
 

 

 

 

 

 تقرير عن الحقائق المكتشفة

 

 

  المساهمينالى السادة 

 مين التعاونيأشركة عناية السعودية للت
 (مة سعوديةهمسا)شركة  

 جدة، المملكة العربية السعودية

 

عناية السعودية للتأمين التعاوني "الشركة" والمذكورة أدناه، فيما يتعلق بإنخفاض لقد نفذنا اإلجراءات المتفق عليها مع شركة 

 الخسائر المتراكمة.

( "ارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات 4400لمعيار الخدمات ذات العالقة رقم ) بارتباطنا طبقا  قمنا لقد 

مالية" المعتمدة في المملكة العربية السعودية المنطبق على ارتباطات اإلجراءات المتفق عليها. وقد نفذت تلك اإلجراءات 

إلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في في إستكمال اإلجراءات التنظيمية وتطبيق افقط لمساعدتكم 

فأكثر من رأس مالها والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وتتلخص فيما  %20السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 

 يلي:

 شعبان 29)الموافق  م2020إبريل  22 المنعقد بتاريخ الجمعية العامة غير العاديةحصلنا على محضر اجتماع   -1

مليون  150مليون لاير سعودي إلى  300مال الشركة من  رأس تخفيض( والذي قرر فيه المساهمين ـ   ه1441

 .بإطفاءها في الخسائر المتراكمةلاير سعودي وذلك 

حص  ة رأس  بتخفيض، في الس  جالت المحاس  بية للش  ركة م2020إبريل  30تحققنا من أن الحركة قد س  جلت في  -2

 1وفقا  لقرار المس   اهمين المذكورة في البند  مليون س   هم 15 إلغاءمقابل  .مليون لاير س   عودي 150المال بمبلغ 

 أعاله.

 (.1تحققنا من الدقة الحسابية في الملحق رقم ) -3

 .إعادة احتساب نسبة الخسائر المتراكمة للشركة من رأس مالها -4

 :الحقائق المكتشفةفيما يلي 

 حظ أي استثناءات.نال(، لم 1ما يتعلق باإلجراء رقم )في .1

 بتخفيضمع قرار المس   اهمين بس   جالت الش   ركة تتفق (، وجد أن الحركة المس   جلة 2فيما يتعلق باإلجراء رقم ) .2

 .رأس المال

 ( ولم نالحظ أي استثناءات.1(، تم التأكد من الدقة الحسابية للملحق رقم )3فيما يتعلق باإلجراء رقم ) .3

من  %7,8 بلغت الزيادة(، الخس      ائر المتراكمة كنس      بة مئوية من رأس المال بعد 4فيما يتعلق باإلجراء رقم ) .4

 المال.رأس 

 

المعتمدة  الفحص ارتباطات معايير أو المراجعة لمعايير وفقا  ان هذه اإلجراءات المذكورة أعاله ال تشكل مراجعة او فحص 

، إن (1قائمة المركز المالي المرفقة في الملحق رقم )بش    أن نص    در أي تأكيد وعليه فإننا ال في المملكة العربية الس    عودية 

 . كفاية هذه اإلجراءات مسؤولية إدارة الشركة وحدها فإننا ال نقدم أي تأكيد فيما يتعلق بكفاية اإلجراءات أعاله

 

 أو المراجعة اييرلمع وفقا   المالية للقوائم فحصا   أو مراجعة نفذنا أننا بافتراض أو إضافية، إجراءات نفذنا أننا وبافتراض
 التقرير سيتم كان والتي أمور أخرى انتباهنا يلفت فقد السعودية، العربية المملكة في المعتمدة الفحص معايير ارتباطات

 .لكم عنها

 

  



 

 

 

 تقرير عن الحقائق المكتشفة )تتمة(

 

 

  الى السادة المساهمين

 سعودية()شركة مساهمة  مين التعاونيأشركة عناية السعودية للت
 جدة، المملكة العربية السعودية

 

هو ما تم إيضاحه في الفقرة األولى من هذا التقرير والمعلومات الخاصة بالشركة واستخدامات ان الغرض من هذا التقرير 

الش  ركة الس  تكمال اإلجراءات النظامية المقررة لهيئة الس  وق المالية، وال يجوز اس  تخدامه ألي غرض قخر أو تقديمه ألي 

القوائم المالية لش      ركة عناية الس      عودية للتأمين  إلىويتلق هذا التقرير فقط بالبنود المحددة أعاله وال يمتد أطراف أخرى. 

باإلض   افة الى ذلك فإننا ال نتحمل أي مس   ئولية عن النتائر المترتبة على مش   اركة هذا التقرير مع أي طرف قخر التعاوني. 

على هذا التقرير فإننا لن نتحمل أي مس   ئولية عن أي اض   رار او تعويض الش   ركة عن غير الطرف المذكور أعاله. وبناء  

  أي رسوم او نفقات أخرى قد يتم تكبدها نتيجة الستخدام تقريرنا.

 

 

  وشركاؤهالبسام  عن

 ن قانونيون محاسبو

 

 

 

 

 إبراهيم أحمد البسام

 (337ترخيــــص رقــم )

 

 جـدة، المملكة العربية السعودية

 هـ1441 شوال 18

 م2020يونيو  10

 

 

  



 

  شركة عناية السعودية للتامين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 (1)مرفق  م2020إبريل  30قائمة المركز المالي كما في 

 
 

 

 

 الموجودات
 ألف ريـال 

 سعودي

 63,458 النقد وما في حكمه

 68,333 ودائع مرابحة قصيرة األجل

 72,162 ، صافيمدينة أقساط تأمين

 3,887 أقساط تأمين لمعيدي التأمين

 279 المطالبات تحت التسوية احتياطيحصة معيدي التأمين من 

 14,003 مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات اخرى 

 2,548 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 72,416 استثمارات

 2,047 ممتلكات ومعدات، صافي

 1,120 موجودات غير ملموسة

 45,000 وديعة نظامية                                                                                    

 3,837 عمولة دخل مستحقة من الوديعة النظامية

 349,090 إجمالي الموجودات

  
  المطلوبات

 43,678 أخرىمصروفات مستحقة ومطلوبات 

 83,452 أقساط تأمين غير مكتسبة

 18,697 مطالبات تحت التسوية

 19,391 مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها

 18,326 احتياطي عجز أقساط التامين

 1,437 احتياطيات فنية أخرى

 5,664 مكافأة نهاية الخدمة

 16,098 الزكاة وضريبة الدخل

 3,837 عمولة دخل مستحقة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي

 210,580 إجمالي المطلوبات 

  
  حقوق المساهمين

 150,000 رأس المال

 (11,714) خسائر متراكمة

 138,286 إجمالي حقوق المساهمين

 224 إعادة قياس إحتياطي مكافأة نهاية الخدمة

 138,510 المساهمينإجمالي حقوق 

 349,090 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 12,545 اإللتزامات والتعهدات


