصلد في بدميا مقسنا

)1٬974٬512()466٬960()1.507.552(ودملع مستحلا خالل مقسنا

58٬357 31٬18227٬175مقعااالت مقاكتسبا خالل مقعوم

1٬839٬000374٬3282٬213٬328ودملع مضوفا خالل مقسنا

 2٬007٬922 1٬085٬7983٬093٬720
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2020م )أقف ريول سعادي(

مقاجااععاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملن

3٬407٬0551٬747٬2555٬154٬310مقرصلد في بدميا مقسنا

)3٬266٬791()936٬277()2٬330٬514(ودملع مستحلا خالل مقسنا

79٬90140٬277120٬178مقعااالت مقاكتسبا خالل مقعوم

488٬850300٬000788٬850ودملع مضوفا خالل مقسنا

1٬645٬2921٬151٬2552٬796٬547

 10   تجهيزات وأثاث وأصول حق استخدام - بالصافي

10.1 تجهيزات وأثاث

2021م )ألف ريال سعودي(

أثاث وتجهيزات 
مكتبية

تحسينات في سياراتمعدات كمبيوتر
مباني مستأجرة

أعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ

المجمــوع

التكلفة:

86٬23260٬00540442٬5722٬764191٬977في 1 ينوير 2021م

9٬0639٬115 - -52  -إضوفوت خالل مقسنا

 -)9٬355(832 -7٬661 862تحايالت خالل مقسنا

)4٬351( -)3٬969( -)338()44(مقتصرفوت خالل مقعوم

87٬05067٬38040439٬4352٬472196٬741في 31 ديسمبر 2021م

االستهالك المتراكم:

)113٬584(  -)9٬422( )161( )40٬835( )63٬166(في 1 ينوير 2021م

)15٬216( -)4٬068()101()5٬985()5٬062(مخصص محال قلسنا

1٬830 -1٬493 -7330مقتصرفوت خالل مقعوم

)126٬970( - )11٬997(  )262( )46٬490()68٬221(في 31 ديسمبر 2021م

صوفي مقللا مقدفتريا:

2٬47269٬771 27٬438 142 18٬82920٬890في 31 ديسمبر 2021م

2020م )أقف ريول سعادي(

أثوث وتجهلزمت 
مكتبلا

تحسلنوت في سلورمتمعدمت كابلاتر
مبوني مستأجرة

أعاول رأساوقلا 
قلد مقتنفلذ

مقاجاــاع

التكلفة:

85٬82846٬16740441٬0396٬699180٬137في 1 ينوير 2020م

8٬94811٬840 - -2٬892 -إضوفوت خالل مقسنا

 - )12٬883(1٬533 -10٬946 404 تحايالت خالل مقسنا

86٬23260٬00540442٬5722٬764191٬977في 31 ديسمبر 2020م

االستهالك المتراكم:

)98٬318( -)5٬361()60()35٬703()57٬194(في 1 ينوير 2020م

)15٬266( -)4٬061()101()5٬132()5٬972(مخصص محال قلسنا

)113٬584(  -)9٬422( )161( )40٬835( )63٬166(في 31 ديسمبر 2020م

صوفي مقللا مقدفتريا:

 78٬393  2٬764  33٬150  243 23٬06619٬170في 31 ديسمبر 2020م
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10.2  أصول حق استخدام

كونت مقحركا في أصال حق مستخدمم كاو يلي:

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

125٬62687٬622في 1 ينوير 

2٬92954٬245إضوفوت خالل مقسنا

)16٬241( )15٬939( إطفوءمت خالل مقسنا

112٬616125٬626في 31 ديسمبر

 11   موجودات غير الملموسة

2021م )ألف ريال سعودي(

أعمال رأسمالية برمجيات
قيد التنفيذ 

المجموع

التكلفة:

139٬53818٬484158٬022في 1 ينوير 2021م

10019٬66519٬765إضوفوت خالل مقسنا

-)12٬902(12٬902تحايالت خالل مقسنا

152٬54025٬247177٬787في 31 ديسمبر 2021م

مالطفوء مقاترمكا:

)96٬064(-)96٬064(في 1 ينوير 2021م

)14٬446(-)14٬446(مخصص محال قلسنا

)110٬510(-)110٬510(في 31 ديسمبر 2021م

صوفي مقللا مقدفتريا:

67٬277 42٬03025٬247في 31 ديسمبر 2021م

2020م )أقف ريول سعادي(

أعاول رأساوقلا برمجلوت
قلد مقتنفلذ 

مقاجااع

التكلفة:

8٬262136٬578 128٬316في 1 ينوير 2020م

1٬45319٬99121٬444إضوفوت خالل مقسنا

-)9٬769(9٬769تحايالت خالل مقسنا

18٬484158٬022 139٬538في 31 ديسمبر 2020م

مالطفوء مقاترمكا:

)80٬333(-)80٬333(في 1 ينوير 2020م

)15٬731(-)15٬731(مخصص محال قلسنا 

)96٬064(-)96٬064(في 31 ديسمبر 2020م

صوفي مقللا مقدفتريا:

43٬47418٬48461٬958في 31 ديسمبر 2020م
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 12   الوديعة النظامية 
وفلًا قلاملح مقتأملن مقتي حددهو مقبنك مقاركزي مقسعادي، أودعت مقشركا مبلغًا يعودل 10% من رأساوقهو مقادفاع بللاا 120 مللان ريول سعادي قدى بنك حدده مقبنك مقاركزي 
مقسعادي. مقدخل مقاستحق على هذه مقاديعا مستحق مقدفع قلبنك مقاركزي مقسعادي بابلغ 14.9 مللان ريول سعادي )2020م: 13.8 مللان ريول سعادي( وال ياكن سحب هذه 

مقاديعا دون مامفلا مقبنك مقاركزي مقسعادي.

 13   اإلحتياطيات الفنية

13.1  الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة 

فلاو يلي مقحركا في أقسوط مقتأملن غلر مقاكتسبا:

2021م )ألف ريال سعودي(

الصافيإعادة التأميناإلجمالي 

 4٬003٬223  )20٬108( 4٬023٬331 مقرصلد كاو في 1 ينوير 2021م

 11٬296٬112  )86٬082( 11٬382٬194 أقسوط توملن مكتتبا/)صودرة( خالل مقسنا 

 )10٬617٬715( 78٬255  )10٬695٬970(أقسوط توملن مكتسبا خالل مقسنا

 4٬709٬555 )27٬935(  4٬681٬620 

2020م )أقف ريول سعادي(

مقصوفيإعودة مقتأملنمإلجاوقي 

4٬355٬594)20٬625(4٬376٬219مقرصلد كاو في 1 ينوير 2020م

10٬382٬111)65٬242(10٬447٬353أقسوط توملن مكتتبا/)صودرة( خالل مقسنا 

)10٬734٬482(65٬759)10٬800٬241(أقسوط توملن مكتسبا خالل مقسنا

4٬023٬331)20٬108(4٬003٬223

13.2  صافي المطالبات القائمة واإلحتياطيات 

يتكان صوفي مقاطوقبوت مقلولاا ومإلحتلوطلوت مقفنلا مألخرى ماو يلي:

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

 601٬168446٬519مطوقبوت قولاا 

 1٬378٬294 1٬413٬888مطوقبوت متكبدة غلر مقابّلغ عنهو

74٬602263٬751إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن

21٬79720٬755إحتلوطي تسايا مقاطوقبوت

2٬111٬4552٬109٬319

يخصا:

)1٬475( )7٬207(حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقلولاا 

)6٬461( )7٬829(حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

)15٬036()7٬936(

2٬096٬4192٬101٬383صافي المطالبات القائمة واإلحتياطيات

 14   تكاليف اقتناء وثائق التأمين مؤجلة

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

68٬214134٬022مقرصلد في بدميا مقسنا

476٬255564٬926مقارسالا خالل مقسنا

)630٬734()343٬427(مإلطفوء خالل مقسنا

201٬04268٬214



107مقلاملا مقاوقلا بابو مقعربلا      مقتلرير مقسناي قعوم 2021م

 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني كما في 31 ديسمبر 2020م
)شركة مساهمة سعودية(

 15   جدول تطور المطالبات
يعكس مقجدول مقتوقي مقتكلفا مقنهوللا مقتلديريا قلاطوقبوت، باو فلهو مقاطوقبوت مقابلغ عنهو ومقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو عن كل سنا معوقجا متعوقبا في كل توريخ 

قولاا مركز موقي، إضوفًا إقى مقادفاعوت مقاترمكاا حتى توريخه. يافر مقتغلر في مقتزمموت مقتأملن قلوسًا قلدرة مقشركا على تلدير قلاا مقاطوقبوت مقنهوللا. وتهدف مقشركا إقى 
مقاحوفظا على إحتلوطي كوٍف فلاو يتعلق بأعاوقهو قلحاويا ضد مقاطوقبوت مقاستلبللا مقعكسلا مقتي قد تنشأ. كلاو تتطار مقاطوقبوت وتصبح مقتكلفا مقنهوللا قلاطوقبوت أكثر 

تحديدًا، يتا مستبعود مألثر مقسلبي قلتلدير مقتوريخي قهو ماو ينتج عنه تحرير إلحتلوطلوت مقاطوقبوت قسنامت معوقجا سوبلا. قلاحوفظا على إحتلوطلوت كوفلا، تلام مقشركا بتحايل 
معظا هذه مإلحتلوطلوت مقاحررة إقى محتلوطوت مقسنا مقحوقلا وذقك عندمو يكان تطار مقاطوقبوت مقل مستحلوقًا وهنوك عدم تللن حال مقللاا مقنهوللا قتلك مقاطوقبوت. بحلال 

نهويا عوم 2020م، كونت مقاطوقبوت مقاتكبدة أقل من مقاتاقع حلث تا تأجلل مقاطوقبوت مقاؤجلا مقاتاقعا من فترة مإلغالق إقى مقعوم مقتوقي ، ماو أدى إقى تجربا مطوقبوت مامتلا 
ومإلفرمج عن مالحتلوطلوت في عوم 2021م ملوبل مقزيودة في مقاطوقبوت مقتي قاحظت في مقنصف مقثوني من مقعوم.

سنة المعالجة - إجمالي المطالبات القائمة

2018م وقبل ذقك
أقف ريول سعادي

2019م
أقف ريول سعادي

2020م
أقف ريول سعادي

2021م
ألف ريال سعودي

المجموع
ألف ريال سعودي

التكلفة النهائية التقديرية للمطالبات:

33٬980٬0267٬842٬1558٬742٬0569٬775٬17760٬339٬414في نهويا سنا مقاعوقجا 

49٬766٬152  - 33٬876٬6227٬841٬1188٬048٬412بعد سنا ومحدة

41٬752٬091  -   - 33٬905٬0757٬847٬016بعد سنتلن

 33٬909٬347  -   -   - 33٬909٬347بعد ثالث سنامت

33٬909٬3477٬847٬0168٬048٬4129٬775٬17759٬579٬952التقدير الحالي للمطالبات النهائية

33٬892٬9797٬841٬1248٬037٬2777٬793٬51657٬564٬896مقادفاعوت مقنهوللا حتى توريخه

16٬3685٬89211٬1351٬981٬6612٬015٬056المطالبات المدرجة في قائمة المركز المالي

74٬602إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن

21٬797إحتلوطي تسايا مقاطوقبوت 

2٬111٬455الرصيد كما في 31 ديسمبر

سنة المعالجة - صافي المطالبات القائمة

2018م وقبل ذقك
أقف ريول سعادي

2019م
أقف ريول سعادي

2020م
أقف ريول سعادي

2021م
ألف ريال سعودي

المجموع
ألف ريال سعودي

التكلفة النهائية التقديرية للمطالبات:

33٬789٬1447٬768٬1958٬693٬4919٬708٬41759٬959٬247في نهويا سنا مقاعوقجا 

49٬441٬531 -33٬678٬7997٬765٬3767٬997٬356بعد سنا ومحدة

41٬474٬613 - -33٬707٬2967٬767٬317بعد سنتلن

33٬711٬162 - - -33٬711٬162بعد ثالث سنامت 

33٬711٬1627٬767٬3177٬997٬3569٬708٬41759٬184٬252التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

33٬694٬8157٬761٬4307٬986٬5107٬741٬47757٬184٬232مقادفاعوت مقاترمكاا حتى توريخه

16٬3475٬88710٬8461٬966٬9402٬000٬020المطالبات المدرجة في قائمة المركز المالي

74٬602إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن

21٬797إحتلوطي تسايا مقاطوقبوت

2٬096٬419الرصيد كما في 31 ديسمبر
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 16   الموجودات المستأمنة 
خالل مقسنا مقانتهلا في 31 ديسابر 2018م، وبعد مقحصال على مامفلا مقبنك مقاركزي مقسعادي، قومت مقشركا بتاقلع متفوقلا إدمرة طرف ثوقث )"مالتفوقلا"( مع عالل حلث تلام 

مقشركا بتسهلل مقخدموت مقطبلا مقالدما قااظفي مقعالل حسب أنظاا وشروط محددة. يسري مفعال هذه مالتفوقلا من 1 مورس 2018م، ويتا مقحصال ملوبل هذه مقخدموت على 
رسام إدمريا. 

قغرض مقافوء بوالقتزمموت مقاترتبا إزمء هذه مالتفوقلا، قومت مقشركا بوستالم مبوقغ نلديا ملدما من مقعالل قتسايا مقاطوقبوت مقاتاقعا من ملدمي مقخدموت مقطبلا. وباو أن مقشركا 
تعال كاكلل، فإن مألرصدة مقبنكلا ومقاطوقبوت مقلولاا مقاتعللا بوالتفوقلا، كاو في توريخ إعدمد قولاا مقاركز مقاوقي، قد تا إجرمء مقالوصا بلنهو في قولاا مقاركز مقاوقي. بلغت 

مقااجادمت ومقاطلابوت مقاحتجزة بصفا مستأمنا 260 مللان ريول سعادي كاو في 31 ديسابر 2021م )2020م: 317.1 مللان ريول سعادي(.

 17   االلتزامات والمطلوبات المحتملة 
فلاو يلي مالقتزمموت ومقاطلابوت مقاحتالا على مقشركا:

)أ(  تخضع مقشركا إلجرمءمت قونانلا في إطور مالعاول مالعتلوديا. قا يطرأ أي تغللر جاهري على حوقا مإلجرمءمت مقلونانلا في توريخ 31 ديسابر 2021م.
)ب(  كاو في 31 ديسابر 2021م، بلغ إجاوقي خطوبوت مقضاون مقصودرة من مقبناك 128 مللان ريول سعادي )2020م: 138 مللان ريول سعادي(. 

 18   مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
18.1  تتكون مقمصروفوت مقمستحلا مقدفع ومقمطلوبوت  مألخرى ممو یلي:  

2020م )أقف ريول سعادي(2021م )ألف ريال سعودي(

مقاجااععاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملنالمجموععمليات المساهمينعمليات التأمين

200٬2496٬863207٬112282٬9026٬249289٬151مصروفوت مستحلا مقدفع

23٬254–85٬51623٬254–85٬516ضريبا مقللاا مقاضوفا مستحلا مقدفع

52٬583–80٬57852٬583–80٬578دفعوت ملدما من حالا مقاثولق

ضريبا مقللاا مقاضوفا مستحلا مقدفع إقى 
121٬595–170٬708121٬595–170٬708ملدمي مقخدموت

53٬867–60٬86053٬867–60٬860مطلابوت أخرى

597٬9116٬863604٬774534٬2016٬249540٬450

18.2  التزام عقود إيجار

كاو في 31 ديسابر 2021م، بلغ مقتزمم علاد مإليجور125.3  مللان ريول سعادي )2020م: 135.6 مللان ريول سعادي(، وفلاو يلي مقحركا خالل مقعوم:

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

135٬60090٬329مقرصلد في بدميا مقسنا

5٬8345٬244تكوقلف تاايل

2٬92954٬245مالضوفوت خالل مقعوم

)14٬218()19٬030(تسايا علاد إيجور

125٬333135٬600

 19   رسوم عالمات تجارية
خالل 2010م، دخلت مقشركا في متفوقلا مع جها ذمت عالقا )شركا من مقاجااعا( قلحصال على رخصا مستعاول مقعالما مقتجوريا )كلاا بابو مع أو بدون مقشعور( قلجها ذمت مقعالقا. 

وطبلًا قشروط وأحكوم مالتفوقلا يستحق سدمد رسام مقعالما مقتجوريا بأسعور متفووتا بنوًء على نتولج مقشركا بحلث ال تتجووز كحد أقصى 5% من أربوح مقشركا في أي سنا موقلا. 
وبوقتوقي، يستحق دفع مبلغ 26.6 مللان ريول سعادي )2020م: 26.9 مللان ريول سعادي( قلجها ذمت مقعالقا تستحق في خالل هذه مقسنا )منظر مإليضوح 24 و32(.

 20   فائض عمليات التأمين مستحق الدفع

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

200٬391168٬454مقرصلد في بدميا مقسنا

58٬34780٬141مقدخل مقعولد قعاللوت مقتأملن خالل مقسنا

)48٬204()68٬678(مقفولض مقادفاع قحالا مقاثولق خالل مقسنا

190٬060200٬391صافي الفائض مستحق الدفع لحملة الوثائق
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 21   مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
یتم   محتسوب مقمستحلوت  مستنودًا  إقى مقتلییم  مالكتومري  بموجب  طریلا  وحدة  ماللتمون  مقمتوقعا  ویتم دفع مقتزمموت  مقمنوفع عند مستحلوقهو. فیمو یلي مقمبوقغ مقمدرجا في قولما مقمركز 

مقموقي ومقحركا في مالقتزمم خالل مقسنا بنوًء على  مقلیما مقحوقیا: 

21.1  الحركة في مكافأة نهاية الخدمة

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

140٬01296٬341مقرصلد في بدميا مقسنا

24٬25123٬163تكوقلف مقخدموت مقحوقلا

3٬2444٬131تكوقلف مقتاايل

20٬700)7٬535()أربوح(/خسولر إكتامريا

)4٬323()7٬686(منوفع مدفاعا خالل مقسنا

152٬286140٬012مقرصلد في نهويا مقسنا

21.2  االفتراضات االكتوارية األساسية

فلاو يلي سلسلا من مالفترمضوت مالكتامريا مألسوسلا مقتي مستخدمتهو مقشركا في تلللا مكوفأة نهويا مقخدما:

2021م
%

2020م
%

2.652.45معدل مقخصا 

4.54.5مقاعدل مقاتاقع قلزيودة في مستاى مقرومتب قفئوت مألعاور مقاختلفا

1311معدل دورمن مقااظفلن

0.060.06معدل مقافلوت

فلاو يلي تأثلر مقتغلرمت في مقحسوسلا على مقللاا مقحوقلا قاخصص مكوفأة نهويا مقخدما:

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

معدل مقخصا 

6٬8836٬521- زيودة بنسبا %0.5

)7٬046()7٬423(- نلص بنسبا %0.5

مقاعدل مقاتاقع قلزيودة في مستاى مقرومتب ضان فئوت مألعاور مقاختلفا

)14٬259()15٬046(- زيودة بنسبا %1

13٬21612٬482- نلص بنسبا %1

معدل مقافوة

)74()66(- زيودة بنسبا %50

6674- نلص بنسبا %50

دورمن مقااظفلن 

3٬3223٬501- زيودة بنسبا %20

)3٬634()3٬427(- نلص بنسبا %20

متاسط مدة مستحلوق مكوفأة نهويا مقخدما مقاحددة كاو في نهويا مقسنا ها 10.6 سنا )2020م: 10.9 سنا(.
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 22   القيمة العادلة لألدوات المالية
مقللاا مقعودقا هي مقثان مقتي يتا مقحصال علله ملوبل بلع أصل أو سدمده قتحايل مقتزمم في معوملا معتلوديا بلن مشوركلن في مقساق في توريخ مقللوس. يعتاد قلوس مقللاا 

مقعودقا على مفترمض أن معوملا بلع أصل أو تحايل مقتزمم تحدث إمو:

في مقساق مقرللسلا قألصل أو مالقتزمم، أو   -
في أفضل ساق منوسبا قألصل أو مالقتزمم في ظل غلوب ساق رللسلا.  -

)أ( تحديد القيمة العادلة والتدرج الهرمي للقيمة العادلة 

تستخدم مقشركا مقاستايوت مقتوقلا قتحديد مقللاا مقعودقا قألدومت مقاوقلا ومإلفصوح عنهو:

مقاستاى مألول:  مألسعور مقاتدموقا في مألسامق مقنشطا قنفس مألدمة مقاوقلا أو مستثاور مطوبق ومقتي ياكن قانشأة مقحصال عللهو في توريخ مقللوس.
مقاستاى مقثوني:  مألسعور مقاتدموقا في أسامق نشطا قااجادمت أو مطلابوت مشوبها أو أسوقلب تلللا أخرى تعتاد فلهو جالع مقاعطلوت مقهوما على بلونوت مقساق مقااكن 

مالحظتهو.
مقاستاى مقثوقث:  أسوقلب تلللا ال تعتاد فلهو أي معطلوت هوما على بلونوت مقساق مقااكن مالحظتهو.

)ب(  القيم الدفترية والقيمة العادلة

يبلن مقجدول مقتوقي مقللاا مقدفتريا ومقعودقا قلااجادمت ومقاطلابوت مقاوقلا باو في ذقك مستايوتهو في مقتدرج مقهرمي قألدومت مقاوقلا مقالوسا بوقللاا مقعودقا. ال يتضان مقجدول 
معلاموت حال مقللاا مقعودقا قلااجادمت ومقاطلابوت مقاوقلا غلر مقالوسا بوقللاا مقعودقا إذم كونت مقللاا مقدفتريا قريبا نسبلًا من مقللاا مقعودقا. قا تكن هنوك تحايالت بلن 

مقاستايوت خالل مقسنا مقانتهلا في 31 ديسابر 2021م و 2020م.

القيمة العادلة

المستوى األول
ألف ريال سعودي

المستوى الثاني
ألف ريال سعودي

المستوى الثالث
ألف ريال سعودي

المجموع
ألف ريال سعودي

القيمة الدفترية
ألف ريال سعودي

2021م

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

3٬257٬9353٬257٬935-3٬257٬935-مستثاورمت محتفظ بهو بوقللاا مقعودقا من خالل قولاا مقدخل

1٬421٬562670٬90322٬1232٬114٬5882٬114٬588مستثاورمت متوحا قلبلع

1٬421٬5623٬928٬83822٬1235٬372٬5235٬372٬523

مقللاا مقعودقا

مقاستاى مألول
أقف ريول سعادي

مقاستاى مقثوني
أقف ريول سعادي

مقاستاى مقثوقث
أقف ريول سعادي

مقاجااع
أقف ريول سعادي

مقللاا مقدفتريا
أقف ريول سعادي

2020م

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

3٬694٬7613٬694٬761-3٬694٬761-مستثاورمت محتفظ بهو بوقللاا مقعودقا من خالل قولاا مقدخل

1٬404٬736793٬0745٬6252٬203٬4352٬203٬435مستثاورمت متوحا قلبلع

1٬404٬7364٬487٬8355٬6255٬898٬1965٬898٬196

)ج(  قياس القيمة العادلة 

أساليب التقييم والمدخالت الجوهرية غير المالحظة

يبلن مقجدول مقتوقي مسوقلب مقتلللا مقاستخدما في قلوس مقللا مقعودقا قلاستاى مقثوني كاو في 31 ديسابر 2021م و31 ديسابر 2020م إضوفا مقى مقادخالت مقجاهريا مقاستخدما 
غلر مقاالحظا. 

مقعالقا بلن مقادخالت مقجاهريا غلر مدخالت جاهريا غلر مالحظاأسلاب مقتلللامقناع
مقاالحظا وقلوس مقللاا مقعودقا 

صكاك ذمت معدل فولدة 
متغلر وصنوديق مستثاوريا 

تستند مقتلللاوت إقى مألسعور مقتي تا مستالمهو من قبل مدير مقاحفظا 
مالستثاوريا في نهويا كل فترة وعلى أسعور مإلغالق قصوفي قلاا مقااجادمت 

مقاعلنا.

ال ينطبقال ينطبق
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 23   قطاعات التشغيل 
تصدر مقشركا علاد تأملن قصلرة مألجل فلط قتغطلا خدموت مقرعويا مقصحلا )مقتأملن صحي(. إن كوفا عاللوت مقتأملن قلشركا ُتاورس في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا. ألغرمض 

تلورير مإلدمرة، يتا مرمقبا مقعاللوت وفلًا قفئتلن من مقعاالء بنوًء على عدد مألفرمد مقاشااقلن بوقتغطلا. إن قطوع مقعاالء مقرللسلن ياثل عاالء مقشركوت مقكبرى، أمو بللا مقعاالء فال 
يعتبروم عاالء رللسللن. يتا إعدمد مقتلورير عن مقلطوعوت مقتشغلللا بطريلا تتامفق مع مقتلورير مقدمخللا مقالدما إقى فريق مإلدمرة مقتنفلذيا، وها مقاسئال عن تازيع مقاامرد وتلللا 

أدمء مقلطوعوت مقتشغلللا تاوشلًا مع مقلرمرمت مالسترمتلجلا. قا تحدث معومالت بلن مقلطوعوت خالل مقسنا.

ال تتضان مقلطوعوت مقتشغلللا عاللوت مقاسوهالن في مقشركا.

ال تتضان نتولج مقلطوعوت ميرمدمت مالستثاور ومقعااالت ومإليرمدمت مألخرى ومصروفوت مقبلع ومقتسايق ومقاصروفوت مقعااملا ومإلدمريا.

ال تتضان ماجادمت مقلطوعوت مقنلد ومو في حكاه، و تجهلزمت وأثوث وأصال حق مستخدمم، وودملع مرمبحا ومستثاورمت، ومصروفوت مدفاعا ملدمًا، وماجادمت أخرى. ال تتضان 
مطلابوت مقلطوعوت أرصدة إعودة تأملن مستحلا مقدفع، ومصروفوت مستحلا مقدفع، ومطلابوت أخرى، ومبوقغ مستحلا مقدفع قعاللوت مقاسوهالن، ودفعوت على أسوس مقسها، 

وحصا حالا مقاثولق من فولض عاللوت مقتأملن.

طبلو قلتلورير مقدمخللا بوقشركا، تا معتاود مقلطوعوت مقتشغلللا من قبل مإلدمرة فلاو يتعلق بأنشطا مقشركا وماجادمتهو ومطلابوتهو كاو هي مدرجا أدنوه:

كما في 31 ديسمبر 2021م )ألف ريال سعودي(  

عمليات التأمين

مجموع عمليات عمالء غير رئيسيينعمالء رئيسيينقطاعات التشغيل
التأمين

عمليات 
المساهمين

المجموع

الموجودات

1٬761٬300-1٬034٬713726٬5871٬761٬300أقسوط تأملن مدينا، بوقصوفي

27٬935-15٬35312٬58227٬935حصا معلدي مقتأملن في مألقسوط غلر مقاكتسبا

7٬207-2٬5604٬6477٬207حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقلولاا

7٬829-2٬6235٬2067٬829حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

201٬042-114٬64586٬397201٬042تكوقلف مقتنوء وثولق مؤجلا

5٬638٬0404٬755٬74910٬393٬789ماجادمت غلر مصنفا

7٬643٬3534٬755٬74912٬399٬102مجموع الموجودات

المطلوبات

4٬709٬555-2٬588٬2462٬121٬3094٬709٬555أقسوط تأملن غلر مكتسبا

601٬168-425٬245175٬923601٬168مطوقبوت قولاا

1٬413٬888-1٬000٬536413٬3521٬413٬888مطوقبوت متكبدة غلر مقابّلغ عنهو

74٬602-40٬99933٬60374٬602إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن

21٬797-15٬4216٬37621٬797إحتلوطي تسايا مقاطوقبوت

813٬368569٬7001٬383٬068مطلابوت غلر مصنفا

7٬634٬378569٬7008٬204٬078مجموع المطلوبات
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كاو في 31 ديسابر 2020م )أقف ريول سعادي(

عاللوت مقتأملن

مجااع عاللوت عاالء غلر رللسللنعاالء رللسللنقطاعات التشغيل
مقتأملن

عاللوت 
مقاسوهالن

مقاجااع

الموجودات

1٬320٬043-775٬488544٬5551٬320٬043أقسوط تأملن مدينا، بوقصوفي

20٬108-11٬7598٬34920٬108حصا معلدي مقتأملن في مألقسوط غلر مقاكتسبا

1٬475-4909851٬475حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقلولاا

6٬461-1٬9594٬5026٬461حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

68٬214-28٬52039٬69468٬214تكوقلف مقتنوء وثولق مؤجلا

5٬479٬8724٬600٬18210٬080٬054ماجادمت غلر مصنفا

6٬896٬1734٬600٬18211٬496٬355مجموع الموجودات

المطلوبات

4٬023٬331-2٬352٬8841٬670٬4474٬023٬331أقسوط تأملن غلر مكتسبا

446٬519-319٬669126٬850446٬519مطوقبوت قولاا

1٬378٬294-988٬089390٬2051٬378٬294مطوقبوت متكبدة غلر مقابّلغ عنهو

263٬751-189٬01774٬734263٬751إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن

20٬755-14٬8695٬88620٬755إحتلوطي تسايا مقاطوقبوت

739٬465721٬3871٬460٬852مطلابوت غلر مصنفا

6٬872٬115721٬3877٬593٬502مجموع المطلوبات

2021م

عمالء رئيسيينقطاعات التشغيل
ألف ريال سعودي

عمالء غير رئيسيين
ألف ريال سعودي

المجموع
ألف ريال سعودي

اإليرادات

7.428.5023.953.69211٬382٬194إجاوقي مألقسوط مقاكتتبا

)5٬345()2.059()3.286(أقسوط صودرة قاعلدي مقتأملن - محللًا

)80٬737()31.108()49.629(أقسوط صودرة قاعلدي مقتأملن - دوقلًا

7.375.5873.920.52511٬296٬112صافي األقساط المكتتبة

)678٬397()446.629()231.768(صوفي مقتغلرمت في مألقسوط غلر مقاكتسبا، بوقصوفي

7.143.8193.473.89610٬617٬715صافي األقساط المكتسبة

تكاليف ومصروفات االكتتاب 

)9٬073٬926()2٬653٬008()6٬420٬918(إجاوقي مقاطوقبوت مقادفاعا

15٬8796٬51422٬393حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقادفاعا 



113مقلاملا مقاوقلا بابو مقعربلا      مقتلرير مقسناي قعوم 2021م

 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني كما في 31 ديسمبر 2020م
)شركة مساهمة سعودية(

2021م

عمالء رئيسيينقطاعات التشغيل
ألف ريال سعودي

عمالء غير رئيسيين
ألف ريال سعودي

المجموع
ألف ريال سعودي

)9٬051٬533()2٬646٬494()6٬405٬039(صافي المطالبات المدفوعة

)154٬649()49٬073()105٬576(مقتغلرمت في مقاطوقبوت مقلولاا

)35٬594()23٬147()12٬447(مقتغلرمت في مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

148٬01841٬131189٬149 مقتغلرمت في إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن

)1٬042()490()552(مقتغلرمت في إحتلوطي تسايا مقاطوقبوت

2٬0703٬6625٬732مقتغلر في حصا معلدي مقتأملن من مقاطوقبوت مقلولاا

6647041٬368مقتغلر في حصا معلدي مقتأملن من مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

)9٬046٬569()2٬673٬707()6٬372٬862(صافي المطالبات المتكبدة 

)343٬427()137٬371()206٬056(تكوقلف مقتنوء مقاثولق 

)9٬389٬996()2٬811٬078()6٬578٬918(مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

564٬901662٬8181٬227٬719صافي دخل االكتتاب

)مصروفات(/إيرادات تشغيلية أخرى

)22٬458(مخصص أقسوط توملن مدينا مشكاك في تحصللهو

298٬027إيرمدمت غلر مصنفا 

)714٬240(مصروفوت غلر مصنفا

)438٬671(مجموع )المصروفات(/اإليرادات التشغيلية األخرى

789٬048مقدخل قبل مقفولض، مقزكوة وضريبا مقدخل

)58٬347(مقدخل مقعولد إقى عاللوت مقتأملن )مقتحايل مقى فولض مستحق مقدفع(

730٬701الدخل العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل

)41٬136(مصروف زكوة 

)63٬995(مصروف ضريبا مقدخل

625٬570صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

2021متصنيف إجمالي األقساط المكتتبة
ألف ريال سعودي

8٬458٬117شركوت

2٬019٬303منشآت متاسطا

803٬492منشآت صغلرة 

78٬920منشآت متنوهلا مقصغر

22٬362أفرمد

11٬382٬194مجموع إجمالي األقساط المكتتبة
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2020

عاالء رللسللنقطاعات التشغيل
أقف ريول سعادي

عاالء غلر رللسللن
أقف ريول سعادي

مقاجااع
أقف ريول سعادي

اإليرادات

6٬972٬5633٬474٬79010٬447٬353إجاوقي مألقسوط مقاكتتبا

)5٬953()2٬262()3٬691(أقسوط صودرة قاعلدي مقتأملن - محللًا

)59٬289()22٬533()36٬756(أقسوط صودرة قاعلدي مقتأملن - دوقلًا

6٬932٬1163٬449٬99510٬382٬111صافي األقساط المكتتبة

352٬371)13٬072(365٬443صوفي مقتغلرمت في مألقسوط غلر مقاكتسبا، بوقصوفي

7٬297٬5593٬436٬92310٬734٬482صافي األقساط المكتسبة

تكاليف ومصروفات االكتتاب 

)8٬262٬050()2٬383٬593()5٬878٬457(إجاوقي مقاطوقبوت مقادفاعا

14٬9026٬08520٬987حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقادفاعا 

)8٬241٬063()2٬377٬508()5٬863٬555(صافي المطالبات المدفوعة

5٬269)2٬603(7٬872مقتغلرمت في مقاطوقبوت مقلولاا

)220٬866()78٬639()142٬227(مقتغلرمت في مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

)263٬751()74٬734()189٬017(مقتغلرمت في إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن

)2٬263()854()1٬409(مقتغلرمت في إحتلوطي تسايا مقاطوقبوت

293257)36(مقتغلر في حصا معلدي مقتأملن من مقاطوقبوت مقلولاا

7461٬7432٬489مقتغلر في حصا معلدي مقتأملن من مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

)8٬719٬928()2٬532٬302()6٬187٬626(صافي المطالبات المتكبدة 

)630٬734()252٬294()378٬440(تكوقلف مقتنوء مقاثولق 

)9٬350٬662()2٬784٬596()6٬566٬066(مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

731.493652٬3271٬383٬820صافي دخل االكتتاب

)مصروفات(/إيرادات تشغيلية أخرى

)28٬770(مخصص أقسوط توملن مدينا مشكاك في تحصللهو

240٬776إيرمدمت غلر مصنفا 

)692٬016(مصروفوت غلر مصنفا

)480٬010(مجموع )المصروفات(/اإليرادات التشغيلية األخرى

903٬810مقدخل قبل مقفولض، مقزكوة وضريبا مقدخل

)80٬141(مقدخل مقعولد إقى عاللوت مقتأملن )مقتحايل مقى فولض مستحق مقدفع(

823٬669الدخل العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل

)64٬297(مصروف زكوة 

)63٬244(مصروف ضريبا مقدخل

696٬128صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

2020متصنيف إجمالي األقساط المكتتبة
أقف ريول سعادي

7٬904٬182شركوت

1٬770٬054منشآت متاسطا

695٬395منشآت صغلرة 

62٬104منشآت متنوهلا مقصغر

15٬618أفرمد

10٬447٬353مجموع إجمالي األقساط المكتتبة
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 24   المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 
تاثل مقجهوت ذمت مقعالقا مقاسوهالن مقرللسللن ومقاديرين وكبور أعضوء مإلدمرة بوقشركا ومقشركوت مقتي ها مالكهو مقرللسللن ومقانشآت مألخرى مقخوضعا قسلطرة تلك مقجهوت 

أو مقتي تخضع قسلطرة مشتركا أو مقتي تتأثر بتلك مقجهوت. تتا مقاامفلا على تسعلر هذه مقاعومالت ومألحكوم مقتي تخضع قهو من قبل إدمرة مقشركا ومجلس مإلدمرة. فلاو يلي 
تفوصلل مقاعومالت مقرللسلا مقتي تات مع مقجهوت ذمت مقعالقا خالل مقسنا ومألرصدة مقاتعللا بهو:  

مقرصلد مقادين/)مقدملن( كاو في مبلغ مقاعومالت خالل مقسنا طبلعا مقاعوملامقجها ذمت مقعالقا

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

)536(**2٬726**215٬821392٬020مقسوط تأملن مكتتبامسوهاان وجهوت أخرى 

)79٬803(*)19٬672(*)41٬431()59٬358(مقسوط إعودة تأملن صودرة مسوهاان

)20٬997(***)17٬289(*** )274٬591(196٬241مطوقبوت مدفاعامسوهاان وجهوت أخرى

)15٬303(***)19٬696(***179٬055140٬333تكوقلف عالج تا تحاللهو من قبل ملدمي مقخدما مسوهاان

مصروفوت محالا على/من جها ذمت عالقا، مسوهاان
966*1٬024*659869بوقصوفي

)1٬873(*12٬369*)1٬873(14٬241مسوومة في تازيع مقضريبا ـ بوقصوفيمسوهاان

)915(*)833(*833915أتعوب أعضوء مجلس مإلدمرةمسوهاان

شركا بابو ملدل ميست قلاتد مقلوبضا 
)طرف ذو عالقا(

رسام عالما تجوريا )إيضوح 19(
26٬61126٬896*)26٬611(*)26٬896(

* بلغت مقاستحلوت قجهوت ذمت عالقا مبلغ 33.723 أقف ريول سعادي )2020م:108.521 أقف ريول سعادي(.
**مقابوقغ مقادرجا في بند أقسوط تأملن مدينا )إيضوح 6(.

*** مقابوقغ مقادرجا في بند مقاطوقبوت مقلولاا.

)أ (  تعويضات كبار موظفي اإلدارة:

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

17٬836 17٬481رومتب وبدالت )إيضوح "أ" أدنوه(

25٬88417٬208حامفز )إيضوح "ب" أدنوه(

1٬088 1٬095مكوفأة نهويا مقخدما

44٬46036٬132 

مقرومتب ومقبدالت تتضان مقاصروفوت مقابوشرة مقاتعللا بوقرومتب من غلر مقحامفز ومكوفأة نهويا مقخدما. )أ (  
تتضان مقحامفز تكلفا مقاكوفآت وخطا مقحامفز طايلا مألجل. )ب( 

)ب (  تعويضات مجلس اإلدارة والمصاريف ذات العالقة:

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

3٬6483٬600أجار مجلس مإلدمرة

460300بدل حضار مجتاوعوت مقاجلس 

1٬3581٬377مصوريف أخرى متعللا بوقاجلس ومقلجون 

5٬4665٬277
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25   أرصدة إعادة تأمين مستحقة الدفع 
تاثل هذه مقذما مقابوقغ مقاستحلا مقدفع قاعلدي مقتأملن ومقبوقغا  25.4مللان ريول سعادي )2020م: 4.9 مللان ريول سعادي( وذقك ملوبل فولض مقخسورة في علد إعودة مقتأملن.

 26   الزكاة وضريبة الدخل 

)أ (  الزكاة 

تا محتسوب مقزكوة مقاستحلا مقدفع على مقشركا وفلو ألنظاا مقزكوة مقاعاال بهو في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا.

تا محتسوب مخصص مقزكوة قلسنا بنوًء على مو يلي:

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

681٬000712٬869رأس مقاول )مقعولد قلاسوهالن مقسعاديلن(

1٬309٬5701٬189٬671مقرصلد مالفتتوحي ألربوح مبلوة وإحتلوطي وفولض 

313٬440389٬301مخصصوت مفتتوحلا

445٬353519٬284صوفي مقدخل مقاعدل 

)211٬407()201٬490(أثوث وتجهلزمت وأصال حق مستخدمم وشهرة

)5٬203٬315()5٬276٬549(مستثاورمت

)2٬603٬597()2٬728٬676(الوعاء الزكوي

445٬353519٬284مقدخل مقاعدل قلاسوهالن مقسعاديلن وعاام مقاسوهالن )منظر)*( أدنوه(

* تا محتسوب مقدخل مقاعدل على أسوس تنوسبي بوألخذ بعلن مالعتبور نسبا مقاسوهالن قبل وبعد مقتغلر في نسبا مقالكلا.

تعاد مقفروقوت بلن مألربوح مقاحوسبلا ومقاعوء مقزكاي بصارة رللسلا إقى بعض مقتعديالت مقتي تات وفلو قألنظاا  ذمت مقصلا.

يتكان مخصص مقزكوة مقاحال ومقاتعلق بوقاسوهالن مقسعاديلن ماو يلي:

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

65٬33364٬297مخصص زكوة 

 -)24٬197(مقتعديل عن مقسنامت مقسوبلا

41٬13664٬297

كونت حركا مخصص مقزكوة خالل مقسنا كاو يلي:

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

285٬448232٬444مقرصلد في بدميا مقسنا

41٬13664٬297مقاخصص مقاحال قلسنا

)11٬293()123٬764(مقادفاع خالل مقسنا

202٬820285٬448

)ب (  ضريبة الدخل

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

65٬78970٬969مقاحال قلسنا

)7٬725()1٬794(ضريبا دخل مؤجلا

63٬99563٬244
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تسايا مقضريبا مقاؤجلا هي كاو يلي:

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

37٬94130٬216مقرصلد مالفتتوحي ألصال مقضريبا مقاؤجلا

1٬7947٬725ضريبا دخل مؤجلا

39٬73537٬941

كونت مقحركا في مخصص ضريبا مقدخل خالل مقسنا على مقنحا مقتوقي:

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

31٬75142٬265مقرصلد في بدميا مقسنا

65٬78970٬969مقاخصص مقاحال قلسنا

)81٬483()63٬750(مقادفاع خالل مقسنا

33٬79031٬751

)ج (  مخصص الزكاة وضريبة الدخل

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

202٬820285٬448زكوة مستحلا مقدفع )إيضوح )أ( معاله(

33٬79031٬751ضريبا دخل مستحلا مقدفع )إيضوح )ب( أعاله(

236٬610317٬199

)د(  وضع الربوطات

قدمت مقشركا إقرمرمتهو قلزكوة ومقضريبا قلسنامت مقاوقلا مقانتهلا وحتى عوم 2020م قلهلئا مقعوما قلزكوة ومقدخل ومقجاورك )"مقهلئا"(. وقد مستلات مقشركا رباطوت نهوللا قلزكوة 
وضريبا مقدخل وضريبا مالستلطوع قلسنامت 2008م وحتى 2018م بفروقوت زكايا وضريبلا وغرمموت تأخلر.

في شهر فبرمير 2021م، تاصلت مقشركا قتسايا نهوللا مع مقهلئا فلاو يخص جالع مقفروقوت مقزكايا ومقضريبلا قألعامم 2008 إقى 2016 وقلعوم 2018م. وتجدر مإلشورة إقى أن جالع تلك 
مقفروقوت قد تا مقتحاط قهو سوبلو وقا يكن قتلك مقتسايا تأثلرم جاهريو على مقلاملا مقاوقلا قلعوم. وبوقنسبا قرباط عوم 2017م، فلد تا تصعلد معترمض مقشركا عللهو قألمونامقعوما 

قلجون مقضريبلا ويتا منتظور مرمجعتهو.

 27   رأس المال
بلغ رمس مول مقشركا مقاصرح به ومقصودر ومقادفاع بوقكومل 1.200 مللان ريول سعادي كاو في 31 ديسابر 2021م )31 ديسابر 2020م: 1.200 مللان ريول سعادي( ويتكان من 120 مللان 

سها )31 ديسابر 2020م: 120 مللان سها( قلاا كل سها 10 ريول سعادي.

إن هلكل ملكلا مقشركا ينلسا كوالّتي:

2020م2021م

أقف ريول سعادينسبا مقالكلاألف ريال سعودينسبة الملكية

52.3628٬066%52.3628٬066%مسوهاان رللسلان

47.7571٬934%47.7571٬934%عاام مقاسوهالن

%100.01٬200٬000%100.01٬200٬000
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مقاسوهاان مقرللسلان في مقشركا إقى جونب نسب ملكلتها ها على مقنحا مقتوقي:

2020م2021م

أقف ريول سعادينسبا مقالكلاألف ريال سعودينسبة الملكية

43.25519٬000%43.25519٬000%بابو قالستثاور

9.05109٬066%9.05109٬066%مجااعا نوظر

%52.30628٬066%52.30628٬066

 28   االحتياطي النظامي
وفلًا قلاملح نظوم مقتأملن في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا، يجب على مقشركا تجنلب 20% من دخل مقاسوهالن كإحتلوطي نظومي من صوفي مقدخل حتى يسووي هذم مإلحتلوطي 

100% من رأس مقاول مقادفاع. تلام مقشركا بإجرمء هذم مقتحايل على أسوس سناي في 31 ديسابر. كاو في 31 ديسابر 2021م، تا تجنلب مبلغ992.2  مللان  ريول سعادي )31 ديسابر 
2020م: 867.1 مللان ريول سعادي( كإحتلوطي نظومي ماو ياثل  82% )31 ديسابر 2020م: 72%( من رأس مول مقشركا مقادفاع.

 29   دفعات على أساس السهم 
أنشأت مقشركا خطا تعايض على أسوس مألسها ألعضوء مإلدمرة مقرللسلن مقتي تانحها أسها في مقشركا في حول مستلفوء شروط خدما ومستايوت أدمء معلنا. بااجب خطا 

مقدفع على أسوس مألسها، أطللت مقشركا برممج متناعا، ومن أها ملزمتهو مآلتي:

بلن مورس 2021م ومورس 2024متامريخ مالستحلوق

497٬769مجااع عدد مألسها مقااناحا في توريخ مقانح

3-4 سنامتفترة مقانح

حلاق مقالكلاطريلا مقتسايا

باتاسط 105.86 ريول سعادي مقللاا مقعودقا قلسها مقامحد في توريخ مقانح 

 30   إدارة رأس المال
بغرض إدمرة رأساول مقشركا، يتضان رأس مقاول حصص مقالكلا في رأس مقاول وجالع إحتلوطلوت حلاق مقالكلا مألخرى مقعولدة قلاسوهالن. يتا تحديد مألهدمف من قبل مجلس 

إدمرة مقشركا من أجل مقحفوظ على نسب جلدة قرأس مقاول قدعا مألهدمف مقتجوريا قلشركا وتحللق مقللاا مقلصاى قلاسوهالن. تدير مقشركا متطلبوتهو مقرأساوقلا عن طريق 
تلللا مخوطر حوالت مقعجز بلن مستايوت رأس مقاول مقلولاا ومقاطلابا على أسوس منتظا. يتا تعديل مستايوت رأس مقاول مقحوقلا على ضاء مقتغلرمت في ظروف مقساق 

وخصولص مخوطر أنشطا مقشركا. من أجل مقحفوظ على هلكل رأس مقاول أو تعديله، قد تلام مقشركا بتعديل مبلغ تازيعوت مألربوح مقادفاعا إقى مقاسوهالن أو مصدمر أسها. بلغ 
إجاوقي رأس مقاول 4.186.049 أقف ريول سعادي )31 ديسابر 2020م: 3.878.795 أقف ريول سعادي(.

يرى مجلس مإلدمرة بأن مقشركا مقتزمت بشكل كومل بوقاتطلبوت مقرأساوقلا مقافروضا نظوملًا خالل سنا مقتلرير مقاوقي مقاعلن عنهو. قا يتا إجرمء أي تغللرمت على مألهدمف أو 
مقسلوسوت أو مإلجرمءمت مقاتعللا بإدمرة رأس مقاول خالل مقسنامت مقانتهلا في 31 ديسابر 2021م و2020م.

 31   مصروفات عمومية وإدارية

2020م )أقف ريول سعادي(2021م )ألف ريال سعودي(

مقاجااععاللوت مقاسوهالنعاللوت مقاسوهالنالمجموععمليات المساهمينعمليات التأمين

393٬903 -418٬898393٬903 -418٬898تكوقلف ماظفلن

51٬377 -60٬17151٬377 -60٬171ميجورمت وتكوقلف صلونا

4٬192 -5٬2304٬192 -5٬230مصوريف سفر

47٬238 -45٬60147٬238 -45٬601مستهالك ومطفوء

11٬151 -12٬69611٬151 -12٬696مصروفوت متصوالت

5٬2775٬277 -5٬4665٬466 -مصوريف مجلس إدمرة

35٬29925٬24622525٬471 -35٬299مصوريف قونانلا ومهنلا

8٬1097٬12415٬23332٬09214٬84846٬940أخرى

586٬00412٬590598٬594565٬19920٬350585٬549
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 32   مصروفات بيع وتسويق

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

51٬50847٬875تكوقلف ماظفلن

32٬25524٬816مصوريف تسايق

26٬61126٬896رسام عالما تجوريا )إيضوح 19(

5٬2726٬880أخرى

115٬646106٬467

 33   إيرادات استثمارات، بالصافي

2020م )أقف ريول سعادي(2021م )ألف ريال سعودي(

مقاجااععاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملنالمجموععمليات المساهمينعمليات التأمين

 دخل مقعااالت على مستثاورمت محتفظ 
35٬35535٬04070٬39579٬09845٬537124٬635بهو حتى توريخ مالستحلوق.

 دخل مقعااالت ومألربوح على مستثاورمت 
22٬92381٬606104٬52919٬64450٬89470٬538متوحا قلبلع.

دخل مقعااالت على مستثاورمت مدرجا بوقللاا 
15٬8538٬18224٬03510٬8186٬47617٬294مقعودقا من خالل قولاا مقدخل صوفي.

)48()11٬218(8٬18250٬65458٬83611٬170ربح/)مقخسولر( مقاحللا على مالستثاور - بوقصوفي.

 ربح غلر محلق من مستثاورمت محتفظ بهو 
876)182(2٬5301122٬6421٬058بوقللاا مقعودقا من خالل قولاا مقدخل ـ بوقصوفي.

84٬843175٬594260٬437121٬78891٬507213٬295

 34   ربحية السهم
تا محتسوب مقربح مألسوسي ومقاخفض قلسها من خالل قساا صوفي مقدخل بعد مقزكوة ومقضريبا قلسنا على مقاتاسط مقارجح قعدد مألسها مقعوديا مقصودرة ومقلولاا في نهويا 

مقسنا.

 35   إدارة المخاطر

)أ (  مخاطر التأمين

تلدم مقشركا علاد تأملن طبي قصلرة مألجل في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا، وبوقتوقي فإن أبرز مألخطور مقتأملنلا قدى مقشركا يتاثل في مخوطر إحتلوطي مقاطوقبوت مقنوشئا نتلجا 
مقفروقوت في مقاطوقبوت مقنهوللا مقالدرة. تتاقى مقشركا إدمرة هذه مقاخوطر من خالل مرمقبا مقحركا في مقاطوقبوت وأناوط مقادفاعوت قلتأكد من تامفر إحتلوطلوت كوفلا قتغطلا 

مالقتزمموت مقتي تنشأ عن مقاطوقبوت. كاو يتامفر قدى مقشركا خبلر )مستشور( مكتامري خورجي تستعلن به في تنفلذ مرمجعوت ربع سنايا مستللا حال مدى مالءة مإلحتلوطلوت.

تلام مإلدمرة إلبرمم متفوقلوت إعودة تأملن قلحد من مقاخوطر. إن متفوقلا إعودة مقتأملن تاثل تغطلا أو تحّال مقفولض عن نسبا مقخسورة قكل وثللا تأملن قكل عالل وقكل مطوقبا في 
حول وقاع خسولر.   

)1(  االلتزامات النهائية الناشئة عن المطالبات بموجب عقود التأمين

إن إحتلوطلوت مقاطوقبوت، ومقتي تعتبر مقعنصر مقرللسي قالقتزمموت مقنهوللا قلشركا، هي مقابوقغ مقتلديريا قلاطوقبوت مقلولاا، ومقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو، ومخصصوت 
تسايا مقاطوقبوت. إن هذه مإلحتلوطلوت تاثل مقتاقعوت مقابنلا على حركا مقاطوقبوت مقسوبلا )عدد وحجا مبوقغ مقاطوقبوت(، وأناوط مقدفعوت، ومقتضخا مقطبي، وسلاك مألعضوء، 

ومقتأثلرمت مقااسالا، ومقعاممل مألخرى.

قدى مقشركا محفظا تأملنلا كبلرة تافر/تؤدي إقى أناوط مستلرة قلاطوقبوت ومقتي تللل نسبلًا من مخوطر مقتللبوت في مقاطوقبوت مقنهوللا مقتلديريا. إن طبلعا مألعاول مقلصلرة 
مألجل ترتبط بثبوت أعلى قإلحتلوطلوت مقتلديريا. تلام مقشركا بوستارمر بارمجعا كفويا إحتلوطلوت مقاطوقبوت من خالل درمسا مقتللاوت قلفترمت مقسوبلا وتلدير كفويا مقبلونوت 

ومرمقبا مقاطوقبوت مقاتأخرة ومقاعللا وأناوط مقسدمد. إضوفًا قذقك، يلام مقخبلر مالكتامري مقخورجي بتنفلذ ناوذج تلللالا مستللا بعد مقتسايا مقانوسبا مع مقلاملا مقاوقلا قلتحلق 
من كفويا مإلحتلوطلوت.
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)2(  ترّكز مخاطر التأمين

ينحصر ترّكز مقاخوطر مقتأملنلا مقاتعللا بحالا وثولق مقتأملن بشكل رللسي في مقاالكا مقعربلا مقسعاديا.  إال أن مقشركا ومن خالل إسترمتلجا مإلكتتوب ومقتسعلر قديهو، تلام 
بوقتأكد من تنّاع مقاحفظا بوقشكل مقانوسب مبعدة تركز مقاخوطر في عدد قللل من مقعلاد مقكبلرة. إن أعاول مقشركا مازعا بشكل تنوسبي على جالع منوطق مقاالكا مقعربلا 

مقسعاديا وتستهدف مقشركا كاًل من قطوعي مقشركوت ومألفرمد. إن مقاحفظا مقتأملنلا غلر مركزة في مستاى محدد من مقانوفع )تنّاع على مستاى ملدمي مقخدما، ومقتطوعوت 
مختلفا، وحدود سنايا رللسلا، وحدود سنايا ثونايا(. 

)3(  االجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات

يعال فريق مقتسعلر بااجب سلوسوت عاللوت مالكتتوب قدى مقشركا )ومقاعتادة من قبل مجلس مإلدمرة( في تحديد أسعور أقسوط مقتأملن أخذًا بعلن مالعتبور سجل ومقع مقاطوقبوت 
قلسنامت مقسوبلا بوقنسبا قكل من قطوعوت مألعاول مقجديدة ومألعاول مقتي يعود مقتجديد قهو أو مإلقرمرمت مقطبلا.

تعتاد مالفترمضوت مقاستعالا في تحديد إحتلوطي مقاطوقبوت على أفضل مقتلديرمت. يتا تلدير مقاطوقبوت مقنهوللا بوستخدمم منحنلوت مقاطوقبوت ومقُاعدقا بعاممل مقتضخا 
ومقتأثلرمت مقااسالا وزيودة مألعضوء وأي عاممل أخرى خورجلا أو دمخللا ياكن قهو أن تؤثر على تكوقلف مقاطوقبوت. ونظرًا قطبلعا أعاول مقشركا، فإن مقشركا قد تبلى عرضا قاخوطر 

عدم كفويا إحتلوطلوت مقاطوقبوت وبوقتوقي فإن مقتكلفا مقفعللا قلاطوقبوت قد تكان أعلى من مقتلدير مألوقي قلاطوقبوت مقنهوللا.

بشكل عوم، تخضع تلديرمت مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو قدرجا أعلى من مقضبوبلا ملورنًا بتلديرمت مقاطوقبوت مقلولاا مقتي تا مستالمهو وقكن قا يتا تسايتهو بعد 
مع ملدمي مقخدما. بوقنسبا قلاطوقبوت مقلولاا تستخدم مقشركا مقاعلاموت مقامردة في مقادفاعوت مقسوبلا إقى ملدمي مقخدما في تلدير مبوقغ مقتسايا مقاتاقعا قلاطوقبوت 

مقالدما مؤخرًا، بجونب مستخدمم مقبلونوت مقرللسلا قلاامفلوت مقطبلا مقسوبلا في تلدير مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو. تسعى مقشركا إقى تفودي مستايوت غلر كوفلا من 
مإلحتلوطلوت من خالل تطبلق مإلجرمءمت مقااضاعا قتحديد إحتلوطلوت مقاطوقبوت ومستخدمم مقاعلاموت مقاحدثا من خالل مقاطوقبوت مقاستلاا وبلونوت مقاامفلوت مقطبلا مقسوبلا.

يتا تحديد مقاطلابوت من أقسوط مقتأملن بحلث يكفي مجااع مخصصوت مطلابوت مألقسوط )إحتلوطي مألقسوط غلر مقاكتسبا وإحتلوطي عجز مألقسوط ـ إذم مو منطبق ذقك وحلثاو 
تطلب مألمر ـ بحسب مدى كفوءة مقاطلابوت( قتغطلا مقاطوقبوت مقاتاقعا مقاستلبللا ومقاصروفوت مقاتاقع تحلللهو قلاثولق غلر مقانتهلا مقصالحلا. يتا تحديد مالقتزمم مقاتاقع 
مقاستلبلي بوستخدمم نسبا مقخسورة قلشركا مقاعّدل بحسب عومل مقتأثلرمت مقااسالا ومكانوت مقاحفظا قلفترة مقاتبللا من مقاستحلوت غلر مقاكتسبا. يبلن مإليضوح 2)د()1( 

تفوصلل مقتلديرمت قلاطوقبوت مقلولاا وإحتلوطلوت عجز مألقسوط.

)4(  تحليل الحساسية 

تعتلد مقشركا بأن مالقتزمموت مقامقعا عللهو جرمء مقاطوقبوت ماللاا مستنودًا إقى علاد مقتأملن مقلولاا كاو في نهويا مقسنا. إال أن هذه مقابوقغ قلست مؤكدة وقد تختلف مقدفعوت 
مقفعللا عن مقاطوقبوت مقالدما في مقلاملا مقاوقلا. إن مقتزمموت مطوقبوت مقتأملن حسوسا تجوه مالفترمضوت مقاختلفا، وقا يكن من مقااكن تحديد مدى مقحسوسلا بوقنسبا قبعض 

مقاتغلرمت مثل مقتغلرمت مقتشريعلا أو حلول مقضبوبلا في عاللا مقتلدير.  

إن تغلرًا مفترمضلًا بنسبا 5% في معدل مقاطوقبوت ـ بعد مستبعود إعودة مقتأملن ـ ياكن أن يؤثر على صوفي مإليرمدمت من مالكتتوب على مقنحا مقتوقي:

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

+ 536٬724+ 530٬885تأثلر مقتغلر في معدل مقاطوقبوت بنسبا %5

)ب(  مخاطر إعادة التأمين

قدى مقشركا متفوقلا إعودة تأملن من أجل تلللص تعرضهو قلخسولر من خالل نلل مخوطر مقتأملن. إن متفوقلا إعودة مقتأملن تلام على أسوس مقفولض عن مقخسورة قكل وثللا تأملن 
قكل عالل وقكل مطوقبا في حول وقاع مقخسولر. إن هذه مالتفوقلا تحاي مقشركا من مقاطوقبوت مقكبلرة ملوبل أقسوط صودرة قاعلدي تأملن معلاقا إذم أخذنو بعلن مالعتبور مألدمء 

ومقحجا مقاستلر قلاحفظا مقتأملنلا.

يتا مختلور شركوت إعودة مقتأملن بوستخدمم مقضامبط مقتوقلا:

يجب على جالع شركوت إعودة مقتأملن مستلفوء مقحد مألدنى من مقتصنلفوت ماللتاونلا مقالباقا قدى مقبنك مقاركزي مقسعادي وها مقاستاى BBB )تصنلف أس آند بي(.  -

يجب أن يلام مجلس إدمرة مقشركا بارمجعا بلونوت شركوت إعودة مقتأملن ومعتاود مالتفوقلا.  -

إن علاد إعودة مقتأملن مقُاسندة ال تعفي مقشركا من مقتزمموتهو تجوه حالا وثولق مقتأملن وبوقتوقي تبلى مقشركا مسؤوقا عن جزء من مقاطوقبوت مقلولاا مقُاعود مقتأملن عللهو بالدمر 
عجز شركا إعودة مقتأملن في مقافوء بوقتزمموتهو بااجب متفوقلوت إعودة مقتأملن. 

)ج(  مخاطر السوق

مخوطر مقساق هي مخوطر تللبوت أسامق مقاول وتأثلرهو على مقللاا مقعودقا أو مقتدفلوت مقنلديا مقاتاقعا قألدومت مقاوقلا. تلام مقشركا بتطبلق سلوسوت تتطلب منهو تازيع 
مقااجادمت على عدة فئوت من مألصال ومالقتزمم بوقحدود مقجغرمفلا ومقعاالت قلتأكد من محتامء مخوطر مقساق وإبلوء مقاخوطر في أدنى مقاستايوت.

يلام مجلس مإلدمرة بتحديد مستاى تلّبل مقاخوطر بشكل كلي في إطور مستاى معلال ال يؤثر على نتولج عاللوت مقشركا. تلام مإلدمرة بإعدمد تلورير شهريا وربع سنايا تاضح 
فلهو رقعا أنشطتهو وحدود مقاخوطر قلتأكد من تامفر مقرقوبا مقااللاا ومقتاوشي مع مقتاجلهوت مقاعتادة. تلام مإلدمرة بتلللا مستار قلتطارمت في مألسامق ذمت مقصلا قضاون 

مرمقبا مخوطر مقساق ومقتخفلف من حدتهو على مقااجادمت ومألدومت مقاوقلا.

تتكان مخوطر مقساق من: مخوطر أسعور مقفولدة، ومخوطر مألسعور، ومخوطر مقعالا.  
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)1(  مخاطر أسعار الفائدة

تنشأ مخوطر أسعور مقفولدة من محتاوقلا تغّلر مقللاا مقعودقا قألدومت مقاوقلا أو مقتدفلوت مقنلديا مقاتاقعا نتلجا مقتغلرمت في أسعور مقعااقا. ترمقب مقشركا بوستارمر مقتطارمت على 
مقصعلد مقدوقي ومقاحلي في أسعور مقعااالت وتلام على ضاء ذقك بتحديد آجول ودملعهو ومستثاورمتهو في مقصكاك.  

ياجد مامعلد مستحلوق مختلفا قالستثاورمت في مقادملع ومقصكاك من أجل تعظلا عاملد مالستثاور ومقتأكد من مستلفوء متطلبوت مقسلاقا. فلاو يلي تفوصلل مامعلد مستحلوق 
مألدومت مقاوقلا مقتي يترتب عللهو عااقا كاو في 31 ديسابر:

2021م )ألف ريال سعودي(

من 3 أشهر إلى أقل من 3 أشهر
سنة واحدة

من سنة إلى 3 
سنوات

المجموعأكثر من 3 سنوات

200٬0001٬424٬3281٬293٬118150٬0003٬067٬446ودملع ألجل

103٬89110٬121300٬9751٬138٬5221٬553٬509مستثاورمت في صكاك - متوحا قلبلع.

 مستثاورمت في صكاك - مقاحتفظ بهو بوقللاا 
18٬00029٬05973٬059 -26٬000مقعودقا من خالل قولاا مقدخل.

331٬250331٬250 - - -مستثاورمت في صكاك - محتفظ بهو حتى توريخ مالستحلوق.

329٬8911٬434٬4491٬612٬0931٬648٬8315٬025٬264

2020م )أقف ريول سعادي(

من 3 أشهر إقى أقل من 3 أشهر
سنا ومحدة

مقاجااعأكثر من 3 سنامتمن سنا إقى 3 سنامت

668٬5551٬011٬500650٬094393٬0242٬723٬173ودملع ألجل

125٬00088٬089306٬4721٬188٬7651٬708٬326مستثاورمت في صكاك - متوحا قلبلع.

 مستثاورمت في صكاك - مقاحتفظ بهو بوقللاا مقعودقا 
47٬10473٬104 -26٬000 -من خالل قولاا مقدخل.

131٬250131٬250 - - -مستثاورمت في صكاك - محتفظ بهو حتى توريخ مالستحلوق.

793٬5551٬125٬589956٬5661٬760٬1434٬635٬853

)2(  مخاطر األسعار

مخوطر مقسعر هي محتاوقلا تلّلب مقللاا مقعودقا قألدومت مقاوقلا بسبب مقتطارمت مقاتعللا بأدمة موقلا محددة أو مقعاممل مقاؤثرة على كومل مقساق مقتي يتا فلهو تدمول مألدمة 
مقاوقلا.

بلغ إجاوقي مستثاورمت مقشركا مقاعرضا قاخوطر أسعور مقساق مبلغ 5.704 مللان ريول سعادي )2020م: 6.029 مللان ريول سعادي(. تلام مقشركا بإدمرة هذه مقاخوطر من خالل مقدرمسا 
مقانوسبا قكل أدمة موقلا قبل مالستثاور فلهو مع مقحفوظ على حدود مقاخوطر مقامردة في مقتاجلهوت قتلللص مقتأثلر مقاحتال من تللبوت مقساق على مقاحفظا مقكللا قلشركا. 

إن تغلرًا مفترمضلًا بنسبا 10% زيودة أو نلص في أسعور مقساق الستثاورمت مقشركا على ربحهو قد يكان على مقنحا مقتوقي: 

مقتغّلر في مقللاا مقعودقا
%

مقتأثلر على ربح مقشركا
أقف ريول سعادي

202110 +32٬586 +

202010 +22٬378 +

يستند تحللل مقحسوسلا مقاعروض أعاله على مالستثاورمت مقاصنفا بوقللاا مقعودقا من خالل قولاا مقدخل ومقتي تؤثر مبوشرًة على ربح مقشركا. 

)3(  مخاطر العملة

مخوطر مقعالا هي محتاوقلا تلّلب قلاا أدمة موقلا بسبب مقتغلرمت في أسعور مقصرف مألجنبي. تنحصر تعومالت مقشركا بشكل رللسي في مقريول مقسعادي ومقدوالر مألمريكي. وباو أن 
مقريول مقسعادي مرتبط بوقدوالر مألمريكي، فإن مخوطر مقصرف مألجنبي محدودة. 
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)د(  مخاطر االئتمان

مخوطر ماللتاون هي محتاوقلا إخفوق طرف في أدمة موقلا في مقافوء بوقتزمم مو ومقتسبب في تكبد مقطرف مآلخر خسورة موقلا.  

تعال مقشركا على إدمرة مخوطر ماللتاون مقاتعللا بوقعاالء من خالل متبوع سلوسا مرمقبا ماللتاون ومرمقبا مقذما مقادينا مقلولاا بصفا مستارة من أجل تلللص حجا مخوطر 
مقتعرض قديان معدوما. تلام مإلدمرة بتلدير مخصص منخفوض مقللاا على أسوس كل حوقا على حدة. بوإلضوفا إقى مقاخصصوت مقاحددة، تلام مقشركا بللد مخصص إضوفي 

قلاحفظا، يتا تلديره على أسوس تجالعي، بنوًء على أعاور أقسوط مقتأملن مقاستحلا مقلبض. كاو تعال مقشركا على مقحد من مخوطر ماللتاون مقاتعللا بوألطرمف مقالوبلا مألخرى 
من خالل وضع مقادملع ومالستثاورمت قدى مؤسسوت موقلا مرماقا. وتلام مقشركا بإبرمم علاد إعودة تأملن مع جهوت ذمت تصنلف ملتاوني عوقي )مصنفا A أو أعلى(.

يبلن مقجدول مقتوقي مقاخوطر مقلصاى قاللتاون بحسب فئا مألصل مقاوقي:

2021م
ألف ريال سعودي

2020م
أقف ريول سعادي

960٬758633٬251مقنلد ومو في حكاه

1٬761٬3001٬320٬043أقسوط تأملن مدينا، بوقصوفي

7٬2071٬475حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقلولاا

7٬8296٬461حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مبّلغ عنهو

1٬957٬8181٬912٬680مستثاورمت

85٬885109٬931ماجادمت أخرى

3٬093٬7202٬796٬547ودملع ألجل

120٬000120٬000وديعا نظوملا

14٬88513٬806إيرمدمت مستحلا على وديعا نظوملا

8٬009٬4026٬914٬194

يبلن مقجدول مقتوقي مقاعلاموت مقخوصا باخوطر ماللتاون مقتي تتعرض قهو مقشركا بترتلب مقااجادمت بنوًء على مقتصنلف ماللتاوني قألطرمف مقالوبلا. تتضان تصنلفوت ماللتاون 
درجوت تصنلف تبدأ مــن )AAA( إقى )BBB-( )بحسب تصنلف )وكوقا أس آند بي( و/أو )Aaa( إقى )Baa3( )بحسب تصنلف )وكوقا ماديز(. إن أي درجا أقل ماو ورد آنفًا تعتبر درجا غلر 

مستثاوريا وهي عرضا قنسبا أعلى في مقتعثر. 

2021م )ألف ريال سعودي(

درجة غير استثمارية

المجموعألف ريال سعوديدرجة غير استثمارية درجة استثمارية

960٬758 - -960٬758مقنلد ومو في حكاه

1٬761٬300 - -1٬761٬300أقسوط تأملن مدينا، بوقصوفي

7٬207 - -7٬207حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقلولاا

7٬829 - -7٬829حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

1٬957٬818 - -1٬957٬818مستثاورمت

85٬885 - -85٬885ذما مدينا أخرى

3٬093٬720 - -3٬093٬720ودملع ألجل

120٬000 - -120٬000وديعا نظوملا

14٬885 - -14٬885عااالت مستحلا على وديعا نظوملا

8٬009٬402- - 8٬009٬402



123مقلاملا مقاوقلا بابو مقعربلا      مقتلرير مقسناي قعوم 2021م

 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني كما في 31 ديسمبر 2020م
)شركة مساهمة سعودية(

2020م )أقف ريول سعادي(

درجا غلر مستثاوريا

مقاجااعأقف ريول سعاديدرجا غلر مستثاوريا درجا مستثاوريا

633٬251 - -633٬251مقنلد ومو في حكاه

1٬320٬043 - -1٬320٬043أقسوط تأملن مدينا، بوقصوفي

1٬475 - -1٬475حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقلولاا

6٬461 - -6٬461حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

1٬912٬680 - -1٬912٬680مستثاورمت

109٬931 - -109٬931ذما مدينا أخرى

2٬796٬547 - -2٬796٬547ودملع ألجل

120٬000 - -120٬000وديعا نظوملا

13٬806 - -13٬806عااالت مستحلا على وديعا نظوملا

6٬914٬194- - 6٬914٬194

)هـ(  مخاطر السيولة

مخوطر مقسلاقا هي مقاخوطر مقاتاثلا في مامجها مقشركا صعابا في مالقتزمم بوقاطلابوت مقاوقلا عند مستحلوقهو. تتا مرمقبا محتلوجوت مقشركا من مقسلاقا على أسوس شهري 
وتعال مإلدمرة على مقتأكد من تافر أمامل كوفلا قالوبلا أي مقتزمموت حول نشالهو.

قلد تا مستثنوء أقسوط مقتأملن غلر مقاكتسبا من مقتحللل حلث تعتبر مقتزمم غلر تعوقدي. يلخص مقجدول مقتوقي مامعلد مستحلوق مقاطلابوت مقاوقلا قلشركا بنوًء على مالقتزمموت 
مقتعوقديا غلر مقاخصاما مقاتاقعا:

2021م )ألف ريال سعودي(

المجموعأكثر من سنة واحدةحتى سنة واحدة

604٬774-604٬774مصروفوت مستحلا مقدفع ومطلابوت أخرى  

125٬333125٬333-مقتزمم علاد إيجور 

190٬060-190٬060فولض عاللوت مقتأملن مستحق مقدفع

25٬397-25٬397أرصدة إعودة تأملن مستحلا مقدفع

601٬168-601٬168مطوقبوت قولاا

1٬413٬888-1٬413٬888مطوقبوت متكبدة غلر مقابّلغ عنهو

74٬602-74٬602إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن

21٬797-21٬797إحتلوطي تسايا مقاطوقبوت

33٬723-33٬723مستحلوت قجهوت ذمت عالقا

14٬88514٬885-عااالت مستحلا مقدفع إقى مقبنك مقاركزي مقسعادي 

2٬965٬409140٬2183٬105٬627
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2020م )أقف ريول سعادي(

مقاجااعأكثر من سنا ومحدةحتى سنا ومحدة

540٬450-540٬450مصروفوت مستحلا مقدفع ومطلابوت أخرى  

135٬600135٬600-مقتزمم علاد إيجور 

200٬391-200٬391فولض عاللوت مقتأملن مستحق مقدفع

4٬873-4٬873أرصدة إعودة تأملن مستحلا مقدفع

446٬519-446٬519مطوقبوت قولاا

1٬378٬294-1٬378٬294مطوقبوت متكبدة غلر مبّلغ عنهو

263٬751-263٬751إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن

20٬755-20٬755إحتلوطي تسايا مقاطوقبوت

108٬521-108٬521مستحلوت قجهوت ذمت عالقا

13٬80613٬806-عااالت مستحلا مقدفع إقى مقبنك مقاركزي مقسعادي 

2٬963٬554149٬4063٬112٬960

)و (  وضع السيولة

إن جالع مقااجادمت، بوستثنوء مالستثاورمت ومقتجهلزمت ومألثوث وأصال حق مالستخدمم ومقااجادمت غلر مقالااسا ومقشهرة ومقاديعا مقنظوملا ومإليرمدمت مقاستحلا على مقاديعا 
مقنظوملا، من مقاتاقع أن يتا مستردمدهو أو تسايتهو قبل سنا ومحدة. تستحق ودملع مألجل بابلغ 2.124 مللان ريول سعادي )31 ديسابر2020م: 1.680 مللان ريول سعادي( خالل سنا 

ومحدة وأمو مألرصدة مقاتبللا فتستحق بعد سنا ومحدة.

قلست أي من مقاطلابوت مقاوقلا في قولاا مقاركز مقاوقي مبنلا على أسوس مقتدفلوت مقنلديا مقاخصاما، بوستثنوء مكوفأة نهويا مقخدما، وجالعهو مستحلا مقدفع على مألسوس 
مقابلن أعاله. ال تاجد فروقوت بلن مامعلد مالستحلوق مقتعوقديا ومقاتاقعا قلاطلابوت مقاوقلا قلشركا.

)ز(  مخاطر التشغيل

مخوطر مقتشغلل هي محتاوقلا نشاء خسولر مبوشرة أو غلر مبوشرة من سلسلا عريضا من مألسبوب مقارتبطا بإجرمءمت مقتشغلل وعاللوت تلنلا مقاعلاموت ومقبنلا مقتحتلا 
مقاسوندة قعاللوت مقشركا سامًء كونت دمخللا في نطوق مقشركا أو خورجلا على مستاى ملدمي مقخدما ـ بانأى عن مخوطر ماللتاون ومقساق ومقسلاقا ـ مثل تلك مقعاممل مقتي قد 

تنشأ جرمء متطلبوت نظوملا. تنشأ مخوطر مقتشغلل من خالل جالع أنشطا مقشركا.

مقهدف مقرللسي قلشركا ها إدمرة مخوطر مقتشغلل من أجل إيجود تامزن بلن مقحد من مقخسولر مقاوقلا ومالضرمر بساعا مقشركا مع تحللق أهدمفهو مالستثاوريا من خالل تحللق عاملد 
قلاستثارين. إن مقاسئاقلا مقرللسلا في تطاير وتنفلذ مقضامبط على مخوطر مقتشغلل تلع على عوتق مجلس إدمرة مقشركا. وهذه مقاسئاقلا تتضان مقضامبط في مقاجوالت 

مقتوقلا:

متطلبوت مقفصل مقااللا بلن مقاهوم على مستاى مقاظولف ومألدومر ومقاسئاقلوت.  -
متطلبوت مقتسايا ومرمقبا مقاعومالت.  -

مالقتزمم بوقاتطلبوت مقنظوملا مقلونانلا.  -
تاثلق مقضامبط ومإلجرمءمت.  -

متطلبوت مقتلللا مقدوري قاخوطر مقتشغلل ومدى كفويا مقضامبط ومإلجرمءمت قاامجها مقاخوطر.  -
مقاعويلر مألخالقلا ومعويلر مألعاول.  -

سلوسوت وإجرمءمت مقتخفلف من مستاى مقاخوطر.  -
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 36   المعلومات اإلضافية
قائمة المركز المالي

2020م )أقف ريول سعادي(2021م )ألف ريال سعودي(

مقاجااععاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملنالمجموععمليات المساهمينعمليات التأمين

الموجودات

930٬69130٬067960٬758195٬232438٬019633٬251مقنلد ومو في حكاه

1٬320٬043-1٬761٬3001٬320٬043-1٬761٬300أقسوط تأملن مدينا، بوقصوفي 

20٬108-27٬93520٬108-27٬935حصا معلدي مقتأملن في مألقسوط غلر مقاكتسبا

1٬475-7٬2071٬475-7٬207حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقلولاا 

6٬461-7٬8296٬461-7٬829حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

68٬214-201٬04268٬214--201٬042تكوقلف مقتنوء وثولق مؤجلا

2٬599٬4293٬104٬3445٬703٬7733٬568٬1812٬461٬2656٬029٬446مستثاورمت

99٬99813٬256113٬25471٬16713٬91985٬086مبوقغ مدفاعا ملدمًا وماجادمت أخرى

2٬007٬9221٬085٬7983٬093٬7201٬645٬2921٬151٬2552٬796٬547ودملع ألجل

78٬39378٬393-69٬77169٬771-تجهلزمت وأثوث، بوقصوفي

125٬626125٬626-112٬616112٬616-أصال حق مستخدمم، بوقصوفي

61٬95861٬958-67٬27767٬277-ماجادمت غلر ملااسا، بوقصوفي

37٬94137٬941-39٬73539٬735-ماجادمت ضريبلا مؤجلا

98٬00098٬000-98٬00098٬000-مقشهرة

120٬000120٬000-120٬000120٬000-وديعا نظوملا 

13٬80613٬806-14٬88514٬885-عااالت مستحلا على وديعا نظوملا

7٬643٬3534٬755٬74912٬399٬1026٬896٬1734٬600٬18211٬496٬355مجموع الموجودات

المطلوبات

597٬9116٬863604٬774534٬2016٬249540٬450مصروفوت مستحلا مقدفع ومطلابوت أخرى 

135٬600135٬600-125٬333125٬333-مقتزمم علاد إيجور

200٬391-190٬060200٬391-190٬060فولض عاللوت مقتأملن مستحق مقدفع

4٬873-25٬3974٬873-25٬397أرصدة إعودة تأملن مستحلا مقدفع

4٬023٬331-4٬709٬5554٬023٬331-4٬709٬555أقسوط تأملن غلر مكتسبا  

446٬519-601٬168446٬519-601٬168مطوقبوت قولاا 

1٬378٬294-1٬413٬8881٬378٬294-1٬413٬888مطوقبوت متكبدة غلر مقابّلغ عنهو

263٬751-74٬602263٬751-74٬602إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن

20٬755-21٬79720٬755-21٬797إحتلوطي تسايا مقاطوقبوت

108٬521108٬521-33٬72333٬723-مستحلوت قجهوت ذمت عالقا 

140٬012140٬012-152٬286152٬286-مخصص مكوفأة نهويا مقخدما 

317٬199317٬199-236٬610236٬610-مخصص زكوة وضريبا دخل 

13٬80613٬806-14٬88514٬885-عااالت مستحلا مقدفع إقى مقبنك مقاركزي مقسعادي

7٬634٬378569٬7008٬204٬0786٬872٬115721٬3877٬593٬502مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

1٬200٬0001٬200٬000-1٬200٬0001٬200٬000-رأس مقاول

867٬096867٬096-992٬210992٬210-إحتلوطي نظومي

32٬80032٬800-43٬50043٬500-إحتلوطي دفعوت على أسوس مألسها

)48٬779()48٬779(-)53٬356()53٬356(-أسها محتفظ بهو بااجب برنومج أسها مقااظفلن

1٬684٬0031٬684٬003-1٬790٬7001٬790٬700-أربوح مبلوة

)31٬173()31٬173(-)23٬638()23٬638(-إحتلوطي إعودة قلوس مخصص مكوفأة نهويا مقخدما 

8٬975236٬633245٬60824٬058174٬848198٬906إحتلوطي مقللاا مقعودقا قالستثاورمت

8٬9754٬186٬0494٬195٬02424٬0583٬878٬7953٬902٬853مجموع حقوق الملكية

7٬643٬3534٬755٬74912٬399٬1026٬896٬1734٬600٬18211٬496٬355مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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قائمة الدخل

2020م )أقف ريول سعادي(2021م )ألف ريال سعودي(

مقاجااععاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملنالمجموععمليات المساهمينعمليات التأمين

اإليرادات

10٬447٬353-11٬382٬19410٬447٬353-11٬382٬194إجاوقي مألقسوط مقاكتتبا

)5٬953(-)5٬953()5٬345(-)5٬345(أقسوط صودرة قاعلدي مقتأملن - محللًا

)59٬289(-)59٬289()80٬737(-)80٬737(أقسوط صودرة قاعلدي مقتأملن - دوقلًا

10٬382٬111-11٬296٬11210٬382٬111-11٬296٬112صافي األقساط المكتتبة

352٬371-352٬371)678٬397(-)678٬397(صوفي مقتغلرمت في مألقسوط غلر مقاكتسبا، بوقصوفي

10٬734٬482-10٬617٬71510٬734٬482-10٬617٬715صافي األقساط المكتسبة

تكاليف ومصروفات االكتتاب

)8٬262٬050(-)8٬262٬050()9٬073٬926(-)9٬073٬926(إجاوقي مقاطوقبوت مقادفاعا

20٬987-22٬39320٬987-22٬393حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقادفاعا

)8٬241٬063(-)8٬241٬063()9٬051٬533(-)9٬051٬533(صافي المطالبات المدفوعة 

5٬269-5٬269)154٬649(-)154٬649(مقتغلرمت في مقاطوقبوت مقلولاا

)220٬866(-)220٬866()35٬594(-)35٬594(مقتغلرمت في مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

)263٬751(-)263٬751(189٬149-189٬149مقتغللرمت في إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن

)2٬263(-)2٬263()1٬042(-)1٬042(مقتغلرمت في إحتلوطي تسايا مقاطوقبوت

257-5٬732257-5٬732مقتغلر في حصا معلدي مقتأملن من مقاطوقبوت مقلولاا

 مقتغلر في حصا معلدي مقتأملن من مقاطوقبوت مقاتكبدة 
2٬489-1٬3682٬489-1٬368غلر مقابّلغ عنهو

)8٬719٬928(-)8٬719٬928()9٬046٬569(-)9٬046٬569(صافي المطالبات المتكبدة

)630٬734(-)630٬734()343٬427(-)343٬427(تكوقلف مقتنوء مقاثولق 

)9٬350٬662(-)9٬350٬662()9٬389٬996(-)9٬389٬996(مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

1٬383٬820-1٬227٬7191٬383٬820-1٬227٬719صافي دخل االكتتاب

)مصروفات(/إيرادات تشغيلية أخرى

)28٬770(-)28٬770()22٬458(-)22٬458(مخصص أقسوط تأملن مدينا مشكاك في تحصللهو

)585٬549()20٬350()565٬199()598٬594()12٬590()586٬004(مصروفوت عااملا وإدمريا

)106٬467(-)106٬467()115٬646(-)115٬646(مصروفوت بلع وتسايق

84٬843175٬594260٬437121٬78891٬507213٬295إيرمدمت مستثاورمت، بوقصوفي

31٬24327٬481)3٬762(42٬57537٬590)4٬985(إيرمدمت أخرى، بوقصوفي

)480٬010(102٬400)582٬410()438٬671(205٬579)644٬250(مجموع )المصروفات(/اإليرادات التشغيلية األخرى

583٬469205٬579789٬048801٬410102٬400903٬810الدخل قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل

-721٬269)721٬269(-525٬122)525٬122(تحويل الفائض إلى المساهمين 

58٬347730٬701789٬04880٬141823٬669903٬810الدخل العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل

)64٬297()64٬297(-)41٬136()41٬136(-مصروف زكوة

)63٬244()63٬244(-)63٬995()63٬995(-مصروف ضريبا دخل

58٬347625٬570683٬91780٬141696٬128776٬269صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

119٬558119٬421المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(

 ربحية السهم األساسية والمخفضة 
5.235.83)بالريال السعودي لكل سهم(
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قائمة الدخل الشامل

2020م )أقف ريول سعادي(2021م )ألف ريال سعودي(

مقاجااععاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملنالمجموععمليات المساهمينعمليات التأمين

58٬347625٬570683٬91780٬141696٬128776٬269صوفي مقدخل مقعولد قلاسوهالن بعد مقزكوة وضريبا مقدخل

مقدخل مقشومل مالخر

بنود لن يتم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل في سنوات الحقة:

)20٬700()20٬700(-7٬5357٬535-خسولر إعودة قلوس مخصص مكوفأة نهويا مقخدما قلااظفلن

 بنود يتم أو يمكن أن يتم إعادة تصنيفها في قائمة 
الدخل في سنوات الحقة:

61٬78546٬70211٬554156٬813168٬367)15٬083(صوفي مقتغلر في مقللاا مقعودقا الستثاورمت متوحا قلبلع

43٬264694٬890738٬15491٬695832٬241923٬936مجموع الدخل الشامل

تسايا:

يخصا: صوفي مقدخل مقعولد قعاللوت مقتأملن مقاحال إقى فولض 
)80٬141()58٬347(عاللوت مقتأملن مستحق مقدفع

679٬807843٬795مجموع الدخل الشامل للسنة

قائمة التدفقات النقدية

2020م )أقف ريول سعادي(2021م )ألف ريال سعودي(

مقاجااععاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملنالمجموععمليات المساهمينعمليات التأمين

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

823٬669823٬669-730٬701730٬701-صوفي مقدخل مقعولد قلاسوهالن قبل مقزكوة وضريبا مقدخل

تعديالت على البنود غير النقدية:

80٬141-58٬34780٬141-58٬347صوفي مقدخل مقعولد مقى عاللوت مقتأملن

15٬266-15٬21615٬266-15٬216مستهالك تجهلزمت وأثوث

16٬241-15٬93916٬241-15٬939إطفوء أصال حق مستخدمم

15٬731-14٬44615٬731-14٬446إطفوء ماجادمت غلر ملااسا

---2٬5212٬521-أربوح خسولر بلع تجهلزمت وأثوث

16٬03416٬034-20٬38620٬386-مخصص مقدفعوت على أسوس مألسها

28٬770-22٬45828٬770-22٬458مخصص أقسوط توملن مدينا مشكاك في تحصللهو 

 أربوح غلر محللا من مستثاورمت محتفظ بهو بوقللاا 
)876(182)1٬058()2٬643()2٬643(-مقعودقا من خالل قولاا مقدخل 

)120٬178()40٬277()79٬901()58٬357()27٬175()31٬182(مقعااالت مقاستلطعا من ودملع ألجل

27٬29427٬294-27٬49527٬495-مخصص مكوفأة نهويا مقخدما 

5٬2445٬244-5٬8345٬834-تكوقلف موقله
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2020م )أقف ريول سعادي(2021م )ألف ريال سعودي(

مقاجااععاللوت مقاسوهالنعاللوت مقتأملنالمجموععمليات المساهمينعمليات التأمين

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

340٬564-340٬564)463٬715(-)463٬715(أقسوط تأملن مدينا 

517-517)7٬827(-)7٬827(حصا معلدي مقتأملن في مألقسوط غلر مقاكتسبا

)257(-)257()5٬732(-)5٬732(حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقلولاا

)2٬489(-)2٬489()1٬368(-)1٬368(حصا معلدي مقتأملن في مقاطوقبوت مقاتكبدة غلر مقابّلغ عنهو

65٬808-65٬808)132٬828(-)132٬828(تكوقلف مقتنوء مقاثولق مقاؤجلا

92٬1679٬056101٬223)28٬168(663)28٬831(مبوقغ مدفاعا ملدمًا وماجادمت أخرى

63٬71061464٬324181٬403689182٬092مصروفوت مستحلا مقدفع ومطلابوت أخرى 

)49٬540(-)49٬540(20٬524-20٬524أرصدة معلدي مقتأملن مقاستحلا مقدفع

)352٬888(-)352٬888(686٬224-686٬224أقسوط تأملن غلر مكتسبا

)5٬269(-)5٬269(154٬649-154٬649مطوقبوت قولاا 

220٬866-35٬594220٬866-35٬594مطوقبوت متكبدة غلر مقابّلغ عنهو

263٬751-263٬751)189٬149(-)189٬149(إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن

2٬263-1٬0422٬263-1٬042إحتلوطي تسايا مقاطوقبوت

27٬80027٬800-)60٬557()60٬557(-مبوقغ مستحلا قجهوت ذمت عالقا 

-47٬239)47٬239(-48٬133)48٬133(مبوقغ مستحلا قعاللوت مقاسوهالن

179٬384745٬972925٬356784٬847916٬9301٬701٬777

)4٬323()4٬323(-)7٬686()7٬686(-مكوفأة نهويا مقخدما مقادفاعا 

)48٬204(-)48٬204()68٬678(-)68٬678(فولض مدفاع إقى حالا مقاثولق 

)92٬776()92٬776(-)187٬514()187٬514(-زكوة وضريبا دخل مدفاعا

110٬706550٬772661٬478736٬643819٬8311٬556٬474صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)788٬850()300٬000()488٬850()2٬213٬328()374٬328()1٬839٬000(ميدمع في ودملع ألجل 

1٬507٬552466٬9601٬974٬5122٬330٬514936٬2773٬266٬791متحصالت من مستحلوق ودملع ألجل

)13٬748٬860()3٬983٬139()9٬765٬721()15٬166٬118()7٬033٬358()8٬132٬760(شرمء مستثاورمت

9٬088٬9616٬452٬17515٬541٬1366٬935٬7042٬793٬7859٬729٬489بلع مستثاورمت 

)11٬840()11٬840(-)9٬115()9٬115(-شرمء تجهلزمت ومثوث وأصال حق مستخدمم

------مستبعود تجهلزمت ومثوث وأصال حق مستخدمم

)21٬444()21٬444(-)19٬765()19٬765(-شرمء ماجادمت غلر ملااسا 

)1٬574٬714()586٬361()988٬353(107٬322)517٬431(624٬753صوفي مقنلد مقاستخدم مألنشطا مالستثاوريا

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

---)408٬000()408٬000(-تازيعوت أربوح مدفاعا

---)14٬263()14٬263(-شرمء أسها محتفظ بهو بااجب برنومج أسها مقااظفلن

)14٬218()14٬218(-)19٬030()19٬030(-مقتزمم علاد إيجور مدفاع

)14٬218()14٬218(-)441٬293()441٬293(-صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)32٬458(219٬252)251٬710(327٬507)407٬952(735٬459صوفي مقتغلر في مقنلد ومو في حكاه

195٬232438٬019633٬251446٬942218٬767665٬709مقنلد ومو في حكاه في بدميا مقسنا

930٬69130٬067960٬758195٬232438٬019633٬251النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 37   ارقام المقارنة 
تا تعديل بعض أرقوم مقالورنا وإعودة تصنلفهو قتتامفق مع عرض مقسنا مقحوقلا كاو في هذه مقلاملا مقاوقلا. قلس قهذه مقتعديالت أي تأثلر على صوفي مقدخل ومألربوح مقابلوة كاو 

في 31 ديسابر 2021م. 

كاو في31  ديسابر 2020م، تا إعودة تصنلف مبلغ 125.6 مللان ريول سعادي من " تجهلزمت ومثوث وأصال حق مستخدمم، بوقصوفي " إقى " أصال حق مستخدمم، بوقصوفي ". وبوقاثل تا 
إعودة تصنلف مبلغ 135.6 مللان ريول سعادي من " مصروفوت مستحلا مقدفع ومطلابوت أخرى " إقى " مقتزمم علاد إيجور ". بوإلضوفا إقى ذقك، تا إعودة تصنلف مبلغ 73.4 مللان ريول 

سعادي من "مصوريف مدفاعا ملدًمو وماجادمت أخرى" إقى "ودملع ألجل".

 38   تأثير كوفيد-19 وخدمات المرافق الصحية الحكومية   
بلناو تكوفح مقعديد من مقتصودمت مقعوقا مع منتشور فلروس كارونو )"كافلد - 19"( ، تامصل بابو مقعربلا مرمقبا مقاضع عن كثب وتحديث خطط مستارمريا مألعاول وإدمرة مقاخوطر 

قضاون مستدمما مستايوت مقخدما مقحوقلا ومألنشطا مقتشغلللا في ظل سلنورياهوت مختلفا مع مقحفوظ على سالما وصحا ماظفلهو. كافلد - 19 قه تأثلر عالق على مقعديد من 
جامنب قطوع مقتأملن مقصحي، باو في ذقك أناوط مقاطوقبوت مقطبلا كاو ها ماضح أدنوه. نظًرم قلعديد من أوجه عدم مقلللن مقاحلطا بادة وشدة مقابوء، تامصل مإلدمرة إعودة تلللا 
وتحديث تلديرمتهو وأحكومهو على أسوس منتظا. قد تختلف مقنتولج مقفعللا عن تلك مقاتاقعا. ظل مركز مقسلاقا ومقاالءة مقاوقلا قلشركا قاًيو كاو في توريخ إصدمر هذه مقلاملا 

مقاوقلا. 

وبعد أن قومت مقاالكا مقعربلا مقسعاديا بتخفلف إجرمءمت مالغالق ومقحجر في نهويا مقربع مقثوني من عوم 2020م، تحسن مقطلب على مقخدموت مقصحلا تدريجلًا خالل مقنصف 
مقثوني من مقعوم وطال عوم 2021م.  وأدى ذقك إقى زيودة ملحاظا في مقاطوقبوت مقاتكبدة خالل مقنصف مقثوني من مقعوم مقحوقي عن مقاستايوت مقتي كونت قبل كافلد 19. تتاقع 

مقشركا مستارمريا هذم مقناط خالل مألشهر مقللللا مقلودما؛ ومن ثا، فإن شركا موزمل قديهو رصلد إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن  قدره 74.6 مللان ريول سعادي قضاون محتفوظهو 
بوحتلوطلوت كوفلا قتغطلا مقزيودة في مقاطوقبوت. يتبع حسوب إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن هذم مقانشار رقا 173 مقصودر عن مقبنك مقاركزي مقسعادي بتوريخ 2019/01/16م، ومقذي 

يتطلب من شركوت مقتأملن مالحتفوظ ب إحتلوطي عجز أقسوط مقتأملن في حوقا تغطلا محتلوطي مألقسوط غلر مقاكتسبا ذي مقصلا بوقاطوقبوت ومقاصروفوت مقاتاقعا ذمت مقصلا.

تأثير مقدمي الخدمات الحكومية    

أصدر مجلس مقضاون مقصحي مقتعووني تعالا رقا 895 بتوريخ 2020/12/17م بخصاص تفعلل مقاودة 11 من نظوم مقتوملن مقصحي مقتعووني حلث طوقب شركوت مقتوملن مقطبي معتبورًا 
من 2021/1/1م بإدرمج مزودي مقخدموت مقصحلا مقحكاملا مقاعتادين في شبكوتها مقطبلا مع مالقتزمم بهلكل مقتعايض مقاوقي مقاعتاد.  يتاقع من يكان قلتعالا تأثلر جاهري على 

مقاطوقبوت مقطبلا مقاستلبللا نظرًا إقى مألسعور ومقبروتاكاالت مإلقزمملا مقتي تحدد مقعالقا بلن مقانشآت مقصحلا مقحكاملا وشركوت مقتأملن.  ونظرًا قلعديد من أوجه عدم مقلللن 
مقاحلطا بتطبلق مقتعالا رقا 895 وتطبلله، تستار مإلدمرة بارمقبا مقاضع عن كثب، وتلام بإعودة تلللا وتحديث تلديرمتهو ومحكومهو على أسوس منتظا.    

 39   توزيعات األرباح
في 25 مبريل 2021م، مقترح مجلس إدمرة مقشركا دفع تازيعوت مألربوح إقى مقاسوهالن عن مقسنا مقانتهلا في 31 ديسابر 2020م بامقع 3.4 ريول سعادي قلسها وبإجاوقي 408 مللان 

ريول سعادي. تات مقاامفلا على تازيع تلك مألربوح من قبل مقاسوهالن في مجتاوع مقجاعلا مقعوما غلر مقعوديا مقانعلد في 24 يانلا2021م، وبنوًء علله تا دفع تازيعوت مألربوح في 
ياقلا2021م.

40   اعتماد القوائم المالية
تا معتاود هذه مقلاملا مقاوقلا من قبل مجلس مإلدمرة بتوريخ 22 رجب 1443هـ )مقاامفق 23 فبرمير 2022م(.   
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المكاتب اإلقليمية  

المكاتب الفرعية
فرع مقادينا مقانارة

هاتف: 920 000 456 – 8380
داخل مركز طابة لألعمال، العريض،

المدينة المنورة 42313

فرع مكا مقاكرما
هاتف: 920 000 456 – 8888

داخل مركز تجار مكة، طريق ولي العهد،
مكة المكرمة 24354

فرع بريدة
هاتف: 920 000 456 – 8386

بريدة، شارع 40،
أمام جوازات بريدة

جدة  
مبنى شؤكا بابو مقعربلا،

شورع مألملر سعاد مقفلصل
حي مقخوقديا،

ص.ب. 23807 جدة 21436،

المملكة العربية السعودية
هوتف: 920 000 456

فوكس: 920 000 724

المكتب الشمالي لبوبا العربية للتأمين
الهاتف: 920 000 456

الطابق السادس، شارع األمير سلطان،
حي المحمدية )بجوار ساكو(

ص.ب. 250 – جدة 21411

الخبر
مبنى بابو مقعربلا قلتأملن:
طريق صالح مقدين مأليابي،

حي مقبستون،
ص.ب. 3339 مقخبر 34422،

مقاالكا مقعربلا مقسعاديا
هوتف: 920 000 456

فوكس: 013 881 2240

الرياض
مبنى بابو مقعربلا قلتأملن،

طريق مقالك فهد
حي مقعللو، مقريوض 11351،

مقاالكا مقعربلا مقسعاديا

هوتف: 920 000 456

مقحدود 
مقشاوقلا

مقجاف

تباك

مقادينا مقانارة

حولل

مقلصلا

نجرمن
عسلر

جلزمن

مقبوحا

مكا مقاكرما  مقانطلا مقشرقلا  
)مقانطلا مقشرقلا(

مقريوض
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