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 عام -1

 

مسجلة في المملكة العربية السعودية وفقا لقرار وزارة التجارة  شركة مساهمة سعودية)"الشركة"( هي  شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

 27بتاريخ  4030223528م(، وبموجب السجل التجاري رقم 2012فبراير  8هـ )الموافق 1433ربيع األول  16ق وتاريخ /98والصناعة رقم 

 م(.2012فبراير  19هـ )الموافق 1433ربيع األول 
 

 فيما يلي عنوان الشركة الرئيسي المسجل:

 8433رقم المبنى: 

 شارع االمير سلطان حي الروضة 

  3528ص.ب. 

  23435جدة: 

 المملكة العربية السعودية 

 

 فيما يلي فرع الشركة:

 

 رقم السجل التجاري  الفرع

 1010421871  الرياض

 

 49م/تم الترخيص للشركة لمزاولة أعمال التامين في المملكة العربية السعودية على أساس مبادئ التأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم 

ً لقرار مجلس الوزراء رقم 2011 يونيو 29هـ )الموافق 1432رجب  27وتاريخ   يونيو 27هـ )الموافق 1432رجب  25وتاريخ  224م( وفقا

، أما النسبة المتبقية %77كما في تاريخ التأسيس كانت الشركة مملوكة للمساهمين السعوديين والمساهمين من خالل االكتتاب العام بنسبة  0م(2011

فبراير  27فهي مملوكة للمساهمين غير السعوديين. تم إدراج الشركة في السوق السعودية لألوراق المالية )تداول( بتاريخ  %23من رأس المال وهي

 م.2012

ة والوساطة في تتمثل أغراض الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به بما في ذلك إعادة التأمين، الوكاالت، التمثيل، المراسل

للشركة الكتتاب أعمال التأمين المملكة العربية السعودية وفقاً لعقد تأسيس الشركة واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، تم الترخيص 

 م.2013يناير  7الطبي فقط وقد بدأت الشركة العمليات التجارية في 

 

  عداداإلأسس  -2

 

 أساس العرض (أ

م وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 2020 يونيو 30 في لثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتينا لفترتيتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة 

محاسبين "التقرير المالية األولية" كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية و المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية لل –( 34)

 .القانونين

 

عرض  اليتماالستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا قياس االستثمارات يتم بالقيمة العادلة.  ألساسيتم اعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً 

في  إستثمارفي حكمه،  وما نقدتصنيف األرصدة التالية كمتداولة:  يتمتصنيف متداول / غير متداول.  بإستخدامقائمة المركز المالي األولية الموجزة 

 تأمين وثائق يفلتكا غيرالمكتسبة، األقساط من التأمين معيدي حصة صافي، -التأمين معيدي من مستحقصافي،  -مدينةودائع مرابحة، أقساط تأمين 

 مستحقة، مصروفاتصافي، معيدي ووسطاء التأمين،  –حاملي وثائق التأمين  إلى مستحقمؤجلة، مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى، 

عجز أقساط التأمين،  إحتياطي مخصصمطالبات تحت التسوية، مطالبات متكبدة وغير المبلغ عنها،  تأمين، إعادة عمولة مكتسبة، غير تأمين أقساط

 مكافأة عنها، المبلغ وغير متكبدة مطالباتفنية أخرى ومخصص الزكاة. يتم تصنيف األرصدة التالية غير متداولة: مطالبات تحت التسوية،  إحتياطيات

 إستثمارات ،بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إستثماراتذات العالقة، إيراد عمولة مستحقة عن وديعة نظامية،  طرافاأل أرصدة الخدمة، نهاية

  .ملموسة غير وموجودات ومعدات ممتلكات نظامية، وديعة الشهرة، ،متاحة للبيع
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 )تتمة(أسس اإلعداد  -2
 

 )تتمة( أساس العرض (أ

ً ألنظمة التأمين في  المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتقدم المعلومات وفقا
ً لذلك. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المنسوبة بوضوح ألي من تلك االنشطة في الحسابات المعني ة. المالية وفقا

، فإن القوائم المالية االولية الموجزة والسنوية للشركة تقدم بشكل منفصل قوائم المركز المالي، الدخل، الدخل الشامل والتدفقات وبالمثل، في الماضي
 النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. يتم تحديد أساس تخصيص مصاريف العمليات المشتركة والموافقة عليها من قبل اإلدارة ومجلس

  اإلدارة.
 

لتي تم عرضها إن قائمة المركز المالي االولية الموجزة وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين ا
صادرة عن مؤسسة النقد القوائم المالية تم تقديمها كمعلومات مالية إضافية ولالمتثال لمتطلبات اللوائح التنفيذية ال حول 31إلى  24في الصفحات من 

ت العربي السعودي. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادا
ل، والدخل الشامل والتدفقات ، وقائمة الدخالموجزة والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وبالتالي، فإن قائمة المركز المالي األولية

رباح أو النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واأل
 الخسائر الشاملة لكل من تلك العمليات.

 

الدولية للتقرير المالي، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصة عند إعداد القوائم المالية على مستوى الشركة وفقًا للمعايير 
سات بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت، بالكامل أثناء الدمج. إن السيا

 ن موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمي
 

شامل، التدفقات إن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع المعلومات المالية للشركة في القوائم االولية الموجزة للمركز المالي، الدخل، الدخل ال
 ية تمثل معلومات إضافة تكميلية مطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية.النقدية وكذلك بعض اإليضاحات ذات الصلة على القوائم المال

 

فقا للمعايير الدولية ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية التي يتم إعدادها و
المنتهية للسنة ائم المالية االولية الموجزة باالقتران مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة كما في وللتقرير المالي، وعليه يجب أن يتم قراءة هذه القو

 م.2019ديسمبر  31في 
 

 لنتائج المتوقعة للسنة كاملة.ل مؤشراال تعتبر القوائم المالية األولية الموجزة 
 

 السعودي ويتم تقريبها إلى أقرب ألف لاير سعودي.الموجزة باللاير األولية يتم عرض هذه القوائم المالية 
 

 واالفتراضاتلتقديرات الهامة وا المحاسبية األحكام (ب

تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة من اإلدارة تنفيذ أحكام وتقديرات وإفتراضات

 المصرح عنها فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات. 
 

في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر اإلدارة  اتبعتهاإعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، فإن التقديرات الجوهرية التي  إطاروفي 

سياسات إدارة المخاطر، هي ذات السياسات المطبقة في القوائم المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية  والتي تتضمنالرئيسية لعدم التيقن من التقديرات 

 م. 2019ديسمبر  31في 

 

 موسمية العمليات (ج

 تؤثر على عمليات التأمين لدى الشركة.ال يوجد تغيرات موسمية يمكن أن 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  -3

 

كما هو معتمد  تتوافق مع المعايير الدولية للتقرير الماليإن السياسات المحاسبية الهامة التي تتبناها الشركة إلعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة 

وتعديالت المعايير  2019ديسمبر  31السياسات المطبقة في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في هي ذات وفي المملكة العربية السعودية، 

)أ( التي لم يكن لها تأثير على المركز  3الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية كما هو مذكور في المالحظة 

لمالي للشركة. تم إعادة تصنيف / إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. لم يكن لهذا أي تأثير على المالي أو األداء ا

بشأن التقديرات التي تم  قائمة حقوق المساهمين األولية الموجزة للفترة. عالوة على ذلك، قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لعدم اليقين

 حول( 20. لمزيد من التفاصيل؛ الرجاء مراجعة إيضاح رقم )19 –ح عنها في القوائم المالية السنوية األخيرة فيما يتعلق بجائحة كوفيد االفصا

للفترات عن أي تغييرات في القوائم المالية للشركة أو التعديل الشركة إعادة تقييم موقفها واالفصاح  إدارة القوائم المالية األولية الموجزة. ستواصل

  الالحقة.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3

  
 

 من قبل الشركة المطبقةو تفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها،  ،المعايير الدولية للتقارير المالية -أ
 

  قامت الشركة بتبني المعايير الجديدة والتعديالت التالية للمعايير القائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية: 
 

  تعريف النشاط التجاري -( 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

جدا، ويؤدي  معقد يعتقد أن تطبيق التوجيه الحالي الدولية،يراجع هذا التعديل تعريف النشاط التجاري. وفقا للردود التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة 

  .إلى عدد كبير جدا من المعامالت المؤهلة لتكوين دمج األعمال

 

  بشأن تعريف الجوهري 8الدولي رقم  المحاسبةومعيار ( 1دولي رقم )تعديالت على معيار المحاسبة ال
 

 "السياسات المحاسبية،  (،8ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) "،"عرض القوائم المالية (،1هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

تعريف ثابت للجوهري  م( استخدا1 :األخرى الماليرير والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية" والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتق

( إدراج بعض اإلرشادات في معيار 3و الجوهري؛توضيح شرح تعريف  (2المالي؛للتقرير  المفاهيمفي جميع المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار 

  .حول المعلومات الغير جوهرية (1المحاسبة الدولي رقم )

  جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار تقييم 27 مالمعايير رق تفسيرات لجنةالحوافز و -

 

 القوائموالتفسيرات الجديدة ذات الصلة المطبقة على الشركة لم يكن لها أي تأثير جوهري على هذه  المعاييرقامت الشركة بتقييم األثر واستنتجت أن 

 .لم يتم االعتراف بأي حق في االستخدام وبالتالي،اقية اإليجار تحت عقد إيجار مؤهل. الموجزة. ال تندرج اتف االوليةالمالية 
 
 
 تدخل حيز التنفيذالمعايير الصادرة والتي لم  -ب

معقول أن تكون والتي تتوقع الشركة بشكل  األولية الموجزة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية تدخل حيز التنفيذلم لم  التيالمعايير الصادرة و فيما يلي

 قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تكون فعالة.
 

 عقود التأمين -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

 نظرة عامة

المعيار مبادئ االعتراف و القياس و العرض و االفصاح عن عقود التأمين، و يحل محل المعيار  ، و يحدد2017مايو  18صدر هذا المعيار في 

 ( "عقود التأمين".4الدولي للتقرير المالي )
 

عقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط أن تقوم المنشأة جديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين ويطبق المعيار ال

 أيضا باصدار عقود تأمين. يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين:

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

 ، و المحددة( عناصر اإلستثمار 2

 تتعلق بخدمات التأمين.الخدمات أو ( أي وعد لتحويل بضائع محددة 3

 (.15( و المعيار الدولي للتقرير المالي )9يجب إحتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي )
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 )تتمة( تدخل حيز التنفيذالمعايير الصادرة والتي لم  -ب
 

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

 القياس
 

( ، والذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض 4وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ( نماذج القياس المختلفة التالية:17م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ) 2015يناير شهر القياس القائمة قبل 
 

 التأسيسية" التالية: العناصر"إلى العامنموذج اليستند 
 

 

 التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من: (أ
 

 التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية، -

 التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )اي الخصم( و المخاطرالمالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و  -

 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية. -
 

إدراجه حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين، ويتم  هامش الخدمة التعاقدية: (ب

يفاؤها في في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب است

 مة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشمل كل من:بداية العقد ضمن قائمة الدخل. في نهاية كل فترة تقرير مالي الحق، يتم إعادة قياس القي
 

 وعة عقود التأمين في الخدمات التعاقدية لمجم التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش

 .ذلك التاريخ

 ققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخ.    التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية مح 
 

بالتالي و السالب،يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقًا بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون ب
يتم أيضا احتساب المعدل على وبالتالي  كبر في هامش الخدمات التعاقدية المتبقى في الربح أو الخسارة،يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية األ

لة للتدفقات هامش الخدمة التعاقدية بمعدالت مقفلة عند االعتراف المبدئي بالعقد ) معدل الخصم المستخدم عند البداية لتحديد تقديرات القيمة العاد
، سيتم رد هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة على أساس وحدات التغطية ، مما يعكس كمية المنافع المقدمة ومدة النقدية (. عالوة على ذلك

 التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.
 

عقود المشاركة المباشرة"(. يتم عمل هذا التقييم “بـ هي طريقة إلزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة )يشار إليها أيضا  طريقة الرسوم المتغيرة

دمات التعاقدية إضافة لمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقا. بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش الخ

 : لتشمل  العام الى التعديل ضمن النموذج
 

 أة من القيمة العادلة للبنود األساسية.( التغيرات في حصة المنش1

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

بشكل جوهري من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياسا ال يختلف  توزيع األقساط الُمبسطةإضافة إلى ذلك، يسمح بطريقة 

التزام التغطية المتبقي مع بهذه الطريقة يتم موائمة و، التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل عن النوذج العام أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود

مع المطالبات المتكبدة. لقياس للتطبيق  قابالً العام النموذج اليزال القسط المستلم عند االعتراف األولي ناقصا التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. 

و تأثير المخاطر المالية في حال أن التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها /  للنقدذلك، اليتوجب تعديل قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية 

 استالمها خالل سنة واحدة أو اقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها.
 

 تاريخ السريان
 

معيار للسبة الدولية تعديالت مسودة التعرف على ، أصدر مجلس معايير المحا2023يناير  1 في ر في تاريخها الفعلييتنوي الشركة تطبيق المعا

ها من عدد من ذو وتلقى مالحظات علي 2019يونيو  17قرير المالي خالل تقترح تعديالت معينة على المعيار الدولي للالتي ت 17التقرير الدولي 

"عقود التأمين"  17، أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مناقشاتة حول التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020مارس  17في عالقة. 

الى فترات اعداد التقارير  رللمعاي. وقد قرر تأجيل التاريخ الفعلي 2019التي تم اقتراحها للحصول على االستشارة العامة بهذا الخصوص في يونيو 

في الربع  17إصدار التعديالت على المعيار التقرير المالي الدولي  الدولي معايير المحاسبة. يتوقع مجلس 2023يناير  1السنوية التي تبدأ في او بعد 

االيرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي  – 15المالي . يسمح بالتطبيق المبكر اذا تم تطبيق كالً من المعيار الدولي للتقرير 2020الثاني من 

 كما تم تطبيق االدوات المالية.  – 9للتقرير المالي 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 )تتمة( تدخل حيز التنفيذالمعايير الصادرة والتي لم  -ب
 

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

 التحول 
 

، يجب على المنشأة عندئذ اختيار عقود التأمين غير مجدمن التطبيق بأثر رجعي كامل لمجموعة  كان ، في حالإال أنه. يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي

 طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة.
 

 العرض واالفصاح
 

 ديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين، مع تعديالت على العرض واإلفصاح.تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الج
 

 التأثير
 

من تاريخ نشر هذه القوائم المالية األولية الموجزة، لم  (. اعتبارأ17ولي للتقارير المالية رقم )م تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدتقوم الشركة حاليًا بتقيي

الذي  واإلسناداتيتم بعد تقييم األثر المالي لتطبيق المعيار بشكل كامل من قبل الشركة. تتوقع الشركة تأثير جوهري على القياس واإلفصاح عن التأمين 

 هذا المعيار في وقت مبكر. تطبيقكة عدم سيؤثر على كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. وقد قررت الشر

 

 .اإلدارة التنفيذية للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلجنة  فريق عمل تحت اشراف وأنشأت التطبيقبدأت الشركة بعملية 
 

 األدوات المالية -( 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

 المالية: باالدوات(. يعالج المعيار الجديد البنود التالية االتي تتعلق 39ليحل محل معيار المحاسبة الدولي ) 2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 
 

 التصنيف و القياس .أ
 

( منهًجا واحدًا لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 9يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية )

 :إذاأو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة 
 

  ن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و االحتفاظ باألصل ضمتم 

 مدفوعات ألصل المبلغ و فائدة على أصل المبلغ القائم.تمثل التدفقات نقدية في تواريخ محددة للحصول على الشروط التعاقدية لألصل المالي  تؤدى 
 

 ،الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيعو الرباحتدوير اإعادة يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم 

 الشرطين التاليين: استيفاءفي حال 
 

 بيع الموجودات المالية، والغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية و ،االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال 

 .الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ و تعتبر أيضا فائدة على أصل المبلغ القائم 
 

؛ المبدئي يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة الى ذلك وعند االعتراف

أو تخفيض  يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أن القيام بذلك سيعمل على استبعاد

 الفروقات المحاسبية بشكل جوهري.
 

أيضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات الالحقة  للشركةبالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن 

لربح أو للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر. )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، بينما يتم عرض توزيعات األرباح في ا

العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إدراج مبلغ التغير في القيمة العادلة لإللتزام إضافة الى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة  الخسارة.

اإلئتمان الخاصة  المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطر

 .رئأو الخسا األرباحلى حالة عدم تطابق محاسبي في عقد يؤدي  باإللتزام في الدخل الشامل اآلخر
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 )تتمة( تدخل حيز التنفيذالمعايير الصادرة والتي لم  -ب
 

 )تتمة( األدوات المالية -( 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

 اإلنخفاض في القيمة  .ب
 

كما لو تم استخدامها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  المتوقعة،( الخسائر االئتمانية 9لمعيار الدولي للتقرير المالي )ا بموجبيعكس نموذج انخفاض القيمة 

خسائر ب االعترافحدث ائتماني قبل  حدوث (9بموجب نموذج المعيار الدولي للتقرير المالي ) الضروري يعد من لم( كخسائر ائتمان متكبدة. 39)

في تلك الخسائر االئتمانية. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة  والتغيراتاالئتمان. بدال من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة 

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

 

 محاسبة التحوط .ج
 

( متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط و التي تربط محاسبة التحوط بشكل أقرب مع إدارة المخاطر. تعمل المتطلبات 9يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية )

اء تحوطات القيمة لمحاسبة التحوط. تنطبق التعديالت على كامل محاسبة التحوط باستثن يقوم بشكل أكبر على مبادئ النموذج العامعلى تأسيس منهج 

ر الشركة في تطبيق العادلة لمخاطر سعر الفائدة )يشار إليها عادةً بـ "التحوطات الكلية للقيمة العادلة"(. فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة، قد تستم

معايير المحاسبة الدولية ير نظرا لكون مجلس ثناء بشكل كب. تم استخدام هذا االست39متطلبات محاسبة التحوط حاليًا في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 يعالج حاليا محاسبة التحوط كمشروع منفصل.

 

 تاريخ السريان .د
 

"عقود التأمين":  –( 4إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ) م.2018ر يناي 1هو  9كان تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقارير المالية 

سبتمبر  12في  التي صدرت، عقود التأمين -( 4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية ) -( 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )

من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي ( للتخفيف 4لي للتقارير المالية )التأمين ضمن نطاق المعيار الدو، تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود م2016

يز التنفيذ. حعن مجلس معايير المحاسبة الدولي ( "عقود التأمين" الصادر 17( قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد )9للتقارير المالية )

 :وهماين بديلين تقدم التعديالت خيار
 

 :( حتى9تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ) .1
 

 أو الجديد؛تاريخ سريان معيار التأمين  (أ

مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد  م قرر2020مارس  17في أو بعد هذا التاريخ.  م2023 يناير 1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  (ب

( 4( في المعيار الدولي للتقارير المالية )9( و المعيار الدولي للتقارير المالية )17لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية ) فاء المؤقتاالع

التي ترتبط  حاجة إلفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت م.هناك2023يناير  1إلى 

 ( سابقا؛ أو:9تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية ) ولم أنشطتها بشكل دائم بالتأمين 

ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية التي  (،9. تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )2

 الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضافية. فيتظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد 
 

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

( )بما في ذلك عناصر الودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع مجموعة القيمة الدفترية لجميع 4الدولي للتقارير المالية )

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

تقارير المالية استنادا إلى هذه التقييمات استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي لل

التأمين الجديد حيز التنفيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة  ( حتى تاريخ دخول معيار عقود9)

 ضمن القوائم المالية للشركة.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 )تتمة( تدخل حيز التنفيذالمعايير الصادرة والتي لم  -ب
 

 )تتمة( األدوات المالية -( 9التقارير المالية رقم )المعيار الدولي إلعداد 
 

 تقييم التأثير
 

( إعتبارا من تاريخ نشر هذه القوائم المالية األولية الموجزة، لم يتم بعد تقييم 9بتقييم أثر تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي ) تقوم الشركة حاليا

ن قبل الشركة. تتوقع الشركة تأثر التصنيف والقياس للموجودات المالية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير األثر المالي لتطبيق المعيار بشكل كامل م

 ( حيث أن الشركة الزالت في صدد إجراء مراجعة مفصلة.9المالي )
 

 

 االستمراريةمبدأ . 4

 

 (%44,71: 2018ديسمبر  31)من رأس مالها  %50.29بلغت الخسائر المتراكمة م، 2019 ديسمبر 31كما في 

 

مليون لاير سعودي  150أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة بمقدار  (هـ1441جمادى األول  23الموافق )م 2020يناير  18في 

مستشار مالي يين هـ بتع1441جمادى األول 24م الموافق 2020يناير  19من خالل التعويض عن الخسائر المتراكمة. وعليه، قامت الشركة بتاريخ 

 مليون لاير 300تخفيض رأس مال الشركة من  اإلدارة ، قررتتماع الجمعية العامة غير العاديةم ، في اج2020أبريل  22في  لبدء عملية التخفيض.

ستمرارية في إعداد القوائم قائم على أساس مبدأ اإل الموجز المركز المالي األوليعلى قناعة بأن اإلدارة  إن. مليون لاير سعودي 150سعودي إلى 

 الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية. األوليةالمالية  القوائممناسب. وبناء على ذلك، تم إعداد  ، وهوالمالية األولية الموجزة

 

إدارة الشركة  مجلس قام( . %50.29م: 2019ديسمبر  31س مال الشركة )من رأ %9.39م، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 2020 يونيو 30في 

، وهي راضية عن استمرار عمليات الشركة في المستقبل المنظور لخطة العملخطة العمل. إن اإلدارة واثقة من وجود نتيجة إيجابية على  بالموافقة

 .في سياق العمل العادي
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 النقد وما في حكمه -5
 

 التدفقات النقدية على ما يلي:مة يشتمل النقد وما في حكمه في قائ
 

 عمليات التأمين 

 م2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    

 14,590  7,752 نقد لدى البنوك وفي الصندوق

 7,752  14,590 
    
 عمليات المساهمين 

 م2020يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 18  18 نقد لدى البنوك وفي الصندوق

 62,767  42,542 اإلقتناءأشهر من تاريخ  3المستحقة خالل المرابحة ودائع 

 42,560  62,785 

 77,375  50,312 اإلجمالي
    

 

 قصيرة األجل . ودائع مرابحة6
 

لاير سعودي  مليون 89.69لها تاريخ إستحقاق محدد يزيد عن ثالثة أشهر ،اقل من إثني عشر شهر. بلغ رصيد الودائع مبلغ إن ودائع المرابحة 

في قائمة المركز المالي  تم عرضهابالريال السعودي في المملكة العربية السعودية،  الودائع محتفظ بهالاير سعودي(، تلك  مليون 76.04: م2019)

الى  %1.35من  هاتتراوح أسعارتستحق عمولة على هذه الودائع ، م2020 يونيو 30في كما  .(19)ايضاح  الخاصة بالمساهمين بشكل منفصل

 .(%3.1الى  %1.9: من م2019ديسمبر  31) 2.18%
 
 

 ، صافي مدينة  ـ أقساط تأمين7
 

 المدينة مما يلي:التأمين  قساطأ كونتت
 

 م2020يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي       

 44,929  33,632 التأمين وثائقحملة 

 12,472  16,798  وسطاء ووكالء

 10,748  34,679 (14طراف ذات عالقة )ايضاح أ

 85,109  68,149 

 (23,290)  (20,292) ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها مخصص

 44,859  64,817 أقساط تأمين مدينة ، صافي
 

 12.5: م2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 16.8بمبلغ  م2020يونيو 30من الوسطاء والوكالء في  المدينةأرصدة أقساط التأمين  إن مالحظة:

 والوكالء. الوسطاءمليون لاير سعودي( مستحقة في النهاية من العمالء المؤمن عليهم من خالل 
 

 كما يلي:الفترة كانت الحركة في مخصص اقساط التأمين المشكوك في تحصيلها خالل 
 

 م2020يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 16,328  23,290 السنةالفترة / الرصيد في بداية 

 6,962  (2,998) )رد( / مخصص خالل الفترة / السنة

 23,290  20,292 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
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 االستثمارات -8
 

 : تم تصنيف االستثمارات على النحو التالي

 

 عمليات المساهمين 

 م2020يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 12,780  12,357 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مصنفة استثمارات

 60,170  60,249 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 72,606  72,950 
    

 

 عادلة من خالل قائمة الدخل:بالقيمة ال المصنفة فيما يلي حركة رصيد االستثمارات
 

 عمليات المساهمين  

 م2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 7,695  12,780 السنة الرصيد في بداية

 4,430  - المشتريات خالل الفترة / السنة

 655  (423)  التغيرات في القيمة العادلة

 12,780  12,357 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 

 م2020يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 4,878  4,498 أرامكو السعودية

 7,200  7,250 صندوق البدر للمرابحة

 702  609 األوليةالصندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات 

 12,357  12,780 

 

 فيما يلي الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:  

 

  عمليات المساهمين

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
 م2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

 السنة الرصيد في بداية 60,170  5,000

 المشتريات خالل الفترة / السنة -  60,023

 السنةالفترة / المستحق خالل  -  (5,000)

 تاريخ االستحقاقحتى إطفاء استثمارات محتفظ بها  79  147

 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 60,249  60,170

    

 

 وديعة نظامية -9
 

 مليون لاير سعودي 45 بمبلغ٪ من رأس مالها المدفوع ، 15، قامت الشركة بإيداع ما يعادل العربية السعوديةوفقا لمتطلبات نظام التأمين في المملكة 

 غير متاحة للسحب بدون هذه الوديعة النظامية إنمؤسسة النقد العربي السعودي.  لدى بنك حددته، مليون لاير سعودي( 45: 2019ديسمبر 31)

  لمؤسسة النقد العربي السعودي. هي مستحقةهذه الوديعة  علىالعمولة إن ي، موافقة مؤسسة النقد العربي السعود
 

مليون لاير سعودي لكن لم يتم سحب فائض  150م، قامت الشركة بتخفيض رأس مالها بمبلغ 2020يونيو  30خالل فترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 م. 2020يونيو  30مليون لاير سعودي كما في  22,5الوديعة النظامية والذي يبلغ 
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 احتياطيات فنية -10

 

 واالحتياطيات افي المطالبات تحت التسويةص 1.10

 

 على ما يلي: اتيواالحتياط تشتمل المطالبات تحت التسوية

 

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
 م2020 يونيو 30 

  )غير مراجعة(

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

 التسويةالمطالبات تحت  18,716  21,431

 مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها  19,009  18,493

39,924  37,725  

 احتياطي عجز أقساط التامين 20,249  17,335

 احتياطيات فنية اخرى 1,418  1,460

58,719  59,392  

 يخصم :   

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية (269)  (1,034)

 غير المبلغ عنها التأمين من المطالبات المتكبدة حصة معيدي -  (94)

(1,128)  (269)  

 االحتياطيات وصافي المطالبات تحت التسوية  59,123  57,591

    
 
 

 الحركة في االقساط غير مكتسبة 2.10
 

 كانت الحركة في األقساط غير المكتسبة كما يلي:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   )غير مراجعة(2020 يونيو 30المنتهية في أشهر لفترة الستة 

  اإلجمالي التأمين معيدي الصافي

  لاير سعوديألف 

 الرصيد في بداية الفترة 75,920 - 75,920

 األقساط المكتتبة خالل الفترة 87,040 - 87,040

 األقساط المكتسبة خالل الفترة (89,700) - (89,700)

 الرصيد في نهاية الفترة 73,260 - 73,260

    

  )مراجعة(2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  اإلجمالي التأمين معيدي الصافي

  ألف لاير سعودي

 الرصيد في بداية السنة 20,338 - 20,338

 األقساط المكتتبة خالل السنة 154,028 - 154,028

 خالل السنةاألقساط المكتسبة  (98,446) - (98,446)

 الرصيد في نهاية السنة 75,920 - 75,920
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 محتملةالتزامات لاإلالتعهدات و -11
 

 لشركة فيما يلي:ل المحتملةلتزامات التعهدات واإلأ. تتمثل 

 

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(
 م2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 

  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  

 خطابات ضمان 12,545  12,545

 اإلجمالي 12,545  12,545

    
 

 ال شيء(.: م2019ديسمبر  31) م2020 يونيو 30 التزامات رأسمالية قائمة كما في لدى الشركةب. لم تكن 

مليون لاير سعودي(  12.545: م2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 12.545الشركة خطاب ضمان بمبلغ لدى ،  م2020 يونيو 30. كما فيج

 14: م2019ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 14للزكاة والدخل )الهيئة(. والذي تم إصداره مقابل وديعة مرابحة للشركة بمبلغ  ةعاماللصالح الهيئة 

 .البريطانيلدى البنك السعودي  مليون لاير سعودي(

 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -12
 

لتحويل التزام في معاملة تتم بشكل منظم بين مشاركين في السوق في تاريخ  ابيع اصل او يتم دفعهالقيمة التي سوف يتم استالمها من القيمة العادلة هي 

 القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن عملية بيع اصل او تحويل التزام تكون من خالل:
 

 الذي يمكن الوصول إليه للموجودات والمطلوبات، أوالسوق الرئيسي  -      

 للموجودات والمطلوباتمالئمة للوصول في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر  -      
 

 .األولية الموجزة المالية القوائمن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها في قائمة المركز المالي ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية في إ

 

 تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة
 

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
 

 ها في تاريخ القياس.: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لذات األداة أو ألداة مشابهة والتي يمكن للشركة الوصول إلي1المستوى 

مة : األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند في جميع مدخالتها الها2المستوى 

 وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة ، و

 هامة لمعلومات السوق القابلة للمالحظة.: اساليب التقييم التي لم تستند أي من مدخالتها ال3المستوى 

 

 أ. القيمة الدفترية والقيمة العادلة

 

ي للقيمة العادلة يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرم

العادلة. وال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية الغير مقيمة بالقيمة لألدوات المالية المقيمة بالقيمة 

 للقيمة العادلة.ة الدفترية تعتبر تقريبًا معقول العادلة إذا كانت القيمة
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية  -12
 

 )تتمة( والقيمة العادلةأ. القيمة الدفترية 

 

  القيمة العادلة  عمليات المساهمين

 

القيمة 

 االجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  الدفترية

 لاير سعوديألف  

  )غير مراجعة( م2020يونيو  30

  

      قياسها بالقيمة العادلة يتممالية موجودات 

 12,357 - - 12,357 12,357 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مصنفة ستثمارات إ

 12,357 12,357 - - 12,357 

      لم يتم قياسها بالقيمة العادلة موجودات مالية

 60,787 - 60,787 - 60,249 ستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقإ

 89,967 89,967 - - 89,689 قصيرة األجل ودائع مرابحة

 149,938 - 60,787 89,967 150,754 

 

 

  القيمة العادلة  عمليات المساهمين

 

القيمة 

1المستوى  الدفترية 2المستوى   3المستوى    اإلجمالي 

 لاير سعوديألف  

  )مراجعة( م2019ديسمبر  31

  

      قياسها بالقيمة العادلة يتممالية موجودات 

 12,780 - - 12,780 12,780 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مصنفةستثمارات إ

 12,780 12,780 - - 12,780 

      مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلةجودات مو

 60,714 - 60,714 - 60,170 ستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إ

 77,742 77,742 - - 76,036 قصيرة األجل ودائع مرابحة

 136,206 - 60,714 77,742 138,456 
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 القطاعات التشغيلية  -13

 

كة في المملكة تقوم الشركة بإصدار عقود التأمين فقط لتوفير خدمات الرعاية الصحية )"التأمين الطبي"( ويتم تنفيذ جميع عمليات التأمين الخاصة بالشر

 عمليات التأمين من قبل اإلدارة تحت قطاع واحد. وبالتالي ال توجد معلومات منفصلة مطلوبة.العربية السعودية. وتتم مراقبة 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -14
 

و تتأثر أالواقعة تحت سيطرة مشتركة  والمنشآت المملوكة و العلياالمدراء، موظفي اإلدارة ، تتمثل األطراف ذات العالقة في المساهمين الرئيسيين

ت بشكل كبير بهذه الجهات. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل معامال

 :واألرصدة المرتبطة بها الفترةخالل  الرئيسيةاألطراف ذات العالقة 
 

 

 
 أشهر المنتهية في  الستةالمعامالت لفترة  طبيعة المعاملة

 
 الرصيد المدين /)الدائن( كما في

 م2020يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2019 يونيو 30

 )غير مراجعة(

يونيو  30

 م2020

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31

 م2019

 )مراجعة(

 لاير سعوديألف   

الشركات التي تسطير 
عليها األطراف ذات عالقة 

أو تسيطر عليها بشكل 
تتأثر بشكل مشترك أو 

 كبير بها

     

 األطراف ذات الصلة

 - بمجموعة الجفالي

 (شركات شقيقة)

 1,231 2,281 2,229 1,496 اقساط تأمين مكتتبة 

 - - 1,272 426 المطالبات المدفوعة
شراء معدات،كمبيوتر، 

تراخيص، مركبات 

 - - 274 410 وخدمات أخرى

 32 56 84 24 عمولة مدفوعة

      

األطراف ذات الصلة 

بمجموعة د. سليمان الفقيه 

 (شركات شقيقة) -

 9,517 4,618 - 441 اقساط تأمين مكتتبة 

 (5,430) (12,694) 1,591 11,080 المطالبات المدفوعة

      

األطراف ذات الصلة 

 -المركز الطبي الدوليب

 (شركات شقيقة)

 - 27,780 - 32,477 اقساط تأمين مكتتبة 

 (1,381) (4,261) 1,360 8,261 المطالبات المدفوعة

      

 

المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى، والمصاريف المستحقة والمطلوبات والمدينة بالصافي  االرصدة اعاله مدرجة في أقساط التأمين

 االخرى.
 

والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة، بشكل مباشر أو غير إن موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة 

ارة للشركة. فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلد يوالمدير المال مباشر، ويتألفون من كبار موظفي اإلدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي

 :خالل فترة الستة أشهر
 

 م2019 يونيو 30

 مراجعة(غير )
 م2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 

  ألف لاير سعودي

 رواتب ومزايا أخرى 1,472  1,941

 مكافأة نهاية الخدمة 54  72

2,013  1,526  
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 الزكاة وضريبة الدخل -15
 

 خالل الفترة / السنةأ( المحمل 
 

 بشكل رئيسي إلى تعديالت معينة تتم وفقا للوائح المالية ذات صلة. ترجع الفروق بين النتائج المالية والزكوية
 

 السنة: الفترة / فيما يلي حركة المخصص خالل
 

 م2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي 

 10,698  15,498 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 4,800  1,200 المحمل خالل الفترة / السنة

 15,498  16,698 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 

السنوات السابقة، لم يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل في هذه  وخالل، م2020م يونيو 30المنتهية في أشهر  الستةنظراً لتكبد الشركة خسائر خالل 

 . األولية الموجزة القوائم المالية

 

 الوضع الزكوى -ب
 

للزكاة وضريبة الدخل  العامةم الى الهيئة 2012 مارس 31لفترة االثني عشر شهرا األولى المنتهية في  والضريبي قدمت الشركة االقرار الزكوى

 ىإلم 2014م وللسنوات من 2013ديسمبر  31م إلى 2012فبراير  8)"الهيئة"(. وقدمت الشركة إقرارها الزكوى والضريبي للفترة الطويلة من 

 وحصلت على شهادة زكاة مقيدة. م2019
 

 12.545م طالبت فيها الشركة بإلتزام زكاة اضافي بمبلغ 2014 ىم ال2011للزكاة وضريبة الدخل الربط النهائي للسنوات من  العامةاصدرت الهيئة 

 . صالح الشركةفي نتيجة االعتراض ستكون هي واثقة أن ومليون لاير سعودي. وقدمت الشركة اعتراضا على ربط الهيئة 
 

ً ، قدمت الشركة 2017خالل عام  إلى  2011إلى لجنة االستئناف بشأن الزكاة والضريبة ضد قرار لجنة االعتراض المبدئي لألعوام من  اعتراضا

لدى االمانة  قضية االستئناف تم تسجيلها مليون لاير سعودي والمتعلق باإللتزامات الزكوية اإلضافية. 12.545وقدمت ضمان بنكي بمبلغ  2014

 العامة للجان الضريبة )"االمانة"(. موعد جلسة االجتماع لدى األمانة لم يحدد بعد. 
 

فسيرات مختلفة تم احتساب الوعاء الزكوي استناداً إلى فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعودي. تخضع انظمة الزكاة إلى ت

من المساهمين بينما تطبق  %81يئة قد تختلف عن االقرارات الزكوية المقدمة من قبل الشركة. وتطبق الزكاة على والربوط التي ستصدرها اله

 من المساهمين. %19الضريبة على 

 

  رأس المال -16
 

سهم قيمة السهم الواحد مليون  30مليون لاير سعودي مقسم إلى  300المصرح به والمكتتب والمدفوع  بلغ رأس المال  م،2019ديسمبر  31كما في 

  لاير سعودي. 10
 

 15مليون لاير سعودي مقسمة إلى  150مليون لاير سعودي إلى  300، أوصى مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من  م2020 يناير 18في 

 22هـ الموافق  1441شعبان  29الثاني( المنعقد في  مليون سهم بالتعويض عن الخسائر المتراكمة. في اجتماع الجمعية العامة غير العادية )اإلجتماع

م، وافق مساهمو الشركة على هذا التخفيض والتغييرات المطلوبة في النظام األساسي للشركة فيما يتعلق بهذا التخفيض، وفقًا لذلك تم 2020أبريل 

يض رأس المال من خالل تخفيض سهم واحد لكل سهمين مليون لاير سعودي. يتم تخف 150تخفيض رأس مال الشركة والخسائر المتراكمة بمقدار 

ون هناك يمتلكهما المساهم. الغرض من تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة المركز الرأسمالي للشركة من أجل تلبية االمتثال لقانون الشركات. لن يك

 تأثير لخفض رأس المال على االلتزامات المالية للشركة.
 

 10مليون سهم قيمة السهم الواحد  15 مليون لاير سعودي مقسم إلى 150المصرح به والمكتتب والمدفوع لغ رأس المال ب  م،2020يونيو 30كما في 

  لاير سعودي.
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  إدارة رأس المال -17

 

 تقوم الشركة بتحديد األهداف للحفاظ على نسب رأس المال السليمة لدعم أهداف األعمال وزيادة القيمة العائدة للمساهمين.
 

إجراء  تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تحديد أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم. يتم

رأس تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق والمخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل 

أوفت  قدالمال أو تعديله ، يمكن أن تقوم الشركة بتعديل مبلغ التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم. في رأي مجلس اإلدارة، إن الشركة 

 .المذكورة المالية الفترةبمتطلبات االلتزام المتعلقة برأس المال المفروضة خارجيا خالل 
 

من خالل إجراء اختبار اإلجهاد  19-كوفيدالمختلفة كما هو مطلوب من قبل المنظم ، بتقييم وباء  الحتماالتاقامت إدارة الشركة، من خالل تحليل 

اإلجمالية ، وزيادة تكلفة الموظفين ، ونسبة الخسارة منذ بداية العام ، ومخصصات األقساط المتبقية وما  التأمين قساطأ زيادةلمتغيرات مختلفة مثل: 

التوقعات إلى ذلك. وما يرتبط بذلك من تأثير على اإليرادات والربحية ونسبة الخسارة ونسبة المالءة المالية. وكما هو الحال مع أي توقعات، فإن 

بأحكام وشكوك كبيرة ، وبالتالي ، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. نظًرا ألن الوضع متغير وسريع التطور، واحتماالت الحدوث مدعومة 

 ستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم.

 

 الخسارة للسهم  -18

 

قامت الشركة بتخفيض  .للفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة والقائمة  على للفترةتم احتساب الخسارة للسهم بتقسيم صافي الخسارة ي

للسنة السابقة لتصبح وفقا لذلك تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة (، 16 رأسمالها بالتعويض عن الخسائر المتراكمة )إيضاح

 س الفترة.مليون سهم وعليه تم تعديل خسارة السهم لنف 15

 

كما هو مطلوب في معيار المحاسبة الدولي  التخفيض في رأس المالتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي عن الفترة السابقة ليعكس  (أ

 "ربحية السهم" على النحو التالي: 33

 

 المنتهية فيأشهر  الستةلفترة  

 م2020 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 م2019 يونيو 30 

 مراجعة(غير )

 ألف لاير سعودي 

 10,000  30,000 يناير  1إصدار أسهم عادية في 

 18,813  - تأثير اصدار األسهم

 (15,000)  (15,000) رأس المال انخفاضتأثير 

 13,813  15,000 القائمة سهم العاديةالمتوسط المرجح لعدد األ

    

 

 على النحو التالي:ة ضساب خسارة السهم األساسية والمخفيتم احت (ب

 

 المنتهية فيأشهر  لفترة الستة 

 م2020 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 م2019 يونيو 30 

 (ةمعدل -مراجعة غير )

 ألف لاير سعودي 

(13,223) للفترةصافي الخسارة    (46,514)  

 13,813  15,000 القائمة المتوسط المرجح للعدد األسهم العادية

 (3.37)  (0.88) )بالريال السعودي(ة ضوالمخفخسارة السهم األساسية 
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 إضافيةمعلومات  -19

 

 األولية قائمة المركز المالي (أ
 

 م2019ديسمبر  31

  )المراجعة(

م2020 يونيو 30  

  )غير المراجعة(

 اإلجمالي

عمليات 

 المساهمين

عمليات 

 اإلجمالي  التامين

عمليات 

 المساهمين

عمليات 

  التأمين

  سعودي ألف لاير
        

 الموجودات       

 نقد وما في حكمه 7,752 42,560 50,312  14,590 62,785 77,375

 ودائع مرابحة قصيرة األجل - 89,689 89,689  - 76,036 76,036

 بالصافي –مدينة تأمين أقساط  64,817 - 64,817  44,859 - 44,859

 مدينةتأمين معيدي ذمم  3,942 - 3,942  2,995 - 2,995

1,034 - 1,034  269 - 269 

حصة معيدي التامين من المطالبات تحت 

 التسوية 

94 - 94  - - - 

التأمين من المطالبات حصة معيدي 

  عنها المبلغ رالمتكبدة غي

 تامين مؤجلةتكاليف اقتناء وثائق  2,623 - 2,623  2,851 - 2,851

 ستثماراتإ - 72,606 72,606  - 72,950 72,950

 من عمليات المساهمين ةمستحقمبالغ  98,195 - 98,195  93,217 - 93,217

14,975 2,322 12,653  14,337 5,814 8,523 

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات 

 أخرى

 ممتلكات ومعدات  1,879 - 1,879  2,392 - 2,392

 موجودات غير ملموسة 1,142 - 1,142  1,106 - 1,106

 وديعة نظامية - 45,000 45,000  - 45,000 45,000

 وديعة نظامية ىلعمولة مستحقة عإيراد  - 4,077 4,077  - 3,492 3,492

438,376 262,585 175,791  448,888 259,746 189,142  

 يخصم : استبعاد العمليات المتداخلة (98,195) - (98,195)  (93,217) - (93,217)

 إجمالي الموجودات 90,947 259,746 350,693  82,574 262,585 345,159
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 تتمة()– معلومات إضافية -19
 

 )تتمة(قائمة المركز المالي األولية  (أ

 م2019ديسمبر  31

  )المراجعة(

م2020يونيو  30  

  )غير المراجعة(

 اإلجمالي

عمليات 

 المساهمين

عمليات 

 اإلجمالي  التامين

عمليات 

 المساهمين

عمليات 

  التأمين

  ألف لاير سعودي
 

 المطلوبات       

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 50,543 4,859 55,402  34,994 1,238 36,232

 أقساط تأمين غير مكتسبة 73,260 - 73,260  75,920 - 75,920

 مطالبات تحت التسوية 18,716 - 18,716  21,431 - 21,431

 غير مبلغ عنها مطالبات متكبدة 19,009 - 19,009  18,493 - 18,493

 تأميناحتياطي عجز اقساط  20,249 - 20,249  17,335 - 17,335

 احتياطيات فنية أخرى 1,418 - 1,418  1,460 - 1,460

 لعمليات التامين ةمستحقمبالغ  - 98,195 98,195  - 93,217 93,217

 تعويضات نهاية الخدمة 5,723 - 5,723  5,934 - 5,934

 الزكاة وضريبة الدخلمخصص  - 16,698 16,698  - 15,498 15,498

3,492 3,492 -  4,077 4,077 - 
عمولة مستحقة الى مؤسسة النقد إيراد 

 العربي السعودي

289,012 113,445 175,567  312,747 123,829 188,918  

 يخصم: استبعاد العمليات المتداخلة  - (98,195) (98,195)  - (93,217) (93,217)

 إجمالي المطلوبات 188,918 25,634 214,552  175,567 20,228 195,795

 حقوق المساهمين       

 رأس المال - 150,000 150,000  - 300,000 300,000

 متراكمةخسائر  - (14,083) (14,083)  - (150,860) (150,860)

 إجمالي حقوق المساهمين - 135,917 135,917  - 149,140 149,140
        

224 - 224  224 - 224 
تعويضات نهاية إحتياطي إعادة قياس 

 الخدمة

 إجمالي حقوق الملكية 224 135,917 136,141  224 149,140 149,364

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 189,142 161,551 350,693  175,791 169,368 345,159

 المحتملةااللتزامات و التعهدات - 12,545 12,545  - 12,545 12,545
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 تتمة()– معلومات إضافية -19

 

 األولية  قائمة الدخل (ب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  م2020 م 2019

  اإلجمالي

عمليات 

  المساهمين

عمليات 

  اإلجمالي  التامين

عمليات 

  المساهمين

عمليات 

 اإليرادات التامين

  لف لاير سعوديأ

     

 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة     

 افراد - 112  -  112 110  -  110

 منشأت متناهية الصغر - 1,568  -  1,568 447  -  447

 منشأت صغيرة - 7,023  -  7,023 4,738  -  4,738

 منشأت متوسطة - 8,397  -  8,397 15,385  -  15,385

 منشأت كبيرة - 8,961  -  8,961 18,363  -  18,363

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 26,061  -  26,061  39,043  -  39,043

 أجنبية  – مصاريف فائض الخسارة -  -  -  -  -  -
 صافي األقساط المكتتبة 26,061  -  26,061  39,043  -  39,043

(23,707)  -  (23,707)  18,106  -  18,106 
، ر في أقساط التأمين غير المكتسبةالتغي

 صافي
 صافي أقساط التأمين المكتسبة 44,167  -  44,167  15,336  -  15,336

            

 إجمالي اإليرادات 44,167  -  44,167  15,336  -  15,336

  االكتتابتكاليف ومصاريف            

 إجمالي المطالبات المدفوعة 41,357  -  41,357  19,859  -  19,859

(1,371)  -  (1,371)  (502)  -  (502) 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 المدفوعة

 صافي المطالبات المدفوعة 40,855  -  40,855  18,488  -  18,488

 في المطالبات تحت التسويةالتغير  (7,674)  -  (7,674)  8,988  -  8,988

(1,291)  -  (1,291)  (2,457)  -  (2,457) 

في المطالبات المتكبدة الغير مبلغ التغير 

 عنها

 المطالبات المتكبدةصافي  30,724  -  30,724  26,185  -  26,185

 احتياطي عجز أقساط التامينفي التغير  186  -  186  5,155  -  5,155

 احتياطيات فنية أخرىفي التغير  (320)  -  (320)  122  -  122

 تكاليف اقتناء وثائق التأمين 1,373  -  1,373  824  -  824

 مصاريف اكتتاب أخرى 480  -  480  804  -  804

 صافي تكاليف و مصاريف االكتتاب 32,443  -  32,443  33,090  -  33,090

  االكتتاب  نتيجةصافي  11,724  -  11,724  (17,754)  -  (17,754)
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 )تتمة( إضافيةمعلومات  -19
 

 (ة)تتم األوليةب(  قائمة الدخل 

 
 

 ج( قائمة الدخل الشامل األولية 
 
   

 م 2019  م2020  يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
عمليات   

  التأمين
عمليات 

  اإلجمالي  المساهمين
عمليات 
  التأمين

عمليات 
 اإلجمالي  المساهمين

 ألف لاير سعودي  

             
إلى  العائدةصافي خسارة الفترة 

 المساهمين
 

-  (2,369)  (2,369)  -  (28,305)  (28,305) 

 -  -  -  -  -  -  ىخرألا ةشاملال )الخسارة( /دخلال

 (28,305)  (28,305)  -  (2,369)  (2,369)  -  اجمالي الخسارة الشاملة للفترة 

             
 

 

 

 

 

 

  

 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  م2020  م 2019

 اإلجمالي

عمليات 

 المساهمين

عمليات 

 اإلجمالي  التامين

عمليات 

 المساهمين

عمليات 

  التأمين

   ألف لاير سعودي

 اخرى يةتشغيل ايرادات)مصروفات( /        

 تحصيلها فيرد ديون مشكوك  /)مخصص( (1,440) - (1,440)  1,625 - 1,625

 عمومية وإدارية مصاريف (13,793) (1,331) (15,124)  (12,299) (1,132) (13,431)

 ايراد عموالت عن الودائع - 1,175 1,175  - 1,767 1,767

 ستثماراتإغير محققة من أرباح  - 414 414  - 88 88

 إيرادات أخرى 1,482 - 1,482  - - -

(9,951) 723 (10,674)  (13,493) 258 (13,751) 

التشغيل  ايرادات إجمالي )مصروفات(/

 ىاآلخر

        

 صافي الخسارة للفترة (2,027) 258 (1,769)  (28,428) 723 (27,705)

 إلى عمليات التأمين العائدةصافي الدخل  - - -  - - -

(27,705) 723 (28,428)  (1,769) 258 (2,027) 
إلى المساهمين قبل  العائدةفترة الخسارة 

 الزكاة

 الزكاة - (600) (600)  - (600) (600)

  صافي الخسارة للفترة (2,027) (342) (2,369)  (28,428) 123 (28,305)

        

 الخسارة للسهم )بالريال السعودي سهم(       

13,813    15,000   

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 )باآلالف(

(2.05)    (0.16)   

  الخسارة األساسية و المخفضة للسهم

المعدلة  –للفترة )بالريال السعودي(  الواحد

-2019 

        



 شركة عناية السعودية للتامين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م2020يونيو  30في  لثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتينا لفترتي

- 28 - 

 

 معلومات إضافية )تتمة( -19

 

 قائمة الدخل األولية   (د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 م2020 م2019

 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30

  لف لاير سعوديأ

  اإلجمالي

عمليات 

  المساهمين

عمليات 

  اإلجمالي  التامين

عمليات 

  المساهمين

عمليات 

 اإليرادات التامين

     

 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة     

 افراد - 1,136  -  1,136 125  -  125

 منشأت متناهية الصغر - 4,419  -  4,419 508  -  508

 منشأت صغيرة - 14,573  -  14,573 6,278  -  6,278

 منشأت متوسطة - 21,748  -  21,748 21,661  -  21,661

 منشأت كبيرة - 45,164  -  45,164 35,668  -  35,668

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 87,040  -  87,040  64,240  -  64,240

 أجنبية -مصاريف فائض الخسارة -  -  -  -  -  -

 صافي األقساط المكتتبة 87,040  -  87,040  64,240  -  64,240

(27,951)  -  (27,951)  2,660  -  2,660 
، ي أقساط التأمين غير المكتسبةالتغير ف

 صافي

 صافي أقساط التأمين المكتسبة 89,700  -  89,700  36,289  -  36,289

            

 إجمالي اإليرادات 89,700  -  89,700  36,289  -  36,289

            

 االكتتاباريف تكاليف ومص           

 إجمالي المطالبات المدفوعة 75,897  -  75,897  87,287  -  87,287

(4,976)  -  (4,976)  (947)  -  (947) 
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 المدفوعة

 صافي المطالبات  74,950  -  74,950  82,311  -  82,311
 في المطالبات تحت التسويةالتغير  (1,950)  -  (1,950)  (27,378)  -  (27,378)

(2,960)  -  (2,960)  609  -  609 
الغير مبلغ في المطالبات المتكبدة التغير 

 عنها

 صافي المطالبات المتكبدة 73,609  -  73,609  51,973  -  51,973

 التامينحتياطي عجز أقساط افي التغير  2,915  -  2,915  6,767  -  6,767

 حتياطيات فنية أخرىا (43)  -  (43)  282  -  282

 تكاليف اقتناء وثائق التأمين 3,023  -  3,023  1,917  -  1,917

 اكتتاب أخرى اريفمص 1,485  -  1,485  1,670  -  1,670

 االكتتاب اريفصافي تكاليف و مص 80,989  -  80,989  62,609  -  62,609

            
  االكتتاب  نتيجةصافي  8,711  -  8,711  (26,320)  -  (26,320)
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 معلومات إضافية )تتمة( -19

 

 (ة)تتم (  قائمة الدخل األوليةد

 
 
  ( قائمة الدخل الشامل األوليةهـ
 

   
لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 

 م2020
 

 م 2019

عمليات   
  التأمين

عمليات 
  اإلجمالي  المساهمين

عمليات 
  التأمين

عمليات 
 اإلجمالي  المساهمين

 ألف لاير سعودي  

             
             

إلى  العائدةصافي خسارة الفترة 
 المساهمين

 
-  (13,223)  (13,223) 

 
-  (46,514)  (46,514) 

 -  -  -  -  -  -  ىخرالا ةشاملال )الخسارة( /دخلال

 (46,514)  (46,514)  -  (13,223)  (13,223)  -  اجمالي الخسارة الشاملة للفترة 

             
 

  

 م2020  م 2019

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو

 اإلجمالي

عمليات 

 المساهمين

عمليات 

 اإلجمالي  التامين

عمليات 

 المساهمين

عمليات 

  التأمين

   ألف لاير سعودي

 اخرى يةتشغيل ايرادات)مصروفات( /        

 ديون مشكوك فيها رد مخصص 2,998 - 2,998  2,963 - 2,963

 عمومية وإدارية مصاريف (25,609) (1,726) (27,335)  (24,347) (1,342) (25,689)

 ايراد عموالت عن الودائع - 2,544 2,544  - 3,549 3,549

183 183 -  (423) (423) - 

غير محققة من أرباح  / (خسائر)

 ستثماراتإ

 إيرادات أخرى 1,482 - 1,482  - - -

(18,994) 2,390 (21,384)  (20,734) 395 (21,129) 

التشغيل  ايراداتإجمالي )مصروفات(/

 ىاآلخر

        

  صافي الخسارة للفترة (12,418) 395 (12,023)  (47,704) 2,390 (45,314)

 إلى عمليات التأمينالعائد صافي الدخل  - - -  - - -

(45,314) 2,390 (47,704)  (12,023) 395 (12,418) 
إلى  العائدةفترة للخسارة الصافي 

 قبل الزكاة المساهمينعمليات 

 الزكاة - (1,200) (1,200)  - (1,200) (1,200)

  صافي الخسارة للفترة (12,418) (805) (13,223)  (47,704) 1,190 (46,514)

        

       
الخسارة للسهم )بالريال السعودي 

 سهم(

13,813    15,000   

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 القائمة )باآلالف(

(3.37)    (0.88)   

  الخسارة األساسية و المخفضة للسهم

 –للفترة )بالريال السعودي(  الواحد

 2019-المعدلة
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 معلومات إضافية )تتمة( -19
 

 ( قائمة التدفقات النقدية األولية و

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م2019 م2020      

 اإلجمالي
عمليات 

 المساهمين

عمليات 

 التأمين
 

 اإلجمالي
عمليات 

 المساهمين

عمليات 

  التأمين

  ألف لاير سعودي

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية       

 قبل الزكاة صافي خسارة الفترة - (12,023) (12,023)  - (45,314) (45,314)

 غير النقدية بنودالتعديالت على ال       
 استهالك ممتلكات ومعدات 513 - 513  453 - 453

 اطفاء موجودات غير ملموسة 245 - 245  378 - 378

 تحصيلها ديون مشكوك فيرد  (2,998) - (2,998)  (2,963) - (2,963)

(118) (118) -  423 423 - 

من  ةغير محقق (حاربأخسائر / )

  ستثماراتا

  صافي -الخصومات اطفاء  - (79) (79)  - (65) (65)

 تعويضات نهاية الخدمة مخصص  855 - 855  924 - 924

(46,705) (45,497) (1,208)  (13,064) (11,679) (1,385)  

       
التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

 التشغيلية:

 اقساط تأمين مدينة (16,960) - (16,960)  (22,202) - (22,202)

 مدينة تأمينذمم معيدي  (947) - (947)  (4,038) - (4,038)

4,950 - 4,950  765 - 765 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 تحت التسوية

1,938 - 1,938  94 - 94 

التأمين من المطالبات  حصة معيدي

 المبلغ عنهاغير المتكبدة 

610 - 610  - - - 

حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز 

 أقساط التأمين

 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 228 - 228  (1,403) - (1,403)

(1,642) (1,227) (415)  638 (3,492) 4,130 

مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات 

 أخرى

(548) (548) -  (585) (585) - 

الوديعة  علىعمولة مستحقة دخل 

 النظامية

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 15,549 3,621 19,170  (45,598) (4,485) (50,083)

 دائنة معيدي تأمينذمم  - - -  (939) - (939)

 اقساط تأمين غير مكتسبة (2,660) - (2,660)  27,951 - 27,951

 احتياطي مطالبات تحت التسوية (2,715) - (2,715)  (32,328) - (32,328)

 عنها مبلغ مطالبات متكبدة غير 516 - 516  (4,898) - (4,898)

 احتياطي عجز أقساط التامين 2,914 - 2,914  6,156 - 6,156

 احتياطيات فنية أخرى (42) - (42)  282 - 282

548 548 -  585 585 - 

إلى مؤسسة النقد العربي  مولة مستحقةع

 السعودي

 لعمليات التامين ةمستحقمبالغ  - 4,978 4,978  - (61,601) (61,601)

 من عمليات المساهمين ةمستحقمبالغ  (4,978) - (4,978)  61,601 - 61,601

 النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية (5,491) (6,572) (12,063)  (9,541) (112,810) (122,351)

 ةالمدفوع تعويضات نهاية الخدمة (1,066) - (1,066)  (658) - (658)

(123,009) (112,810) (10,199)  (13,129) (6,572) (6,557) 
صافي النقد المستخدم في األنشطة 

 التشغيلية



 شركة عناية السعودية للتامين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م2020يونيو  30في  لثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتينا لفترتي

- 31 - 

 معلومات إضافية )تتمة( -19

 
 )تتمة(األولية ( قائمة التدفقات النقدية و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  م2020 م2019

 اإلجمالي

عمليات 

 المساهمين

عمليات 

 اإلجمالي التأمين

عمليات 

 المساهمين

عمليات 

 التأمين

 

   لاير سعوديألف 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية      

 شراء استثمارات - - - - (55,025) (55,025)

 قصيرة األجل  ودائع مرابحة متحصالت من - (13,653) (13,653) - (52,279) (52,279)

 النظامية ةيعالزيادة في الود - - - - (15,000) (15,000)

 شراء ممتلكات ومعدات - - - (608) - (608)

 شراء موجودات غير ملموسة (281) - (281) (354) - (354)

(123,266) (122,304) (962) (13,934) (13,653) (281) 

األنشطة  صافي النقد المستخدم في

 االستثمارية

 من األنشطة التمويلية التدفقات النقدية      

 إصدار أسهم حقوق أولوية - - - - 200,000 200,000

 صافي النقد من األنشطة التمويلية - - - - 200,000 200,000

 صافي التغير في النقد وما في حكمه (6,838) (20,225) (27,063) (11,161) (35,114) (46,275)

  النقد وما في حكمه في بداية الفترة 14,590 62,785 77,375 16,484 40,237 56,721

 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 7,752 42,560 50,312 5,323 5,123 10,446
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 (19 -كوفيد تأثير فيروس كورونا ) -20
 

  ( على أنه جائحة اعترافًا بانتشاره السريع في 19 - ، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي الفيروس التاجي )"كوفيد2020مارس  11في"

جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت 

عودية على وجه الخصوص إغالق الحدود، الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية الس

 وأصدرت المبادئ التوجيهية للمسافة االجتماعية وفرضت عمليات اإلغالق وحظر التجول على مستوى الدولة.

 

  في دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى حيث تعمل الشركة وما يترتب على ذلك من تعطل  19 –استجابة النتشار فيروس كوفيد

طة االجتماعية واالقتصادية ، قامت إدارة الشركة بتقييم تأثيراتها االستباقية على عملياتها واتخذت سلسلة من خطوات وإجراءات لألنش

 استباقية ووقائية لضمان:

 صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع حيث تعمل. -

 استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة محمية و سليمة. -

 

من خالل إجراء اختبار اإلجهاد  19-قامت إدارة الشركة، من خالل تحليل االحتماالت المختلفة كما هو مطلوب من قبل المنظم ، بتقييم وباء كوفيد

المتبقية وما  لمتغيرات مختلفة مثل: زيادة أقساط التأمين اإلجمالية ، وزيادة تكلفة الموظفين ، ونسبة الخسارة منذ بداية العام ، ومخصصات األقساط

 إلى ذلك. وما يرتبط بذلك من تأثير على اإليرادات والربحية ونسبة الخسارة ونسبة المالءة المالية. 

 

يظهر في مجال األعمال الطبية كما هو موضح أدناه. وكما هو الحال مع أي توقعات، فإن التوقعات واحتماالت  19 –إن التأثير الرئيسي لجائحة كوفيد 

ة بأحكام وشكوك كبيرة ، نظًرا للتطور السريع للوضع والعديد من الشكوك المحيطة والمتعلقة بمدة وشدة الجائحة، وبالتالي ، قد تختلف الحدوث مدعوم

 النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. ستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم.

 

 احتياطي فني طبي

 

اعد على الحد قييم اإلدارة ، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة األخير بتحمل تكاليف العالج الطبي للمرض لكل من المواطنين والمقيمين سيسبناًء على ت

ل خالل اإلغالق ، شهدت الشركة انخفاًضا في المطالبات الطبية المبلغ عنها )مطالبات العالج االختيارية وغير المزمنة بشكمن أي تأثير سلبي. 

، تشهد الشركة ارتفاًعا في المطالبات بما يتماشى 2020يونيو  21رئيسي( مما أدى إلى انخفاض إجراءات المطالبات. ومع ذلك، بعد رفع اإلغالق منذ 

قدية التعاقدية المستقبلية مع توقعات إدارة الشركة.  نظرت إدارة الشركة على النحو الواجب في تأثير الزيادة في المطالبات في التقدير الحالي للتدفقات الن

مليون لاير سعودي  3.19الختبار عدم كفاية االلتزام.  بناًءا على النتائج، قامت الشركة بحجز مبلغ  2020يونيو  30لعقود التأمين السارية كما في 

 : ال شيء( كاحتياطي عجز أقساط التأمين.2020مارس  31: ال شيء ؛ 2019ديسمبر  31)

 

 األولية الموجزةم المالية اعتماد القوائ -21
 

 .م2020 أغسطس 16 هـ الموافق1441 ذو الحجة 26 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخاألولية الموجزة تم اعتماد القوائم المالية 


