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من   الموجزة.  جزءا    24إلى    1تعتبر اإليضاحات المرفقة  المالية األولية   ال يتجزأ من هذه القوائم 
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  ةالموجز  األوليةقائمة المركز المالي 

  م2021 يونيو  30كما في 

   
 م2021 يونيو  30
  )غير مراجعة(  

 م2020ديسمبر 31
 )مراجعة(    

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  إيضاح 
      

      الموجودات
 633.251  730.564  4 نقد وما في حكمهال

 1.320.043  2.221.598  5 تأمين مدينة، بالصافيأقساط 
 20.108  24.595  9.1 مكتسبةالقساط غير األحصة معيدي التأمين في 
 1.475  4.370  9.2 قائمةالمطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 6.461  6.540  9.2 عنها  مبلّغحصة معيدي التأمين في المطالبات المتكبدة غير 
 68.214  229.743   اقتناء وثائق مؤجلةتكاليف 

 6.029.446  6.758.769  6 استثمارات 
وموجودات أخرى  158.460  130.812   مبالغ مدفوعة مقدماً 

 2.723.173  1.924.118  7 ودائع ألجل
 204.019  196.190   تجهيزات واثاث وأصول حق استخدام، بالصافي

 61.958  65.822   بالصافي، موجودات غير ملموسة
 37.941  39.066  15 ؤجلةموجودات ضريبية م

 98.000  98.000   الشهرة  
 120.000  120.000  8 وديعة نظامية

 13.806  14.405  8 مستحقة على وديعة نظامية عموالت

 11.496.355  12.564.592   مجموع الموجودات

      
      المطلوبات
 676.050  1.147.942   مستحقة الدفع ومطلوبات أخرىمصروفات  

 200.391  229.728   فائض عمليات التأمين مستحق الدفع
 4.873  11.428   ارصدة إعادة تأمين مستحقة الدفع

 4.023.331  4.741.924  9.1 غير مكتسبةتأمين اقساط 
 446.519  555.834  9.2 مطالبات قائمة

 1.378.294  1.247.882  9.2 عنها  مبلّغمطالبات متكبدة غير 
 263.751  178.041  9.2 مينأقساط التأ احتياطي عجز

 20.755  20.216  9.2 احتياطي تسوية المطالبات
 108.521  28.886  14 لجهات ذات عالقة  اتمستحق

نهاية الخدمة مخصص   140.012  145.789   مكافأة 
 317.199  229.862  15 وضريبة دخلزكاة  مخصص 
 13.806  14.405  8 السعوديالبنك المركزي مستحقة الدفع إلى  عموالت

 7.593.502  8.551.937   مجموع المطلوبات

      
      حقوق الملكية
 1.200.000  1.200.000   16 راس المال

 867.096  867.096   17 حتياطي نظاميإ
 32.800  33.587    السهمدفعات على أساس  

 (48.779)  (39.258)    أسهم الموظفين برنامجأسهم محتفظ بها بموجب 
 1.684.003  1.703.864    مبقاهأرباح  

 (31.173)  (31.173)    إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة  إحتياطي
 174.848  261.588    العائد للمساهمين –حتياطي القيمة العادلة لالستثمارات إ

 3.878.795  3.995.704     المساهمينمجموع حقوق 
 24.058  16.951    العائد لحملة الوثائق –تثمارات العادلة لالس  حتياطي القيمةإ

 3.902.853  4.012.655     الملكية مجموع حقوق

 11.496.355  12.564.592   وحقوق الملكيةمجموع المطلوبات  
           

 اإلدارةرئيس مجلس      والرئيس التنفيذي  اإلدارةعضو مجلس 
 يس والرئعضو مجلس اإلدارة    

 التنفيذي المالي
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 سعودية( )شركة مساهمة

من   المالية األولية  جزءا    24إلى    1تعتبر اإليضاحات المرفقة   الموجزة.  ال يتجزأ من هذه القوائم 
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 (مراجعةغير  الموجزة )الدخل األولية  قائمة 
والستة أشهر المنتهيتين في     م2021يونيو   30لفترتي الثالثة أشهر 

                                                               
 

     
  

والرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة    عضو مجلس اإلدارة 

والرئيس عضو مجلس اإلدا   رة 
 المالينفيذي الت

  

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترة   يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 م2020  م2021  م2020  م2021  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سـعودي(   )ألف لاير سعودي(  ـعودي( )ألف لاير س إيضاح 

         االيرادات

 5.713.196  5.822.498   2.243.218  2.569.717   إجمالي األقساط المكتتبة

 (2.270)  (2.551)   (1.140)  (1.293)   محلياً  –لمعيدي التأمين أقساط صادرة 

 ( 25.912)  (38.905)   (9.478)  (15.551)   دوليا   –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 5.685.014  5.781.042   2.232.600  2.552.873   صافي األقساط المكتتبة

 (316.111)  (714.106)   463.947  16.201   ، بالصافي   المكتسبةصافي التغيرات في األقساط غير 

 5.368.903  5.066.936  2.696.547  2.569.074  صافي األقساط المكتسبة

         تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (3.935.868)  (4.314.323)   (1.597.818)  (2.121.483)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 5.335  12.500   2.668  6.250  حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة

 (3.930.533)  (4.301.823)   (1.595.150)  (2.115.233)  صافي المطالبات المدفوعة 

 207.056  (109.315)   197.079  (42.263)   التغيرات في المطالبات القائمة

(115.678)  80.641   المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنهاالتغيرات في     130.412  (109.814) 

 (285.653)  85.710   (285.653)  24.917   التغيرات في عجز أقساط التأمين

(521)  447   التغيرات في احتياطي تسوية المطالبات    539  (438) 

(360)  2.058   المطالبات القائمةالتغير في حصة معيدي التأمين من     2.895  (286) 

 1.405  79  151  (563)  التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها 

 (4.118.263)  (4.191.503)  (1.800.132)  (2.049.996)  تكبدةصافي المطالبات الم

 (422.320)  (124.048)   (285.497)  (67.380)  تكاليف اقتناء الوثائق  

 (4.540.583)  (4.315.551)  (2.085.629)  (2.117.376)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 828.320  751.385  610.918  451.698  صافي نتائج االكتتاب

         تشغيلية أخرى إيرادات/)مصروفات(

 (4.478)  (26.361)   ( 26.049)  (9.342)   أقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها مخصص

 (269.702)  (270.621)   (127.475)  (138.599)   مصروفات عمومية وإدارية 

 ( 53.678)  (54.457)   ( 25.953)  (23.490)   مصروفات بيع وتسويق

 111.096  133.752   50.291  73.876   إيراد استثمارات، بالصافي 

 14.009  20.234   7.663  9.883  إيرادات أخرى، بالصافي 

 (202.753)  (197.453)   (121.523)  (87.672)  التشغيلية األخرى )المصروفات( /اإليرادات مجموع 

         

 625.567  553.932  489.395  364.026  ة وضريبة الدخلدخل الفترة قبل الفائض، الزكا

صافي الدخل العائد إلى عمليات التأمين )التحويل إلى فائض مستحق 

 1 الدفع(

 

(30.414) 

  

(46.337 ) 

  

(44.903)  

 

(56.853 ) 

 568.714  509.029  443.058  333.612  صافي الدخل العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 ( 35.465)  (35.633)  ( 20.495)  (17.315) 15 اة كز

 ( 45.608)  (45.535)  ( 34.656)  (28.338) 15 ضريبة دخل

 487.641  427.861  387,907  287.959  صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

 

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(
 

 

119.611 

 

 

 

119.446 

 
119.531  119.396 

 4.08  3.58  3.25  2.41 19 ربحية السهم األساسية والمخفضة )باللاير السعودي لكل سهم(
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العربية للـش  التعاوني تأمينركة بوبا 

 سعودية( )شركة مساهمة

من   الموجزة.  جزءا    24إلى    1تعتبر اإليضاحات المرفقة  المالية األولية   ال يتجزأ من هذه القوائم 
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 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة(

والستة أشهر المنتهيتين في    م                                                                 2021يونيو   30لفترتي الثالثة أشهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

والرئيس التنفيذي    عضو مجلس اإلدارة 
 

 رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس    عضو مجلس اإلدارة 

 نفيذي الماليالت

  

 يونيو 30أشهر المنتهية في الستة لفترة   يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 م2020     م2021     م2020     م2021     

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  

         

 487.641  427.861  387.907  287.959  صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

         

 الدخل الشامل اآلخر

 

 

     

 

 

بنود يتم أو يمكن أن يتم اعادة تصنيفها في قائمة الدخل 

 األولية الموجزة في فترات الحقة 
 

     
 

 

         صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع:

 50.878  86.740   89.296  73.189   العائد للمساهمين -

 1.490  (7.107)   16.933  (3.373)   ثائقالعائد لحملة الو -

   69.816  106.229  79.633  52.368 

         

 540.009  507.494  494.136  357.775  مجموع الدخل الشامل للفترة
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العربية للـش  التعاوني تأمينركة بوبا 

 مساهمة سعودية(  )شركة

من   ا  جزءا    24إلى    1تعتبر اإليضاحات المرفقة  المالية األولية   لموجزة.ال يتجزأ من هذه القوائم 
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 الموجزة األولية   الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 
 للمساهمين لعمليات العائد

  
 

 م )ألف لاير سعودي(2021

  
 

 
 

 
 المالرأس 

 
 

 
 

 حتياطي إ
 نظامي 

 
 

 
 

 دفعات على 
 األسهمأساس 

 
 

 محتفظأسهم 
  بها

 برنامج  بموجب
 لموظفيناهم سأ

 
 

 
 

 
 هأرباح مبقا

 
 

 إعادة حتياطي إ
 مخصص قياس

 نهاية مكافأة
 الخدمة

 
 القيمة حتياطي إ

 العادلة
العائد  لالستثمارات

لعمليات 
  للمساهمين

 مجموع حقوق

 عمليات
 المساهمين

 
 

 القيمة حتياطي إ
 ـالستثمارات لالعادلة 

 حملة لعمليات العائد
 الوثائق

 
 

 
 

 حقوق مجموع
 الملكية

            

 3.902.853 24.058 3.878.795 174.848 (31.173) 1.684.003 (48.779) 32.800 867.096 1.200.000  )مراجعة( م2020 ديسمبر 31الرصيد في 

            

            الدخل الشامل للفترة مجموع

 427.861  - 427.861  -  - 427.861  -  -  -  -  بعد الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  على مخصص مكافأة نهاية الخدمة إعادة قياسخسائر 

 79.633 (7.107) 86.740 86.740  -  -  -  -  -  -  التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

 507.494 (7.107) 514.601 86.740  - 427.861  -  -  -  -  للفترة الشامل الدخل مجموع

            

 10.308  - 10.308  -  -  -  - 10.308  -  -  األسهم أساس على  الدفعات معامالت

  -  -  -  -  -  - 9.521 (9.521)  -  -  توزيع أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين

 (408.000)  - (408.000)  -  - (408.000) - -  -  -  (23 إيضاح)أرباح توزيعات 

مساهمين غير / )إلى(  من ضريبة دخل مستحقة لالسترداد

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  نسعوديي

 4.012.655 16.951 3.995.704 261.588 (31.173) 1.703.864 (39.258) 33.587 867.096 1.200.000  (مراجعةم )غير 2021 يونيو 30الرصيد في 

 
                         

     
   

     رئيس مجلس اإلدارة
  

والرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة 

 
  

والرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة 
  المالي
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العربية للـش  التعاوني تأمينركة بوبا 

 مساهمة سعودية(  )شركة

من   ا  جزءا    24إلى    1تعتبر اإليضاحات المرفقة  المالية األولية   لموجزة.ال يتجزأ من هذه القوائم 
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 األولية الموجزة )تتمة( الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 
 للمساهمين لعمليات العائد

  

 

 م )ألف لاير سعودي(2020

  

 
 

 
 

 رأس المال

 

 
 

 
احتياطي 

 نظامي 

 

 
 

 
 دفعات على 

 أساس األسهم

 

 
أسهم محتفظ 

 ا به
 بموجب برنامج 

 أسهم الموظفين

 

 
 

 
 

 أرباح مبقاة

 

 
احتياطي إعادة 

قياس مخصص 
مكافأة نهاية 

 الخدمة

 

 القيمة حتياطي إ
 العادلة

العائد  لالستثمارات
لعمليات 

 للمساهمين

 مجموع حقوق
 عمليات

 المساهمين

 

 
احتياطي القيمة 

العادلة لالستثمارات ـ 
العائد لعمليات حملة 

 الوثائق

 

 
 

 
موع حقوق مج

 الملكية

            

 3.044.897 12.504 3.032.393 18.035 (10.473) 1.128.973 (57.538) 25.525 727.871 1.200.000  م )مراجعة(2019ديسمبر  31الرصيد في 

    

 

       

            مجموع الدخل الشامل للفترة

 487.641  - 487.641  -  - 487.641  -  -  -  -  بة الدخلصافي الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد الزكاة وضري

 -  - -  -  - -  -  -  -  -  خسائر إعادة قياس على مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 52.368 1.490 50.878 50.878  -  -  -  -  -  -  العادلة الستثمارات متاحة للبيعالتغيرات في القيمة 

 540.009 1.490 538.519 50.878  - 487.641  -  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للفترة

            

 6.499  - 6.499  -  -  -  - 6.499  -  -  معامالت الدفعات على أساس األسهم

  -  -  -  -  -  - 8.759 (8.759)  -  -  الموظفينتوزيع أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم 

(1.873)  -  - (1.873)  -  -  -  -  )إلى( مساهمين غير سعوديين/من ضريبة دخل مستحقة لالسترداد  -  (1.873)  

  3.589.532 13.994 3.575.538 68.913 (10.473) 1.614.741 (48.779) 23.265 727.871 1.200.000  م )غير مراجعة(2020يونيو  30الرصيد في 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

   
 
  

   
 

والرئيس التنفيذي       رئيس مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة 

 
  

والرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة 
  المالي
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العربية للـش  التعاوني تأمينركة بوبا 

 مساهمة سعودية(  )شركة

من  ت الموجزة.  جزءا    24إلى    1عتبر اإليضاحات المرفقة  المالية األولية   ال يتجزأ من هذه القوائم 
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 الموجزة )غير مراجعة(ت النقدية األولية ائمة التدفقاق
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

     
 

 

والرئيس التنفيذي  اإلدارةرئيس مجلس      عضو مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة    

 والرئيس التنفيذي المالي

  

 

 يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في    

 م2020  م2021  

 )ألف لاير سـعودي(  )ألف لاير سـعودي( إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 568.714  509.029  الزكاة وضريبة الدخل   قبلصافي الدخل العائد للمساهمين  

     تعديالت على البنود غير النقدية:

 56.853  44.903  صافي الدخل العائد إلى عمليات التأمين  

 15.998  15.457  استهالك واطفاء تجهيزات وأثاث وأصول حق استخدام    

 8.102  6.839  اطفاء موجودات غير ملموسة    

 6.499  10.308  ظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفينمخصص أسهم محتف

 4.478  26.361  أقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها     مخصص

محققة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة  خسائر / )أرباح( غير  

 الدخل

  

(1.032) 

  

474 

 (4.554)  (13.837)  محققة من استثمارات أرباح

 11.242  9.271  صص مكافأة نهاية الخدمة  مخ

 2.698  3.155  تكاليف مالية
  610.454  670.504 

     والمطلوبات التشغيلية:التغيرات في الموجودات  

 (668.911)  (927.916)  أقساط تأمين مدينة

 598  (4.487)  حصة معيدي التامين في األقساط غير المكتسبة

 286  (2.895)  المطالبات القائمة حصة معيدي التأمين في  

 (1.405)  (79)  غير المبلغ عنهاحصة معيدي التامين في المطالبات المتكبدة  

 134.022  (161.529)  تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة

 48.594  27.648  مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 48.451  69.997  مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 9.079   6.555  المستحقة الدفعارصدة معيدي التامين  

 315.513   718.593  أقساط تامين غير مكتسبة

 (207.056)   109.315  مطالبات قائمة

 109.814  (130.412)   غير مبلغ عنهامطالبات متكبدة  

    285.653    (85.710)  احتياطي عجز أقساط التأمين

 438  (539)  احتياطي تسوية مطالبات

 (4.344)  (79.635)  مستحقة لجهات ذات عالقةمبالغ  

  149.360  741.236 

 (2.569)  (3.494)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة  

 (13.842)  (15.566)  فائض مدفوع الى حملة الوثائق

 (10.574)  (169.630)  زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 714.251  (39.330)   األنشطة التشغيلية ج منالنات  /)المستخدم في(  صافي النقد  
     االنشطة االستثمارية  التدفقات النقدية من

 (669.045)  (536.000) 7 ايداع في ودائع ألجل

 2.046.459  1.335.055 7 متحصالت من استحقاق ودائع ألجل  

 (4.185.874)  (9.232.167) 6 شراء استثمارات

 1.781.484  8.597.346  بيع استثمارات

 (5.101)  (7.628)  شراء تجهيزات وأثاث وأصول حق استخدام

 (7.971)  (10.703)   شراء موجودات غير ملموسة  
 (1.040.048)  145.903  األنشطة االستثمارية  (المستخدم في)  /الناتج من  صافي النقد  

AlbornoA
Stamp
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من  ت الموجزة.  جزءا    24إلى    1عتبر اإليضاحات المرفقة  المالية األولية   ال يتجزأ من هذه القوائم 

-8- 
 

)تتمة(  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 م 2021يونيو  30أشهر المنتهية في   ستةاللفترة 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

     

والرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة    عضو مجلس اإلدارة 

والرئيس    عضو مجلس اإلدارة 
 التنفيذي المالي

  

     
     

 

 يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في    

 م2020  م2021  

 سـعودي()ألف لاير    )ألف لاير سـعودي( إيضاح 

     

     التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

 (6.651)  (9.260)  التزام عقود إيجار مدفوع

 (6.651)  (9.260)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     

 (332.448)  97.313  صافي التغير في النقد وما في حكمه

 665.709  633.251  الفترةالنقد وما في حكمه في بداية  

 333.261  730.564  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

     

     معامالت غير نقدية

 (52.368)  (79.633)  أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

 54.245  2.739  زيادة في التزام عقود إيجار/ أصول حق استخدام

 (1.873)  -  غير سعوديين)إلى( مساهمين    /  لالسترداد منضريبة دخل مستحقة  

 -  408.000 23 توزيعات أرباح

AlbornoA
Stamp
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م2021يونيو  30كما في 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية  .1
 

بموجب   ةها في المملكة العربية السعوديتأسيسسعودية تم  مساهمة  شركة  هي  (  "الشركة" التعاوني )  تأمينشركة بوبا العربية لل

التجارة و الثاني    24ك بتاريخ    /138رقم    االستثمارقرار وزارة    السجل  (. رقمم2008مايو    1الموافق  )هـ  1429ربيع 

بتاريخ    4030178881  هو  للشركة التجاري االولجماد   5الصادر    عنوان   .(م2008مايو    11الموافق  )هـ  1429  ىى 

 :كما يليللشركة المسجل المركز الرئيسي 
 

 حي الخالدية 
  األمير سعود الفيصلشارع 
 مبنى الخطوط السعودية مقابل

 23807ص.ب ، 21436جدة  
 المملكة العربية السعودية  

 

ً مبادئ التامين  أساسفي المملكة العربية السعودية على  تأمينال أعماللدى الشركة ترخيص لمزاولة  للمرسوم  التعاوني وفقا

ً   (م2007  سبتمبر  11الموافق  )هـ  1428شعبان    29بتاريخ    74الملكي رقم م/  بتاريخ   279لقرار مجلس الوزراء رقم    وفقا

   .(م2007 سبتمبر 10الموافق  )هـ 1428شعبان  28
   

أ تقديم خدمات    هدافتتمثل  في  واأل   تأمينالالشركة  بهالتعاوني  المتعلقة  السعودية    انشطة  العربية  المملكة  ً في  لنظام  ل  وفقا

 الطبي فقط. تأمينالمجال الشركة في  تعملشركة واالنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.  األساسي لل
 

  البنك المركزي السعودي التنفيذية الصادرة عن    للوائحوفقاً    التامين  عملياتوافق مجلس اإلدارة على توزيع الفائض من  ي

التأمين بينما يحصل حملة    عملياتمن الفائض السنوي من    %90على نسبة  المساهمين في الشركة  يحصل  "( حيث  ساما )" 

 المساهمين بالكامل.   عملياتالتأمين يتم تحويله الى    عمليات. أي عجز ينشأ عن  % 10وهي    النسبة المتبقية وثائق التامين على  
 
 عداداإل أساس  .2
 

 )أ( أساس االلتزام

الدولي   المحاسبة  لمعيار  وفقاً  للشركة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  األولي"   (34)تم  المالي  في  ا  "التقرير  لمعتمد 

   .واإلصدارات والمعايير األخرى المعتمدة من هيئة المحاسبين السعوديين القانونيين ،المملكة العربية السعودية
 

باستثناء قياس االستثمارات بالقيمة ،  مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخيةل  وفقاالموجزة  يتم إعداد القوائم المالية األولية  

المستندة إلى األسهم التي يتم تسويتها نقًدا والتزامات  والمطلوبات    العادلة من خالل قائمة الدخل واالستثمارات المتاحة للبيع

المحد للموظفين)دة  المزايا  الخدمة  نهاية  الحالية  (مكافآت  بالقيمة  األولية حسب  المسجلة  المالي  المركز  قائمة  يتم عرض   .

باستثناء السيولة.  للبيع  ترتيب  المتاحة  واالثاث  و  االستثمارات  غير  االحق  والموجودات  التجهيزات  والموجودات  ستخدام 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مخصص  و  نظاميةالوديعة  المستحقة على  العموالت  الالملموسة والشهرة والوديعة النظامية و

، فإن جميع الموجودات والمطلوبات األخرى هي ذات طبيعة قصيرة السعودي  البنك المركزيمستحقة الدفع إلى  الوااليرادات  

 . النص على خالف ذلكإال إذا تم ، األجل
 

حسابات   لكل من  العربية السعودية )اللوائح التنفيذية(، فإن الشركة تحتفظ بسجالت مستقلةوفقاً ألحكام نظام التأمين في المملكة  

"عمليات التأمين" و"عمليات المساهمين". وبالتالي، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائدة 

قائمة  ( حول القوائم المالية األولية  20)  اإليضاح  دميق  إلى عمليات التأمين أو عمليات المساهمين في الحسابات ذات الصلة.

المالي   الشاملواألولية    الدخل  وقوائمالمركز  النقديةاألولية    الدخل  وعمليات األولية    والتدفقات  التأمين  عمليات  من  لكل 

 . منفصلالمساهمين بشكل 

 

  بجانب المالية السنوية بالكامل ويجب أن تقرأ    للقوائمجميع المعلومات المطلوبة    الموجزة  ال تتضمن القوائم المالية األولية

 م. 2020ديسمبر  31المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في  القوائم
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2021 يونيو 30 كما في
 
 ساس اإلعداد )تتمة(أ .2

 

 )تتمة( أساس االلتزام  )أ(

 . بشكل كاملقد ال تكون هذه القوائم المالية األولية الموجزة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة 

 

 .تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي وتم تقريب األرقام ألقرب ألف صحيح

  

 المحاسبية الهامة فتراضاتالتقديرات واالاألحكام و   )ب(
 

تؤثر على تطبيق السياسات    وافتراضاتأحكام وتقديرات    إتباعللشركة من اإلدارة    الموجزة  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية

المصرح عنها فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات وإفصاحات المالحظات   المحاسبية والمبالغ 

 التقديرات.  هذهالمرفقة بما في ذلك اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن 
 

األولية   إطار وفي   المالية  القوائم  هذه  التي  الموجزة  إعداد  الجوهرية  التقديرات  فإن  السياسات   اتبعتها،  تطبيق  في  اإلدارة 

السياسات   نفسسياسات إدارة المخاطر هي    والتي تتضمن  المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات

قامت الشركة بمراجعة المصادر    ذلك،ومع    م.2020ديسمبر    31وللسنة المنتهية في    المطبقة في القوائم المالية السنوية كما في

 (19)كوفيد    المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة  القوائمعنها في    اإلفصاحالرئيسية لعدم اليقين بشأن التقديرات التي تم  

على  و المترتبة  رقم  صدور  اآلثار  قبل    11المادة  ب  المتعلق  895التعميم  التعاونيمن  الصحي  التأمين  لمزيد من  .  مجلس 

( إلى اإليضاح  الرجوع  الرجاء  األولية 22التفاصيل  المالية  القوائم  هذه  تقييم الموجزة  ( حول  اإلدارة في  تستمر  . وسوف 

 وبيان أي تغيرات مطلوبة في فترات التقرير المالي المستقبلية. الوضع

 عملياتموسمية ال  )ج(
 

 .أرباح التشغيل من فترة إلى أخرى تتفاوتمن المتوقع أن   ،عملياتالنظراً لموسمية 
 

 المحاسبية الهامة .  السياسات3
 

مع تلك  متماثلةالموجزة هي المالية األولية  قوائمإن الـسياـسات المحاـسبية والتقديرات واالفتراـضات المـستخدمة في اعداد ال 

 عدا ما هو موضح أدناه:، م2020ديسمبر  31المستخدمة في اعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
 

ة للتقـ    (أ ة تفســـــير  اتســـــيرالـجدـيدة وتف  ةرير الـماليـ االمـعايير اـلدولـي ة للتقـ   لجـن الـجدـيدة    ةالـماليـ   ريراالمـعايير اـلدولـي

 وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة
 

( ومعيار المحاسبة الدولي  9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) :2المرحلة    -"تعديل سعر الفائدة المرجعي "  

 ( 16الي )( والمعيار الدولي للتقرير الم4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39)
 

تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عند اســتبدال ســعر الفائدة بين البنوك بســعر فائدة بديل خالي  

 التالية: العمليةمن المخاطر تقريباً. تتضمن التعديالت الطرق 

 

يتطلبها مباشرة هذا    التي  معالجة التغيرات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النقدية  العمليةتتطلب الطريقة   •
 على سعر الفائدة المتغير، وبما يماثل الحركة في أسعار الفائدة في السوق.  التعديل

السماح بعمل التعديالت المطلوبة وفقاً لتعديل سعر الفائدة بين البنوك لتخصيص التحوط وتوثيق التحوط دون   •
 توقف العالقة التحوطية. 

يق المتطلبات المحددة بشكل منفصل عند تخصيص أداة سعر الفائدة الخالي  تقديم اعفاء مؤقت للمنشآت من تحق  •
 .مخاطرمن المخاطر كتحوط لعنصر 

 
في   العمليةالشركة استخدام الطرق    يلم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية االولية الموجزة للشركة. تنو

 . في حال كانت قابلة للتطبيقالفترات المستقبلية 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 

 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات3
 

 لم تدخل حيز التنفيذوالتي المعايير الصادرة    (ب
 

. تعتزم الشـــركة الموجزة األوليةفيما يلي المعايير الصـــادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصـــدار القوائم المالية  

 .ذتطبيق المعايير التالية حالما تصبح قيد التنفي
 

 
 عقود التأمين  -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 
 نظرة عامة 

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

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

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

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

 المشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض المعايير المحددة، (1

 عناصر االستثمار المميزة، و   (2

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

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

 ((.  15للتقرير المالي )
 

 القياس  

السياسات  ( الذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام 4وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

( نماذج القياس المختلفة 17م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )2005المحاسبية ألغراض القياس القائمة قبل شهر يناير 

 التالية:  
 

 يستند النموذج العام إلى "الفئات التأسيسية" التالية: 

 التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من: ( أ

 جحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية، التقديرات المر •

التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية،  •

 و

 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.   •
 
هامش الخدمات التعاقدية: يمثل هامش الخدمات التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين، ويتم إدراجه حالما   ( ب

تقوم المنشأة بتقديم خدمات في المستقبل.  ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. يتم تسجيل أي  

ب استيفاؤها في بداية العقد ضمن الربح او الخسارة. في نهاية كل فترة تقرير مالي الحق، عجز في التدفقات النقدية التي يج

 يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشمل كل من: 

الخدمات  • وهامش  المستقبلية  بالخدمات  المتعلقة  النقدية  التدفقات  استيفاء  من  يتكون  الذي  المتبقي  التغطية  التزام 

 و تعاقدية لمجموعة عقود التأمين في ذلك التاريخ، ال

التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين  •

 في ذلك التاريخ.  

 

 المعيار / التفسير  

 

 

 الوصف

تبدأ  التي  الفترات  على                                                                 تنطبق 

 في او بعد التواريخ أدناه:  

 انظر اإليضاح أدناه عقود التأمين (17المعيار الدولي للتقرير المالي )

 انظر اإليضاح أدناه األدوات المالية  (9المعيار الدولي للتقرير المالي )

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

(37) 

 

 تكلفة إتمام العقد - العقود المتوقع خسارتها

 

 2023 نايري1
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 
 
 )تتمة( المحاسبية الهامة السياسات.  3
 

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

 

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

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 المتبقي في قائمة  

على هامش الخدمات التعاقدية بمعدالت ثابتة عند االعتراف األولي بالعقد )معدل الخصم المستخدم  الدخل.  تضاف الفائدة  

في بداية العقد لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية(. إضافة إلى ذلك، يتم تحويل هامش الخدمات التعاقدية إلى قائمة  

كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في مجموعة عقود الدخل استناداً إلى وحدات التغطية التي تعكس 

 التأمين. 

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

العقد يحقق ه التقييم لمعرفة ما إذا كان  ذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقاً.   المباشرة"(.  يتم عمل هذا 

 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

 المخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية. التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال و (2
 

بسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم  إضافة إلى ذلك، ي سمح بطريقة توزيع األقساط الم 

مدة سنة واحدة أو قياساً ال يختلف بشكل جوهري عن النموذج العام أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين ل

أقل. وبهذه الطريقة يتم موائمة التزام التغطية المتبقي مع القسط الم ستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات النقدية المكتسبة 

يظل النموذج العام قابالً للتطبيق من أجل قياس المطالبات   ، ما لم تختار الشركة االعتراف بالدفعات كمصروفات،  من التأمين

إال انه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية في حال    لمتكبدة.ا

 أن التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها/ استالمها خالل سنة واحدة أو أقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها. 

 
 تاريخ السريان 

(  9( حيز التنفيذ وتأجيل االعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي )17إن تاريخ دخول المعيار الدولي للتقرير المالي )

يسمح بالتطبيق المبكر في حال تطبيق كل من المعيار    م.2023يناير    1( حالياً هو  4في المعيار الدولي للتقرير المالي )

( "األدوات المالية". ستقوم 9( "اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقرير المالي )15المالي )  الدولي للتقرير

 الشركة بتطبيق التفسير اعتباراً من تاريخ السريان الفعلي له. 
 

 التحول 

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

 إما طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة.   تبنيالمنشأة عندئذ 
 

 العرض واالفصاح 

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

 التأثير 

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

 ( تأثيٌر على المجاالت التالية:  17الشركة أنه سيكون لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
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 الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021يونيو  30كما في 
 
 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات3
 

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

 

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

 

 ملخص التأثير  مجال التأثير  

لتطبيق    جوهري  ماليتأثيراي  يوجد    ال  ،م2020بناًء على التقييم الذي تم إجراؤه في عام   التأثير المالي  

 (. 4) مقارنةً بالمعيار الدولي للتقرير المالي (17) المعيار الدولي للتقرير المالي

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

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

 من المرجح ان يكون جوهرياً.  

تقوم اإلدارة حالياً بتقييم نظم تقنية المعلومات آخذة في االعتبار االنتقال إلى نظام جديد   نظم تقنية المعلومات  

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

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

بأن تقوم الشركة بتقييم التأثير على العمليات والحاجة إلى تبني إجراءات جديدة للتأكد   عملياتعلى ال ريالتأث

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

 . والعرض المطلوبة

التأثير على عقود اعادة   

 التامين

من    %1التأثير على عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها الشركة غير جوهري )أقل من  

  / الجديدة  النظم  تكون  ان  يجب  عليها(,  التأمين  معاد  المكتتبة  التأمين  أقساط  اجمالي 

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

  طارواإلالتأثير على السياسات 

 العام للضوابط الرقابية  

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

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

( المالي  للتقرير  الدولي  بالمعيار  المتعلقة  والنتائج  الرئيسية  ( من مراجع  17القرارات 

قابية  االكتواري المعين ولجنة المراجعة ومجلس اإلدارة والجهات الر والخبيرالحسابات 

 .المطلوبة

 األدوات المالية  – 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

(. يعالج المعيار الجديد البنود التالية التي  39م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي )2014يوليو    24ن شر هذا المعيار في  

 تتعلق باألدوات المالية:  

 التصنيف والقياس 

( منهجاً واحداً لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من 9للتقارير المالية )يستخدم المعيار الدولي  

خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال  

 استيفاء اآلتي معاً: 

 تدفقات نقدية تعاقدية، و وذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل االحتفاظ باألصل ضمن نم (1

  فائدة و  ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ (2

 على أصل المبلغ القائم. 

والخسائر المحققة من خالل  المكاسب عرض الدخل الشامل اآلخر ويتمي قاس األصل المالي المدين بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة عند البيع في حال تحقق الشرطين التاليين:  

 

 



 التعاوني  تأمينركة بوبا العربية للـش
 مساهمة سعودية(  )شركة

-14- 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 
 
 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات3
 

 )تتمة(  الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذالمعايير   (ب

 )تتمة(  األدوات المالية – 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 )تتمة( التصنيف والقياس

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

 المالية، و 

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

يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.  إضافة إلى ذلك  

لمالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في  وعند االعتراف األولي، يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل ا 

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

بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضاً االختيار بشكل غير قابل لإللغاء  

بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(،  )اآلخر  ات الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل  عرض التغير

 بينما يتم عرض توزيعات األرباح في الربح او الخسارة.  

لغ التغير في  إضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إدراج مب

القيمة العادلة لاللتزام المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج  

تأثيرات التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي إلى حالة عدم تطابق محاسبي في  

 الخسارة. الربح او

 االنخفاض في القيمة 

( خسائر االئتمان المتوقعة، كما لو تم استخدامها 9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )

ضروري  (، ليس من ال9( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقاً لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي )39وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )

حصول حدث ائتماني قبل إدراج خسائر االئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات 

في تلك الخسائر االئتمانية.  يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في 

 اف األولي. مخاطر االئتمان منذ االعتر

 محاسبة التحوط 

المالي ) للتقرير  الدولي  المعيار  المخاطر. تعمل  9يقدم  إدارة  أقرب مع  لتتماشى بشكل  التحوط  لمحاسبة  ( متطلبات جديدة 

. تنطبق التعديالت على كامل محاسبة التحوط المبادئ العامة لمحاسبة التحوطالمتطلبات على تأسيس منهج قائم على أساس  

حوطات القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة )التي يشار إليها بـ "التحوطات الكلية للقيمة العادلة"(. فيما يتعلق  مع استثناء ت

(. تم  39بتحوطات القيمة العادلة، قد تستمر المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حالياً كما في معيار المحاسبة الدولي )

 نظراً لكون مجلس المعايير الدولية للمحاسبة يعالج حالياً محاسبة التحوط كمشروع منفصل.   أساسيمنح هذا االستثناء بشكل 
 

 تاريخ السريان 

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

التأمين4) المالي )  ": تطبيق( "عقود  للتقرير  الدولي  المالي )9المعيار  للتقرير  الدولي  المعيار  المالية" مع  "األدوات   )4  )

م، تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار 2016سبتمبر    12"عقود التأمين" التي صدرت في  

( قبل أن يدخل المعيار الدولي  9لدولي للتقرير المالي )( للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار ا4الدولي للتقرير المالي )

(" عقود التأمين" الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين  17للتقرير المالي الجديد )

 بديلين وهما: 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 
 
 )تتمة( المحاسبية الهامة .  السياسات3
 

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

 )تتمة(  األدوات المالية – 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 )تتمة( تاريخ السريان

 ( حتى 9تطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي ) (1
 
 ، أو  التأمين الجديد معيارسريان تاريخ  (أ

م او بعد هذا التاريخ. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي  2023يناير  1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في   ( ب

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

(، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم 9)تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي   (2

التطابق المحاسبية التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة.  خالل الفترة األولية توجد  

 حاجة إلفصاحات إضافية.  
 

( مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن  1على: )م  2017يناير    1قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية  

( )بما في ذلك عناصر الودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود 4العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )

الدفترية لجميع مطلوباتها القيمة  التي ترتبط 2، و)التأمين( مع مجموع  الدفترية للشركة  القيمة  ( مقارنة مجموع مطلوبات 

بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. استناداً إلى هذه التقييمات استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء  

تى تاريخ دخول معيار عقود التأمين الجديد  ( ح9المؤقت. بالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 حيز التنفيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ضمن القوائم المالية للشركة.  

 

 تقييم التأثير  
 

  8.683م، لدى الشركة اجمالي موجودات مالية وموجودات تتعلق بعقود التأمين بمبلغ  2021  يونيو  30كما في  
 ما يلي:   مليون لاير سعودي على التوالي. تمثل الموجودات المالية بصفة أساسية  3.487مليون لاير سعودي ومبلغ  

 .في حكمهالنقد وما  •
 استثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق •
 مليون لاير سعودي(.  2.854م: 2020مليون لاير سعودي ) 2.255ودائع ألجل وصكوك محددة بمبلغ  •
بالقيمة العادلة محتفظ بها من خالل قائمة الدخل  ستثمارات ا • مليون لاير سعودي    4.257  بمبلغ   مصنفة 

 مليون لاير سعودي(.  3.695م: 2020)
مالية   • بمبلغ    فيها  بماأخرى  موجودات  للبيع  متاحة  )  2.171استثمارات  سعودي  م:  2020مليون لاير 

 . مليون لاير سعودي( 2.203

(. ومع 9من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )  رتأثي التقييمها لقياس    مناألخيرة    المراحلال تزال الشركة في  
، )  ذلك  المالي  للتقرير  الدولي  للمعيار  يكون  أن  الشركة  تتوقع  جوهري  9ال  تأثير  وقياس    حيث  من(  تصنيف 

 . الموجودات المالية
 
 نقد وما في حكمهال  .4

 مما يلي:حكمه ما في والنقد   يتكون
 

 )غير مراجعة( م2021 يونيو 30 

 المجموع   المساهمين عمليات    التأمين عمليات 

 سعودي( )ألف لاير  

      

 730.564  667.602  62.962 يةبنك أرصدة

 62.962  667.602  730.564 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 

 

 )تتمة( النقد وما في حكمه  .4

 

 )مراجعة(  م2020 ديسمبر 31 

 المجموع    المساهمين عمليات   التأمين عمليات 

 )ألف لاير سعودي( 

      

 633.251  438.019  195.232 يةبنك أرصدة

 195.232  438.019  633.251 

 

في تاريخ التقرير المالي.  يالمساهمين عن طريق تحويل نقد عملياتمستحق القبض من  /الدفع إلى  تم تـسوية مبلغ مستحق 

لى إســعودي  لايرمليون   238.7بمبلغ   اً مين نقدأالت  عملياتحولت ،  م2021  يونيو  30أشــهر المنتهية في    ســتةالخالل فترة  

 مليون لاير سعودي(. 142م: 2020ديسمبر  31المساهمين ) عمليات

 

 ، بالصافي  مدينة مينأأقساط ت.  5
 

 المدينة المبالغ المستحقة من األطراف التالية:تتضمن أقساط التأمين 
 

 م 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

 م 2020 ديسمبر 31 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 

253.159.1  1.503.124 مين أحملة وثائق الت  

314.383  962.274 وسطاء   

   -     2.393 (14األطراف ذات صلة )إيضاح  

   791.467.2   567.542.1  

( 524.222)  (246.193) مخصص أقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها  

043.320.1  2.221.598 مين مدينة، بالصافي  أأقساط ت  

 

  ستثماراتاال  .6

 يلي: تصنف االستثمارات كما

 

 
 
 
 
 

 ()مراجعة م2020 ديسمبر 31  )غير مراجعة(  م2021 يونيو 30 

 التأمين  عمليات  
  عمليات 

 المساهمين 
 التأمين  عمليات  المجموع 

  عمليات

 المساهمين 
 المجموع 

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 

استثمارات محتفظ بها  

بالقيمة العادلة من خالل  

 قائمة الدخل 

 

 

3.108.375 

 

 

1.148.337 

 

 

4.256.712 

 

 

 

2.869.628 

 

 

825.133 

 

 

3.694.761 

 2.203.435 1.504.882 698.553  2.170.807 1.444.943 725.864 استثمارات متاحة للبيع 

استثمارات محتفظ بها  

 حتى تاريخ االستحقاق 

 

100.000 

 

231.250 

 

331.250 
 

 

      -   

 

131.250 

 

131.250 

 3.934.239 2.824.530 6.758.769  3.568.181 2.461.265 6.029.446 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 
 

 االستثمارات )تتمة( .   6
 

 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مما يلي: ال االستثمارات تتكون ( 1)

 

 
 مما يلي:  للبيع المتاحة تتكون االستثمارات  ( 2)

 

 

 

 

   ( مراجعةم )غير 2021 ويوني 30 

   عمليات المساهمين  عمليات التأمين    

 المجموع   دولي  محلي   دولي  محلي  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 73.104  -       55.079  -      18.025  صكوك

 4.183.608  22.140 1.071.118  7.380 3.082.970  استثمار  صناديق

 3.100.995 7.380  1.126.197 22.140  4.256.712 

   )مراجعة( م2020 ديسمبر 31 

   عمليات المساهمين   عمليات التأمين    

 المجموع   دولي محلي  دولي محلي 

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي(   )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 )غير مراجعة( 2021 ويوني 30 

   عمليات المساهمين  عمليات التأمين    

 المجموع   دولي  محلي   دولي  محلي  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 1.568.857  122.965 757.315  213.057 475.520 صكوك

 158.550  11.628 109.635  37.287 - استثمار  صناديق

 336.755  5.625 331.130  - - أسهم

 106.645  - 106.645  - - خاصة استثمارات في محفظة 

 475.520 250.344  1.304.725 140.218  2.170.807 

   )مراجعة( م2020 ديسمبر 31 

   عمليات المساهمين   عمليات التأمين    

 المجموع   دولي محلي  دولي محلي 

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي(   )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 استثمارات في محفظة 

 422.351 276.202  1.344.436 160.446  2.203.435 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 
 

 االستثمارات )تتمة( .   6
 

 مما يلي:  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق الستثمارات االتكون ت  ( 3)

 

 

 فيما يلي الحركة في أرصدة االستثمارات: 
 

 

 

 

 

 

 

   م )غير مراجعة( 2021 يونيو 30 

   عمليات المساهمين  عمليات التأمين    

 المجموع   دولي  محلي   دولي  محلي  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( 

 331.250  -       231.250  -       100.000 صكوك

 100.000       -  231.250       -  331.250 

   م )مراجعة(2020ديسمبر  31 

   عمليات المساهمين   عمليات التأمين    

 المجموع   دولي محلي  دولي محلي 

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي(  

 131.250  -        131.250  -          -       صكوك

        -        -  131.250        -  131.250 

 (مراجعة)غير  م2021 يونيو 30 

 المجموع  المساهمين عمليات  التأمين  عمليات 

 )ألف لاير سعودي(  

      
 6.029.446  2.461.265  3.568.181 الفترةالرصيد في بداية 

 9.232.167  4.387.830  4.844.337 خالل الفترة مشتراه
 (8.583.509)  (4.110.822)  (4.472.687) خالل الفترة  مباعة

، غير محققة خالل الفترة أرباح)خســائر( / 

 بالصافي

 

(5.592 ) 

  

86.257 

 

80.665 

 3.934.239  2.824.530  6.758.769 

 )مراجعة(  م2020 ديسمبر 31 

 المجموع   عمليات المساهمين  التأمينعمليات  

 (سعودي لاير)ألف  

      
 1.840.832  1.115.281  725.551 الرصيد في بداية السنة 

 13.748.860  3.983.139  9.765.721 خالل السنة  مشتراه
 (9.729.489)  (2.793.785)  (6.935.704) خالل السنة  مباعة
 169.243  156.630  12.613 بالصافي، غير محققة خالل السنة أرباح

 3.568.181  2.461.265  6.029.446 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 

 

  ودائع ألجل.  7
 

ودائع مرابحة  بشــكل رئيســي  . هذه الودائع هي  ومؤســســات مالية مرموقة بنوك تجارية  معيوجد لدى الشــركة ودائع ألجل  

ولديها مدة اســتحقاق  في الغالب باإلضــافة الى نســبة ضــئيلة كودائع مضــاربة. ودائع المرابحة هذه مقومة باللاير الســعودي

ايرادات  تحققو (الى أكثر من ســنةأكثر من ثالثة أشــهر  منم:  2020)  الى أكثر من ســنةأكثر من ثالثة أشــهر  من  اصــلية

ً   %4.30لى  إ  %00.3من الية بنســـب تتراوح  م ً   %4.30لى  إ  %01.2من م:  2020) ســـنويا . فيما يلي حركة الودائع (ســـنويا

 :م2021يونيو 30ألجل خالل الفترة المنتهية في 
  
 )غير مراجعة( م2021 يونيو 30 

 المجموع   عمليات المساهمين    عمليات التأمين 

 )ألف لاير سعودي(  

      

 2.723.173   1.125.118   1.598.055 الفترة بداية في الرصيد

 (1.335.055)   (332.000)   (1.003.055)  خالل الفترة مستحقة ودائع

 536.000   100.000   436.000  خالل الفترة مضافة ودائع

 1.031.000  893.118  1.924.118 
    
 م )مراجعة( 2020 ديسمبر 31 

 المجموع    عمليات المساهمين   التأمينعمليات  

 )ألف لاير سعودي( 

      

 5.063.976  1.716.011  3.347.965 السنة  بداية في الرصيد

 (3.129.653)  ( 890.893)  (2.238.760) السنة مستحقة خالل  ودائع

 788.850  300.000  488.850 السنة  خالل  مضافة ودائع

 1.598.055  1.125.118  2.723.173 
 
 الوديعة النظامية   .8

 
من رأسمالها المدفوع بقيمة    %10  ، أودعت الشركة مبلغاً يعادلالبنك المركزي السعوديالتأمين التي حددها    للوائحوفقاً  
لبنك  الدخل المستحق على هذه الوديعة مستحق الدفع ل.  البنك المركزي السعوديه  دمليون لاير سعودي لدى بنك حد  120

مليون لاير سعودي( وال يمكن سحب هذه الوديعة   13.8:  م2020مليون لاير سعودي )  14.4بمبلغ    المركزي السعودي
 .البنك المركزي السعوديدون موافقة 

 

 االحتياطيات الفنية  .9

 
   مين غير المكتسبةأالحركة في اقساط الت 1.9

 :فيما يلي الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة

 

 )غير مراجعة(  م2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلل 

 الصافي   تأمين  إعادة   جمالياإل 

 )ألف لاير سعودي(  

       

 4.003.223  (20.108)  4.023.331 م 2021يناير  1كما في  الرصيد 
 5.781.042  (41.456)  5.822.498 )صادرة( خالل الفترة   / أقساط تامين مكتتبة

 (5.066.936)  36.969  (5.103.905) تامين مكتسبة خالل الفترةأقساط 

 4.741.924  (24.595 )  4.717.329 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 

 

 )تتمة( االحتياطيات الفنية  .9

 
 )تتمة(  مين غير المكتسبةأالحركة في اقساط الت 1.9

 

 

 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات  2.9

 يتكون صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات الفنية األخرى مما يلي:

 

   المستأمنة  الموجودات   .10

  بتوقيع ، قامت الشركة  البنك المركزي السعودي، وبعد الحصول على موافقة  م2018  ديسمبر  31السنة المنتهية في    خالل
لموظفي العميل حسب    المقدمة  اتفاقية إدارة طرف ثالث )"االتفاقية"( مع عميل حيث تقوم الشركة بتسهيل الخدمات الطبية 

محددةأنظم على  و  ة وشروط  الخدمات  هذه  مقابل  الحصول  مفعول  ية إدار  رسوميتم  يسري  مارس   1من    االتفاقية  هذه. 
 اإلدارية. يتم تعويض الخدمات مقابل الرسوم . م2018

 
، قامت الشركة باستالم مبالغ نقدية مقدمة من العميل لتسوية المطالبات االتفاقيةهذه  لغرض الوفاء بااللتزامات المترتبة إزاء 

المتوقعة من مقدمي الخدمات الطبية. وبما أن الشركة تعمل كوكيل، فإن األرصدة البنكية والمطالبات القائمة المتعلقة باالتفاقية 
. بلغت الموجودات الموجزة  ة المركز المالي األوليةقائم  في  تم إجراء المقاصة بينها  المركز المالي إعداد قائمة  كما في تاريخ  

  317.1:  م2020ديسمبر    31)  م 2021  يونيو  30كما في    لاير سعودي  مليون114   مستأمنةوالمطلوبات المحتجزة بصفة  
 (. مليون لاير سعودي

 
 
 

 
 

 م )مراجعة(2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 الصافي   تأمين إعادة   جمالياإل 

 )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 صادرة) / أقساط تامين مكتتبة

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

 4.023.331  (20.108 )  4.003.223 

 م 2021 ونييو 30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 م2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي 

   

 446.519 555.834  مطالبات قائمة  

 1.378.294 1.247.882  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 263.751 178.041  احتياطي عجز أقساط التأمين 

 20.755 20.216  احتياطي تسوية المطالبات 

 2.001.973 2.109.319 

   يخصم: 

 ( 1.475) (4.370)  حصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة 

 ( 6.461) (6.540)  عنها  غير المبلغحصة معيدي التأمين في المطالبات المتكبدة 

 (10.910 ) (7.936 ) 

 2.101.383 1.991.063 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 
 

 محتملة  المطلوبات الو لتزاماتاال.   11

 : لشركةعلى افيما يلي االلتزامات والمطلوبات المحتملة  (أ

 م 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 
 -        -        خطابات ضمان*

 -        -        المجموع

 

البنوك    صادرةال  الضمان  خطابات  مجموع  بلغ،  م 2021يونيو  30  تاريخ  في  كما *  قبل    سعودي   لاير  مليون138.5من 

: ال شيء( تم إصدارها مقابل ودائع مقيدة لدى م2020ديسمبر    31منها ال شيء )  ،مليون لاير سعودي(138:  م2020)

 األخرى.البنوك وتم تسجيلها ضمن المصروفات المدفوعة مقدًما واألصول 

 اإلجراءات القانونية   حالةفي    جوهري  تغيير  يطرأ أي. لم  تياديةعاالعمال اال  إطار قانونية في    جراءاتإلتخضع الشركة   ( ب

 م. 2020ديسمبر 31 منذ تاريخ

 

 العادلة لألدوات المالية القيمة  .12

بين مشاركين اعتيادية  يتم الحصول عليه مقابل بيع أصل أو سداده لتحويل التزام في معاملة    لذياالقيمة العادلة هي الثمن  

 التزام تحدث إما:ادلة على افتراض أن معاملة بيع أصل أو تحويل في السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة الع

 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو   •

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

 القيمة العادلة والتدرج الهرمي للقيمة العادلة    أ( تحديد
 

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

في    األسعار  :األولالمستوى   المالية السواق  األالمتداولة  األداة  لنفس  مطابق    نشطة  استثمار   لمنشأة   يمكن  والتيأو 

 .الحصول عليها في تاريخ القياس
  

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

 جميع المعطيات الهامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها. 
 

 تقييم ال تعتمد فيها أي معطيات هامة على بيانات السوق الممكن مالحظتها. أساليب :الثالثالمستوى 
 

 الدفترية والقيمة العادلة  ب( القيم
 

الي الق ا في  ييبين الـجدول الـت اتـه ا في ذـلك مســـــتوـي ة بـم الـي ة للموجودات والمطلوـبات الـم ادـل ة والـع دفترـي ة اـل درجـم  الهرمي  الـت

والمطلوبات المالية غير   موجوداتالقيمة العادلة لل حول  معلومات  الجدول تضمنيال   .المالية المقاسة بالقيمة العادلةلألدوات  

ً كانت القيمة الدفترية  إذا المقاسة بالقيمة العادلة  للقيمة العادلة. قريبة نسبيا
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 
 

 )تتمة( العادلة لألدوات المالية .  القيمة12
 

 

 
 القيمة العادلة   ج( قياس

 
 غير المالحظة الجوهرية والمدخالتالتقييم   أساليب

 
 ديسمبر 31و  م2021  يونيو  30في  كما  الثانيللمستوى  التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة   بيبين الجدول التالي اسالي

 إضافة الى المدخالت الجوهرية المستخدمة غير المالحظة.م 2020
 

 
 

 النوع

 
 

 أسلوب التقييم

 
مدخالت جوهرية غير 

 مالحظة

العالقة بين المدخالت 
الجوهرية غير المالحظة 

 وقياس القيمة العادلة 

دة   اـئ دل ـف صـــــكوك ذات مـع
  استثماريةوصناديق    غيرمت

 

 الى األـسعارالتقييمات  تـستند  
ل   ا من قـب التي تم اســـــتالمـه

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

 .المعلنة الموجودات

 ال ينطبق ال ينطبق

 

 

 

 

 

   القيمة العادلة 

المستوى  

 األول

المستوى  

 الثاني 

المستوى  

 الثالث 

  

 المجموع

  

 القيمة الدفترية

           )غير مراجعة(م 2021 ويوني 30

          )ألف لاير سعودي( 

          

         بالقيمة العادلة مقاسة موجودات مالية 
          

بالقيمة  استثمارات محتفظ بها 

 من خالل قائمة الدخل  العادلة

 

   -  4.256.712  

 

   -  4.256.712 

 

4.256.712 

 2.170.807  2.170.807  10.125  615.420  1.545.262 استثمارات متاحة للبيع

 1.545.262  4.872.132  10.125  6.427.519  6.427.519 

   القيمة العادلة  

المستوى  

 األول

 المستوى  

 الثاني

المستوى  

 الثالث

  

 المجموع 

  

 القيمة الدفترية 

            م )مراجعة(2020 ديسمبر 31

          (سعودي لاير)ألف 
          

         بالقيمة العادلة  مقاسة موجودات مالية 
          

بالقيمة  استثمارات محتفظ بها 
 من خالل قائمة الدخل  العادلة

 

      -  3.694.761  

 

      -  3.694.761 

 

3.694.761 

 2.203.435  2.203.435  5.625  793.074  1.404.736 استثمارات متاحة للبيع

 1.404.736  4.487.835  5.625  5.898.196  5.898.196 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 

 

 التشغيلية  القطاعات  .13
 

ركة عقود تأمين قصـيرة األجل فقط لتغطية خدمات الرعاية   التأمين  عملياتصـحي(. إن كافة التأمين  الالصـحية )تصـدر الـش

وفقاً لفئتين من العمالء بناًء    عملياتللشـــركة ت مارس في المملكة العربية الســـعودية. ألغراض تقارير اإلدارة، يتم مراقبة ال

ــين يمثل ــمولين بالتغطية. إن قطاع العمالء الرئيســ ــركات الكبرى، أما ب عمالء على عدد األفراد المشــ قية العمالء فال الشــ

ــغيلية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة الى فريق  ــيين. يتم إعداد التقارير عن القطاعات التش يعتبروا عمالء رئيس

ــتراتيجي ــياً مع القرارات االس ــغيلية تماش ــئول عن توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات التش لم    .ةاإلدارة التنفيذية، وهو المس

 تحدث معامالت بين القطاعات خالل الفترة

 

 المساهمين في الشركة. عملياتال تتضمن القطاعات التشغيلية 

 

ال تتضـمن نتائج القطاعات ايرادات االسـتثمار والعموالت واإليرادات األخرى ومصـروفات البيع والتسـويق والمصـروفات  

 العمومية واالدارية.

 

وأثاث وأصــول حق اســتخدام وودائع مرابحة واســتثمارات   وتجهيزاتال تتضــمن موجودات القطاعات النقد وما في حكمه 

ال تتضــــمن مطلوبات القطاعات أرصــــدة إعادة تأمين مســــتحقة الدفع    .ومصــــروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

هم وحصـة  اس الـس اهمين ودفعات على أـس تحقة الدفع لعمليات المـس تحقة الدفع ومطلوبات أخرى ومبالغ مـس ومصـروفات مـس

 .حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين

 

ــغيليلطبقا   ــركة، تم اعتماد القطاعات التشـ ــركة وموجوداتها لتقارير الداخلية بالشـ ــطة الشـ ة من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنشـ
 ومطلوباتها كما هي مدرجة أدناه:
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2021 ويوني 30 كما في
 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال  .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م )غير مراجعة(1202 يونيو 03كما في      

    التأمين عمليات  

  القطاعات التشغيلية

 )ألف لاير سعودي( 

عمالء  

 ين رئيسي

غير عمالء 

 ين رئيسي

مجموع عمليات 

 مينأالت

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

       الموجودات

 2.221.598  - 2.221.598  916.473   1.305.125  أقساط تامين مدينة، بالصافي 

 قساط األحصة معيدي التأمين في 

 مكتسبةالغير 

 

 13.461  

 

 11.134  

 

24.595 

 

    - 

  

24.595 

مطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 قائمةال

 

 1.366  

 

 3.004  

 

4.370 

 

    - 

  

4.370 

 مطالباتالحصة معيدي التأمين في 

 مبلغ عنها المتكبدة غير ال

 

 2.070  

 

 4.470  

 

6.540 

 

    - 

  

6.540 

 229.743  - 229.743  103.374   126.369  مؤجلة  اقتناء وثائق تكاليف

 10.077.746  4.960.935  5.116.811   مصنفةموجودات غير 

 12.564.592  4.960.935 7.603.657   مجموع الموجودات 

       

       المطلوبات 

 4.741.924  - 4.741.924 2.146.679 2.595.245 أقساط تامين غير مكتسبة 

 555.834  - 555.834 159.548  396.286  مطالبات قائمة  

 1.247.882  - 1.247.882 371.951  875.931  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 178.041  - 178.041 80.600  97.441  احتياطي عجز أقساط التأمين

 20.216  - 20.216 5.914  14.302  احتياطي تسوية المطالبات 

 1.808.040  965.231  842.809   مصنفة مطلوبات غير 

 8.551.937  965.231 7.586.706   مجموع المطلوبات



 التعاوني  تأمينركة بوبا العربية للـش
 مساهمة سعودية(  )شركة

-25- 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 
 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال   .13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   م )مراجعة(2020ديسمبر  31كما في 

    عمليات التأمين  

 

 القطاعات التشغيلية  

 )ألف لاير سعودي( 

 

 عمالء رئيسيين

 

عمالء غير 

 رئيسيين 

 

مجموع عمليات  

 التأمين 

 

عمليات  

 المساهمين 

  

 

 المجموع 

       الموجودات 

 1.320.043  -       1.320.043 544.555 775.488 أقساط تامين مدينة، بالصافي  

حصة معيدي التأمين في األقساط غير  

 11.759 المكتسبة 

 

8.349 20.108 

 

      - 

 

20.108 

 حصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة

490 985 1.475 

 

      - 

 

1.475 

حصة معيدي التأمين في المطالبات المتكبدة  

 6.461 4.502 1.959 غير المبلغ عنها 

 

      - 

 

6.461 

 68.214  -       68.214 39.694 28.520 اقتناء وثائق مؤجلة  تكاليف

 10.080.054  4.600.182 5.479.872   موجودات غير مصنفة 

 11.496.355  4.600.182 6.896.173   مجموع الموجودات 

       

       المطلوبات 

 4.023.331  -         4.023.331 1.670.447 2.352.884 أقساط تامين غير مكتسبة 

 446.519  -         446.519 126.850 319.669  مطالبات قائمة

 1.378.294  -         1.378.294 390.205 988.089 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 263.751  -         263.751 74.734 189.017 احتياطي عجز أقساط التأمين 

 20.755  -         20.755 5.886 14.869 احتياطي تسوية المطالبات 

 1.460.852  721.387 739.465   مطلوبات غير مصنفة 

 7.593.502  721.387 6.872.115   مجموع المطلوبات 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

  م2021 ويوني 30كما في 

 )تتمة( يةقطاعات التشغيلال   .13

 

 م2021  يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 )غير مراجعة( 

 القطاعات التشغيلية  

 )ألف لاير سعودي( 

   

 عمالء رئيسيين

  

 عمالء غير رئيسيين 

  

 المجموع

       االيرادات

 2.569.717  998.477  1.571.240  إجمالي األقساط المكتتبة

 (1.293)   (503)   (790)   محلياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 (15.551)   (6.042)   (9.509)   دولياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 2.552.873   991.932   1.560.941   صافي األقساط المكتتبة 

 16.201   (144.183)   160.384   صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة، بالصافي 

 2.569.074  847.749  1.721.325  األقساط المكتسبةصافي 

       تكاليف ومصروفات االكتتاب  

 ( 2.121.483)  ( 594.301)  ( 1.527.182)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 6.250  1.751  4.499  حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة 

 ( 2.115.233)  ( 592.550)  ( 1.522.683)  صافي المطالبات المدفوعة 

 (42.263)   (14.888)   (27.375)   التغيرات في المطالبات القائمة

 80.641   5.232   75.409   التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها

 24.917   4.784   20.133   التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين

 447   (71)   518   المطالبات التغيرات في احتياطي تسوية 

 2.058   1.413   645   التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 

 (563)  (346)  (217)  التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها 

 ( 2.049.996)  ( 596.426)  ( 1.453.570)  صافي المطالبات المتكبدة  

 (67.380)  (26.952)  (40.428)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 ( 2.117.376)  ( 623.378)  ( 1.493.998)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 698.451  371.224  327.227   صافي نتائج االكتتاب 

       )مصروفات( / إيرادات تشغيلية أخرى 

 (9.342)       تحصيلهامخصص أقساط تأمين مدينة مشكوك في 

 83.759       إيرادات غير مصنفة  

 (162.089)       مصروفات غير مصنفة

 (87.672)      مجموع )المصروفات( / اإليرادات التشغيلية األخرى 

 364.026      دخل الفترة قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل

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

 333.612      قبل الزكاة وضريبة الدخل  الدخل العائد للمساهمينصافي 

 (17.315)      زكاة  

 (28.338)      ضريبة دخل 

 287.959      بعد الزكاة وضريبة الدخل  صافي الدخل العائد للمساهمين

لفترة الثالثة أشهر المنتهية   تصنيف إجمالي األقساط المكتتبة 

 م 1202 يونيو 03في 

 لاير سعودي  ألف

 1.824.595  شركات 

 550.003  منشآت متوسطة 

 175.782  منشآت صغيرة  

 14.828  منشآت متناهية الصغر 

 4.509  أفراد 

 2.569.717 إجمالي األقساط المكتتبة  مجموع
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 األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021يونيو  30كما في 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(.  13
 

 

 

 م 2020يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 )غير مراجعة( 

 القطاعات التشغيلية  

 )ألف لاير سعودي( 

  

 عمالء رئيسيين 

  

 عمالء غير رئيسيين 

  

 المجموع 

       االيرادات 

 2.243.218  885.262  1.357.956  األقساط المكتتبةإجمالي  

 ( 1.140)  ( 450)  ( 690)  محلياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 ( 9.478)  ( 3.741)  ( 5.737)  دولياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 2.232.600  881.071  1.351.529  صافي األقساط المكتتبة

 463.947  ( 10.638)  474.585  األقساط غير المكتسبة، بالصافي صافي التغيرات في 

 2.696.547  870.433  1.826.114  صافي األقساط المكتسبة 

       تكاليف ومصروفات االكتتاب  

 ( 1.597.818)  ( 449.621)  ( 1.148.197)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 2.668  751  1.917  حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة 

 ( 1.595.150)  ( 448.870)  ( 1.146.280)  صافي المطالبات المدفوعة 

 197.079  54.199  142.880  التغيرات في المطالبات القائمة

 ( 115.678)  ( 45.275)  ( 70.403)  التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها

 ( 285.653)  ( 83.053)  ( 202.600)   التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

 ( 521)  ( 318)  ( 203)  التغير في احتياطي تسوية المطالبات 

 ( 360)  ( 184)  ( 176)  التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 

 151  115  36  المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها التغير في حصة معيدي التأمين من 

 ( 1.800.132)  ( 523.386)  ( 1.276.746)  صافي المطالبات المتكبدة 

 ( 285.497)  ( 114.199)  ( 171.298)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 ( 2.085.629)  ( 637.585)  ( 1.448.044)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 610.918  232.848  378.070   االكتتابصافي نتائج 

       )مصروفات( / إيرادات تشغيلية أخرى 

 ( 26.049)      مخصص أقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها

 57.954      إيرادات غير مصنفة  

 ( 153.428)      مصروفات غير مصنفة

 ( 121.523)      مجموع )المصروفات( / اإليرادات التشغيلية األخرى 

 489.395      دخل الفترة قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل

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

 443.058      قبل الزكاة وضريبة الدخل  الدخل العائد للمساهمين

 ( 20.495)      زكاة  

 ( 34.656)      ضريبة دخل 

 387.907      بعد الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل العائد للمساهمين

الثالثة أشهر   لفترة تصنيف إجمالي األقساط المكتتبة

يونيو  30المنتهية في 

 م 2020

 لاير سعودي  ألف

 1.620.432 شركات 

 444.667 منشآت متوسطة 

 163.745 منشآت صغيرة  

 12.586 منشآت متناهية الصغر 

 1.788 أفراد 

 2.243.218 إجمالي األقساط المكتتبة مجموع  
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2021 ويوني 30كما في 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(.   13

 

 م2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 )غير مراجعة( 

 القطاعات التشغيلية  

 )ألف لاير سعودي( 

   

 عمالء رئيسيين

  

 عمالء غير رئيسيين 

  

 المجموع

       االيرادات

 5.822.498   2.152.215   3.670.283   إجمالي األقساط المكتتبة

 (2.551)   (940)   (1.611)   محلياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 (38.905)   (14.335)   (24.570)   دولياً  –التأمين أقساط صادرة لمعيدي 

 5.781.042   2.136.940   3.644.102   صافي األقساط المكتتبة 

 (714.106)   (473.447)   (240.659)   صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة، بالصافي 

 5.066.936  1.663.493  3.403.443  صافي األقساط المكتسبة

       تكاليف ومصروفات االكتتاب  

 ( 4.314.323)  ( 1.214.834)  ( 3.099.489)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 12.500  3.519  8.981  حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة 

 ( 4.301.823)  ( 1.211.315)  ( 3.090.508)  صافي المطالبات المدفوعة 

 (109.315)   (32.698)   (76.617)   القائمةالتغيرات في المطالبات  

 130.412   18.254   112.158   التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها

 85.710   (5.866)   91.576   التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين

 539   (28)   567   التغيرات في احتياطي تسوية المطالبات 

 2.895   2.019   876   حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة التغير في 

 79  (32)  111  التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها 

 ( 4.191.503)  ( 1.229.666)  ( 2.961.837)  صافي المطالبات المتكبدة  

 ( 124.048)  (49.619)  (74.429)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 ( 4.315.551)  ( 1.279.285)  ( 3.036.266)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 751.385  384.208  367.177   صافي نتائج االكتتاب 

       )مصروفات( / إيرادات تشغيلية أخرى 

 (26.361)       مخصص أقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها

 153.986       إيرادات غير مصنفة  

 (325.078)       مصروفات غير مصنفة

 ( 197.453)      مجموع )المصروفات( / اإليرادات التشغيلية األخرى 

 553.932      دخل الفترة قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل

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

 509.029      قبل الزكاة وضريبة الدخل  صافي الدخل العائد للمساهمين

 (35.633)      زكاة  

 (45.535)      ضريبة دخل 

 ( 427.861)      بعد الزكاة وضريبة الدخل  صافي الدخل العائد للمساهمين

أشهر المنتهية   لفترة  الستة تصنيف إجمالي األقساط المكتتبة 

 م 2021يونيو  30في 

 ألف لاير سعودي 

 4.213.803  شركات 

 1.170.458  منشآت متوسطة 

 394.236  منشآت صغيرة  

 34.859  منشآت متناهية الصغر 

 9.142  أفراد 

 5.822.498 إجمالي األقساط المكتتبة  مجموع
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30في كما  

 القطاعات التشغيلية )تتمة(.  13

 

 م 2020يونيو   30أشهر المنتهية في  ة الستةلفتر  

 )غير مراجعة( 

 القطاعات التشغيلية  

 )ألف لاير سعودي( 

  

 ين رئيسي عمالء

  

 ين غير رئيسي عمالء

  

 المجموع 

       االيرادات 

 5.713.196  2.040.033  3.673.163  إجمالي األقساط المكتتبة

 ( 2.270)  ( 808)  ( 1.462)  محلياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 ( 25.912)  ( 9.228)  ( 16.684)  دولياً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين 

 5.685.014  2.029.997  3.655.017  صافي األقساط المكتتبة

 ( 316.111)  ( 293.920)  ( 22.191)  بة  سفي األقساط غير المكت التغيرات صافي 

 5.368.903  1.736.077  3.632.826  بة سصافي األقساط المكت

       تكاليف ومصروفات االكتتاب  

 ( 3.935.868)  ( 1.116.716)  ( 2.819.152)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 5.335  1.512  3.823  حصة معيدي التأمين في مطالبات مدفوعة 

 ( 3.930.533)  ( 1.115.204)  ( 2.815.329)  المدفوعة صافي المطالبات  

 207.056  52.747  154.309  في المطالبات القائمة التغيرات

 ( 109.814)  ( 51.634)  ( 58.180)  عنها مبلغ غير متكبدةفي المطالبات ال  التغيرات

 ( 285.653)  ( 83.053)  ( 202.600)  التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين

 ( 438)  ( 446)  8  التغير في احتياطي تسوية المطالبات 

 ( 286)  ( 134)  ( 152)  المطالبات القائمة  منحصة معيدي التأمين التغير في 

 1.405  431  974  عنها  مبلغ غير متكبدةالمطالبات ال منحصة معيدي التأمين التغير في 

 ( 4.118.263)  ( 1.197.293)  ( 2.920.970)  صافي المطالبات المتكبدة 

 ( 422.320)  ( 168.928)  ( 253.392)  تكاليف اقتناء الوثائق 

 ( 4.540.583)  ( 1.366.221)  ( 3.174.362)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 828.320  369.856  458.464   االكتتاب نتائجصافي 

       أخرى )مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 ( 4.478)      مدينة مشكوك في تحصيلها تأمين أقساطمخصص 

 125.105        مصنفةإيرادات غير 

 ( 323.380)      مصنفة رمصروفات غي

 ( 202.753)      األخرى  تشغيليةاليرادات اإلمصروفات( / ال مجموع ) 

 625.567      دخل الفترة قبل الفائض، الزكاة وضريبة الدخل
 ( 56.853)      ( الدفع مين )تحويل الى فائض مستحقأعمليات التإلى الدخل العائد 

 568.714      قبل الزكاة وضريبة الدخل  الدخل العائد للمساهمين

 ( 35.465)      زكاة

 ( 45.608)      ضريبة دخل 

 487.641      بعد الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل العائد للمساهمين

أشهر المنتهية في  ستةال لفترة تصنيف إجمالي األقساط المكتتبة

 م 2020يونيو   30

 لاير سعودي  ألف

 4.235.362 شركات 

 1.071.359 منشآت متوسطة 

 368.175 منشآت صغيرة  

 30.666 منشآت متناهية الصغر 

 7.634 أفراد 

 5.713.196 مجموع إجمالي األقساط المكتتبة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 
 

 عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال  .14

أعضاء    تمثل وكبار  والمديرين  الرئيسيين  المساهمين  العالقة  ذات  مالكها    بالشركة  اإلدارةالجهات  هم  التي  والشركات 

  تتم   التي تخضع لسيطرة مشتركة أو التي تتأثر بتلك الجهات.  جهات أوتلك الالخاضعة لسيطرة    األخرىوالمنشآت    الرئيسيين

لها واألحكام  المعامالت  هذه  تسعير  الموافقة على   تخضع  قبل  التي  اإلدارة  من  ومجلس  الشركة  تفاصيل    .إدارة  يلي  فيما 

  :بها واألرصدة المتعلقة الفترةالمعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل  

 لاير سعودي(. ألف 108.521م: 2020)لاير سعودي  ألف28.886 لجهات ذات عالقة   اتمستحقالبلغت * 
 .(5)إيضاح  في بند أقساط تأمين مدينة مدرجةالمبالغ ** 
 المبالغ مدرجة في بند المطالبات القائمة. ***
 

 :يونيو 30المنتهية في  اإلدارة خالل الفترة كبار موظفي  فيما يلي تعويضات
 

 م 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي

 

 م 2020 يونيو 30

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 
 12.267 14.690   منافع قصيرة األجل 
 5.124 8.676 منافع طويلة األجل 

  23.366 17.391 
 

تتضمن المنافع قصيرة األجل الرواتب والبدالت والعموالت والمكافآت السنوية والحوافز، بينما تتكون المنافع طويلة األجل  

 نهاية الخدمة وبرنامج الحوافز طويل األجل.  مكافأةمن 
 

 )الدائن( كما في   /الرصيد المدين  مبلغ المعامالت للفترة المنتهية في   طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة 

  يونيو 30    

 م2021

  يونيو 30

 م  2020

  يونيو 30 

 م 2021

 ديسمبر   31

 م 2020 

 )مراجعة(  )غير مراجعة(   )غير مراجعة(  )غير مراجعة(     

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي(     

         

 (536**) 2.393**  372.145 156.722  اقساط تأمين مكتتبة   أخرى ت  وجها مساهمون

اقساط إعادة تأمين    مساهمون

 صادرة  

 

(28.701 ) (19.103 ) 

 

*(14.255) *(79.803) 

 ( 20.997***) ( 8.599)***  12.926 76.247  مطالبات مدفوعة   وجهات أخرى  مساهمون

تكاليف عالج تم    مساهمون

تحميلها من قبل  

 مقدمي الخدمة  

 

70.843 11.921 

 

***(7.793 ) 

 

(***15.303 ) 

مصروفات  صافي   مساهمون

من   /على محملة

عالقة  جهة ذات 

 بالصافي 

 

- 268  *332 

 

*966 

مساواة في توزيع    مساهمون

 بالصافي   ، الضريبة

 

 - (1.873 )  *(1.873) (*1.873) 

  أعضاءأتعاب   مساهمون

 اإلدارة  مجلس

 

390 503  *(390 ) (*915 ) 

ايست   شركة بوبا ميدل

شركة  ليمتد القابضة )

 (مجموعة

  

 

 رسوم عالمة تجارية  

 

700.12 13.448 

 

*(12.700 ) 

 

 

(*26.896) 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 
 

 الزكاة وضريبة الدخل   .15
 

 :م2020وم 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةالفيما يلي تفاصيل الزكاة وضريبة الدخل لفترة 
 

فترة الستة أشهر   

  30المنتهية في 

   م 2021يونيو  

 )غير مراجعة( 

  ألف لاير سعودي 

فترة الستة أشهر  

  30المنتهية في 

  م2020يونيو 

 )غير مراجعة( 

 سعودي ألف لاير 

    

 35.465  35.633 مصروف الزكاة الحالي 

    

 45.635  46.660 مصروف ضريبة الدخل الحالي 

 ( 27)  (1.125) (15أ.مؤجلة )إيضاح دخل ضريبة 

 45.535  45.608 

 81.168  81.073 

 

 الحركة في الضريبة المؤجلة كما يلي:  (أ

 
م والـسنة المنتهية 2021  يونيو 30الزكاة وضـريبة الدخل المـستحقة خالل الفترة المنتهية في   مخصـص  ما يلي الحركة فييف

 م على التوالي:2020ديسمبر  31في 
 
 

 
 

 الزكاة المستحقة  
  )ألف لاير سعودي(

ضريبة الدخل  
 المستحقة 

  )ألف لاير سعودي(

 المجموع 
 م 2021 يونيو 30

 )ألف لاير سعودي(
  )غير مراجعة(

 المجموع 
 م2020ديسمبر  31

 )ألف لاير سعودي( 
 )مراجعة(

 274.709  317.199  31.751  285.448 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 135.266  82.293   46.660   35.633 المخصص خالل الفترة / السنة 

 (92.776)  (169.630)   (45.865)   ( 123.765) المدفوع خالل الفترة / السنة 

 317.199  229.862  32.546  197.316 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

  

 

 

 
 

 م 2021 و يوني 30 

 ألف لاير سعودي 

 م2020ديسمبر  31 

 ألف لاير سعودي 

 م 2020 يونيو 30 

 ألف لاير سعودي 

  الدخل  الرصيد االفتتاحي ألصل ضريبة 

 37.941 المؤجلة 

 

30.216 

 

30.216 

 27  7.725  1.125 دخل ضريبة مؤجلة)مصروف( / 

 39.066  37.941  30.243 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 
 

 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل.   15
 

 الدخل  وضريبةاة وضع الزك
 

 والجماركلهيئة العامة للزكاة والدخل  ل  م 2020  عام  وحتىالمنتهية  والضريبة للسنوات المالية    للزكاةقدمت الشركة إقراراتها  

  م 2008  للسنواتاالستقطاع    وضريبةالدخل    وضريبةللزكاة  نهائية    اتربوطالشركة    استلمت  ، فقد إضافة لذلك  )"الهيئة"(.

 تأخير.  وغرامات وضريبيةبفروقات زكوية  م2018 وحتى

 

الفروقات الزكوية والضريبية لألعوام   جميع   فيما يخصم، توصلت الشركة لتسوية نهائية مع الهيئة  2021في شهر فبراير

لم يكن  و  إلى أن جميع تلك الفروقات قد تم التحوط لها سابقا  كما تود الشركة اإلشارة  ، م2018م وللعام  2016م إلى  2008

لألمانة    عليها  شركةعتراض الا م، فقد تم تصعيد  2017لعام    طولربوبالنسبة    . على القوائم الماليةتأثيرا جوهريا    لتلك التسوية

 .العامة للجان الضريبية

 

 المال سأر   .16
 

 31)  م2021  يونيو  30 كما في لاير ـسعوديمليون   1.200بالكامل  بلغ راس مال الـشركة المـصرح به والـصادر والمدفوع 

قيمة  (مـسهمليون   120م:2020ديـسمبر    31)  مليون ـسهم  120مليون لاير ـسعودي( ويتكون من    1.200  م:2020ديـسمبر  

 لاير سعودي. 10كل سهم 
 

 :كاالّتيينقسم  الشركة ملكية إن هيكل
 

 م )مراجعة( 2020 ديسمبر 31 م )غير مراجعة(2021 يونيو 30 

 )ألف لاير سعودي( نسبة الملكية )ألف لاير سعودي(  نسبة الملكية  

 628.066 % 52.3 628.066 %52.3 مساهمون رئيسيون

 571.934 % 47.7 571.934 %47.7 عموم المساهمين

 100.0% 1.200.000 100.0 % 1.200.000 
 

 النظامي  حتياطياال  .17
 

 ً ــعودية،   تأميننظام ال  للوائح وفقا ــركة  يجب  في المملكة العربية السـ ــاهمينمن   %20  تجنيبعلى الشـ  احتياطيك دخل المسـ

تقوم الشـــركة بإجراء هذا التحويل المدفوع.   رأس المال من  %100  حتياطيحتى يســـاوي هذا االمن صـــافي الدخل  نظامي  

ديســمبر  31مليون لاير ســعودي )  867.1مبلغ تم تجنيب    م2021  يونيو  30في    . كماديســمبر  31في  ســنوي  أســاسعلى  

ـمال  من رأس(  %72:  م2020ديســـــمبر    31)  %72يمـثل  مـما نـظامي    ـكإحتـياطي ســـــعودي( مليون لاير 867.1  :م2020

 .الشركة المدفوع
 

 المالرأس  إدارة   .18
 
 . لمساهمينل  القصوىقيمة  ال  تحقيقالشركة أهدافا للحفاظ على نسب جيدة لرأس المال لدعم أهدافها التجارية و  مجلس إدارة  حددي
 

حاالت العجز بين مستويات رأس المال القائمة والمطلوبة على    تدير الشركة متطلباتها الرأسمالية عن طريق تقييم مخاطر
أنشطة ب  المتعلقة  مخاطرالأساس منتظم. يتم تعديل مستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في ظروف السوق و

المال أو تعديله، قد تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات   الحفاظ على هيكل رأس  إلى    ةمدفوعال  األرباحالشركة. من أجل 
 اصدار أسهم. المساهمين أو 

 
خالل فترة التقرير المالي    رقابيالمتطلبات الرأسمالية المفروضة  باي مجلس اإلدارة بشكل كامل  أ ر  حسبالتزمت الشركة  

 المعلن عنها. 
 

 ربحية السهم.   19
 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم من خالل قسمة صافي الدخل للفترة على  

 الصادرة والقائمة في نهاية الفترة.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2021يونيو  30كما في 
 

 ضافيةالمعلومات اإل  .20
 

 ةالموجز ةالمركز المالي االوليقائمة 
 
 م )مراجعة(2020ديسمبر  31  ( مراجعةم )غير 2021 يونيو 30 

 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  

        الموجودات

 633.251 438.019 195.232  730.564   667.602 62.962 النقد وما في حكمه

 1.320.043 -      1.320.043  2.221.598 - 2.221.598 أقساط تامين مدينة، بالصافي  

 20.108 -      20.108  24.595 - 24.595 حصة معيدي التأمين في األقساط غير المكتسبة

 1.475 -      1.475  4.370 - 4.370 حصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة  

 6.461 -      6.461  6.540 - 6.540 حصة معيدي التأمين في المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها 

 68.214 -      68.214  229.743 - 229.743 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 6.029.446 2.461.265 3.568.181  6.758.769 2.824.530 3.934.239   استثمارات

 158.460 40.056 118.404  130.812 42.202 88.610 مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

 2.723.173 1.125.118 1.598.055  1.924.118 893.118 1.031.000   ودائع ألجل

 204.019 204.019 -       196.190 196.190 -    تجهيزات وأثاث وأصول حق استخدام، بالصافي

 61.958 61.958 -       65.822 65.822 - موجودات غير ملموسة، بالصافي  

 37.941 37.941 -       39.066 39.066 - موجودات ضريبة مؤجلة

 98.000 98.000 -       98.000 98.000 -   الشهرة

 120.000 120.000 -       120.000 120.000 -   وديعة نظامية

 13.806 13.806 -       14.405 14.405 -   عموالت مستحقة على وديعة نظامية

 11.496.355 4.600.182 6.896.173  12.564.592 4.960.935     7.603.657 مجموع الموجودات
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 
 

 اإلضافية )تتمة(المعلومات  . 20
 

 )تتمة( ةالموجز ةالمركز المالي االوليقائمة 
 
 )مراجعة( م2020ديسمبر  31  ( )غير مراجعة م2021 يونيو 30 

 المجموع المساهمين  عمليات مينأالت  عمليات  المجموع المساهمين  عمليات مينأالت  عمليات 

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

        المطلوبات

 676.050 141.849 534.201  1.147.942 546.289 601.653  مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  

 200.391 -      200.391  229.728 - 229.728  فائض عمليات التأمين مستحقة الدفع

 4.873 -      4.873  11.428 - 11.428  ارصدة إعادة تامين مستحقة الدفع

 4.023.331 -      4.023.331  4.741.924 - 4.741.924  أقساط تأمين غير مكتسبة  

 446.519 -      446.519  555.834 - 555.834  مطالبات قائمة  

 1.378.294 -      1.378.294  1.247.882 - 1.247.882  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 263.751 -      263.751  178.041 - 178.041  احتياطي عجز أقساط التأمين

 20.755 -      20.755  20.216 - 20.216  احتياطي تسوية المطالبات

 108.521 108.521 -        28.886 28.886             - مستحقات لجهات ذات عالقة  

 140.012 140.012 -       145.789 145.789           - مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 317.199 317.199 -       229.862 229.862           - مخصص زكاة وضريبة دخل  

 13.806 13.806 -       14.405 14.405 - عموالت مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي

 مجموع المطلوبات
7.586.706 965.231 8.551.937  6.872.115 721.387 7.593.502 

 حقوق الملكية
       

 1.200.000 1.200.000 -       1.200.000 1.200.000 - راس المال

 867.096 867.096 -       867.096 867.096 - احتياطي نظامي

 32.800 32.800 -       33.587 33.587 -   دفعات على أساس السهم

 (48.779) (48.779) -       (39.258) (39.258) -   أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين

 1.684.003 1.684.003 -       1.703.864 1.703.864 -  أرباح مبقاه

 (31.173) (31.173) -       (31.173) (31.173) -   احتياطي إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 198.906 174.848 24.058  278.539 261.588 16.951   احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 3.902.853 3.878.795 24.058  4.012.655 3.995.704 16.951 مجموع حقوق الملكية

 11.496.355 4.600.182 6.896.173  12.564.592 4.960.935 7.603.657 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2021يونيو  30كما في 
 

 اإلضافية )تتمة(المعلومات   .20
 

 قائمة الدخل األولية الموجزة
 مراجعة( يونيو )غير   30لفترة الستة أشهر المنتهية في    يونيو )غير مراجعة(  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 م  2020  م 2021  م  2020  م 2021 

  )ألف لاير سعودي(

 عمليات التأمين

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع 

  

 عمليات التأمين

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع

  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع 

                اإليرادات

 5.713.196 ــ     5.713.196  5.822.498 ــ     5.822.498  2.243.218 ــ     2.243.218  2.569.717 ــ     2.569.717 اجمالي األقساط المكتتبة

ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (2.270) ــ     (2.270)  (2.551) ــ     (2.551)  (1.140)  ــ     (1.140)   (1.293) ــ     (1.293) محليا

ً  –أقساط صادرة لمعيدي التأمين   (25.912) ــ     (25.912)  (38.905) ــ     (38.905)  (9.478) ــ     (9.478)   (15.551) ــ     (15.551) دوليا

 5.685.014 ــ      5.685.014  5.781.042  ــ     5.781.042   2.232.600 ــ      2.232.600  2.552.873 ــ     2.552.873 صافي األقساط المكتتبة 

 (316.111) ــ     (316.111)  (714.106)  ــ     (714.106)   463.947 ــ     463.947  16.201 ــ     16.201 بالصافي، صافي التغير في األقساط غير المكتسبة

 5.368.903 ــ     5.368.903  5.066.936 ــ     5.066.936  2.696.547 ــ     2.696.547  2.569.074 ــ     2.569.074 صافي األقساط المكتسبة

                تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 (3.935.868) ــ     (3.935.868)  (4.314.323) ــ     (4.314.323)  (1.597.818) ــ     (1.597.818)  (2.121.483) ــ     (2.121.483) اجمالي المطالبات المدفوعة

 5.335 ــ     5.335  12.500 ــ     12.500  2.668 ــ     2.668  6.250 ــ     6.250 حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة 

 (3.930.533) ــ     (3.930.533)  (4.301.823) ــ     (4.301.823)  (1.595.150) ــ     (1.595.150)  (2.115.233) ــ     (2.115.233) صافي المطالبات المدفوعة 

 207.056 ــ     207.056  (109.315) ــ     (109.315)  197.079 ــ     197.079  (42.263) ــ     (42.263) صافي التغير في المطالبات القائمة 

دة غير   ات المتكـب الـب ــافي التغير في المـط صـــ

 المبلغ عنها 

 

80.641 

 

 ــ    

 

80.641 

  

(115.678) 

 

 ــ    

 

(115.678) 

  

130.412 

 

 ــ    

 

130.412 

  

(109.814) 

 

 ــ    

 

(109.814) 

 (285.653) ــ     (285.653)  85.710 ــ     85.710  (285.653) ــ     (285.653)  24.917 ــ     24.917 التغيرات في احتاطي عجز أقساط التأمين

 (438) ــ     (438)  539 ــ     539  (521) ــ     (521)  447 ــ     447 التغيرات في احتياطي تسوية المطالبات

ـمن  اـلتـــأـمـين  ـمـعيـــدي  حصــــــة  ـفي  اـلـتـغـير 

 المطالبات القائمة

 

2.058 

 

 ــ    

 

2.058 

  

(360) 

 

 ــ    

 

(360) 

  

2.895 

 

 ــ    

 

2.895 

  

(286) 

 

 ــ    

 

(286) 

ـمن  اـلتـــأـمـين  ـمـعيـــدي  حصــــــة  ـفي  اـلـتـغـير 

 المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها

 

(563) 

 

 ــ    

 

(563) 

  

151 

 

 ــ    

 

151 

  

79 

 

 ــ    

 

79 

  

1.405 

 

 ــ    

 

1.405 

 (4.118.263) ــ     (4.118.263)  (4.191.503) ــ     (4.191.503)  (1.800.132) ــ     (1.800.132)  (2.049.996) ــ     (2.049.996) صافي المطالبات المتكبدة

 (422.320) ــ     (422.320)  (124.048) ــ     (124.048)  (285.497) ــ     (285.497)  (67.380) ــ     (67.380) تكاليف اقتناء الوثائق 

 (4.540.583) ــ     (4.540.583)  (4.315.551) ــ     (4.315.551)  (2.085.629) ــ     (2.085.629)  (2.117.376) ــ     (2.117.376) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب
                

 828.320 ــ     828.320  751.385 ــ     751.385  610.918 ــ     610.918  451.698 ــ     451.698 صافي دخل االكتتاب



 التعاوني  تأمينركة بوبا العربية للـش
 مساهمة سعودية(  )شركة

-36- 

 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2021يونيو  30كما في 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(  .20
 

 قائمة الدخل األولية الموجزة )تتمة(
 يونيو )غير مراجعة(  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر    يونيو )غير مراجعة(  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 م  2020  م 2021  م  2020  م 2021 

  )ألف لاير سعودي(

 عمليات التأمين

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع 

  

 عمليات التأمين

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع 

                تشغيلية أخرى )مصروفات( /إيرادات

مخصص أقساط تأمين مدينة مشكوك في  

 تحصيلها 

 

(9.342 ) 

  

     - 

 

(9.342 ) 

  

(26.049) 

 

 ــ    

 

(26.049) 

  

(26.361) 

 

     - 

 

(26.361) 

  

(4.478) 

 

 ــ    

 

(4.478) 

 (269.702) (6.039) (263.663)  (270.621)  (5.831) (264.790)   (127.475) (2.944) (124.531)  (138.599)  ( 3.258) (135.341)  مصروفات عمومية وإدارية 

 (53.678) ــ     (53.678)  (54.457)  -      (54.457)   (25.953) ــ     (25.953)  (23.490)  -      (23.490)  مصروفات بيع وتسويق 

 111.096 47.852 63.244  133.752  88.182  45.570   50.291 21.297 28.994  73.876   51.941  21.935  بالصافي إيرادات استثمارات، 

 14.009 15.225 (1.216)  20.234  22.554  (2.320)   7.663 7.667 (4)  9.883   11.203  (1.320)  إيرادات أخرى، بالصافي 

التشــغيلية  )المصــروفات(    /اإليرادات مجموع

 األخرى

 

(147.558 ) 

 

59.886 

 

(87.672 ) 

  

(147.543) 

 

26.020 

 

(121.523) 

  

(302.358 ) 

 

104.905 

 

(197.453 ) 

  

(259.791) 

 

57.038 

 

(202.753) 
                

ة   اة وضـــــريـب ائض، الزـك ل الـف دخـل الفترة قـب

 الدخل

 

304.140 

 

59.886 

 

364.026 

  

463.375 

 

26.020 

 

489.395 

  

449.027 

 

104.905 

 

553.932  

 

568.529 

 

57.038 

 

625.567 

 ــ     511.676 (511.676)  -     404.124 ( 404.124)  ــ     417.038 (417.038)  -       273.726 ( 273.726) تحويل الفائض إلى المساهمين 

ــاهمين قبل الزكاة   ــافي الدخل العائد للمســ صــ

 الدخلوضريبة 

 

30.414 

 

333.612 

 

364.026 

  

46.337 

 

443.058 

 

489.395 

  

44.903 

 

509.029 

 

553.932 

  

56.853 

 

568.714 

 

625.567 

 (35.465) (35.465) ــ      ( 35.633) ( 35.633) -       (20.495) (20.495) ــ      (17.315) (17.315) -      زكاة 

 (45.608) (45.608) ــ      ( 45.535) ( 45.535) -       (34.656) (34.656) ــ      (28.338) (28.338) -      ضريبة دخل

ــاهمين بعد الزكاة   ــافي الدخل العائد للمســ صــ

 وضريبة الدخل

 

30.414 

 

287.959 

 

318.373 

  

46.337 

 

387.907 

 

434.244 

  

44.903 

 

427.861 

 

472.764 

  

56.853 

 

487.641 

 

544.494 

المتوسـط المرجح لعدد األسـهم العادية القائمة  

 )باآلالف(

  

119.611 

    

119.446 

    

119.531 

    

119.396 

 

                

 ربحية السهم األساسية والمخفضة 

 )باللاير السعودي لكل سهم(

  

2.41 

    

3.25 

    

3.58 

    

4.08 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2021يونيو  30كما في 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(.  20
 

 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة

 

 )غير مراجعة(  يونيو 30أشهر المنتهية في    ستةلفترة ال  )غير مراجعة(  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

   م2020 م 2021   م2020 م 2021 

 

 )ألف لاير سعودي(

 

 مينأعمليات الت

ــات   ــيـ ــلـ ــمـ عـ

 المساهمين

 

 المجموع

 

 مينأعمليات الت

ــات   ــيـ ــلـ ــمـ عـ

 المساهمين

 

 المجموع

 

 مينأعمليات الت

ــات   ــيــ ــلــ ــمــ عــ

 المساهمين

 

 المجموع

 

 مينأعمليات الت

ــيــــات   ــلــ عــــمــ

 المساهمين

 

 المجموع

             

 544.494 487.641 56.853 472.764 427.861 44.903 434.244 387.907 46.337 318.373 287.959 30.414 بعد الزكاة وضريبة الدخل صافي دخل الفترة

             

             الدخل / )الخسارة( الشامل االخر

ائمـة   أن يتم  مكني  يتم أو  بنود إعـادة تصـــــنيفهـا في ـق

 الدخل األولية الموجزة في فترات الحقة

            

             

 52.368 50.878 1.490 79.633 86.740 (7.107) 106.229 89.296 16.933 69.816 73.189 (3.373) صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

             

 596.862 538.519 58.343 552.397 514.601 37.796 540.473 477.203 63.270 388.189 361.148 27.041 الشامل الدخل مجموع

             تسوية:

التأمين المحول إلى   لعمليات  العائد  الدخل  صافي:  يخصم

 التأمين مستحق الدفع عملياتفائض 

   

(30.414) 

   

(46.337) 

   

(44.903) 

   

(56.853) 

 540.009   507.494   494.136   357.775   للفترة الشامل الدخل مجموع
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(.  20

 

 التدفقات النقدية األولية الموجزةقائمة 

 

 

 

 )غير مراجعة(  يونيو 30أشهر المنتهية في  ستة  لفترة ال  

   م2020   م 2021 

 

 مينأ عمليات الت )ألف لاير سعودي(

عمليات  

 المجموع  المساهمين 

 

 مين أعمليات الت

عمليات 

 المجموع  المساهمين

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 568.714 568.714 ــ       509.029 509.029 ــ       الزكاة وضريبة الدخل   قبلالدخل العائد للمساهمين صافي 

        

        لبنود غير النقدية: على اتعديالت 

 56.853 ــ      56.853  44.903 ــ     44.903 الدخل العائد الى عمليات التأمينصافي 

 15.998 ــ      15.998  15.457 ــ     15.457 تجهيزات وأثاث وأصول حق استخدام  واطفاء استهالك

 8.102 ــ      8.102  6.839 ــ     6.839 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 6.499 6.499 ــ       10.308 10.308 ــ     مخصص أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين

 4,478 ــ 4,478  26.361 ــ     26.361 أقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها    خصصم

غير محققة من استثمارات محتفظ بها  خسائر / )أرباح(

  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 

(1.515 ) 

 

483 

 

(1.032 ) 

  

726 

 

(252 ) 

 

474 

 ( 4.554) 547 ( 5.101)  (            13.837) ( 10.550) ( 3.287) حققة من استثمارات  م أرباح

 11.242 11.242 ــ       9.271 9.271 ــ     نهاية الخدمة   مكافأةمخصص 

 2.698 2.698 ــ       3.155 3.155 ــ     تكاليف مالية 

 88.758 521.696 610.454  81.056 589.448 670.504 

        : التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 ( 668.911) ــ      ( 668.911)  (927.916) ــ     (927.916)   أقساط تامين مدينة

 598 ــ      598  (4.487) ــ     (4.487) مكتسبة الغير  قساط األمين في أحصة معيدي الت

 286 ــ      286  (2.895) ــ     (2.895) قائمةال مطالبات الحصة معيدي التأمين في 

 ( 1.405) ــ      ( 1.405)  ( 79) ــ     ( 79) مبلغ عنهاالغير  المتكبدة  مطالباتالمين في أحصة معيدي الت

 134.022 ــ      134.022  (161.529) ــ     (161.529) مؤجلة ال وثائقالتكاليف اقتناء 

 48.594 20.060 28.534  27.648 (2.146) 29.794 مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى   مبالغ

 48.451 ( 3.406) 51.857  69.997 2.545 67.452 مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

 9.079 ــ      9.079  6.555 ــ     6.555 التأمين المستحقة الدفع  معيدي رصدة أ

 315.513 ــ      315.513  718.593 ــ     718.593 مكتسبة مين غير أأقساط ت

 ( 207.056) ــ      ( 207.056)  109.315 ــ     109.315 مطالبات قائمة 

 109.814 ــ      109.814  (130.412) ــ     (130.412) عنها مبلغ غيرمطالبات متكبدة 

 285.653 ــ      285.653  (85.710) ــ     (85.710) احتياطي عجز أقساط التأمين

 438 ــ      438  (539) ــ     (539) احتياطي تسوية المطالبات

 ( 4.344) ( 4.344) ــ       ( 79.635) ( 79.635) ــ     مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 

 (293.100 ) 442.460 149.360  139,478 601,758 741,236 

 ــ      28.053 ( 28.053)  ــ     22.296 ( 22.296) المساهمين مبالغ مستحقة لعمليات 

 ( 2.569) ( 2.569) ــ       ( 3.494) ( 3.494) ــ     مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 ( 13.842) ــ      ( 13.842)  ( 15.566) ــ     ( 15.566) وثائق  اللى حملة  إفائض مدفوع 

 ( 10.574) ( 10.574) ــ       ( 169.630) ( 169.630) ــ     مدفوعة  دخل  وضريبة زكاة

 714.251 616.668 97.583  ( 39.330) 291.632 ( 330.962) صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م2021يونيو  30كما في 
 

 المعلومات اإلضافية )تتمة(  .20

 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )تتمة(
 

 
 أرقام المقارنة.  21

 

تم تـعديل بعض أرقام المـقارنة وإعادة تصـــــنيفها لتتوافق مع عرض الفترة الحالية في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة. 

م واألرباح  2020يونيو    30ليس لهذه التعديالت أي تأثير على ـصافي الدخل لفترتي الثالثة أـشهر والـستة أـشهر المنتهية في  

  132.282 مبلغ  م، تمت إعادة تصــنيف2020يونيو    30لفترة الســتة أشــهر المنتهية في  م.  2020يونيو    30المبقاة كما في  

لاير ـسعودي من "مـصاريف بيع وتـسويق" إلى " تكاليف اقتناء الوثائق". وبالمثل، بالنـسبة لفترة الثالثة أـشهر المنتهية   مليون

من "مصــاريف بيع وتســويق" إلى " تكاليف  مليون لاير ســعودي  58.370م، تم إعادة تصــنيف مبلغ 2020يونيو    30في  

 اقتناء الوثائق".

 

 وخدمات المرافق الصحية الحكومية19  -تأثير كوفيد   .22
 

"(، تواصـل بوبا العربية 19 -  بينما تـستمر العديد من اقتصـادات العالم في التعامل مع اعادة انتـشار فيروس كورونا )"كوفيد

مراقبة الوضــع عن كثب وتحديث خطط اســتمرارية األعمال وإدارة المخاطر لضــمان اســتدامة مســتويات الخدمة الحالية  

يناريوهات مختلفة مع الحفاظ على ـسالمة وصـحة موظفيها. كوفيد  له تأثير عميق على    19 -واألنـشطة التـشغيلية في ظل ـس

التأمين الصــحي، بما في ذلك أنماط المطالبات الطبية كما هو موضــح أدناه. نظًرا للعديد من أوجه  العديد من جوانب قطاع 

عدم اليقين المحيطة بمدة وشدة الوباء، تواصل اإلدارة إعادة تقييم وتحديث تقديراتها وأحكامها على أساس منتظم. قد تختلف 

ــيولة والم ــركة قويًا كما في تاريخ إصــدار هذه القوائم المالية  النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. ظل مركز الس الءة المالية للش

  الموجزة.

 

 

 

 )غير مراجعة(  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

   م2020  م 2021 

 

 )ألف لاير سعودي(

 

 مينأعمليات الت

 عمليات

 المساهمين

 

 المجموع

  

 مين أعمليات الت

 عمليات

 المساهمين

 

 المجموع 

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (669.045) (300.000) (369.045)  (536.000) (100.000) (436.000) في ودائع ألجل   ايداع

 2.046.459 840.894 1.205.565  1.335.055 332.000 1.003.055 جلألمتحصالت من استحقاق ودائع 

 (4.185.874) (1.678.256) (2.507.618)  (9.232.167) (4.387.830) (4.844.337) شراء استثمارات

 1.781.484 577.456 1.204.028  8.597.346 4.121.372 4.475.974 استثمارات   بيع

 (5.101) (5.101) ــ        (7.628) (7.628) ــ     شراء تجهيزات واثاث وأصول حق استخدام 

 ( 7.971) ( 7.971) ــ         (10.703) (10.703) ــ     موجودات غير ملموسة   شراء

صـافي النقد لناتج من / )المـستخدم في( الناتج من األنـشطة  

 االستثمارية

 

198.692 

 

(52.789) 

 

145.903 

  

(467.070) 

 

(572.978) 

 

(1.040.048) 

        

        تمويلية التدفقات النقدية من األنشطة ال

 ( 6.651) ( 6.651) ــ       ( 9.260) ( 9.260) ــ     التزام عقود إيجار مدفوع 

 ( 6.651) ( 6.651) ــ       ( 9.260) ( 9.260) ــ     تمويلية الاألنشطة   صافي النقد المستخدم في

        

 (332.448) 37.039 (369.487)  97.313 229.583  (132.270) صافي التغير في النقد وما في حكمه

 665.709 218.767 446.942  633.251 438.019 195.232 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 333.261  255.806 77.455  730.564  667.602 62.962 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2021يونيو  30كما في 
 

 )تتمة( وخدمات المرافق الصحية الحكومية19 -تأثير كوفيد .  22
 

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

الثاني من   النصف  م واستمر في التحسن وصوالً للنصف األول من  2020الطلب على الخدمات الصحية تدريجياً خالل 

المطالبات  2021 ملحوظة في  إلى زيادة  ذلك  وأدى  يونيو  م.   من  يونيو  2020المتكبدة  حتى  الى  2021م  حاليا  لتصل  م 

. تتوقع الشركة استمرارية هذا النمط خالل األشهر القليلة القادمة حيث تجد  19 -مستويات أعلى من تلك المسجلة قبل كوفيد 

المملكة العربية السعودية  ، ما لم تشهد  الخدمة  مزودي المزيد من الحاالت الطبية غير المعالجة والمؤجلة طريقها عبر شبكة  

. يعتمد تأجيل نوع محدد من المطالبات على طبيعة الوضع الصحي وحاالت التشخيص والعالجات 19موجة ثانية من كوفيد

 المتعلقة بها. 

 

 تعويض مزودي الحكومة     

   

من نظام التامين    11بخصوص تفعيل المادة    م17/12/2020بتاريخ    895أصدر مجلس التأمين الصحي التعاوني تعميم رقم  

م بإدراج مزودي الخدمات الصحية الحكومية 1/1/2021الصحي التعاوني حيث طالب شركات التامين الطبي اعتباراً من  

، 11المادة    تفعيلم، بعد  2021االلتزام بهيكل التعويض المالي المعتمد. خالل الربع األول من    مع   شبكاتهمالمعتمدين في  

م في هذا 2021الزيادة في الربع الثاني من  استمرتمزودي الخدمات الحكومية.  مطالباتت الشركة بمالحظة زيادة في بدأ

إلى العديد من أوجه عدم اليقين   تقديم مطالباتهم. بالنظر  الحكومية في  االتجاه مع بدء المزيد من مقدمي الخدمات الطبية 

تستمر اإلدارة بمراقبة الوضع عن كثب، وتقوم بإعادة تقييم وتحديث تقديراتها   ،895  رقم  تعميملالمحيطة بالتطبيق الفعلي  

 واحكامها على أساس منتظم.    

 
 173تعميم البنك المركزي السعودي رقم 

 

  أقساط   عجز  باحتياطيم من شركات التأمين االحتفاظ  2019/  1/ 16بتاريخ    173يتطلب تعميم البنك المركزي السعودي رقم  

. في حال المتوقعة  توالمصروفا في حال كان احتياطي اقساط التأمين غير المكتسبة غير كاف لتغطية المطالبات    تأمينال

أي عجز متبقي    بينما يتم قيدمقابل تكاليف االقتناء المؤجلة.    أوالً   زالعج بلغ  تتم تسوية م  فإنه  ،التأمينوجود عجز في أقساط  

التأمين  . ومن اجل تأدية التزامات  منفصل  كبند لم يتم تحميله على تكاليف االقتناء المؤجلة كاحتياطي عجز أقساط التأمين  

 عجز باحتياطي  في االعتبار، اعترفت الشركة  895وتعميم رقم  19المستقبلية للمخاطر غير المتوقعة بعد أخذ تأثير كوفيد 

مليون لاير    263.75م:  2020ديسمبر    31م )2021  يونيو  30  مليون لاير سعودي كما في  178بمبلغ    تأمينالأقساط  

 سعودي(. 

 

 توزيعات األرباح   .23
 
ر  ديسمب 31عن السنة المنتهية في  إلى المساهمين رباحاألإدارة الشركة دفع توزيعات م، اقترح مجلس  2021ابريل  25 في

األرباح من قبل    تلك  مليون لاير سعودي. تمت الموافقة على توزيع  408لاير سعودي للسهم وبإجمالي    3.4م بواقع  2020

توزيعات األرباح في    دفعم  م، وبناًء عليه ت2021يونيو  24  المنعقد في المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي  

 م. 2021يويول
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 م. 2021أغسطس  11  الموافق  هـ  1443  محرم  3  تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  

 

 

 


