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 تقرير مراجعي الحسابات المستقلين  

 إلى المساهمين في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(
 

 الرأي
الشركة"(، والتي تشمل قائمة  التعاوني )شركة مساهمة سعودية( )" لقد راجعنا القوائم المالية لـِ شركة بوبا العربية للتأمين 

م، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، 2020ديسمبر  31المركز المالي كما في 
وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم المالية، بما في ذلك السياسات المحاسبية 

 .ايضاحية اخرى ومعلومات الهامة
 

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في  
م وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي  2020ديسمبر  31

مدة في العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار المعت
 إليها مجتمعة بـِ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(. 

 
 أساس الرأي

اجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمر
موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات مراجعي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون 

ية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعود
وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة 

 لتوفير أساس إلبداء رأينا.
 

 أمور المراجعة الرئيسية
نت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية  أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كا

للسنة الحالية.  وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ونحن ال نقدم رأياً 
كيفية معالجة األمور المذكورة من خالل   منفصالً في تلك األمور.  لكل أمر من أمور المراجعة تم إضافة وصف عن 

 مراجعتنا في السياق ادناه:
 

 



 
 
 

 الحسابات المستقلين تقرير مراجعي  

 إلى المساهمين في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(  
 

 أمور المراجعة الرئيسية)تتمة(
 

 كيف عالجت مراجعتنا أمور المراجعة الرئيسية أمر المراجعة الرئيس

 التأمينتقييم التزامات المطالبات النهائية الناتجة عن عقود 
 

م، بلغ اجمالي المطالبات القائمة 2020ديسمبر  31كما في 
واالحتياطيات بما في ذلك المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم التبليغ 

مليار لاير  2,1عنها والعجز في احتياطي أقساط التأمين مبلغ 
حول القوائم  1-13سعودي كما تم االفصاح عنها في اإليضاح 

 المالية.  
 

يتضمن تقدير التزامات عقود التأمين درجة من الحكم الجوهري.  
تقدير للتكلفة النهائية لجميع المطالبات  أفضلتستند المطالبات إلى 

المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ التقرير المالي، سواء تم 
التبليغ عنها أم ال، مع تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة.   

هذا التعقيد من احتساب أفضل تقدير اكتواري وهامش   وبالتالي ينشأ
على أفضل تقدير باستخدام البيانات التاريخية التي تعتبر حساسة 
بالنسبة للمعطيات الخارجية، مثل التضخم في تكلفة المطالبات، 
والمؤشرات الطبية، والمنهجية االكتوارية التي يتم تطبيقها 

 والمستقبلية.  واالفتراضات بخصوص األحداث الحالية 
 

تقوم الشركة باحتساب تقديرها للمخصص باستخدام منهجية 
معيارية لتحديد االحتياطيات ومقارنة تقييمها الخاص مع 
المخصص الُمحتسب بواسطة الخبير االكتواري المستقل، وتأخذ 

 الشركة في االعتبار أثر أي فروقات جوهرية
 

دم ع بما في ذلك  نظراً لعدم التأكد من التقدير وعدم الموضوعية
في تقييم التزامات المطالبات النهائية   19التيقن نتيجة جائحة كوفيد  

الناتجة عن عقود التأمين، فقد اعتبرنا هذا األمر أمر مراجعة 
 رئيسي.

 

( حول السياسة المحاسبية 21) 3الرجاء الرجوع إلى االيضاح 
( حول االحكام والتقديرات 1د ) 2التي تتبعها الشركة، واإليضاح 

اضات المحاسبية الجوهرية المتعلقة باالعتراف األولي واالفتر
( حول الحركة في 13والقياس الالحق للمطالبات.  واإليضاح )

 المطالبات القائمة. 

 

 

 تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها ما يلي: 
 

فهم وتقييم وفحص الضوابط الرقابية الرئيسية المتعلقة  •
 ن المخصص.  بمعالجة المطالبات وإجراءات تكوي

 

تقييم كفاءة وقدرات وموضوعية خبراء اإلدارة بناء  •
على المؤهالت المهنية والخبرة كما قمنا بتقييم 

 استقالليتهم. 
 

تنفيذ اختبارات أساسية على المبالغ المسجلة لعينة من  •
المطالبات المبلغ عنها والمدفوعة بما فيها مقارنة مبلغ 
المطالبات القائمة مع التوثيق المالئم لغرض تقييم 

 احتياطيات المطالبات القائمة. 
 

حصلنا على دليل مراجعة كاٍف لتقييم تكامل البيانات  •
التقييمات االكتوارية وقمنا المستخدمة كمدخالت في 

بفحص على أساس العينة لمدى دقة بيانات المطالبات 
األساسية التي استخدمتها خبراء اإلدارة في تقدير 

غ عنها بواسطة يالمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم التبل
 مقارنتها مع السجالت المحاسبية االخرى.  

 

 

  



 
 
 

 تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 

 المساهمين في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( )تتمة( إلى 
 

 أمور المراجعة الرئيسية)تتمة(
 

 كيف عالجت مراجعتنا أمور المراجعة الرئيسية أمر المراجعة الرئيس

 تقييم التزامات المطالبات النهائية الناتجة عن عقود التأمين
 )تتمة(

 

قمنا بفحص الطرق واالفتراضات التي استخدمتها  •
اإلدارة من خالل إشراك خبيرنا االكتواري الداخلي  
بغرض فهم وتقييم ممارسات الشركة االكتوارية 
والمخصصات التي تم تكوينها، وصحة التقرير 
االكتواري الذي أصدره خبير اإلدارة من خالل تنفيذ ما 

 يلي: 
 

تقييم ما إذا كانت المنهجيات االكتورية الخاصة   (أ
بالشركة تتوافق مع الممارسات االكتوارية المقبولة 
بشكل عام ومع السنوات السابقة.  طالبنا 

 بالتبريرات الكافية حيال أي فروقات جوهرية، 
 

تقييم االفتراضات االكتوارية الرئيسية بما فيها  (ب
دة معدالت المطالبات والتكرر المتوقع وش

المطالبات.  كما قمنا بفحص هذه االفتراضات من  
خالل مقارنتها مع توقعاتنا بناء على الخبرة  
التاريخية واالتجاهات الحالية ومعرفتنا بالصناعة،  

 و 
 

كما قمنا بفحص مدى مالئمة طرق االحتساب  (ج
والطرق واالفتراضات المستخدمة وتحليل 

 الحساسية الذي تم تنفيذه. 
 

تقييم مدى كفاية ومالئمة االفصاحات ذات الصلة في   •
 القوائم المالية.  

 

 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
 إلى المساهمين في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( )تتمة( 

 
 المعلومات االخرى 

تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة  إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى.  
 م، بخالف القوائم المالية وتقريرنا. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحا لنا بعد تاريخ هذا التقرير.2020لسنة 

 
 أشكال االستنتاج التأكيدي فيها. وال يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات األخرى، ولم ولن نُبدي أي شكل من 

 
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تكون  

علومات متاحة، وللقيام بذلك نأخذ في االعتبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالية أو الم
 التي حصلنا عليها من المراجعة أو أنها تبدو محرفة بشكل جوهري.

 
 وعندما قراءتنا للمعلومات األخرى، إذا َخلَُصنا إلى وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة.

 
 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  إن  
ً لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها   العربية السعودية والمتطلبات المعمول بها وفقا

 د قوائم مالية خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ. اإلدارة ضرورية إلعدا
 

وعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية، وعن  
رية كأساس في المحاسبة، ما  اإلفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرا

 لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك. 
 

 إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الشركة. 
 

 مسؤوليات مراجعي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية
تمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ،  ت

وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن أن المراجعة التي تم  
لدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهري عند وجوده.  القيام بها وفقاً للمعايير ا

ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة 
 ذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية. أو في مجملها، على القرارات االقتصادية التي يتخ

 
وكجزء من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني 

 ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:
 

ريفات الجوهرية في القوائم المالية سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة  تحديد وتقييم مخاطر التح
لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف 

ن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر  الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظراً أل
 متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية. 

 
التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المالئمة في ظل الظروف القائمة،  

 ة الشركة. وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلي
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 ات حول القوائم الماليةيضاحاإل
  م 2020 ديسمبر 31في كما

 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية. 1
 

بوبا العربية للتأمين التعاوني )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية شركة  
م(. 2008مايو    1هـ )الموافق  1429ربيع الثاني    24/ ك بتاريخ  138بموجب قرار وزارة التجارة واالستثمار رقم  

مايو  11هـ )الموافق 1429جمادى االولى  5الصادر بتاريخ  4030178881رقم السجل التجاري للشركة هو 
 م(. عنوان المركز الرئيسي المسجل للشركة كما يلي:2008

 
 حي الخالدية

  األمير سعود الفيصلشارع 
 مقابل مبنى الخطوط السعودية

  23807ص.ب  ،21436جدة 
 المملكة العربية السعودية  
 

ً  التأمين مبادئ أساسفي المملكة العربية السعودية على  التأمين أعماللدى الشركة ترخيص لمزاولة   التعاوني وفقا
ً  (م2007 سبتمبر 11الموافق )هـ 1428شعبان  29بتاريخ  74للمرسوم الملكي رقم م/ لقرار مجلس الوزراء  وفقا

  .(م 2007 سبتمبر 10الموافق )هـ 1428شعبان  28بتاريخ  279رقم 
 

 وفقاً في المملكة العربية السعودية  انشطة المتعلقة بهالتعاوني واأل التأمينالشركة في تقديم خدمات  هدافأتتمثل 

 الطبي فقط.  التأمينمجال  الشركة في    تعملواالنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.    للشركة  األساسي  للنظام 
 
ً  التأمين عمليات من الفائض توزيع على اإلدارة  مجلس وافقي البنك المركزي  عن الصادرة  التنفيذية للوائح وفقا

من الفائض السنوي من عمليات التأمين  %90 ةنسب علىفي الشركة  المساهمون يحصلحيث  "(ساما)" السعودي

 إلى يتم تحويله التأمين عملياتمن  ينشأ. أي عجز %10النسبة المتبقية وهي  على التأمين وثائق حملةيحصل  بينما

 .بالكامل المساهمين عمليات

 
 عداداإل أساس. 2
 
 القياس  و العرض أساس (أ)
  

معايير وال ،في المملكة العربية السعودية دة تمالمعإعداد هذه القوائم المالية طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  تم 

 “المعاييرويشار إليها مجتمعة بـ ) للمحاسبين القانونيينمعتمدة من قبل الهيئة السعودية الخرى األ اإلصداراتو

 .("السعودية العربية المملكة في المعتمدة  ةالمالي ريراللتق الدولية
 

ً القوائم المالية  تُعد بالقيمة  المحتفظ بها ستثماراتاال قياس باستثناءمبدأ التكلفة التاريخية االستمرارية و مبدألوفقا

قياس المطلوبات النهائية الناشئة من المطالبات المقدمة و للبيع المتاحة واالستثمارات الدخلالعادلة من خالل قائمة 

قياس مكافآت نهاية الخدمة للموظفين والتزامات دفعات تسوية األسهم على أساس نقدي و بموجب عقود التأمين

 رصدة األ  أن  إال.  متداولغير  /متداول  التصنيف  باستعمال  للشركة  المالي  المركز  قائمة  عرض  يتم   ال  .بالقيمة الحالية

 ،واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  غير متداولة: استثمارات متاحة للبيع  أرصدةالتالية عموماً تُصنف ك

 إيراداتو ،نظامية وديعةو ،شهرةو ،غير ملموسة موجوداتو ،وأصول حق استخدام ومعدات وأثاث تجهيزاتو

.  البنك المركزي السعودي  إلىمستحق الدفع    ودخل  ،الخدمة  نهاية  مكافأة   مخصصو  ،النظامية  الوديعة  على  مستحقة

 عموماً على أنها متداولة إال إذا ذُكر خالف ذلك. خرىاأل المالية القوائم  بنود جميع تصنيف ويتم 
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 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية 
  م 2020 ديسمبر 31في كما

 
 )تتمة(. أساس اإلعداد 2
 
 القياس )تتمة(و العرضأساس  (أ)
   

بدفاتر  االحتفاظيتعين على الشركة  ،وفقاً لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية )اللوائح التنفيذية(
 والمطلوبات الموجوداتيتم تسجيل  فإنه ،وبالتالي"عمليات التأمين" و "عمليات المساهمين".  ـحسابات مستقلة ل

في دفاتر الحسابات الخاصة بكل  العمليات من النوعينألي من  مباشراإليرادات والمصروفات العائدة بشكل و
الي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات القوائم المالية السنوية بيان بقائمة المركز الم  في هذه  يضاحاإل  يقدم   منهما.

 النقدية لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين بشكل منفصل.
 

 العربية  المملكة في التأمين لقطاع توضيحية مالية قوائم البنك المركزي السعودي أصدر ،م 2018 عام  خالل
المعتمدة   المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  مع  يتوافق  بما  الشركة  مستوى  على  المالية  القوائم   إعداد  سياق  وفي.  السعودية

والمعامالت لعمليات   رصدة والمعامالت لعمليات التأمين مع األ  رصدةفإنه تم تجميع األ  في المملكة العربية السعودية
 المطبقة  المحاسبية السياسات إن. وجدت إنـ  بالكامل والمعامالت الواقعة بينهما ـ رصدةالمساهمين واستبعاد األ

 .مشابهة ظروف في المماثلة واألحداث للمعامالت ذاتها هي المساهمين وعمليات التأمين لعمليات
 
 وعملة العرض وظيفيةالعملة ال  (ب)
تقريب كافة األرقام المالية  تم . للشركة الوظيفيةعرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي والذي يمثل العملة  يتم 

 المعروضة باللاير السعودي ألقرب ألف ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك. 
 

 المالية السنة)ج( 

 .ديسمبر 31 في ةنتهيالم ماليةال سنةال الشركة تتبع
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة)د( 
يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة 

هذه االفتراضات لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإليضاحات المرفقة. يؤدي عدم التأكد بشأن 
 سنواتالقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في ال في اً جوهري تتطلب تعديالً نتائج ت إلى والتقديرا

بما فيها التوقعات  أخرى عواملو السابقةبصفة مستمرة وفقا للخبرة  واألحكام  المستقبلية. يتم تقييم التقديرات
 هذه الهامة في إعداد  التقديرات واألحكام  فيما يلي  السائدة.    باألحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها منطقية وفقا للظروف

 القوائم المالية:
 
 الناشئة من المطالبات بموجب عقود التأمين النهائية االلتزامات (1

الناشئة عن  ىخرطراف األحقة لمزودي الخدمة الطبية واالتمطالبة بإعداد تقديرات لتقييم المبالغ المس اإلدارة 
ات حول عوامل عديدة تشتمل درجات ضرورة إلى افترالضالمطالبات بموجب عقود التأمين. تستند هذه التقديرات با

دارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في إلرات امتفاوتة للتقدير وعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقدي
المطلوبات التقديرية. تقوم الشركة عموما بتقدير مطالباتها بناء على الخبرة السابقة لمحفظتها التأمينية. إن مخصص 

ألحداث   ،يتاريخ قائمة المركز المالبعد  المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها هو تقدير للمطالبات المتوقع التبليغ عنها  
 وقعت قبل تاريخ قائمة المركز المالي.  مؤمن عليها

 
دارة في تقدير تكلفة المطالبات التي لم يُبلغ عنها هو استخدام ما لديها من إلساسي المطبق من قبل األلوب األسإن ا

. ويتم تقدير المطالبات التسويات المستقبلية للمطالبات توقعخبرات سابقة بخصوص تسوية مثل هذه المطالبات في 
دارة بمراجعة إلالتي تتطلب قرارات محكمة أو لجان تحكيم، إن وجدت، على أساس كل مطالبة على حدة. تقوم ا

مخصصاتها مقابل المطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها على أساس شهري. يدرج أي فرق بين 
المخصصات في تاريخ قائمة المركز المالي والتسويات والمخصصات في السنة التالية في قائمة الدخل لتلك السنة. 

ً كما يتم التحقق أي  ديسمبر من قبل خبير اكتواري مستقل. 31ت القائمة كما في من مخصص المطالبا ضا
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2020 ديسمبر 31 في كما

 
 . أساس اإلعداد )تتمة(2
  

 )د( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(
 
 )تتمة( التأمين عقود بموجب المطالبات من الناشئة النهائية االلتزامات (1
 

وطريقة معدل الخسـارة   فيرجوسـن – بورنهيوتروطريقة  اليدر جينمن الطرق مثل طريقة   مجموعةاسـتخدام  يتم 
أسـلوب التجزئة إلى  االكتواريلتحديد هذه المخصـصـات. كما يسـتخدم الخبير  كتوارياإل يرالمتوقعة من قبل الخب

 من مجموعة األســاســية الطرق هذه   من طريقة كل تحت وتنطوي. ســنة لكل عضــو لكل التكلفة تحليلشــرائح في 
 .المطالبات تسوية وأنماط التسوية بمبلغ تتعلق الضمنية وغير الضمنية االفتراضات

 
  واألحداث االفتراضـــات  من بعدد الرتباطها وذلكيعتبر تقدير العجز في أقســـاط التأمين الطبي عالي الحســـاســـية 

ارة المتوقعة للجزء  الالحقة من المخاطر المرتبطة بوثائق   المنتهي غيروـشروطها حيث أنها مبنية على نـسبة الخـس
المســتقل   لشــركة والخبير االكتواريليأخذ الفريق االكتواري  ،التأمين المكتتبة. للوصــول لنســبة الخســارة المتوقعة
اط التأمين  هريفي االعتبار العالقة بين المطالبات وأقـس كل ـش ودرجة التأكد في نهاية كل فترة مالية لتحديد ما  ،بـش

 .  ، في نهاية الفترة الماليةالتأمين أقساط في عجز إحتياطيب لإلعتراف حاجة ناكإذا كان ه
 
 المدينة   الذمم قيمة انخفاض (2

موضــــوعي على أن  التأمين وإعادة التامين عندما يكون هناك دليل أقســــاطيتم تكوين مخصــــص النخفاض قيمة  
االصـلية لسـداد الذمم. تعتبر الصـعوبات   لآلجالالشـركة لن تكون قادرة على تحصـيل كافة المبالغ المسـتحقة وفقاً 

 المدينة.   الذمم قيمة  انخفاضمؤشرات  منالسداد  عنأو التأخر  والتعثرالمالية الجوهرية للمدين 
 
 تكاليف االقتناء المؤجلة   (3
ــملة يتم  خالل  الدخلوثائق كتكاليف اقتناء مؤجلة ويتم إطفاؤها في قائمة الببيع  المتعلقةقتناء االتكاليف  بعض رســ

تقبل لهذه الوثائق. إذا لم تتحقق االفتراضـات المتعلقة بالربحية في التأمين وثيقةالفترة التي تغطيها  فإنه يمكن  .المـس
 .  الدخلاَ للقيمة في قائمة إضافي اطفاءً أن يتم اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف وهو ما قد يتطلب أيضاً 

 
 استخدام حق وأصول لألثاث والتجهيزات والمعدات ةاالنتاجي األعمار (4

الحتساب   خدام حق االست وأصولالعمر االنتاجي التقديري لألثاث والتجهيزات والمعدات  حديدتقوم إدارة الشركة بت
واالهتراء الطبيعي   تلفأو ال موجوداتللاالـستهالك. تحدد هذه التقديرات بعد األخذ في االعتبار االـستخدام المتوقع 

نويا. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية لها تقبل متى تعتقد   ،ـس تهالك في المـس ويتم تعديل االـس
 اإلدارة أن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 
 العادلة لألدوات المالية   ةالقيم (5

 في المتداولعلى سـعرها  المالي التقريرتعتمد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في أسـواق نشـطة في تاريخ 
الســـوق. عندما ال يمكن أن تســـتمد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المســـجلة في قائمة المركز 

يتم تحديدها باســتخدام مجموعة متنوعة من أســاليب التقييم التي تشــمل اســتخدام  فإنه  ،المالي من األســواق النشــطة
ً سـتمد مدخالت هذه النماذج من بيالنماذج الحسـابية. تُ  ولكن   .انات السـوق التي يمكن مالحظتها كلما كان ذلك ممكنا

 لتحديد القيم العادلة. التقديرفيتم اللجوء إلى  ،ة غير متوفر تإذا كان
 
 للبيع المتاحة االستثمارات قيمة انخفاض (6

 التقديرالمتاحة للبيع في تاريخ كل تقرير مالي. يتضمن هذا  االستثماراتفي قيمة  االنخفاض بتقدير الشركة تقوم 
بأقل من تكلفتها. إن تحديد ما هو  المتداولة المالية لألوراق العادلة القيمة في الدائم أو الجوهري االنخفاض تحديد

ـ التقلبات العادية في أسعار  أخرىحيث تقوم الشركة بتقييم ـ من بين عوامل  تقديراً "جوهري" أو "دائم " يتطلب 
ً أيضاً أن هناك    الشركةاألسهم. تعتبر   في القيمة عندما يكون هناك دليل على تدهور الوضع المالي للشركة   انخفاضا

التشغيلية  النقدية والتدفقات التقنيات من كلفي  اتباإلضافة إلى التغير .القطاعالمستثمر فيها وفي الصناعة وأداء 
 والتمويلية.  
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2020 ديسمبر 31 في كما

 
 . أساس اإلعداد )تتمة(2
  

 )د( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(
 
 )تتمة( للبيع المتاحة االستثمارات قيمة انخفاض (6
 

او أكثر هو قياس معقول لالنخفاض الجوهري إلى ما دون التكلفة بصرف النظر عن  %30الشركة ان نسبة  تعتبر
مدة االنخفاض ويتم تسجيله في قائمة الدخل كمخصص انخفاض في قيمة االستثمارات. يمثل االنخفاض الدائم 

يتم تسجيله في قائمة   وبالتالين القيمة  انخفاضاً إلى ما دون التكلفة والذي يستمر لمدة سنة او أطول بصرف النظر ع
كمخصص لالنخفاض في قيمة االستثمارات. ال يمكن عكس الخسارة المسجلة سابقاً من االنخفاض في قيمة  الدخل

 تاريخ  كل في للبيع كمتاحة المصنفة الدين أوراق بمراجعة الشركة تقوم . الدخلاستثمارات األسهم من خالل قائمة 
 .قيمتها في انخفاض هناك كان إذا فيما لتقييم  مالي تقرير

 

   مبدأ االستمرارية  (7
ــركة  قامت ــتمرار بتقييم إدارة الشــ ــتمرارية االمبدأ وفق  قدرتها على االســ بأن لديها الموارد   قناعة على وأنهاســ

إن اإلدارة ليـست على دراية بأي أمور جوهرية قد   ،الالزمة لمواـصلة العمل في المـستقبل القريب. عالوةً على ذلك
إعداد القوائم  ب االســتمراريتم  ،وبالتاليمبدأ االســتمرارية. وفق  تلقي بالشــك على قدرة الشــركة على االســتمرار

 االستمرارية.المالية على أساس مبدأ 
 
   الشهرة قيمة انخفاض (8

تقوم الشرركة فحص  اا ذاا تررترا الشرهرن فاضحاي في القيمة  لس س راو  رنوال  فالنسربة لحترتي التقرير المالي  

م، تم تصديد القيمة القافلة لال ررترداد للواداا المولدن للنقد فنا ع  لس ااتسررافاا القيمة  يد  2019م و2020للسررنتي  

لتي تتطلب ا ررتضدام افتراترراال  تسررتضدم حرس افاتسرراق ات  تو راا التدفقاا النقدية  لس ا رراو  اف ررتضدام وا

الموازااا المالية المرتمدن ا   بل اإلدارن لتغطي فترن ثالث  نواال  يتم ا تقرا  التدفقاا النقدية فرد فترن السنواا  

فق اردفا النمو ات  اع التو راا المدرجة  ال  تتو4 الثالث فا رتضدام اردفا النمو التقديرية المتكورن في اإليارا 

 في تقارير الصنا ة المترلقة فالصنا ة التي ترمل فيها الواداا المولدن للنقدل

 

يتم  ياو الشررررهرن ابدبيا فالت لحة والتي تمثل  ررررافي زيادن القيمة الرادلة للموجوداا والمطلوفاا المقتنان المصددنل  

ع سا رسررابر ااضحاي القيمة المتراكمةل  يتم فص  الشررهرن  فرد اف تراف  األولي، يتم  ياو الشررهرن فالت لحة اا صررا

 ررررنويرا سو سكثر لمررفرة اردا افاضحراي في القيمرة اراح سثررررارا األارداث سو التغيراا في اليروف ذلس ااتمراليرة  

مبالغ القافلة لال ررترداد فوا ررطة الوادن  ااضحاي القيمة الدفتريةل يتم تصديد ااضحاي  يمة الشررهرن ا  رالح تقييم ال

المولردن للنقرد وسو اومو رة الوارداا المولردن للنقرد  التي تترلق فهرا الشررررهرنل   نردارا ي وب المبلغ القرافرل لال ررررترداد  

للواردن المولردن للنقرد وسو اومو رة الوارداا المولردن للنقرد  س رل ا  القيمرة الردفتريرة للواردن المولردن للنقرد وسو اومو رة 

لواداا المولدن للنقرد  التي تترلق فهرا الشررررهرن، يتم  نرداا ذدرا  رسررررارن ااضحراي في القيمرةل  ف يم        يرد  ا

رسررابر افاضحاي في الشررهرن في الحتراا المسررتقبليةل يمثل المبلغ القافل لال ررترداد  يمتس  يد اف ررترماح سو  يمتس  

م القيمة الصالية، يتم رصرررم التدفقاا النقدية المسرررتقبلية المقدرن ذلس  الرادلة اا   ت لحة البيع، سيهما سكبرل  و ند تقيي

 يمتها الصالية فا ررتضدام اردح الضصررم لما  بل الاررريبة والتا ير   تقديراا السرروس الصالية للقيمة النانية للنقود  

 والمضاحر المالزاة لأل لل
  
 السياسات المحاسبية الهامة. 3

في إعداد هذه القوائم المالية. تم تطبيق هذه السياسات بشكل   ستخدمةالسياسات المحاسبية الهامة المفيما يلي ملخص  
الدولية  معاييرالثابت على كل سنة من السنوات المعروضة باستثناء التغيير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل و

كما هو موضح   ،الجديدة، وتفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية وتعديالتها المعتمدة من قبل الشركة  ماليللتقرير ال
 أدناه:
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2020 ديسمبر 31 في كما
 
 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 
 :والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل الشركةالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة  (أ)

دخلت المعايير الجديدة ادناه والتفسيرات والتعديالت والمراجعات على المعايير الموجودة والصادرة عن مجلس 
الشركة قدرت . م، بالتالي قامت الشركة بتطبيقها2020يناير  1المعايير الدولية للمحاسبة حيز التنفيذ اعتباراً من 

 .حسب مقتضى الحال ،أن التعديالت ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة
 

الوصفالمعيار / التعديالت
تعديالت على المعيار الدولي 

 (3للتقرير المالي )
 م2020يناير  1 "تعريف العمل التجاري"

تعديالت على مراجع اإلطار ال
الدولية معايير الالمفاهيمي في 

 .للتقرير المالي

يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض 
المفاهيم الجديدة والتعاريف المحدثة ومعايير 
االعتراف باألصول والخصوم ويوضح 

 بعض المفاهيم الهامة.

 م2020يناير  1

تعديالت على معيار المحاسبة 
لمعيار الدولي وا (39)الدولي 

 (7) للتقرير المالي

 م2020يناير  1 سعر الفائدة المرجعيتعديل 

تعديالت على معيار المحاسبة 
( ومعيار المحاسبة 1الدولي )
 (:8الدولي )

 م2020يناير  1 تعريف األهمية النسبية

 
 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ    (ب)
 

فيما يلي بيان بالمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ اصدار القوائم المالية السنوية للشركة. تعتزم 
 الشركة تطبيق هذه المعايير عند دخولها حيز التنفيذ. 

 

 
 "( "عقود التأمين17المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 نظرة عامة 

عقود م ويحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن 2017مايو  18صدر هذا المعيار في 
 ( "عقود التأمين".4التأمين، ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي )

يُطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع مزايا 
صل العناصر التالية عن المشاركة االختيارية بشرط أن تقوم المنشأة أيضاً بإصدار عقود تأمين.   يتطلب المعيار ف

 عقود التأمين: 

 المشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض المعايير المحددة، (1
 عناصر االستثمار المميزة، و  (2
 أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.  (3
 
 
 

 
 المعيار / التفسير 

 

 
 الوصف

                                                              تنطبق على الفترات التي تبدأ 
 في او بعد التواريخ أدناه: 

المعيار الدولي للتقرير المالي 
(17) 

 انظر اإليضاح أدناه  عقود التأمين

 انظر اإليضاح أدناه األدوات المالية (9المعيار الدولي للتقرير المالي )
تعديالت على معيار المحاسبة 

 (37)الدولي 
 م2023 يناير 1 تكلفة إتمام العقد  -  ذات مخاطر عاليةالعقود  
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2020 ديسمبر 31 في كما
 
 المحاسبية الهامة )تتمة(السياسات  .3
 
 تتمة(التنفيذ )المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز  (ب)

 "عقود التأمين")تتمة( –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
 

( والمعيار 9يجب احتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقاً للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي )
 ((. 15الدولي للتقرير المالي )

 القياس 
 

( الذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام 4وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )
( 17م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )2005السياسات المحاسبية ألغراض القياس القائمة قبل شهر يناير 

 نماذج القياس المختلفة التالية: 
 

 يستند النموذج العام إلى "الفئات التأسيسية" التالية: 

 التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من: ( أ
 جحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية، التقديرات المر •
للمال )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية  زمنيةالتعديل الذي يعكس القيمة ال •

 المستقبلية، و
 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.  •

 
ة الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين، ويتم إدراجه هامش الخدمات التعاقدية: يمثل هامش الخدمات التعاقدي (ب

حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في المستقبل.  ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. 
في نهاية كل يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤها في بداية العقد ضمن الربح او الخسارة.   

 فترة تقرير مالي الحق، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشمل كل من: 
التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش   •

 والخدمات التعاقدية لمجموعة عقود التأمين في ذلك التاريخ، 
التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود  •

 تأمين في ذلك التاريخ. ال
 

يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية الحقاً بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن 
ال يمكن ان يكون بالسالب، وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية 

مة الدخل.  تضاف الفائدة على هامش الخدمات التعاقدية بمعدالت ثابتة عند االعتراف األولي بالعقد المتبقي في قائ
)معدل الخصم المستخدم في بداية العقد لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية(.   إضافة إلى ذلك، يتم تحويل 

ى وحدات التغطية التي تعكس كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية هامش الخدمات التعاقدية إلى قائمة الدخل استناداً إل
 المتوقعة للعقود المتبقية في مجموعة عقود التأمين. 

طريقة الرسوم المتغيرة هي طريقة الزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة )يشار إليها أيضاً بـ "عقود المشاركة 
فة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها المباشرة"(.  يتم عمل هذا التقييم لمعر

 الحقاً.  بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية إضافة إلى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل:

 التغيرات في حصة المنشاة من القيمة العادلة للبنود األساسية، و (1
 للمال والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.  زمنيةلثير القيمة االتغيرات في تأ (2
 

إضافة إلى ذلك، يُسمح بطريقة توزيع األقساط الُمبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة 
تقدم قياساً ال يختلف بشكل جوهري عن النموذج العام أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة 

تزام التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً واحدة أو أقل.  وبهذه الطريقة يتم موائمة السنة  
يظل النموذج العام قابالً    ما لم تختار الشركة االعتراف بالدفعات كمصروفات،  التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين

فقات النقدية المستقبلية للقيمة للتطبيق من أجل قياس المطالبات المتكبدة.  إال انه ال يتوجب على المنشأة تعديل التد
الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية في حال أن التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها/ استالمها خالل سنة واحدة أو 

 أقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها.
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2020 ديسمبر 31 في كما
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3
 
 تتمة(التنفيذ )المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز  (ب)

 "عقود التأمين")تتمة( –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
 

 تاريخ السريان 
 

للمعيار الدولي للتقرير ( حيز التنفيذ وتأجيل االعفاء المؤقت 17إن تاريخ دخول المعيار الدولي للتقرير المالي )
م.  يسمح بالتطبيق المبكر في حال تطبيق 2023يناير    1( حالياً هو  4( في المعيار الدولي للتقرير المالي )9المالي )

( 9( "اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقرير المالي )15كل من المعيار الدولي للتقرير المالي )
 اعتباراً من تاريخ السريان الفعلي له. معيار".  ستقوم الشركة بتطبيق ال"األدوات المالية

 
 التحول

 
يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي.  إال انه في حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجٍد، 

 إما طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة.  تبنييجب على المنشأة عندئذ 
 

 العرض واالفصاح 
 

السياسات المحاسبية لعقود التأمين مع التعديالت على العرض  تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير في
 واإلفصاح.

 
 التأثير

 
(. كما في تاريخ نشر هذه القوائم المالية، 17تقوم الشركة حالياً بتقييم تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ( تأثيٌر على المجاالت التالية: 17تتوقع الشركة أنه سيكون لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 ملخص التأثير  مجال التأثير 

 م. 2020ال يوجد تأثير جوهري بناء على التقييم الذي تم تنفيذه في  التأثير المالي 

مع االخذ في االعتبار لكل من  البنية التحتية لتخزين البياناتتقوم اإلدارة بتقييم  التأثير على البيانات
التأثير على   اإلدارة أنطريقة عرض البرامج وتكامل المعلومات.  مع ذلك، تعتقد  

 ليس من المرجح ان يكون جوهرياً.  البيانات

تقوم اإلدارة حالياً بتقييم نظم تقنية المعلومات آخذة في االعتبار االنتقال إلى نظام  نظم تقنية المعلومات  
مراحل من خالل االستفادة من امكانيات النظام الحالي قبل تنفيذ عملية  جديد في

االنتقال والتأكد من تحقق متطلبات التسوية واالفصاح في المعيار الدولي للتقرير 
 (. 17المالي )

 إجراءات جديدة للتأكد  تبنيوالحاجة إلى  العمليات    على  التأثيرتقوم الشركة بتقييم  عملياتر على اليالتأث
طريقة   لتفعيلالمطلوبة والتفاصيل اإلضافية تم إدخالها في النظم    العرضبأن بنود  

 االفصاح والعرض المطلوبة. 

التأثير على عقود اعادة  
 التامين

التأثير على عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها الشركة غير جوهري )أقل من 
من اجمالي أقساط التأمين المكتتبة معاد التأمين عليها(. يجب ان تكون النظم  1%

الجديدة / المحسنة مرنة من اجل أي تغيرات في استراتيجية الشركة الخاصة 
 بإعادة التامين. 

التأثير على السياسات 
واالطار العام للضوابط 

 الرقابية 

تحتاج الشركة إلى تحديث السياسات المحاسبية واالكتوارية وتطوير دليل 
الحوكمة، تحتاج كذلك اإلدارة إلى التأكد بأنه تم  منطلق، ومن وجهة ارشادي
الدولي   جميع القرارات الرئيسية والنتائج المتعلقة بالمعيار  المصادقة علىفحص و

( من مراجع الحسابات و الخبير االكتواري المعين ولجنة 17للتقرير المالي )
 المراجعة ومجلس اإلدارة والجهات الرقابية المطلوبة.   

 
 .بدأت الشركة بتطبيق اإلجراءات ولديها لجنة اعداد وتطبيق



  شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 (مساهمة سعودية شركة)

- 18- 
 

 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2020 ديسمبر 31 في كما
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3
 
 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة( (ب)

 األدوات المالية – 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

(.  يعالج المعيار الجديد البنود التالية 39م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي )2014يوليو    24نُشر هذا المعيار في  
 التي تتعلق باألدوات المالية: 

 التصنيف والقياس

ً واحداً لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أ9يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية ) و القيمة ( منهجا
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  يتم قياس األصل المالي 

 بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء اآلتي معاً:

 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و (1
عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل ينتج  (2

 المبلغ فائدة على أصل المبلغ القائم.

المكاسب والخسائر المحققة من   فقيُقاس األصل المالي المدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم تد
 خالل الربح أو الخسارة عند البيع في حال تحقق الشرطين التاليين: 

االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  (1
 الموجودات المالية، و

 وتعتبر أيضاً فائدة على أصل المبلغ القائم.الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ  (2

يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.  إضافة 
إلى ذلك وعند االعتراف األولي، يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 لخسارة في حال أن القيام بذلك سيعمل على استبعاد أو تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري. أو ا

بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضاً االختيار بشكل غير 
من الدخل الشامل اآلخر. )بما في ذلك المكاسب قابل لإللغاء عرض التغيرات الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ض

 والخسائر المحققة(، بينما يتم عرض توزيعات األرباح في الربح او الخسارة. 

إضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إدراج مبلغ التغير 
مالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال في القيمة العادلة لاللتزام ال

إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي إلى حالة 
 عدم تطابق محاسبي في الربح اوالخسارة.

 االنخفاض في القيمة 

ً للمعيار الدولي للتقرير المالي ) يعكس نموذج ( خسائر االئتمان المتوقعة، كما لو تم 9االنخفاض في القيمة وفقا
( كخسائر ائتمان متكبدة.  وفقاً لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي 39استخدامها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )

االئتمان.  بدالً من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب  (، ليس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل إدراج خسائر9)
خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية.  يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ 

 كل فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. 

 



  شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 (مساهمة سعودية شركة)

- 19- 
 

 مالية )تتمة( اإليضاحات حول القوائم ال
 م 2020 ديسمبر 31 في كما
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 
 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة( (ب)

 األدوات المالية )تتمة( – 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 محاسبة التحوط

( متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط لتتماشى بشكل أقرب مع إدارة المخاطر.  9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )
تعمل المتطلبات على تأسيس منهج قائم على أساس مبادئ للنموذج العام لمحاسبة التحوط.  تنطبق التعديالت على 

ة لمخاطر سعر الفائدة )التي يشار إليها بـ "التحوطات الكلية كامل محاسبة التحوط مع استثناء تحوطات القيمة العادل
للقيمة العادلة"(.  فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة، قد تستمر المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حالياً كما 

الدولية للمحاسبة  (.  تم منح هذا االستثناء بشكل كبير نظراً لكون مجلس المعايير39في معيار المحاسبة الدولي )
 يعالج حالياً محاسبة التحوط كمشروع منفصل. 

 
 تاريخ السريان

 
للتقرير م.  إال أن التعديالت على المعيار الدولي  2018يناير    1(  9كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي )

( "األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقرير 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) ": تطبيق( "عقود التأمين4) المالي
م، تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود التأمين 2016سبتمبر  12( "عقود التأمين" التي صدرت في 4المالي )

( 9لدولي للتقرير المالي )( للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار ا4ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )
(" عقود التأمين" الصادر عن مجلس المعايير الدولية 17قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقرير المالي الجديد )

 للمحاسبة حيز التنفيذ.  تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما: 
 

 ( حتى9تطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي ) (1
 

 معيار التأمين الجديد، أو تاريخ سريان ال (أ
م او بعد هذا التاريخ. إن هذا الخيار متاح فقط 2023يناير  1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  (ب

 ( سابقا; أو;9للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

(، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض 9مالي )تطبيق المعيار الدولي للتقرير ال (2
حاالت عدم التطابق المحاسبية التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة.  خالل 

 الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضافية. 
 

( مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة 1على: )م 2017ناير ي 1قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية 
( )بما في ذلك عناصر الودائع أو المشتقات الضمنية 4الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )

طلوبات القيمة ( مقارنة مجموع م2التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها، و)
الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها.  استناداً إلى هذه التقييمات 
استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. بالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

عقود التأمين الجديد حيز التنفيذ.  إن اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق ( حتى تاريخ دخول معيار 9المالي )
 بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ضمن القوائم المالية للشركة. 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2020 ديسمبر 31 في كما

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3
 

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة( (ت)

 األدوات المالية )تتمة( – 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تقييم التأثير 
 

 8.752م، لدى الشركة اجمالي موجودات مالية وموجودات تتعلق بعقود التأمين بمبلغ 2020ديسمبر  31كما في 
مليون لاير سعودي على التوالي. تمثل الموجودات المالية بصفة أساسية  2.373مليون لاير سعودي ومبلغ 

وودائع ألجل وصكوك محددة التي تتكون من نقد وما في حكمه االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق و
مليون لاير سعودي(.  مبلغ القيمة العادلة الستثمارات مصنفة   5.511م:  2019مليون لاير سعودي )  2.854بمبلغ  

مليون لاير سعودي  3.695م هو 2020ديسمبر  31بالقيمة العادلة محتفظ بها من خالل قائمة الدخل كما في 
 2.203ات متاحة للبيع بمبلغ  مليون لاير سعودي(.  تتكون الموجودات المالية األخرى من استثمار270م:  2019)

مليون لاير سعودي(.  تقوم الشركة حالياً بتقييم تأثير تطبيق المعيار الدولي 1.440م: 2019مليون لاير سعودي )
(، إال أنها تتوقع أن يتأثر تصنيف وقياس الموجودات المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير 9للتقرير المالي )

 (. 9المالي )
 

 ا يلي السياسات المحاسبية التي تم استخدامها عن اعداد هذه القوائم المالية :فيم
 
 االعتراف األولي والقياس الالحق –األدوات المالية  (1
 

 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 

مدينة، واالستثمارات، وودائع األجل، والوديعة تتكون الموجودات المالية من النقد وما في حكمه، وأقساط تأمين 
النظامية، والذمم المدينة األخرى.  أما المطلوبات المالية، فتتكون من فائض عمليات التأمين المستحق الدفع ومبالغ 

 مستحقة لجهات ذات عالقة، وبعض المطلوبات األخرى.
 

 تاريخ االعتراف 
المنتظمة لألدوات المالية في تاريخ المتاجرة ــ أي التاريخ الذي تصبح فيه الشركة يتم إدراج عمليات الشراء والبيع  

طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.  إن عمليات الشراء والبيع االعتيادية هي مشتريات أو مبيعات لألدوات المالية 
 األعراف السائدة في السوق.التي تتطلب تسوية األداة ضمن إطار زمني يتم تحديده عموما حسب األنظمة أو 

 
 قياس األدوات المالية

ً بالقيمة العادلة باإلضافة، في حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية  يتم قياس جميع األدوات المالية مبدئيا
ار.  غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، ألي تكاليف إضافية مباشرة متعلقة باالقتناء أو اإلصد

االعتراف االولي على الغرض الذي تم من أجله اقتناء األدوات المالية  المالية عنديعتمد تصنيف األدوات 
وخصائصها.  بعد القياس األولي، يتم تسجيل األدوات المالية بالتكلفة المطفأة فيما عدا االستثمارات المصنفة بالقيمة 

 تاحة للبيع حيث يتم تسجيلها بالقيمة العادلة.العادلة من خالل قائمة الدخل واالستثمارات الم
 
 النقد وما في حكمه (2

التي ال تتجاوز مدة اســـتحقاقها األصـــلية ثالثة   ألجللدى البنوك وودائع  رصـــدة األالنقد وما في حكمه من   يتكون
 أشهر من تاريخ االقتناء.

 
   مدينةالتأمين ال( أقساط 3

اط الم تحقة القبض المكتتبة بموجب عقود  دينةيتم إدراج األقـس اط المـس أي   مخصـصتأمين ناقصـاً الكإجمالي لألقـس
قابلة للتحـصيل عند وجود أدلة موـضوعية تـشير إلى  المبالغ غير قابلة للتحـصيل. يتم تكوين مخـصص للمبالغ غير 

ن المعدومة حال  مواعيدها المسـتحقة األصـلية. يتم شـطب الديو فيعدم قدرة الشـركة على تحصـيل جميع المبالغ 
 .  الدخلتكبدها. تظهر تحصيالت المبالغ التي سبق شطبها الحقاً في قائمة 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2020 ديسمبر 31 في كما

 
 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 
 ( تكاليف اقتناء وثائق التأمين  4

  إطفاء يتم . التأمينوتجديد عقود  باقتناء والمتعلقة تكبدهايتم  التي ةضافياإلالمباشرة  والتكاليف العموالت تأجيل يتم 
ً  ؤجلةالم االقتناء تكاليف مصــروفات   بند ضــمناالفصــاح عنها و األقســاط تحقق حال التأمينعقد  مدة  طوال الحقا

ة البيع وال ائـم دـخلتســـــويق في ـق ــاب  يتم . اـل اجيفي العمر  التغيراتاحتســـ ك المتوقع اإلنـت ائق  لتـل نموذج   أوالوـث
تقبلية  تهالك المتوقع للمنافع االقتصـادية المـس طة ا في ضـمنةالماالـس   كتغيير وتُعامل طفاءاال مدة  تغييرألصـل بواـس

  تسـريع يمكن ،الوثائق لهذه حال عدم تحقق االفتراضـات المتعلقة بالربحية المسـتقبلية   وفي.  المحاسـبي التقدير في
أخذ تكاليف اقتناء   يتم . الدخلقائمة   في القيمة النخفاض إضــافي شــطب إجراءيتطلب  قد هذاالتكاليف و تلك اطفاء

 .  مالية سنة لكلاختبار كفاية االلتزام  تقييم  عندالوثائق المؤجلة باالعتبار أيضاً 

 

   االستثمارات (5
 
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموجودات المالية (أ

تثمارات تثماراتبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إن كانت مصـنفة  يتم تصـنيف االـس محتفظ بها للمتاجرة   كاـس
ان االســتثمارات في الصــكوك واألســهم والصــناديق المشــتركة   عند االعتراف األولي. الغرض لذلك محددة أو 

تكاليف   تســجل .وبناًء عليه يتم تصــنيفها على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخليحتفظ بها للتداول 
ــتثمارات بهذه  المتعلقةالمعاملة  ــرةً  االس ــتثمارات   هذه  قياستكبدها. يتم الحقاً إعادة  دفي قائمة الدخل عن مباش االس

 .الدخلكافة التغيرات في القيمة العادلة في قائمة  تسجيل يتم  حيث
 
 للبيع   متاحة استثمارات (ب

  .المالية موجوداتالمن  أخرى كفئةغير مصــنفة  أوللبيع  متاحةكاســتثمارات  محددة هي اســتثمارات غير مشــتقة 
  ن يتم بيعـها اســـــتـجاـبةً ألفترة زمنـية غير مـحددة حـيث من المحتـمل  االســـــتثـمارات بـهذه النـية في االحتـفاظ  وتكمن

 .  االسهم و أسعار أ األجنبير الصرف ار العمولة الخاصة أو أسعاسعافي  التغيراتو أالحتياجات السيولة 
 

 المعاملةتكاليف  ذلك في بمابالقيمة العادلة  بدايةً للبيع  مـتاحةإدراج االســـــتثـمارات المصـــــنـفة كاســـــتثـمارات  يتم 
ً  ةـضافيالمباـشرة واإل األـسهم غير المدرجة التي يتعذر قياس قيمها العادلة   ـستثناءبابالقيمة العادلة  ويتم قياـسها الحقا

في القيمة   التغيراتبصـورة يُعتد بها فيتم إدراجها بالتكلفة. يتم تسـجيل أي أرباح أو خسـائر غير محققة ناتجة عن 
الدخل الشـامل إلى أن يتم بيع تلك االسـتثمارات أو خفض االسـتثمارات نتيجة هبوط القيمة   قائمةخالل  منالعادلة 

  للفترة الدخلأو خســائر متراكمة ســبق تســجيلها في حقوق الملكية إلى قائمة  مكاســبحيث يتم إعادة تصــنيف أي 
 للمتاجرة. معدة  غير استثمارات من)خسائر( /كمكاسبويتم اإلفصاح عنها 

 
 االستحقاق تاريخ حتى بها حتفظم استثمارات (ج
 

االســـــتثـمارات المحتفظ بـها حتى ـتاريخ االســـــتحـقاق هي االســـــتثـمارات ذات اـلدفـعات الـثابـتة أو الـقابـلة للتـحدـيد  
واالـستحقاق الثابت بأن اإلدارة لديها النية اإليجابية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االـستحقاق تصـنف على 

ا ـبالقيـمة الـعادـلة بـما في ذـلك تكلـفة   ســـــتثـماراتـباال االعترافأنـها محتفظ بـها حتى ـتاريخ االســـــتحـقاق. يتم  مـبدئيـً
ا خســـائر انخفاض القيمة، إن  المبدئي،المعاملة المباشـــرة والزائدة. بعد القياس  يتم قياســـها بالتكلفة المطفأة ناقصـــً

 وجدت.
 
 ألجلاودائع ( 6
  قائمة المركز المالي بالقيمة العادلةوالتي لها تاريخ اسـتحقاق أصـلي ألكثر من ثالثة أشـهر في  األجلدرج ودائع تُ 

 .ناقصاً أي انخفاض في القيمة الفعّالويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد  بداية
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 
   واألثاثتجهيزات ال (7

ــجيل الت ا  قائمة واألثاث مبدئيًا في  جهيزاتيتم تسـ ــً المركز المالي بالتكلفة. يتم إجراء القياس الالحق بالتكلفة ناقصـ
االـستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم احتـساب االـستهالك على أـساس القـسط الثابت على مدى األعمار 

 لألصول. األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات لحساب االستهالك هي كما يلي:اإلنتاجية المقدرة 
 

 
تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطريقة االســتهالك ويتم تعديلها حســبما هو مالئم في نهاية كل ســنة  

ــير األحداث مالية. تتم مراجعة االنخفا و التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم امكانية  أض في القيمة عندما تشــ
وبالمثل   .على أـساس فعلي الدخلاالـستهالك المحمل للـسنة في قائمة  مخـصصاـسترداد القيمة الدفترية. يتم إدراج 

 .الدخلفي قائمة  إن وجدت ـ فإنه يتم إدراج الخسائر الناتجة من االنخفاض في القيمة ـ
 
. تتم رســملة المصــروفات الحقاً فقط إذا كان هناك  الدخلصــالح والصــيانة على قائمة تم تحميل مصــروفات اإلي

/   المكاســـبدرج الشـــركة. تُ  إلىاحتمال أن تكون المنافع االقتصـــادية المســـتقبلية المرتبطة بالمصـــروفات عائدة 
 .الدخلفي قائمة  استخدام  حق أصولمن بيع األثاث والتجهيزات و الخسائر
 

 الملموسة غير الموجودات( 8
  تحملبصــورة مســتقلة بالتكلفة التاريخية.  المقتناة  (المعلومات تقنية برامج) إظهار الموجودات غير الملموســة يتم 
ً  إدراجها ويتم  محددة  إنتاجية أعمار الموجودات هذه    وانخفاض المتراكم  طفاءبالتكلفة بعد اسـتبعاد خسـائر اال الحقا

  طوال الثابت القسط طريقة باستخدام  اإلنتاجية  األعمار ذات الملموسة غير الموجودات بإطفاء الشركة تقوم . القيمة
 :التالية الفترات

 
 سنوات 

 7 إلى 3  المعلومات تقنية برامج
 

 ( الشهرة9
للموجودات والمطلوبات المقتناة  يتم قياس الشــهرة مبدئيا عند زيادة القيمة العادلة للثمن المدفوع عن القيمة العادلة 

  فحصيتم قياس الشــهرة بالتكلفة ناقصــاً أي خســائر انخفاض قيمة متراكمة. يتم  ،المحددة. بعد االعتراف األولي
ــنويا أو أكثر لمعرفة  ــهرة سـ ــارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى   القيمةاالنخفاض في  مدىالشـ حال أشـ

احتمالية انخفاض القيمة الدفترية. يتم تحديد انخفاض قيمة الـشهرة من خالل تقييم المبالغ القابلة لالـسترداد بواـسطة  
ة  د )أو مجموـع دة للنـق دة الموـل دات الالوـح دة وـح لل الموـل اـب ا يكون المبلغ الـق دـم ا الشـــــهرة. عـن د( التي تتعلق بـه   لنـق

المولدة للنقد )أو   للوحدة لنقد( أقل من القيمة الدفترية ل المولدة وحدات الالمولدة للنقد )أو مجموعة   للوحدة لالـسترداد 
.  الدخليتم حينها إدراج خسـارة انخفاض القيمة في قائمة  ،الشـهرة  بهالنقد( التي تتعلق ل المولدة وحدات المجموعة  

 لمتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلية.ال يمكن عكس قيد خسائر انخفاض القيمة ا
 

 كفاية المطلوبات فحص( 10
مالي بتقييم ما إذا كانت مطلوبات التأمين المدرجة كافية أم ال وذلك عن طريق   تقريرتقوم الشـــركة في تاريخ كل  

ظهر هذا التقييم أن القيمة الدفترية  أعقود التأمين. إذا ب المتعلقةلتدفقات النقدية المستقبلية لتقديرات الحالية الاستخدام 
يتم فوراً تســجيل كامل مقدار العجز   ،المقدرة لمطلوبات التأمين غير كافية على ضــوء التدفقات النقدية المســتقبلية 

 .القائمةمخاطر للويتم تكوين مخصص  الدخلفي قائمة 
 
 

 سنوات 
 التأجير عقد نهاية لىإو أسنة  15 )أعمال مدنية وأعمال إنشاءات وتجهيزات( مباني مستأجرة  علىتحسينات 

 سنة 20إلى  5 استخدام حق أصولثاث وتجهيزات وأ
 سنوات 7إلى  2.5 كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية أجهزة 

 سنوات 4 سيارات
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

   الدفع المستحقة والمبالغالدائنة  الذمم( 11
تـسجل المطلوبات مقابل المبالغ المطلوب ـسدادها في المـستقبل مقابل البـضائع أو الخدمات التي تم الحـصول عليها  

 أم لم يتم تقديم فاتورة بها من المورد.سواًء تم 
 
 ( المخصصات12

و ضمني( ناشئ عن حدث سابق ومن المحتمل وجود أ قانونيدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )تُ 
 يُعتد بها.  بصورة تدفق للموارد ذات منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير مبلغ االلتزام 

 
 ( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين13
ــتقبالً فيما يتعلق بالخدمات التي  يتم  ــتحقات بالقيمة الحالية للدفعات المتوقعة مسـ ــاب المسـ يقدمها الموظفون احتسـ

األخذ في االعتبار األجور المتوقعة  يتم الوحدة المتوقعة.  ائتمانوحتى نهاية فترة التقرير المالي باســـتخدام طريقة 
مســـــتقبالً ومســـــتويات الرواتب وما لدى الموظفين المغادرين من خبرات وفترات الخدمة. يتم خصـــــم الدفعات  
المســتقبلية المتوقعة باســتخدام عوائد الســوق كما في نهاية فترة التقرير المالي بالنســبة لســندات الشــركات العالية  

الت التي تطابق ــ وبأقرب درجة ممكنة ــ التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التقديرية.  الجودة ذات اآلجال والعم
( نتيجة  االكتواريةيتم صــرف التزام دفعات المنافع عند اســتحقاقه. ويتم إدراج إعادة قياس )المكاســب/الخســائر 

 ة الدخل الشامل.في قائم االكتواريةللتعديالت والتغييرات القائمة على الخبرة في االفتراضات 
 
 على أساس السهم اتدفع( 14

يتم قـياس تكلـفة مـعامالت تســـــوـية أســـــهم الموظفين ـبالرجوع إلى قيمـها الـعادـلة في ـتاريخ المنح. ـتاريخ المنح هو 
مع وجود تفاهم مشـترك  ،األسـهم  أسـاس على الدفع يةالتاريخ الذي يتفق عليه كل من المنشـأة والموظف على اتفاق

إلى زيادة   إضافة-بين المنشأة والطرف المقابل على شروط وأحكام االتفاق. يتم إدراج تكلفة معاملة تسوية االسهم 
مدى فترة الوفاء باألداء و/أو شــروط الخدمة والتي   على- على أســاس األســهم للدفع  إحتياطيك مقابلة في االســهم 

المتراكمة المحققة لمعامالت  مـصروفاتلكاملة للمكافأة )"تاريخ المنح"(. تعكس التنتهي في تاريخ أحقية العاملين ا
مالي وحتى تاريخ المنح مدى انتهاء صالحية فترة المنح وأفضل تقدير للشركة   تقريركل   تاريختسوية االسهم في 

ــيتم منحها في النهاية. يمثل  الملكية حقوق أدواتعدد لو ــروفالتي سـ ــهيتم تحميله أو الذي  المصـ قائمة  في عكسـ
 المتراكمة المسجلة في بداية ونهاية تلك الفترة. مصروفاتال حركةلفترة مالية  الدخل

  
ــركة  ــروط المنح ذات العالقة( تقوم الشــ ــتيفاء شــ بعكس وفي حاالت احتجاز تلك المكافأة )مثالً عندما ال يتم اســ

ــروفاتال ــبق إدراجها في قائمة   مصــ ــهم المكافأة  إلغاءيتم  وحيثما. الدخلذات العالقة بتلك الِمنَح والتي ســ   باألســ
  يتم لم  مصـــروف ألي الفوري اإلدراج ويتم  اإللغاء تاريخ  في ُمنحت وكأنها  تعامل فإنها(، المكافأة  احتجاز)وليس 
 .المكافأة  بخصوص بعد تسجيله

 
 أسهم الموظفين برنامج( أسهم محتفظ بها بموجب 15

راء األ ركة بـش هم المحتفظ بها بموجب تقوم الـش هم الموظفين برنامجـس لبية في القيمة   أـس للتحوط ضـد التغيرات الـس
ــهم المدرجة   ــراء االسـ ــهم إلى الموظفين. عند إعادة شـ ــهم بين تاريخ المنح وتاريخ تحويل تلك االسـ العادلة لألسـ

فإن مبلغ الثمن المدفوع والذي يتضــمن تكاليف مرتبطة بها مباشــرة يتم إدراجه كخصــم من حقوق  ،كحقوق ملكية
عرـضها  يتم و أـسهم الموظفين برنامجبموجب  بها يف االـسهم المعاد ـشراؤها كأـسهم محتفظالملكية. يتم إعادة تـصن

 .  الملكيةفي قائمة التغيرات في حقوق 
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 المالية موجوداتالنخفاض قيمة ( ا16
ً موضــوعي تقوم الشــركة في كل تاريخ تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك أي دليالً  على انخفاض قيمة أي أصــل   ا

نخفضـت فقط المالية قد ا موجوداتالويعتبر األصـل المالي أو مجموعة   .المالية موجوداتالمالي أو مجموعة من 
اك  ان هـن ال ـك ً موضـــــوعيـ  دليالً في ـح د   ا داث التي وقـعت بـع د أو أكثر من األـح ة لواـح ة نتيـج اض القيـم على انخـف

خســارة( وأن حدث الخســارة هذا )أو األحداث( له تأثير على التدفقات النقدية  الألصــل )حدث بااالولى  االعتراف
. وفي حال بـصورة يعتد بهاالمالية التي يمكن تقديرها  موجوداتالالمـستقبلية التقديرية لألـصل المالي أو لمجموعة 

. قد يتـضمن دليل انخفاض  الدخلفإن أي خـسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة تُدرج في قائمة   ،وجود هذا الدليل
القيمة مؤـشرات على أن الدائنين أو مجموعة من الدائنين يواجهون ـصعوبات مالية كبيرة أو تعثر وتأخر في ـسداد  

فـعات أو احتـمالـية تعرضـــــهم لإلفالس أو إعادة هيكـلة مالـية وبـيانات يمكن مالحـظاتـها تدل على وجود انخـفاض  الد
ــادية التي   ــتقبلية التقديرية مثل التغيرات في المتأخرات أو األحوال االقتصـ ــه في التدفقات النقدية المسـ يمكن قياسـ

 على النحو التالي:حاالت التعثر في السداد. يتحدد االنخفاض في القيمة  تواكب
 
فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية   ،المدرجة بالتكلفة موجوداتالفي حال  (أ)

 مالية مماثلة. موجوداتلللتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة طبقا لسعر السوق الحالي 

ال   (ب) أة  موجوداتالفي ـح ة المطـف التكلـف ة ـب درـج ة   ،الـم دفترـي ة اـل ة هو الفرق بين القيـم اض في القيـم إن االنخـف ـف
 .الفعّاللحالية للتدفقات النقدية المخصومة طبقا لسعر العمولة األصلي والقيمة ا

 

فيما يترلق فاألوراس المالية المتااة للبيع، تدر  سا زيادن فاقة في القيمة الرادلة لهت  افوراس المالية انضحاة القيمة 

ع في في  ابمة الدرل الشاال اآلرر وتسول تم  ااتياحي القيمة الرادلة لال تثمار ا ا لم تمثل ات  النيادن ااضحاتا

رسابر افاضحاي في القيمة التي يم   سب تترلق فش ل اوتو ي فصدث فرد رسارن افاضحاي في القيمة المدرجة 

ف يتم     افاضحاي في  ابمة الدرلل  وفي ات  الصالة تدر  رسابر افاضحاي في القيمة كم سب في  ابمة الدرلل  

 اف تثماراا في سدواا اقوس المل ية المتااة للبيع ا  رالح الرفح سو الضسارنلفي القيمة المترلقس ف
 

 نخفاض قيمة الموجودات غير الماليةا( 17
ركة في تاريخ كل تقرير ما رتقوم الـش على احتمال حدوث انخفاض في قيمة أصـل  لي بتقييم ما إذا كان هناك مؤـش

تقوم الشــركة  ،أو عندما يكون اختبار انخفاض القيمة الســنوي ألصــل مطلوبا المؤشــرفي حال وجود هذا ومعين. 
  المولدةأو الوحدة  ترداد هي القيمة العادلة لألصـلبتقدير قيمة األصـل القابلة لالسـترداد. قيمة األصـل القابلة لالسـ 

ما لم يكن  ،ا أعلىأيهم-للنقد ناقصــا تكاليف البيع أو قيمته في االســتخدام والتي تحدد لكل أصــل بصــورة مســتقلة 
أو عن مجموعة من الموجودات.   خرىاأل الموجوداتتدفقات نقدية مســتقلة إلى حد كبير عن ل منتج غيراألصــل 

ــل أو الوحدة  ــتردادقيمتها  أون قيمته للنقد ع المولدة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصـ ــل   ،القابلة لالسـ يعتبر األصـ
ــترداد القابلةلقيمة ا على نزوالً خفاض في قيمته ويتم تخفيض قيمته على أنه قد حدث ان   قيد. عند تقدير القيمة لالسـ

ــتخدام  ــم ما قبل  ،االسـ ــتخدام معدل خصـ ــتقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باسـ يتم تخفيض التدفقات النقدية المسـ
الضـريبة والذي يعكس تقديرات السـوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصـل. عند تحديد القيمة  

ــوق  إن كانت متاحة. إذا لم يكن  ،بعين االعتبار ؤخراً م المتداولةالعادلة ناقصــا تكاليف البيع يتم أخذ معامالت الس
تخدف ،متاحاً تحديد تلك المعامالت بة. يتم يتم اـس تخدام ام طريقة تقييم مناـس ابات عن طريق مضـاعفات   اـس تلك الحـس

 المتاحة. خرىالتقييم وأسعار السهم المتداول أو مؤشرات القيمة العادلة األ
 

ركة تعتمد اب في الـش كل  احتـس ابات متوقعة يتم إعدادها بـش تقلانخفاض القيمة إلى موازنات مفصـلة وحـس لكل  مـس
د في الشـــــركـة والتي يتم  دة للنـق دوحـدة من الوحـدات الموـل ات  وجودات م تحـدـي ك الموازـن ة لهـا. تغطي تـل فردـي

فإنه يتم احتـساب   ،من ثالث إلى خمس ـسنوات. بالنـسبة للفترات األطول تمتدوالحـسابات المتوقعة بـشكل عام فترة 
 معدل نمو طويل األجل ويَُطبَق على التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.

 
 .لالدخمن العمليات المستمرة في قائمة  يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة
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 )تتمة( نخفاض قيمة الموجودات غير الماليةا( 17

ما إذا كان هناك أي  لمعرفةيتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير مالي  ،الشـــهرة  باســـتثناء ،بالنســـبة للموجودات
في حال وجود مثل هذا  وســابقاً لم تعد موجودة أو قد انخفضــت.  المســجلةمؤشــر على أن خســائر انخفاض القيمة 

ً  المسـجلةنخفاض التقوم الشـركة بتقدير القيمة القابلة لالسـترداد لألصـل. يتم عكس خسـارة ا ،الدليل  فقط إذا  سـابقا
في االفتراـضات المـستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالـسترداد لألـصل منذ أن تم تـسجيل آخر خـسارة   اً كان هناك تغيير

ــترداد وال تتجاوز   ــل قيمته القابلة لالسـ انخفاض. يكون عكس القيد محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصـ
دها بعد خصـم االسـتهالك وكأنه لم يتم تحقيق خسـارة انخفاض في القيمة  قيمته الدفترية التي كان من الممكن تحدي

 إال إذا كان االصل مسجال بالقيمة المعاد تقيمها.   الدخللألصل في سنوات سابقة. يتم تسجيل عكس القيد في قائمة 
 

   االعترافإلغاء  (18

 األصل المالي
مالية  موجوداتمن مجموعة   المالي )أو حيثما ينطبق ـــــــ جزء من األصــل المالي أو جزء يتم إلغاء قيد األصــل

 مماثلة( إذا:
 
 انتهت صالحية حقوق الحصول على تدفقات نقدية من األصل. •
حولت الشركة حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو افترضت وجود التزام لسداد التدفقات النقدية  •

سواء )أ( حولت الشركة  "تمريرترتيبات "طرف ثالث بموجب  الىالمستلمة بالكامل دون تأخير جوهري 
مخاطر ومنافع األصل أو  بشكل جوهري جميع مخاطر ومنافع األصل أو )ب( لم تقم الشركة بتحويل كافة

 ولكن نقلت السيطرة عن األصل. ،االحتفاظ بها بشكل جوهري
 

فإنها تقوم بتقييم ما  ،"تمريرعندما تقوم الـشركة بتحويل حقوقها الـستالم التدفقات النقدية من أـصل أو تبرم اتفاقية "
تقم الشـــــركة بتحويل أو االحتـفاظ بـكافة إذا كانت وإلى أي مدى قد احتفـظت بمـخاطر ومـنافع الملكـية. وفي حال لم 
فإنه يتم اثبات األصــل بمقدار مشــاركة  ،المخاطر والمنافع لألصــل بشــكل جوهري ولم تقم بتحويل الســيطرة عنه

  موجوداتال. يتم قياس لهالشــركة المســتمرة في األصــل. وفي هذه الحالة تقوم الشــركة أيضــا بإدراج التزام مقابل 
مرتبـطة بـها على أســـــاس يعكس الحقوق وااللتزاـمات التي احتفـظت بـها الشـــــرـكة. تـقاس المحوـلة وااللتزاـمات ال

المحولة بالحد األدنى للقيمة الدفترية األـصلية لألـصل   موجوداتالالمـشاركة المـستمرة التي تأخذ ـشكل ـضمان على 
 والحد األقصى للثمن الذي يمكن أن يُطلب من الشركة سداده.

 
 االلتزام المالي

 إلغاء قيد االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم االعفاء من االلتزام المحدد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته.يتم 
 
 ( تحقق االيرادات19

 األقساط المكتسبة
ــيرة األجل فقط لتقديم خدمات رعاية طبية )"تأمين طبي"( في المملكة  ــدار عقود تأمين قصــ ــركة بإصــ تقوم الشــ

اسـتناداً   يوثائق المتعلقة بها على أسـاس نسـبالسـعودية. يتم تسـجل األقسـاط في الدخل على مدى فترات الالعربية 
. تمثل األقـساط غير المكتـسبة ذلك الجزء من األقـساط المكتتبة المتعلقة بفترة تغطية التأمين  365 الــــــ  طريقة إلى

 .الدخلغير المنتهية. يُسجل التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة في قائمة 
 

 ةايرادات االستثمار والعمول
ســـتثمارات. يتم  الا منوالخســـائر غير المحققة والمحققة  المكاســـبمن  كون إيرادات أو خســـائر االســـتثمارتت

 .في قائمة الدخل الفعّالباستخدام طريقة العائد  األجلإيرادات العمولة على ودائع ب االعتراف
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
  م2020 ديسمبر 31 في كما

 
 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 
 إعادة التأمين أقساط( 20

الدفع. تُحمل أقســاط إعادة التأمين على  مســتحقة تصــبحكمصــروف عندما  الصــادرة تُســجل أقســاط إعادة التأمين 
 الدخل على مدى فترات الوثائق المتعلقة بها على أساس نسبي.

 
 المطالبات( 21

تُحمل المطالبات والتي تتكون من المبالغ المســـتحقة لحملة العقود واألطراف الثالثة بعد طرح الخصـــومات على 
  على قائمة الدخل حال تكبدها. تَُكِون المطالبات المبالغ التقديرية المستحقة خرىالدفع الفوري والمبالغ المستردة األ

فيما يتعلق بالمطالبات المبلغ عنها للشـــركة وتلك المطالبات التي لم يتم التبليغ عنها للشـــركة كما في تاريخ  الدفع
 المالي. التقرير

 
يتم االحتفاظ بمخصـــص بناًء على تقدير   ،فة لذلكبناًء على الخبرة الســـابقة. إضـــاتقوم الشـــركة بتقدير مطالباتها 

في تاريخ  كماعنها  التبليغاإلدارة وخبرة الشــــركة الســــابقة مقابل تكلفة تســــوية المطالبات المتكبدة والتي لم يتم 
ويتها  المالي. يتم إضـافة أي فرق بين المخصـصـات كما في تاريخ قائمة المركز المالي والمبالغ التي تم  التقرير تـس

 ومخصصات السنة التالية في حساب االكتتاب لتلك السنة.
 

حيث أنه يتوقع دفع كافة المطالبات خالل ســـنة من  ،ال تقوم الشـــركة بخصـــم التزامها للمطالبات غير المدفوعة
 تاريخ قائمة المركز المالي.

 
 ( عقود التأمين22

أمين( بإصــــدارها عندما تقبل تحمل مخاطر تأمين عقود التأمين هي تلك العقود التي تقوم الشــــركة )شــــركة الت
أثرت بعض األحداث    ة على تعويض حامل الوثيقة في حالعن طرف آخر )حامل الوثيقة( وذلك بالموافق  جوهرية

ــتقبلية غير المؤكدة )الحدث المؤمن عليه(  ً المس ــلبيا الوثيقة. وبصــفة عامة تحدد الشــركة ما إذا كان  على حامل س
ـعدم تحقق الـحدث   المـنافع المســـــتحـقة في ـحال معوذـلك بمـقارـنة المـنافع الـمدفوـعة  جوهرـيةمـخاطر ـتأمينـية  عليـها

 المؤمن عليه.
 

كعقد تأمين طوال مدة صــالحيته حتى لو انخفضــت مخاطر التأمين   يبقىفإنه  ،وفي حال تصــنيف عقد كعقد تأمين
 الحقوق وااللتزامات. كافة صالحيةإال إذا انتهت  ،بشكل كبير خالل هذه الفترة 

 
 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها( 23

فإن الـشركة تبرم اتفاقيات إعادة تأمين مع معيدي  الضـخمةمن أجل تقليل التعرض للمخاطر المالية من المطالبات 
ً  تأمين معروفين التزام   عالمـياً. يتم تـقدير المـطالـبات المســـــتحـقة القبض من معـيدي الـتأمين بطريـقة تتفق معو محلـيا

ــة معيدي التأمين من المطالبات   ،إن وجدت ،المطالبة ووفقا لعقد إعادة التأمين. تظهر هذه المبالغ تحت بند "حصــ
القائمة" في قائمة المركز المالي حتى يتم االتفاق على المطالبة وتسـديدها من قبل الشـركة. عند سـداد المطالبة يتم  

التأمين فيما يتعلق بالمطالبة المدفوعة إلى المبالغ المسـتحقة من / )إلى( معيدي تحويل المبلغ المسـتحق من معيدي 
 التأمين.

 
تأمين. ر على احتمال انخفاض أـصل إعادة تقوم الـشركة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشـ 

رسـمي للمبلغ القابل لالسـترداد. وفي حال تقوم الشـركة بإعادة تقييم  ،وفي حال وجود مؤشـر على انخفاض القيمة
نخفاض  ال تعرضعندئذ يعتبر األصــل قد  ،زيادة القيمة الدفترية ألصــل اعادة التأمين عن المبلغ القابل لالســترداد

 تم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.يفي قيمته و
 

 المصروفات( 24
 تتعلق بمندوبي المبيعات وترويج المبيعات واالعالنات وأيمصروفات البيع والتسويق هي تلك المصروفات التي 

وم  كوك في تحصـيلها ورـس كمصـروفات عمومية  خرىاأل مصـروفاتنظامية. تُصـنف كافة المخصـص لديون مـش
 وإدارية.
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
  م2020 ديسمبر 31 في كما

 
 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

 القطاعية التقارير( 25

 المنشأة التي: مكوناتأحد  وه يالقطاع التشغيل

تحقق إيرادات وتتكبد مصــــروفات من خاللها )بما فيها االيرادات والمصــــروفات المتعلقة  تمارس أنشــــطة   -
 و .لنفس المنشأة( أخرىبالمعامالت مع عناصر 

  بشــأن قرارات التخاذ بالمنشــأة  التنفيذي الرئيس قبل من للمراجعة منتظم  بشــكل التشــغيلية نتائجها تخضــع  -
 و .اداءها وتقييم  للقطاعات توزيعها الواجب المصادر

 بشأنها. منفصلةمالية تتوافر معلومات  -
 

 عقود اإليجار     (26
 

 حق االستخدام األصول

تقوم الشركة بإثبات الموجودات الخاصة بحق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصل المعني 
 لالستخدام(.

 االصل حق االستخدام بالتكلفة:تُطبق الشركة نموذج التكلفة وتقوم بقياس 
 .  ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة، و1
 .  المعدلة نتيجة أي إعادة قياس اللتزام اإليجار بشأن تعديالت عقد اإليجار2
 

اإليجار، بشكل عام، ما لم تكن الشركة متأكدة بشكل معقول من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة 
ولكن إذا كانت هناك أي تكاليف إضافية مثل تكاليف تجهيز   سيكون حق استخدام األصل مساويًا اللتزامات اإليجار.

الموقع، أو الودائع غير القابلة لالسترداد، أو أموال التطبيق، أو المصاريف األخرى المتعلقة بالمعاملة وما إلى ذلك، 
 اليف والمصاريف إلى قيمة األصل حق االستخدام.فإنه يجب إضافة تلك التك

 
يتم استهالك أصل حق االستخدام الحقًا باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البداية حتى نهاية العمر اإلنتاجي 

 تخضع أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة. ألصل حق االستخدام أو نهاية مدة اإليجار، أيهما يكون أوالً.

  
 التزامات عقود اإليجار

، ويتم خصمها باستخدام معدل المتبقية للمؤجرعند اإلثبات األولي، يمثل التزام اإليجار القيمة الحالية لجميع الدفعات  
الفائدة الضمني في اإليجار أو، إذا كان من غير الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة، معدل االقتراض اإلضافي 

 تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم.للشركة. وبشكل عام، 
 

 وبعد تاريخ بدء العقد، تقوم الشركة بقياس التزام اإليجار من خالل:
 
 زيادة القيمة الدفترية لتعكس معدل الفائدة على التزام اإليجار.  -1
 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار المسددة، و -2
 .الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد اإليجار إعادة قياس القيمة -3
 

يتم قياس التزام عقد اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إعادة قياسها عندما يكون 
تغيير في تقدير هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك 

الشركة للمبلغ المتوقع أن يكون مستحق الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا كانت الشركة يغير تقييمه لما 
 إذا كان سيمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.

 
ية ألصل حق االستخدام، عند إعادة قياس التزامات اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تعديل مقابل على القيمة الدفتر

 أو تسجيله في قائمة الربح او الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر.
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 )تتمة( عقود اإليجار(26
 

 اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمةعقود 
اختارت الشركة عدم إدراج األصول حق االستخدام و التزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل بفترة إيجار 

تعترف الشركة  .تقنية المعلومات أجهزة شهراً أو أقل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة، بما فيها  12
 دفعات اإليجار المتعلقة بهذه العقود كمصروف على أساس القسط الثابت طول مدة عقد اإليجار. ب
 

 لزكاة وضريبة الدخل( ا27
يمثل مصروف ضريبة الدخل للعام الضريبة مستحقة الدفع عن الدخل الضريبي لذلك العام وفقا لمعدل ضريبة 
الدخل. يتم تعديل ذلك بالتغيرات في أصول وإلتزامات الضريبة المؤجلة والمتعلقة بفروقات الضريبة المؤقتة 

 وبالخسائر الضريبية المرحلة الغير مستخدمة.
 

ة الدخل الحالي على أساس األنظمة الضريبية السارية في نهاية الفترة المالية. كما يتم احتساب مصروف ضريب
تقوم إدارة الشركة بشكل دوري بإعادة تقييم المعالجات الواردة بإقراراتها الضريبية في الحاالت التي تكون 

وم، وفقا للمبالغ مستحقة المعالجة الضريبية قابلة لتفسيرات متعددة. يتم أيضا تكوين مخصص للضرائب، عند اللز
 الدفع للسلطات الضريبية.

 
 الضريبة المؤجلة

 

يتم تكوين مخصص ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروقات المؤقتة الناشئة ما بين القيم  
. يتم تحديد مبلغ الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقرير المالي والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية

مخصص الضريبة المؤجلة بناًء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات 
باستخدام معدالت الضريبة السائدة أو السارية المفعول في تاريخ التقرير المالي. يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة 

تقبلية خاضعة للضريبة ويمكن االستفادة من القيود الدائنة للضريبة. يتم خفض فقط بمقدار احتمالية توافر أرباح مس
 أصل الضريبة المؤجلة بمقدار احتمالية عدم تحقق المنافع الضريبية ذات الصلة.

 
ال يتم إثبات موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية والوعاء الضريبي  

علق باالستثمارات في عمليات أجنبية في الحاالت التي يمكن فيها للشركة السيطرة على توقيت عكس قيد المت
 الفروقات المؤقتة، وأنه من المحتمل أال يتم عكس قيد الفروقات في المستقبل المنظور.

 
دات الضريبة تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة وذلك عند وجود حق نظام ملزم لتسوية موجو 

الحالية مع مطلوبات الضريبة الحالية، وأن أرصدة الضريبة المؤجلة تتعلق بنفس السلطة الضريبية. تتم مقاصة 
موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية عندما يكون للمنشأة حق نظامي في تسويتها، وتنوي إما تسوية موجودات 

الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. يتم إثبات  ومطلوبات الضريبة الحالية على أساس الصافي أو بيع
الضريبة الحالية والمؤجلة في الربح أو الخسارة، إال إذا كانت تتعلق ببنود يتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر أو في 

 حقوق الملكية مباشرة.
  

 لعمالت األجنبية      ا( 28
بالشركة باللاير السعودي.  تسجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية يتم حفظ السجالت المحاسبية الخاصة 

باللاير السعودي وفقا ألسعار صرف تقارب السائدة بتاريخ إجراء المعامالت. ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات 
جميع الفروقات في قائمة  النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية بتاريخ التقرير المالي.  تدرج

 الدخل.
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  المقاصة( 29

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي 
لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات ملزم  

وسداد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة اإليرادات والمصروفات في قائمة الدخل ما لم يكن ذلك ملزماً أو 
ً به بموجب أي معيار محاسبي أو تفسير محاسبي كما هو موضح بشكل محدد في السياسات المحاسبية  مسموحا

 للشركة.
 

 وزيعات األرباح النقدية للمساهمين       ( ت30
تعترف الشركة بااللتزام من أجل التوزيع النقدي على المساهمين بالشركة عندما يتم اعتماد التوزيع بمنأى عن تقدير 

المساهمون والبنك المركزي السعودي. يتم االعتراف بمبلغ مقابل الشركة. يتم اعتماد التوزيع عندما يوافق عليه 
 مباشرة في حقوق الملكية.

 
 النظامي حتياطياإل( 31

من صافي دخل من عمليات المساهمين في كل  %20طبقاً للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تخصيص 
 يعادل رأس المال.  إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.سنة إلى االحتياطي النظامي إلى أن يتم تكوين احتياطي 

 
   الشهرة. 4

جهة ذات   -م اتفاقية مع ـشركة بوبا ميدل ايـست ليمتد ش. م.ب.م )"البائع"( 2008ديـسمبر  31ابرمت الـشركة في  
ة اعتباراً  الشــركة بموجبها على عمليات التأمين العائدة للبائع في المملكة العربية الســعودي اســتحوذت حيث ،عالقة

مليون لاير   98 بقيمةـشهرة  ونتج عن ذلك ـساماتمت الموافقة على عملية االـستحواذ من قبل م. 2009يناير  1من 
 النظامية الالزمة. اتقات سابقة بعد الحصول على الموافتم دفع كامل المبلغ للبائع في سنوسعودي. 

 
ــهرة لتحديد مقدار   ،للتقارير الماليةالمعايير الدولية طبقاً لمتطلبات  ــنوي للشـ ــركة بإجراء فحص سـ تقوم إدارة الشـ

. قامت اإلدارة بإجراء فحص للشــهرة عن الســنة المنتهية  فيما يتعلق بالشــهرة المذكورة اعاله  االنخفاض في القيمة
. تم تـحديد القيـمة الـقابـلة لالســـــترداد من العملـيات بـناًء على القيـمة قـيد االســـــتعـمال. إن  م 2020ديســـــمبر  31في 

في الفحص هما معدل الخصـم والتدفقات النقدية التقديرية المسـتقبلية من أنشـطة   ةالمسـتخدم ةالرئيسـي اتاالفتراضـ 
 عمال كما يلي:األ

 لخصم التدفقات النقدية المستقبلية. %10.1 بنسبةتم استخدام متوسط معدل خصم  •

للـسنوات   %10.8 بنـسبةتم اـستخدام معدل نمو الميزانية )الربحية قبل الفائدة والـضرائب واالـستهالك واالطفاء(  •
 في احتساب القيمة النهائية. %3األولى. وبعد ذلك تم استخدام معدل نمو عند  ةالثالث

 قيمة انخفاض إلى يؤدي لن ثابتة األخرى المتغيرات بقاء  مع أساس نقطة 300 بمقدار الخصم   معدل في التغير •
 .الشهرة 

 
 نقد وما في حكمهال. 5

 حكمه مما يلي: في وما النقد يتكون

 
 
 
 

 
 م 2020
 سعوديألف لاير 

 المجموع المساهمين عمليات التأمين عمليات 

 633.251 438.019 195.232 أرصدة بنكية

 195.232 438.019 633.251 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2020 ديسمبر 31 في كما

 
 )تتمة( نقد وما في حكمهال. 5
 

 
ــاهمين من خالل تحويل نقدي  عمليات  من القبض المســـتحقة/  الدفع المســـتحقة المبالغ تســـوية تم ت تاريخ  فيالمسـ

ــنة المنتهية في  ــمبر  31التقرير المالي. خالل الســ  142بمبلغ  ينقد بتحويل التأمين عمليات قامت ،م 2020ديســ
     لاير سعودي(. مليون 95 :م 2019ديسمبر  31)عمليات المساهمين  إلىلاير سعودي  مليون

 

 صافيبال ،مدينةالتأمين القساط أ. 6

 :التالية المبالغ من المدينة الذمم  تتكون

 
  كانت الحركة في مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها كما يلي: 

 
 713.617:  م 2019ديسمبر    31ألف لاير سعودي )  378.107بلغ إجمالي قيمة الذمم المدينة التي انخفضت قيمتها  

 صافي األقساط الناشئة عن عقود التأمين: -أعمار ذمم أقساط التأمين المدينةتحليل  يلي وفيما ألف لاير سعودي(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م2019

 ألف لاير سعودي
 المجموع المساهمين عمليات التأمين عمليات 

 349.713 118.767 230.946 أرصدة بنكية

 315.996 100.000 215.996 ودائع ألجل

 446.942 218.767 665.709 

 
 م 2020

 ألف لاير سعودي
 

 م2019
  ألف لاير سعودي

 1.287.810  1.159.253 التأمين وثائق حملة
 598.754  383.314 وسطاء

 1.542.567  1.886.564 
 (197.187)  (222.524) تحصيلها في مشكوك مدينة تامين أقساط مخصص

 1.689.377  1.320.043 بالصافي مدينة، تأمين أقساط

 
 م 2020

 ألف لاير سعودي
 

 م2019
  ألف لاير سعودي

 169.231  197.187 الرصيد في بداية السنة
 31.907  28.770 مخصص مكون خالل السنة 

 (3.951)  (3.433) خالل السنة شطب

 197.187  222.524 نهاية السنةالرصيد في 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2020 ديسمبر 31 في كما

 
 صافي )تتمة(بال ،مدينةالتأمين القساط أ. 6
 

 

 
 سياسةأن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها. ليست من  بناًء على الخبرة السابقة من المتوقع

 الشركة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة.
 

ذات موثوقية عالية. إن من سياسة الشركة أن  أخرىالشركة فقط في عقود تأمين وإعادة تأمين مع أطراف  تدخل
كما أن الذمم المدينة يجري  ،ائتمانيباألجل إلجراءات تحقق في التعامل معها  الراغبينيخضع جميع العمالء 

 .معدومةمراقبتها بصفة مستمرة لتقليل مخاطر التعرض لديون 
 

 31القبض كما في   ةأقساط التأمين المستحق  من(  %14.9:  م 2019ديسمبر   31)%  18,8  عمالءأكبر خمسة    يمثل
 .م 2020ديسمبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 2020 

 

 

 موعد تجاوزت

 ولكن استحقاقها

 قيمتها تنخفض لم

 قيمتها وانخفضت استحقاقها موعد تجاوزت

 

 

لم تتجاوز تاريخ 

استحقاقها ولم 

  تنخفض قيمتها

 

 ثالثة حتى

  أشهر

أكثر من ثالثة 

أشهر وحتى 

  ستة أشهر

أكثر من 

ستة أشهر 

وحتى اثني 

  عشر شهرا  

أكثر من 

اثني عشر 

  شهرا

 المجموع

 ألف لاير سعودي 

 

 التأمين وثائق حملة

 

 389.768 

  

481.842 

  

89.359 

  

14.213 

  

1.835 

  

977.017 

 343.026  2.706  8.392  57.196  52.705  222.027 وسطاء

 611.795  534.547  146.555  22.605  4.541  1.320.0

43 

 م 2019 

 

 

 موعد تجاوزت

 لم ولكن استحقاقها

 قيمتها تنخفض

 قيمتها وانخفضت استحقاقها موعد تجاوزت

 

 

لم تتجاوز تاريخ 

استحقاقها ولم 

  تنخفض قيمتها

 

 ثالثة حتى

  أشهر

أكثر من 

ثالثة أشهر 

وحتى ستة 

  أشهر

أكثر من 

ستة أشهر 

وحتى اثني 

  عشر شهراً 

أكثر من اثني 

  عشر شهرا

 المجموع

 ألف لاير سعودي 

 1.133.869  20.485  138.370  231.736  182.607  560.671 التأمين وثائق حملة

 555.508  5.612  45.114  70.148  424.710  9.924 وسطاء

 570.595  607.317  301.884  183.484  26.097  1.689.377 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2020 ديسمبر 31 في كما

 
  ستثماراتا. 7

 :يلي ماك ستثماراتاال صنفت

 
 مما يلي: الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمةبها  محتفظال االستثمارات تتكون (1)
 

 

 
 :يلي مما للبيع المتاحة االستثمارات تتكون (2)

 

 م 2019 م 2020 

 

  التأمين عمليات

 عمليات

  التأمين عمليات  المجموع  المساهمين

 عمليات

 المجموع  المساهمين

 ألف لاير سعودي 

 محتفظ استثمارات

 من العادلة بالقيمةبها 

 الدخل قائمة خالل

 

 

2.869.628  

  

 

825.133 

  

 

3.694.761 

  

 

161.548 

  

 

107.968 

  

 

269.516 

 متاحة استثمارات

 للبيع

 

 698.553  

  

1.504.882 

  

2.203.435 

  

564.003 

  

876.063 

  

1.440.066 

استثمارات محتفظ 

بها حتى تاريخ 

  - االستحقاق

 

131.250 

 

131.250 

 

-  

 

131.250 

 

131.250 

 3.568.181  2.461.265  6.029.446  725.551  1.115.281  1.840.832 

 م 2020 

   المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 المجموع  دولية  محلية  دولية  محلية 

 سعوديألف لاير  

 73.104   -  55.079   -  18.025 صكوك

 3.621.657  22.855  747.199  7.618  2.843.985 استثمار صناديق

 2.862.010  7.618  802.278  22.855  3.694.761 

 م 2019 

   المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 المجموع  دولية  محلية  دولية  محلية 

 ألف لاير سعودي 

 103.103   -  78.078   -  25.025 صكوك

 166.413   -  29.890   -  136.523 استثمار صناديق

 161.548  -   107.968  -   269.516 

 م 2020 

   المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 المجموع  دولية  محلية  دولية  محلية 

 سعوديألف لاير  

 1.708.326  147.710  900.236  238.029  422.351 صكوك

 152.785  7.111  107.501  38.173   - استثمار صناديق

 234.341  5.625  228.716   -   - األسهم

 107.983   -  107.983    -   - خاصة محفظة في استثمارات

 422.351  276.202  1.344.436  160.446  2.203.435 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2020 ديسمبر 31 في كما

 

 )تتمة( االستثمارات. 7
 

 
 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مما يلي: تتكون  (3)

 
 االستثمار: أرصدةيلي الحركة في  فيما

 

 

 م 2019 

   المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 المجموع  دولية  محلية  دولية  محلية 

 ألف لاير سعودي 

 1.167.979  180.545  461.248  287.287  238.899 صكوك

 157.913  7.782  112.314  37.817   - استثمار صناديق

 114.174   -  114.174   -   - خاصة محفظة في استثمارات

 238.899  325.104  687.736  188.327  1.440.066 

 م 2020 

   المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 المجموع  دولية  محلية  دولية  محلية 

 ألف لاير سعودي 

 131.250   -  131.250   -   - صكوك

 -   -   131.250  -   131.250 

 م 2019 

   المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 المجموع  دولية  محلية  دولية  محلية 

 ألف لاير سعودي 

 131.250   -  131.250   -   - صكوك

 -   -   131.250  -   131.250 

 م 2020 

 المجموع  المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 ألف لاير سعودي 

 1.840.832  1.115.281  725.551 السنة بداية في الرصيد

 860.748.13  3.983.139  9.765.721 السنة خالل استثمارات شراء

 ( 489.729.9)  ( 2.793.785)  ( 6.935.704) السنة خالل استثمارات بيع

 169.243  156.630  12.613 بالصافي السنة،  خالل محققة غير أرباح

 3.568.181  2.461.265  6.029.446 

 م 2019 

 المجموع  المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 ألف لاير سعودي 

 1.621.491  811.316  810.175 السنة بداية في الرصيد

 3.702.161  1.664.712  2.037.449 السنة خالل استثمارات شراء

 ( 3.556.635)  ( 1.402.277)  ( 2.154.358) السنة خالل استثمارات بيع

 73.815  41.530  32.285 بالصافي السنة،  خالل محققة غير أرباح

 725.551  1.115.281  1.840.832 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
  م2020 ديسمبر 31 في كما

 

 أخرى وموجوداتمدفوعة مقدما   مبالغ. 8
 

 مما يلي: خرىاألموجودات المدفوعة مقدماً والمبالغ ال تتكون
 

 

 . ودائع ألجل 9

  مرابحة ودائععن  عبارة الودائع  هذه  .موثوقة مالية ومؤســســاتيوجد لدى الشــركة ودائع ألجل لدى بنوك تجارية 
مدة   في الغالب ولديها ودائع مقومة باللاير الـسعوديال هذه باإلـضافة إلى نـسبة ـضئيلة كودائع مـضاربة.  ـشكل كبيرب

وتحقق ايرادات   م: من ثالثة أشـهر إلى أكثر من سـنة(2019) سـنة  من أكثر الى أشـهرثالثة  نم أكثر اصـليةاسـتحقاق 
ً  %4.30إلى  %1.20مالية بنسب تتراوح من  ً  %4.30إلى  %2.15م: 2019) سنويا  (.سنويا

 

 :م 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  ألجل ودائعالفيما يلي حركة  
 

 

 
 
 
 
 
 

 م 2019 م 2020 

 عمليات 

  التأمين

 عمليات

  المجموع  المساهمين

 عمليات

  التأمين

 عمليات

 المجموع  المساهمين

 ألف لاير سعودي 

 68.839   -  68.839  48.529   -  48.529 مقدماً  مدفوعة مبالغ

 117.658  54.219  63.439  93.415  40.056  53.359 مستحقة إيرادات

 34.818   -  34.818   -   -   - (17)إيضاح  مقيدة ودائع

 55.328   -  55.328  16.516   -  16.516 أخرى مدينة ذمم

 118.404  40.056  158.46

0 

 222.424  54.219  276.643 

 م2020 

 المجموع  المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 ألف لاير سعودي 

 5.063.976  1.716.011  3.347.965 السنة  بداية في الرصيد

 (3.129.653)  (890.893)  (2.238.760) السنة خالل مستحق

 788.850  300.000  488.850 السنة  خالل مودع

 1.598.055  1.125.118  2.723.173 

 م 2019 

 المجموع  المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 ألف لاير سعودي  

 4.715.281  1.681.538  3.033.743 السنة  بداية في الرصيد

 (3.288.794)  (1.126.451)  (2.162.343) السنة خالل مستحق

 3.637.489  1.160.924  2.476.565 السنة  خالل مودع

 3.347.965  1.716.011  5.063.976 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

  م2020 ديسمبر 31 في كما
 

 صافيلبا – تجهيزات وأثاث وأصول حق استخدام. 10
 
 تجهيزات وأثاث 10.1            

 

 
 أصول حق استخدام 10.2       
 :يلي كما استخدام  حق أصول في الحركة كانت       

 

 

ثاث وتجهيزات  أ

 مكتبية

 

  معدات 

 كمبيوتر 

 

 

 سيارات 

  تحسينات

  مباني  في

 مستأجرة 

 

عمال رأسمالية  أ

 قيد التنفيذ 

 

 

 المجمــوع 

 م 2020 
 ألف لاير سعودي 

       التكلفة:

 180.137 6.699 41.039 404 46.167 85.828 م2020يناير  1في 

 11.840 8.948  -  - 2.892  - خالل السنةإضافات 

   - (12.883) 1.533  - 10.946 404 خالل السنة  تحويالت

 191.977 2.764 42.572 404 60.005 86.232 م2020 ديسمبر 31في 

       االستهالك المتراكم: 

 ( 98.318)  - ( 5.361) ( 60) ( 35.703) ( 57.194) م2020يناير  1في 

 ( 15.266)  - ( 4.061) ( 101) ( 5.132) ( 5.972) ةمحمل للسن مخصص

 ( 113.584)  - ( 9.422) ( 161) ( 40.835) ( 63.166) م2020 ديسمبر 31في 

       صافي القيم الدفترية: 

 78.393 2.764 33.150 243 19.170 23.066 م 2020ديسمبر    31في 

       

 
 م2019

 ألف لاير سعودي 

       التكلفة: 

 165.564 3.084 38.571  - 38.549 85.360 م2019يناير  1في 

 15.765 15.765  -  -  -  - إضافات خالل السنة

 (1.192)  - ( 13)  - (1.068) (111) خالل السنة  اتاستبعاد

  - (12.150) 2.481 404 8.686 579 السنة خالل تحويالت

 180.137 6.699 41.039 404 46.167 85.828 م2019 ديسمبر 31في 

       المتراكم: االستهالك 

 (84.321)  - (1.716)  - (32.866) (49.739) م2019يناير  1في 

 (15.065)  - (3.645) ( 60) (3.905) (7.455) ةمحمل للسن  مخصص

 1.068  -  -  - 1.068  - خالل السنة  اتاستبعاد

 (98.318)  - (5.361) ( 60) (35.703) (57.194) م2019 ديسمبر 31في 

       الدفترية: صافي القيم 

 81.819 6.699 35.678 344 10.464 28.634 م 2019ديسمبر  31في 

 م 2019 م2020 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 103.196 87.622 يناير  1في 
  - 54.245 خالل السنة اتإضاف

   15.574و (16.241) خالل السنة اتإطفاء

 87.622 125.626 ديسمبر 31 في

   
 169.441 204.019 ديسمبر 31في  تجهيزات وأثاث وأصول حق استخدام مجموع



  شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 (مساهمة سعودية شركة)

- 36- 
 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

  م2020 ديسمبر 31 في كما
 

 ملموسةال. موجودات غير 11
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نظامية الوديعة ال. 12

 120 بقيمةمن رأسمالها المدفوع  %10أودعت الشركة مبلغاً يعادل  ،ساماوفقاً لمتطلبات نظام التأمين التي حددتها 
 ساما  إلى  اإليرادات المستحقة  غتلب.  سامالدى بنك حددته    (لاير سعودي  مليون  120:  م 2019لاير سعودي )  مليون
ً مليون لاير سعودي(  10.8: م 2019مليون لاير سعودي ) 13,8 مبلغ الوديعة هذه على  ال الوديعة هذه  بأن علما
 .ساما موافقة بدون سحبها يمكن

  

  

 

 برمجيات 

 

رأسمالية قيد  عمال  أ

  التنفيذ

 

 

 المجموع 

 

 

 
 م 2020

 ألف لاير سعودي 

    التكلفة:

 136.578 8.262 128.316 م2020يناير  1في 

 21.444 19.991 1.453 إضافات خالل السنة

  - (9.769) 9.769 خالل السنة تحويالت

 158.022 18.484 139.538 م 2020ديسمبر    31في 

    المتراكم: االستهالك 

 80.333))  - 80.333)) م2020يناير  1في 

 (15.731)  - (15.731) ةمحمل للسن مخصص

 (96.064)  - (96.064) م 2020ديسمبر    31في 

    صافي القيم الدفترية: 

 61.958 18.484 43.474 م 2020ديسمبر    31في 

    

 
 م2019

 ألف لاير سعودي 

    التكلفة: 

 120.030 36.583 83.447 م2019يناير  1في 

 16.548 16.548  - إضافات خالل السنة

  - (44.869) 44.869 خالل السنة تحويالت

 136.578 8.262 128.316 م 2019ديسمبر  31في 

    االستهالك المتراكم: 

 (62.757)  - (62.757) م2019يناير  1في 

 (17.576)  - (17.576)  ةمحمل للسن  مخصص

 (80.333)  - (80.333) م 2019ديسمبر  31في 

    

    صافي القيم الدفترية: 

 56.245 8.262 47.983 م 2019ديسمبر  31في 



  شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 (مساهمة سعودية شركة)

- 37- 
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 ات الفنيةحتياطياإل .13

  اتحتياطيواإلالمطالبات القائمة  صافي1 .13

 

 المكتسبة  غير األقساط في لحركةا2 .13

 في أقساط التأمين غير المكتسبة: التغيرفيما يلي 

 

 

 تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة . 14

 

 م2020    
 ألف لاير سعودي

 

 م 2019    
 ألف لاير سعودي 

 
 451.788   446.519  مطالبات قائمة 

 1.157.428   1.378.294  مبلّغ عنها غيرمطالبات متكبدة 
  -  263.751 أقساط التأميناحتياطي عجز 

 18.492  20.755 تسوية مطالبات إحتياطي

 2.109.319  1.627.708 
    :ناقص

 ( 1.218)  (1.475) المطالبات القائمة  فيحصة معيدي التأمين 
 ( 3.972)  (6.461) المطالبات المتكبدة غير مبلّغ عنها فيحصة معيدي التأمين 

 (7.936)  (5.190 ) 

 1.622.518  2.101.383 المطالبات القائمة إحتياطيصافي 

 م2020 

 الصافي  تأمينالإعادة   اإلجمالي  

 ألف لاير سعودي 

      
 4.355.594  (20.625)  4.376.219 السنة  بدايةالرصيد في 

 10.382.111  (65.242)  10.447.353   السنة( خالل الصادرةمكتتبة / )التامين الأقساط 
 (10.734.482)  65.759  (10.800.241) السنةمكتسبة خالل التامين الأقساط 

 4.023.331  (20.108)  4.003.223 

 م 2019 

 الصافي   تأمينالإعادة   اإلجمالي  

 ألف لاير سعودي  

      

 3.421.811    6.320و  3.428.131 السنة  بدايةالرصيد في 

 10.305.074    105.794و  10.410.868   السنة( خالل الصادرةمكتتبة / )التامين الأقساط 

  9.371.291و  91.489  (9.462.780) السنةمكتسبة خالل التامين الأقساط 

 4.355.594    20.625و  4.376.219 

 م2020    
 ألف لاير سعودي

 

 م 2019    
 ألف لاير سعودي 

 
 118.323  134.022 السنة  بداية في الرصيد

 479.240  564.926 السنة خالل المستحقات
 ( 463.541)  (630.734) السنة  خالل اإلطفاء

 68.214  134.022 
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 جدول تطور المطالبات .15

 غيرالمتكبدة  المطالباتوالمطالبات المبلغ عنها بما فيها  ،مطالباتلل التقديرية النهائية التكلفة التالي الجدوليعكس 
إلى المدفوعات المتراكمة حتى  إضافةً  ،متعاقبة في كل تاريخ قائمة مركز مالي معالجةعن كل سنة  عنهاالمبلّغ 
التزامات التأمين قياساً لقدرة الشركة على تقدير قيمة المطالبات النهائية. وتهدف الشركة  فيتغير ال يوفر .تاريخه

حماية ضد المطالبات المستقبلية العكسية التي قد تنشأ. كلما لكاٍف فيما يتعلق بأعمالها ل إحتياطيإلى المحافظة على 
يتم استبعاد األثر السلبي للتقدير التاريخي لها مما  ،تتطور المطالبات وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تحديداً 

تقوم الشركة  ،ات كافيةإحتياطيسابقة. للمحافظة على  معالجةات المطالبات لسنوات حتياطيينتج عنه تحرير إل
ات المحررة إلى احتياطات السنة الحالية وذلك عندما يكون تطور المطالبات اقل حتياطيبتحويل معظم هذه اإل

 اً وهناك عدم تيقن حول القيمة النهائية لتلك المطالبات.استحقاق
 

 
 

 

 

 

 

 

 

إجمالي المطالبات    – المعالجة سنة 
 م 2020 م 2019 م 2018 م 2017 القائمة

 
 المجموع 

      ألف لاير سعودي 

 
 التكلفة النهائية التقديرية للمطالبات:

     

      
 30.111.212 8.742.057    7.842.155 6.949.081 6.577.919   المعالجة في نهاية سنة 

 21.259.742 -         7.841.118 6.845.677 6.572.947 بعد سنة واحدة 

 13.437.493 -      -      6.874.130 6.563.363 بعد سنتين

 6.577.989 -      -      -      6.577.989 سنوات  ثالثبعد 

 30.035.294 8.742.057    7.841.118 6.874.130 6.577.989 النهائية التقدير الحالي للمطالبات 

 (28.210.481) (6.966.017) ( 7.823.274) ( 6.860.099) ( 6.561.091) حتى تاريخه   النهائية المدفوعات

المطالبات المدرجة في قائمة المركز  
 المالي

 
16.898 

 
14.031 

 
17.844 

 
1.776.040 

 
1.824.813 

 263.751     عجز أقساط التأمين إحتياطي

 20.755     تسوية المطالبات   إحتياطي

 2.109.319     ديسمبر  31الرصيد كما في  

المطالبات   صافي   – المعالجة سنة 
 م 2020 م 2019 م 2018 م 2017 القائمة

 
 المجموع 

      ألف لاير سعودي 
 

 التكلفة النهائية التقديرية للمطالبات:
     

      

 29.891.725 8.693.491 7.768.195 6.897.367 6.532.672    المعالجة في نهاية سنة 

 21.081.127 -      7.765.376 6.787.022 6.528.729 بعد سنة واحدة 

 13.329.061 -      -      6.815.520 6.513.541 بعد سنتين

 6.528.225 -      -      -      6.528.225 ثالث سنوات   بعد

 29.802.612  8.693.491  7.765.376 6.815.520 6.528.225 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 

 ( 27.985.735) (6.925.110) ( 7.747.783) ( 6.801.514) ( 6.511.328) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه 

المطالبات المدرجة في قائمة المركز  
 المالي

 
16.897 14.006 17.593 1.768.381 1.816.877 

 263.751     عجز أقساط التأمين إحتياطي

 20.755     إحتياطي تسوية المطالبات 

 2.101.383     ديسمبر  31الرصيد كما في  
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  المستأمنة الموجودات. 16

، قامت الشركة البنك المركزي السعوديم، وبعد الحصول على موافقة 2018 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 
اتفاقية إدارة طرف ثالث )"االتفاقية"( مع عميل حيث تقوم الشركة بتسهيل الخدمات الطبية المقدمة لموظفي  بتوقيع

مارس   1هـ )الموافق  1439  اآلخرة ادى  جم  13من    االتفاقية  هذه العميل حسب أنظمة وشروط محددة. يسري مفعول  
 .يةإدار رسوم حيث يتم الحصول مقابل هذه الخدمات على م(. 2018

 
، قامت الشركة باستالم مبالغ نقدية مقدمة من العميل لتسوية االتفاقية هذهلغرض الوفاء بااللتزامات المترتبة إزاء 

ركة تعمل كوكيل، فإن األرصدة البنكية والمطالبات المطالبات المتوقعة من مقدمي الخدمات الطبية. وبما أن الش
قائمة المركز المالي تم إجراء المقاصة بينها في قائمة المركز المالي.   إعدادالقائمة المتعلقة باالتفاقية كما في تاريخ 

م 2020 ديسمبر 31مليون لاير سعودي كما في  317.1 مستأمنةبلغت الموجودات والمطلوبات المحتجزة بصفة 
 (.مليون لاير سعودي 272.9م: 2019)
 

  محتملةالمطلوبات اللتزامات واال. 17

 :المحتملةفيما يلي االلتزامات والمطلوبات 

 

اإلجراءات   حالة  علىتغيير جوهري    أي  يطرأاالعمال االعتيادية. لم    إطارجراءات قانونية في  إلتخضع الشركة   (أ
 م.2020ديسمبر  31 تاريخ فيالقانونية 

 لاير مليون 138 من قبل البنوك الصادرة  الضمان خطابات مجموع بلغ ،م 2020 ديسمبر 31 تاريخ في كما (ب
مليون لاير سعودي(  34.8: م 2019) ال شيء مبلغ منها مليون لاير سعودي( 134.8م: 2019) سعودي
ً  ةعودفمالتم إدراجها تحت بند المبالغ  ،البنوك لدىمقيدة  ايداعات  والموجودات األخرى. مقدما

 

 ومطلوبات أخرى الدفع مستحقة مصروفات. 18
 

 :يلي مما األخرى والمطلوبات الدفع المستحقة المصروفات تتكون
 

 

 م2020    
 ألف لاير سعودي

 

 م2019    
 ألف لاير سعودي

 
 34.818  -        خطابات ضمان

        - 34.818 

 م 2019  م 2020 

 

 التأمين عمليات

 عمليات

 التأمين عمليات  المجموع المساهمين

 عمليات

 المجموع المساهمين

 ألف لاير سعودي 

 249.651 95.889 153.762  424.751 141.849 282.902 *الدفع مستحقة مصروفات

 مضافة قيمة ضريبة

 -      23.254 الدفع مستحقة

 

23.254 

  

38.311 

 

    -  

 

38.311 

 حملة من مقدمة دفعات

 -      52.583 الوثائق

 

52.583 

  

47.826 

 

    - 

 

47.826 

 مضافة قيمة ضريبة

 مقدمي إلى الدفع مستحقة

 -      121.595 الخدمات

 

 

121.595 

  

 

65.359 

 

 

    - 

 

 

65.359 

 47.540 -     47.540  53.867 -      53.867 أخرى مطلوبات

 534.201 141.849 676.050  352.798 95.889 448.687 



  شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 (مساهمة سعودية شركة)

- 40- 
 

 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
  م2020 ديسمبر 31 في كما
 

 )تتمة( ومطلوبات أخرى الدفع مستحقة مصروفات. 18

مليون لاير  90.3: م 2019مليون لاير سعودي ) 135.6اإليجار ، بلغ التزام م2020ديسمبر  31* كما في 

 وفيما يلي الحركة خالل العام:سعودي(، 
 

 

 تجاريةعالمات  رسوم. 19
 

 استعمال رخصة على للحصول شركة مجموعة() عالقة ذات جهة مع اتفاقية في الشركة دخلت ،م 2010 خالل
ً . العالقة ذات للجهة( الشعار بدون أو مع بوبا)كلمة  تجارية عالمات  سداد يستحق االتفاقية وأحكام  لشروط وطبقا

 الشركة   أرباح  من  %5  كحد أقصى  تتجاوز  ال  بحيث  الشركة  نتائج  على  بناءً   متفاوتة  بأسعار  التجارية  العالمة  رسوم 
 23.6: م 2019) سعودي لاير مليون 26,9يستحق دفع مبلغ  .وبالتالي. تجارية عالمة كرسوم  مالية سنة أي في

 (.32و 24)انظر اإليضاح  خالل هذه السنةمليون لاير سعودي( للجهة ذات العالقة تستحق في 
 

 الدفع المستحق التأمين عمليات فائض. 20
 

 
 للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص. 21

 
ويتم دفع التزامات  ةالمتوقع ئتمانوحدة اال طريقة بموجب االكتواريإلى التقييم  استناداً احتساب المستحقات  يتم 

المنافع عند استحقاقها. فيما يلي المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناًء على 
 القيمة الحالية:

 
 الخدمة نهاية مكافأة في الحركة 21.1
 

 

 م2020    

 ألف لاير سعودي

 

 م 2019     

 ألف لاير سعودي 

 

 112.096  90.329 السنة  بداية في الرصيد

 5.223  5.244 تكاليف تمويل

  -  54.245 االضافات خالل العام

 ( 26.990)  (14.218) د إيجاروتسوية عق

 135.600  90.329 

 م2020    

 ألف لاير سعودي

 

 م 2019     

 ألف لاير سعودي 

 

 139.755  168.454 السنة  بداية في الرصيد

 66.834  80.141 العائد لعمليات التأمين خالل السنة   الدخل

 ( 38.135)  (48.204) خالل السنة  الوثائق لحملة  المدفوع الفائض

 168.454  200.391 الوثائق لحملة الدفع مستحق الفائض صافي

 م2020    

 ألف لاير سعودي

 م 2019     

 ألف لاير سعودي 

 81.395  96.341 السنة  بداية في الرصيد

 15.737  23.163 الحالية  الخدمات تكاليف

 3.744  4.131 التمويل تكاليف

 1.551  20.700 اكتواريةخسارة 

 ( 6.086)  (4.323) السنة  خالل مدفوعة منافع

 96.341  140.012 السنة  نهاية في الرصيد
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 )تتمة( للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص. 21
 

 األساسية االكتوارية االفتراضات 21.2
 

 :الخدمة نهاية مكافأة التي استخدمتها الشركة في تقييم  ساسيةاأل االكتواريةيلي سلسلة من االفتراضات  فيما
 

 م2020    
 

 م 2019

 % 4.50 %2.45 التقييم خصم معدل
 % 6.50 %4.50 المختلفة  األعمار فئات ضمن الرواتب مستوى في للزيادة المتوقع المعدل

 
 

 :للموظفين الخدمة نهاية مكافأة  مخصصل الحالية القيمة على الحساسية التغيرات في تأثير يلي فيما
 

 م2020    
 ألف لاير سعودي

 م 2019   
 ألف لاير سعودي 

   التقييم خصم معدل
 3.159 6.521 % 0.5 بنسبة زيادة -
 ( 3.356) (7.046) % 0.5بنسبة  نقص -
   المختلفة  األعمار فئاتالمتو ع للنيادن في استوا الرواتب تم   المردح
 ( 6.866) (14.259) %1 بنسبة زيادة -
 6.197 12.482 % 1 بنسبة نقص -
   الوفان اردح

 ( 96) (74) % 50 بنسبة زيادة -

 96 74 % 50 بنسبة نقص -

    الضداة ا  والضرو وافلتصاس  الموظحي  اركة
 ( 1.735) (3.501) % 20 بنسبة زيادة -
 1.767 3.634 % 20 بنسبة نقص -

 
 .سنة( 7.7م: 2019) سنة 10,9 هو السنة نهاية في كما المحددة  المنافع خطة التزام  مدة  متوسط

 
 المالية دواتلألالعادلة  القيمة.  22

القيمة العادلة هي الثمن التي يتم الحصول عليه مقابل بيع أصل أو تحويل التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين 

لتزام االصل أو تحويل األفي السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع 

 تحدث إما من خالل:

 أو  ،التي يمكن الوصول إليها مالسوق الرئيسية لألصل أو االلتزا •

 سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في ظل غياب سوق رئيسية. •

 

 القيمة العادلة والتدرج الهرمي للقيمة العادلة   تحديد( أ
 

 تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
 

الصصوح  لمنشأن  يم   والتي ةمطافقالاأل رار المتداولة في األ واس النشطة لنح  األدان المالية  :األوحالمستوا 

  ليها في تاريخ القياول
  

األ رار المتداولة في س واس اشطة لموجوداا سو اطلوفاا اشافهة سو س اليب تقييم سررا ترتمد  :الثاايالمستوا 

 لسوس المم   االايتهالفيها جميع المرطياا الهااة  لس فياااا ا
 

 س اليب تقييم ف ترتمد فيها سا ارطياا اااة  لس فياااا السوس المم   االايتهال :الثالثالمستوا 
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 )تتمة(المالية  دواتلأل.  القيمة العادلة 22
 

 الدفترية والقيمة العادلة القيم( ب

الهرمي  التدرجالمالية بما في ذلك مستوياتها في  موجوداتلليبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة 

والمطلوبات  موجوداتللتضمن الجدول معلومات حول القيمة العادلة يلألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال 

ً  قريبةإذا كانت القيمة الدفترية  ة بالقيمة العادلةالمالية غير المقاس لم تكن هناك تحويالت  لقيمة العادلة.ا من نسبيا

 م.2019و  م2020ديسمبر  31بين المستويات خالل السنة المنتهية في 

 

 
 

  

   القيمة العادلة  

المستوى    المستوى األول  

 الثاني 

المستوى   

 الثالث 

  

 المجموع 

  

 العادلة القيمة  

 سعودي  لاير ألف  

          م 2020
          

         بالقيمة العادلة   مقاسة مالية  موجودات 

  بالقيمةاستثمارات محتفظ بها  -

 من خالل قائمة الدخل  العادلة

 

-   

 

3.694.761  

 

-   

 

 3.694.761  

  

 3.694.761  

  2.203.435    2.203.435    5.625   793.074  1.404.736 استثمارات متاحة للبيع -

 1.404.736  4.487.835   5.625    5.898.196    5.898.196  

   القيمة العادلة  

المستوى    المستوى األول  

 الثاني

المستوى   

 الثالث

  

 المجموع 

  

 عادلة القيمة ال

 سعودي  لاير  ألف 

          م2019
          

         بالقيمة العادلة   مقاسةمالية  موجودات

  بالقيمةاستثمارات محتفظ بها  -

  268.526  990 من خالل قائمة الدخل  العادلة

 

     -    269.516 

 

269.516 

 1.440.066  1.440.066    -       556.967  883.099 استثمارات متاحة للبيع -

 884.089  825.493       -    1.709.582  1.709.582 



  شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 (مساهمة سعودية شركة)

- 43- 
 

 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
  م2020 ديسمبر 31 في كما
 

 )تتمة( المالية واالستثمارات لألوراق.  القيمة العادلة 22
 

 القيمة العادلة   قياس( ج
 

 غير المالحظة الجوهرية والمدخالتالتقييم  أساليب
م 2020 ديسـمبر 31يبين الجدول التالي اسـاليب التقييم المسـتخدمة في قياس القيم العادلة للمسـتوى الثاني كما في  

 م إضافة الى المدخالت الجوهرية المستخدمة غير المالحظة.2019ديسمبر  31و
 
 
 

 النوع

 
 

 أسلوب التقييم

 
مدخالت جوهرية غير 

 مالحظة

العالقة بين المدخالت 
الجوهرية غير المالحظة 
 وقياس القيمة العادلة 

دة  اـئ دل ـف صـــــكوك ذات مـع
  استثماريةمتغير وصناديق 

 

 األـسعار  لىإالتقييمات  تـستند
ل  ا من قـب التي تم اســـــتالمـه
ــتثمارية   مدير المحفظة االسـ
ــة كــل فترة وعلى  ــاي في نه
أـسعار اإلغالق لـصافي قيمة 

 المعلنة. موجوداتال

 ال ينطبق ال ينطبق

 
 . قطاعات التشغيل 23
 

 عمليات كافة إن(. صحي تأمين) الصحية الرعاية خدمات لتغطية فقط األجل قصيرة  تأمين عقود الشركة تصدر
ً   العمليات  مراقبة  يتم  ،اإلدارة  تقارير  ألغراض.  السعودية  العربية  المملكة  في  تُمارس  للشركة  التأمين  من  لفئتين وفقا
 الشركات عمالء من قاعدة  يمثلالرئيسين  العمالء قطاع إن. بالتغطية المشمولين األفراد عدد على بناءً  العمالء
 تتوافق  بطريقة التشغيلية القطاعات عن التقارير إعداد يتم. رئيسيين عمالء يعتبرون فال العمالء بقية أما ،الكبرى

 القطاعات أداء وتقييم  الموارد توزيع عن المسئول وهو ،التنفيذياإلدارة  فريق لىإ المقدمة الداخلية التقارير مع
ً  التشغيلية  .االستراتيجية القرارات مع تماشيا

  
 التشغيلية عمليات المساهمين في الشركة.ال تتضمن القطاعات 

 
التسويق واإليرادات األخرى ومصروفات البيع و تال تتضمن نتائج القطاعات ايرادات االستثمار والعموال

 دارية.والمصروفات العمومية واإل
  

 مرابحةوودائع  وأثاث وأصول حق استخدام  تجهيزات و القطاعات النقد وما في حكمه  موجوداتال تتضمن 
أرصدة إعادة تأمين أخرى. ال تتضمن مطلوبات القطاعات  موجوداتمدفوعة مقدماً و وفاترمصوواستثمارات 
على  دفعاتومبالغ مستحقة الدفع لعمليات المساهمين و ومطلوبات أخرى الدفعومصروفات مستحقة  مستحقة الدفع
 وحصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين. أساس السهم 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
  م2020 ديسمبر 31 في كما

 
 . قطاعات التشغيل )تتمة(23

القطاعات التشغيلية من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنشطة الشركة   اعتمادتم    ،طبقا إلجراءات التقارير الداخلية بالشركة
 وموجوداتها ومطلوباتها كما هي مدرجة أدناه:

   

 
 

 )ألف لاير سعودي( م2020ديسمبر  31في  كما 

     التأمين عمليات 

 

 التشغيل قطاعات

 

 عمالء

 رئيسيين 

 غير عمالء 

 رئيسيين 

 عمليات مجموع 

 التأمين

 عمليات 

 المساهمين

  

 المجموع

          الموجودات

 1.320.043   -  1.320.043  544.555  775.488 بالصافي مدينة،  تأمين أقساط

 غير األقساط في التأمين معيدي حصة

 المكتسبة

 

11.759 

  

8.349 

  

20.108 

  
-  

  

20.108 

 المطالبات في التأمين معيدي حصة

 475.1   -  1.475  985  490 القائمة

معيدي التأمين في المطالبات  حصة

 461.6   -  6.461  4.502  1.959 عنهاالمبلّغ  غيرالمتكبدة 

 68.214   -  68.214  39.694  28.520 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 10.080.054  4.600.182  5.479.872     مصنفة غير موجودات

 11.496.355  4.600.182  6.896.173     الموجودات مجموع

          المطلوبات

 4.023.331   -  4.023.331  1.670.447  2.352.884 أقساط تأمين غير مكتسبة

 446.519   -  446.519  126.850  319.669 مطالبات قائمة

 1.378.294   -  1.378.294  390.205  988.089 عنها مبّلغ غير متكبدة مطالبات

 263.751   -  263.751  74.734  189.017 عجز أقساط التأمين إحتياطي

 20.755   -  20.755  5.886  14.869 تسوية المطالبات إحتياطي

 1.460.852  721.387  739.465     مصنفة غير مطلوبات

 7.593.502  721.387  6.872.115     المطلوبات مجموع

 )ألف لاير سعودي( م2019ديسمبر  31في  كما 

     التأمين عمليات 

 
 التشغيل قطاعات

 
 رئيسيين عمالء

 غير عمالء 
 رئيسيين

 عمليات مجموع 
 التأمين

 عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

          الموجودات

 1.689.377   -  1.689.377  696.916  992.461 بالصافي مدينة،  تأمين أقساط

 غير األقساط في التأمين معيدي حصة
 المكتسبة

 

10.819 

  

9.806 

  

20.625 

  

-  
  

20.625 

 المطالبات في التأمين معيدي حصة
 القائمة

 

526 

  

692 

  

1.218 

  

-  
  

1.218 

 المطالبات في التأمين معيدي حصة
 عنها المبلّغ غير المتكبدة

 

1.213 

  

2.759 

  

3.972 

  

-  
  

3.972 

 134.022   -  134.022  52.269  81.753 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 8.331.882  3.589.000  4.742.882     مصنفة غير موجودات

 10.181.096  3.589.000  6.592.096     الموجودات مجموع

          المطلوبات

 4.376.219   -  4.376.219  1.658.832  2.717.387 أقساط تأمين غير مكتسبة

 451.788   -  451.788  124.247  327.541 مطالبات قائمة

 1.157.428   -  1.157.428  311.566  845.862 عنهاغير المبلّغ  متكبدة مطالبات

 18.492   -  18.492  5.032  13.460 تسوية المطالبات إحتياطي

 1.132.272  556.607  575.665     مصنفة غير مطلوبات

 7.136.199  556.607  6.579.592     المطلوبات مجموع
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
  م2020 ديسمبر 31 في كما

 

 . قطاعات التشغيل )تتمة(23
 

 

 

 م2020  

 المجموع  ينغير رئيسي عمالء  ينرئيسي عمالء  التشغيل  قطاعات 

 ألف لاير سعودي   

       اإليرادات

 10.447.353  3.474.790  6.972.563  إجمالي األقساط المكتتبة

 (5.953)  (2.262)  (3.691)  محلياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 (59.289)  (22.533)  (36.756)  دولياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 10.382.111  3.449.995  6.932.116   صافي األقساط المكتتبة

 352.371  (13.072)  365.443  بالصافي ،بةسفي األقساط غير المكت التغيرات

 10.734.482  3.436.923  7.297.559  بةسصافي األقساط المكت

       تكاليف ومصروفات االكتتاب  

 (8.262.050)  (2.383.593)  (5.878.457)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 20.987  6.085  14.902  مدفوعة المطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 (8.241.063)  (2.377.508)  (5.863.555)  المدفوعةصافي المطالبات  

 5.269  (2.603)  7.872  في المطالبات القائمة التغيرات

 (220.866)  (78.639)  (142.227)  عنهاغير المبلّغ   متكبدةفي المطالبات ال  التغيرات

 (263.751)  (74.734)  (189.017)  إحتياطي عجز أقساط التأمين لتغيرات في  

 (2.263)  (854)  (1.409)  تسوية المطالبات  إحتياطيفي   التغيرات

 257  293  (36)  القائمة  المطالبات من التأمين معيدي حصة في التغير

 2.489  1.743  746  عنها غير المبلّغ  متكبدةالمطالبات ال من التأمين معيدي حصةفي  التغير

 (8.719.928)  (2.532.302)  (6.187.626)  صافي المطالبات المتكبدة  

 (630.734)  (252.294)  (378.440)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 (9.350.662)  (2.784.596)  (6.566.066)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 1.383.820  652.327  731.493   االكتتاب نتائجصافي 

       أخرى)مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 (28.770)      مشكوك في تحصيلها مدينة تامين أقساطمخصص 

 240.776        مصنفةإيرادات غير 

 (692.016)       مصنفة رمصروفات غي

 (480.010)       األخرى تشغيليةاليرادات اإل مصروفات( / المجموع )

 903.810      الزكاة وضريبة الدخلدخل قبل الفائض، ال

صافي الدخل العائد إلى عمليات التأمين )التحويل الى فائض مستحق 
 الدفع(

     
(80.141) 

 823.669      صافي الدخل العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل

 (64.297)        زكاة

 (63.244)      الدخل ضريبة

 696.128      للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخلصافي الدخل العائد 

 تصنيف إجمالي األقساط المكتتبة

 م 2020

 سعودي  لاير ألف

 7.904.182  شركات 

 1.770.054 متوسطة  منشآت

 695.395 صغيرة   منشآت

 62.104 الصغر  متناهية منشآت

 15.618 أفراد 

 10.447.353 المجموع
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 القوابم المالية وتتمة اإليااااا اوح 

  م2020 ديسمبر 31 في كما
 

 . قطاعات التشغيل )تتمة(23
 

 

 
 

 )معدلة( م2019  

 المجموع   ينغير رئيسي عمالء  ينرئيسي عمالء  التشغيل  قطاعات

 ألف لاير سعودي   

       اإليرادات 

 10.410.868  3.562.771  6.848.097  إجمالي األقساط المكتتبة

 (10.377)  (2.921)  (7.456)  محلياً  –صادرة لمعيدي التأمين أقساط 

 (95.417)  (26.859)  (68.558)  دولياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 10.305.074  3.532.991  6.772.083  صافي األقساط المكتتبة

 (933.783)  (315.910)  (617.873)  بالصافي ،بةسفي األقساط غير المكت التغيرات

 9.371.291  3.217.081  6.154.210  بة سصافي األقساط المكت

       تكاليف ومصروفات االكتتاب  

 (7.655.078)  (2.534.052)  (5.121.026)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 58.632  19.506  39.126  مدفوعة المطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 (7.596.446)  (2.514.546)  (5.081.900)  المدفوعةصافي المطالبات  

 103.370  75.610  27.760  في المطالبات القائمة التغيرات

 (259.305)  11.758  (271.063)  عنهاغير المبلّغ   متكبدةفي المطالبات ال  التغيرات

 908  1.952  (1.044)  تسوية المطالبات  إحتياطيفي   التغيرات

 882  662  220  القائمة  المطالبات من التأمين معيدي حصة في التغير

 1.294  2.518  (1.224)  عنها غير المبلّغ  متكبدةالمطالبات ال من التأمين معيدي حصةفي  التغير

 (7.749.297)  (2.422.046)  (5.327.251)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (542.463)  (417.185)  (125.278)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 (839.212.8)  (463.607.2)  (376.605.5)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 452.158.1  618.609  834.548   االكتتاب نتائجصافي 

       أخرى )مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 (31.907)      مشكوك في تحصيلها مدينة تامين أقساطمخصص 

 253.800        مصنفةإيرادات غير 

 (857.600)      مصنفة رمصروفات غي

 (964.378)      األخرى  تشغيليةاليرادات اإلمصروفات( / ال مجموع ) 

 779.488      دخل قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل ال

 (66.834)      التأمين )التحويل الى فائض مستحق الدفع( صافي الدخل العائد إلى عمليات 

 712.654      صافي الدخل العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل

 (57.821)        زكاة

 (61.036)      الدخل ضريبة

 593.797      صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

 تصنيف إجمالي األقساط المكتتبة

  

 م 2019

 سعودي  لاير  ألف

 7.802.157  شركات 

 1.834.555 متوسطة  منشآت

 700.490 صغيرة   منشآت

 56.930 الصغر  متناهية منشآت

 16.736 أفراد 

 10.410.868 المجموع 
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 اإليااااا اوح القوابم المالية وتتمة  

  م2020 ديسمبر 31 في كما
 

 رصدتهاأو العالقة ذات الجهات مع المعامالت. 24
 

وكبار أعضاء اإلدارة بالشركة والشركات  أعضاء مجلس اإلدارةتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين و
الخاضعة لسيطرة تلك الجهات أو التي تخضع لسيطرة مشتركة أو  األخرىالتي هم مالكها الرئيسيين والمنشآت 

 الشركة إدارة  قبل منالتي تتأثر بتلك الجهات. تتم الموافقة على تسعير هذه المعامالت واألحكام التي تخضع لها 
واألرصدة  السنة. فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل اإلدارة  ومجلس

    المتعلقة بها:
 

 

 ألف لاير سعودي(. 78.848م:2019لاير سعودي ) ألف 108.521 مبلغلجهات ذات عالقة  اتمستحقالبلغت * 
 .مدينة تأمين أقساط**المبالغ المدرجة في 

 .القائمةالمطالبات  بند في المدرجة المبالغ ***
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة: (أ
 

 
 

 نهاية مكافأة من غير الحوافز و بالرواتب المتعلقة المباشرة  المصروفاتوالبدالت تتضمن  الرواتب -أ

 .الخدمة

 .األجل طويلة الحوافز وخطة المكافآت تكلفة الحوافز تتضمن  -ب

 

 

 الجهة ذات العالقة 

 

 طبيعة المعاملة

 مبلغ المعامالت  

 إيرادات/)مصروفات(

  

 )الدائن( كما في   /الرصيد المدين

 م2019 م 2020  م 2019 م2020   

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

        
 

 مساهمون
 

 اقساط تأمين مكتتبة
  

392.020 266.165 
  

 (**536 ) (**285 ) 
 

 مساهمون
 

 اقساط إعادة تأمين صادرة  
  

(41.431) 36.423 
  

(79.803)* (*55.319) 
 

 مساهمون
 

 مطالبات مدفوعة 
  

(274.591 ) 145.780 
  

(20.997)***  (***14.010 ) 
 

 مساهمون
 

تكاليف عالج تم تحميلها  
 من قبل مقدمي الخدمة  

  
 
(140.333 ) 

 
89.805 

  
 

(15.303)*** 
 

(***9.824 ) 
  /لىع محملة مصروفات  مساهمون

  عالقة،من جهة ذات 
 بالصافي 

  
 

869 
 

1.520  966* *779 
مساواة في توزيع  مساهمون

 الضريبة ـ بالصافي 
  

(1.873) 
 
(2.988)  

 
(1.873) * -  

 
 

 مساهمون

 
 

  مجلس أعضاء  أتعاب
 اإلدارة 

  
 
 
(915 ) 700  

 
 
 

(915) * (*700 ) 
شركة بوبا ميدل ايست  

شركة  ليمتد القابضة ) 
 ( مجموعة

 
 

 رسوم عالمة تجارية  

  
 
(26.896 ) 23.608 

  
 

(26.896) * 
 
(*23.608) 

 م2019 م 2020 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 17.146 17.836 (أدناه )إيضاح "أ"  وبدالت رواتب
 19.423 17.208 " أدناه(ب)إيضاح " حوافز
 1.028 1.088 الخدمة نهايةمكافأة 

          36.132 37.597 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
  م2020 ديسمبر 31 في كما

 )تتمة( وارصدتها العالقة ذات الجهات مع المعامالت. 24
 
 :العالقة ذات والمصاريف اإلدارة مجلس تعويضات (ب

 

 

 التأمين لمعيدي الدفع المستحقة الذمم. 25
 

مليون   54.4:  م 2019) سعودي  لاير  مليون 4.873  والبالغة  التأمين لمعيدي  الدفع  المستحقة المبالغ  الذمم هذه   تمثل
 .التأمين إعادة  عقد في الخسارة مقابل فائض  ذلكلاير سعودي( و

 
 .  الزكاة وضريبة الدخل 26

 
   الزكاة (أ

 .السعودية العربية المملكة في بها المعمول الزكاة  ألنظمة وفقا الشركة على الدفع المستحقة الزكاة  احتساب تم 

 تم احتساب مخصص الزكاة للسنة بناًء على ما يلي:
 

 م2019      م2020     

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 729.000  712.869 )العائد للمساهمين السعوديين( رأس المال

 753.313  1.189.671 وإحتياطي وفائض  مبقاة الرصيد االفتتاحي ألرباح 

 146.978  389.301 مخصصات افتتاحية

 475.771  519.284 صافي الدخل المعدل 

 (206.701)  (211.407) وشهرة استخدام  حق أصولأثاث وتجهيزات و

 (4.386.639)  (5.203.315) استثمارات

 (154.318)   - أخرى

 (2.642.596)  (2.603.597) الوعاء الزكوي

للمساهمين السعوديين وعموم المساهمين  المعدل الدخل

 (أدناه )*( انظر)

 

519.284 
 

 

475.771 

 11.894  12.982 %2.5زكاة 
       

 
 نسبة في التغير وبعد قبل المساهمين نسبة االعتبار بعين باألخذ على أساس تناسبي المعدل الدخل احتساب*تم 

 .الملكية
 

والنتائج الزكوية بصورة رئيسية إلى بعض التعديالت التي تمت وفقا لألنظمة   حاسبيةالم  رباحاألتعود الفروقات بين  
 ذات الصلة. الزكوية

 
 
 
 
 
 

 م2019 م 2020 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
 3.000 3.600 اإلدارة مجلس أجور

 195 300 حضور اجتماعات المجلس  بدل
 1.417 1.377 أخرى متعلقة بالمجلس واللجان  مصاريف

 5.277 4.612 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
  م2020 ديسمبر 31 في كما

 
 .  الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(26

 
 )تتمة( الزكاة (أ

 بالمساهمين السعوديين مما يلي:المتعلق ومحمل الالزكاة  مخصصيتكون 

 

 حركة مخصص الزكاة خالل السنة كما يلي: كانت

 

 ضريبة الدخل  (ب

 

 :تسوية الضريبة المؤجلة هي كما يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2019      م2020     

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 11.894  12.982 صافي الدخل المعدل من %2.5 بمعدل زكاة  مخصص
 45.927  51.315 لربط الزكويتعديل ل

 64.297  57.821 

 م2019      م2020     

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 184.295  232.444 الرصيد في بداية السنة
 57.821  64.297 مخصص المحمل للسنةال
 (9.672)  (11.293) مدفوع خالل السنةال

 285.448  232.444 

 م2019      م2020     
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 65.700  70.969 للسنة المحمل
 (4.664)  (7.725) ضريبة دخل مؤجلة

 63.244  61.036 

  م 2019      م2020     
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 25.552  30.216 المؤجلة الر يد اففتتااي أل ل الاريبة 
 4.664  7.725 تريبة درل اؤجلة 

 37.941  30.216 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2020 ديسمبر 31 في كما

 
 .  الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(26
 
 )تتمة( ضريبة الدخل (ب

 

 التالي:كانت الحركة في مخصص ضريبة الدخل خالل السنة على النحو 

 

 الزكاة وضريبة الدخل مخصص  (ج

 

 
 د( وضع الزكاة وضريبة الدخل

 
م للهيئة الرااة للنكان 2019 داا الشركة ا راراتها للنكان وتريبة الدرل للسنواا المالية المنتهية واتس  ام 

والدرل والهيئة ل ذتافة لتلك, فقد ا تلما الشركة رفوحاا اهابية للنكان وتريبة الدرل وتريبة اف تقطاع 

 لم فحرو اا زكوية وتريبية وغراااا تأرير2018واتس  م 2008للسنواا 

 

والاريبية   ك الحرو اا النكويةتو لا الشركة لتسوية اهابية اع الهيئة فيما يض  جميع تل  ،م 2021في ثهر فبراير  

مل كما تود الشركة اإلثارن ذلس سب جميع تلك الحرو اا  د تم التصوح لها 2018وللرام  م 2016ذلس  م 2008لأل وام 

 افقا ول  ي وب لتلك التسوية تأثيرا جواريا  لس القوابم المالية للرامل وفالنسبة لرفط النكان وتريبة الدرل لرام 

 فتلك لألاااة الرااة للواب الاريبيةل د اف تراي المترلقفقد تم تصري ،م 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 2019      م2020     
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 15.489  42.265 الرصيد في بداية السنة
 60.966  70.969 مخصص المحمل للسنةال

 4.734   - تعديل للسنوات السابقة
 (38.924)  (81.483) مدفوع خالل السنةال
 31.751  42.265 

 م 2019      م2020     
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 232.444  285.448 )إيضاح )أ( اعاله(زكاة مستحقة الدفع 

 42.265  31.751 )إيضاح )ب( أعاله(ضريبة دخل مستحقة الدفع 

 317.199  274.709 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2020 ديسمبر 31 في كما

 
 المال رأس.  27
 

  ديسـمبر 31 في  كما سـعودي لايرمليون  1.200بلغ راس مال الشـركة المصـرح به والصـادر والمدفوع بالكامل 
م: 2019ديسمبر   31مليون سهم )  120مليون لاير سعودي( ويتكون من  1.200م: 2019ديسمبر  31م )2020
 لاير سعودي. 10( قيمة كل سهم سهم مليون  120

 
 

 :ديسمبر 31 في كما الشركة مال رأس هيكل يلي فيما
 

 
 نظامي   إحتياطي. 28

 
ً لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية من دخل المساهمين  %20 تجنيب الشركة علىيجب  ،وفقا

 التحويل هذاالشركة بإجراء  تقوم  .من رأس المال المدفوع %100 حتياطينظامي حتى يساوي هذا اإل إحتياطيك
   مليون  867.1تجنيب مبلغ  تم   ،م 2020ديسمبر    31  في.  ديسمبر  31في    النظامي  حتياطياإلالى    سنوي  أساس  على

ديسمبر  31) %72ثل نظامي وهذا يم إحتياطيكمليون لاير سعودي(  727.9: م 2019ديسمبر  31لاير سعودي )
 .المدفوع المال رأس من( %61: م 2019

 
   سهملعلى أساس ا اتدفع . 29

 
في حال أسهم في الشركة  هم التي تمنح ألعضاء اإلدارة الرئيسين األسهم على أساس  تعويضأنشأت الشركة خطة 

، الشركة خطًطا متنوعةدفع على أساس األسهم، أطلقت  ال. بموجب نظام  نةمعي  خدمة  ياتمستووشروط خدمة    استيفاء
 :اآلتي هاميزات ومن أهم 

 
  م2023 وديسمبرم 2020 ديسمبر بين             تواريخ االستحقاق

 519.411     عدد األسهم الممنوحة في تاريخ المنح مجموع
  سنوات 4-3               فترة المنح

 الملكية حقوق             طريقة التسوية
  سعودي لاير 97.21 بمتوسط      للسهم الواحد في تاريخ المنحالقيمة العادلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 2019 م2020 
 

  المساهمة نسبة
 في رأس المال 

 المبلــــــــــــــــغ 
 ألف لاير سعودي

 المساهمة نسبة
 في رأس المال  

 المبلــــــــــــــــغ 
 ألف لاير سعودي 

     

 628.066 %52.3 628.066 %52.3 الرئيسيون المساهمون

 571.934 %47.7 571.934 %47.7 العام االكتتاب من المساهمون
 100.0% 1.200.000 100.0% 1.200.000 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31في  كما

 
 .   إدارة رأس المال30

 
ات حقوق الملكية إحتياطيإدارة رأسمال الشركة، يتضمن رأس المال حصص الملكية في رأس المال وجميع    بغرض

نسب جيدة لرأس تحديد األهداف من قبل مجلس إدارة الشركة من أجل الحفاظ على   يتماألخرى العائدة للمساهمين. 
تدير الشركة متطلباتها الرأسمالية عن  ين.لمساهمل القصوى القيمة تحقيقو للشركةالتجارية  هدافاألالمال لدعم 

طريق تقييم مخاطر حاالت العجز بين مستويات رأس المال القائمة والمطلوبة على أساس منتظم. يتم تعديل مستويات 
رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ 

إلى المساهمين أو اصدار   ةمدفوعال  األرباحقد تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات    ،تعديلهعلى هيكل رأس المال أو  
لاير  ألف 3.032.393م: 2019ديسمبر  31سعودي ) لاير ألف 3.878.795 بلغ إجمالي رأس المال أسهم.

 سعودي(.
 

ً لمتطلبات الرأسمالية المفروضة باالتزمت بشكل كامل بأن الشركة  اإلدارة مجلس يرى التقرير  سنةخالل  نظاميا
لم يتم إجراء أي تغييرات على األهداف أو السياسات أو اإلجراءات المتعلقة بإدارة رأس المال  المالي المعلن عنها.

 م.2019م و2020ديسمبر  31خالل السنوات المنتهية في 
 

 داريةإ.  مصروفات عمومية و31
 

 
 وتسويقبيع  مصروفات.  32

 
 م2019  م 2020 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

    

 46.163  47.875 تكاليف موظفين 

 29.490  24.816 تسويق  مصاريف

 23.608  26.896 ( 19رسوم عالمة تجارية )إيضاح 

 10.595  6.880 أخرى 

 106.467  109.856 

 

 
 
 
 
 
 
 

 م 2019 م 2020 

 عمليات 

  التأمين

 عمليات

  المجموع  المساهمين

 عمليات

  التأمين

 عمليات

 المجموع  المساهمين

 ألف لاير سعودي 

 359.200   -     359.200  393.903   -  393.903 تكاليف موظفين 

 26.908   -     26.908  51.377   -  51.377 صيانةتكاليف  و  ايجارات

 9.295   -     9.295  4.192   -  4.192 سفر   مصاريف

 48.216   -     48.216  47.238   -  47.238 استهالك واطفاء 

 7.695   -     7.695  11.151   -  11.151 مصروفات اتصاالت 

 4.612  4.612  -     5.277  5.277   - إدارة  مجلس  مصاريف

 35.075  5.932  29.143  72.411  15.073  57.338 أخرى 

 565.199  20.350  585.549  480.457  10.544  491.001 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31في  كما
 

 صافيبال ،اتاستثمار إيرادات.  33

 
 السهم ربحية. 34

 
للسنة على المتوسط  بعد الزكاة وضريبة الدخل الدخلبقسمة صافي  والمخفضة األساسيةتم احتساب ربحية السهم 

  .المرجح لعدد االسهم العادية الصادرة والقائمة في نهاية السنة
 

 .  إدارة المخاطر35
 
 مخاطر التأمين (أ

 التأمينية األخطار أبرزوبالتالي فإن  ،الشركة عقود تأمين طبي قصيرة األجل في المملكة العربية السعودية تقدم 
في المطالبات النهائية المقدرة. تتولى  الفروقاتالمطالبات الناشئة نتيجة  إحتياطيلدى الشركة يتمثل في مخاطر 

 اتإحتياطيالشركة إدارة هذه المخاطر من خالل مراقبة الحركة في المطالبات وأنماط المدفوعات للتأكد من توافر 
خارجي  اكتواري )مستشار( خبيركما يتوافر لدى الشركة كافية لتغطية االلتزامات التي تنشأ عن المطالبات. 

 .اتحتياطياإل مالءة تستعين به الشركة في تنفيذ مراجعات ربع سنوية مستقلة حول مدى 
 

اتفاقية إعادة التأمين تمثل   إنإعادة تأمين للحد من المخاطر.    اتفاقيات  شراءالمخاطر من خالل    تحويلب  اإلدارة  تقوم
 . خسائر وقوع حال فيلكل وثيقة تأمين لكل عميل ولكل مطالبة  الخسارة  نسبةعن  الفائضأو تحّمل  تغطية

 
 الناشئة عن المطالبات بموجب عقود التأمين النهائية االلتزامات (1
المطالبات والتي تعتبر العناصر الرئيسية لاللتزامات النهائية للشركة هي المبالغ التقديرية للمطالبات   اتإحتياطي  إن

ال تمثل  اتحتياطياإلإن هذه  المطالبات. تسويةومخصصات  عنها،المبلّغ  غيرالقائمة، والمطالبات المتكبدة 
البات السابقة )عدد وحجم مبالغ المطالبات(، وأنماط الدقيقة ولكنها تمثل التوقعات المبنية على حركة المط  الحسابات

 .األخرى والعوامل الموسمية، التأثيراتالدفعات، والتضخم الطبي، وسلوك األعضاء، و
 

والتي تقلل نسبياً من مخاطر التقلبات  لمطالباتل مستقرة  أنماط إلى تؤدي /توفرالشركة محفظة تأمينية كبيرة  لدى

التقديرية. تقوم   اتحتياطيلإلبط بثبات أعلى  تفي المطالبات النهائية التقديرية. إن طبيعة األعمال القصيرة األجل تر

وتقدير كفاية  للفترات السابقة التقيمات دراسةالمطالبات من خالل  اتإحتياطيالشركة باستمرار بمراجعة كفاية 

الخارجي بتنفيذ  االكتواريومراقبة المطالبات المتأخرة والمعلقة وأنماط السداد. إضافةً لذلك، يقوم الخبير  البيانات

 .اتحتياطياإلتقييمية مستقلة بعد التسوية المناسبة مع القوائم المالية للتحقق من كفاية  نماذج
 
 
 
 
 
 
 

 م 2019 م 2020 

 عمليات 

  التأمين

 عمليات

  المجموع  المساهمين

 عمليات

  التأمين

 عمليات

 المجموع  المساهمين

 ألف لاير سعودي 

 226.240  108.635  117.605  212.467   102.907   109.560  عموالت دخل

 ـ استثمارات من محقق ربح

 بالصافي

 

11.170 

  

 (11.218) 

  

 (48) 

  

8.468 

  

(12.448 ) 

  

(3.980 ) 

 من محقق غير ربح

محتفظ بها بالقيمة  استثمارات

 العادلة من خالل قائمة الدخل

 بالصافي ـ

 

 

 

1.058  

  

 

 

 (182) 

  

 

  

876 

  

 

 

11.191 

  

 

 

1.554 

  

 

 

12.745 

 121.788  91.507  213.295  137.264  97.741  235.005 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020 ديسمبر 31 في كما

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(35

 
 مخاطر التأمين )تتمة( (أ
 

 التأمين مخاطر ترّكز( 2
 العربية المملكة في بشكل رئيسي وثائق التأمين بحملةرئيسي  بشكلالمتعلقة  التأمينية المخاطر ترّكز ينحصر

 مبعدة بالتأكد من تنّوع المحفظة بالشكل المناسب    تقوم   االكتتابية،الشركة ومن خالل استراتيجيتها    أنإال     .السعودية
. إن أعمال الشركة موزعة بشكل تناسبي على جميع مناطق المملكة الكبيرة  العقود  من  قليل  عدد  في  المخاطر  تركز

. إن المحفظة التأمينية غير مركزة في واألفراد الشركات قطاعيالعربية السعودية وتستهدف الشركة كالً من 
حدود سنوية رئيسية، و حدودمستوى محدد من المنافع )تنّوع على مستوى مقدمي الخدمة، واقتطاعات مختلفة، و

 وية ثانوية(. سن
 
 االفتراضات تحديد في المستخدمة( االجراءات 3

عمليات االكتتاب لدى الشركة )والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة( في تحديد  إجراءاتفريق التسعير بموجب  يعمل
 الجديدة  األعمال قطاعاتبالنسبة لكل من  السابقة للسنوات المطالبات واقع سجلاالعتبار  بعينأقساط التأمين أخذاً 

 .الطبية اإلقرارات أو لها التجديد يعاد التي واألعمال
 
. يتم تقدير المطالبات اتتقديرال  أفضللوصول إلى  ا  علىالمطالبات    إحتياطي  تحديدفي    المستعملةاالفتراضات    عتمدت

األعضاء وأي عوامل  زيادة و الموسمية التأثيراتو التضخم  بعوامل الُمعدلةوطالبات ممنحنيات الالنهائية باستخدام 
لطبيعة أعمال الشركة، فإن الشركة قد  ونظراً أخرى خارجية أو داخلية يمكن لها أن تؤثر على تكاليف المطالبات. 

 من  أعلى تكون قد تالمطالبات وبالتالي فإن التكلفة الفعلية للمطالبا اتإحتياطيتبقى عرضة لمخاطر عدم كفاية 
 للمطالبات النهائية. األولي التقدير

 
بتقديرات  ةً مقارن الضبابيةمن  علىألدرجة  عنهاالمبّلغ  غيرتخضع تقديرات المطالبات المتكبدة  ،بشكل عام 

المطالبات القائمة التي تم استالمها ولكن لم يتم تسويتها بعد مع مقدمي الخدمة. بالنسبة للمطالبات القائمة تستخدم 
 للمطالبات المتوقعة التسوية مبالغ تقدير في الخدمة مقدمي إلى السابقةالشركة المعلومات الواردة في المدفوعات 

المبلّغ   غيرتقدير المطالبات المتكبدة    في  السابقة  الطبية  للموافقات  الرئيسية  بياناتال  تخدام اس  بجانب  مؤخراً،  قدمةالم
من خالل تطبيق اإلجراءات الموضوعة  اتحتياطياإل. تسعى الشركة إلى تفادي مستويات غير كافية من عنها

 الطبية  الموافقاتالمطالبات واستخدام المعلومات المحدثة من خالل المطالبات المستلمة وبيانات   اتإحتياطيلتحديد 
 .السابقة

 
غير  األقساط إحتياطيبحيث يكفي مجموع مخصصات مطلوبات األقساط ) التأمينيتم تحديد المطلوبات من أقساط 

المطلوبات( لتغطية  كفاءة  مدىإذا ما انطبق ذلك وحيثما تطلب األمر ـ بحسب  ـ األقساطعجز  إحتياطيو المكتسبة
. يتم تحديد االلتزام الصالحيةالمطالبات المتوقعة المستقبلية والمصروفات المتوقع تحقيقها للوثائق غير المنتهية 

 المحفظة ومكونات وسميةالم التأثيراتالخسارة للشركة المعّدل بحسب عامل  معدلالمتوقع المستقبلي باستخدام 
( تفاصيل التقديرات للمطالبات القائمة 1)د()2اإليضاح  يبين. المكتسبة غير المستحقات من المتبقية للفترة

 عجز األقساط. اتإحتياطيو
 
 الحساسية تحليل( 4

التأمين القائمة كما في نهاية   عقوداستناداً إلى  مالئمةالشركة بأن االلتزامات الواقعة عليها جراء المطالبات  تعتقد
السنة. إال أن هذه المبالغ ليست مؤكدة وقد تختلف الدفعات الفعلية عن المطالبات المقدمة في القوائم المالية. إن 

مدى الحساسية بالنسبة  تحديد الممكنولم يكن من  ،ضات المختلفةالتزامات مطالبات التأمين حساسة تجاه االفترا
 لبعض المتغيرات مثل التغيرات التشريعية أو حيال الضبابية في عملية التقدير. 

 
في معدل المطالبات ـ بعد استبعاد إعادة التأمين ـ يمكن أن يؤثر على صافي اإليرادات   %5تغيراً افتراضياً بنسبة    إن

 على النحو التالي: االكتتابمن 
 

 م 2019 م2020 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

 468.565±  536.724±   %5التغير في معدل المطالبات بنسبة  تأثير
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020 ديسمبر 31 في كما

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(35
 

 التأمين إعادةمخاطر ( ب
. إن اتفاقية إعادة من خالل نقل مخاطر التأمين للخسائرالشركة اتفاقية إعادة تأمين من أجل تقليص تعرضها  لدى

الخسائر. إن   وقوع  حال  فيالتأمين تقوم على أساس الفائض عن الخسارة لكل وثيقة تأمين لكل عميل ولكل مطالبة  
 االعتبار بعين إذا أخذناخالل أقساط إعادة تأمين معقولة  منهذه االتفاقية تحمي الشركة من المطالبات الكبيرة 

 .التأمينية للمحفظة مستقرال حجم الو داءاأل
 

 :التالية الضوابط باستخدام  التأمين إعادة  شركاتاختيار  يتم 
 
البنك المركزي على جميع شركات إعادة التأمين استيفاء الحد األدنى من التصنيفات االئتمانية المقبولة لدى    يجب -

 كحد أدنى. بي( آند)تصنيف أس  BBBالمستوى  وهو السعودي
 .االتفاقية واعتماد التأمين إعادة شركات بيانات بمراجعة الشركة إدارة  مجلس يقوم  أن يجب -
 

  لة ؤومس  الشركة  تبقى  وبالتالي  التأمين  وثائق  حملة  تجاه   التزاماتها  من  الشركة  تعفي  ال  الُمسندة   التأمين  إعادة   عقود  إن
 بموجب بالتزاماتها الوفاء في التأمين إعادة شركة عجز بمقدار عليها التأمين الُمعاد القائمة المطالبات من جزء عن

 .التأمين إعادة  اتفاقيات
 

 السوق( مخاطر ج

 واتألدلالتدفقات النقدية المتوقعة  على العادلة القيمة على وتأثيرها المال أسواق لباتتق مخاطر هي السوق مخاطر
 وااللتزام الموجوداتعلى عدة أنواع من  الموجوداتتوزيع  سياسات تتطلب منهاالشركة بتطبيق  تقوم المالية. 
 .مستوياتالأدنى  فيللتأكد من احتواء مخاطر السوق وإبقاء المخاطر  والعمالت الجغرافية بالحدود

 
في إطار مستوى معقول ال يؤثر على نتائج عمليات  بشكل كلي مستوى تقبّل المخاطر بتحديددارة اإليقوم مجلس 

فيها رقعة أنشطتها وحدود المخاطر للتأكد من توافر   توضحالشركة. تقوم اإلدارة بإعداد تقارير شهرية وربع سنوية  
مع التوجيهات المعتمدة. تقوم اإلدارة بتقييم مستمر للتطورات في األسواق ذات الصلة  والتماشيالرقابة المالئمة 

 .واألدوات المالية الموجوداتلضمان مراقبة مخاطر السوق والتخفيف من حدتها على 
 

 .العملة ومخاطر األسعار، ومخاطر ،الفائدةمخاطر السوق من: مخاطر أسعار  تتكون
 
 فائدةال أسعار مخاطر (1

 التغيرات  نتيجةالعادلة لألدوات المالية أو التدفقات النقدية المتوقعة    القيمة  تغيّرمن احتمالية    الفائدة مخاطر أسعار    تنشأ
الشركة باستمرار التطورات على الصعيد الدولي والمحلي في أسعار العموالت وتقوم  تراقب. العمولة أسعار في

 على ضوء ذلك بتحديد آجال ودائعها واستثماراتها في الصكوك. 
 

 استيفاء   من  والتأكد  االستثمار  عوائد  تعظيم  أجل  من  والصكوك  الودائع  في  لالستثمارات  مختلفة  استحقاق  مواعيد  يوجد
 :ديسمبر 31 في كما عمولة عليها يترتب التي المالية األدوات استحقاق مواعيد تفاصيل يلي فيما. السيولة متطلبات

 

 

 م 2020  
  3  من أقل 

 أشهر 
  إلى أشهر  3 من 

 واحدة  سنة
  3  إلى سنة  من 

 سنوات 
  3 من  أكثر 

 سنوات 
  

 المجموع 

 ألف لاير سعودي  

 2.723.173  393.024  650.094  1.011.500  668.555 ألجل  ودائع 

 1.912.680  1.296.192  405.184  86.304  125.000 الصكوك  في استثمارات 

 793.555  1.097.804  1.055.278  1.689.216  4.635.853 

 م2019 
  3 من أقل  

 أشهر
  إلى  أشهر 3 من 

 واحدة  سنة
  3 إلى  سنة من 

 سنوات 
  3 من أكثر 

 سنوات 
  

 المجموع 

 ألف لاير سعودي  

 5.063.976  393.118  1.662.000  1.899.771  1.109.087 ألجل  ودائع

 1.402.333  773.677  308.969  235.271  84.416 الصكوك في  استثمارات

 1.193.503  2.135.042  1.970.969  1.166.795  6.466.309 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31في  كما

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(35

 
 )تتمة( السوق( مخاطر ج

 
 راسعاأل مخاطر (2

 أو محددة  مالية بأداة  المتعلقة التطوراتتقلّب القيمة العادلة لألدوات المالية بسبب  احتمالية هي السعر مخاطر
 .المالية األداة تداول فيها يتم  التي السوق كامل على المؤثرة  العوامل

 
 1.841:  م 2019)  سعودي  لاير  مليون  6.029  مبلغلمخاطر أسعار السوق    المعرضةاستثمارات الشركة    إجمالي بلغ

هذه المخاطر من خالل الدراسة المناسبة لكل أداة مالية قبل االستثمار فيها   بإدارةلاير سعودي(. تقوم الشركة    مليون
مع الحفاظ على حدود المخاطر الواردة في التوجيهات لتقليص التأثير المحتمل من تقلبات السوق على المحفظة 

 الكلية للشركة. 
 

ً  إن قد يكون على  ها على ربح الشركة ستثماراتال السوق أسعار في نقص أوزيادة  %10 بنسبةتغيراً افتراضيا
 النحو التالي:

 
 الشركة ربح على التأثير العادلة القيمة في التغيّر 

 ألف لاير سعودي
 22.378±  %10±  م2020
 26.952±  % 10±  م 2019

 
 تؤثر  والتي  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المصنفة  االستثمارات  علىتحليل الحساسية المعروض أعاله    يستند

 .الشركة ربح على مباشرةً 
 

 العملة مخاطر (3
تعامالت  تنصصرتقلّب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.  احتماليةمخاطر العملة هي 

الشركة بشكل رئيسي في اللاير السعودي والدوالر األمريكي. وبما أن اللاير السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي، 
 .محدودة فإن مخاطر الصرف األجنبي 

 
 االئتمان( مخاطر د

إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر  احتماليةمخاطر االئتمان هي 
 خسارة مالية. 

 
خالل اتباع سياسة مراقبة االئتمان لدى الشركة  منمخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء  إدارة تعمل الشركة على 

 اإلدارة  تقوم . معدومة لديون التعرض مخاطر حجم  تقليص أجل من مستمرة ومراقبة الذمم المدينة القائمة بصفة 
 الشركة تقوم  ،المحددة المخصصات إلى باإلضافة. حدة  على حالة كل أساس على القيمة انخفاض مخصص بتقدير

على أعمار أقساط التأمين المستحقة القبض.  بناءً  ،تجميعي أساس على تقديره  يتم  ،للمحفظة إضافي مخصص بقيد
 ودائعال وضع من خالل األخرى الشركة على الحد من مخاطر االئتمان المتعلقة باألطراف المقابلةتعمل كما 

 ائتماني  تصنيفذات    جهاتمرموقة. وتقوم الشركة بإبرام عقود إعادة تأمين مع    مؤسسات ماليةلدى    واالستثمارات
 .أو أعلى( A)مصنفة  عالي
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31في  كما

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(35

 
 )تتمة( االئتمان( مخاطر د

 

 :المالي األصل فئة بحسب لالئتمان القصوى المخاطر التالي الجدول يبين
 

 م2019  م 2020 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 665.709  633.251 حكمه في وما النقد
 1.689.377  1.320.043 بالصافي مدينة، تأمين أقساط
 1.218  1.475 القائمة المطالبات في التأمين معيدي حصة
 3.972  6.461 عنها مبلّغ غير المتكبدة المطالبات في التأمين معيدي حصة

 1.840.832  6.029.446 استثمارات
 207.804  109.931 أخرى وداتجمو

 5.063.976  2.723.173 ألجل ودائع
 120.000  120.000 نظامية وديعة

 10.820  13.806 نظامية وديعة على مستحقة إيرادات
 10.957.586  9.603.708 

 
 على بناءً  الموجودات ترتيبب الشركة لها تتعرض التي االئتمان مخاطرب الخاصة المعلومات التالي الجدول يبين

 (BBB-) إلى( AAA) مــن تبدأ تصنيف درجات االئتمان تصنيفات تتضمن. المقابلة لألطراف االئتماني التصنيف
 أقل  درجة  أي  إن(.  موديز)بحسب تصنيف )وكالة  (  Baa3)( إلى  Aaaبي( و/أو )  آند)بحسب تصنيف )وكالة أس  

ً  ورد مما  .التعثر يف أعلى هي عرضة لنسبةو استثمارية غير درجة تعتبر آنفا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  م 2020 

  استثمارية غير درجة 

 المجموع  قيمتها انخفضت  قيمتها تنخفض لم  استثمارية درجة 

 سعودي لاير ألف 

 633.251   -   -  633.251 نقد واا في ا مس ال

 1.320.043  173.701  1.146.342   - صافيفال ،س ساح تأاي  ادينة

 1.475   -   -  1.475 قابمةالمطالباا الاصة اريدا التأاي  في 

 المت بدنمطالباا  الاصة اريدا التأاي  في  

 غير ابلّغ  نها

 

6.461  

 

-   

 

-   

 

6.461 

 6.029.446   -   -  6.029.446 ا تثماراا

 109.931   -   -  109.931 اام ادينة سررا 

 2.723.173   -   -  2.723.173 ودابع ألجل 

 120.000   -   -  120.000 وديرة ايااية 

 13.806   -   -  13.806 مستحقة على وديعة نظامية إيرادات 

 9.637.543  1.146.342  173.701  10.957.586 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31في  كما

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(35
 
 )تتمة( االئتمان( مخاطر د
 

  
 السيولة( مخاطر هـ

. عند استحقاقها بالمطلوبات المالية االلتزام مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في مواجهة الشركة صعوبة في 
وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة   شهريتتم مراقبة احتياجات الشركة من السيولة على أساس  

 أي التزامات حال نشوئها.
 

 مواعيد  التالي  الجدول  يلخص.  تعاقدي  غير  التزام   تعتبر  حيث  التحليل  من  المكتسبة  غير  التأمين  أقساط  استثناء  تم   لقد
 :المتوقعة المخصومة غير التعاقدية االلتزامات على بناءً  للشركة المالية المطلوبات استحقاق

 

 
 
 
 

 

  م 2019 

  استثمارية غير درجة 

 المجموع  قيمتها انخفضت  قيمتها تنخفض لم  استثمارية درجة 

 سعودي لاير ألف 

 665.709  -        -        665.709 نقد واا في ا مس ال

 1.689.377  511.465  1.177.912  -       صافيفال ،س ساح تأاي  ادينة

 1.218  -        -        1.218 قابمةالمطالباا الاصة اريدا التأاي  في 

 المت بدنمطالباا  الاصة اريدا التأاي  في  

 غير ابلّغ  نها

 

3.972  

 
      -  

 
      -  

 

3.972 

 1.840.832  -        -        1.840.832 ا تثماراا

 207.804  -        -        207.804 اام ادينة سررا 

 5.063.976  -        -        5.063.976 ودابع ألجل 

 120.000  -        -        120.000 وديرة ايااية 

 10.820  -        -        10.820 استصقة  لس وديرة ايااية  إيرادات 

 7.914.331  1.177.912  511.465  9.603.708 

 م 2020 

 المجموع   واحدة  سنة  من  أكثر  واحدة  سنة  حتى 

 ألف لاير سعودي  

 676.050  135.600  540.450 أخرى    ومطلوبات الدفع مستحقة  مصروفات

 200.391   -  200.391 فائض عمليات التأمين مستحقة الدفع

 4.873   -  4.873 الدفع  مستحقة  تأمين إعادة  أرصدة

 446.519   -  446.519 قائمة   مطالبات

 1.378.294   -  1.378.294 عنها مبلّغ غير متكبدة مطالبات

 263.751   -  263.751 إحتياطي عجز أقساط التأمين

 20.755   -  20.755 تسوية المطالبات  إحتياطي

 108.521   -  108.521 عالقة  ذات  لجهات  مستحقات

 140.012  126.266  13.746 الخدمة  نهاية  مكافأة مخصص 

 317.199  233.248   83.951 دخل  وضريبة   زكاةمخصص 

 13.806  13.806   -   البنك المركزي السعودي  إلى  الدفع مستحقة  عموالت

 3.061.251  508.920  3.570.171 



  شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 (مساهمة سعودية شركة)

- 59- 
 

 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31في  كما

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة(35

 

 )تتمة( السيولة( مخاطر هـ

 

 
 السيولة وضع (و
غير  موجوداتوالحق االستخدام  وأصولاالستثمارات والتجهيزات واألثاث  باستثناءجميع الموجودات،  إن

المتوقع أن يتم استردادها أو  منعلى الوديعة النظامية،  المستحقةالملموسة والشهرة والوديعة النظامية واإليرادات 
 3.324 :م 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون 1.680بمبلغ سنة واحدة. تستحق ودائع األجل  قبلتسويتها 

 .واحدة  سنة بعد فتستحق المتبقية األرصدة  وأما واحدة  سنة خالل( سعودي لاير مليون
 

 باستثناء  ،المخصومة النقدية التدفقات أساس على مبنية المالي المركز  قائمة في المالية المطلوبات من أي ليست
 االستحقاق  مواعيد بين فروقات توجد ال. أعاله  المبين األساس علىمستحقة الدفع  وجميعها ،مكافأة نهاية الخدمة

 .للشركة المالية للمطلوبات والمتوقعة التعاقدية
 
 التشغيل( مخاطر ز

نشوء خسائر مباشرة أو غير مباشرة من سلسلة عريضة من األسباب المرتبطة  احتماليةهي  التشغيلمخاطر 
والبنية التحتية المساندة لعمليات الشركة سواًء كانت داخلية في نطاق   المعلومات وعمليات تقنية  التشغيل بإجراءات

والسيولة ـ مثل تلك العوامل ـ بمنأى عن مخاطر االئتمان والسوق  الخدمة مقدميالشركة أو خارجية على مستوى 
 تنشأ مخاطر التشغيل من خالل جميع أنشطة الشركة. .التي قد تنشأ جراء متطلبات نظامية

 
 واالضرار المالية الخسائر من الحد بين توازن إيجاد أجل من التشغيل مخاطر إدارة  هو للشركة الرئيسي الهدف
 تطوير  في  الرئيسية  المسئولية  إن.  للمستثمرين  عوائد  تحقيق  خالل  من  االستثمارية  هاأهداف  تحقيق  مع  الشركة  بسمعة
 في الضوابط تتضمن المسئولية وهذه . الشركة إدارة  مجلس عاتق على تقع التشغيل مخاطر على الضوابط وتنفيذ

 :التالية المجاالت
 

 .والمسئوليات واألدوار الوظائف مستوى على المهام  بين المالئم الفصل  متطلبات -
 .المعامالتالتسوية ومراقبة  متطلبات -
 .القانونية النظامية بالمتطلبات االلتزام  -
 .واإلجراءات الضوابط توثيق -
 .المخاطر لمواجهة واإلجراءات الضوابط كفاية ومدى التشغيل لمخاطر الدوري التقييم  متطلبات -
 . األعمال ومعاييراألخالقية  المعايير -
 .المخاطر مستوى من التخفيف وإجراءات سياسات -

  م2019 

 المجموع   واحدة  سنة  من أكثر  واحدة  سنة  حتى 

 ألف لاير سعودي  

 448.687  68.262  380.425 مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى    مصروفات

 168.454  -        168.454 عمليات التأمين مستحقة الدفعفائض 

 54.413  -        54.413 الدفع  مستحقة  تأمين إعادة  أرصدة

 451.788  -        451.788 قائمة   مطالبات

 1.157.428  -        1.157.428 عنها مبلّغ غير متكبدة مطالبات

 18.492  -        18.492 تسوية المطالبات  إحتياطي

 78.848  -        78.848 عالقة  ذات  لجهات  مستحقات

 96.341  80.298  16.043 الخدمة  نهاية  مكافأة مخصص 

 274.709  224.731  49.978 دخل  وضريبة زكاة

 10.820  10.820  -         البنك المركزي السعودي  إلى  الدفع مستحقة  عموالت

 2.375.869  384.111  2.759.980 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31في  كما

 
 اإلضافية المعلومات.  36

 
 المركز المالي قائمة

 
 

 م2019  م 2020 

 المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت   المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت 

 لف لاير سعوديأ لف لاير سعوديأ لف لاير سعوديأ  لف لاير سعوديأ لف لاير سعوديأ لف لاير سعوديأ 

        الموجودات

 665.709 218.767 446.942  633.251 438.019 195.232 نقد وما في حكمهال

 1.689.377  - 1.689.377  1.320.043  -       1.320.043 صافي بال مدينة،أقساط تامين 

 20.625  - 20.625  20.108  -       20.108 األقساط غير المكتسبة فيحصة معيدي التأمين 

 1.218  - 1.218  1.475  -       1.475 المطالبات القائمة  فيحصة معيدي التأمين 

 3.972  - 3.972  6.461  -       6.461 متكبدة غير مبلغ عنهاالمطالبات  ال فيحصة معيدي التأمين 

 134.022  - 134.022  68.214  -       68.214 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 1.840.832 1.115.281 725.551  6.029.446 2.461.265 3.568.181 استثمارات

ً  مدفوعة مبالغ  276.643 54.219 222.424  158.460 40.056 118.404 أخرى وموجودات مقدما

 5.063.976 1.716.011 3.347.965  2.723.173 1.125.118 1.598.055 ألجل ودائع

 169.441 169.441  -  204.019 204.019  -       يحق استخدام، بالصاف أصولثاث وأتجهيزات و

 56.245 56.245  -  61.958 61.958  -       بالصافي ،موجودات غير ملموسة

 30.216 30.216  -  37.941 37.941  -       موجودات ضريبة مؤجلة

 98.000 98.000  -  98.000 98.000  -       الشهرة

 120.000 120.000  -  120.000 120.000  -        وديعة نظامية

 10.820 10.820  -  13.806 13.806  -       مستحقة على وديعة نظامية عموالت

 10.181.096 3.589.000 6.592.096  11.496.355 4.600.182 6.896.173 الموجودات   مجموع
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31في  كما
 

 )تتمة( اإلضافية.  المعلومات 36
 

 المركز المالي )تتمة( قائمة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م2019  م 2020 
 المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت   المجموع عمليات المساهمين مينأعمليات الت 
 لف لاير سعوديأ لف لاير سعوديأ لف لاير سعوديأ  لف لاير سعوديأ لف لاير سعوديأ لف لاير سعوديأ 

        المطلوبات
 448.687 95.889 352.798  676.050 141.849 534.201 مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

 168.454  - 168.454  200.391 - 200.391 الدفع مستحقمين أت الفائض عمليات 

 54.413  - 54.413  4.873 - 4.873 الدفع مستحقة تأمين إعادةأرصدة 

 4.376.219  - 4.376.219  4.023.331 - 4.023.331 تأمين غير مكتسبة   أقساط

 451.788  - 451.788  446.519 - 446.519 مطالبات قائمة 

 1.157.428  - 1.157.428  1.378.294 - 1.378.294 عنها مبلّغ غير متكبدة مطالبات

  -  -  -  263.751 - 263.751 أقساط التأمين عجز إحتياطي

 18.492  - 18.492  20.755 - 20.755 تسوية المطالبات إحتياطي

 78.848 78.848  -   108.521 108.521 - لجهات ذات عالقة  اتمستحق

 96.341 96.341  -  140.012 140.012 - نهاية الخدمة  مكافأة مخصص

 274.709 274.709  -  317.199 317.199 - زكاة وضريبة دخل  مخصص

 10.820 10.820  -  13.806 13.806 - البنك المركزي السعوديمستحقة الدفع إلى  عموالت

 7.136.199 556.607 6.579.592  7.593.502 721.387 6.872.115 المطلوبات مجموع

        الملكيةحقوق 

 1.200.000 1.200.000  -  1.200.000 1.200.000 - راس المال

 727.871 727.871  -  867.096 867.096 - إحتياطي نظامي

 25.525 25.525  -  32.800 32.800 - دفعات على أساس السهم

 (57.538) (57.538)  -  (48.779) (48.779) - أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين

 1.128.973 1.128.973  -  1.684.003 1.684.003 - هأرباح مبقا

 (10.473) (10.473)  -  (31.173) (31.173) -  إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة إحتياطي

 30.539 18.035 12.504  198.906 174.848 24.058 ستثماراتالإحتياطي القيمة العادلة ل
 3.044.897 3.032.393 12.504  3.902.853 3.878.795 24.058 الملكية حقوق مجموع

 10.181.096 3.589.000 6.592.096  11.496.355 4.600.182 6.896.173 الملكيةالمطلوبات وحقوق  مجموع
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31في  كما
 

 .  المعلومات اإلضافية )تتمة(36
 

 قائمة الدخل
 
 

 

  

 م2019  م 2020 

 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

        اإليرادات

 10.410.868  - 10.410.868  10.447.353 - - 10.447.353 إجمالي األقساط المكتتبة

ً  –لمعيدي التأمين  صادرةأقساط   (10.377)  - (10.377)  (5.953) - - (5.953) محليا

ً  –لمعيدي التأمين  صادرةأقساط   (95.417)  - (95.417)  (59.289) - - (59.289) دوليا

 10.305.074  - 10.305.074  10.382.111 - - 10.382.111 صافي األقساط المكتتبة

 (933.783)  - (933.783)  352.371 - - 352.371 بالصافي  ،األقساط غير المكتسبة التغيرات في 

 9.371.291  - 9.371.291  10.734.482 - - 10.734.482 صافي األقساط المكتسبة

        تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (7.655.078)  - (7.655.078)  (8.262.050) - - (8.262.050) إجمالي المطالبات المدفوعة

 58.632  58.632  20.987 - - 20.987 حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة 

 (7.596.446)  - (7.596.446)  (8.241.063) - - (8.241.063) صافي المطالبات المدفوعة 

 103.370  - 103.370  5.269 - - 5.269 التغيرات في المطالبات القائمة

 (259.305)  - (259.305)  (220.866) - - (220.866) المتكبدة غير المبلّغ عنها المطالبات التغيرات في 

  - - -  -  (263.751) - - (263.751) أقساط التأمينالتغييرات في احتياطي عجز 

 908  - 908  (2.263) - - (2.263) تسوية المطالبات إحتياطيفي  التغيرات

 882  - 882  257 - - 257 في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  التغير

المتكبدة غير المبلّغ   في حصة معيدي التأمين من المطالبات التغير

 عنها

 

2.489 

 

-  
 

2.489 

  

1.294 

 

-  
 

1.294 

 (7.749.297)  - (7.749.297)  (8.719.928) - - (8.719.928) صافي المطالبات المتكبدة

 (463.542) - - (463.542)  (630.734) - - (630.734) تكاليف اقتناء الوثائق 

 (8.212.839) - - (8.212.839)  (9.350.662) - - (9.350.662) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 1.158.452 - - 1.158.452  1.383.820 - - 1.383.820 صافي نتائج االكتتاب
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31في  كما

 
 المعلومات اإلضافية )تتمة(. 36

 
 )تتمة(قائمة الدخل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 م2019  م 2020 

  

 عمليات التأمين

عمليات  

 المساهمين 

 

  المجموع 

 

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  لاير سعوديألف  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

        ( / إيرادات تشغيلية أخرىمصروفات)

 (31.907)  - (31.907)  (28.770) - - (28.770) مشكوك في تحصيلها مدينة تأمين أقساطمخصص 

 (491.001) (10.544) (480.457)  (585.549) (20.350) (565.199) عمومية وإدارية وفاتمصر

 (109.856)  - (109.856)  (106.467) - - (106.467) بيع وتسويق  وفاتمصر

 235.005 97.741 137.264  213.295 91.507 121.788 إيراد استثمارات، بالصافي 

 18.795 23.950 (5.155)  27.481 31.243 (3.762) بالصافي أخرى، إيرادات

 (378.964) 111.147 (490.111)  (480.010) 102.400 (582.410) )المصروفات( / اإليرادات التشغيلية األخرى مجموع

 779.488 111.147 668.341  903.810 102.400 801.410 الزكاة وضريبة الدخل  ،الدخل قبل الفائض

  - 601.507 (601.507)  - - 721.269 (721.269) لى المساهمين إفائض التحويل 

 779.488 712.654 66.834  903.810 823.669 80.141 صافي الدخل العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (57.821) (57.821)  -  (64.297) (64.297) -      زكاة

 (61.036) (61.036)  -  (63.244) (63.244) -      ضريبة دخل 

 660.631 593.797 66.834  776.269 696.128 80.141 الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل العائد للمساهمين بعد  

        

  119.548    119.421  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف( 

  4.97    5.83  سهم(  كلسعودي لاللاير بال)والمخفضة  ربحية السهم األساسية  
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31في  كما
 

 .  المعلومات اإلضافية )تتمة(36
 

 قائمة الدخل الشامل

 

 

  م2019  م 2020 

  

 عمليات التأمين

عمليات  

 المساهمين 

 

  المجموع 

 

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  لاير سعوديألف  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

        

 660.631 593.797 66.834  776.269 696.128 80.141 صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

        الشامل االخر الدخل

        الحقة  سنوات إعادة تصنيفها في قائمة الدخل في  يتم  لنبنود 

 (1.551) (1.551)  -  (20.700) (20.700)  - خسائر إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

        

        الحقة سنواتإعادة تصنيفها في قائمة الدخل في  يتم  أن  يمكن  أو  يتم بنود 

 61.070 39.977 21.093  168.367 156.813 11.554 العادلة الستثمارات متاحة للبيعصافي التغير في القيمة 

    
    

 720.150 632.223 87.927  923.936 832.241 91.695 الشامل الدخل مجموع

        

        : تسوية

التأمين  عملياتالتأمين المحول إلى فائض   لعمليات العائد  الدخل  ـصافي:  يخـصم

 مستحق الدفع

 

 (80.141) 

    

(66.834) 

    
    

 653.316    843.795   للسنة الشامل الدخل مجموع
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2020ديسمبر  31في  كما
 

 .  المعلومات اإلضافية )تتمة(36
 قائمة التدفقات النقدية

 

 م2019  م2020 

 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين  عمليات التأمين 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  لاير سعوديألف  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 712.654 712.654  -  823.669  823.669  -      الزكاة وضريبة الدخل قبلالعائد للمساهمين  الدخلصافي 

        لبنود غير النقدية:ا علىتعديالت 
 66.834  - 66.834  80.141  - - 80.141 عمليات التأمين الىصافي الدخل العائد 

 30.640  - 30.640  31.507  - - 31.507  استخدام حق  أصولوأثاث و تجهيزات اطفاءاستهالك و
 17.576  - 17.576  15.731  - - 15.731  إطفاء موجودات غير ملموسة

 (1) (1)  -   -  - -      بيع تجهيزات وأثاث خسائر أرباح
 15.814 15.814  -  16.034  16.034  -      السهم أساس على الدفعات مخصص

 31.907  - 31.907  28.770   - 28.770  مشكوك في تحصيلها  مدينة تامين أقساطمخصص 
 (12.745) (1.554) (11.191)  (876) 182 (1.058)  غير محققة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أرباح

 19.481 19.481  -  27.294  27.294  -      نهاية الخدمة  مكافأةمخصص 
 5.223 5.223  -  5.244 5.244 -      ماليه تكاليف

        الموجودات والمطلوبات التشغيلية:التغيرات في 
 (770.613)  - (770.613)  340.564  - - 340.564  أقساط تأمين مدينة 

 (14.305)  - (14.305)  517  - - 517  مكتسبةالقساط غير األ فيحصة معيدي التأمين 
 (882)  - (882)  (257)  - - (257)  قائمةالمطالبات ال فيحصة معيدي التأمين 
 (1.294)  - (1.294)  (2.489)  - - (2.489)  عنها مبلّغ غيرمتكبدة المطالبات ال فيحصة معيدي التأمين 

 (15.699)  - (15.699)  65.808  - - 65.808  المؤجلة الوثائق اقتناء تكاليف
 (73.658) (20.100) (53.558)  118.183  14.163  104.020  أخرى وموجودات مقدماً  مدفوعة مبالغ

 72.549 775 71.774  182.092 689 181.403 مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 
 3.777  - 3.777  (49.540)  - - (49.540)  الدفع المستحقة التأمين معيديرصدة أ

 948.088  - 948.088  (352.888)  - - (352.888)  مين غير مكتسبةأأقساط ت
 (103.370)  - (103.370)  (5.269)  - - (5.269)  مطالبات قائمة 

 259.305  - 259.305  220.866  - - 220.866  المبلّغ عنها غيرمطالبات متكبدة 
  -  -  -  263.751  - 263.751 عجز أقساط التأمين إحتياطي
 (908)  - (908)  2.263  - - 2.263  تسوية مطالبات إحتياطي

 43.884 43.884  -  27.800 27.800 -      مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 
  - 48.218 (48.218)   - 47.239 (47.239) مبالغ مستحقة لعمليات المساهمين

 876.601 962.314 1.838.915  863.409 824.394 1.234.257 
 (6.086) (6.086)  -  (4.323)  (4.323)  -      مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 (38.135)  - (38.135)  (48.204)   - (48.204) وثائق اللى حملة إفائض مدفوع 
 (48.596) (48.596)  -  (92.776)  (92.776)  -      مدفوعة دخل وضريبة زكاة

 1.141.440 769.712 371.728  1.693.612 865.215 828.397 من األنشطة التشغيلية الناتجصافي النقد 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
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 .  المعلومات اإلضافية )تتمة(36

 
 قائمة التدفقات النقدية )تتمة(

 

 

 

 م2019  م2020 

 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع عمليات المساهمين  عمليات التأمين 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي سعوديألف لاير  ألف لاير سعودي 

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (3.637.489) (1.160.924) (2.476.565)  (788.850) (300.000) (488.850) في ودائع ألجل  ايداع

 3.288.794 1.126.451 2.162.343  3.129.653 890.893 2.238.760 جلألمتحصالت من استحقاق ودائع 
 (3.702.161) (1.664.712) (2.037.449)  (13.748.860) (3.983.139) (9.765.721) استثمارات   شراء

 3.556.635    1.402.277   358.154.2  9.729.489 785.793.2 6.935.704 استثمارات   بيع
 (15.765) (15.765)  -  (11.840) (11.840) -       استخدام   حق وأصول واثاث تجهيزات شراء

 124 124  -  -       -       -       استخدام حق وأصولتجهيزات واثاث  استبعاد
 (16.548) (16.548)  -  (21.444) (21.444) -       موجودات غير ملموسة    شراء
  -  -  -  -       -       -       نظامية وديعة في إيداع

 (526.410) (329.097) (197.313)  (1.711.852) (631.745) (1.080.107) النقد المستخدم األنشطة االستثماريةصافي 
        

        التمويليةالتدفقات النقدية من االنشطة 
 (180.000) (180.000)  -  -       -       -       مدفوعة أرباح توزيعات

 (26.990) (26.990)  -  (14.218) (14.218) -       التزام عقود إيجار مدفوع
 (32.744) (32.744)  -  -       -       -       شراء أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين

        
 (239.734) (239.734)  -  (14.218)  (14.218)  -       التمويليةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

        
 375.296 200.881 174.415  (32.458)   219.252  (251.710)  صافي التغير في النقد وما في حكمه

 290.413 17.886 272.527   665.709   218.767   446.942  السنةالنقد وما في حكمه في بداية 
 665.709 218.767 446.942   633.251   438.019   195.232  السنةالنقد وما في حكمه في نهاية 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
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  المقارنة ارقام. 37

 هذه القوائم المالية. في  كماالحالية  للسنةتم إعادة تصنيف وتجميع بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض 
 

 وخدمات المرافق الصحية الحكومية 19تأثير كوفيد  .38
 

توا ل فوفا الررفية ارا بة  "  ،19 -كوفيد فينما ت افح الرديد ا  ا تصاداا الرالم اع ااتشار فيروو كورواا و"

الوتع    كثب وتصديث رطط ا تمرارية األ ماح وذدارن المضاحر لاماب ا تدااة استوياا الضداة الصالية 

لس تأثير  ميق   19  -كوفيد    واألاشطة التشغيلية في ظل  يناريوااا اضتلحة اع الصحاظ  لس  الاة و صة اوظحيهال

ا للرديد  لس الرديد ا  جوااب  طاع التأاي   الصصي، فما في الك ساماح المطالباا الطبية كما او اوتح سداا ل ايرع

ا  سوجس  دم اليقي  المصيطة فمدن وثدن الوفا ، توا ل اإلدارن ذ ادن تقييم وتصديث تقديراتها وسا ااها  لس س او 

الية للشركة  ويعا كما في تاريخ انتيمل  د تضتلف النتابج الحرلية    تلك المتو رةل ظل اركن السيولة والمال ن الم

  الماليةل قوابم ذ دار ات  ال

 

م، 2020وفرد سب  ااا الممل ة الررفية السرودية فتضحيف ذجرا اا افغالس والصور في اهاية الرفع الثااي ا   نة 

ع رالح النصف الثااي ا  السنة فرد ااضحاي الصوظ في الرفع  الثااي تصس  الطلب  لس الضدااا الصصية تدريويا

ع في السنةل  وسدا الك ذلس زيادن الصوظة في المطالباا المت بدن ا  يوايو اتس ديسمبر اع ازدياد المستوياا   افقا

ل تتو ع الشركة ا تمرارية اتا النمط رالح األثهر القليلة القاداة والك اتيوة افوتاع 19الصالية التي كااا  بل كوفيد  

لوتها ا  انود الشب ةل يرتمد تأجيل اوع اصدد ا  المطالباا  لس حبيرة الوتع الصصية المؤجلة والتي لم تتم ارا

 الصصي واافا التشضي  والرالجاا المترلقة فهال
 

     895ميم مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم تع
   

 11فضصوص تحريل المادن    م 17/12/2020فتاريخ    895الصصي التراواي اؤرراع ترميم ر م    امابس در اول  ال

م فإدرا  انودا 1/1/2021ا  ايام التااي  الصصي التراواي ايث حالب ثركاا التااي  الطبي ا تباراع ا  

ي المرتمدل  يتو ع اب افلتنام فهي ل الترويض المال اعالضدااا الصصية الص واية المرتمدي  في الشب اا الطبية 

ذلس األ رار والبروتوكوفا اإللنااية التي تصدد  اع اير ي وب للترميم تأثير جوارا  لس المطالباا الطبية المستقبلية

اليقي  المصيطة فتطبيق الترميم ايراع للرديد ا  سوجس  دم  وثركاا التأاي ل  و  ةيالص وا  الرال ة في  المنشآا الصصية

تستمر اإلدارن فمرا بة الوتع    كثب، وتقوم فإ ادن تقييم وتصديث تقديراتها واا ااها  لس وتطبيقس،  895ر م 

 س او انتيمل    

 
 173تعميم البنك المركزي السعودي رقم 

 
م ا  ثركاا التأاي  افاتحاظ فااتياحي 2019/ 16/1فتاريخ  173يتطلب ترميم البنك المركنا السرودا ر م 

كاب ااتياحي ا ساح التأاي  غير الم تسبة غير كاف لتغطية المطالباا المتو رة والمصروفاال س ساح تأاي  في ااح  

في ااح وجود  ون في س ساح التأاي  فإاس تتم تسوية ابلغ الرون اقافل ت اليف اف تنا  المؤجلةل يستصق سا  ون 

لتأاي  فش ل انحصلل وا  اجل تأدية اتبقي لم يتم تصميلس  لس ت اليف اف تنا  المؤجلة كااتياحي  ون س ساح ا

في اف تبار، ا ترفا  895وترميم ر م  19التناااا التأاي  المستقبلية للمضاحر غير المتو رة فرد سرت تأثير كوفيد 

 م: ف ثي  ل2019م و2020ديسمبر    31اليوب لاير  رودا كما في    263.75الشركة فااتياحي س ساح تأاي  فمبلغ  
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