
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عنایة السعودیة للتامین التعاوني شركة  

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

(غیر المراجعة) األولیة الموجزةالقوائم المالیة   

 مع تقریر فحص مراجعي الحسابات المستقلین

 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في  تینالمنتھیوالستة أشھر الثالثة أشھر  تيلفتر
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 الصفحة الفھرس

  

 ١ تقریر فحص مراجعي الحسابات المستقلین 
  

 ٢ الموجزة قائمة المركز المالي األولیة 
  

 ٤ – ٣ الموجزةقائمة الدخل األولیة 
  

 ٥ الموجزةقائمة الدخل الشامل األولیة 
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 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
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 عام -١
 

مسجلة في المملكة العربیة السعودیة وفقا لقرار وزارة التجارة  شركة مساھمة سعودیة("الشركة") ھي  شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 ٢٧بتاریخ  ٤٠٣٠٢٢٣٥٢٨م)، وبموجب السجل التجاري رقم ٢٠١٢فبرایر  ٨ھـ (الموافق ١٤٣٣ربیع األول  ١٦/ق وتاریخ ٩٨والصناعة رقم 

 فیما یلي عنوان الشركة الرئیسي المسجل: م).٢٠١٢فبرایر  ١٩ھـ (الموافق ١٤٣٣ربیع األول 

 ٧٥٢١رقم المبنى: 

  الخالدیةحي ، الفخرشارع 

 ٣٧٣٢ص.ب. 

 ٢٣٤٢٣جدة: 

  المملكة العربیة السعودیة
 

 فیما یلي فرع الشركة:

 رقم السجل التجاري  الفرع

 ١٠١٠٤٢١٨٧١  الریاض
 

 ٤٩/متم الترخیص للشركة لمزاولة أعمال التامین في المملكة العربیة السعودیة على أساس مبادئ التأمین التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم 

ً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٠١١ یونیو ٢٩ھـ (الموافق ١٤٣٢رجب  ٢٧وتاریخ   یونیو ٢٧ھـ (الموافق ١٤٣٢رجب  ٢٥وتاریخ  ٢٢٤م) وفقا

 %٢٣بنسبة  غیر السعودیین مساھمینالشركة مملوكة للو %٧٧بنسبة كما في تاریخ التأسیس كانت الشركة مملوكة للمساھمین السعودیین  ٠م)٢٠١١

 م.٢٠١٢فبرایر  ٢٧تم إدراج الشركة في السوق السعودیة لألوراق المالیة (تداول) بتاریخ  . من خالل االكتتاب العام
 

 ٢٧) بقانون مراقبة شركات التأمین التعاونیة (قانون التأمین). في ٤٩)،صدر قرار ملكي رقم (م/٢٠١١یونیو  ٢٩ھـ (الموافق ١٤٣٢رجب  ٢٧في 

، قام البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) كجھة ذات الصالحیات الالزمة ومسؤولة عن تطبیق ھذا القانون) بإصدار ٢٠١٢فبرایر 

 المملكة العربیة السعودیة.  رخصة مزاولة العمل للشركة في
 

، وقعت الشركة مذكرة تفاھم غیر ملزمة مع شركة أمانة للتأمین التعاوني ("أمانة") م٢٠٢٠نوفمبر  ١٥ھـ الموافق  ١٤٤٢ربیع األول  ٢٩بتاریخ 

أنھا قد وقعت اتفاقیة اندماج ملزمة  ، أعلنت الشركة٢٠٢١أبریل  ٣٠ھـ الموافق  ١٤٤٢رمضان  ١٨لتقییم االندماج المحتمل بین الشركتین. وبتاریخ 

 مع أمانة. حیث توصل كل مجلس إدارة لكال الشركتین إلى اتفاق بشأن الشروط التي بموجبھا سوف یتم دمج عنایة في أمانة.
 

م االندماج وفقًا لشھادة الھیئة أصدرت شھادة عدم ممانعة إلتما("الھیئة") م أعلنت الشركة لمساھمیھا أن الھیئة العامة للمنافسة ٢٠٢١یولیو  ١٥بتاریخ 

 ھـ.  ١٤٤٢ذي الحجة  ٦بتاریخ  ٥الصادرة برقم 
 

 م) على االندماج المحتمل.٢٠٢١نوفمبر  ٢٣ھـ (الموافق ١٤٤٣ربیع الثاني  ١٨ كما أعلنت الشركة عن صدور موافقة البنك المركزي السعودي في
 

قرار في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادي برفض شروط اتفاقیة االندماج المبرمة ، صدر م)٢٠٢٢ینایر  ٩الموافق ( ھـ١٤٤٣ جماد االخرة ٦في 
 ). ٢٠٢١أبریل  ٢٩الموافق (ھـ  ١٤٤٢رمضان  ١٧بین الشركة وأمانة في 

 
  عداداإلأسس  -٢

 
 بیان االمتثال  )أ

وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین الثالثة أشھر  تيلفتراألولیة الموجزة للشركة تم إعداد القوائم المالیة 
في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات  دالمعتم") ٣٤التقاریر المالیة الموجزة ("معیار المحاسبة الدولي  – ٣٤رقم  ، المعیارالمعیار

 جعین والمحاسبین .للمراالسعودیة  األخرى الصادرة عن الھیئة
 
 
 
 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ٩ - 

 (تتمة) أسس اإلعداد  -٢

 
 (تتمة)  بیان االمتثال )أ

یتم إثبات قیاس و ما عدا قیاس قیمة االستثمارات بالقیمة العادلة ،ضافة إلى مبدأ التكلفة التاریخیةوفقا لمبدأ االستمراریة  باإلالمالیة  قوائمتم إعداد ال
ت بصیغة متداولة الوبوالمط ظھر الموجوداتتقائمة المركز المالي للشركة ال  .التزامات المنافع المحددة للموظفین بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة

تكالیف  ،يصاف - أقساط تأمین مدینةاالجل، قصیرة  ودائع مرابحة ،حكمھوغیر متداولة. ولكن األرقام التالیة تصنف بشكل عام كمتداولة: النقد ومافي 
 والزكاة وضریبة، تأمین غیر مكتسبة مستحقات والتزامات أخرى، أقساط ،خرىأوموجودات  امصروفات مدفوعة مقدم ،مین مؤجلةأاقتناء وثائق ت

عجز أقساط  احتیاطي متكبدة غیر مبلغ عنھا،، مطالبات أما فیما یلي الحسابات التي تصنف كغیر متداولة: مطالبات تحت التسویةالدخل المستحقة. 
 نفةمص استثمارات ،الودیعة النظامیة علىالعمولة المستحقة أرصدة األطراف ذات عالقة،  ،نھایة الخدمة تعویضات ،أخرىاحتیاطات فنیة ،التأمین

 -أصول  حق إستخدامو، صافي – ملموسةال غیروالموجودات  صافي، – ممتلكات ومعدات ،الودیعة النظامیة، یمة العادلة من خالل قائمة الدخلبالق
 .صافي

 

معلومات المالیة لوفقاً ألنظمة التأمین في المملكة العربیة السعودیة، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین وتقدم ا
على نحو والمصروفات المنسوبة بوضوح ألي من تلك االنشطة في الحسابات المعنیة. وفقاً لذلك. یتم تسجیل الموجودات والمطلوبات واإلیرادات و

دفقات ت، في الماضي، فإن القوائم المالیة االولیة الموجزة والسنویة للشركة تقدم بشكل منفصل قوائم المركز المالي، الدخل، الدخل الشامل والمشابھ
 م تحدید أساس تخصیص مصاریف العملیات المشتركة والموافقة علیھا من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.النقدیة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین. یت

 
المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدیة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین التي تم  القوائم المالیة األولیة الموجزة للمركزإن 

تم تقدیمھا كمعلومات مالیة تكمیلیة لالمتثال لمتطلبات اللوائح التنفیذیة األولیة الموجزة من القوائم المالیة  ٢٩إلى  ٢٢عرضھا في الصفحات من 
ات الفصل الواضح بین الموجودات والمطلوبالبنك المركزي السعودي  . تتطلب اللوائح التنفیذیة الصادرة عنالبنك المركزي السعوديالصادرة عن 
فإن قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، الدخل الشامل والتدفقات النقدیة المعدة  ،وعملیات المساھمین. وبالتالي مصروفات لعملیات التأمینواإلیرادات وال

الشاملة  رلعملیات التأمین وعملیات المساھمین المشار إلیھا أعاله ، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائ
 لكل من تلك العملیات.

 
یتم دمج األرصدة والمعامالت لعملیات التأمین مع تلك الخاصة بعملیات  المتوافقة مع المعاییر الدولیة للتقریر المالي، عند إعداد ھذه القوائم المالیة

خالل الدمج یتم حذف أي معامالت داخلیة بین قسمي الشركة. یتم أیضا توحید السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل عملیات التأمین  .المساھمین
 والمساھمین للمعامالت المتشابھة تحت ظروف متماثلة.

لموجزة للمركز المالي، الدخل، الدخل الشامل، التدفقات إن إدراج معلومات منفصلة لعملیات التأمین مع المعلومات المالیة للشركة في القوائم االولیة ا

 النقدیة وكذلك بعض اإلیضاحات ذات الصلة على القوائم المالیة تمثل معلومات إضافة تكمیلیة مطلوبة بموجب اللوائح التنفیذیة.
 

یة وائم المالیة السنویة التي یتم إعدادھا وفقا للمعاییر الدولال تتضمن القوائم المالیة األولیة الموجزة جمیع المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد الق

المنتھیة للسنة ي وكما فللتقریر المالي، وعلیھ یجب أن یتم قراءة ھذه القوائم المالیة االولیة الموجزة باالقتران مع القوائم المالیة السنویة للشركة للسنة 

 م.٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 
 
 الموجزة یمكن أن الیتم اعتبارھا مؤشر للنتائج المتوقعة لسنة كاملة.ن القوائم المالیة األولیة أ

 یتم عرض القوائم المالیة األولیة الموجزة بالریال السعودي ویتم تقریبھا ألقرب ألف.  
 

 واالفتراضاتلتقدیرات الھامة وا المحاسبیة األحكام )ب

والمبالغ  ةیتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة من اإلدارة تنفیذ أحكام وتقدیرات وإفتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبی

 المصرح عنھا فیما یتعلق بالموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. إن النتائج الفعلیة قد تختلف عن تلك التقدیرات. 
 

 اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر اتبعتھاإعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة، فإن التقدیرات الجوھریة التي  إطاروفي 

ا في وللسنة المنتھیة مسیاسات إدارة المخاطر، ھي ذات السیاسات المطبقة في القوائم المالیة السنویة ك والتي تتضمنالرئیسیة لعدم التیقن من التقدیرات 

 م. ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 
 

 موسمیة العملیات )ج

 ال یوجد تغیرات موسمیة یمكن أن تؤثر على عملیات التأمین لدى الشركة.

 
 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ١٠ - 

 (تتمة) أسس اإلعداد  -٢

 
 ١٩-كوفید  تأثیر )د

في المملكة العربیة السعودیة حیث تعمل الشركة واالضطرابات الناتجة عن األنشطة االجتماعیة واالقتصادیة في  ١٩-جائحة كوفید  استجابةً النتشار

الیة في تراقب الشركة عن كثب الزیادة الح ، وتحدیداً،تواصل اإلدارة تقییمھا بشكل استباقي على عملیاتھا الماضیین،تلك األسواق على مدار العامین 

ساریة المفعول بما في ذلك إنشاء  ٢٠٢٠ال تزال اإلجراءات الوقائیة التي اتخذتھا الشركة في أبریل و د.جدیأومیكرون الع متغیر الحاالت بسبب اندال

 ام. كلضمان صحة وسالمة موظفیھا وعمالئھا والمجتمع األوسع باإلضافة إلى ضمان استمراریة عملیاتھا المستمرة،فرق وعملیات إدارة األزمات 

ة الموظفین تشكل مجاًال رئیسیًا للتركیز مع البرامج التي یتم تنفیذھا للمساعدة في زیادة الوعي وتحدید ودعم ومراقبة صحة الموظفین. ال تزال صح

مع  المعززة بما یتماشىاللقاحات تم تطعیم غالبیة موظفي الشركة بشكل كامل لجرعتین على األقل من اللقاح وتعمل اإلدارة على خطة لتشجیع 

 .١٩-كوفید  ادرات الحكومیة المتعلقة بـالمب
 

ركة لشتعتقد إدارة الشركة أن أي إجراءات إغالق محتملة یتم إعادة تقدیمھا لن تؤثر مادیًا على الطلب األساسي على منتجات التأمین الخاصة با

 والتوقعات. 

 یونیو ٣٠ر مادي على النتائج المالیة المعلنة للشركة للفترة المنتھیة في أي تأثی الم یكن لھ ١٩-كوفیدتعتقد اإلدارة أن جائحة  العوامل،بناًء على ھذه و

تواصل الشركة مراقبة الطفرة في المتغیر الجدید عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في وسبما في ذلك األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة.  ٢٠٢٢

 . أو بعده ٢٠٢٢ر تأثیر الوباء على عملیات الشركة خالل عام ھذا الوقت لیست على درایة بأي عوامل من المتوقع أن تغی
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٣

ویة للسنة السن القوائم المالیة مع تلك المستخدمة في إعداد األولیة الموجزة تتوافق القوائم المالیةالسیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه  إن

یة التالیة فإن السیاسات المحاسب یة الحالیة،االقتصاد البیئةلمعاییر الحالیة وفي ضوء لبناًء على تطبیق التعدیالت و. ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المنتھیة في 

ام المالیة السنویة لع القوائمالواردة في المبینة و، لتحل محل أو تعدل أو تضیف إلى السیاسات المحاسبیة  م٢٠٢٢ینایر  ١قابلة للتطبیق اعتباًرا من 

 م. ٢٠٢١
 التعدیالت على المعاییر  -أ

تسري للفترات  والتي المالیة،فیما یلي موجز عن المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة األخرى والتعدیالت على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر 

 لشركة.لالمالیة القوائم على ھام ولیس لھا تأثیر  االصداراتتلك . لقد اختارت الشركة عدم التطبیق المبكر م٢٠٢٢ینایر  ١السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 
 المعیار والتفسیر والتعدیالت

 
 وصفال

 

 التنفیذ تاریخ

تع\\دی\\ل على المعی\\ار ال\\دولي إلع\\داد 
، "عقود  ١٦التق\\\اریر الم\\\الی\\\ة رقم 

اإلیج\\ار" ، وامتی\\ازات اإلیج\\ار ذات 
 )١٩-الص\\\\\\لة بجائحة كورونا (كوفید

 تمدید الوسیلة العملیة

تم منح امتیازات اإلیجار للمس\\\\\تأجرین.  )،١٩-كوفیدكورونا ( لجائحةنتیجة ك
سبة الدولیة ( ،٢٠٢٠في مایو  تعدیالً على )  IASBنشر مجلس معاییر المحا

وس\\یلة عملیة اختیاریة  یقدم فیھ ١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
یعد تعدیًال  ١٩-كوفیدللمستأجرین من تقییم ما إذا كان امتیاز اإلیجار المتعلق ب

 لعقد اإلیجار. 

الفترات الس\\\\\\نویة التي 
أبریل  ١تبدأ في أو بعد 

٢٠٢١ . 

عدد من التعدیالت ض\\\یقة النطاق على 
یة دمعی\ار إع\دا  التق\اریر الم\الی\ة ال\دول

 رقممعیار المحاس\\\\\\بة الدولي و ٣ رقم
وبعض التحس\\\\\\ین\\\ات  ٣٧ و رقم١٦

التقاریر   دمعیار إعداالس\\\\\\نویة على 
 و ١ مرق الدولیة للتقاریر المالیةالمالیة 

 رقممعیار المحاس\\\\\\بة الدولي و ٩ رقم
معی\\ار إع\\داد التق\\اریر الم\\الی\\ة و ٤١

 .١٦ رقمالدولي 

لدولي إلعداد التقاریر الم ، "مجموعات  ٣ رقم الیةالتعدیالت على المعیار ا
لإلطار  ٣األعمال" تُحِدّث مرجع في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

المف\\اھیمي للتق\\اریر الم\\الی\\ة دون تغییر المتطلب\\ات المح\\اس\\\\\\بی\\ة لمجموع\\ات 
 األعمال. 

 الت"الممتلك\\ات واآل ،١٦التع\\دیالت على معی\\ار المح\\اس\\\\\\ب\\ة ال\\دولي رقم 
من الخص\\\م من تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات والمعدات" تمنع الش\\\ركة 

المبالغ المس\\\\تلمة من بیع العناص\\\\ر المنتجة أثناء تحض\\\\یر الش\\\\ركة لألص\\\\ل 
عائدات بإثبات الش\\\\\ركة  تقومس\\\\\وف  ذلك،لالس\\\\\تخدام المقص\\\\\ود. بدالً من 

 الدخل. قائمة المبیعات ھذه والتكلفة ذات الصلة في 

"المخص\\\\\\ص\\\\\\ات  ،٣٧ رقم الدوليتحدد التعدیالت على معیار المحاس\\\\\\بة 
وااللتزامات الطارئة واألصول المحتملة" التكالیف التي تتضمنھا الشركة عند 

 تقییم ما إذا كان العقد سیتسبب في خسارة. 

اریر على المعیار الدولي إلعداد التق بسیطةدخل التحسینات السنویة تعدیالت ت
، "التطبیق ألول مرة للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة" ،  ١المالیة رقم 

، "الزراعة" واألمثلة التوضیحیة المصاحبة  ٤١ رقم ومعیار المحاسبة الدولي
 . ، "عقود اإلیجار" ١٦للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

الس\\\\\\نویة التي  الفترات
عد  بدأ في أو ب نایر  ١ت ی

٢٠٢٢ 



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ١١ - 

 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة  -٣

 
 (تتمة)  المعاییر الصادرة والتي لم تدخل حیز التنفیذ  -ب

 لمعاییر والتفسیرات الصادرة ، والتيتمثل اھي أدناه حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة مذكورة أدناه. إن القائمة  وغیر النافذةإن المعاییر الصادرة 

 تصبح نافذة. تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبیق في تاریخ مستقبلي. تنوي الشركة اعتماد ھذه المعاییر عندما 

 
 عقود التأمین -) ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

 
 نظرة عامة

، و یحدد المعیار مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واالفصاح عن عقود التأمین، ویحل محل المعیار الدولي ٢٠١٧مایو  ١٨صدر ھذا المعیار في 

 ) "عقود التأمین".٤( رقم للتقریر المالي
 

عقود االستثمار مع مزایا المشاركة االختیاریة بشرط أن تقوم المنشأة جدید على عقود التأمین الصادرة وعلى جمیع عقود إعادة التأمین ویطبق المعیار ال

 أیضا باصدار عقود تأمین. یتطلب المعیار فصل العناصر التالیة عن عقود التأمین:
 

 )  المشتقات الضمنیة، في حال تحقق بعض المعاییر المحددة،أ

 ، و المحددةعناصر اإلستثمار ب) 

 تتعلق بخدمات التأمین.الخدمات ) أي وعد لتحویل بضائع محددة أو ج
 

 ).١٥( رقم ) و المعیار الدولي للتقریر المالي٩( رقم یجب إحتساب ھذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعاییر ذات الصلة (المعیار الدولي للتقریر المالي

 القیاس
 

) ، والذي یسمح للمؤمن علیھم االستمرار في استخدام السیاسات المحاسبیة ألغراض ٤( رقم متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي وعلى النقیض من

 ) نماذج القیاس المختلفة التالیة:١٧(رقم م، یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي  ٢٠١٥ینایر شھر القیاس القائمة قبل 
 

 التأسیسیة" التالیة: العناصر"إلى النموذج العامیستند 
 
 

 التدفقات النقدیة الواجب تحقیقھا، والتي تتكون من: )أ
 

 التقدیرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدیة المستقبلیة، -

 التعدیل الذي یعكس القیمة الوقتیة للمال (اي الخصم) و المخاطرالمالیة المرتبطة بھذه التدفقات النقدیة المستقبلیة، و  -

 المخاطر المتعلقة بالمخاطر غیر المالیة.تعدیل  -

 

 

 
 المعیار والتفسیر والتعدیالت

 
 وصفال

 

 التنفیذ تاریخ

 تعدیالت على معیار المحاسCCCبة الدولي
المالیة ، بشCCCأن القوائم ، عرض  ١ رقم

 االلتزاماتتصنیف 

"عرض  ،١توضCCCCح ھذه التعدیالت ضCCCCیقة النطاق لمعیار المحاسCCCCبة الدولي 
مصCCCCCCنفة على أنھا متداولة أو غیر متداولة ، االلتزامات المالیة" ، أن  قوائمال

اعتمCCادًا على الحقوق الموجودة في نھCCایCCة فترة التقریر. ال یتCCأثر التصCCCCCCنیف 
ألحداث بعد تاریخ التقریر (على سCCCبیل المثال ، اسCCCتالم أو ا منشCCCأةبتوقعات ال

عھد). یوضح التعدیل أیًضا ما یعنیھ معیار المحاسبة الدولي تتنازل أو خرق لل
 عندما یشیر إلى "تسویة" التزام. ١

فترات  ل مؤجCCCل حتى ا
المحاسCCCCCCبیة التي ال تبدأ 

 ٢٠٢٤ینایر  ١قبل 

یار  طاق على مع قة الن عدیالت ضCCCCCCی ت
وبیان ممارسة  ١ رقم وليالمحاسبة الد

 المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
 ٨ رقم ومعیار المحاسبة الدولي ٢ رقم

تھدف التعدیالت إلى تحسCCCCین إفصCCCCاحات السCCCCیاسCCCCة المحاسCCCCبیة ومسCCCCاعدة 
المالیة على التمییز بین التغییرات في التقدیرات المحاسCCبیة  قوائممسCCتخدمي ال

 حاسبیة.والتغیرات في السیاسات الم

الفترات السCCCCCCنویة التي 
عد  بدأ في أو ب نایر  ١ت ی

٢٠٢٣ 

 ١٢تعدیل معیار المحاسCبة الدولي رقم 
 ولباألصCCالضCCریبة المؤجلة المتعلقة  -

 الناشئة عن معاملة واحدة وااللتزامات

لضCCCریبة المؤجلة على المعامالت ا اثباتتتطلب ھذه التعدیالت من الشCCCركات 
تة المؤق اتتؤدي إلى مبالغ متسCCCCCCCاویة من الفروق األولي، ثباتالتي، عند اال

 الخاضعة للضریبة والخصم.

الفترات السCCCCCCنویة التي 
عد  بدأ في أو ب نایر  ١ت ی

٢٠٢٣ 

 أنظر االیضاح أدناه عقود التأمین  ١٧ رقم المعیار الدولي للتقریر المالي
 أدناهأنظر االیضاح  األدوات المالیة   ٩ رقم المعیار الدولي للتقریر المالي



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ١٢ - 

 

  (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -٣

 (تتمة)  المعاییر الصادرة والتي لم تدخل حیز التنفیذ  -ب
 

 (تتمة)  عقود التأمین -) ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
 

یمثل ھامش الخدمة التعاقدیة الربح غیر المحقق لمجموعة عقود التأمین، ویتم إدراجھ حالما تقوم المنشأة بتقدیم خدمات  ھامش الخدمة التعاقدیة: )ب

فاؤھا في یفي المستقبل. ال یمكن أن یكون ھامش الخدمات التعاقدیة بالسالب في بدایة العقد. یتم تسجیل أي عجز في التدفقات النقدیة التي یجب است

. في نھایة كل فترة تقریر مالي الحق، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمجموعة عقود التأمین لتشمل األرباح أو الخسائرضمن قائمة  بدایة العقد

 كل من:
 

ود التأمین في عة عقوالخدمات التعاقدیة لمجم التزام التغطیة المتبقي الذي یتكون من استیفاء التدفقات النقدیة المتعلقة بالخدمات المستقبلیة وھامش ·

 .ذلك التاریخ

   التزام المطالبات المتكبدة الذي یتم قیاسھ كتدفقات نقدیة محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزیعھا على عقود التأمین في ذلك التاریخ.   ·

 

ح التعاقدي سلبیا، یكون ھامش الرب ن ال یمكن أنولك الحقًا للتغییرات في التدفقات النقدیة المتعلقة بالخدمات المستقبلیةھامش الخدمة التعاقدي یتم تعدیل 

تأثیر التغییرات  تسجیل  تمسیالمتبقیة في الربح أو الخسارة. ھامش الخدمة التعاقدي التغیرات في التدفقات النقدیة المستقبلیة التي تزید عن  اثباتلذلك یتم 

 . في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر، والذي یتم تحدیده من خالل اختیار السیاسة المحاسبیة
 

 طریقة الرسوم المتغیرة

المباشرة"). یتم عمل ھذا التقییم لمعرفة ما إذا كان العقد عقود المشاركة بـ ھي طریقة إلزامیة لقیاس العقود بمزایا مشاركة مباشرة (یشار إلیھا أیضا  

 تعدیل ضمن النموذجال یحقق ھذه المعاییر في بدایة العقد وال یتم إعادة تقییمھا الحقا. بالنسبة لھذه العقود، یتم تعدیل ھامش الخدمات التعاقدیة إضافة الى

 : لتشمل  العام
 

 لعادلة للبنود األساسیة.) التغیرات في حصة المنشأة من القیمة ا١

 المخاطر المالیة التي ال تتعلق بالبنود األساسیة.في تأثیر القیمة الوقتیة للمال و) التغیرات ٢
  

من أجل قیاس التزام التغطیة المتبقي في حال كانت الطریقة تقدم قیاسا ال یختلف بشكل جوھري  توزیع األقساط الُمبسطةإضافة إلى ذلك، یسمح بطریقة 

ي مع التزام التغطیة المتبقبھذه الطریقة یتم موائمة و, التأمین لمدة سنة واحدة أو أقل عن النوذج العام أو أن فترة التغطیة لكل عقد في مجموعة عقود

مع البات المتكبدة. المطلقیاس للتطبیق  قابالً العام النموذج الیزال ولي ناقصا التدفقات النقدیة المكتسبة من التأمین. القسط المستلم عند االعتراف األ

ا / تم دفعھو تأثیر المخاطر المالیة في حال أن التدفقات النقدیة المتوقعة سی للنقدذلك، الیتوجب تعدیل قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة للقیمة الزمنیة 

 استالمھا خالل سنة واحدة أو اقل من تاریخ المطالبات التي یتم تكبدھا.
 

 تاریخ السریان
 

، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة النسخة النھائیة من المعیار  ٢٠١٧في مایو ، ٢٠٢٣ینایر  ١ في ر في تاریخھ الفعليایتنوي الشركة تطبیق المع

، قرر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بشكل مبدئي تأجیل تاریخ سریان المعیار  ٢٠٢٠مارس  ١٧عقود التأمین. في  )١٧(الدولي للتقاریر المالیة 

. كما قرر مجلس معاییر المحاسبة ٢٠٢٣ینایر  ١) لمدة عام واحد إلى فترات إعداد التقاریر التي تبدأ في أو بعد ١٧الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

) لسنة إضافیة من التأجیل ، مما یعني أنھ یمكن ٩(رقم ل مبدئي السماح لشركات التأمین المؤھلة لتأجیل المعیار الدولي للتقاریر المالیة الدولیة بشك

الدولیة  ، عدل مجلس معاییر المحاسبة ٢٠٢٠. في یونیو ٢٠٢٣ینایر  ١تطبیقھما على كال المعیارین ألول مرة في فترات التقاریر التي تبدأ في أو بعد 

عقود التأمین. تھدف التعدیالت إلى مساعدة الشركات على تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  ١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

 تبدأ في ات التقاریر السنویة التيالذي یتضمن التعدیالت من فتر ١٧وتسھیل شرح أدائھا المالي. یسري المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ١٧رقم 

االیرادات من العقود مع العمالء والمعیار  – ١٥ رقم المالي. یسمح بالتطبیق المبكر اذا تم تطبیق كالً من المعیار الدولي للتقریر ٢٠٢٣ینایر  ١أو بعد 

 كما تم تطبیق االدوات المالیة.  – ٩ رقم الدولي للتقریر المالي
 

 التحول 

ختیار ، یجب على المنشأة عندئذ اعقود التأمین غیر مجدمن التطبیق بأثر رجعي كامل لمجموعة  كان ، في حالإال أنھ. المعیار بأثر رجعيیجب تطبیق 

 طریقة التطبیق المعدلة بأثر رجعي أو طریقة القیمة العادلة.
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ١٣ - 

  (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -٣

 (تتمة)  التنفیذ المعاییر الصادرة والتي لم تدخل حیز  -ب

 (تتمة)  عقود التأمین -) ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

 العرض واالفصاح

 تتوقع الشركة أن ینتج عن ھذا المعیار الجدید تغییر في السیاسات المحاسبیة لعقود التأمین، مع تعدیالت على العرض واإلفصاح.

 التأثیر
والتي تتطلب تركیب األنظمة، وتطبیق ) ٤(المرحلة  ١٧المالي رقم  للتقریرتعمل الشركة حالیًا في مرحلة التطبیق والتشغیل التجریبي للمعیار الدولي 

معیار الدولي للتقاریر المالیة وال ٤خیارات التصمیم والسیاسة، وإكمال ثالث دورات تجریبیة لمقارنة النتائج وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 .١٧رقم 

 فیما یلي المجاالت الرئیسیة مرحلة التطبیق والتشغیل التجریبي وحالة التقدم الذي أحرزتھ الشركة حتى اآلن: 

 ملخص األثر نطاق التأثیر
والذي یتض66666من  ١٧المالیة رقم  للتقاریرلدى الش66666ركة إطار حوكمة ش66666امل للمعیار الدولي  الحوكمة وإطار الرقابة 

تكوین لجن66ة توجیھی66ة تتولى اإلش666666راف ومراقب66ة التق66دم المحرز في التنفی66ذ والموافق66ة على 
 القرارات وتوزیع األدوار والمسؤولیات إلى مختلف أصحاب المصلحة. 

 

لتقاریر لتقوم الش666ركة حالیًا بتنفیذ إطار عمل الرقابة الذي س666یتم اعتماده وفقًا للمعیار الدولي 
 رقم والذي یتوفر فیھ النظام لإلستخدام رسمیا.١٧ رقم المالیة

وتقوم  ١٧المالیة رقم  للتقاریرالش666666ركة بص666666دد تنفیذ الحل البرمجي المحدد للمعیار الدولي  التأثیر التشغیلي  
بتنفیذ تغییرات على المحاس666666بة والنمذجة االكتواریة والعملیات وادوات الرقابة والبیانات 

 . وھذا یش666666مل١٧نظمة للتوافق مع متطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم واأل
لة النھائیة، عملیات ، مخططات التص666666میم الوظیفي للحاقرارات التص666666میم ٣تنفیذ المرحلة 

 ، سیاسة البیانات الشاملة وقاموس البیانات.االنتقال
، ووضع اللمسات األخیرة على قرارات السیاسة أوراق السیاسة الفنیةركة بتوثیق قامت الش التأثیر الفني والمالي 

 . ١٧المالیة رقم للتقاریروالخیارات المطلوبة بموجب المعیار الدولي 
یتم اتخاذ قرارات وخیارات السیاسة بعد إجراء التقییمات التفصیلیة والمداوالت الالزمة بین 

قبل اللجنة التوجیھیة للمعیار الدولي مختلف أص666666حاب المص666666لحة وتتم الموافقة علیھا من 
 .١٧للتقاریر المالیة رقم 

 
تقوم الشركة حالیًا بتقییم  التأثیرالمالي المتوقع لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

١٧. 
 ماليالدولي للتقریر الالتشغیل التجریبي للمعیار 

 ١٧رقم 

في نوفمبر  ١٧المالیة رقم للتقاریرأول اختبار تجریبي للمعیار الدولي  قامت الشركة بتنفیذ 
 ٣١كما في  ١٧. وشمل ذلك إعداد القوائم المالیة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٢٠٢١

، والذي تضمن إعداد ٢٠٢٢. وتم تنفیذ التشغیل التجریبي الثاني في مایو ٢٠٢٠دیسمبر 
مع قائمة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  ١٧المالیة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  م القوائ

 .٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المركز المالي المقارنة كما في 
  

قامت الشركة بتحسین خطتھا التنفیذیة مع األخذ في االعتبار الدروس المستفادة من اإلختبار 
 ١٧رقم  اریر المالیةللتقالتجریبي األول. س66یتم تنفیذ التش66غیل التجریبي التالي للمعیار الدولي 

 م.٢٠٢٢ إكتوبرفي 
لش66666ركة عددًا من مراحل االختبار: التش66666غیل المتوازي واختبار قبول تتض66666من خطة تنفیذ ا ١٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  اختبار

 .المستخدم ، باإلضافة إلى اإلختبارات التجریبیة
 

ر للمرحلھ الرابعة للمعیار الدولي للتقری ، قدمت الش66ركة نتائج التش66غیل التجریبي الثاني٤بالمتطلبات التنظیمیة للمرحلة  من أجل االلتزام 
 م. ٢٠٢٢ ألشھر مایو ویونیو ویولیو" كذلك "ملخص تقاریر مراحل التنفیذو م،٢٠٢٢مایو  ٣١في  ١٧المالي رقم 
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- ١٤ - 

 

  (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -٣

 (تتمة)  المعاییر الصادرة والتي لم تدخل حیز التنفیذ  -ب
\ 

 األدوات المالیة -) ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 

 یة:المال باالدوات). یعالج المعیار الجدید البنود التالیة االتي تتعلق ٣٩(رقم لیحل محل معیار المحاسبة الدولي  ٢٠١٤یولیو  ٢٤تم نشر ھذا المعیار في 
 

 التصنیف والقیاس  .أ
 

) منھًجا واحدًا لتحدید قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل ٩(رقم یستخدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 :إذااآلخر، أو القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة 
 

 صل لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منھ ھو االحتفاظ باألتم  ·

 لقائم.مدفوعات ألصل المبلغ و فائدة على أصل المبلغ اتمثل التدفقات نقدیة في تواریخ محددة للحصول على الشروط التعاقدیة لألصل المالي  تؤدى ·
 

 ,الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البیعوأ الرباحتدویر اإعادة یقاس األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ویتم 

 الشرطین التالیین: استیفاءفي حال 
 

 الغرض منھ تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة، و ,االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال ·

 تعتبر أیضا فائدة على أصل المبلغ القائم.الشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة ھي مدفوعات ألصل المبلغ و  ·
 

؛ مبدئيال یتم قیاس الموجودات المالیة التي ال تحقق شروط ھذه الفئات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة الى ذلك وعند االعتراف

 الخسارة في حال أن القیام بذلك سیعمل على استبعاد أو تخفیضیمكن للمنشأة استخدام خیار تصنیف األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

 الفروقات المحاسبیة بشكل جوھري.
 

لالحقة أیضا االختیار بشكل غیر قابل لإللغاء عرض التغیرات ا للشركةبالنسبة ألدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یمكن 

ن الدخل الشامل اآلخر. (بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة)، بینما یتم عرض توزیعات األرباح في الربح أو للقیمة العادلة لھذه األدوات ضم

  الخسارة.
 

مالي ة لإللتزام العادلإضافة الى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالیة المحددة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یتم إدراج مبلغ التغیر في القیمة ال

اصة ان الخالعائد إلى التغیرات في مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثیرات التغیرات في مخاطر اإلئتم

 .رئأو الخسا األرباحلى حالة عدم تطابق محاسبي في عباإللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد یؤدي 
 

 اإلنخفاض في القیمة  .ب
 

كما لو تم استخدامھا وفقا لمعیار المحاسبة  المتوقعة،) الخسائر االئتمانیة ٩(رقم لمعیار الدولي للتقریر المالي ا بموجبیعكس نموذج انخفاض القیمة 

تماني قبل حدث ائ حدوث )٩(رقم بموجب نموذج المعیار الدولي للتقریر المالي  الضروري یعد من لم) كخسائر ائتمان متكبدة. ٣٩( رقم الدولي

ث مبلغ خسائر في تلك الخسائر االئتمانیة. یتم تحدی والتغیراتخسائر االئتمان. بدال من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة ب االعتراف

 االئتمان المتوقعة في تاریخ كل فترة تقریر مالي لتعكس التغیرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.
  

 تاریخ السریان
 

"عقود  –) ٤(رقم  إال أن التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة  م.٢٠١٨ر ینای ١ھو  ٩ رقم كان تاریخ نفاذ المعیار الدولي للتقاریر المالیة

 التي صدرت، عقود التأمین -) ٤( رقم األدوات المالیة مع المعیار الدولي للتقاریر المالیة -) ٩( رقم التأمین": تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة

للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود التأمین ضمن نطاق  السماح من أجل الحالي ٤ رقم للتقاریر المالیةیر المعیار الدولي یغت ،م٢٠١٦سبتمبر  ١٢في 

) قبل أن یدخل المعیار الدولي للتقاریر ٩( رقم من بعض آثار تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة) للتخفیف ٤( رقم لي للتقاریر المالیةالمعیار الدو

 :وھمایز التنفیذ. تقدم التعدیالت خیارین بدیلین حعن مجلس معاییر المحاسبة الدولي ) "عقود التأمین" الصادر ١٧( رقم المالیة الجدید

 

 
 



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ١٥ - 

  (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -٣

 (تتمة)  المعاییر الصادرة والتي لم تدخل حیز التنفیذ  -ب
\ 

 (تتمة)  األدوات المالیة -) ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 

 (تتمة)  تاریخ السریان

 :) حتى٩( رقم تطبیق إعفاء مؤقت من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة .١

 أو الجدید؛تاریخ سریان معیار التأمین  )أ

مجلس معاییر المحاسبة الدولي تمدید  م قرر٢٠٢٠مارس  ١٧في أو بعد ھذا التاریخ.  م٢٠٢٣ ینایر ١فترات التقریر المالي السنوي التي تبدأ في  )ب

) في المعیار الدولي للتقاریر ٩( رقم الدولي للتقاریر المالیة) و المعیار ١٧(رقم لتاریخ سریان المعیار الدولي للتقاریر المالیة  االعفاء المؤقت

حاجة إلفصاحات إضافیة تتعلق بالموجودات المالیة خالل فترة التأجیل. إن ھذا  ھناك م.٢٠٢٣ینایر  ١إلى م ٢٠٢١ینایر  ١من ) ٤( رقم المالیة

 ) سابقا؛ أو:٩( رقم طبق المعیار الدولي للتقاریر المالیةت ولم الخیار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتھا بشكل دائم بالتأمین 
 

ولكن بالنسبة لموجودات مالیة محددة، یتم استبعاد تأثیرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبیة  )،٩( رقم . تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة٢

 الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولیة توجد حاجة إلفصاحات إضافیة. فيالتي تظھر قبل تطبیق معیار عقود التأمین الجدید 
 

 م على: ٢٠٢١ینایر  ١تقییم مفصل في بدایة قامت الشركة بتنفیذ 
 
) (بما في ذلك عناصر الودائع أو ٤( رقم ) مقارنة القیمة الدفتریة لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة١(

  المشتقات الضمنیة التي ال ترتبط بعقود التأمین) مع مجموعة القیمة الدفتریة لجمیع مطلوباتھا، و
 

قییمات تل) مقارنة مجموع مطلوبات القیمة الدفتریة للشركة التي ترتبط بالتأمین مع مجموع القیمة الدفتریة لجمیع مطلوباتھا. استنادا إلى ھذه ا٢(

) حتى تاریخ دخول ٩(رقم استطاعت الشركة تحدید أنھا مؤھلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجیل تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

م المالیة رجة ضمن القوائمعیار عقود التأمین الجدید حیز التنفیذ. إن اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات المالیة خالل فترة التأجیل مد

 للشركة.

 تقییم التأثیر

متعلقة بعقود موجودات و(تتضمن أقساط تأمین مدینة / ذمم إعادة تأمین مستردة) ، لدى الشركة اجمالي موجودات مالیة ٢٠٢٢ یونیو ٣٠كما في 

د لیا بالتكلفة المطفأة من النقالموجودات المالیة المحتفظ بھا حا. تتكون على التوالي ،ملیون لایر سعودي ٨٠ملیون لایر سعودي و ٢٩٢بمبلغ التأمین 

 ملیون لایر سعودي). ٣١٨: ٢٠٢١ملیون لایر سعودي ( ٢٨٧ تبلغوما في حكمھ وبعض األرصدة المدینة األخرى و
  

). بلغت ٩( قمر في محافظ مصنفة كاستثمارات متاحة للبیع ستكون بالقیمة العادلة بقائمة الدخل تحت المعیار الدولي للتقریر المالي لالستثماراتبالنسبة 
مع تغیر في القیمة العادلة خالل السنة بقیمة  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠ملیون لایر سعودي كما في  ١٬١٣٤الموجودات المالیة اآلخرى بالقیمة العادلة مبلغ  

دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠ملیون لایر سعودي . الموجودات المالیة للشركة ھي ذات مستوى منخفض من مخاطر االئتمان كما في  ٠٬١٣٠
). ھذا التحلیل المبدئي مبني على المعلومات ٩( رقم . المذكور أعاله مبني على آثار ذات مستوى عالي لتحلیل المعیار الدولي للتقریر المالي٢٠٢١

ام بعد تطبیق تتوقع الشركة بشكل ع  متوفرة حالیا، وھو عرضة للتغییر نتیجة تحلیالت اكثر دقة أو في حال توفر معلومات إضافیة في المستقبل.ال
أھمیة كبیرة. ). ومع ھذا، ال یتوقع ان یكون ھذا التأثیر ذا ٩( رقم بعض التأثیرات الناتجة من متطلبات االنخفاض حسب المعیار الدولي للتقریر المالي

 في الوقت الحالي،ال یمكن توفیر توقع منطقي لتأثیر تطبیق ھذا المعیار حیث أن الشركة لم تقم بعمل تحلیل دقیق. 
 
  االستمراریةمبدأ  -٤

ملیون لایر سعودي) نتج  ٣١٫٢ :٢٠٢١ یونیو ٣٠ملیون لایر سعودي ( ١٤٬٥خسارة بمبلغ  الحالیة صافيخالل الفترة تكبدت الشركة خالل الفترة، 

بلغت  ،٢٠٢٢ یونیو ٣٠ملیون لایر سعودي). كما في  ٩١٫٢٥: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١( سعودي ملیون لایر ١٠٥٬٧٤قدرھا ه عنھا خسائر متراكمة 

 ٣١( ٪٢٠ة بلغت المالءة المالیة للشرك التاریخ،وفي نفس  )،٪٦٠٫٨٣: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١من رأس مالھا ( ٪٧٠٬٥الخسائر المتراكمة للشركة 

، إال أنھتشیر ھذه األحداث والظروف إلى عدم تأكد مادي حول قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة.  ).٪٤٣: ٢٠٢١دیسمبر 

حق شراء  ، أوصى مجلس اإلدارة بزیادة رأس المال عن طریق طرح م٢٠٢٢مایو  ١٩ھـ الموافق  ١٤٤٣شوال  ١٨في  تم عقدهفي االجتماع الذي و

 لك،ذوبناًء على  الرقابیة.التنظیمیة وبھا لموافقة الجھات  الموصيلایر سعودي، وتخضع الزیادة  ملیون ٣٠٠قدره بمبلغ مستھدف أسھم للمساھمین 

 . ٢٠٢٢أغسطس  ٢١ھـ الموافق  ١٤٤٤محرم  ٢٣جمعیة العمومیة غیر العادیة في للاجتماع  عقد دعا مجلس إدارة الشركة إلى
 

 :االجتماعفي الخیارات التالیة للتصویت في  للنظر
 
 المضي في إجراءات زیادة رأس المال والحصول على موافقة الجھات ذات العالقة. -
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 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ١٦ - 

 
 (تتمة)  مبدأ االستمراریة -٤

 
على زیادة رأس توجیھ الشooooركة للمضooooي قدما في إجراءات تصooooفیة الشooooركة والحصooooول على موافقة الجھات ذات العالقة (في حالة عدم الموافقة  -

 المال).
 

ا توقعات مالیة تتضooمن ضooخ رأس المال. بناًء على ما ًooركة بتقییم قد تقدم، تأمل اإلدارة في تنفیذ زیادة رأس المال وقد نفذت أیضooرتھا قامت إدارة الش
 م إعدادت شooاط العادي، ووفقاً لذلك،النبأن عملیات الشooركة سooتسooتمر في المسooتقبل المنظور في ظل وھي على قناعة على االسooتمرار كمنشooأة مسooتمرة 

االسoooooتمرار على أسoooooاس مبدأ  منالشoooooركة  لم تتمكنإذا  مطلوبة،المالیة على أسoooooاس مبدأ االسoooooتمراریة وال تتضoooooمن أي تعدیالت قد تكون  القوائم
 .االستمراریة

 

 النقد وما في حكمھ -٥
 

 یشتمل النقد وما في حكمھ في قائمة التدفقات النقدیة على ما یلي:
 

 عملیات التأمین 
 م     ٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 

    (غیر مراجعة) 

 م٢٠٢١دیسمبر  ٣١ 
 (مراجعة)

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 ٤٩٬٩٥٩  ٢١٬٠٢٩ نقد لدى البنوك وفي الصندوق
 
    
 عملیات المساھمین 
      م٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 

    (غیر مراجعة) 

 م٢٠٢١دیسمبر  ٣١ 
 (مراجعة)

 ألف لایر سعودي سعودي ألف لایر 

 ٧٩  ٧٤٥ نقد لدى البنوك وفي الصندوق
 ١٠٩٬١١٤  ١٢١٬٢٨٨ اإلقتناءأشھر من تاریخ  ٣المستحقة خالل المرابحة ودائع 

 ١٠٩٬١٩٣  ١٢٢٬٠٣٣ 

     ١٥٩٬١٥٢  ١٤٣٬٠٦٢ اإلجمالي
 
 
 
 

اریخ وھذه الودائع مقیمة بالریال السعودي ولھا ت، مجلس التعاون الخلیجي دولاالحتفاظ بالودائع لدى بنوك تجاریة في المملكة العربیة السعودیة و یتم
 استحقاق أصلي ال یتجاوز ثالثة شھور. 

 
 
 

 ودائع مرابحة قصیرة األجل -٦
 

یونیو  ٣٠كما في  لایر سعودي ملیون ٦٧. بلغ رصید الودائع مبلغ سنةاقل من ولھا تاریخ إستحقاق محدد یزید عن ثالثة أشھر إن ودائع المرابحة 

في  ھاتم عرضبالریال السعودي في المملكة العربیة السعودیة،  الودائع محتفظ بھالایر سعودي)، تلك  ملیون ٧٧٬٩ : م٢٠٢١دیسمبر  ٣١( م٢٠٢٢

 ٣١( %٠٬٩٢ة معدل عمولة على الودائع بنسب ،م٢٠٢٢ یونیو ٣٠. كما في )١٩(ایضاح  قائمة المركز المالي الخاصة بالمساھمین بشكل منفصل

 .)%٠٬٩٢إلى  %٠٬٨٥م: ٢٠٢١دیسمبر 
 
 
 ، صافي مدینة  أقساط تأمین -٧
 

 المدینة مما یلي:التأمین قساط أ كونتت
 

      م٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 
    (غیر مراجعة)

 م٢٠٢١دیسمبر  ٣١ 
 (مراجعة)

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي       

 ٤٦٬٩٥٤  ٥١٬١٠٣ التأمین وثائقحملة 

 ٢٨٬٢٠٩  ٢٠٬٦٤٤  ووكالءوسطاء 
 ٦٠٣  ٢٬٤١٤ )١٤طراف ذات عالقة (ایضاح أ

 ٧٥٬٧٦٦  ٧٤٬١٦١ 
 )١٧٬٢٨٠(  )٢٠٬٩٦٩( مدینة مشكوك في تحصیلھا أقساطمخصص 

 ٥٨٬٤٨٦  ٥٣٬١٩٢ صافي -أقساط تأمین مدینة 

: م٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي ( ٢٠٬٦ بمبلغ م، ٢٠٢٢یونیو  ٣٠من الوسطاء والوكالء في  المدینةأرصدة أقساط التأمین  مالحظة: إن

 ملیون لایر سعودي) مستحقة في النھایة من العمالء المؤمن علیھم من خالل الوسطاء والوكالء. ٢٨٬٢



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ١٧ - 

 
 (تتمة) ، صافي مدینة  أقساط تأمین -٧

 كما یلي:/ السنة كانت الحركة في مخصص اقساط التأمین المشكوك في تحصیلھا خالل الفترة 
 

      م٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 
    (غیر مراجعة)

 م٢٠٢١دیسمبر  ٣١ 
 (مراجعة)

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 ١٩٬٦٧١  ١٧٬٢٨٠ الرصید في بدایة الفترة / السنة

 )٢٬٣٩١(  ٣٬٦٨٩ خالل الفترة / السنةمخصص / (عكس) 

 ١٧٬٢٨٠  ٢٠٬٩٦٩ الرصید في نھایة الفترة / السنة
 
 االستثمارات -٨
 

 : تصنیف االستثمارات على النحو التاليتم 
 

 عملیات المساھمین 

      م٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 
    (غیر مراجعة)

 م٢٠٢١دیسمبر  ٣١ 
 (مراجعة)

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 ١٬٦٦٨  ١٬١٣٣ بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل مصنفة استثمارات
    

 

 بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل: المصنفة فیما یلي حركة رصید االستثمارات
 

 عملیات المساھمین  
      م٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 

    (غیر مراجعة)

 م٢٠٢١دیسمبر  ٣١ 
 (مراجعة)

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 ٨٬٠٤٧  ١٬٦٦٨ الرصید االفتتاحي

 ٤٢  - أرباح محققة من االستثمارات 

 )٦٬٦٥٨(  )٦٦٦( استبعادات خالل الفترة / السنة 
 ٢٣٧  ١٣١  أرباح غیر محققة من االستثمارات 

 ١٬٦٦٨  ١٬١٣٣ الرصید النھائي
 

 

 
      م٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 

    (غیر مراجعة)

 م٢٠٢١دیسمبر  ٣١ 
 (مراجعة)

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 ٦٦٤  - صندوق البدر للمرابحة

 ١٬٠٠٤  ١٬١٣٣ السعودي الفرنسي الخلیجي للطروحات األولیةالصندوق 
 ١٬٦٦٨  ١٬١٣٣ 

 

 

 فیما یلي الحركة في االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق:  
 

  عملیات المساھمین

 م٢٠٢١دیسمبر  ٣١
 (مراجعة)

      م٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 
    (غیر مراجعة)

 

  ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي

 الرصید االفتتاحي -  ٦٠٬٣٢٩
 تاریخ االستحقاقحتى استثمارات محتفظ بھا  أرباح محققة من -  ٥٬٢١٨

 تاریخ االستحقاقحتى إطفاء استثمارات محتفظ بھا  -  ٢١٣

 استبعادات خالل الفترة / السنة -  )٦٥٬٧٦٠(

 الرصید النھائي -  -

    
 
 
 
 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ١٨ - 

 

 ودیعة نظامیة -٩
 

ه البنك المركزي لدى بنك حددمن رأس مالھا المدفوع  ٪١٥، قامت الشركة بإیداع ما یعادل التأمین في المملكة العربیة السعودیةوفقا لمتطلبات نظام 

للبنك المركزي  ھي مستحقةھذه الودیعة  علىالعمولة إن ، السعودي البنك المركزيموافقة  غیر متاحة للسحب بدون ھذه الودیعة النظامیة إن .السعودي

 ملیون لایر سعودي). ٢٢٫٥م: ٢٠٢١( ملیون لایر سعودي ٢٢٬٥م مبلغ ٢٠٢٢یونیو  ٣٠. بلغ رصید الودیعة النظامیة كما في وديالسع
 
 
 

 احتیاطیات فنیة -١٠
 

 واالحتیاطیات افي المطالبات تحت التسویةص ١-١٠
  

 ات على ما یلي:یواالحتیاط تشتمل المطالبات تحت التسویة
 م٢٠٢١دیسمبر  ٣١

 (مراجعة)

      م٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 
     (غیر مراجعة)

  ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي

 المطالبات تحت التسویة ٣٩٬١٨٩  ٤٦٬٨٠٦
 مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا  ١٩٬٩٧٧  ١٥٬٧٤٥
٥٩٬١٦٦  ٦٢٬٥٥١  
 احتیاطي عجز أقساط التامین ٣٠٬٧٤٥  ٣٤٬٥٢٧

 أخرىاحتیاطیات فنیة  ٣٩٦  ٣٩١
 االحتیاطیات وصافي المطالبات تحت التسویة  ٩٠٬٣٠٧  ٩٧٬٤٦٩

 
 مكتسبةالالحركة في االقساط غیر  )٢-١٠

 

 كانت الحركة في األقساط غیر المكتسبة كما یلي:
 

     
 

 

 محتملةالتزامات لاإلالتعھدات و -١١

 

 ال شيء).:م ٢٠٢١دیسمبر  ٣١( م٢٠٢٢ یونیو ٣٠ التزامات رأسمالیة قائمة كما في لدى الشركةلم تكن   .أ
 

العادي. في حین أنھ من غیر العملي التنبؤ أو تحدید النتائج  النشاط التأمین وتخضع إلجراءات قانونیة في سیاق مجال تعمل الشركة في .ب

 لمالي.ومركزھا ا على نتائجھا جوھريال تعتقد اإلدارة أن مثل ھذه اإلجراءات سیكون لھا تأثیر  المعلقة،النھائیة لجمیع اإلجراءات القانونیة 

 .لم یكن لدى الشركة أي إجراءات قانونیة معلقة كما في تاریخ التقریر

 
 
 

   (غیر مراجعة)م ٢٢٠٢ یونیو ٠٣أشھر المنتھیة في  الستة

  اإلجمالي التأمین معیدي الصافي

  ألف لایر سعودي

 الرصید في بدایة الفترة ١٠٨٬٧٢٧ - ١٠٨٬٧٢٧

 األقساط المكتتبة خالل الفترة ٩٦٬٥٧٠ - ٩٦٬٥٧٠

 األقساط المكتسبة خالل الفترة )١١٢٬٧٠٤( - )١١٢٬٧٠٤(
 الرصید في نھایة الفترة ٩٢٬٥٩٣ - ٩٢٬٥٩٣

    

  (مراجعة)م ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  اإلجمالي التأمین معیدي الصافي

لایر سعوديألف    

 الرصید في بدایة السنة ٦٧٬٥٠٤ - ٦٧٬٥٠٤

 األقساط المكتتبة خالل السنة ٢١٨٬٥٠٢ - ٢١٨٬٥٠٢

 األقساط المكتسبة خالل السنة )١٧٧٬٢٧٩( - )١٧٧٬٢٧٩(
 الرصید في نھایة السنة ١٠٨٬٧٢٧ - ١٠٨٬٧٢٧



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ١٩ - 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة  -١٢
 

یخ لتحویل التزام في معاملة تتم بشكل منظم بین مشاركین في السوق في تار ادفعھبیع اصل او یتم القیمة التي سوف یتم استالمھا من القیمة العادلة ھي 

 القیاس. یعتمد قیاس القیمة العادلة على افتراض أن عملیة بیع اصل او تحویل التزام تكون من خالل:
 

 الذي یمكن الوصول إلیھ للموجودات والمطلوبات، أوالسوق الرئیسي  -      

 للموجودات والمطلوباتمالئمة للوصول في غیاب السوق الرئیسي، في السوق األكثر  -      
 
 .لموجزةاألولیة ا المالیة القوائمن القیمة العادلة لألدوات المالیة المعترف بھا في قائمة المركز المالي ال تختلف جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة في إ

 العادلةتحدید القیمة العادلة وتسلسل القیمة 
 

 تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا:
 

 : األسعار المتداولة في األسواق النشطة لذات األداة أو ألداة مشابھة والتي یمكن للشركة الوصول إلیھا في تاریخ القیاس.١المستوى 

 األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة أو أسالیب التقییم األخرى التي تستند في جمیع مدخالتھا الھامة: األسعار المتداولة في ٢المستوى 

             وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة ، و

 : اسالیب التقییم التي لم تستند أي من مدخالتھا الھامة لمعلومات السوق القابلة للمالحظة.٣المستوى 
 

 . القیمة الدفتریة والقیمة العادلةأ
 

للقیمة العادلة  يیوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، بما في ذلك مستویاتھا في التسلسل الھرم

القیمة ب المقیمةادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر لألدوات المالیة المقیمة بالقیمة العادلة. وال یتضمن الجدول معلومات عن القیمة الع

 للقیمة العادلة.ة الدفتریة تعتبر تقریبًا معقول العادلة إذا كانت القیمة
 

  القیمة العادلة  عملیات المساھمین

 
القیمة 
 اإلجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  الدفتریة

 لایر سعوديألف  
  (غیر مراجعة) م٢٠٢٢ یونیو ٣٠

  

      قیاسھا بالقیمة العادلة یتممالیة موجودات 
 ١٬١٣٣ - ١٬١٣٣ - ١٬١٣٣ بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل مصنفة ستثمارات إ

 ١٬١٣٣ - ١٬١٣٣ - ١٬١٣٣ 

      لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة موجودات مالیة
 ٦٦٬٩٦٩ ٦٦٬٩٦٩ - - ٦٦٬٩٦٩ قصیرة األجل ودائع مرابحة

 ٦٦٬٩٦٩ ٦٦٬٩٦٩ - - ٦٦٬٩٦٩ 

 
 القیمة العادلة  

القیمة  عملیات المساھمین
١المستوى  الدفتریة ٢المستوى   ٣المستوى    االجمالي 

 الف لایر سعودي م (مراجعة)٢٠٢١دیسمبر  ٣١
  

      الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة
بالقیمة العادلة من خالل قائمة  المصنفة االستثمارات

 الدخل 
١٬٦٦٨ - ١٬٦٦٨ - ١٬٦٦٨ 

 ١٬٦٦٨ - ١٬٦٦٨ - ١٬٦٦٨ 

      الموجودات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة
 ٧٧٬٩٠٨ ٧٧٬٩٠٨ - - ٧٧٬٩٠٨ قصیرة األجل ودائع مرابحة

 ٧٧٬٩٠٨ ٧٧٬٩٠٨ - - ٧٧٬٩٠٨ 

 
ودائع المرابحة محتفظ بھا داخل المملكة االستثمارات وجمیع خالل الفترة / السنة.  ٣والمستوى  ٢والمستوى  ١لم تكن ھناك تحویالت بین المستوى 

 . العربیة السعودیة ودول مجلس التعاون الخلیجي

 



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ٢٠ - 

 
 القطاعات التشغیلیة  -١٣
 

 الرعایة الصحیة ("التأمین الطبي") ویتم تنفیذ جمیع عملیات التأمین الخاصة بالشركة فيتقوم الشركة بإصدار عقود التأمین فقط لتوفیر خدمات 
 لمملكة العربیة السعودیة. وتتم مراقبة عملیات التأمین من قبل اإلدارة تحت قطاع واحد. وبالتالي ال توجد معلومات منفصلة مطلوبة.ا

 
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة -١٤

و تتأثر أالواقعة تحت سیطرة مشتركة والمنشآت المملوكة و العلیاموظفي اإلدارة  ،ذات العالقة في المساھمین الرئیسیین، المدراءتتمثل األطراف 

ت بشكل كبیر بھذه الجھات. یتم اعتماد سیاسات التسعیر وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فیما یلي تفاصیل معامال

 :واألرصدة المرتبطة بھا الفترةخالل  الرئیسیةات العالقة األطراف ذ
 
 

 

 
  فيالمنتھیة  اشھر الستةالمعامالت لفترة  طبیعة المعاملة

 
 الرصید المدین /(الدائن) كما في

م ٢٠٢٢ یونیو ٣٠
 (غیر مراجعة)

 م٢٠٢١ یونیو ٣٠
 (غیر مراجعة)

 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠
 (غیر مراجعة) 

 م٢٠٢١دیسمبر  ٣١
 (مراجعة)

 ألف لایر سعودي  
الشركات التي تسطیر 

علیھا األطراف ذات 
عالقة أو تسیطر علیھا 
بشكل مشترك أو تتأثر 

 بشكل كبیر بھا

     

 - مجموعة الجفالي
 (شركات شقیقة)

 ٦٠٣ ٢٬٤١٤ ١٬٤٦٣ ١٬٥٦٥ اقساط تأمین مكتتبة 

 - - ٦٤١ ٦٦٩ المطالبات المدفوعة
 ،معدات ،شراء

 ،كمبیوتر
مركبات  ،تراخیص

 )١٠٤( )١٠٤( - ١٠٤ وخدمات أخرى

 - - ٢٥ - عمولة مدفوعة

      

مجموعة د. سلیمان الفقیھ 
 (شركات شقیقة) -

 - - ٢٩١ - اقساط تأمین مكتتبة 

 - - ١٣٬٢٧٢ - المطالبات المدفوعة

      

 -المركز الطبي الدولي
 (شركات شقیقة)

 - - ٣٢ - اقساط تأمین مكتتبة 

 - - ٩٬٣١٧ - المطالبات المدفوعة

      

 
 المصاریف المستحقة والمطلوبات االخرى. ،المدینة بالصافي االرصدة اعاله مدرجة في أقساط التأمین

 
یر غإن موظفي اإلدارة الرئیسیین ھم األشخاص الذین یتمتعون بالسلطة والمسؤولیة عن تخطیط وتوجیھ ومراقبة أنشطة الشركة، بشكل مباشر أو 

خالل  ارةاإلد للشركة. فیما یلي تعویضات كبار موظفي يوالمدیر المال مباشر، ویتألفون من كبار موظفي اإلدارة التنفیذیة بما في ذلك الرئیس التنفیذي
 :الستة أشھر كمایلي

 

  لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

   م ٢٠٢١ یونیو ٣٠
 (غیر مراجعة)

  م ٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 
    (غیر مراجعة) 

 

  ألف لایر سعودي

 رواتب ومزایا أخرى ١٬٥٠٥  ٢٬١٥٦
 مكافأة نھایة الخدمة ٥٨  ٨٠

١٬٥٦٣  ٢٬٢٣٦  

    
 
 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ٢١ - 

 

 الزكاة وضریبة الدخل -١٥
 

 خالل الفترة / السنةالمحمل  )أ
 

 المالیة ذات صلة.ترجع الفروق بین النتائج المالیة والزكویة بشكل رئیسي إلى تعدیالت معینة تتم وفقا للوائح 
 
 

 السنة: الفترة / فیما یلي حركة المخصص خالل
 

        م٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 
    (غیر مراجعة)

 م٢٠٢١دیسمبر  ٣١ 
 (مراجعة)

 ألف لایر سعودي 

 ١٢٬٠٠٠  ١٣٬٢٥٠ الرصید في بدایة الفترة / السنة 

 ٢٬٤٧٥  - السابقة للسنواتعكس مخصص الزكاة 

 ١٬٥١٢  ٥٠٠ السنةالمحمل خالل الفترة / 

 ٣٬٩٨٧  ٥٠٠ إجمالي المخصص المحمل على قائمة الدخل 

)٢٬٧٣٧(  - المدفوع خالل الفترة / السنة  

 ١٣٬٢٥٠  ١٣٬٧٥٠ الرصید في نھایة الفترة / السنة
 

لم یتم تكوین مخصص لضریبة الدخل في  وفي السنوات السابقة م،٢٠٢٢ یونیو ٣٠المنتھیة في  أشھر الستةفترة حیث تكبدت الشركة خسارة خالل 
 األولیة الموجزة.  المالیة القوائم

 

 الوضع الزكوى -ب
 

 م.٢٠١٤م وتم إنھاء وسداد الربوطات الزكویة حتى عام ٢٠٢١دیسمبر  ٣١االقرارات الزكویة للسنین حتى السنة المنتھیة في قدمت الشركة 
 

ملیون  ٩٫٤٩وطالبت فیھ بمبلغ زكاة  إضافي بمبلغ  م٢٠١٨إلى  م٢٠١٥قامت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") بإصدار ربط للسنوات من 
م ٢٠١٩ام ن عملایر سعودي. قدمت الشركة اعتراضھا على تقییم الھئیة وتنتظر الشركة مراجعة الھیئة للتقییم. ال تزال اإلقرارات الزكویة والضریبة 

 م تحت المراجعة من قبل الھیئة. ٢٠٢١إلى عام 
 

تلفة . تخضع انظمة الزكاة إلى تفسیرات مخةتم احتساب الوعاء الزكوي استناداً إلى فھم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودی
ضریبة من المساھمین بینما تطبق  %٨١مة من قبل الشركة. وتطبق الزكاة على والربوط التي ستصدرھا الھیئة قد تختلف عن االقرارات الزكویة المقد

 من المساھمین. %١٩على  الدخل
 

  رأس المال -١٦
 

 ١٠ملیون سھم بقیمة  ١٥ملیون لایر سعودي مقسم إلى  ١٥٠، رأس المال المصرح بھ والمشترك والمدفوع للشركة ھو م٢٠٢٢ یونیو ٣٠كما في 
 لایر سعودي للسھم الواحد. 

 

 إدارة رأس المال -١٧
  

 للمساھمین.تقوم الشركة بتحدید األھداف للحفاظ على نسب رأس المال السلیمة لدعم أھداف األعمال وزیادة القیمة العائدة 
 

جراء إ تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تحدید أوجھ القصور بین مستویات رأس المال المصرح بھا والمطلوبة على أساس منتظم. یتم
یكل رأس اظ على ھتعدیالت على مستویات رأس المال الحالیة في ضوء التغیرات في ظروف السوق والمخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة. من أجل الحف

وفت قد أالمال أو تعدیلھ ، یمكن أن تقوم الشركة بتعدیل مبلغ التوزیعات المدفوعة للمساھمین أو إصدار أسھم. في رأي مجلس اإلدارة، إن الشركة 
 بمتطلبات االلتزام المتعلقة برأس المال المفروضة خارجیا خالل الفترة المالیة المذكورة. 

 
 الخسارة للسھم  -١٨
 

 السھم على النحو التالي: أساسیتم احتساب    )أ
 لفترة الستة المنتھیة في  
        م٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 

    (غیر مراجعة)

 م٢٠٢١دیسمبر  ٣١ 
 (مراجعة)

 ألف لایر سعودي 
)٩٨٤٬١٤( فترة (ألف لایر سعودي)صافي الخسارة لل   )٣١٬١٩٨(  

 ١٥٬٠٠٠  ١٥٬٠٠٠ القائمة  المتوسط المرجح للعدد األسھم العادیة

 )٢٬٠٨(  )٠٬٩٧( بالریال السعودي لكل سھم –والمخفضة خسارة السھم األساسیة 
 
 
 
 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ٢٢ - 

 
 إضافیةمعلومات  -١٩

 
 

 األولیة قائمة المركز المالي )أ

 
 

)مراجعة(غیر  م٢٢٠٢ یونیو ٣٠  مراجعة)(م ٢٠٢١دیسمبر  ٣١   

 اإلجمالي

عملیات 
 المساھمین

عملیات 
 اإلجمالي  التامین

عملیات 
  عملیات التأمین المساھمین

  ألف لایر سعودي
        

 الموجودات       
 نقد وما في حكمھ ٢١٬٠٢٩ ١٢٢٬٠٣٣ ١٤٣٬٠٦٢  ٤٩٬٩٥٩ ١٠٩٬١٩٣ ١٥٩٬١٥٢

 ودائع مرابحة قصیرة األجل - ٦٦٬٩٦٩ ٦٦٬٩٦٩  - ٧٧٬٩٠٨ ٧٧٬٩٠٨
 بالصافي –مدینة تأمین أقساط  ٥٣٬١٩٢ - ٥٣٬١٩٢  ٥٨٬٤٨٦ - ٥٨٬٤٨٦

١١٬٨٦٦ ١٬١٤٠ ١٣٬٠٠٦  ١٠٬٦٥٣ ٩٨٦ ١١٬٦٣٩ 

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات 
 أخرى

 تامین مؤجلةتكالیف اقتناء وثائق  ٥٬٩٣٥ - ٥٬٩٣٥  ٦٬٩٢٦ - ٦٬٩٢٦
 ستثماراتإ - ١٬١٣٣ ١٬١٣٣  - ١٬٦٦٨ ١٬٦٦٨

 من عملیات المساھمین ةمستحقمبالغ  ١٥٥٬٧٤٨ - ١٥٥٬٧٤٨  ١٣٩٬٩٠١ - ١٣٩٬٩٠١
 ، صافيممتلكات ومعدات ١٬٦٣٤ - ١٬٦٣٤  ١٬٥٢٣ - ١٬٥٢٣

 ، صافيموجودات غیر ملموسة ٧٠٦ - ٧٠٦  ٨٩٩ - ٨٩٩
 حق إستخدام أصول، صافي ١٬٥٠٦ - ١٬٥٠٦  ٦٧٩ - ٦٧٩

 ودیعة نظامیة - ٢٢٬٥٠٠ ٢٢٬٥٠٠  - ٢٢٬٥٠٠ ٢٢٬٥٠٠

٤٬٦٤٨ ٤٬٦٤٨  - ٤٬٥٤٥ ٤٬٥٤٥ - 
ودیعة  لىعمولة مستحقة عإیراد 

 نظامیة
٢٥١٬٦١٦ ٢١٨٬٤٢٣ ٤٧٠٬٠٣٩  ٢٦٩٬٠٢٦ ٢١٦٬٨٠٠ ٤٨٥٬٨٢٦  

)١٣٩٬٩٠١(  - )١٣٩٬٩٠١(   )١٥٥٬٧٤٨(  یخصم : استبعاد العملیات المتداخلة )١٥٥٬٧٤٨( - 

 إجمالي الموجودات ٩٥٬٨٦٨ ٢١٨٬٤٢٣ ٣١٤٬٢٩١  ١٢٩٬١٢٥ ٢١٦٬٨٠٠ ٣٤٥٬٩٢٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ٢٣ - 

 (تتمة) – معلومات إضافیة -١٩
 
 

 (تتمة)قائمة المركز المالي األولیة  )أ

 

)مراجعة(غیر  م٢٠٢٢ یونیو ٣٠  مراجعة)(م ٢٠٢١دیسمبر  ٣١   

 اإلجمالي

عملیات 
 المساھمین

عملیات 
 اإلجمالي  التامین

عملیات 
 المساھمین

عملیات 
  التأمین

  ألف لایر سعودي
 

 المطلوبات       
 

٥٤٬٢٠٩ 

 
٣٤٩ 

 
٦٠٬٩٣٥ ٢٠ ٦٠٬٩٥٥  ٥٣٬٨٦٠ 

مصروفات مستحقة ومطلوبات 
 أخرى

 أقساط تأمین غیر مكتسبة ٩٢٬٥٩٣ - ٩٢٬٥٩٣  ١٠٨٬٧٢٧ - ١٠٨٬٧٢٧
 مطالبات تحت التسویة ٣٩٬١٨٩ - ٣٩٬١٨٩  ٤٦٬٨٠٦ - ٤٦٬٨٠٦
 غیر مبلغ عنھا مطالبات متكبدة ١٩٬٩٧٧ - ١٩٬٩٧٧  ١٥٬٧٤٥ - ١٥٬٧٤٥
 تأمیناحتیاطي عجز اقساط  ٣٠٬٧٤٥ - ٣٠٬٧٤٥  ٣٤٬٥٢٧ - ٣٤٬٥٢٧

 احتیاطیات فنیة أخرى ٣٩٦ - ٣٩٦  ٣٩١ - ٣٩١
 لعملیات التامین ةمستحقمبالغ  - ١٥٥٬٧٤٨ ١٥٥٬٧٤٨  - ١٣٩٬٩٠١ ١٣٩٬٩٠١

 تعویضات نھایة الخدمة ٥٬٦٩٧ - ٥٬٦٩٧  ٥٬٧٨٧ - ٥٬٧٨٧
 التزامات ایجار ١٬١٥١ - ١٬١٥١  ٢٬٢٥٠ - ٢٬٢٥٠

 وضریبة الدخلالزكاة مخصص  - ١٣٬٧٥٠ ١٣٬٧٥٠  - ١٣٬٢٥٠ ١٣٬٢٥٠

٤٬٦٤٨ ٤٬٦٤٨  - ٤٬٥٤٥ ٤٬٥٤٥ - 
البنك عمولة مستحقة الى إیراد 

 السعوديالمركزي 
٢٥٠٬٦٨٣ ١٧٤٬١٦٦ ٤٢٤٬٨٤٩  ٢٦٨٬٠٩٣ ١٥٨٬٠٤٥ ٤٢٦٬١٣٨  

)١٥٥٬٧٤٨(  - )١٣٩٬٩٠١( )١٣٩٬٩٠١(  )١٥٥٬٧٤٨(  یخصم: استبعاد العملیات المتداخلة  - 

 إجمالي المطلوبات ٢٥٠٬٦٨٣ ١٨٬٤١٨ ٢٦٩٬١٠١  ٢٦٨٬٠٩٣ ١٨٬١٤٤ ٢٨٦٬٢٣٧

        
 حقوق المساھمین       

 رأس المال - ١٥٠٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠  - ١٥٠٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠
 متراكمةخسائر  - )١٠٥٬٧٤٣( )١٠٥٬٧٤٣(  - )٩١٬٢٤٥( )٩١٬٢٤٥(

 إجمالي حقوق المساھمین - ٤٤٬٢٥٧ ٤٤٬٢٥٧  - ٥٨٬٧٥٥ ٥٨٬٧٥٥
        

٩٣٣ - ٩٣٣  ٩٣٣ - ٩٣٣ 
تعویضات إحتیاطي إعادة قیاس 

 نھایة الخدمة

 إجمالي حقوق الملكیة ٩٣٣ ٤٤٬٢٥٧ ٤٥٬١٩٠  ٩٣٣ ٥٨٬٧٥٥ ٥٩٬٦٨٨
 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة ٢٥١٬٦١٦ ٦٢٬٦٧٥ ٣١٤٬٢٩١  ٢٦٩٬٠٢٦ ٧٦٬٨٩٩ ٣٤٥٬٩٢٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ٢٤ - 

 (تتمة) – معلومات إضافیة -١٩
 

 األولیة  قائمة الدخل )ب
 

  

  یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  م٢٠٢٢ م٢٠٢١

  اإلجمالي
عملیات 
  المساھمین

عملیات 
  اإلجمالي  التامین

عملیات 
  المساھمین

عملیات 
  التامین

  لف لایر سعوديأ

 اإلیرادات 

     

 

 :إجمالي أقساط التأمین المكتتبة     

 افراد - ٤٦  -  ٤٦ ٢٬١١٦  -  ٢٬١١٦

 منشأت متناھیة الصغر - ٢٬٠٦٢  -  ٢٬٠٦٢ ٥٬٧٦٣  -  ٥٬٧٦٣

 منشأت صغیرة - ٢٠٬٤٩٧  -  ٢٠٬٤٩٧ ١٦٬٧٥١  -  ١٦٬٧٥١

 منشأت متوسطة - ١١٬١٢٤  -  ١١٬١٢٤ ١٠٬٩٣٢  -  ١٠٬٩٣٢

 منشأت كبیرة - ٨٬٥٣٩  -  ٨٬٥٣٩ ١١٬٢٤١  -  ١١٬٢٤١
 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ٤٢٬٢٦٨  -  ٤٢٬٢٦٨  ٤٦٬٨٠٣  -  ٤٦٬٨٠٣
 صافي األقساط المكتتبة ٤٢٬٢٦٨  -  ٤٢٬٢٦٨  ٤٦٬٨٠٣  -  ٤٦٬٨٠٣

 ر في أقساط التأمین غیر المكتسبةالتغی ١٥٬٢٧٣  -  ١٥٬٢٧٣  )٦٬٩٢٤(  -  )٦٬٩٢٤(

 أقساط التأمین المكتسبةصافي  ٥٧٬٥٤١  -  ٥٧٬٥٤١  ٣٩٬٨٧٩  -  ٣٩٬٨٧٩
            

٥٧٬٥٤١  -  ٥٧٬٥٤١  ٣٩٬٨٧٩  -  ٣٩٬٨٧٩ 
 إجمالي اإلیرادات

 تكالیف ومصاریف االكتتاب           
 إجمالي المطالبات المدفوعة ٤٤٬٦٤٥  -  ٤٤٬٦٤٥  ٤٠٬٣٧٨  -  ٤٠٬٣٧٨

 صافي المطالبات المدفوعة ٤٤٬٦٤٥  -  ٤٤٬٦٤٥  ٤٠٬٣٧٨  -  ٤٠٬٣٧٨
 افيص - في المطالبات تحت التسویةالتغیر  )١٬١٤٧(  -  )١٬١٤٧(  )٤٬٨٤١(  -  )٤٬٨٤١(

٣٬٢٥٤  -  ٣٬٢٥٤  ٢٧١  -  ٢٧١ 

في المطالبات المتكبدة الغیر مبلغ التغیر 
 صافي  – عنھا

 صافي المطالبات المتكبدة ٤٦٬٧٥٢  -  ٤٦٬٧٥٢  ٣٥٬٨٠٨  -  ٣٥٬٨٠٨
٧٬١٦١(  ٣٬٤٣٢  -  ٣٬٤٣٢(   -  )٧٬١٦١(  احتیاطي عجز أقساط التامینالتغیر في  

 احتیاطیات فنیة أخرىالتغیر في  ٢٦  -  ٢٦  )٢١(  -  )٢١(

 تكالیف اقتناء وثائق التأمین ٣٬٥٩٠  -  ٣٬٥٩٠  ٢٬٠٤٦  -  ٢٬٠٤٦

 مصاریف اكتتاب أخرى ٢٬٧١٤  -  ٢٬٧١٤  ١٬٧٦٨  -  ١٬٧٦٨
 تكالیف ومصاریف االكتتاب إجمالي ٤٥٬٩٢١  -  ٤٥٬٩٢١  ٤٣٬٠٣٣  -  ٤٣٬٠٣٣

  االكتتاب  خسارة)دخل / (صافي  ١١٬٦٢٠  -  ١١٬٦٢٠  )٣٬١٥٤(  -  )٣٬١٥٤(
            



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ٢٥ - 

 
 

 (تتمة) إضافیةمعلومات  -١٩
 

 )ة(تتم األولیةب)  قائمة الدخل 

 
 

 ج) قائمة الدخل الشامل األولیة 
 

  م٢٠٢١  م٢٠٢٢ یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
عملیات  

 التأمین
عملیات 

  اإلجمالي المساھمین
عملیات 
 التأمین

عملیات 
 اإلجمالي المساھمین

 ألف لایر سعودي 
        

ى إل العائدةالفترة  )خسارةالدخل / (صافي 
 )٩٬٣١٢( )٩٬٣١٢( -  ٣٬٠١٥ ٣٬٠١٥ - المساھمین

 - - -  - - - ىخرألشامل االدخل ال
 )الخسارةالدخل الشامل / (اجمالي 

 )٩٬٣١٢( )٩٬٣١٢( -  ٣٬٠١٥ ٣٬٠١٥ - الشاملة للفترة 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  م٢٠٢٢  م٢٠٢١

 اإلجمالي

عملیات 
 المساھمین

عملیات 
 اإلجمالي  التامین

عملیات 
 المساھمین

عملیات 
  التأمین

   ألف لایر سعودي

 اخرى یةتشغیل ایرادات(مصروفات) /        

٣٬١٤٤( - )٣٬١٤٤(  ١٬٩٣٣ - ١٬٩٣٣( 

دیون مشكوك في ) / عكس مخصص(
 تحصیلھا

 عمومیة وإداریة مصاریف )٨٬٨٢٢( )٧٧١( )٩٬٥٩٣(  )١٢٬١٥٤( )١٬٦٥٧( )١٣٬٨١١(
 إیرادات عمولة من الودائع - ١٬٠٧٢ ١٬٠٧٢  - ٩٦٠ ٩٦٠

٩( )٩(  - ١٤٤ ١٤٤( - 
غیر محققة من أرباح (خسارة) / 

 ستثماراتإ
 ستثماراتإمحققة من أرباح  - - -  - ٥٬٤٣١ ٥٬٤٣١

 آخرى / (مصاریف) إیرادات  ٢٬٨١٩ - ٢٬٨١٩  )٦٥( - )٦٥(

)٩٬١٤٧( ٢٩٢ )٨٬٨٥٥(  )١٠٬٢٨٦( ٤٬٨٧٨ )٥٬٤٠٨( 
 (المصروفات) / االیراداتإجمالي 

 خرىاألتشغیلیة ال
        
 للفترة )الخسارةالدخل / (صافي  ٢٬٤٧٣ ٢٩٢ ٢٬٧٦٥  )١٣٬٤٤٠( ٤٬٨٧٨ )٨٬٥٦٢(
 إلى عملیات التأمینالعائد صافي الدخل  - - -  - - -

)٢٬٤٧٣ ٢٩٢ ٢٬٧٦٥  )١٣٬٤٤٠( ٤٬٨٧٨ )٨٬٥٦٢ 
 العائدةفترة ال )خسارةالدخل / (الصافي 

 إلى المساھمین قبل الزكاة
 الزكاةإیرادات / (مصروف)  - ٢٥٠ ٢٥٠  - )٧٥٠( )٧٥٠(
  للفترة )الخسارةالدخل / (صافي  ٢٬٤٧٣ ٥٤٢ ٣٬٠١٥  )١٣٬٤٤٠( ٤٬١٢٨ )٩٬٣١٢(

       
للسھم (بالریال  )الخسارةالربح / (

 السعودي سھم)

١٥٬٠٠٠    ١٥٬٠٠٠   

المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة المتوسط 
 )االسھم (باآلف

)٠٬٢٠    )٠٬٦٢   

األساسیة والمخفضة  الربح / (الخسارة)
كل ل للفترة (بالریال السعودي الواحد  للسھم
 ) سھم

        



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ٢٦ - 

 
 

 (تتمة) – معلومات إضافیة -١٩
 

 قائمة الدخل األولیة  )د
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة  م٢٠٢٢ م٢٠٢١

  اإلجمالي
عملیات 
  المساھمین

عملیات 
  اإلجمالي  التامین

عملیات 
  المساھمین

عملیات 
  التامین

  لف لایر سعوديأ

 اإلیرادات 

     

 

 :إجمالي أقساط التأمین المكتتبة     

 افراد - ١٬٨٤٢  -  ١٬٨٤٢ ٣٬٦١٤  -  ٣٬٦١٤

 منشأت متناھیة الصغر - ٩٬٥٠٥  -  ٩٬٥٠٥ ٩٬٨٩١  -  ٩٬٨٩١

 منشأت صغیرة - ٤٣٬٢٣١  -  ٤٣٬٢٣١ ٣٠٬٤١٢  -  ٣٠٬٤١٢

 منشأت متوسطة - ٢٤٬٠٦٧  -  ٢٤٬٠٦٧ ٢٣٬٨٧٨  -  ٢٣٬٨٧٨

 منشأت كبیرة - ١٧٬٩٢٥  -  ١٧٬٩٢٥ ٢٤٬٠٧٨  -  ٢٤٬٠٧٨
 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ٩٦٬٥٧٠  -  ٩٦٬٥٧٠  ٩١٬٨٧٣  -  ٩١٬٨٧٣
 صافي األقساط المكتتبة ٩٦٬٥٧٠  -  ٩٦٬٥٧٠  ٩١٬٨٧٣  -  ٩١٬٨٧٣

 ر في أقساط التأمین غیر المكتسبةالتغی ١٦٬١٣٤  -  ١٦٬١٣٤  )١٣٬٩٠٥(  -  )١٣٬٩٠٥(

 صافي أقساط التأمین المكتسبة ١١٢٬٧٠٤  -  ١١٢٬٧٠٤  ٧٧٬٩٦٨  -  ٧٧٬٩٦٨
            

١١٢٬٧٠٤  -  ١١٢٬٧٠٤  ٧٧٬٩٦٨  -  ٧٧٬٩٦٨ 
 إجمالي اإلیرادات

 تكالیف ومصاریف االكتتاب           
 إجمالي المطالبات المدفوعة ١٠٥٬٤٢٢  -  ١٠٥٬٤٢٢  ٧٦٬١١٥  -  ٧٦٬١١٥

 المدفوعة صافي المطالبات ١٠٥٬٤٢٢  -  ١٠٥٬٤٢٢  ٧٦٬١١٥  -  ٧٦٬١١٥
 صافي - في المطالبات تحت التسویةالتغیر  )٧٬٦١٧(  -  )٧٬٦١٧(  )٤٬٥٦٣(  -  )٤٬٥٦٣(

٤٬٢٣١  -  ٤٬٢٣١  ١٬٤٦٤  -  ١٬٤٦٤ 

في المطالبات المتكبدة الغیر مبلغ التغیر 
 صافي  – عنھا

 صافي المطالبات المتكبدة ١٠٢٬٠٣٦  -  ١٠٢٬٠٣٦  ٧٣٬٠١٦  -  ٧٣٬٠١٦
٣٬٧٨٢(  ٨٬٣٠٨  -  ٨٬٣٠٨(   -  )٣٬٧٨٢(  احتیاطي عجز أقساط التامینالتغیر في  

 احتیاطیات فنیة أخرىالتغیر في  ٤  -  ٤  )٨(  -  )٨(

 تكالیف اقتناء وثائق التأمین ٦٬٩٦٥  -  ٦٬٩٦٥  ٣٬٧٨١  -  ٣٬٧٨١

 مصاریف اكتتاب أخرى ٥٬٣٩٩  -  ٥٬٣٩٩  ٣٬١٨٦  -  ٣٬١٨٦
 تكالیف و مصاریف االكتتاب إجمالي ١١٠٬٦٢٢  -  ١١٠٬٦٢٢  ٨٨٬٢٨٣  -  ٨٨٬٢٨٣

  االكتتاب  خسارة)دخل / (صافي  ٢٬٠٨٢  -  ٢٬٠٨٢  )١٠٬٣١٥(  -  )١٠٬٣١٥(
            



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ٢٧ - 

 

 معلومات إضافیة (تتمة) -١٩
 

 )ة)  قائمة الدخل األولیة (تتمد

 
 ) قائمة الدخل الشامل األولیة ھـ
 

  
  م٢٠٢١  م٢٠٢٢ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 

عملیات  
 التأمین

عملیات 
  اإلجمالي المساھمین

عملیات 
 التأمین

عملیات 
 اإلجمالي المساھمین

 ألف لایر سعودي 
        

 )٣١٬١٩٨( )٣١٬١٩٨( -  )١٤٬٤٩٨( )١٤٬٤٩٨( - إلى المساھمین العائدةالفترة خسارة صافي 
 - - -  - - - خرآلشامل االدخل ال

 )٣١٬١٩٨( )٣١٬١٩٨( -  )١٤٬٤٩٨( )١٤٬٤٩٨( - الشاملة للفترة  الخسارةاجمالي 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة  م٢٠٢٢  م٢٠٢١

 اإلجمالي

عملیات 
 المساھمین

عملیات 
 اإلجمالي  التامین

عملیات 
 المساھمین

عملیات 
  التأمین

   ألف لایر سعودي

 اخرى یةتشغیل ایرادات(مصروفات) /        
 دیون مشكوك في تحصیلھامخصص  )٣٬٦٨٩( - )٣٬٦٨٩(  )٨٢٠( - )٨٢٠(
 عمومیة وإداریة مصاریف )١٦٬١٨٩( )١٬٠٤٥( )١٧٬٢٣٤(  )٢٣٬٠٢٣( )٣٬١٠٠( )٢٦٬١٢٣(

 إیرادات عمولة من الودائع - ١٬٨٩٣ ١٬٨٩٣  - ١٬٨٤٠ ١٬٨٤٠
 ستثماراتإغیر محققة من أرباح  - ١٣١ ١٣١  - ١٨٨ ١٨٨

 ستثماراتإمحققة من أرباح  - - -  - ٥٬٤٣١ ٥٬٤٣١
 خرى أإیرادات  ٢٬٨١٩ - ٢٬٨١٩  ١٠١ - ١٠١

)١٧٬٠٥٩( ٩٧٩ )١٦٬٠٨٠(  )٢٣٬٧٤٢( ٤٬٣٥٩ )١٩٬٣٨٣( 
تشغیلیة ال ) / إیراداتمصروفاتال(إجمالي 

 خرىاأل
        
 للفترة الخسارةصافي  )١٤٬٩٧٧( ٩٧٩ )١٣٬٩٩٨(  )٣٤٬٠٥٧( ٤٬٣٥٩ )٢٩٬٦٩٨(

- - -  - - - 
إلى العائد  / (الخسارة) صافي الدخل

 عملیات التأمین

)١٤٬٩٧٧( ٩٧٩ )١٣٬٩٩٨(  )٣٤٬٠٥٧( ٤٬٣٥٩ )٢٩٬٦٩٨( 
 العائدةفترة ال )خسارةصافي الدخل / (ال

 إلى المساھمین قبل الزكاة
 الزكاة - )٥٠٠( )٥٠٠(  - )١٬٥٠٠( )١٬٥٠٠(

)١٤٬٩٧٧( ٤٧٩ )١٤٬٤٩٨(  )٣٤٬٠٥٧( ٢٬٨٥٩ )٣١٬١٩٨( 
 العائدة للفترة )الخسارةالدخل / (صافي 

 إلى المساھمین

 للسھم (بالریال السعودي سھم)الخسارة        

١٥٬٠٠٠(    ١٥٬٠٠٠(   

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة 
 )األسھم (باالف

)٠٬٩٧(    )٢٬٠٨(   

  الخسارة األساسیة و المخفضة للسھم
 للفترة (بالریال السعودي)  الواحد

        



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ٢٨ - 

 معلومات إضافیة (تتمة) -١٩
 

 ) قائمة التدفقات النقدیة األولیة و

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م١٢٠٢  یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة  ٢٠٢٢م  

 اإلجمالي
عملیات 
 المساھمین

عملیات 
 التأمین

 
 اإلجمالي

عملیات 
 المساھمین

عملیات 
  التأمین

  ألف لایر سعودي
 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة       
 قبل الزكاة صافي خسارة الفترة - )١٣٬٩٩٨( )١٣٬٩٩٨(  - )٢٩٬٦٩٨( )٢٩٬٦٩٨(
 غیر النقدیة بنودالتعدیالت على ال       

 ممتلكات ومعداتاستھالك  ٤١٣ - ٤١٣  ٥٥٠ - ٥٥٠
 استھالك حق إستخدام األصول  ٧٢١ - ٧٢١  ٨٥٤ - ٨٥٤

 االیجار تكالیف تمویل عن إلتزامات  ٣ - ٣  ٣٢ - ٣٢
 اطفاء موجودات غیر ملموسة ١٩٣ - ١٩٣  ٢٤٧ - ٢٤٧
 تحصیلھا دیون مشكوك فيمخصص  ٣٬٦٨٩ - ٣٬٦٨٩  ٨٢٠ - ٨٢٠

  ستثماراتمن ا ةمحققح غیر اربأ - )١٣١( )١٣١(  - )١٨٨( )١٨٨(
  ستثماراتمن ا ةح محققاربأ - - -  - )٥٬٤٣١( )٥٬٤٣١(

 تعویضات نھایة الخدمة مخصص  ٤٦٣ - ٤٦٣  ٥٤٦ - ٥٤٦

)٥٬٤٨٢ )١٤٬١٢٩( )٨٬٦٤٧(  ٣٬٠٤٩ )٣٥٬٣١٧( )٣٢٬٢٦٨  

       
التغیرات في الموجودات والمطلوبات 

 التشغیلیة:
 اقساط تأمین مدینة ١٬٦٠٥ - ١٬٦٠٥  )٧٠٣( - )٧٠٣(

٧٣ - ٧٣  - - - 

حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت 
 التسویة

 تكالیف اقتناء وثائق تأمین مؤجلة ٩٩١ - ٩٩١  )١٬٧٩٧( - )١٬٧٩٧(

١٬٢١٣( )١٥٤( )١٬٣٦٧(  ١٬٨٠٣ ١٨٠ ١٬٩٨٣( 

مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات 
 أخرى

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ٧٬٠٧٥ )٣٢٩( ٦٬٧٤٦  )٢٬٤٤٩( ١٬٥١٦ )٩٣٣(
   الودیعة النظامیة علىعمولة مستحقة إیراد  - )١٠٣( )١٠٣(  - )٩٥( )٩٥(

 اقساط تأمین غیر مكتسبة )١٦٬١٣٤( - )١٦٬١٣٤(  ١٣٬٩٠١ - ١٣٬٩٠١
 مطالبات تحت التسویة )٧٬٦١٧( - )٧٬٦١٧(  )٤٬٦٣٧( - )٤٬٦٣٧(

 عنھا مبلغ متكبدة غیرمطالبات  ٤٬٢٣٢ - ٤٬٢٣٢  ١٬٤٦٤ - ١٬٤٦٤
 احتیاطي عجز أقساط التامین )٣٬٧٨٢( - )٣٬٧٨٢(  ٨٬٣٠٨ - ٨٬٣٠٨

 احتیاطیات فنیة أخرى ٥ - ٥  )٨( - )٨(

١٠٣ ١٠٣  - ٩٥ ٩٥ - 

 البنك المركزيإلى  مولة مستحقةع
 السعودي

 لعملیات التامین ةمستحقمبالغ  - ١٥٬٨٤٧ ١٥٬٨٤٧  - ١١٬٢١٧ ١١٬٢١٧
 من عملیات المساھمین ةمستحقمبالغ  )١٥٬٨٤٧( - )١٥٬٨٤٧(  )١١٬٢١٧( - )١١٬٢١٧(

)٢٥٬٢٠٣( ١٬٢٣٥ )٢٣٬٩٦٨(  ٧٬٧٨٧ )٢٢٬٤٠٤( )١٤٬٦١٧( 
 ) / الناتج منالمستخدم في(النقد  

 األنشطة التشغیلیة
 ةالمدفوع تعویضات نھایة الخدمة )٥٥٣( - )٥٥٣(  )١٤٦( - )١٤٦(
 المدفوعة الزكاة - - -  - )٢٬٧٣٧( )٢٬٧٣٧(

)٢٥٬٧٥٦( ١٬٢٣٥ )٢٤٬٥٢١(  ٧٬٦٤١ )٢٥٬١٤١( )١٧٬٥٠٠( 

 )/ الناتج عنالمستخدم في(صافي النقد  
 األنشطة التشغیلیة



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م٢٠٢٢ یونیو ٣٠في والستة أشھر المنتھیتین ثة أشھر الثال تيلفتر

- ٢٩ - 

 

 معلومات إضافیة (تتمة) -١٩
 

 (تتمة)األولیة ) قائمة التدفقات النقدیة و
 

 

 

 

 األولیة الموجزةاعتماد القوائم المالیة  -٢٠
 

 .م٢٠٢٢ أغسطس ١١ ھـ الموافق١٤٤٤ محرم ١٣  من قبل مجلس اإلدارة بتاریخاألولیة الموجزة تم اعتماد القوائم المالیة 

 یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة  م٢٠٢٢ م٢٠٢١

 اإلجمالي

عملیات 
 المساھمین

عملیات 
 اإلجمالي التأمین

عملیات 
 عملیات التأمین المساھمین

 

   ألف لایر سعودي

 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة      

١٠٬٩٣٩ ١٠٬٩٣٩ - ٢٨٬٤٢٧ ٢٨٬٤٢٧ - 

  ودائع مرابحةمتحصالت من استحقاق 

 قصیرة األجل

 متحصالت من بیع استثمارات  - ٦٦٦ ٦٦٦ - ٦٦٬٣٠٢ ٦٦٬٣٠٢

- - - )٢٬٢٥٠( - )٢٬٢٥٠( 

 –إضافات في صافي حق استخدام األصل 
 صافي 

 شراء ممتلكات ومعدات )٥٢٤( - )٥٢٤( )٤٣٨( - )٤٣٨(

 شراء موجودات غیر ملموسة - - - )١٨٧( - )١٨٧(

٢٬٧٧٤( ١١٬٦٠٥ ٨٬٨٣١ )٦٢٥( ٩٤٬٧٢٩ ٩٤٬١٠٤( 

 الناتج من) / المستخدم في(النقد  صافي 

 األنشطة االستثماریة

 التمویلیة التدفقات النقدیة من األنشطة       
 إلتزامات عقود االیجار المدفوعة  )٤٠٠( - )٤٠٠( - - -

- - - )٤٠٠( - )٤٠٠( 

األنشطة  المستخدم في صافي النقد

 التمویلیة 

       

 التغیر في النقد وما في حكمھصافي  )٢٨٬٩٣٠( ١٢٬٨٤٠ )١٦٬٠٩٠( ٧٬٠١٦ ٦٩٬٥٨٨ ٧٦٬٦٠٤

  النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة ٤٩٬٩٥٩ ١٠٩٬١٩٣ ١٥٩٬١٥٢ ١٣٬٦٤١ ١٠١٬٥٨٥ ١١٥٬٢٢٦

 النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة ٢١٬٠٢٩ ١٢٢٬٠٣٣ ١٤٣٬٠٦٢ ٢٠٬٦٥٧ ١٧١٬١٧٣ ١٩١٬٨٣٠
       


