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المستقلين   الحسابات   تقرير مراجعي 

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

 
 الرأي

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

كما في   التدفقات  2021ديسمبر    31المالي  وقائمة  الملكية،  حقوق  في  وقائمة التغيرات  الشامل،  الدخل  وقائمة  وقائمة الدخل،  م، 

للسنة المن بما في ذلك  النقدية  المالية،  ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم   المحاسبية الهامة.    السياساتتهية في 
 

من   تعرض بصورة عادلة،  المرفقة  المالية  القوائم  رأينا، إن  كما في  وفي  للشركة  المالي  المركز  الجوهرية،  الجوانب    31جميع 

في  2021ديسمبر   المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  وفقا للمعايير  ذلك التاريخ  في  المنتهية  للسنة  وتدفقاتها النقدية  المالي  وأداءها  م 
العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السع والمحاسبين )يشار إليها مجتمعة  المملكة  ودية للمراجعين 

العربية السعودية"(. المعتمدة في المملكة  للتقرير المالي  "المعايير الدولية   بـِ 
 

الرأي  أساس 
تم   المعايير  تلك  بموجب  مسؤولياتنا  ان  السعودية.  العربية  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولية  للمعايير  وفقا  مراجعتنا  تمت 

ف المالية"  القوائم  حول مراجعة  الحسابات  "مسؤوليات مراجعي  عن الشركة  توضيحها بالتفصيل في قسم  ي تقريرنا.  اننا مستقلون 

أيضاً  وفّينا  وقد  المالية،  للقوائم  بمراجعتنا  الصلة  وذات  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المهنة  وآداب  سلوك  لقواعد  وفقاً 
التي حصلنا عليها كافي باعتقادنابمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد.    ة ومالئمة لتوفير أساس إلبداء  أن أدلة المراجعة 

 رأينا.

 
المراجعة الرئيسة  أمور 

في   أهمية بالغة  لها  حكمنا المهني،  بحسب  تلك األمور التي  هي  الرئيسة  امور المراجعة  الحالية.  ان  للسنة  المالية  مراجعتنا للقوائم 

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

 ادناه:
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

المستقلين  الحسابات   تقرير مراجعي 

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

 

المراجعة الرئيسة)تتمة(  أمور 

 

الرئيسي المراجعة الرئيسي أمر المراجعة  أمر   كيف عالجت مراجعتنا 

 

الناتجة عن  المطالبات النهائية  التزامات  التأمينتقييم   عقود 

 
في   القائمة  2021ديسمبر    31كما  المطالبات  اجمالي  بلغ  م، 

واالحتياطيات بما في ذلك المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم التبليغ  

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

 المالية.  

 
الحكم   من  درجة  التأمين  عقود  التزامات  تقدير  يتضمن 

النهائية   الجوهري.    للتكلفة  تقدير  أفضل  إلى  المطالبات  تستند 
لجميع المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ التقرير  
المالي، سواء تم التبليغ عنها أم ال، مع تكاليف معالجة المطالبات  

الصلة.     ذات 
 

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

في االعتبار أثر أي فروقات جوهرية.     الشركة 
 

ال وخضوعه بما في ذلك لعدم  التقدير  التأكد من  تيقن  نظراً لعدم 
كوفيد   جائحة  النهائية    19-نتيجة  المطالبات  تقييم التزامات  في 

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

 

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

واالفتراضات المتعلقة    والتقديرات  الجوهرية  المحاسبية 
(  13واإليضاح ) باالعتراف األولي والقياس الالحق للمطالبات.  

في المطالبات القائمة.  حول الحركة 

 

 
التالية:    قمنا بتنفيذ اإلجراءات 

 

الرقابية الرئيسية   • وتقييم وفحص الضوابط  فهم 
تكوين   وإجراءات  المطالبات  بمعالجة  المتعلقة 

 المخصص.  

 

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

 بتقييم استقالليتهم.  

 

المسجلة   • المبالغ  على  أساسية  اختبارات  تنفيذ 
بما لعينة من المط البات المبلغ عنها والمدفوعة 

مع مصدر  القائمة  المطالبات  فيها مقارنة مبلغ 
احتياطيات   تقييم  لغرض  المالئم  التوثيق 

القائمة.    المطالبات 
 

تكامل   • لتقييم  كاٍف  مراجعة  دليل  حصلنا على 

التقييمات   في  كمدخالت  المستخدمة  البيانات 
العينة   أساس  على  بفحص  وقمنا  االكتوارية 

التي  لمدى   األساسية  المطالبات  بيانات  دقة 
المطالبات   تقدير  في  اإلدارة  خبراء  استخدمها 

بواسطة   عنها  التبليغ  يتم  لم  ولكن  المتكبدة 
االخرى.   المحاسبية   مقارنتها مع السجالت 

 

قمنا بفحص الطرق واالفتراضات التي استخدمتها   •
االكتواري   خبيرنا  إشراك  خالل  من  اإلدارة 

فهم بغرض  الشركة    الداخلي  ممارسات  وتقييم 
االكتوارية والمخصصات التي تم تكوينها، وصحة 

أصدره خبير اإلدارة من   الذي  التقرير االكتواري 

 خالل تنفيذ ما يلي:
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 مراجعي الحسابات المستقلين تقرير  

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

 

 أمور المراجعة الرئيسة)تتمة(
 

االكتورية  (1  المنهجيات  كانت  إذا  ما  تقييم 
الممارسات  مع  تتوافق  بالشركة  الخاصة 

السنوات   االكتوارية المقبولة بشكل عام ومع 
طالبنا بالتبريرات الكافية حيال أي   السابقة.   

 فروقات جوهرية،  

 
الرئيسية بما فيها   تقييم االفتراضات االكتوارية (2

وشدة   المتوقع  والتكرر  المطالبات  معدالت 
هذه    المطالبات.    بفحص  قمنا  كما 

توقعاتنا   مع  مقارنتها  االفتراضات من خالل 
بناء على الخبرة التاريخية واالتجاهات الحالية  

  ومعرفتنا بالصناعة، و

 
كما قمنا بفحص مدى مالئمة طرق االحتساب   (3

ال واالفتراضات  وتحليل  والطرق  مستخدمة 
 الحساسية الذي تم تنفيذه. 

 

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

 

 

 المعلومات االخرى 
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة لسنة   إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى.  

  متاحا لنا بعد تاريخ هذا التقرير.من المتوقع أن يكون التقرير السنوي  م، بخالف القوائم المالية وتقريرنا.2021

 

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

قيام وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تكون متاحة، ولل
في االعتبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها من بذلك نأخذ  

  المراجعة أو أنها تبدو محرفة بشكل جوهري.

 

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



 

 

 

 

 
 

 
 

المستقلين  الحسابات   تقرير مراجعي 

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

 
المالية والمكلفين بالحوكمة عن القوائم  اإلدارة   مسؤوليات 

العربإن   المعتمدة في المملكة  للتقرير المالي  المالية وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية  القوائم  ية  اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد 

اإلدارة ضرورية  تراها  التي  الداخلية  الرقابة  وعن  للشركة،  األساسي  والنظام  الشركات  لنظام  بها وفقاً  المعمول  والمتطلبات  السعودية 

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

مقتضى   اإلفصاح بحسب  وعن  البقاء كمنشأة مستمرة  على  تقييم قدرة الشركة  عن  المسؤولة  اإلدارة هي  فإن  المالية،  القوائم  إعداد  عند 

اإلدارة لتصفية الشركة  الحال، عن األمور المتع ما لم تكن هناك نية لدى  المحاسبة،  أساس االستمرارية في  باالستمرارية، واستخدام  لقة 

سوى القيام بذلك.  أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لديها أي خيار واقعي 
 

بالحوكمة )أي : مجلس   في الشركة.المكلفون   اإلدارة( هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي 
 

المالية  مسؤوليات مراجعي الحسابات عن مراجعة القوائم 
معق تأكيد  الحصول على  في  خطأ،  تتمثل أهدافنا  أو  ناتجاً عن غش  كان  سواءً  تحريف جوهري،  خالية من  ككل  المالية  القوائم  بأن  ول 
تم   وإصدار تقرير مراجعة يشتمل على رأينا. التي  هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة  إن التأكيد المعقول 

المعتمدة   للمراجعة  بها وفقا للمعايير الدولية  موجود.القيام  تحريٍف جوهري  عن  ستكشف دائماً  السعودية  العربية  المملكة  ويمكن أن   في 

تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على  

أساس هذه القو على  يتخذها المستخدمون  االقتصادية التي  المالية.القرارات   ائم 
 

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

المراجعة. نزعة الشك المهني طوال   كما نقوم بـ: على 

 

المالية، سواءً بسبب غش أو خطأ، وتصميم وت • نفيذ إجراءات مراجعة تستجيب  تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم 
لرأينا. لتوفير أساس  كافية ومناسبة  مراجعة  أدلة  والحصول على  تحريف جوهري   لتلك المخاطر،  أي  اكتشاف  خطر عدم  ويعد 

أو إفادات مضللة   تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد  ينطوي على  قد  الخطأ، ألن الغش  الناتج عن  الخطر  من  أعلى  ناتج عن الغش 

 راءات الرقابة الداخلية.أو تجاوز إلج 
 

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

للشركة.  وليس  لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية 

 

المحاسبية   • مناسبة السياسات  بها تقييم مدى  قامت  العالقة التي  واإلفصاحات ذات  المحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  المستخدمة، 

 اإلدارة.
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 ات حول القوائم المالية ضاحي إ
   م 2021 ديسمبر 31في كما
 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية. 1
 
التعاوني )"الشركة"( هي    نإ للتأمين  العربية  المملكة العربية شركة بوبا  شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها في 

م(. 2008مايو    1)الموافق  هـ  1429ربيع الثاني    24/ ك بتاريخ  138وزارة التجارة رقم    السعودية بموجب قرار
مايو   11هـ )الموافق  1429جمادى االولى    5الصادر بتاريخ    4030178881رقم السجل التجاري للشركة هو  

 عنوان المركز الرئيسي المسجل للشركة كما يلي: نإم(. 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 1428  شعبان 28بتاريخ  279رقم 
 

ً في المملكة العربية السعودية    انشطة المتعلقة بهالتعاوني واأل  التأمين الشركة في تقديم خدمات    هدافأتتمثل     وفقا

 الطبي فقط.   التأمينمجال  الشركة في    تعملواالنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.    للشركة  األساسي  للنظام 
 
ً   التأمين  عمليات   من  الفائض  توزيع  على  اإلدارة   مجلس  قوافي 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  ينشأز . أي عج%10النسبة المتبقية وهي  على التأمين وثائق حملةيحصل  بينما

 . بالكامل المساهمين عمليات

 
 عداداإل  أساس. 2
 
 القياس  و  العرض  أساس (أ)
  
إعداد هذه القوائم المالية طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير    تم 

ا قبل  من  المعتمدة  األخرى  السعودية  واإلصدارات  “المعايير  لهيئة  بـ  مجتمعة  إليها  )ويشار  القانونيين  للمحاسبين 

 .الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(

 

المالية    يتم إعداد التاريخيةاالستمرارية و  مبدأل وفقاً  القوائم  التكلفة    المحتفظ بها  ستثماراتاال  قياس  باستثناء  ، مبدأ 

أساس األسهم التي يتم تسويتها نقًدا  لدفعات على  او  للبيع  المتاحة  واالستثمارات  الدخلبالقيمة العادلة من خالل قائمة  

  يتم عرض قائمة المركز المالي   والتزامات المزايا المحددة )مكافآت نهاية الخدمة للموظفين( المسجلة بالقيمة الحالية.

دات  حسب ترتيب السيولة. باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع والتجهيزات واألثاث واصول حق االستخدام والموجو 

المل نهاية غير  مكافأة  ومخصص  النظامية  الوديعة  على  المستحقة  والعموالت  النظامية  والوديعة  والشهرة  موسة 

للموظفين   والمطلوبات    عموالتوالالخدمة  الموجودات  فإن جميع  السعودي،  المركزي  البنك  إلى  الدفع  المستحقة 

 على خالف ذلك. األخرى هي ذات طبيعة قصيرة األجل، إال إذا تم النص 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
   م 2021 ديسمبر 31في كما
 

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

وفقاً ألحكام نظام التأمين في المملكة العربية السعودية )اللوائح التنفيذية(، فإن الشركة تحتفظ بسجالت مستقلة لكل  
"عمليات التأمين" و"عمليات المساهمين". وبالتالي، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات  من حسابات  

(  36ن أو عمليات المساهمين في الحسابات ذات الصلة. يقدم اإليضاح )التأميوالمصروفات العائدة إلى عمليات  
لكل من   وقائمة التدفقات النقدية لدخل الشاملحول القوائم المالية كل من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة ا

 عمليات التأمين وعمليات المساهمين بشكل منفصل. 
 

السعوديالبنك    أصدر  ،م 2018  عام   خالل  العربية   المملكة  في  التأمين  لقطاع  توضيحية  مالية  قوائم  المركزي 
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 تليالعم
 
 وعملة العرض  وظيفيةالعملة ال  (ب)
تقريب كافة األرقام المالية    تم .  للشركة  الوظيفيةعرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي والذي يمثل العملة    يتم 

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

 المالية  السنة(  )ج

 . ديسمبر 31 في ةنتهيالم  ماليةال سنةال الشركة  تتبع
 
 د( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة)

اإلدارة   من  للشركة  المالية  القوائم  إعداد  المدرج إتباعيتطلب  المبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  ة أحكام 
هذه االفتراضات  يضاحات المرفقة. يؤدي عدم التأكد بشأن  لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإل

إلى   تعديالً نتائج  والتقديرات  ً جوهري  تتطلب  ال   في  ا المتأثرة في  المطلوبات  أو  للموجودات  الدفترية    سنواتالقيمة 
التقديراتال تقييم  يتم  مستم  واألحكام   مستقبلية.  للبصفة  وفقا  التوقعات   أخرى  عواملو  السابقةخبرة  رة  فيها  بما 

  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

بإمطال   اإلدارة  المس بة  المبالغ  لتقييم  تقديرات  واالتعداد  الطبية  الخدمة  لمزودي  األحقة  عن    ىخرطراف  الناشئة 
ات حول عوامل عديدة تشتمل درجات  ضرورة إلى افترا لضالمطالبات بموجب عقود التأمين. تستند هذه التقديرات با

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

ث  حداأل   ،تاريخ قائمة المركز الماليبعد  طالبات المتوقع التبليغ عنها  تقدير للم  المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها هو
 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 األس إن ا

مطالبات  . ويتم تقدير الالتسويات المستقبلية للمطالبات  توقع خبرات سابقة بخصوص تسوية مثل هذه المطالبات في  
دارة بمراجعة إل طلب قرارات محكمة أو لجان تحكيم، إن وجدت، على أساس كل مطالبة على حدة. تقوم االتي تت

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

ً كما يتم التحقق أي   ديسمبر من قبل خبير اكتواري مستقل.  31ت القائمة كما في من مخصص المطالبا ضا
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 تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية )
 م  2021 ديسمبر 31 في كما
 
 . أساس اإلعداد )تتمة(2
  

 امة )تتمة(االفتراضات المحاسبية اله)د( األحكام والتقديرات و
 
 )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   االكتوارييسـتخدم الخبير    لتحديد هذه المخصـصـات. كما 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  وذلكي الحســـاســـية  يعتبر تقدير العجز في أقســـاط التأمين الطبي عال

ارة المتوقعة للجزء    الالحقة من المخاطر المرتبطة بوثائق    المنتهي غيروـشروطها حيث أنها مبنية على نـسبة الخـس
تقل  لشــركة والخبير االكتواري المســليأخذ الفريق االكتواري    ،التأمين المكتتبة. للوصــول لنســبة الخســارة المتوقعة

اط التأمين  في االعتبار العالقة بين   كلالمطالبات وأقـس هري بـش ودرجة التأكد في نهاية كل فترة مالية لتحديد ما   ،ـش
 .  المالية  الفترة  نهاية في  ،التأمين  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  
 
 االقتناء المؤجلة    فيتكال (3
ــملة  يتم  خالل   الدخلوثائق كتكاليف اقتناء مؤجلة ويتم إطفاؤها في قائمة الببيع    المتعلقةقتناء  االتكاليف   بعض رســ

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

 
 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  موجوداتللت بعد األخذ في االعتبار االـستخدام المتوقع  تحدد هذه التقديرا  االـستهالك.

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

 
 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   ،مالي من األســواق النشــطةال
ً سـتمد مدخالت هذه النماذج من بيالنماذج الحسـابية. تُ  ولكن   .انات السـوق التي يمكن مالحظتها كلما كان ذلك ممكنا

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

  التقدير المتاحة للبيع في تاريخ كل تقرير مالي. يتضمن هذا    االستثماراتفي قيمة    االنخفاض   بتقدير  الشركة  تقوم 
تحديد ما هو بأقل من تكلفتها. إن    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 و "دائم " يتطلب  "جوهري" أ
ً 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  ،طاع القالمستثمر فيها وفي الصناعة وأداء  
 والتمويلية.   
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م  2021 ديسمبر 31 في كما
 
 . أساس اإلعداد )تتمة(2
  

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

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

يتم تسجيله في قائمة    وبالتالين القيمة  ر لمدة سنة او أطول بصرف النظر عانخفاضاً إلى ما دون التكلفة والذي يستم
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

 

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

ى دراية بأي أمور جوهرية قد  ة ليـست علإن اإلدار  ،الالزمة لمواـصلة العمل في المـستقبل القريب. عالوةً على ذلك
إعداد القوائم  ب االســتمراريتم    ،وبالتاليمبدأ االســتمرارية.  وفق   رارتلقي بالشــك على قدرة الشــركة على االســتم

 المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
 
   الشهرة  قيمة  انخفاض (8

بالنـسبة لفترتي التقرير المالي   اس ـسنوي.تقوم الـشركة بفحص ما إذا تعرـضت الـشهرة النخفاض في القيمة على أـس
القيمة قيد    م، تم تحديد القيمة القابلة لالسـترداد للوحدات المولدة للنقد بناًء على احتسـابات2021وم  2020للسـنتين  

االسـتخدام والتي تتطلب اسـتخدام افتراضـات.  تسـتخدم طرق االحتسـاب هذه توقعات التدفقات النقدية على اسـاس  
لـمالـية المعتـمدة من قـبل اإلدارة لتغطي فترة ثالث ســـــنوات.  يتم اســـــتقراء الـتدفـقات النـقدـية بـعد فترة  الموازـنات ا

فق معدالت النمو هذه مع ا.  تتو4يرية المذكورة في اإليضـــــاح  ت النمو التقدالســـــنوات الثالث باســـــتـخدام معدال
 ها الوحدات المولدة للنقد.التوقعات المدرجة في تقارير الصناعة المتعلقة بالصناعة التي تعمل في

 

 يتم قياس الشـــهرة مبدئيا بالتكلفة والتي تمثل صـــافي زيادة القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المقتناة المحددة.  
بعد االعتراف األولي، يتم قياس الشـهرة بالتكلفة ناقصـاً أي خسـائر انخفاض القيمة المتراكمة.  يتم فحص الشـهرة  

ــنويا أو أكثر لمع ــارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمالية  ســ رفة مدى االنخفاض في القيمة حال أشــ
خالل تقييم المبالغ القابلة لالســترداد بواســطة الوحدة   قيمة الشــهرة منانخفاض القيمة الدفترية. يتم تحديد انخفاض  

.  عندما يكون المبلغ القابل لالســــترداد  المولدة للنقد )أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد( التي تتعلق بها الشــــهرة 
د )أو مجموـعة  ة الموـلدة للنـقللوـحدة الموـلدة للنـقد )أو مجموـعة الوـحدات الموـلدة للنـقد( أـقل من القيـمة اـلدفترـية للوـحد

ــارة انخفاض في القيمة.  ال يمكن عكس قيد   ــهرة، يتم عندها إدراج خسـ الوحدات المولدة للنقد( التي تتعلق بها الشـ
االنخفاض في الشــهرة في الفترات المســتقبلية. يمثل المبلغ القابل لالســترداد قيمته قيد االســتعمال أو قيمته    خســائر

بر.  وعند تقييم القيمة الحالية، يتم خصــم التدفقات النقدية المســتقبلية المقدرة إلى  لبيع، أيهما أكالعادلة ناقص تكلفة ا
ل الضـريبة والذي يعكس تقديرات السـوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود  قيمتها الحالية باسـتخدام معدل الخصـم لما قب

 والمخاطر المالزمة لألصل.
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م  2021 ديسمبر 31 في كما

  
   السياسات المحاسبية الهامة. 3

ة. تم تطبيق هذه السياسات بشكل  القوائم الماليفي إعداد هذه    ستخدمةفيما يلي ملخص السياسات المحاسبية الهامة الم
الجديدة، وتفسيرات لجنة تفسير   ماليالدولية للتقرير ال  معاييرالثابت على كل سنة من السنوات المعروضة باستثناء  
 اه: كما هو موضح أدن ،المعايير الدولية وتعديالتها المعتمدة من قبل الشركة

 
الجاديادة    ةرير المااليا الجناة تفساااااير المعاايير الادولياة للتقا   اتالجاديادة وتفساااااير  ةرير المااليا االمعاايير الادولياة للتقا    (أ

 وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة
 
 

أصـــبحت المعايير والتعديالت والمراجعات الجديدة التالية على المعايير الحالية، والتي أصـــدرها مجلس معايير المحاســـبة 

، وبالتالي تم تبنيها من قبل الشـركة. قدرت الشـركة أن التعديالت ليس م2021يناير  1من   الدولية، سـارية المفعول اعتباًرا

 لها تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة، حسب االقتضاء: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 عديل المعيار / الت

 

 

 الوصف

 

 تاريخ النفاذ 

،  16تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  

اإليجار"   الصلة    -"عقود  ذات  اإليجار  امتيازات 

 19 - كوفيدبـ

امتيازات   منح  تم  كورونا،  فيروس  لوباء  اإليجار نتيجة 

أشكااًل متنوعة، بما    للمستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات

  28اإليجار. في  في ذلك إجازات الدفع وتأجيل مدفوعات  

الدولية  م2020مايو   المحاسبة  معايير  مجلس  نشر   ،

المالية   التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  على    16تعديالً 

م ما إذا  يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقيي

يعد تعدياًل لعقد    19  -  كوفيدكان امتياز اإليجار المتعلق  بـ

اختيار للمستأجرين  يمكن  امتيازات    اإليجار.  حساب 

اإليجار هذه بنفس الطريقة التي كانوا سيفعلون بها إذا لم  

تكن تعديالت اإليجار. في كثير من الحاالت، سينتج عن  

يرة في الفترة  ذلك محاسبة االمتياز كمدفوعات إيجار متغ

)الفترات( التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي أدت إلى  

 الدفع المخفض. 

  1التي تبدأ في أو بعد  الفترات السنوية  

 م 2020يونيو 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م  2021 ديسمبر 31 في كما
 
 )تتمة(. السياسات المحاسبية الهامة 3
 
     ذالمعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفي( ب
 
 

المالية   القوائم  التنفيذ حتى تاريخ إصدار  المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز  . تعتزم  للشركة  السنويةفيما يلي 
 .تصبح قيد التنفيذ عندماالشركة تطبيق المعايير التالية  

 

 
 

   التعديلالمعيار / 

 

   النفاذ تاريخ الوصف

،  16تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  

اإليجار"     ه العملي  متيازاتاإل  ديد مت  – "عقود 

 19 - كوفيد ذات الصلة بـ ات إليجارل

اإليجار  امتيازات  منح  تم  كورونا،  فيروس  لوباء  نتيجة 

للمستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات أشكااًل متنوعة، بما  

  28في ذلك إجازات الدفع وتأجيل مدفوعات اإليجار. في  

الدولية  م2020مايو   المحاسبة  معايير  مجلس  نشر   ،

ال الدولي إلعداد  المعيار  على    16المالية    ريرتقاتعديالً 

يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا  

يعد تعدياًل لعقد    19  -  كوفيدكان امتياز اإليجار المتعلق  بـ

امتيازات   حساب  اختيار  للمستأجرين  يمكن  اإليجار. 

اإليجار هذه بنفس الطريقة التي كانوا سيفعلون بها إذا لم  

الحاالت، سينتج عن  من ير تكن تعديالت اإليجار. في كث 

ذلك محاسبة االمتياز كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة  

)الفترات( التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي أدت إلى  

 الدفع المخفض. 

  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 م 2021 ابريل

ير التقارير  عايى م عدد من التعديالت ضيقة النطاق عل

الدولية   التحسينات    37و  16و  3المالية  وبعض 

 9و  1السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  

 . 16 و 41المحاسبة الدولي  معيار و

،  3التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

يار الدولي إلعداد  ث مرجعًا في المعاألعمال" تُحد ّ   دمج" 

لإلطار المفاهيمي للتقارير المالية دون    3التقارير المالية  

 األعمال. دمجتغيير المتطلبات المحاسبية ل 

، "الممتلكات  16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

تمنع   والمعدات"  ال  خصموالمنشآت  ممتلكات  تكلفة 

العناصر   بيع  من  المستلمة  المبالغ  والمعدات  واآلالت 

لالستخدام   لألصل  الشركة  تحضير  أثناء  المنتجة 

ذلك،   من  بدالً  هذه  قيد    يتمالمقصود.  المبيعات  عائدات 

 الدخل.   قائمةوالتكلفة ذات الصلة في  

الدولي   المحاسبة  معيار  على  التعديالت  ،  37تحدد 

مخصصات وااللتزامات الطارئة واألصول المحتملة"  "ال

كاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كان العقد  الت

 سيتسبب في خسارة. 

تع السنوية  التحسينات  المعيار  تُدخل  على  طفيفة  ديالت 

المالية   التقارير  إلعداد  مرة  1الدولي  ألول  "التطبيق   ،

الية"، والمعيار الدولي  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الم

، "األدوات المالية" ، ومعيار المحاسبة  9للتقارير المالية  

الت41الدولي   "الزراعة" واألمثلة  المصاحبة  ،  وضيحية 

إل الدولي  المالية  للمعيار  التقارير  "عقود  16عداد   ،

 اإليجار". 

  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 م 2022 يناير
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م  2021 ديسمبر 31 في كما
 
 )تتمة(. السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 ( المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة(ب
 

 
 عقود التأمين  -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 
  نظرة عامة

عن عقود التأمين،    ويحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاحم  2017مايو    18صدر هذا المعيار في  

 ( "عقود التأمين".4مالي )ويحل محل المعيار الدولي للتقرير ال

 

المشاركة  مزايا  مع  االستثمار  وعقود  التأمين  إعادة  عقود  جميع  وعلى  الصادرة  التأمين  عقود  على  الجديد  المعيار  يُطبق 

 ر فصل العناصر التالية عن عقود التأمين:  االختيارية بشرط أن تقوم المنشأة أيضاً بإصدار عقود تأمين. يتطلب المعيا

 ايير المحددة،المشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض المع (1

 عناصر االستثمار المميزة، و   (2

 أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.  (3
 

للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقر ( والمعيار الدولي 9ير المالي )يجب احتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقاً 

 ((.  15للتقرير المالي )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التفسير  ار / المعي

 

   النفاذ تاريخ الوصف

النطاق على معيار المحاسبة الدولي   تعديالت ضيقة 

 8ومعيار المحاسبة الدولي  2، بيان الممارسة 1

التعديالت   إفصاحتهدف  تحسين  السياسة  إلى  ات 

المالية على التمييز   القوائمالمحاسبية ومساعدة مستخدمي  

في   والتغيرات  المحاسبية  التقديرات  في  التغييرات  بين 

 السياسات المحاسبية. 

 1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 م 2023 يناير

الدولي   المحاسبة  معيار  على  الضريبة    -  12تعديل 

ال بالموجودات  المؤجلة  الناشئة  متعلقة  والمطلوبات 

 عن معاملة واحدة 

تتطلب هذه التعديالت من الشركات االعتراف بالضريبة  

األولي،   االعتراف  عند  التي،  المعامالت  على  المؤجلة 

الخاضعة   المؤقتة  الفروق  تؤدي إلى مبالغ متساوية من 

 للخصم والخاضعة للضريبة. 

 1بعد  الفترات السنوية التي تبدأ في أو 

 م 2023 يناير

 ادناه   لإليضاح انظر عقود التأمين  17 المالية  تقاريرال  عدادالدولي إل معيارال

 ادناه   لإليضاح انظر مالية الدوات األ 9 عداد التقارير الماليةالمعيار الدولي إل
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 
 ()تتمة . السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 (( المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمةب
 

 )تتمة( عقود التأمين -( 17لي ) المعيار الدولي للتقرير الما
 

 القياس  

للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية  تسمح تي( ال4متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ) بعكسو

 لتالية:  ( نماذج القياس المختلفة ا17م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )2005ألغراض القياس القائمة قبل شهر يناير 
 

 يستند النموذج العام إلى "الفئات التأسيسية" التالية: 

 التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من: ( أ

 التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية،  •

 نقدية المستقبلية،ولتدفقات ال)أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه ا للنقد زمنيةالتعديل الذي يعكس القيمة ال •

 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.   •
 

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

ية بالسالب في بداية  ات التعاقدإدراجه حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدم

العقد. يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤها في بداية العقد ضمن الربح او الخسارة. في نهاية 

 كل فترة تقرير مالي الحق، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشمل إجمالي كل من: 

تكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش  بقي الذي ي التزام التغطية المت •

 الخدمات التعاقدية لمجموعة عقود التأمين في ذلك التاريخ، و

التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود   •
 خ.  التأمين في ذلك التاري

 
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 

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

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

 
طريقة الرسوم المتغيرة هي طريقة الزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة )يشار إليها أيضاً بـ "عقود المشاركة 

ا الحقاً.   ة تقييمهيتم إعادالمباشرة"(.  يتم عمل هذا التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد وال  

 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
 ألساسية.  للمال والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود ا زمنيةلالتغيرات في تأثير القيمة ا (2
 

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

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

عديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة البات المتكبدة. إال انه ال يتوجب على المنشأة تللتطبيق من أجل قياس المط
ة للنقد وتأثير المخاطر المالية في حال أن التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها/ استالمها خالل سنة واحدة أو  الزمني

 أقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها.
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 ئم المالية )تتمة( إيضاحات حول القوا
 م  2021 ديسمبر 31 في كما
 
 )تتمة(. السياسات المحاسبية الهامة  3
 
 ( المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة(ب
 

 )تتمة(عقود التأمين  -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 
 تاريخ السريان  

 
( في 9الدولي للتقرير المالي )وتأجيل االعفاء المؤقت للمعيار  (  17المعيار الدولي للتقرير المالي )  سريانإن تاريخ  

م.  يسمح بالتطبيق المبكر في حال تطبيق كل من المعيار  2023يناير    1( حالياً هو  4لمعيار الدولي للتقرير المالي ) ا
( المالي  للتقرير  من  15الدولي  "اإليرادات   )( المالي  للتقرير  الدولي  والمعيار  العمالء"  مع  "األدوات  9العقود   )

 اعتباراً من تاريخ السريان الفعلي له. معيارم الشركة بتطبيق الالمالية".  ستقو 
 

 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  تبنيالمنشأة عندئذ يجب على 

 
 العرض واالفصاح  

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

 واإلفصاح. 
 

 التأثير
 

،  (. كما في تاريخ نشر هذه القوائم المالية17تقوم 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  

تأثير مالي جوهري لتطبيق   ايال يوجد    ،م2020بناًء على التقييم الذي تم إجراؤه في عام   التأثير المالي  

 (. 4دولي للتقرير المالي )( مقارنةً بالمعيار ال17المعيار الدولي للتقرير المالي )

مع االخذ في االعتبار لكل من طريقة   البيانات  لتخزين  التحتية  البنيةتقوم اإلدارة بتقييم   البيانات على التأثير

ليس   التأثير على البيانات  أن   اإلدارةعرض البرامج وتكامل المعلومات. مع ذلك، تعتقد  

 من المرجح ان يكون جوهرياً.  

ى نظام جديد  تقوم اإلدارة حالياً بتقييم نظم تقنية المعلومات آخذة في االعتبار االنتقال إل لومات نظم تقنية المع 

االنتقال   على تنفيذ عملية  قبل  الحالي  النظام  امكانيات  االستفادة من  مراحل من خالل 

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

ت جديدة للتأكد بأن تقوم الشركة بتقييم التأثير على العمليات والحاجة إلى تبني إجراءا عملياتعلى ال ثيرتأال

بنود العرض المطلوبة والتفاصيل اإلضافية تم إدخالها في النظم لتفعيل طريقة االفصاح 

 والعرض المطلوبة. 

عادة  إالتأثير على عقود   

 التامين

من    %1كة غير جوهري )أقل من  تأمين التي تحتفظ بها الشرالتأثير على عقود إعادة ال

المكتتبة  إ التأمين  أقساط  عليها(الجمالي  التأمين  /    ،معاد  الجديدة  النظم  تكون  ان  يجب 

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

  واإلطارالتأثير على السياسات 

 بية  العام للضوابط الرقا

تحتاج الشركة إلى تحديث السياسات المحاسبية واالكتوارية وتطوير دليل ارشادي، ومن  

منطلق الحوكمة، تحتاج كذلك اإلدارة إلى التأكد بأنه تم فحص والمصادقة على جميع  

الدو بالمعيار  المتعلقة  والنتائج  الرئيسية  )القرارات  المالي  للتقرير  ( من مراجع  17لي 

االكتواري المعين ولجنة المراجعة ومجلس اإلدارة والجهات الرقابية   والخبيرالحسابات 

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

 األدوات المالية  – 9المعيار الدولي للتقرير المالي  
 

 عامة  نظرة
(. يعالج المعيار الجديد البنود  39م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي )2014يوليو  24نُشر هذا المعيار في 

   التالية التي تتعلق باألدوات المالية:
 

 التصنيف والقياس 
و القيمة ( منهجاً واحداً لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أ9يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية )

ل قائمة الدخل. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القيمة العادلة من خال
 ء اآلتي معاً: المطفأة في حال استيفا

 
االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية،   (1

 و
ط مدفوعات الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقينتج عن   (2

 ألصل المبلغ وفائدة على أصل المبلغ القائم. 

يُقاس األصل المالي المدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم عرض المكاسب والخسائر المحققة 
 قائمة الدخل عند البيع في حال تحقق الشرطين التاليين:  من خالل 

 
ا  (1 من  كل  تحصيل  منه  الغرض  أعمال  نموذج  ضمن  باألصل  النقدية  االحتفاظ  وبيع  لتدفقات  التعاقدية 

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

لك  يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. إضافة إلى ذ
ل  وعند االعتراف األولي، يمكن للمنشـأة اسـتخدام خيار تصـنيف األصـل المالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخ

 يض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري. في حال أن القيام بذلك سيعمل على استبعاد أو تخف
 

يمكن للمنشـأة أيضـاً االختيار بشـكل غير بالنسـبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة،  
قة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر )بما في ذلك المكاسب  قابل لإللغاء عرض التغيرات الالح

 لمحققة(، بينما يتم عرض توزيعات األرباح في قائمة الدخل.  والخسائر ا
 

مبلغ التغير في    ة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم إدراجإضـافة إلى ذلك، بالنسـبة للمطلوبات المالية المحدد
خل الشامل اآلخر، إال إذا  القيمة العادلة لاللتزام المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الد
آلخر قد يؤدي إلى حالة كان إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصــــة بااللتزام في الدخل الشــــامل ا

 عدم تطابق محاسبي في قائمة الدخل.
 

 االنخفاض في القيمة  
االئتـمان المتوقـعة، كـما لو تم  ( خســـــائر  9يعكس نموذج االنخـفاض في القيـمة وفـقاً للمعـيار اـلدولي للتقرير الـمالي )

ــبة الدولي ) ــتخدامها وفقاً لمعيار المحاس ــائر ائتمان متكبدة. وفقاً لمن39اس هج المعيار الدولي للتقرير المالي ( كخس
ائر االئتمان. بدالً من9) اب   (، ليس من الضـروري حصـول حدث ائتماني قبل إدراج خـس أة باحتـس ذلك، تقوم المنـش

يتم تحديث مبلغ خســــائر االئتمان المتوقعة في    عة والتغيرات في تلك الخســــائر االئتمانية.خســــائر االئتمان المتوق
 لي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.  تاريخ كل فترة تقرير ما
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 األدوات المالية )تتمة(  – 9للتقرير المالي  المعيار الدولي 

 
 محاسبة التحوط

 

ب مع إدارة المخاطر.   ( متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط لتتماشى بشكل أقر9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )
لمحاسبة التحوط.  تنطبق التعديالت على كامل   ةالعام  مبادئ التعمل المتطلبات على تأسيس منهج قائم على أساس  

اطر سعر الفائدة )التي يشار إليها بـ "التحوطات الكلية للقيمة  محاسبة التحوط مع استثناء تحوطات القيمة العادلة لمخ
تحوطات القيمة العادلة، قد تستمر المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حالياً كما في العادلة"(.  فيما يتعلق ب

ولية للمحاسبة  نظراً لكون مجلس المعايير الد  أساسي(.  تم منح هذا االستثناء بشكل  39عيار المحاسبة الدولي )م
 يعالج حالياً محاسبة التحوط كمشروع منفصل.  

 
 تاريخ السريان 

 
م. إال أن التعديالت على المعيار الدولي  2018يناير    1( هو9كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي )

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

لدولي للتقرير المالي  ( للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار ا4ين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )التأم
(" عقود التأمين" الصادر عن مجلس المعايير الدولية  17( قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقرير المالي الجديد )9)

 ن وهما: للمحاسبة حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلي
 

 ( حتى 9تطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي ) (1
 
 تاريخ سريان المعيار التأمين الجديد، أو   (أ
م. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي  2023يناير    1  بعد   وفترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في أ (ب

 ; ( سابقا; أو9لدولي للتقرير المالي )ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المعيار ا 
 

(، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض  9المالي )تطبيق المعيار الدولي للتقرير   (2
حاالت عدم التطابق المحاسبية التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من قائمة الدخل. خالل الفترة  

 . إلفصاحات إضافية متطلباتجد ، تومرحليةال
 

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

( مقارنة مجموع مطلوبات القيمة 2فترية لجميع مطلوباتها، و)بعقود التأمين( مع مجموع القيمة الدالتي ال ترتبط  
الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. استناداً إلى هذه التقييمات استطاعت  

(  9للتقرير المالي ) الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. بالتالي، قررت 
المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة    اإلفصاحات  إن  معيار عقود التأمين الجديد.  سريانحتى تاريخ  

 التأجيل مدرجة ضمن القوائم المالية للشركة. 
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 )تتمة(( المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ ب
 

 األدوات المالية )تتمة(  – 9المعيار الدولي للتقرير المالي  

 
 تقييم التأثير  

 
  9.298التأمين بمبلغ    م، لدى الشركة اجمالي موجودات مالية وموجودات تتعلق بعقود2021رديسمب  31كما في  

التوالي. تمثل الموجودات المالية بصفة أساسية ما    على  ،مليون لاير سعودي   2.724مليون لاير سعودي ومبلغ  
 يلي: 

 . حكمه في وما النقد •

 استثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق •

 ون لاير سعودي(.ملي 2.854م:  2020مليون لاير سعودي )  3.925ودائع ألجل وصكوك محددة بمبلغ  •

م:  2020مليون لاير سعودي )  3.258  بمبلغاستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة محتفظ بها من خالل قائمة الدخل   •

 مليون لاير سعودي(.  3.695

مليون   2.203م:  2020مليون لاير سعودي )  2.115استثمارات متاحة للبيع بمبلغ    فيها  بماموجودات مالية أخرى   •

 لاير سعودي(.

(. ومع ذلك، ال  9من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )  رتأثيالتقييمها لقياس    مناألخيرة    مراحل الالشركة في  زال  ال ت

 تصنيف وقياس الموجودات المالية.  حيث من( تأثير جوهري 9تتوقع الشركة أن يكون للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 فيما يلي السياسات المحاسبية التي تم استخدامها عن اعداد هذه القوائم المالية : 

 
 االعتراف األولي والقياس الالحق  –األدوات المالية   (1
 

 والمطلوبات المالية.  الموجودات تتكون األدوات المالية من 
 

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

 لجهات ذات عالقة، وبعض المطلوبات األخرى. مستحقة 
 
 ريخ االعتراف  ات

يتم إدراج عمليات الشراء والبيع المنتظمة لألدوات المالية في تاريخ المتاجرة ــ أي التاريخ الذي تصبح فيه الشركة  
مبيعات لألدوات المالية طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.  إن عمليات الشراء والبيع االعتيادية هي مشتريات أو  

 زمني يتم تحديده عموما حسب األنظمة أو األعراف السائدة في السوق.  ضمن إطارالتي تتطلب تسوية األداة  
 

 قياس األدوات المالية 
بالقيمة العادلة باإلضافة، في حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية   يتم قياس جميع األدوات المالية مبدئياً 

الدخل، ألي   قائمة  العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  أو اإلصدار.   غير  باالقتناء  متعلقة  تكاليف إضافية مباشرة 
األدوات   تصنيف  اال  عند  الماليةيعتمد  المالية  االعتراف  األدوات  اقتناء  أجله  من  تم  الذي  الغرض  على  ولي 

 بعد القياس األولي، يتم تسجيل األدوات المالية بالتكلفة المطفأة فيما عدا االستثمارات المصنفة بالقيمة   وخصائصها.
 العادلة من خالل قائمة الدخل واالستثمارات المتاحة للبيع حيث يتم تسجيلها بالقيمة العادلة. 

 
 د وما في حكمهالنق (2

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

مواعيدها المسـتحقة األصـلية. يتم شـطب الديون المعدومة حال   فيدم قدرة الشـركة على تحصـيل جميع المبالغ  ع
 .  الدخلتكبدها. تظهر تحصيالت المبالغ التي سبق شطبها الحقاً في قائمة 

 
 ( تكاليف اقتناء وثائق التأمين  4
  إطفاء  يتم .  التأمينوتجديد عقود  باقتناء  والمتعلقة هابدتكيتم    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 المتواالـس طة  ا في  ضـمنةالمقع للمنافع االقتصـادية المـس   كتغيير وتُعامل طفاءاال  مدة   تغييرألصـل بواـس
  تســريع يمكن  ،الوثائق  لهذه ربحية المســتقبلية  حال عدم تحقق االفتراضــات المتعلقة بال وفي  .المحاســبي  التقدير في

أخذ تكاليف اقتناء    يتم .  الدخلقائمة   في  القيمة  ضخفاالن  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  المالية  الموجودات (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  خالل قائمة الدخل.درجة بالقيمة العادلة من يحتفظ بها للتداول وبناًء عليه يتم تصــنيفها على أنها م

ــتثمارات  بهذه   المتعلقةالمعاملة  ــرةً   االس ــتثمارات    هذه  قياستكبدها. يتم الحقاً إعادة    دفي قائمة الدخل عن  مباش االس
 .الدخلدلة في قائمة كافة التغيرات في القيمة العا  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  اأسعر العمولة الخاصة أو اسعافي   التغيراتو ألة  الحتياجات السيو
 

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

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

  للفترة  الدخلتســجيلها في حقوق الملكية إلى قائمة أو خســائر متراكمة ســبق   مكاســبإعادة تصــنيف أي حيث يتم  
 للمتاجرة.  معدة  غير  استثمارات من)خسائر(  /كمكاسبويتم اإلفصاح عنها 

 
 االستحقاق  تاريخ  حتى بها  محتفظ  استثمارات (ج
 

للتـحدـيد  ات اـلدفـعات الـثابـتة أو الـقابـلة  االســـــتثـمارات المحتفظ بـها حتى ـتاريخ االســـــتحـقاق هي االســـــتثـمارات ذ
ــتحقاق الثابت ــنف  اإلدارة    لدى  والتي  واالسـ ــتحقاق تصـ النية اإليجابية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االسـ

 مبدئيًا بالقيمة العادلة بما في ذلك تكلفة  باالســتثمارات  االعترافعلى أنها محتفظ بها حتى تاريخ االســتحقاق. يتم  
ا    المبدئي،المعاملة المباشـــرة والزائدة. بعد القياس   خســـائر انخفاض القيمة، إن يتم قياســـها بالتكلفة المطفأة ناقصـــً

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

 .ناقصاً أي انخفاض في القيمة الفعّال  ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد  بداية
 
   واألثاثتجهيزات  ال (7

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

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

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

ــير األحداث  الية. تتم مراجعة االنخفام 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  جة من االنخفاض في القيمة ـدراج الخسائر الناتفإنه يتم إ
 
. تتم رســملة المصــروفات الحقاً فقط إذا كان هناك  الدخلصــالح والصــيانة على قائمة تم تحميل مصــروفات اإلي

/    المكاســـب  درجالشـــركة. 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 
ً ال  إدراجها  ويتم   محددة   إنتاجية أعمار  الموجودات  هذه    وانخفاض   المتراكم  طفاءبالتكلفة بعد اسـتبعاد خسـائر اال  حقا

  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
للثمن المدفوع عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المقتناة  ند زيادة القيمة العادلة  يتم قياس الشــهرة مبدئيا ع

  فحصيتم قياس الشــهرة بالتكلفة ناقصــاً أي خســائر انخفاض قيمة متراكمة. يتم    ،المحددة. بعد االعتراف األولي
ــنويا أو أكثر لمعرفة  ــهرة سـ ــارت األحداث أ  قيمةالاالنخفاض في  مدىالشـ إلى    و التغيرات في الظروفحال 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 ل  ل  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  الدة للنقد )أو مجموعة  مولال  للوحدة لالـسترداد  
.  الدخلفي قائمة يتم حينها إدراج خسـارة انخفاض القيمة    ،الشـهرة   بهالنقد( التي تتعلق  ل  المولدة وحدات  المجموعة  

 ترات مستقبلية.ال يمكن عكس قيد خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة في ف
 
 
 
 

 سنوات  
 التأجير  عقد نهاية لىإو  أسنة  15 عمال إنشاءات وتجهيزات(مدنية وأ)أعمال   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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 كفاية المطلوبات فحص( 10
مالي بتقييم ما إذا كانت مطلوبات التأمين المدرجة كافية أم ال وذلك عن طريق    تقريرالشـــركة في تاريخ كل    وم تق

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

 .القائمةمخاطر  للويتم تكوين مخصص    الدخلفي قائمة 
 

   عالدف  المستحقة  والمبالغالدائنة    الذمم( 11
لبـضائع أو الخدمات التي تم الحـصول عليها ـسواًء  لتـسجل المطلوبات مقابل المبالغ المطلوب ـسدادها في المـستقبل  

 تم أم لم يتم تقديم فاتورة بها من المورد.
 
 ( المخصصات12
  و ضــمني( ناشــ  عن حدث ســابق ومن المحتملأ  قانونيدرج المخصــصــات عندما يكون لدى الشــركة التزام )تُ 

 يُعتد بها.    بصورة ود تدفق للموارد ذات منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير مبلغ االلتزام  وج
 

 ( مكافأة نهاية الخدمة  13
ــتقبالً فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون   يتم  ــتحقات بالقيمة الحالية للدفعات المتوقعة مسـ ــاب المسـ احتسـ

األخذ في االعتبار األجور المتوقعة   يتم الوحدة المتوقعة.    ائتمانلي باســـتخدام طريقة  وحتى نهاية فترة التقرير الما
ادرين من خبرات وفترات الخدمة. يتم خصـــــم الدفعات  مســـــتقبالً ومســـــتويات الرواتب وما لدى الموظفين المغ

ســندات الشــركات العالية  المســتقبلية المتوقعة باســتخدام عوائد الســوق كما في نهاية فترة التقرير المالي بالنســبة ل
.  الجودة ذات اآلجال والعمالت التي تطابق ــ وبأقرب درجة ممكنة ــ التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التقديرية 

( نتيجة  االكتواريةيتم صــرف التزام دفعات المنافع عند اســتحقاقه. ويتم إدراج إعادة قياس )المكاســب/الخســائر  
 في قائمة الدخل الشامل.  االكتواريةة على الخبرة في االفتراضات  للتعديالت والتغييرات القائم

 
 على أساس السهم  اتدفع( 14

الموظفين ـبالرجوع إلى قيمـها الـعادـلة في ـتاريخ المنح. ـتاريخ المنح هو  يتم قـياس تكلـفة مـعامالت تســـــوـية أســـــهم  
مع وجود تفاهم مشـترك   ،األسـهم   اسأسـ 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   مـصروفاتالعاملين الكاملة للمكافأة )"تاريخ المنح"(. تعكس ال  تنتهي في تاريخ أحقية
لي وحتى تاريخ المنح مدى انتهاء صالحية فترة المنح وأفضل تقدير للشركة  ما  تقريركل    تاريختسوية االسهم في 

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

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

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

 
 كخصم من حقوق الملكية. اء، يتم ادراجها  رشبعملية ال رتبطة  مالتكاليف السهم المعاد شرائها بما في ذلك األ  قيمة  إن
 
 
 
 
 



   شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 (مساهمة سعودية شركة)

 

- 27 - 

  

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م  2021 ديسمبر 31 في كما
 
 )تتمة(. السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 المالية  موجوداتالنخفاض قيمة  ( ا15
ً 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  موجوداتالموعة  المالي أو مج  ويعتبر األصـل  .المالية  موجوداتالمالي أو مجموعة من 
اك   ان هـن ال ـك ً موضـــــوعـي  دليالً في ـح د    ا داث التي وقـعت بـع د أو أكثر من األـح ة لواـح ة نتيـج اض القيـم على انخـف

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

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

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

 في السداد. يتحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:التعثر  حاالت   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

 

اق المالية منخفضة القيمة يتعلق باألوراق المالية المتاحة للبيع، تدرج أي زيادة الحقة في القيمة العادلة لهذه االور  فيما

ا لم تمثل هذه الزيادة انخفاضاً في  الستثمار مفي قائمة الدخل الشامل اآلخر وتسجل ضمن احتياطي القيمة العادلة ل

خسائر االنخفاض في القيمة التي يمكن أن تتعلق بشكل موضوعي بحدث بعد خسارة االنخفاض في القيمة المدرجة  

ال يتم عكس االنخفاض  حالة تدرج خسائر االنخفاض في القيمة كمكسب في قائمة الدخل.  في قائمة الدخل.  وفي هذه ال 

 االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع من خالل الربح أو الخسارة. في القيمة المتعلقه ب

 
 نخفاض قيمة الموجودات غير الماليةا( 16

ركة في تاريخ كل تقرير ما رإذا كان هنا لي بتقييم ماتقوم الـش على احتمال حدوث انخفاض في قيمة أصـل  ك مؤـش
تقوم الشــركة   ،أو عندما يكون اختبار انخفاض القيمة الســنوي ألصــل مطلوبا  المؤشــرفي حال وجود هذا ومعين. 

  دةالمولأو 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  ع  للنقد  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   ،االسـ ــتخدام معدل خصـ ــتقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باسـ قبل يتم تخفيض التدفقات النقدية المسـ

 الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصل.
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 نخفاض قيمة الموجودات غير المالية )تتمة(ا( 16
ــا تكاليف البيع يتم أخذ معامالت الســـوق   إن كانت   ،بعين االعتبار مؤخراً   المتداولةعند تحديد القيمة العادلة ناقصـ

ــتخدم  يتف  ،المعامالتمتاحة. إذا لم يكن متاحاً تحديد تلك   ــبة. يتم  اس ــوبة  القيم   توثيقام طريقة تقييم مناس عن   المحس
 المتاحة.  خرىطريق مضاعفات التقييم 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

. تغطي تـلك  أســـــاســــــها  على  الفردـية  الموجودات  توزيع  تم وـحدة من الوـحدات الموـلدة للنـقد في الشـــــرـكة والتي  
فإنه  ،من ثالث إلى خمس سـنوات. بالنسـبة للفترات األطول  تمتدالموازنات والحسـابات المتوقعة بشـكل عام فترة  

 بلية بعد السنة الخامسة.ويَُطبَق على التدفقات النقدية المستقيتم احتساب معدل نمو طويل األجل 
 

 .لالدخقائمة  من العمليات المستمرة في  يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة
 

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

ــت ــل قيمته القابلة لالسـ رداد وال تتجاوز  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

 .الدخللألصل في سنوات سابقة. يتم تسجيل عكس القيد في قائمة 
 

   االعتراف  إلغاء (17

 الياألصل الم
مالية مماثلة(   موجوداتمن مجموعة   جزء من األصل المالي أو جزءالمالي )أو حيثما ينطبق    يتم إلغاء قيد األصل

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

تأخير جوهري   بالكامل دون  ثالث بموجب    الىالمستلمة  الشركة   "تمرير ترتيبات  "طرف  )أ( حولت  سواء 
ومنافع األصل أو )ب( لم تقم الشركة بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو    بشكل جوهري جميع مخاطر
 ولكن نقلت السيطرة عن األصل.  ،االحتفاظ بها بشكل جوهري

 
فإنها تقوم بتقييم ما    ،"تمريرقوقها الـستالم التدفقات النقدية من أـصل أو تبرم اتفاقية "ـشركة بتحويل حعندما تقوم ال

احتفـظت بمـخاطر ومـنافع الملكـية. وفي حال لم تقم الشـــــركة بتحويل أو االحتـفاظ بـكافة    إذا كانت وإلى أي مدى قد
فإنه يتم اثبات األصــل بمقدار مشــاركة    ،نهالمخاطر والمنافع لألصــل بشــكل جوهري ولم تقم بتحويل الســيطرة ع

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

المحولة بالحد األدنى للقيمة الدفترية األـصلية لألـصل    موجوداتالي تأخذ ـشكل ـضمان على المـشاركة المـستمرة الت
 ب من الشركة سداده.والحد األقصى للثمن الذي يمكن أن يُطل

 
 االلتزام المالي

 ه.يتم إلغاء قيد االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم االعفاء من االلتزام المحدد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيت
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 ( تحقق االيرادات18

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

اسـتناداً    يوثائق المتعلقة بها على أسـاس نسـبالعربية السـعودية. يتم تسـجل األقسـاط في الدخل على مدى فترات ال
ــ طريقة  إلى أمين  األقـساط المكتتبة المتعلقة بفترة تغطية الت. تمثل األقـساط غير المكتـسبة ذلك الجزء من 365  الــــ

 .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   األجلولة على ودائع  ت العمإيراداب  االعتراف
 
 إعادة التأمين أقساط( 19

. تُحمل أقـساط إعادة التأمين على الدخل  المكتـسبهط  من ـصافي األقـسا  كخـصم   الـصادرة تـُسجل أقـساط إعادة التأمين  
 أساس نسبي.وبالوثائق المتعلقة بها   مدة   ارعلى مد
 
 المطالبات( 20

الغ المســـــتحـقة     عـندـما   ىخرواألطراف األ  الطبـية  الـخدـمات  لمزودي  اـلدفعتُحـمل المـطالـبات والتي تتكون من المـب
حقةتصـبح   ملعلى قائمة الدخل حال تكبدها. تالدفع    متـس تحقة  ـش المبلغ عنها   الدفع  المطالبات المبالغ التقديرية المـس

 المالي.  التقريرركة كما في تاريخ للشركة وتلك المطالبات التي لم يتم التبليغ عنها للش
 

يتم االحتفاظ بمخصـــص بناًء على تقدير    ،بناًء على الخبرة الســـابقة. إضـــافة لذلكتقوم الشـــركة بتقدير مطالباتها 
في تاريخ  كماعنها   التبليغاإلدارة وخبرة الشــــركة الســــابقة مقابل تكلفة تســــوية المطالبات المتكبدة والتي لم يتم  

ويتها  يتم إضـ  المالي.  التقرير افة أي فرق بين المخصـصـات كما في تاريخ قائمة المركز المالي والمبالغ التي تم تـس
 لتلك السنة.  الدخل قائمةالسنة التالية في خصصات  م في
 

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

 
 ( عقود التأمين21

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

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

 المؤمن عليه.
 

حيته حتى لو انخفضــت مخاطر التأمين  طوال مدة صــالكعقد تأمين    يبقىفإنه   ،وفي حال تصــنيف عقد كعقد تأمين
 كافة الحقوق وااللتزامات.  صالحيةإال إذا انتهت    ،بشكل كبير خالل هذه الفترة 
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 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها( 22
فإن الـشركة تبرم اتفاقيات إعادة تأمين مع معيدي   الضـخمةمن أجل تقليل التعرض للمخاطر المالية من المطالبات  

ً  تأمين معروفين ات المســـــتحـقة القبض من معـيدي الـتأمين بطريـقة تتفق مع التزام  تـقدير المـطالـبعالمـياً. يتم  و  محلـيا
ــة معيدي التأمين من المطالبات    ،إن وجدت  ،لغالمطالبة ووفقا لعقد إعادة التأمين. تظهر هذه المبا تحت بند "حصــ

عند سـداد المطالبة يتم    القائمة" في قائمة المركز المالي حتى يتم االتفاق على المطالبة وتسـديدها من قبل الشـركة.
)إلى( معيدي تحويل المبلغ المسـتحق من معيدي التأمين فيما يتعلق بالمطالبة المدفوعة إلى المبالغ المسـتحقة من / 

 التأمين.
 

تأمين. ر على احتمال انخفاض أـصل إعادة  تقوم الـشركة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤـش
تقوم الشـركة بإعادة تقييم رسـمي للمبلغ القابل لالسـترداد. وفي حال   ،ر على انخفاض القيمةوفي حال وجود مؤشـ

نخفاض  ال تعرضعندئذ يعتبر األصــل قد    ،التأمين عن المبلغ القابل لالســتردادزيادة القيمة الدفترية ألصــل اعادة  
 تم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.يفي قيمته و

 
 المصروفات( 23
واالعالنات    نتجات،وترويج الم  ،المصـروفات التي تتعلق بمندوبي المبيعات  ،فات البيع والتسـويق هي تلكرومصـ

ــوم   ــوم   ،نظاميةورســ ــتخدام   ورســ ــنف كافة الالتلبية  وتكاليف  ،ريةالتجا العالمة  اســ ــروفات. تُصــ   خرى األ  مصــ
 كمصروفات عمومية وإدارية.

 

 القطاعية  التقارير( 24

 المنشأة التي:  أجزاءأحد   وه  يالقطاع التشغيل

  تحقق إيرادات وتتكبد مصــــروفات من خاللها )بما فيها االيرادات والمصــــروفات المتعلقة تمارس أنشــــطة    -
 و  ،لنفس المنشأة(  أخرى قطاعاتبالمعامالت مع 

  قرارات   التخاذ  بالمنشــأة   يالرئيســ  القرار  صــاحب  قبل من للمراجعة  منتظم  بشــكل  التشــغيلية  نتائجها  تخضــع  -
 و(  اداءها  وتقييم   للقطاعات توزيعها  الواجب  واردالم  بشأن

 بشأنها.  منفصلةمالية تتوافر معلومات  -
 

 عقود اإليجار      (25
 

 حق االستخدام  أصول

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

 صل حق االستخدام بالتكلفة: أ تُطبق الشركة نموذج التكلفة وتقوم بقياس 
 و م وأي خسائر انخفاض متراكمة،.  ناقًصا أي استهالك متراك1
 عقد اإليجار لتعديالت  نتيجة.  المعدلة نتيجة أي إعادة قياس اللتزام اإليجار  2
 

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

وما إلى ذلك، فإنه يجب إضافة   أو المصاريف األخرى المتعلقة بالمعاملة الموقع، أو الودائع غير القابلة لالسترداد، 
 أصل حق االستخدام. تلك التكاليف والمصاريف إلى قيمة 
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       )تتمة( عقود اإليجار(25
 

 )تتمة(  االستخدام  حق لأصو

 
العمر اإلنتاجي ألصل حق االستخدام    مدة   علىم استهالك أصل حق االستخدام الحقًا باستخدام طريقة القسط الثابت  ت ي

 نخفاض في القيمة.إلا لمراجعة تخضع أصول حق االستخدام  مدة اإليجار، أيهما يكون أوالً.أو نهاية 

  
 اإليجار   عقود  التزامات

، ويتم خصمها باستخدام  للمؤجر المتبقيةاإليجار القيمة الحالية لجميع الدفعات   عقد  لي، يمثل التزام بات األوعند اإلث 
معدل االقتراض    فيستخدم إذا كان من غير الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة،    معدل الفائدة الضمني في اإليجار أو

 قتراض اإلضافي كمعدل الخصم. اإلضافي للشركة. وبشكل عام، تستخدم الشركة معدل اال
 

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

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

لما   اتقييمه  غيرتقع أن يكون مستحق الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا كانت الشركة  الشركة للمبلغ المتو
 مارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.تس  تإذا كان

 
التزامات قياس  إعادة  الد  عقود  عند  القيمة  مقابل على  تعديل  إجراء  يتم  الطريقة،  بهذه  فترية ألصل حق  اإليجار 

 صفر. ال إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى  الدخلاالستخدام، أو تسجيله في قائمة 
 

 األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة جار قصيرةعقود اإلي
شهراً    12قصيرة األجل بفترة إيجار    اإليجار  عقود  أصول حق االستخدام و التزاماتاختارت الشركة عدم إدراج  

فيها   بما  القيمة،  اإليجار ذات األصول منخفضة  أقل وعقود  المعلومات  أجهزةأو  الشرك  .تقنية  بدفعات  تعترف  ة 
 يجار المتعلقة بهذه العقود كمصروف على أساس القسط الثابت طول مدة عقد اإليجار.  اإل
 

 لزكاة وضريبة الدخل( ا26

لذلك العام وفقا لمعدل   للضريبة الخاضعيمثل مصروف ضريبة الدخل للعام الضريبة مستحقة الدفع عن الدخل 
الضريبة المؤجلة والمتعلقة بفروقات الضريبة المؤقتة   بالتغيرات في أصول وإلتزامات  لوالمعد ، ضريبة الدخل

 وبالخسائر الضريبية المرحلة الغير مستخدمة. 
 

يتم احتساب مصروف ضريبة الدخل الحالي على أساس األنظمة الضريبية السارية في نهاية الفترة المالية. كما 
ت التي تكون  اراتها الضريبية في الحاالتقييم المعالجات الواردة بإقرتقوم إدارة الشركة بشكل دوري بإعادة 

المعالجة الضريبية قابلة لتفسيرات متعددة. يتم أيضا تكوين مخصص للضرائب، عند اللزوم، وفقا للمبالغ مستحقة  
. الدفع للسلطات الضريبية  
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
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 لزكاة وضريبة الدخل )تتمة(( ا26
 

 المؤجلة   الضريبة
 

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

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

  أصل  خفض  يتم .  ةيضريبال   منافعالفقط بمقدار احتمالية توافر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة ويمكن االستفادة من  
 . الصلة  ذات الضريبية المنافع  تحقق عدم  احتمالية بمقدار المؤجلة  الضريبة

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

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

 
لتسوية موجودات الضريبة    ملزم و  ينظامتتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة وذلك عند وجود حق   

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

الموجودات وسداد المطلوبات في    من  اإلستفادة   عند موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية على أساس الصافي أو  
  الشامل   الدخل  في  إثباتها  يتم   ببنود   تتعلق   كانت  إذا  إال  ،لدخل   قائمةحد. يتم إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة في  آن وا
 . مباشرة  الملكية حقوق في أو اآلخر

  
 لعمالت األجنبية       ا( 27

المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية باللاير  تسجل    يتم حفظ السجالت المحاسبية الخاصة بالشركة باللاير السعودي.
السائدة بتاريخ إجراء المعامالت. ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية    صرف تقارب  وفقا ألسعارالسعودي  

 تدرج جميع الفروقات في قائمة الدخل.  المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية بتاريخ التقرير المالي.
 
   المقاصة( 28

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

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

 المحاسبية للشركة. 
 

       نقدية للمساهمين  وزيعات األرباح ال( ت29
ً لإ  ويصبحتعترف الشركة بااللتزام من أجل التوزيع النقدي على المساهمين بالشركة عندما يتم اعتماد التوزيع   .  زاميا
كخصم    لتزام اإل  يتم اعتماد التوزيع عندما يوافق عليه المساهمون والبنك المركزي السعودي. يتم االعتراف بمبلغ

 حقوق الملكية. مباشرة في 
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 النظامي   حتياطياإل( 30
عمليات المساهمين في كل سنة إلى االحتياطي  من صافي دخل    %20تخصيص    طبقاً للنظام األساسي للشركة، يجب

 إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. النظامي إلى أن يتم تكوين احتياطي يعادل رأس المال.
 

   الشهرة. 4

جهة ذات   -يمتد ش. م.ب.م )"البائع"(  اتفاقية مع ـشركة بوبا ميدل ايـست لم 2008ديـسمبر   31ابرمت الـشركة في  
ة اعتباراً  الشــركة بموجبها على عمليات التأمين العائدة للبائع في المملكة العربية الســعودي  اســتحوذت  حيث ،عالقة
مليون لاير   98  ةبقيمـشهرة    ونتج عن ذلك ـسامان قبل  تمت الموافقة على عملية االـستحواذ مم.  2009يناير   1من 

 النظامية الالزمة.  اتات سابقة بعد الحصول على الموافقتم دفع كامل المبلغ للبائع في سنوسعودي.  
 

ــهرة لتحديد مقدار    ،للتقارير الماليةالمعايير الدولية  طبقاً لمتطلبات   ــنوي للشـ ــركة بإجراء فحص سـ تقوم إدارة الشـ
. تم  م 2021ديـسمبر   31. قامت اإلدارة بإجراء فحص للـشهرة عن الـسنة المنتهية في المـسجلة  قيمتهااالنخفاض في  

في   ةالمستخدم  ةالرئيسي  اتالقيمة قيد االستعمال. إن االفتراضتحديد القيمة القابلة لالسترداد من العمليات بناًء على 
 المستقبلية من أنشطة األعمال كما يلي:الفحص هما معدل الخصم والتدفقات النقدية التقديرية  

 % لخصم التدفقات النقدية المستقبلية. 12 بنسبةتم استخدام متوسط معدل خصم  •

األولى.   ةللسنوات الثالث %3  بنسبة لربحية قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واالطفاءا  تم استخدام معدل نمو •
 النهائية.في احتساب القيمة   %3د  تم استخدام معدل نمو عن،وبعد ذلك

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

  انخفاض  إلى  يؤديلن    ثابتة  األخرى  المتغيرات بقاءنقطة أســـاس مع  150  -في معدل النمو بمقدار +/  التغيير •
 .الشهرة  قيمة في

 

 نقد وما في حكمهال. 5

 حكمه مما يلي: في وما النقد  يتكون

 

 

 
 
 
 
 

 
 م 2021

 ألف لاير سعودي
 المجموع المساهمين عمليات التأمين  عمليات 

 460.367 30.067 430.300 أرصدة بنكية

 500.391 - 500.391 ودائع ألجل

 930.691 30.067 960.758 

 
 م 2020

 ألف لاير سعودي 
 المجموع  المساهمين عمليات التأمين عمليات 

 633.251 438.019 195.232 أرصدة بنكية

 195.232 438.019 633.251 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م  2021 ديسمبر 31 في كما
 

 نقد وما في حكمه )تتمة(ال. 5
 

.  تم تـسوية مبلغ مـستحق الدفع إلى / مـستحق القبض من عمليات المـساهمين عن طريق تحويل نقدي في تاريخ التقرير المالي 

عمليات   إلىلاير ســـعودي  مليون  435.3بمبلغ   حولت عمليات التأمين نقداً   ،م2021رديســـمب  31خالل الســـنة المنتهية في 

  لاير سعودي(.   مليون 142 :م2020ديسمبر  31)المساهمين 
 

 صافي بال ،مدينةالتأمين القساط أ. 6

 : تتضمن أقساط التأمين المدينة المبالغ المستحقة من األطراف التالية

 
  ينة المشكوك في تحصيلها كما يلي: كانت الحركة في مخصص أقساط التأمين المد

 

 عن عقود التأمين: صافي  بال - المدينة التأمين أقساط ذمم أعماروفيما يلي تحليل 

 

 

 

 

 
 
 

 
 م 2021

 ألف لاير سعودي
 

 م 2020

   ألف لاير سعودي

 1.159.253  1.401.823 التأمين  وثائق حملة

 383.314  590.833 وسطاء 

 1.992.656  1.542.567 

 (222.524)  (231.356) تحصيلها في مشكوك مدينة مينأت أقساط مخصص

 1.320.043  1.761.300 بالصافي  مدينة، تأمين أقساط

 
 م 2021

 ألف لاير سعودي
 

 م 2020

   ألف لاير سعودي

 197.187  222.524 الرصيد في بداية السنة 

 28.770  22.458 مخصص مكون خالل السنة  

 (3.433)  (13.626) خالل السنة  شطب

 222.524  231.356 الرصيد في نهاية السنة 

 م 2021 

 

لم تتجاوز تاريخ  

  استحقاقها  

 

  ثالثة حتى

  أشهر 

ثالثة  أكثر من 

أشهر وحتى  

  ستة أشهر 

أكثر من  

ستة أشهر  

وحتى اثني  

  عشر شهرا  

أكثر من  

اثني عشر  

  شهرا 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي 

 

 التأمين  وثائق  حملة

 

829.825 

  

262.290 

  

63.756 

  

54.340 

  

- 

  

1.210.211 

 551.089  -  6.192  22.924  126.790  395.183 وسطاء 

 1.225.008  389.080  86.680  60.532  -  1.761.300 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
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 صافي )تتمة( بال  ،مدينة التأمين  القساط أ. 6

 

 
  سياسة أن 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    أخرى راف  الشركة فقط في عقود تأمين وإعادة تأمين مع أط  تدخل 
العمالء   جميع  تحقق    الراغبينيخضع  باألجل إلجراءات  معها  التعامل  يجري    ،ائتماني في  المدينة  الذمم  أن  كما 

 .معدومةمراقبتها بصفة مستمرة لتقليل مخاطر التعرض لديون 
 

القبض كما في   ةأقساط التأمين المستحق  من(  %18.8:  م 2020ديسمبر    31)  %13.22   عمالءأكبر خمسة    يمثل
 . م 2021ديسمبر  31
 
  ستثمارات الا. 7

 : يلي ماك ستثماراتاال  صنفت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 2020 

 

لم تتجاوز تاريخ  

  استحقاقها  

 

  ثالثة ىحت

  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  

 977.017  1.835  14.213  89.359  481.842  389.768 التأمين  وثائق حملة

 343.026  2.706  8.392  57.196  52.705  222.027 وسطاء 

 611.795  534.547  146.555  22.605  4.541  1.320.043 

 م 2020 م2021 

   عمليات 

  التأمين

  عمليات

  المجموع  المساهمين 

   عمليات

  التأمين

  عمليات

 المجموع   اهمينالمس

 ألف لاير سعودي  

بها   محتفظ استثمارات

  من العادلة بالقيمة

 الدخل  قائمة خالل

 

 

1.808.199 

  

 

1.449.736 

  

 

3.257.935 

  

 

2.869.628 

  

 

825.133 

  

 

3.694.761 

 2.203.435   1.504.882  698.553   2.114.588  1.423.358  691.230 للبيع  متاحة استثمارات

مارات محتفظ بها  استث

حتى تاريخ  

 100.000 االستحقاق 

 

231.250 

 

331.250 

 

-  

 

131.250 

 

131.250 

 2.599.429  3.104.344  5.703.773  3.568.181  2.461.265  6.029.446 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م  2021 ديسمبر 31 في كما

 

 )تتمة(  االستثمارات. 7

 
 مما يلي:  الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمةبها  محتفظ ال ارات االستثم تتكون (1)
 

 

 
 :يلي مما للبيع المتاحة االستثمارات  تتكون (2)

  

 
 
 
 
 
 
 

 م 2021 

   المساهمين عمليات   التأمين  عمليات  

 المجموع   ي دول  محلي   ي دول  محلي  

 سعودي ألف لاير   

 73.059  -  55.045  -  18.014 صكوك

 3.184.876  21.930  1.372.761  7.310  1.782.875 استثمار  صناديق

 1.800.889  7.310  1.427.806  21.930  3.257.935 

 م 2020 

   المساهمين  عمليات  التأمين  عمليات 

 المجموع   يدول  محلي  يدول  محلي 

 ألف لاير سعودي  

 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 2021 

   المساهمين عمليات   التأمين  عمليات  

 المجموع   دولي   محلي   ي دول  محلي  

 ألف لاير سعودي  

 1.553.509  105.726  793.312  183.613  470.858 صكوك

 181.692  17.287  127.646  36.759  - استثمار  صناديق

 329.198  12.372  316.826  -  - أسهم

 50.189  -  50.189  -  - خاصة  محفظة في استثمارات

 470.858  220.372  1.287.973  135.385  2.114.588 

 م 2020 

   المساهمين  عمليات  التأمين  عمليات 

 المجموع   دولية   محلية   دولية   محلية  

 ألف لاير سعودي  

 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  -  - أسهم

 107.983  -  107.983  -  - خاصة  محفظة في استثمارات

 422.351  276.202  1.344.436  160.446  2.203.435 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
   م2021 ديسمبر 31 في كما

 

 )تتمة(  االستثمارات. 7
 
 فظ بها حتى تاريخ االستحقاق مما يلي: االستثمارات المحت  تتكون  (3)

 
 

 : اتاالستثمار أرصدةيلي الحركة في  فيما
 

 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 2021 

   المساهمين عمليات   التأمين  عمليات  

 المجموع   دولي   محلي   دولي   محلي  

 ألف لاير سعودي  

 331.250  75.000  156.250  -  100.000 صكوك

 100.000  -  156.250  75.000  331.250 

 م 2020 

   المساهمين  عمليات  التأمين  عمليات 

 المجموع   دولي  محلي  دولي  محلي 

 ألف لاير سعودي  

 131.250  -  131.250  -  - صكوك

 -  -  131.250  -  131.250 

 م 2021 

 مجموع ال  المساهمين عمليات   التأمين  عمليات  

 ألف لاير سعودي 

 3.694.761  825.133  2.869.628 السنة   بداية في  الرصيد

 14.621.322  6.741.192  7.880.130 السنة  خالل مشتراه 

 (15.060.791)  (6.116.701)  (8.944.090) السنة  خاللمباعة 

 2.643  112  2.531 بالصافي  السنة،   خالل محققة غير أرباح

 1.808.199  1.449.736  3.257.935 

 م 2020 

 المجموع   المساهمين  عمليات  التأمين  عمليات 

 ألف لاير سعودي  

  269.516  107.968  161.548 السنة   بداية في  يدالرص

 12.772.168  3.295.447  9.476.721 السنة  خالل مشتراه 

 ( 9.347.801)  (2.578.100)  (6.769.701) السنة  خاللمباعة 

 878  (182)  1.060 بالصافي  السنة،  خالل  محققة غير )خسائر(/أرباح

 2.869.628  825.133  3.694.761  
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
   م2021 ديسمبر 31 في كما

 

 )تتمة(  االستثمارات. 7
 

 استثمارات متاحة للبيع
 

 
 

  
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 

 

 
 
 
 
 
 

 م 2021 

 وع المجم   المساهمين عمليات   التأمين  عمليات  

 ألف لاير سعودي 

 2.203.435  1.504.882  698.553 السنة   بداية في  الرصيد

 344.796  192.166  152.630 السنة  خالل مشتراه 

 (480.345)  (335.475)  (144.870) السنة  خاللمباعة 

 46.702  61.785  (15.083) بالصافي  السنة،  خالل  محققة غير أرباح/)خسائر(

 691.230  1.423.358  2.114.588 

 م 2021 

 المجموع   المساهمين  عمليات  التأمين  عمليات 

 ألف لاير سعودي  

 1.440.066  876.063  564.003 السنة   بداية في  الرصيد

 976.693  687.693  289.000 السنة  خالل مشتراه 

 (381.689)  (215.685)  (166.004) السنة  خاللمباعة 

 168.365  156.811  11.554 بالصافي  نة، الس  خالل محققة غير أرباح

 698.553  1.504.882  2.203.435 

 م 2021 

 المجموع   المساهمين عمليات   التأمين  عمليات  

 سعوديألف لاير   

 131.250  131.250   - ة السن   بداية في  الرصيد

 200.000  100.000  100.000 السنة  خالل مشتراه 

 100.000  231.250  331.250 

 م 2020 

 المجموع   المساهمين  عمليات  التأمين  عمليات 

 ألف لاير سعودي  

 131.250  131.250   - السنة   بداية في  الرصيد

  -   -   - السنة  خالل مشتراه 

 -   131.250  131.250 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
   م2021 ديسمبر 31 في كما

 

 أخرى  وموجوداتمدفوعة مقدما   مبالغ. 8
 

 مما يلي: خرىاأل موجودات المدفوعة مقدماً والمبالغ ال تتكون
 

 

 . ودائع ألجل 9

  ودائع   هي بشـكل رئيسـيالودائع    هذه  .مرموقة  مالية ومؤسـسـاتبنوك تجارية    معيوجد لدى الشـركة ودائع ألجل  
بة ضـئيلة كودائع مضـاربة.  مرابحة   في الغالب ولديها  مقومة باللاير الـسعودي المرابحة هذ  ودائع  باإلضـافة إلى نـس
 من   أكثر  إلى أشـهر  ثالثةمن  أكثر من:  م 2020)  سـنة  من  أكثر  الى  أشـهرثالثة  نم  أكثر  اصـليةاسـتحقاق    تواريخ
  %4.30إلى   %1.20 من  :م 2020)  ســنوياً %  4.30إلى %  0.95وتحقق ايرادات مالية بنســب تتراوح من   (ســنة

 سنوياً(.
 

 :م 2021رديسمب 31خالل السنة المنتهية في  ألجل  ودائعالفيما يلي حركة  
 

 

 
 

 م 2020 م 2021 

  عمليات  

  التأمين 

  عمليات 

  المجموع   المساهمين 

  عمليات

  التأمين 

  عمليات

 المجموع   المساهمين 

 ألف لاير سعودي  

ً  مدفوعة مبالغ  48.529  -  48.529  54.034  -  54.034 مقدما

 20.041  13.919  6.122  20.891  13.256  7.635 مستحقة  إيرادات 

 16.516  -  16.516  38.329  -  38.329 أخرى   مدينة ذمم

 99.998  13.256  113.254  71.167  13.919  85.086 

 م 2021 

 المجموع  المساهمين عمليات  أمين الت عمليات 

 ألف لاير سعودي 

 2.796.547  1.151.255  1.645.292 السنة  بداية في الرصيد

 (1.974.512)  (466.960)  (1.507.552) السنة  خاللودائع مستحقة 

خالل   التالعمو المكتسبة 

 العام

 

31.182 

  

 27.175 

  

58.357 

 2.213.328  374.328  1.839.000 السنة  خالل ودائع مضافة 

 2.007.922  1.085.798  3.093.720 

 م 2020 

 المجموع   المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 ألف لاير سعودي  

 5.154.310  1.747.255  3.407.055 السنة  بداية في الرصيد

 (3.266.791)  (936.277)  (2.330.514) السنة  خاللودائع مستحقة 

خالل   التالعمو المكتسبة 

 العام

 

79.901 

  

40.277 

  

120.178 

 788.850  300.000  488.850 السنة  خالل ودائع مضافة 

 1.645.292  1.151.255  2.796.547 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
     م2021 ديسمبر 31 في كما
 صافي ل با – ث وأصول حق استخدام تجهيزات وأثا . 10
 
 تجهيزات وأثاث 10.1            

 

 
 استخدامأصول حق   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 

 

 

 المجمااوع 

 م 2021 
 سعودي  لاير ألف 

       التكلفة: 

 191.977 2.764 42.572 404 60.005 86.232 م2021يناير  1في 

 9.115 9.063 - - 52 - إضافات خالل السنة

 - (9.355) 832 - 7.661 862 خالل السنة تحويالت

 (4.351) - (3.969) - (338) (44) التصرفات خالل العام

 196.741 2.472 39.435 404 67.380 87.050 م2021 ديسمبر 31في 

       االستهالك المتراكم: 

 (113.584) - (9.422) (161) (40.835) (63.166) م2021يناير  1في 

 (15.216) - (4.068) (101) (5.985) (5.062) ةمحمل للسن مخصص

 1.830 - 1.493 - 330 7 العامالتصرفات خالل 

 ( 126.970) - ( 11.997) ( 262) ( 46.490) ( 68.221) م2021 ديسمبر 31في 

       صافي القيم الدفترية: 

 69.771 2.472 27.438 142 20.890 18.829 م 2021ديسمبر    31في 

       

 
 م 2020

 سعودي  لاير  ألف

       التكلفة: 

 180.137 6.699 41.039 404 46.167 85.828 م2020يناير  1في 

 11.840 8.948 - - 2.892 - إضافات خالل السنة

 - (12.883) 1.533 - 10.946 404 السنة  خالل   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) م 2020 ديسمبر 31في 

       القيم الدفترية:  صافي

 78.393 2.764 33.150 243 19.170 23.066 م 2020ديسمبر  31في 

 م 2020 م 2021 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

 87.622 125.626 يناير  1في 

 54.245 2.929 السنة خالل إضافات

 (16.241) (15.939) خالل السنة إطفاءات

 125.626 112.616 ديسمبر 31 في
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
   م2021 ديسمبر 31 في كما
 

 ملموسةال. موجودات غير  11
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظامية  ال وديعة  ال. 12

من رأسمالها المدفوع    %10وفقاً للوائح التأمين التي حددها البنك المركزي السعودي، أودعت الشركة مبلغاً يعادل  
لمستحق على هذه الوديعة مستحق  مليون لاير سعودي لدى بنك حدده البنك المركزي السعودي. الدخل ا  120بقيمة  

مليون لاير سعودي( وال يمكن   13.8م:  2020ودي )مليون لاير سع  14.9الدفع للبنك المركزي السعودي بمبلغ  
  سحب هذه الوديعة دون موافقة البنك المركزي السعودي. 

  

 

 برمجيات 

 

عمال رأسمالية قيد  أ

  التنفيذ

 

 

 المجموع 

 

 

 
 م 2021

 سعودي  لاير ألف 

    كلفة: الت

 158.022 18.484 139.538 م2021يناير  1في 

 19.765 19.665 100 إضافات خالل السنة

 - (12.902) 12.902 خالل السنة تحويالت

 177.787 25.247 152.540 م 2021ديسمبر    31في 

    المتراكم:  طفاء اال

 (96.064) - (96.064) م2021يناير  1في 

 (14.446) - (14.446) ةمحمل للسن مخصص

 (110.510) - (110.510) م 2021ديسمبر    31في 

    الدفترية: صافي القيم 

  67.277 25.247 42.030 م 2021ديسمبر    31في 

    

 
 م 2020

 سعودي  لاير  ألف

    التكلفة: 

 136.578 8.262 128.316 م2020يناير  1في 

 21.444 19.991 1.453 إضافات خالل السنة

 - (9.769) 9.769 ل السنةخال تحويالت

 158.022 18.484 139.538 م 2020ديسمبر  31في 

    المتراكم:  االطفاء

 (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 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
   م2021 ديسمبر 31 في كما
 

 فنية ات الحتياطي اإل .13

 الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة   1 .13

 فيما يلي الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة:

 

 

  اتحتياطيواإلالمطالبات القائمة  صافي 2 .13

 حتياطيات الفنية األخرى مما يلي:إللبات القائمة وايتكون صافي المطا 

 
 تكاليف اقتناء وثائق التأمين مؤجلة . 14

 م 2021 

 الصافي   تأمين الإعادة   اإلجمالي  

 سعودي لاير ألف 

      
 4.003.223   (20.108)   4.023.331  م 2021يناير  1الرصيد كما في  

 11.296.112   (86.082)   11.382.194    السنةالل ( خصادرةأقساط تامين مكتتبة / )
 (10.617.715)   78.255   (10.695.970) السنة أقساط تامين مكتسبة خالل 

 4.709.555  (27.935 )  4.681.620 

 م 2020 

 الصافي   تأمينالإعادة   اإلجمالي  

 ألف لاير سعودي  

      

 4.355.594  ( 20.625)  4.376.219 م 2020يناير  1الرصيد كما في  
 10.382.111  ( 65.242)  10.447.353   السنة( خالل صادرةأقساط تامين مكتتبة / )

 ( 10.734.482)  65.759  ( 10.800.241) السنة أقساط تامين مكتسبة خالل 

 4.023.331  (20.108 )  4.003.223 

 م2021    
 ألف لاير سعودي

 م 2020    
 ألف لاير سعودي 

 446.519  601.168 مطالبات قائمة  
 1.378.294  1.413.888 عنها  المبلّغ غيرمطالبات متكبدة 

 263.751  74.602 التأمين أقساطحتياطي عجز إ
 20.755  21.797 مطالبات التسوية  إحتياطي

 2.111.455  2.109.319 
    :يخصم

 ( 1.475)  (7.207)  المطالبات القائمة  فيحصة معيدي التأمين 
 ( 6.461)  (7.829)  مبلّغ عنها الالمطالبات المتكبدة غير  فيحصة معيدي التأمين 

 (15.036)  (7.936 ) 

 2.101.383  2.096.419 حتياطيات إلصافي المطالبات القائمة وا

   
 م 2021

 ألف لاير سعودي

  
 م 2020

 ألف لاير سعودي 

 134.022  68.214 السنة  بداية في الرصيد
 564.926  476.255 السنة   خالل رسملةالم

 (630.734)  (343.427) السنة  خالل اإلطفاء

 201.042  68.214 
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 مالية )تتمة( إيضاحات حول القوائم ال
   م2021 ديسمبر 31 في كما
 

 جدول تطور المطالبات  .15

  غير المتكبدة    المطالبات والمطالبات المبلغ عنها  بما فيها    ،مطالبات لل  التقديرية  النهائية  التكلفة  التالي  الجدوليعكس  
مدفوعات المتراكمة حتى  إلى ال  إضافةً   ،متعاقبة في كل تاريخ قائمة مركز مالي  معالجةعن كل سنة    عنها  المبلّغ
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 ل كاٍف فيما يتعلق بأعمالها ل إحتياطيإلى المحافظة على 
يتم استبعاد األثر السلبي للتقدير التاريخي لها مما   ،تصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تحديداً تتطور المطالبات و
إل تحرير  عنه  لسنوات  حتياطيينتج  المطالبات  لسابقة  معالجةات  على  .  كافيةإحتياطيلمحافظة  الشركة   ،ات  تقوم 

اإل هذه  معظم  الحاليحتياطيبتحويل  السنة  احتياطات  إلى  المحررة  اقل  ات  المطالبات  تطور  يكون  عندما  وذلك  ة 
، كانت المطالبات المتكبدة  م 2020بحلول نهاية عام  استحقاقاً وهناك عدم تيقن حول القيمة النهائية لتلك المطالبات.

المتوقع حيث تم تأجيل المطالبات المؤجلة المتوقعة من فترة اإلغالق إلى العام التالي ، مما أدى إلى تجربة  أقل من 
مقابل الزيادة في المطالبات التي لوحظت في النصف    م 2021لبات مواتية واإلفراج عن االحتياطيات في عام  مطا

 الثاني من العام. 
 

 
 

 

 

 

 
 إجمالي المطالبات القائمة  – المعالجة سنة 

وقبل   م2018

 م 2021 م 2020 م 2019 ذلك 

 
 المجموع 

      ألف لاير سعودي 

 
 ت:التكلفة النهائية التقديرية للمطالبا

     

      
 60.339.414 9.775.177 8.742.056 7.842.155 33.980.026   المعالجة في نهاية سنة 

 49.766.152  - 8.048.412 7.841.118 33.876.622 بعد سنة واحدة 

 41.752.091  -   -  7.847.016 33.905.075  بعد سنتين 

 33.909.347  -   -   -  33.909.347 سنوات  ثالثبعد 

 59.579.952 9.775.177 8.048.412 7.847.016  33.909.347 التقدير الحالي للمطالبات النهائية 

 57.564.896 7.793.516 8.037.277  7.841.124  33.892.979 النهائية حتى تاريخه  المدفوعات

 2.015.056 1.981.661 11.135 5.892 16.368 المطالبات المدرجة في قائمة المركز المالي 

 74.602     عجز أقساط التأمين إحتياطي

 21.797     تسوية المطالبات   إحتياطي

 2.111.455     ديسمبر  31الرصيد كما في  

 
 م 2021 م 2020 م 2019 م 2018 المطالبات القائمة  صافي   – المعالجة سنة 

 
 المجموع 

      ألف لاير سعودي 
 

 نهائية التقديرية للمطالبات:التكلفة ال
     

      

 59.959.247 9.708.417 8.693.491 7.768.195 33.789.144    المعالجة في نهاية سنة 

 49.441.531 - 7.997.356 7.765.376 33.678.799 بعد سنة واحدة 

 41.474.613 - - 7.767.317 33.707.296 بعد سنتين 

 33.711.162 - - -  33.711.162 ثالث سنوات   بعد

 59.184.252 9.708.417  7.997.356  7.767.317  33.711.162 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 

 57.184.232 7.741.477  7.986.510  7.761.430  33.694.815 تاريخه المدفوعات المتراكمة حتى 

 المطالبات المدرجة في قائمة المركز المالي 
 

 16.347 
 

 5.887 
 

 10.846 
 

 1.966.940 2.000.020 

 74.602      عجز أقساط التأمين إحتياطي

 21.797      إحتياطي تسوية المطالبات 

 2.096.419     ديسمبر  31الرصيد كما في  
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   المستأمنة  الموجودات. 16

، قامت الشركة البنك المركزي السعوديعد الحصول على موافقة م، وب2018 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 
اتفاقية إدارة طرف ثالث )"االتفاقية"( مع عميل حيث تقوم الشركة بتسهيل الخدمات الطبية المقدمة لموظفي   بتوقيع

هذه  يتم الحصول مقابل  و  ،م 2018مارس    1من    االتفاقية  هذه العميل حسب أنظمة وشروط محددة. يسري مفعول  
 . يةإدار  رسوم الخدمات على 

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

المطالبات المتوقعة من مقدمي الخدمات الطبية. وبما أن الشركة تعمل كوكيل، فإن األرصدة البنكية والمطالبات  
تم إجراء المقاصة بينها في قائمة المركز   قد،  قائمة المركز المالي  دإعداكما في تاريخ  ،  باالتفاقية  القائمة المتعلقة

المحتجزة بصفة   والمطلوبات  الموجودات  بلغت  في    260  مستأمنةالمالي.  كما    ديسمبر  31مليون لاير سعودي 
 (. مليون لاير سعودي  317.1: م 2020)م 2021

 
   محتملةالمطلوبات اللتزامات واال. 17

 
 : الشركة على المحتملةفيما يلي االلتزامات والمطلوبات 

اإلجراءات    حالة  علىتغيير جوهري    أي  يطرأاالعمال االعتيادية. لم    إطارجراءات قانونية في  إلتخضع الشركة  (  أ
 م. 2021ديسمبر  31 تاريخ فيالقانونية 

 
:  م2020مليون لاير سعودي )  128، بلغ إجمالي خطابات الضمان الصادرة من البنوك  م2021ديسمبر    31كما في    )ب

 مليون لاير سعودي(.   138

 ومطلوبات أخرى  الدفع  مستحقة مصروفات. 18
 

 : يلي مما األخرى  والمطلوبات الدفع المستحقة المصروفات تتكون 18.1
 

 
 التزام عقود إيجار  18.2

 
مليون لاير   135.6: م 2020مليون لاير سعودي )  125.3اإليجار عقودالتزام ، بلغ م2021ديسمبر  31كما في 

 سعودي(، وفيما يلي الحركة خالل العام: 
 

 م 2020  م 2021 

  عمليات  

 التأمين 

  عمليات 

 التأمين  عمليات  المجموع  المساهمين 

  عمليات

 المجموع  المساهمين 

 سعودي  لاير ألف 

 289.151 6.249 282.902  207.112 6.863 200.249 الدفع  مستحقة مصروفات

 23.254 - 23.254  85.516 - 85.516 الدفع  مستحقة مضافةال  قيمةال  ضريبة

 52.583 - 52.583  80.578 - 80.578 الوثائق  حملة  من مقدمة دفعات

  الدفع  مستحقة مضافةال  قيمةال  ضريبة

 الخدمات  مقدمي إلى

 
 

170.708 

 
 
- 

 
 

170.708 

  
 

121.595 

 
 
- 

 
 

121.595 

 53.867 - 53.867  60.860 - 60.860 أخرى  مطلوبات 

 597.911 6.863 604.774  534.201 6.249 540.450 

 م2021    

 ألف لاير سعودي

 م 2020     

 ألف لاير سعودي 

 90.329  135.600 السنة  بداية في الرصيد

 5.244  5.834 تمويل  تكاليف

 54.245  2.929 االضافات خالل العام

 ( 14.218)  (19.030) د إيجاروتسوية عق

 125.333  135.600 
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 تجاريةعالمات  رسوم. 19
 

 استعمال   رخصة  على  للحصول  (مجموعةال  من  شركة)  عالقة   ذات  جهة  مع  اتفاقية  في  الشركة  دخلت   ، م2010  خالل
ً .  العالقة  ذات   للجهة(  الشعار  بدون  أو  مع  بوبا )كلمة    ة تجاريال   ةعالمال   سداد   يستحق  االتفاقية  وأحكام   لشروط   وطبقا

 الشركة   أرباح  من  %5  كحد أقصى   تتجاوز  ال  بحيث  الشركة  نتائج  على  بناءً   متفاوتة  بأسعار   التجارية  العالمة  رسوم 
مليون لاير سعودي(    26.9:  م 2020)  سعودي  لاير  مليون   26.6  يستحق دفع مبلغ  ،وبالتالي.  مالية  سنة  أي  في

 (.32و 24)انظر اإليضاح  السنة  هذه  خاللللجهة ذات العالقة تستحق في  
 

 الدفع مستحق التأمين  عمليات  فائض. 20
 

 
  الخدمة نهاية   مكافأة مخصص. 21
 

ويتم دفع التزامات    ةالمتوقع  ئتماناال  وحدة   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
 

 
 األساسية   االكتوارية   االفتراضات 21.2
 

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

 م 2020 م2021  

 % 2.45 %2.65   خصمال معدل
 % 4.5 %4.5 المختلفة األعمار فئاتل الرواتب مستوى في للزيادة المتوقع المعدل

 % 11 %13 معدل دوران الموظفين
 % 0.06 %0.06 معدل الوفيات

 
 
 
 
 

 م2021    

 ألف لاير سعودي

 

 م 2020     

 ألف لاير سعودي 

 

 168.454  200.391 السنة  بداية في الرصيد

 80.141  58.347 العائد لعمليات التأمين خالل السنة   الدخل

 (48.204)  (68.678) خالل السنة  الوثائق لحملة  المدفوع الفائض

 200.391  190.060 الوثائق  لحملة الدفع مستحق الفائض صافي

 م2021    

 ألف لاير سعودي

 م 2020     

  سعودي ألف لاير

 96.341  140.012 السنة  بداية في الرصيد

 23.163  24.251 الحالية  الخدمات تكاليف

 4.131  3.244 التمويل  تكاليف

 20.700  (7.535) كتوارية إ رئخسا/)أرباح(

 (4.323)  (7.686) السنة  خالل مدفوعة منافع

 140.012   152.286 السنة  نهاية في الرصيد



   شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 (مساهمة سعودية شركة)

 

- 46 - 
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 )تتمة(  الخدمة نهاية   مكافأة مخصص. 21
 

 األساسية )تتمة(   االكتوارية   فتراضاتاال 21.2
 

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

 م2021    
 ألف لاير سعودي

 م 2020   
 ألف لاير سعودي 

     خصمال معدل
 6.521 6.883 % 0.5 بنسبة زيادة -

 ( 7.046) (7.423) % 0.5بنسبة  نقص -
   المختلفة  األعمار فئاتالمتوقع للزيادة في مستوى الرواتب ضمن  معدلال

 ( 14.259) (15.046) %1 بنسبة زيادة -
 12.482 13.216 % 1 بنسبة نقص -
   الوفاة معدل

 ( 74) (66) % 50 بنسبة زيادة -

 74 66 % 50 بنسبة نقص -

    الموظفين دوران
 3.501 3.322 % 20 بنسبة دةزيا -
 )3.634( (3.427) % 20 بنسبة نقص -

 
 . سنة(  10.9: م 2020) سنة 10.6 هو السنة نهاية في كما المحددة  الخدمة نهاية مكافأة  استحقاق  مدة  متوسط

 
 المالية   دواتلألالعادلة    القيمة.  22

تحويل التزام في معاملة اعتيادية بين  ل   سداده   لحصول عليه مقابل بيع أصل أوالقيمة العادلة هي الثمن التي يتم ا 

تزام  المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع أصل أو تحويل  

 تحدث إما: 

 أو   ،السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام في •

 اللتزام في ظل غياب سوق رئيسية.سوق مناسبة لألصل أو ا أفضل في •

 

 القيمة العادلة والتدرج الهرمي للقيمة العادلة    تحديد(  أ
 

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

الحصول  لمنشأة يمكن والتيمطابق استثمار  أو: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية األولالمستوى 

 عليها في تاريخ القياس. 
  

: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مشابهة أو أساليب تقييم أخرى تعتمد فيها الثانيالمستوى 

 الهامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها. جميع المعطيات 
 

 فيها أي معطيات هامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها. : أساليب تقييم ال تعتمدالثالثالمستوى 
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 )تتمة( المالية   دواتلأل.  القيمة العادلة  22
 

 الدفترية والقيمة العادلة  القيم(  ب

الهرمي   التدرجالمالية بما في ذلك مستوياتها في    لمطلوباتوا   موجوداتلليبين الجدول التالي القيمة الدفترية والعادلة  

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

ً   قريبةإذا كانت القيمة الدفترية   المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة تكن هناك تحويالت  لم    لقيمة العادلة.ا  من  نسبيا

 . م 2020و م 2021ديسمبر  31بين المستويات خالل السنة المنتهية في 

 

 
 القيمة العادلة    قياس(  ج
 

 غير المالحظة  الجوهرية  والمدخالتالتقييم    أساليب
م 2021  ديسـمبر 31يبين الجدول التالي اسـاليب التقييم المسـتخدمة في قياس القيم العادلة للمسـتوى الثاني كما في  

 .المستخدمة غير المالحظة  إضافة الى المدخالت الجوهريةم 2020ديسمبر   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

ــ  تثمارية  مدير المحفظة االسـ
فترة وعلى   كــل  ــة  ــاي نه في 
أـسعار اإلغالق لـصافي قيمة 

 المعلنة. موجوداتال

 ال ينطبق ال ينطبق

   العادلة القيمة   

المستوى    المستوى األول  

 الثاني 

المستوى   

 الثالث 

  

 المجموع 

  

 دفترية ال القيمة  

 سعودي  لاير ألف  

          م 2021
          

         بالقيمة العادلة   مقاسة مالية  موجودات 

  بالقيمةاستثمارات محتفظ بها 

 من خالل قائمة الدخل  العادلة

 

-  

 

3.257.935     

 

-  

 

3.257.935 

  

 3.257.935 

 2.114.588      2.114.588  22.123  670.903  1.421.562 استثمارات متاحة للبيع

 1.421.562  3.928.838    22.123  5.372.523   5.372.523 

   ة العادلالقيمة  

   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول  

 المجموع 

  

 دفترية القيمة ال

 سعودي  لاير  ألف 

          م 2020
          

         بالقيمة العادلة   مقاسةمالية  موجودات

  بالقيمةاستثمارات محتفظ بها 

  3.694.761  -     من خالل قائمة الدخل  العادلة

 

    -  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 
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 . قطاعات التشغيل  23
 

  عمليات   كافة  إن  (.صحي  تأمينال)   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
  أما   ،الكبرى   الشركات  عمالء  يمثلالرئيسين    العمالء  قطاع  إن.  بالتغطية  المشمولين  األفراد   عدد  على  بناءً   العمالء
  التقارير  مع  تتوافق   بطريقة  التشغيلية  القطاعات   عن  ر التقاري  إعداد   يتم .  رئيسيين  عمالء  ا يعتبرو  فال   العمالء  بقية 

ً   التشغيلية  القطاعات  أداء  وتقييم   الموارد  توزيع  عن   المسئول  وهو  ،ةالتنفيذياإلدارة    فريق  لىإ  المقدمة  الداخلية   تماشيا
 . لسنةالم تحدث معامالت بين القطاعات خالل   .االستراتيجية القرارات مع
  

 ال تتضمن القطاعات التشغيلية عمليات المساهمين في الشركة.
 

والعموال االستثمار  ايرادات  القطاعات  نتائج  تتضمن  و  تال  البيع  ومصروفات  األخرى  التسويق  واإليرادات 
 دارية.والمصروفات العمومية واإل

  
النقد وما في حكمه  موجوداتال تتضمن   وأ   و  ،القطاعات  وأثاث    مرابحةوودائع    ،صول حق استخدام تجهيزات 
ً   وفاترمصو  ، واستثمارات أرصدة إعادة تأمين  ال تتضمن مطلوبات القطاعات    أخرى.  موجوداتو  ،مدفوعة مقدما
  دفعاتو  ،ومبالغ مستحقة الدفع لعمليات المساهمين  ،ومطلوبات أخرى  ،الدفعومصروفات مستحقة    ،مستحقة الدفع 

 من فائض عمليات التأمين.  وحصة حملة الوثائق ،على أساس السهم 
 

القطاعات التشغيلية من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنشطة الشركة وموجوداتها   اعتمادطبقا للتقارير الداخلية بالشركة، تم  
 ومطلوباتها كما هي مدرجة أدناه: 
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 ة( . قطاعات التشغيل )تتم23

 

   

 )ألف لاير سعودي(  م2021ديسمبر  31في   كما 

     التأمين  عمليات  

 

 التشغيل   قطاعات

 

  عمالء

 رئيسيين 

  

  غير عمالء

 رئيسيين 

  

  عمليات مجموع 

 التأمين 

  

  عمليات 

 المساهمين 

  

 

 المجموع 
          الموجودات 

 1.761.300  -  1.761.300  726.587  1.034.713 بالصافي  مدينة،  تأمين أقساط 

  غير األقساط في التأمين معيدي  حصة

 المكتسبة 

 

15.353 

  

12.582 

  

27.935 

  

- 

  

27.935 

  المطالبات في التأمين معيدي  حصة

 7.207  -  7.207  4.647  2.560 القائمة 

معيدي التأمين في المطالبات   حصة

 7.829  -  7.829  5.206  2.623 عنهاالمبلّغ  غيرالمتكبدة 

 201.042  -  201.042  86.397  114.645 قتناء وثائق مؤجلة تكاليف ا

 10.393.789  4.755.749  5.638.040     مصنفة  غير موجودات

 12.399.102  4.755.749  7.643.353     الموجودات  مجموع 

          المطلوبات 

 4.709.555  -  4.709.555  2.121.309  2.588.246 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 601.168  -  601.168  175.923  425.245 مطالبات قائمة 

 1.413.888  -  1.413.888  413.352  1.000.536 عنها  مبلّغ ال غير متكبدة مطالبات

 74.602  -  74.602  33.603  40.999 التأمين   أقساط عجز إحتياطي

 21.797  -  21.797  6.376  15.421 تسوية المطالبات  إحتياطي

 1.383.068  569.700  813.368     مصنفة  غير مطلوبات 

 8.204.078  569.700  7.634.378     المطلوبات  مجموع 

 )ألف لاير سعودي( م2020ديسمبر  31في  كما 

     التأمين  عمليات 

 
 التشغيل   قطاعات

 
 رئيسيين عمالء

 غير عمالء 
 رئيسيين 

  عمليات مجموع 
 التأمين 

  عمليات 
 المساهمين 

  
 جموع الم

          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
 القائمة 

 

490 

  

985 

  

1.475 

  

- 
  

1.475 

  المطالبات في التأمين ي معيد حصة
 عنها المبلّغ غير المتكبدة

 

1.959 

  

4.502 

  

6.461 

  

- 
  

6.461 

 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 غير المبلّغ  متكبدة مطالبات

 263.751  -  263.751  74.734  189.017 إحتياطي عجز أقساط التأمين 

 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 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
   م2021 ديسمبر 31 في كما
 

 ات التشغيل )تتمة( . قطاع23
 

 

 م2021  

 المجموع  ين غير رئيسي عمالء  ينرئيسي عمالء  التشغيل  قطاعات 

 ألف لاير سعودي   

       اإليرادات

 11.382.194  3.953.692  7.428.502  إجمالي األقساط المكتتبة

 (5.345)  (2.059)  (3.286)  محلياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 (80.737)  (31.108)  (49.629)  دولياً  –لمعيدي التأمين  أقساط صادرة

 11.296.112  3.920.525  7.375.587   صافي األقساط المكتتبة 

 (678.397)  (446.629)  (231.768)  بالصافي  ، بةسفي األقساط غير المكت التغيرات  صافي

 10.617.715  3.473.896  7.143.819  بةسصافي األقساط المكت

       يف ومصروفات االكتتاب  تكال

 (9.073.926)  (2.653.008)  (6.420.918)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 22.393  6.514  15.879  مدفوعة المطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 (9.051.533)  (2.646.494)  (6.405.039)  المدفوعة صافي المطالبات 

 (154.649)  (49.073)  (105.576)  في المطالبات القائمة التغيرات

 (35.594)  (23.147)  (12.447)  عنها غير المبلّغ   متكبدةفي المطالبات ال  التغيرات

 189.149  41.131  148.018  عجز أقساط التأمين لتغيرات في إحتياطيا 

 (1.042)  (490)  (552)  تسوية المطالبات  إحتياطيفي   التغيرات

 5.732  3.662  2.070  القائمة  المطالبات من التأمين معيدي حصة في التغير

 1.368  704  664  عنها غير المبلّغ  متكبدةالمطالبات ال من التأمين معيدي حصةفي  التغير

 (9.046.569)  (2.673.707)  (6.372.862)  صافي المطالبات المتكبدة  

 (343.427)  (137.371)  (206.056)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 (9.389.996)  (2.811.078)  (6.578.918)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 1.227.719  662.818  564.901   االكتتاب دخلصافي 

       أخرى )مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 (22.458)      مشكوك في تحصيلها مدينة تامين أقساطمخصص 

 298.027        مصنفةإيرادات غير 

 (714.240)       مصنفة رت غيمصروفا

 (438.671)      األخرى  تشغيليةاليرادات اإل مصروفات( / المجموع )

 789.048      وضريبة الدخلدخل قبل الفائض، الزكاة ال

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

 730.701      وضريبة الدخلالدخل العائد للمساهمين قبل الزكاة 

 (41.136)       زكاة مصروف

 (63.995)      الدخل ضريبة مصروف

 625.570      للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل العائد 

 تصنيف إجمالي األقساط المكتتبة 

 م 2021

 سعودي  لاير ألف

 8.458.117  شركات 

 2.019.303 متوسطة  منشآت

 803.492 غيرة  ص  منشآت

 78.920 الصغر  متناهية منشآت

 22.362 أفراد 

 11.382.194 المكتتبة  األقساط إجمالي مجموع
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

   م2021 ديسمبر 31 في كما
 

 . قطاعات التشغيل )تتمة( 23
 

 

 )معدلة( م2020  

 مجموع ال  ين غير رئيسي عمالء  ين رئيسي 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  صافي

 10.734.482  3.436.923  7.297.559  بة سصافي 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)  المدفوعة صافي المطالبات  

 5.269  (2.603)  7.872  في المطالبات القائمة التغيرات

 (220.866)  (78.639)  (142.227)  عنها غير المبلّغ   متكبدةفي المطالبات ال  التغيرات

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

 (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  متكبدةال المطالبات 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   باالكتتا دخلصافي 

       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 اإلمصروفات( / ال مجموع ) 

 903.810      الزكاة وضريبة الدخل دخل قبل الفائض، ال

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

 823.669      الدخل العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (64.297)       زكاة مصروف

 (63.244)      الدخل ضريبة مصروف

 696.128      للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخلافي الدخل العائد ص 

 

 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 مجموع إجمالي األقساط المكتتبة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

   م2021 ديسمبر 31 في كما
 

 رصدتها أو العالقة ذات  الجهات  مع المعامالت. 24
 

وكبار أعضاء اإلدارة بالشركة والشركات التي هم مالكها   والمديرينتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين  
عة لسيطرة تلك الجهات أو التي تخضع لسيطرة مشتركة أو التي تتأثر بتلك  الخاض  األخرىالرئيسيين والمنشآت  

.  اإلدارة   ومجلس  الشركة  إدارة   قبل  منالجهات. تتم الموافقة على تسعير هذه المعامالت واألحكام التي تخضع لها  
    المتعلقة بها:واألرصدة  السنةما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل  في
 

 
 ألف لاير سعودي(. 108.521م:2020لاير سعودي ) ألف 33.723 مبلغلجهات ذات عالقة   اتمستحقالبلغت * 

 .(6)إيضاح  مدينة تأمين أقساط دبن **المبالغ المدرجة في

 .القائمةالمطالبات  بند في المدرجة المبالغ ***
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة: (أ
 

 
 . الخدمة نهاية مكافأةمن غير الحوافز و بالرواتب المتعلقة المباشرة المصروفاتوالبدالت تتضمن  الرواتب -أ

 . األجل طويلة الحوافز  وخطة المكافآت تكلفة الحوافز تتضمن  -ب

 

 الجهة ذات العالقة 

 

 طبيعة المعاملة

  

   السنة خالل  المعامالت مبلغ

  

 )الدائن( كما في   /الرصيد المدين

 م 2020 م 2021  م  2020 م2021   

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

        
 

  وجهات مساهمون
   أخرى 

 
 

 اقساط تأمين مكتتبة

  
 

215.821 392.020 

  
 

2.726** **(536) 
 

 مساهمون
 

اقساط إعادة تأمين 
 صادرة  

  
 
(59.358 ) (41.431 ) 

  
 

(19.672)* *(79.803) 
 

  وجهات مساهمون
 أخرى 

 
 

 مطالبات مدفوعة 

  
 

196.241 (274.591 ) 

  
 

(17.289)*** ***(20.997 ) 
 

 مساهمون
 

تكاليف عالج تم  

تحميلها من قبل  

 مقدمي الخدمة  

  
 
 
 
 

179.055 
 

140.333 

  
 
 
 
 

(19.696)*** 
 

***(15.303 ) 
  محملة مصروفات  مساهمون

من جهة ذات   /لىع

 بالصافي  عالقة،

  
 
 

659 
 

869  1.024* *966 
مساواة في توزيع  مساهمون

 بالصافي الضريبة ـ 

  
 

14.241 

 
 
(1.873 )  

 
 

12.369* (1.873)*  
 

 مساهمون
 

  مجلس أعضاء  أتعاب
 اإلدارة 

  
 

833 915 
  

 
 

(833)* 

 
 

(915)* 

شركة بوبا ميدل  
ايست ليمتد  
  ذو  طرف القابضة )

 ( عالقة

 
  رسوم عالمة تجارية

 ( 19 إيضاح)

  
 
 

26.611 26.896 

  
 
 

(26.611)* 

 
 
 

(26.896)* 

 م 2020 م 2021 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي 

 17.836 17.481 ( أدناه )إيضاح "أ"   وبدالت رواتب

 17.208 25.884 " أدناه( ب)إيضاح " حوافز

 1.088 1.095 مةالخد نهاية مكافأة 

 44.460          36.132 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
   م2021 ديسمبر 31 في كما
 

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

 

   أرصدة إعادة تأمين مستحقة الدفع. 25
 

مليون    4.9:  م 2020)  سعودي   لاير  مليون25.4   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   تساباح  تم 

 احتساب مخصص الزكاة للسنة بناًء على ما يلي: تم  
 

 م2020      م2021     

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 712.869  681.000 رأس المال )العائد للمساهمين السعوديين( 

 1.189.671  1.309.570 وإحتياطي وفائض   مبقاة االفتتاحي ألرباح  الرصيد 

 389.301  313.440 مخصصات افتتاحية

 519.284  445.353 صافي الدخل المعدل  

 (211.407)  (201.490) وشهرة استخدام   حق أصولأثاث وتجهيزات و

 (5.203.315)  (5.276.549) استثمارات 

 (2.603.597)    (2.728.676) الزكوي الوعاء

للمساهمين السعوديين وعموم المساهمين   المعدل الدخل

 ( أدناه )*(  انظر)

 

445.353 
 

 

519.284 
       
 
  نسبة  في  التغير  وبعد  قبل  المساهمين  نسبة  االعتبار  بعين  باألخذ  تناسبي  أساس  على  المعدل  الدخل  احتسابتم    *

 . الملكية
 

 بصورة رئيسية إلى بعض التعديالت التي تمت وفقا لألنظمة   الزكوي  وعاءوال  سبيةحاالم   رباحاألتعود الفروقات بين  
 ذات الصلة. 

 
 
 
 
 
 
 

 م 2020 م 2021 

 ألف لاير سعودي  سعوديألف لاير  
 3.600 3.648 اإلدارة  مجلس أجور
 300 460 حضور اجتماعات المجلس  بدل

 1.377 1.358 أخرى متعلقة بالمجلس واللجان    مصاريف

 5.466 5.277 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
   م2021 ديسمبر 31 في كما
 

 .  الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(26
 

 )تتمة(  الزكاة (أ

 ين السعوديين مما يلي:المتعلق بالمساهمومحمل  الالزكاة    مخصصيتكون 

 

 حركة مخصص الزكاة خالل السنة كما يلي: كانت

 

 ضريبة الدخل   (ب

 

 :تسوية الضريبة المؤجلة هي كما يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2020      م2021     

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

   64.297   65.333   زكاة  مخصص
 -  (24.197) التعديل عن السنوات السابقة

 41.136  64.297 

 م2020      م2021     

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 232.444  285.448 الرصيد في بداية السنة
 64.297  41.136 مخصص المحمل للسنة ال
 (11.293)  (123.764) مدفوع خالل السنة ال

 202.820  285.448 

 م2020      م2021     
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 70.969  65.789 للسنة  المحمل
 (7.725)  (1.794) ضريبة دخل مؤجلة

 63.995  63.244 

 م  2020      م2021     
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 30.216  37.941             ل الضريبة المؤجلةوالرصيد االفتتاحي ألص
 7.725  1.794 ضريبة دخل مؤجلة 

 39.735  37.941 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م  2021 ديسمبر 31 في كما
 

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

 

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

 

 الزكاة وضريبة الدخل مخصص (ج
 

 
 ربوطاتوضع الد( 

 
 والجمارك   خلللهيئة العامة للزكاة والدم  2020ضريبة للسنوات المالية المنتهية وحتى عام  القراراتها للزكاة وإقدمت الشركة  

م  2018وحتى    م2008استلمت الشركة ربوطات نهائية للزكاة وضريبة الدخل وضريبة االستقطاع للسنوات    وقد(.  "الهيئة" )
 بفروقات زكوية وضريبية وغرامات تأخير. 

 
كوية والضريبية لألعوام الفروقات الز  توصلت الشركة لتسوية نهائية مع الهيئة فيما يخص جميع  ،م2021في شهر فبراير  

لتلك التسوية   نيك ماإلشارة إلى أن جميع تلك الفروقات قد تم التحوط لها سابقا ولوتجدر   م.2018وللعام   2016إلى   2008
فقد تم تصعيد اعتراض الشركة عليها لألمانةالعامة    ،م2017عام  ط  وتأثيرا جوهريا على القوائم المالية للعام. وبالنسبة لرب

 لضريبية ويتم انتظار مراجعتها. للجان ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م  2020      م2021     
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 42.265  31.751 الرصيد في بداية السنة

 70.969  65.789 مخصص المحمل للسنة ال

 (81.483)  (63.750) مدفوع خالل السنة ال

 33.790  31.751 

 م  2020      م2021     
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 285.448  202.820 )إيضاح )أ( اعاله(الدفع زكاة مستحقة 

 31.751  33.790 )إيضاح )ب( أعاله(ضريبة دخل مستحقة الدفع 

 236.610  317.199 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م  2021 ديسمبر 31 في كما
 

 المال  رأس.  27
 

  ديسـمبر  31 في  كما  سـعودي  لايرمليون  1.200بلغ راس مال الشـركة المصـرح به والصـادر والمدفوع بالكامل 
: م 2020ديسمبر    31مليون سهم )  120لاير سعودي( ويتكون من مليون  1.200: م 2020ديسمبر   31)م 2021
 لاير سعودي. 10( قيمة كل سهم  سهم مليون  120

 
 

 :ملكية الشركة ينقسم كاالّتيإن هيكل 
 

 
 الرئيسيون في الشركة إلى جانب نسب ملكيتهم هم على النحو التالي:المساهمون 

 
 ياالحتياطي النظام. 28
 

 إحتياطيمن دخل المساهمين ك  %20  تجنيب  الشركة  علىيجب    ،نظام التأمين في المملكة العربية السعودية للوائح  وفقاً  
  هذا الشركة بإجراء    تقوم   .من رأس المال المدفوع  %100  حتياطيهذا اإلحتى يساوي    من صافي الدخل  نظامي
لاير     مليون   992.2تجنيب مبلغ  تم   ،م 2021ديسمبر    31  في  كما.  ديسمبر  31في    سنوي  أساس  على  التحويل

ديسمبر    31) %82   ثليم  مما نظامي    إحتياطيكمليون لاير سعودي(   867.1:  م 2020ديسمبر    31سعودي )
 . المدفوع الشركة مال رأس من( %72: م 2020

 
   سهملعلى أساس ا  اتدفع . 29
 

 حال  فيأسهم في الشركة    هم التي تمنح  ألعضاء اإلدارة الرئيسين  األسهم على أساس    تعويضأنشأت الشركة خطة  
  ،متنوعة  امجبردفع على أساس األسهم، أطلقت الشركة  ال   خطة. بموجب  نةمعي  أداء  ياتمستووشروط خدمة    استيفاء
 : اآلتي  هاميزات أهم  ومن
 

  م2024 ومارسم 2021 مارس بين             االستحقاق تواريخ  
 497.769     عدد األسهم الممنوحة في تاريخ المنح  مجموع

  سنوات  4-3               فترة المنح 
 الملكية  حقوق             طريقة التسوية

  سعودي لاير 105.86 بمتوسط       الواحد في تاريخ المنح  القيمة العادلة للسهم 
 
 

 م 2020 م 2021 
 

 ألف لاير سعودي  نسبة الملكية ألف لاير سعودي نسبة الملكية 
     

 628.066 %52.3 628.066 %52.3 رئيسيون  مساهمون

 571.934 %47.7 571.934 %47.7 عموم المساهمين 
 100.0% 1.200.000 100.0% 1.200.000 

 م 2020 م 2021 
 

 ألف لاير سعودي  نسبة الملكية ألف لاير سعودي نسبة الملكية 
     

 519,000 %43.25 519,000 %43.25 بوبا لالستثمار

 109,066 %9.05 109,066 %9.05 مجموعة ناظر
 52.30% 628,066 52.30% 628,066 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2021ديسمبر  31في  كما
 

 .   إدارة رأس المال30
 

حقوق الملكية    اتإحتياطيإدارة 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   يتم همين.األخرى العائدة للمسا

تدير الشركة متطلباتها الرأسمالية عن    لمساهمين.ل   القصوى  القيمة  تحقيقو  للشركةالتجارية    هداف األالمال لدعم  
أساس منتظم. يتم تعديل مستويات    ات رأس المال القائمة والمطلوبة علىطريق تقييم مخاطر حاالت العجز بين مستوي

رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ  
دار  إلى المساهمين أو اص   ةمدفوعال  األرباحقد تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات    ،على هيكل رأس المال أو تعديله

المال   أسهم. لاير    ألف  3.878.795م:  2020ديسمبر    31سعودي )  لاير ألف  4.186.049  بلغ إجمالي رأس 
 سعودي(. 

 
ً لمتطلبات الرأسمالية المفروضة  باالتزمت بشكل كامل  بأن الشركة    اإلدارة  مجلس   يرى التقرير    سنةخالل    نظاميا

قة بإدارة رأس المال لم يتم إجراء أي تغييرات على األهداف أو السياسات أو اإلجراءات المتعل المالي المعلن عنها.
 . م 2020م و2021ديسمبر  31خالل السنوات المنتهية في 

 
 دارية إ .  مصروفات عمومية و31
 

 
 بيع وتسويق  مصروفات.  32
 

 م 2020  م 2021 

  سعودي ألف لاير   ألف لاير سعودي  

    

 47.875  51.508 تكاليف موظفين 

 24.816  32.255 تسويق  مصاريف

 26.896  26.611 ( 19رسوم عالمة تجارية )إيضاح 

 6.880  5.272 أخرى 

 115.646  106.467 

 

 
 
 
 
 

 م 2020 م 2021 

  عمليات  

  التأمين 

  عمليات 

  المجموع   المساهمين 

  عمليات

  التأمين 

  عمليات

 المجموع   المساهمين 

 ألف لاير سعودي 

 393.903  -  393.903  418.898  -  418.898 تكاليف موظفين 

 51.377  -  51.377  60.171  -  60.171 صيانةتكاليف  و  ايجارات

 4.192  -  4.192  5.230  -  5.230 سفر   مصاريف

 47.238  -  47.238  45.601  -  45.601 استهالك واطفاء 

 11.151  -  11.151  12.696  -  12.696 مصروفات اتصاالت 

 5.277  5.277  -  5.466  5.466  - إدارة  مجلس  مصاريف

 25.471  225  25.246  35.299  -  35.299 مصاريف قانونية ومهنية

 46.940  14.848  32.092  15.233  7.124  8.109 أخرى 

 586.004  12.590  598.594  565.199  20.350  585.549 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2021ديسمبر  31في  كما
 

 صافي بال   ،اتاستثمار  إيرادات.  33

 
 سهم ال ربحية. 34
 

على المتوسط    سنةلل  والضريبة  اةالزك  بعدتم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم من خالل قسمة صافي الدخل  
 .سنةالمرجح لعدد األسهم العادية الصادرة والقائمة في نهاية ال 

 

 .  إدارة المخاطر 35
 
 مخاطر التأمين  (أ

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

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

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

  الفائضأو تحّمل    تغطيةاتفاقية إعادة التأمين تمثل    إند من المخاطر.  إعادة تأمين للح   اتفاقيات   إلبرام  اإلدارة   تقوم
 .  خسائر وقوع حال فيلكل وثيقة تأمين لكل عميل ولكل مطالبة   الخسارة   نسبةعن 

 
 الناشئة عن المطالبات بموجب عقود التأمين  النهائية  االلتزامات (1
هي المبالغ التقديرية للمطالبات    ،لتزامات النهائية للشركةلال   صر الرئيسيوالتي تعتبر العن   ، المطالبات  اتإحتياطي  إن

تمثل التوقعات    ات حتياطياإلإن هذه  المطالبات. تسويةومخصصات   عنها،المبلّغ    غيرالقائمة، والمطالبات المتكبدة  
والتضخم الطبي، وسلوك  وأنماط الدفعات،  المبنية على حركة المطالبات السابقة )عدد وحجم مبالغ المطالبات(،  

 . األخرى والعوامل الموسمية، التأثيراتاألعضاء، و
 

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

التقديرية. تقوم    اتحتياطيلإل بط بثبات أعلى  ت في المطالبات النهائية التقديرية. إن طبيعة األعمال القصيرة األجل تر

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

الخارجي بتنفيذ    االكتواريالبيانات ومراقبة المطالبات المتأخرة والمعلقة وأنماط السداد. إضافةً لذلك، يقوم الخبير  

 .ات حتياطياإلتقييمية مستقلة بعد التسوية المناسبة مع القوائم المالية للتحقق من كفاية  ماذجن
 

 م 2020 م 2021 

  عمليات  

  التأمين 

  عمليات 

  المجموع   المساهمين 

  عمليات

  التأمين 

  عمليات

 المجموع   المساهمين 

 ألف لاير سعودي 

دخل العموالت على استثمارات محتفظ  

 .تاريخ االستحقاق بها حتى  

 

35.355 

  

35.040 

  

70.395 

  

79.098 

  

45.537 

  

124.635 

دخل العموالت واألرباح على  

 .استثمارات متاحة للبيع

 

22.923 

  

81.606 

  

104.529 

  

19.644 

  

50.894 

  

70.538 

دخل العموالت على استثمارات  

  خالل منمدرجة بالقيمة العادلة 

 .قائمة الدخل صافي

 

 

15.853 

  

 

8.182 

  

 

24.035 

  

 

10.818 

  

 

6.476 

  

 

17.294 

/ )الخسائر( المحققة على   ربح

 الصافي. ب –االستثمار 

8.182  50.654  58.836  11.170  (11.218 )  (48 ) 

محتفظ   استثمارات من محقق غير ربح

بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة  

 . بالصافي ـ  الدخل

 

 

2.530 

  

 

112 

  

 

2.642   

  

 

1.058 

  

 

(182 ) 

  

 

876 

 84.843  175.594  260.437  121.788  91.507  213.295 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2021 ديسمبر 31 يف كما
 

 .  إدارة المخاطر )تتمة( 35
 
 مخاطر التأمين )تتمة(  (أ
 

 التأمين  مخاطر ترّكز( 2
  أن إال     .السعودية  العربية  المملكة  في  بشكل رئيسي  وثائق التأمين  بحملةعلقة  المت  التأمينية  المخاطر  ترّكز  ينحصر

 تركز   مبعدة بالتأكد من تنّوع المحفظة بالشكل المناسب    تقوم   ، والتسعير لديها  كتتاباإل  ستراتيجةإالشركة ومن خالل  
إن  الكبيرة   العقود  من  قليل  عدد  في  المخاطر المملكة  .  مناطق  تناسبي على جميع  بشكل  موزعة  الشركة  أعمال 

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

 انوية(.  وية ثسن
 
 االفتراضات  تحديد في  المستخدمة( االجراءات 3

عمليات االكتتاب لدى الشركة )والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة( في تحديد    سياساتفريق التسعير بموجب    يعمل
 األعمال  قطاعاتبالنسبة لكل من    السابقة  للسنوات  المطالبات  واقع  سجلاالعتبار    بعينأقساط التأمين أخذاً    أسعار
 .الطبية اإلقرارات أو  لها التجديد يعاد  التي واألعمال الجديدة 

 
النهائية  اتتقديرال  أفضل  علىالمطالبات    إحتياطي  تحديدفي    المستعملةاالفتراضات    عتمدت . يتم تقدير المطالبات 

األعضاء وأي عوامل أخرى    زيادةو  الموسمية  التأثيراتو  التضخم   بعوامل  الُمعدلةو  طالبات مال  منحنيات باستخدام  
لطبيعة أعمال الشركة، فإن الشركة قد تبقى    ونظراً خارجية أو داخلية يمكن لها أن تؤثر على تكاليف المطالبات.  

  التقدير  من  أعلى   تكون  قد   تالمطالبات وبالتالي فإن التكلفة الفعلية للمطالبا  ات إحتياطيعرضة لمخاطر عدم كفاية  
 نهائية. للمطالبات ال األولي

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

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  لسابقةاالشركة المعلومات الواردة في المدفوعات  

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

 الطبية  الموافقات لمستلمة وبيانات  المطالبات واستخدام المعلومات المحدثة من خالل المطالبات ا 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  ساطاألق عجز    إحتياطيو  المكتسبة
المنتهية   للوثائق غير  المتوقع تحقيقها  المستقبلية والمصروفات  المتوقعة  االلتزام  الصالحيةالمطالبات  يتم تحديد   .

  للفترة   المحفظة  ومكونات  الموسمية  أثيراتالتالخسارة للشركة المعّدل بحسب عامل    نسبةالمتوقع المستقبلي باستخدام  
  اتإحتياطيو( تفاصيل التقديرات للمطالبات القائمة  1)د()2اإليضاح    يبين.  المكتسبة  غير  المستحقات  من  المتبقية

 عجز األقساط. 
 
 الحساسية  تحليل( 4

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

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

 
في معدل المطالبات ـ بعد استبعاد إعادة التأمين ـ يمكن أن يؤثر على صافي اإليرادات    % 5تغيراً افتراضياً بنسبة    إن
 على النحو التالي: االكتتابمن 
 
 م 2020 م 2021 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 536.724±  530.885±   %5في معدل المطالبات بنسبة التغير  تأثير
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2021 ديسمبر 31 في كما
 

 .  إدارة المخاطر )تتمة( 35
 

 التأمين   إعادةمخاطر ( ب
إعادة  . إن اتفاقية  التأمين  مخاطرمن خالل نقل    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  أخذنا  إذاتأمين معقولة    لمعيدي  صادرة   أقساط  قابلمهذه االتفاقية تحمي الشركة من المطالبات الكبيرة  

 . التأمينية ةللمحفظ   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 -

 . بي( آند)تصنيف أس    BBBالمستوى  وهو السعودي
 .االتفاقية  واعتماد التأمين إعادة  شركات  بيانات بمراجعة ةالشرك 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 اءالوف  في التأمين إعادة شركة عجز  بمقدار عليها التأمين  الُمعاد القائمة المطالبات  من جزء عن

 . التأمين  إعادة  اتفاقيات
 

 السوق ( مخاطر ج

  وات ألدلالتدفقات النقدية المتوقعة    أو  العادلة  القيمة  على  وتأثيرها  المال  أسواق  لباتتق  مخاطر  هي  السوق  مخاطر
  بالحدود  وااللتزام   صولاأل من    فئاتعلى عدة    الموجوداتتوزيع    منها  تتطلب  سياساتالشركة بتطبيق   تقوم المالية.  
 . مستوياتالأدنى  فيللتأكد من احتواء مخاطر السوق وإبقاء المخاطر  والعمالت الجغرافية

 
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    توضحع سنوية  الشركة. تقوم اإلدارة بإعداد تقارير شهرية ورب
مع التوجيهات المعتمدة. تقوم اإلدارة بتقييم مستمر للتطورات في األسواق ذات الصلة    والتماشيالرقابة المالئمة  

 . المالية واألدوات الموجوداتلضمان مراقبة مخاطر السوق والتخفيف من حدتها على  
 

 . العملة ومخاطر األسعار، ومخاطر ،الفائدةسوق من: مخاطر أسعار مخاطر ال  تتكون
 
 فائدة ال  أسعار مخاطر (1

  التغيرات  نتيجة العادلة لألدوات المالية أو التدفقات النقدية المتوقعة    القيمة  تغيّرمن احتمالية    الفائدة مخاطر أسعار    تنشأ 
يد الدولي والمحلي في أسعار العموالت وتقوم  الشركة باستمرار التطورات على الصع  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 دواتاأل  استحقاق  مواعيد تفاصيل يلي فيما .السيولة  متطلبات

 
 م 2021  

  3  من أقل 
 أشهر 

  إلى أشهر  3 من 
 واحدة  سنة

  3  إلى سنة  من 
 سنوات 

  3 من  أكثر 
 سنوات 

  
 المجموع 

 ألف لاير سعودي  

 3.067.446  150.000  1.293.118  1.424.328  200.000 ألجل  ودائع

حة  متا - استثمارات في صكوك 

 للبيع.

 

103.891 

  

10.121 

  

300.975 

  

1.138.522 

  

1.553.509     

  - استثمارات في صكوك 

المحتفظ بها بالقيمة العادلة من  

 خالل قائمة الدخل. 

 

 

26.000 

  

 

    - 

  

 

18.000 

  

 

29.059 

  

 

73.059 

محتفظ   - استثمارات في صكوك 

 . حتى تاريخ االستحقاق بها 

 

    - 

  

    - 

  

     - 

  

331.250 

  

331.250 

 329.891  1.434.449  1.612.093  1.648.831  5.025.264 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2021 ديسمبر 31 في كما
 

 )تتمة( .  إدارة المخاطر 35
 

 )تتمة(  السوق ( مخاطر ج
 

 )تتمة( ةالفائد  أسعار مخاطر( 1
 

 
 راسعاأل مخاطر (2

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

 
  6.029:  م 2020)  سعودي  لاير  مليون  5.704  مبلغلمخاطر أسعار السوق    المعرضةاستثمارات الشركة    إجمالي بلغ

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

 الكلية للشركة. 
 
افتراضياً    إن قد يكون على    هاعلى ربح  الشركة  ستثماراتال  السوق  أسعار  في  نقص  أوزيادة    %10  بنسبةتغيراً 

 النحو التالي: 
 
 الشركة  ربح على التأثير العادلة  القيمة في التغيّر 

 ألف لاير سعودي
 32.586±  %10±  م 2021
 22.378 ±  % 10±  م 2020

 
  تؤثر   والتي  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المصنفة  االستثمارات  علىتحليل الحساسية المعروض أعاله    يستند 
 . الشركة ربح على مباشرةً 
 

 العملة  مخاطر (3
التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.    احتماليةمخاطر العملة هي   تعامالت   تنحصرتقلّب قيمة أداة مالية بسبب 
ئيسي في اللاير السعودي والدوالر األمريكي. وبما أن اللاير السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي،  الشركة بشكل ر

 . محدودة فإن مخاطر الصرف األجنبي 
 
 
 
 
 
 

 م 2020 
  3 من أقل  

 أشهر
  أشهر 3 من 

 واحدة  سنة  إلى
  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

  - استثمارات في صكوك 

 متاحة للبيع. 

 

125.000 

  

88.089 

  

306.472 

  

1.188.765 

  

1.708.326 

  - استثمارات في صكوك 

المحتفظ بها بالقيمة العادلة  

 من خالل قائمة الدخل. 

 

 

    - 

  

 

26.000 

  

 

    - 

  

 

47.104 

  

 

73.104 

  - استثمارات في صكوك 

محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق. 

 

 

    - 

  

 

    - 

  

 

    - 

  

 

131.250 

  

 

131.250 

 793.555  1.125.589  956.566  1.760.143  4.635.853 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31في  كما

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة( 35
 
 االئتمان ( مخاطر د

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

 
ومراقبة الذمم  خالل اتباع سياسة مراقبة االئتمان    منمخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء    إدارة تعمل الشركة على  
  مخصص  بتقدير  اإلدارة   تقوم.  معدومة  لديون  التعرض  اطرمخ  حجم  تقليص  أجل  من  مستمرةالمدينة القائمة بصفة  

  مخصص  بقيد   الشركة  تقوم   ، المحددة   المخصصات  إلى  باإلضافة.  حدة  على  حالة  كل  أساس   على  القيمة  انخفاض
الشركة تعمل    كماعلى أعمار أقساط التأمين المستحقة القبض.    بناءً   ،تجميعي  أساس  على  تقديره   يتم   ،للمحفظة  إضافي

الحد  المقابلة   على  باألطراف  المتعلقة  االئتمان  لدى    واالستثمارات   ودائعال   وضع  من خالل  األخرى   من مخاطر 
  A)مصنفة    عالي  ائتماني  تصنيفذات    جهاتمرموقة. وتقوم الشركة بإبرام عقود إعادة تأمين مع    مالية  مؤسسات
 . أو أعلى(

 : المالي األصل  فئة بحسب لالئتمان  القصوى  المخاطر التالي الجدول  يبين
 

 م2020  م 2021 
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    
 633.251  960.758 حكمه في وما النقد
 1.320.043  1.761.300 بالصافي  مدينة، تأمين أقساط
 1.475  7.207 القائمة  المطالبات في التأمين  معيدي حصة
 6.461  7.829 عنها مبلّغ غير المتكبدة  المطالبات في التأمين  معيدي حصة

 1.912.680  1.957.818 استثمارات 
 109.931  85.885 أخرى   موجودات

 2.796.547  3.093.720 ألجل  ودائع
 120.000  120.000 نظامية وديعة

 13.806  14.885 نظامية وديعة على مستحقة إيرادات
 8.009.402  6.914.194 
 

 على   بناءً   الموجودات  ترتيبب  الشركة  لها  تتعرض  التي  ئتماناال  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 لنسبة  عرضة هيو استثمارية غير  درجة  تعتبر  آنفا
 
  م 2021 

  استثمارية  غير درجة 

 المجموع       استثمارية غير درجة  استثمارية  درجة 

 سعودي  لاير ألف 

 960.758    -     -   960.758 نقد وما في حكمه ال

 1.761.300    -     -   1.761.300 صافيبال ،أقساط تأمين مدينة

 7.207    -     -   7.207 قائمةالمطالبات الحصة معيدي التأمين في 

  المتكبدة مطالبات  الحصة معيدي التأمين في  

 مبلّغ عنها الغير 

 

7.829  

 

 -    

 

 -    

 

7.829 

 1.957.818    -     -   1.957.818 استثمارات

 85.885    -     -   85.885 ذمم مدينة أخرى 

 3.093.720    -     -   3.093.720 ودائع ألجل 

 120.000    -     -   120.000 وديعة نظامية 

 14.885    -     -   14.885 مستحقة على وديعة نظامية عموالت 

 8.009.402   -     -    8.009.402 



   شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 (مساهمة سعودية شركة)

 

- 63 - 

  

 يضاحات حول القوائم المالية )تتمة( إ
 م2021ديسمبر  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  

 وئها.أي التزامات حال نش
 
  مواعيد   التالي  الجدول  يلخص.  تعاقدي  غير  التزام   تعتبر  حيث  التحليل  من  المكتسبة  غير  التأمين  أقساط  استثناء  تم   لقد

 :المتوقعة لمخصومةا  غير التعاقدية االلتزامات على بناءً  للشركة المالية المطلوبات  استحقاق
 

 
 
 
 
 

  م 2020 

  استثمارية  غير درجة 

 المجموع   قيمتها  انخفضت  قيمتها  تنخفض لم  استثمارية  درجة 

 سعودي   لاير  ألف 

 633.251  -     -     633.251 نقد وما في حكمه ال

 1.320.043  -     -     1.320.043 صافي بال ،أقساط تأمين مدينة

 1.475  -     -     1.475 قائمةالمطالبات  الحصة معيدي التأمين في 

 المتكبدة مطالبات  الحصة معيدي التأمين في  

 مبلّغ عنها الغير 

 

6.461  

 
   -  

 
   -  

 

6.461 

 1.912.680  -     -     1.912.680 استثمارات

 109.931  -     -     109.931 ذمم مدينة أخرى 

 2.796.547  -     -     2.796.547 ودائع ألجل 

 120.000  -     -     120.000 وديعة نظامية 

 13.806  -     -     13.806 مستحقة على وديعة نظامية  عموالت

 6.914.194     -     -  6.914.194 

 م 2021 

 المجموع   واحدة  سنة  من  أكثر  واحدة  سنة  حتى 

 ألف لاير سعودي  

 604.774  -     604.774 أخرى    ومطلوبات الدفع مستحقة  مصروفات
 125.333  125.333  -      التزام عقود إيجار 

 190.060  -     190.060 الدفع  مستحقالتأمين  عمليات فائض
 25.397  -     25.397 الدفع  مستحقة  تأمين إعادة  أرصدة
 601.168  -     601.168 قائمة   مطالبات
 1.413.888  -     1.413.888 عنها مبلّغال غير متكبدة مطالبات

 74.602  -     74.602 إحتياطي عجز أقساط التأمين
 21.797  -     21.797 تسوية المطالبات  إحتياطي
 33.723  -     33.723 عالقة  ذات  لجهات  مستحقات
 14.885  14.885  -      السعودي  البنك المركزي إلى  الدفع مستحقة  عموالت

 2.965.409    140.218    3.105.627 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2021ديسمبر  31في  كما

 
 .  إدارة المخاطر )تتمة( 35

 

 )تتمة(  السيولةمخاطر ( هـ

 

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

المتوقع أن يتم استردادها أو    منعلى الوديعة النظامية،    المستحقةالملموسة والشهرة والوديعة النظامية واإليرادات  
وا   قبلتسويتها   تستحق ودائع األجل  سنة  )  مليون  2.124بمبلغ  حدة.    1.680  :م 2020ديسمبر  31لاير سعودي 
 . 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

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

ـ بمنأى عن مخاطر االئتمان والسوق والسيولة ـ مثل تلك العوامل    الخدمة  مقدميالشركة أو خارجية على مستوى  
 التشغيل من خالل جميع أنشطة الشركة. تنشأ مخاطر   .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 لضوابطا  توثيق -
 .المخاطر لمواجهة واإلجراءات  الضوابط كفاية ومدى التشغيل لمخاطر  الدوري التقييم   متطلبات -
 . األعمال  ومعاييراألخالقية  المعايير -
 . المخاطر مستوى من التخفيف  وإجراءات سياسات  -

 م 2020 

 المجموع   واحدة  سنة  من أكثر  واحدة  سنة  حتى 

 ألف لاير سعودي  

 540.450  -     540.450 مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى    مصروفات
 135.600  135.600  -    التزام عقود إيجار  

 200.391  -     200.391 الدفع  مستحق التأمينفائض عمليات 
 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 لباتمطا
 263.751     -  263.751 

 20.755  -     20.755 تسوية المطالبات  إحتياطي
 108.521  -     108.521 عالقة  ذات  لجهات  مستحقات
 13.806  13.806  -      البنك المركزي السعودي  إلى  الدفع مستحقة  عموالت

 2.963.554  149.406  3.112.960 
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 حول القوائم المالية )تتمة(   إيضاحات
 م2021ديسمبر  31في  كما

 
 اإلضافية تالمعلوما .  36
 

 المركز المالي قائمة
 
 

 م 2020  م 2021 

 المجموع  المساهمين اتي عمل مين أعمليات الت   المجموع  عمليات المساهمين  مين أعمليات الت  

 لف لاير سعودي أ  لف لاير سعودي أ 

        الموجودات

 633.251 438.019 195.232  960.758 30.067   930.691 نقد وما في حكمهال

 1.320.043 -    1.320.043  1.761.300 -    1.761.300 صافي بال مدينة،مين أت  أقساط

 20.108 -    20.108  27.935 -    27.935 األقساط غير المكتسبة فيحصة معيدي التأمين 

 1.475 -    1.475  7.207 -    7.207 المطالبات القائمة  فيحصة معيدي التأمين 

 6.461 -    6.461  7.829 -    7.829 غ عنها مبلّ المتكبدة غير المطالبات  ال في حصة معيدي التأمين

 68.214 -    68.214  201.042 -    201.042 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 6.029.446 2.461.265 3.568.181  5.703.773 3.104.344 2.599.429 استثمارات

ً  مدفوعة مبالغ  85.086 13.919 71.167  113.254 13.256 99.998 أخرى وموجودات مقدما

 2.796.547 1.151.255 1.645,292    3.093.720 1.085.798   2.007.922 ألجل ودائع

 78.393 78.393 -     69.771 69.771 -    يثاث، بالصافأتجهيزات و

 125.626 125.626 -     112.616 112.616 -    أصول حق استخدام، بالصافي

 61.958 61.958 -     67.277 67.277 -    بالصافي ،وجودات غير ملموسةم

 37.941 37.941 -     39.735 39.735 -    مؤجلة ةي ضريب موجودات 

 98.000 98.000 -     98.000 98.000 -    الشهرة

 120.000 120.000 -     120.000 120.000 -     وديعة نظامية

 13.806 13.806 -     14.885 14.885 -    لى وديعة نظاميةمستحقة ع عموالت

 11.496.355 4.600.182 6.896.173  12.399.102 4.755.749 7.643.353 الموجودات   مجموع
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 حول القوائم المالية )تتمة(   إيضاحات
 م2021ديسمبر  31في  كما
 

 )تتمة(  اإلضافية.  المعلومات  36
 

 )تتمة( المركز المالي قائمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 2020  م 2021 
 المجموع  عمليات المساهمين مين أعمليات الت   المجموع  عمليات المساهمين  مين أعمليات الت  
 لف لاير سعودي أ  لف لاير سعودي أ 

        المطلوبات
 540.450 6.249 534.201  604.774 6.863 597.911 مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

 135.600 135.600 -     125.333 125.333 -    رالتزام عقود إيجا
 200.391 -    200.391  190.060 -    190.060 الدفع مستحقمين أت الفائض عمليات 

 4.873 -    4.873  25.397 -    25.397 الدفع مستحقة تأمين إعادةأرصدة 

 4.023.331 -    4.023.331  4.709.555 -    4.709.555 تأمين غير مكتسبة   أقساط

 446.519 -    446.519  601.168 -    601.168 مطالبات قائمة 

 1.378.294 -    1.378.294  1.413.888 -    1.413.888 عنها المبلّغ غير متكبدة مطالبات

 263.751 -    263.751  74.602 -    74.602 التأمين أقساط عجز إحتياطي

 20.755 -    20.755  21.797 -    21.797 باتتسوية المطال إحتياطي

 108.521 108.521 -      33.723 33.723 -    لجهات ذات عالقة  اتمستحق

 140.012 140.012 -     152.286 152.286 -    نهاية الخدمة  مكافأة مخصص

 317.199 317.199 -     236.610 236.610 -    زكاة وضريبة دخل  مخصص

 13.806 13.806 -     14.885 14.885 -    مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي عموالت

 7.593.502 721.387 6.872.115  8.204.078 569.700 7.634.378 المطلوبات مجموع

        الملكيةحقوق 

 1.200.000 1.200.000 -     1.200.000 1.200.000 -    س المالأر

 867.096 867.096 -     992.210 992.210 -    ظاميإحتياطي ن 

 32.800 32.800 -     43.500 43.500 -    سهمإحتياطي دفعات على أساس األ

 (48.779) (48.779) -     (53.356) (53.356) -    أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين

 1.684.003 1.684.003 -      1.790.700 1.790.700 -    ةأرباح مبقا

 (31.173) (31.173) -     (23.638) (23.638) -     إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة إحتياطي

 198.906 174.848 24.058  245.608 236.633 8.975 ستثماراتالإحتياطي القيمة العادلة ل
 3.902.853 3.878.795 24.058  4.195.024 4.186.049 8.975 الملكية حقوق مجموع

 11.496.355 4.600.182 6.896.173  12.399.102 4.755.749 7.643.353 الملكيةالمطلوبات وحقوق  مجموع
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 حول القوائم المالية )تتمة(   إيضاحات
 م2021ديسمبر  31في  كما
 

 .  المعلومات اإلضافية )تتمة(36
 

 قائمة الدخل

 
 

 

 م 2020  م 2021 

 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

        اإليرادات

 10.447.353 -    10.447.353  11.382.194 -    11.382.194 إجمالي األقساط المكتتبة

ً  –لمعيدي التأمين  صادرةأقساط   (5.953) -    (5.953)  (5.345) -    (5.345) محليا

ً  –لمعيدي التأمين  صادرةأقساط   (59.289) -    (59.289)  (80.737) -    (80.737) دوليا

 10.382.111 -    10.382.111  11.296.112 -    11.296.112 صافي األقساط المكتتبة

 352.371 -    352.371  (678.397) -    (678.397) بالصافي  ،التغيرات في األقساط غير المكتسبة صافي

 10.734.482 -    10.734.482  10.617.715 -    10.617.715 صافي األقساط المكتسبة

        تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (8.262.050) -    (8.262.050)  (9.073.926) -    (9.073.926) إجمالي المطالبات المدفوعة

 20.987 -    20.987  22.393 -    22.393 معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة حصة 

 (8.241.063) -    (8.241.063)  (9.051.533) -    (9.051.533) صافي المطالبات المدفوعة 

 5.269 -    5.269  (154.649) -    (154.649) التغيرات في المطالبات القائمة

 (220.866) -    (220.866)  (35.594) -    (35.594) المتكبدة غير المبلّغ عنها طالبات التغيرات في الم

 (263.751) -    (263.751)  189.149 -    189.149 التأمين  أقساط حتياطي عجز إ التغييرات في 

 (2.263) -    (2.263)  (1.042) -    (1.042) تسوية المطالبات إحتياطيفي  التغيرات

 257 -    257  5.732 -    5.732 في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  التغير

 2.489 -    2.489  1.368 -    1.368 المتكبدة غير المبلّغ عنها في حصة معيدي التأمين من المطالبات التغير

 (8.719.928) -    (8.719.928)  (9.046.569) -    (9.046.569) صافي المطالبات المتكبدة

 (630.734) -    (630.734)  (343.427) -    (343.427) تكاليف اقتناء الوثائق 

 (9.350.662) -    (9.350.662)  (9.389.996) -    (9.389.996) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 1.383.820 -    1.383.820  1.227.719 -    1.227.719 االكتتاب دخلصافي 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2021ديسمبر  31في  كما
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(. 36
 

 )تتمة(قائمة الدخل  

 

 
 
 
 
 

 م 2020  م 2021 

 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين   المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

 ألف لاير سعودي   سعودي ألف لاير  

        ( / إيرادات تشغيلية أخرىاتمصروف)

 (28.770) -    (28.770)  (22.458) -    (22.458) مشكوك في تحصيلها مدينة تأمين أقساطمخصص 

 (585.549) (20.350) (565.199)  (598.594) (12.590) (586.004) عمومية وإدارية وفاتمصر

 (106.467) -    (106.467)  (115.646) -    (115.646) بيع وتسويق  وفاتمصر

 213.295 91.507 121.788  260.437 175.594 84.843 استثمارات، بالصافي  إيرادات

 27.481 31.243 (3.762)  37.590 42.575 (4.985) بالصافي أخرى، إيرادات
 ( 480.010) 102.400 ( 582.410)  (438.671) 205.579 (644.250) )المصروفات( / اإليرادات التشغيلية األخرى مجموع

 903.810 102.400 801.410  789.048 205.579 583.469 الزكاة وضريبة الدخل  ،الدخل قبل الفائض

 -    721.269 ( 721.269)  -    525.122 (525.122) لى المساهمين إفائض التحويل 
 903.810 823.669 80.141  789.048 730.701 58.347 الدخل العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (64.297) (64.297) -     (41.136) (41.136) -    مصروف زكاة 

 (63.244) (63.244) -     (63.995) (63.995) -    مصروف ضريبة دخل 

 776.269 696.128 80.141  683.917 625.570 58.347 الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل صافي  

        

  119.421    119.558  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف( 

 سهم(  كلسعودي لاللاير بال)والمخفضة    ساسيةاأل ربحية السهم
  

5.23 
    

5.83 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2021ديسمبر  31في  كما
 

 .  المعلومات اإلضافية )تتمة(36
 

 لدخل الشاملقائمة ا

 

 

 م 2020  م 2021 

  

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 

  المجموع 

 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

        

 776.269 696.128 80.141  683.917 625.570 58.347 صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

        الشامل االخر الدخل

        : الحقة  سنوات إعادة تصنيفها في قائمة الدخل في  يتم  لنبنود 
 (20.700) (20.700) -      7.535 7.535   -     خسائر إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

        

        : الحقة نواتسإعادة تصنيفها في قائمة الدخل في  يتم  أن  يمكن  أو  يتم بنود 

 168.367 156.813 11.554  46.702 61.785 (15.083) صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

    
    

 923.936 832.241 91.695  738.154 694.890 43.264 الشامل الدخل مجموع

        

        : تسوية

التأمين  عملياتأمين المحول إلى فائض الت   لعمليات العائد  الدخل  ـصافي:  يخـصم

 مستحق الدفع

 

 (58.347 ) 

    

(80.141) 

    
    

 843.795    679.807   للسنة الشامل الدخل مجموع
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2021ديسمبر  31في  كما
 

 .  المعلومات اإلضافية )تتمة(36
 قائمة التدفقات النقدية

 م 2020  م2021 

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

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 823.669 823.669 -      730.701 730.701 -    الزكاة وضريبة الدخل قبلالعائد للمساهمين  الدخلصافي  

        لبنود غير النقدية:ا علىتعديالت 
 80.141 -     80.141  58.347 -    58.347 عمليات التأمين الىصافي الدخل العائد 

 15.266 -     15.266  15.216 -    15.216 استهالك تجهيزات وأثاث 
 16.241 -     16.241  15.939 -    15.939 إطفاء أصول حق استخدام

 15.731 -     15.731  14.446 -    14.446 اء موجودات غير ملموسةإطف
 -     -     -      2.521 2.521 -    بيع تجهيزات وأثاث خسائر أرباح

 16.034 16.034 -      20.386 20.386 -    األسهم أساس على الدفعات مخصص
 28.770 -     28.770  22.458 -    22.458 مشكوك في تحصيلها  مدينة تامين أقساطمخصص 

 ( 876) 182 ( 1.058)  (2.643) (2.643) -     استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلغير محققة من  أرباح
 ( 120.178) ( 40.277) ( 79.901)  (58.357) (27.175) (31.182) العموالت المستقطعة من ودائع ألجل 

 27.294 27.294 -      27.495 27.495 -    نهاية الخدمة  مكافأةمخصص 
 5.244 5.244 -      5.834 5.834 -    ماليه تكاليف

        التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 340.564 -     340.564  (463.715) -    (463.715)  أقساط تأمين مدينة 

 517 -     517  (7.827) -    (7.827) مكتسبةالقساط غير األ فيحصة معيدي التأمين 
 ( 257) -     ( 257)  (5.732) -    (5.732) قائمةالمطالبات ال فيحصة معيدي التأمين 
 ( 2.489) -     ( 2.489)  (1.368)  -    (1.368) عنها المبلّغ غيرمتكبدة المطالبات ال فيحصة معيدي التأمين 

 65.808 -     65.808  (132.828)  -    (132.828)   المؤجلة الوثائق اقتناء تكاليف
 101.223 9.056 92.167  (28.168) 663 (28.831) أخرى وموجودات مقدماً  مدفوعة مبالغ

 182.092 689 181.403  64.324 614 63.710 مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 
 ( 49.540) -     ( 49.540)  20.524 -    20.524 الدفع المستحقة التأمين معيديرصدة أ

 ( 352.888) -     ( 352.888)  686.224 -    686.224 مين غير مكتسبةأأقساط ت
 ( 5.269) -     ( 5.269)  154.649 -    154.649 مطالبات قائمة 

 220.866 -     220.866  35.594 -    35.594 المبلّغ عنها غيرطالبات متكبدة م
 263.751 -     263.751  (189.149) -    (189.149) عجز أقساط التأمين إحتياطي
 2.263 -     2.263  1.042 -    1.042 مطالباتالتسوية   إحتياطي

 27.800 27.800 -      (60.557) (60.557) -    مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 
 -     47.239 ( 47.239)  -    48.133 (48.133) مبالغ مستحقة لعمليات المساهمين

 179.384 745.972 925.356  784.847 916.930 1.701.777 
 ( 4.323) ( 4.323) -      (7.686) (7.686) -    فأة نهاية الخدمة المدفوعة مكا

 ( 48.204) -     ( 48.204)  (68.678) -    (68.678) وثائق اللى حملة إفائض مدفوع 
 ( 92.776) ( 92.776) -      (187.514) (187.514) -    مدفوعة دخل  وضريبة زكاة

 1.556.474 819.831 736.643  661.478 550.772  110.706 التشغيليةمن األنشطة  الناتجصافي النقد 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2021ديسمبر  31في  كما
 

 .  المعلومات اإلضافية )تتمة(36
 

 ات النقدية )تتمة(قائمة التدفق

 

 

 

 م 2020  م2021 

 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 

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (788.850) (300.000) ( 488.850)  (2.213.328) (374.328) (1.839.000) في ودائع ألجل  ايداع

 3.266.791 936.277 2.330.514  1.974.512 466.960 1.507.552 جلألمتحصالت من استحقاق ودائع 
 (13.748.860) (3.983.139) ( 9.765.721)  (15.166.118) (7.033.358) (8.132.760) استثمارات   شراء
 9.729.489    2.793.785    6.935.704  15.541.136 6.452.175 9.088.961 استثمارات   بيع

 (11.840) (11.840) -     (9.115) (9.115) -    استخدام   حق وأصول واثاث تجهيزات شراء
 -    -    -     -    -    -    استخدام حق وأصولتجهيزات واثاث  استبعاد
 (21.444) (21.444) -     (19.765) (19.765) -    موجودات غير ملموسة    شراء
 (1.574.714) (586.361) (988.353)  107.322 (517.431) 624.753 افي النقد المستخدم األنشطة االستثماريةص

        
        التمويليةالتدفقات النقدية من االنشطة 

 -    -    -     (408.000) (408.000) -    مدفوعة أرباح توزيعات
 -    -    -     (14.263) (14.263) -    محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفينشراء أسهم 

 (14.218) (14.218) -     (19.030) (19.030) -    التزام عقود إيجار مدفوع

 (14.218) (14.218) -     ( 441.293) ( 441.293) -    التمويليةصافي النقد المستخدم في األنشطة 
        

 (32.458)  219.252  (251.710)   327.507 (407.952) 735.459 صافي التغير في النقد وما في حكمه
 665.709  218.767  446.942   633.251 438.019 195.232 السنةالنقد وما في حكمه في بداية 
 633.251  438.019  195.232   960.758 30.067 930.691  السنةالنقد وما في حكمه في نهاية 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2021ديسمبر  31في  كما
 
   المقارنة ارقام. 37

في هذه القوائم المالية. ليس لهذه    كما  الحالية   سنةتم تعديل بعض أرقام المقارنة وإعادة تصنيفها لتتوافق مع عرض ال 
 م.  2021 ديسمبر 31التعديالت أي تأثير على صافي الدخل واألرباح المبقاة كما في 

مليون لاير سعودي من " تجهيزات واثاث وأصول    125.6م، تم إعادة تصنيف مبلغ  2020ديسمبر     31كما في
مليون    135.6". وبالمثل تم إعادة تصنيف مبلغ    حق استخدام، بالصافي " إلى " أصول حق استخدام، بالصافي

باإلضافة إلى ذلك، تم  .  لاير سعودي من " مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى " إلى " التزام عقود إيجار "
 مليون لاير سعودي من "مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى" إلى "ودائع ألجل".  73.4إعادة تصنيف مبلغ  

 
 

 وخدمات المرافق الصحية الحكومية  19تأثير كوفيد . 38
 

 مراقبة  العربية  بوبا  تواصل  ،"(  19  -  كوفيد)"  كورونا  فيروس  انتشار  مع  العالم   اقتصادات  من  العديد  تكافح  بينما

  الحالية  الخدمة  مستويات  استدامة  لضمان  المخاطر  وإدارة   األعمال  استمرارية  خطط  وتحديث  كثب   عن  الوضع 

  عميق  تأثير   له  19  -  كوفيد.  موظفيها  وصحة  سالمة  على  الحفاظ  مع  مختلفة  سيناريوهات  ظل   في  التشغيلية  واألنشطة

  للعديد  نظًرا.  أدناه  موضح  هو كما الطبية المطالبات أنماط ذلك في بما  الصحي، التأمين قطاع جوانب من العديد على

 أساس  على  وأحكامها  تقديراتها  وتحديث   تقييم  إعادة   اإلدارة   تواصل  الوباء،  وشدة   بمدة   المحيطة  اليقين  عدم   أوجه  من

 تاريخ   في  كما  قويًا  للشركة  المالية  والمالءة   السيولة  مركز  ظل.  المتوقعة  تلك  عن  الفعلية  النتائج  تختلف  قد.  منتظم 

  . المالية القوائم   هذه  إصدار

 

  م،2020 عام من الثاني  الربع نهاية  في والحجر االغالق إجراءات بتخفيف السعودية  العربية المملكة قامت أن  وبعد

ً   الصحية  الخدمات  على  الطلب  تحسن   إلى  ذلك  وأدى.   م 2021  عام   وطول  عام ال  من  الثاني  النصف   خالل  تدريجيا

.  19  كوفيد  قبل  كانت  التي  المستويات  عن  الحالي  العام   من   الثاني  النصف   خالل  المتكبدة  المطالبات  في  ملحوظة  زيادة

إحتياطي    رصيد  لديها  مازال  شركة  فإن  ثم،  ومن  ؛القادمة  القليلة  األشهر  خالل  النمط  هذا  استمرارية  الشركة  تتوقع

.  مطالباتال  في  الزيادة   لتغطية  كافية  باحتياطيات  ظهااحتفا  لضمان  سعودي  لاير  مليون  74.6  قدره    عجز أقساط التأمين

التأمين  حساب  يتبع أقساط  عجز  المركزي  عن  الصادر  173  رقم  شورالمن  هذا  إحتياطي    بتاريخ   السعودي   البنك 

التأمين  إحتياطي  ب  االحتفاظ  التأمين  شركات  من  يتطلب  والذي  ،م 16/01/2019 أقساط    تغطية  حالة  في  عجز 

 .الصلة   ذات المتوقعة والمصروفات بالمطالبات  الصلة ذي المكتسبة غير األقساط احتياطي
 

  الحكومية الخدمات  مقدمي تأثير

   

  من  11  المادة   تفعيل  بخصوص  م 17/12/2020  بتاريخ  895  رقم   تعميم   التعاوني  الصحي  ضمانال   مجلس  أصدر

  الخدمات  مزودي   بإدراج  م1/1/2021  من  اعتباراً   الطبي  التامين  شركات   طالب   حيث   التعاوني  الصحي   التامين  نظام 

  للتعميم يكون  ان يتوقع.  المعتمد المالي التعويض  بهيكل االلتزام  مع الطبية همشبكات في المعتمدين الحكومية  الصحية

  بين  العالقة  تحدد  التي  اإللزامية  والبروتوكوالت  األسعار  إلى  اً نظر  المستقبلية  الطبية  المطالبات   على  جوهري  تأثير

  895 رقم  التعميم بتطبيق  المحيطة  اليقين عدم  أوجه من  للعديد نظراً و.  التأمين وشركات الحكومية الصحية المنشآت

      .منتظم   أساس  على  واحكامها  تقديراتها  وتحديث  تقييم   بإعادة   وتقوم   كثب،  عن  الوضع  بمراقبة  اإلدارة   تستمر  وتطبيقه،
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2021ديسمبر  31في  كما
 

 .  توزيعات األرباح 39

  31رباح إلى المساهمين عن السنة المنتهية في  األم، اقترح مجلس إدارة الشركة دفع توزيعات  2021ابريل    25  في
 سعودي. تمت الموافقة على توزيع تلك  مليون لاير   408لاير سعودي للسهم وبإجمالي  3.4م بواقع  2020  رديسمب

  دفع م، وبناًء عليه تم  2021يونيو  24  في  المنعقد  ةغير العادي  امةاألرباح من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية الع
 م. 2021يوتوزيعات األرباح في يول
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