
تعتزم شركة أمانة للتأمين التعاوني )ويشار إليها فيما بعد بـ »شركة أمانة« أو »الشركة الدامجة« أو »المصدر«( في االندماج 
مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني )ويشار إليها فيما بعد بـ »شركة عناية« أو »الشركة المندمجة«( وذلك من خالل 
عرض مبادلة أوراق مالية لدمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة )يشار 
إليها فيما بعد بـ )»صفقة االندماج« أو »الصفقة« أو »االندماج« أو »عملية االندماج«( ، وذلك من خالل عملية زيادة رأس 
مال شركة أمانة عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة )»األسهم الجديدة« أو »أسهم العوض«( لصالح مساهمي شركة 

عناية، وبموجب تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس المال )»التعميم« أو »تعميم المساهمين«(.

سوف تقوم شركة أمانة بإصدار خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون )15,858,024( سهم 
عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ )10( عشرة رياالت للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة عناية )ويشار إليها فيما بعد بـ 
»األسهم الجديدة« أو »أسهم العوض«( مقابل نقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة وبقيمة اسمية تبلغ 
مائة وثمان وخمسون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ومئتان وأربعون )158,580,240( ريال سعودي حيث سيتم إصدار 
)1.05720160( في شركة أمانة مقابل كل )1( سهم مملوك في شركة عناية، مما سيترتب عليه زيادة رأس مال شركة أمانة من 
مائة وثالثون مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف ومئتان وأربعون 
)288,580,240( ريال سعودي، وزيادة عدد أسهم شركة أمانة من ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم إلى ثمان وعشرون 
مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون )28,858,024( سهم، حيث ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمي شركة 
عناية في رأس مال الشركة الدامجة )55%( بعد إتمام صفقة االندماج )أي ما يعادل نسبة )121.9848%( من رأس مال شركة 
أمانة قبل الزيادة(، وستصدر األسهم الجديدة من نفس فئة األسهم الحالية لشركة أمانة وتتمتع األسهم الجديدة موضع 
الطلب بكافة الحقوق الخاصة باألسهم الحالية حيث ان جميع األسهم الحالية في شركة أمانة من فئة واحدة واليعطي أي 

سهم لحامله حقوق تفضيلية.

شركة أمانة للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم )188( الصادر بتاريخ 
1430/06/08هـ )الموافق 2009/06/01م( والمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 1430/06/10هـ )الموافق 2009/06/03م( 
رقم  التجاري  السجل  في  ومقيدة  )الموافق2010/05/17م(  1431/06/03هـ  بتاريخ  180/ق  رقم  التجارة  وزير  وقرار 
)1010288711( وتاريخ 1431/06/10هـ )الموافق 2010/05/24م( الصادر من مدينة الرياض، يبلغ رأس مال الشركة 
الدامجة الحالي مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم عادي 
بقيمة إسمية قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد )ويشار إلى كل منها بـ »سهم حالي« وإلى جميعها بـ »أسهم حالية«( 
وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل ومدرجة في تداول السعودية )ويشار إليها فيما بعد بـ »السوق« أو »تداول«(. بلغ 
عدد المساهمين في شركة أمانة بتاريخ 2021/05/19م )21,722( مساهًما. يمثل المساهمين الكبار في شركة أمانة كل من 
شركة أمانة الخليج للتأمين ش.م.ب وبنسبة ملكية تبلغ )13.64%( من رأس مال الشركة الدامجة قبل عملية زيادة رأس المال 
فيما ستصبح ملكيتها )6.14%( بعد عملية زيادة رأس المال، وتبلغ نسبة ملكية الجمهور في شركة أمانة )85.10%( من رأس 
مال الشركة الدامجة ، فيما تبلغ ملكية أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة )1.26%( من رأس مال الشركة الدامجة قبل عملية 
زيادة رأس المال فيما ستصبح ملكية الجمهور في شركة أمانة )38.90%( بعد عملية زيادة رأس المال. فيما ستبلغ نسبة ملكية 

مساهمي شركة عناية في شركة أمانة )55%( بعد عملية زيادة رأس المال وإتمام صفقة االندماج.

عناية  شركة  مع  االندماج  اتفاقية  توقيع  عن  2021/05/02م(  )الموافق  1442/09/20هـ  بتاريخ  أمانة  شركة  أعلنت 
السعودية لتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية عامة تأسست بموجب السجل التجاري رقم )4030223528( بتاريخ 
1433/03/27هـ )الموافق 2012/02/19م(، ومقرها الرئي�سي في جدة ويبلغ رأس مالها مائة وخمسين مليون )150,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 
الواحد. وجميع تلك األسهم مدفوعة بالكامل ومدرجة في تداول، إن كبار المساهمين في شركة عناية هي شركة ميونخ ري 
وبنسبة ملكية تبلغ )15%( من رأس مال شركة عناية قبل االندماج وهي ال تمتلك أي أسهم في شركة أمانة قبل االندماج 
)وستحصل على نسبة )8.24%( في شركة أمانة بعد االندماج( وستصبح من كبار المساهمين في شركة أمانة بعد االندماج. 
وشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان( وبنسبة ملكية تبلغ )10%( من رأس مال شركة عناية قبل عملية االندماج وهي ال 
تمتلك أي أسهم في شركة أمانة قبل االندماج )وستحصل على نسبة )5.50%( في شركة أمانة بعد االندماج( وستصبح من كبار 
المساهمين في شركة أمانة بعد االندماج. يمتلك الجمهور في شركة عناية نسبة )75%( من رأس مال شركة عناية قبل عملية 
االندماج وسيحصلون على نسبة )41.21%( في شركة أمانة بعد االندماج. مع التأكيد بإن صفقة االندماج هذه ال تنطوي على 

وجود أطراف ذات عالقة. 

وبموجب بنود عملية االندماج هذه، ستقوم شركة أمانة بإصدار خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع 
وعشرون )15,858,024( سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ )10( عشرة رياالت للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة 
عناية مقابل نقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة. وتبلغ إجمالي القيمة االسمية لألسهم الجديدة مائة 
وثمان وخمسون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ومئتان وأربعون )158,580,240( ريال سعودي، وتبلغ إجمالي القيمة 
السوقية لألسهم الجديدة بناًء على معامل المبادلة وعلى سعر االغالق لسهم شركة أمانة البالغ )64.38( ريال سعودي كما 
في تاريخ 2021/04/28م وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج مبلغ وقدره مليار وعشرون مليون وتسعمائة 

وتسعة وثالثون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون )1,020,939,585( ريال سعودي.

بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية »الهيئة« على طلب زيادة رأس مال شركة أمانة من مائة وثالثين مليون 
)130,000,000( ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف ومئتان وأربعون )288,580,240( 
ريال سعودي، عن طريق إصدار عدد خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون )15,858,024( سهم 
عادي جديد مدفوعة القيمة بالكامل لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة والمعلن بموقع الهيئة بتاريخ 1443/05/02هـ 

)الموافق 2021/12/06م( ستقوم شركة أمانة بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للتصويت على زيادة رأس مالها لغرض 
االندماج مع شركة عناية وذلك بنقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة من خالل عرض مبادلة أوراق 
مالية، بحيث سيتم إصدار )1.05720160( في شركة أمانة لصالح مساهمي شركة عناية مقابل كل )1( سهم مملوك من قبل 
كل مساهم في شركة عناية وسيتم اإلعالن عن الدعوة في »تداول«، )على أن تكون الموافقة على زيادة رأس المال مشروطة 
بموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على عملية االندماج( وسيتم تفويض أعضاء مجلس إدارة أمانة التخاذ 

كافة اإلجراءات المالية والنظامية المتعلقة بإتمام عملية االندماج بما فيها تعديل النظام األسا�سي لشركة أمانة.

ستقوم شركة عناية بدعوة مساهميها لجمعية عامة غير عادية لغرض التصويت على العرض المقدم من قبل شركة أمانة 
لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة من خالل عرض مبادلة أوراق مالية لنقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى 

شركة أمانة، وسيتم اإلعالن عن الدعوة في موقع تداول.

يتم إقرار صفقة االندماج بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة على زيادة رأس مال شركة أمانة لغرض 
االندماج مع شركة عناية، وبموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على العرض المقدم من شركة أمانة المتعلق 
بصفقة االندماج مع شركة عناية. بعد إقرار صفقة االندماج من مساهمي شركة أمانة ومساهمي شركة عناية، يصبح قرار 
ا بعد انقضاء ثالثين يوًما من تاريخ إعالن نتائج كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة وشركة عناية 

ً
االندماج نافذ

بالموافقة على صفقة االندماج، كما يحق لدائني شركة عناية خالل فترة اعتراض الدائنين )»فترة اعتراض دائني شركة 
عناية« أو »فترة اعتراض الدائنين«( تقديم اعتراضهم على االندماج بخطاب مسجل إلى شركة عناية بموجب أحكام المادة 
الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات، وفي هذه الحالة يوقف االندماج إلى أن يتنازل الدائنون عن اعتراضهم على 
. تبدأ فترة اعتراض الدائنين 

ً
 أو تقدم ضماًنا كافًيا للوفاء به إن كان آجال

ً
عملية االندماج أو تفي شركة عناية بالدين إن كان حاال

على عملية االندماج من تاريخ إعالن نتائج موافقة كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة والجمعية العامة غير 
العادية لشركة عناية أي ابتداء من اليوم التالي الذي يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية أو الجمعية العامة 

غير العادية لشركة أمانة أيهما يأتي الحًقا، وتستمر لمدة ثالثين يوًما.

 
ً
سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة عناية وإصدار األسهم الجديدة كأوراق مالية قابلة للتداول لصالح مساهمي شركة عناية وفقا
 بعين االعتبار إجراءات التسوية والمقيدين بسجل مساهمي 

ً
لسجل المساهمين لشركة عناية بتاريخ نفاذ قرار االندماج آخذا

شركة عناية بنهاية ثاني يوم تداول يلي اليوم األخير لفترة اعتراض الدائنين. على أن تودع تلك األسهم في محافظ مساهمي شركة 
عناية بعدد )1.05720160( سهم في شركة أمانة لكل )1( سهم مملوك في شركة عناية.

نتيجة عملية االندماج وتبادل األوراق المالية بين شركة أمانة ومساهمي شركة عناية، ستنخفض ملكية جميع مساهمي 
شركة أمانة الحاليين من 100% إلى 45% وستنق�سي شركة عناية وستلغى جميع أسهمها وستنتقل جميع أصولها والتزاماتها إلى 
الشركة الدامجة بعد نفاذ قرار االندماج، كما سيحصل جميع مساهمي شركة عناية )بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا 

بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت( على األسهم الجديدة في الشركة الدامجة، وفًقا لمعامل المبادلة.

سيتم البدء بإجراءات شطب شركة عناية من السجل التجاري في وزارة التجارة بعد انقضاء فترة اعتراض دائني شركة عناية. 
ستتم اإلجراءات أعاله وفًقا للجدول الزمني المتوقع لعملية االندماج والموضح في الصفحة )ك(.

ويؤكد جميع أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة، بعد بذل العناية المهنية الالزمة كما يرونه مناسًبا في ظل الظروف، أن صفقة 
االندماج وقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/09/09هـ )الموافق 2021/04/21م( بالموافقة على توقيع اتفاقية االندماج 
الموقعة بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 2021/04/29م( يصبان في مصلحة شركة أمانة والمساهمين ككل وأن من شأن 
الصفقة اإلسهام في نجاح الشركة الدامجة المستقبلي من خالل تحسين وضعها المالي وتحقيق استراتيجيتها في تخفيض 
تكاليف أعمالها وتبًعا زيادة أرباحها من خالل زيادة قاعدة العمالء للشركة الدامجة باإلضافة إلى تكوين محفظة تأمينية 
متنوعة. وبناًء على ذلك، يو�سي مجلس إدارة شركة أمانة السادة مساهمي شركة أمانة بالتصويت في الجمعية العامة الغير 
عادية على قرار زيادة رأس مال شركة أمانة لغرض االندماج مع شركة عناية وذلك عن طريق نقل جميع أصول والتزامات 

شركة عناية إلى شركة أمانة.

وقد قامت الشركة الدامجة بتقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية إلى الهيئة وطلب قبول اإلدراج إلى تداول، ويقر 
أعضاء مجلس اإلدارة أنه إذا تم استيفاء جميع المتطلبات النظامية الالزمة لغرض صفقة االندماج، بخالف موافقة 
الجمعية العامة غير العادية على القرار الخاص بالصفقة، فقد تم الحصول على جميع الموافقات ذات العالقة بهذا التعميم 
وبالصفقة. ينبغي قراءة هذا التعميم بالكامل ودراسة قسمي »إشعار مهم« و »عوامل المخاطرة«، الواردين فيها في الصفحة 
)أ( والصفحة )6( على التوالي، بعناية قبل التصويت في الجمعية العامة غير العادية بالموافقة أو عدم الموافقة على قرار 
زيادة رأس مال شركة أمانة لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة وذلك عن طريق نقل جميع أصول والتزامات شركة عناية 
إلى شركة أمانة. إن التعميم هذا بالغ األهمية ويتطلب انتباه المساهمين. وفي حال كان لدى أي من المساهمين أي شك 
بخصوص محتوى هذا التعميم أو فيما يتعلق باإلجراء الذي يجب أن يتخذه، فإنه ينبغي عليه الحصول على استشارة مالية 

خاصة من أي مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق المالية.

دمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح 
ُ
يحتوي هذا التعميم على معلومات ق

األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها 
بـ»الهيئة«( وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل 
دقة  عن  المسؤولية  كامل  ومنفردين  مجتمعين   )37( الصفحة  على  أسماؤهم  تظهر  الذين  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
المعلومات الواردة في التعميم هذا، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد 
المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في التعميم إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. 
وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق 
بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم 

أو عن االعتماد على أي جزء منه.

صدر هذا التعميم بتاريخ 1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م(.

المستشار المالي

تعميم المساهمين

شركة أمانة للتأمين التعاوني 



www.amana.sa
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إشعار مهم
 لمتطلبات المادة )57( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة لتقديم معلومات لمساهميها لتمكينهم من اتخاذ 

ً
أعدت شركة أمانة هذا التعميم وفقا

قرار مبني على معرفة عند التصويت على توصية مجلس إدارة شركة أمانة بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة عناية لغرض دمجها في شركة أمانة مقابل إصدار 
أسهم جديدة لهم في شركة أمانة وفًقا ألحكام المواد )191(، )192(، )193( من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من المادة )49( من الئحة 
االندماج واالستحواذ، مما سيترتب عليه دمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة، وذلك من خالل زيادة رأس مال 
شركة أمانة من مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف ومئتان وأربعون )288,580,240( ريال 
سعودي، عن طريق إصدار خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون )15,858,024( سهم عادي جديد ليزيد بذلك عدد أسهمها إلى ثمان 

وعشرون مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون )28,858,024( سهم.

يحتوي هذا التعميم )»التعميم«( على معلومات مفصلة عن شركة عناية وصفقة االندماج ويهدف إلى تقديم معلومات لمساهمي شركة أمانة حول الصفقة لتمكينهم 
من اتخاذ قرار مبني على دراية وإدراك عند التصويت على توصية مجلس إدارة شركة أمانة إلقرار الصفقة عبر زيادة رأس المال لغرض دمج شركة عناية في شركة 
أمانة، بحيث أن الحصول على موافقة مساهمي شركة أمانة خالل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة للتصويت على الصفقة هي إحدى شروط إتمام الصفقة. 
وسيتم اعتبار أن تصويت المساهمين في شركة أمانة على قرارات الجمعية العامة الغير عادية الخاصة بصفقة االندماج مبني على المعلومات الواردة في هذا التعميم، 
ويمكن للمساهمين الحصول على نسخ من هذا التعميم من المقر الرئي�سي لشركة أمانة أو عير زيارة الموقع اإللكتروني شركة أمانة )/https://amana.sa/ar( أو الموقع 

.)https://cma.org.sa( أو الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية )www.alinmainvestment.com( اإللكتروني للمستشار المالي

قامت شركة أمانة بالتعاقد مع المستشار المالي ومع المستشارين اآلخرين المذكورين في قسم )»دليل الشركة«( من هذا التعميم للمساعدة في استكمال األعمال 
الالزمة إلتمام عملية االندماج. وال يمكن بأي حال اعتبار أن هذا التعميم يمثل توصية من المستشار المالي أو أي من المستشارين اآلخرين بالتصويت لصالح زيادة 

رأس مال شركة أمانة وإصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي شركة عناية مقابل إتمام عملية االندماج من شركة أمانة.

 من أي 
ً
ال تتحمل هيئة السوق المالية وال تداول أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة

مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه.

إن المعلومات والبيانات واإلفادات الواردة في هذا التعميم تم تقديمها كما هي في تاريخ نشر هذا التعميم )مالم يرد نص يفيد خالف ذلك(، بالتالي فإن المعلومات 
 لألداء المالي الحالي أو المستقبلي 

ً
ا أو تقديرا

ً
 أو تخطيط

ً
الواردة في هذا التعميم عرضة للتغيير بعد صدورها، ال يحتوي هذا التعميم على أي نص يمكن اعتباره تنبؤا

لشركة أمانة، كما ال يجوز تفسير أي اعتبارات في هذا المستند بما يعني أن ربح السهم في الفترات المالية الحالية أو المستقبلية سوف يتما�سى بالضرورة أو يتجاوز ما 
تم نشره في القوائم المالية السابقة لشركة أمانة. إن المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم تعكس وجهة نظر مجلس إدارة شركة أمانة حول المنافع واآلثار 
 لألداء المالي للشركة الدامجة بعد إتمام الصفقة وينبغي التوضيح بأن هناك عوامل 

ً
المتوقعة لصفقة االندماج بتاريخ نشر هذا التعميم، إال أنها ال تعتبر ضمانا

وجوانب متعددة قد تؤثر على أداء الشركة الدامجة أو النتائج التي قد تحققها سواء بشكل إيجابي أو سلبي. )لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم رقم )2( 
»عوامل المخاطرة«(.

 لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة بنشر تعميم مساهمين تكميلي في أي وقت بعد تاريخ نشر هذا التعميم وقبل 
ً
ستقوم شركة أمانة وفقا

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج وذلك في حال علمت شركة أمانة بوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذا التعميم 
أو ظهور أي مسائل كان يجب تضمينها فيه.

كما يجب أال تعتبر أي من المعلومات الواردة في هذا التعميم على أنها توقعات أو إفادات بالنيابة عن مجلس ادارة أمانة باستثناء ما هو مفصح عنه في هذا التعميم. 
وبالتالي فإنه يجب عدم االعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى على أساس أنها صادرة عن شركة أمانة أو أي من مستشاريها فيما يتعلق بصفقة 

االندماج.

كما تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص لتقديم أي معلومات أو إفادات أو اإلدالء بأي بيانات أو توضيحات بالنيابة عن مجلس إدارة شركة أمانة باستثناء 
ما هو مفصح عنه في هذا التعميم. وبالتالي فإنه يجب عدم االعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أي طرف آخر على أساس أنها صادرة عن شركة أمانة أو 

شركة اإلنماء لالستثمار )»اإلنماء لالستثمار«( أو أي من مستشاري شركة أمانة فيما يتعلق بصفقة االندماج.

وقد قامت شركة أمانة بتعيين اإلنماء لالستثمار كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج. إن اإلنماء لالستثمار خاضعة لألنظمة والقوانين السارية والمعمول بها 
في المملكة العربية لسعودية وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية للقيام بذلك، وتعمل كمستشار مالي لشركة أمانة في صفقة االندماج هذه وال تعمل لصالح 
أي طرف آخر في نفس هذه الصفقة، يجدر بالذكر أنه لم تتحقق اإلنماء لالستثمار بشكل مستقل من صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم، وعليه 
فإن االنماء لالستثمار أو أي من شركاتها التابعة ال تتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم صحة أو دقة أو اكتمال أي من البيانات أو المعلومات الواردة في هذا التعميم.
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التوقعات واإلفادات المستقبلية
يتضمن هذا التعميم بعض التوقعات واإلفادات المستقبلية المتعلقة بشركة أمانة. وتتمثل التوقعات واإلفادات المستقبلية في كونها غير مبنية على حقائق تاريخية 
أو حالية. ومن الممكن أن يستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام مفردات وعبارات مستقبلية، ومنها على سبيل المثال »يتوقع«، أو »يهدف«، 
أو »يقدر«، أو »ينوي«، أو »يخطط«، أو »سوف«، أو »هدف«، أو »يعتقد«، أو »يسعى«، أو »قد«، أو »سيكون«، أو »يمكن«، أو »ينبغي« أو صيغ النفي لهذه المفردات 
أو المفردات األخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتتضمن اإلفادات المستقبلية الواردة في هذا التعميم، على سبيل المثال ال الحصر، )1( التقديرات األولية 
للمنافع المتوقعة من صفقة االندماج، والتوقعات المستقبلية للمصروفات، والنفقات، واإليرادات، واألداء المالي، والظروف المالية، وسياسة توزيع األرباح، 
والخسائر، وغيرها من األحداث المستقبلية، )2( استراتيجيات العمل، واإلدارة والتوسع وتنمية أعمال شركة أمانة بعد إتمام صفقة االندماج )3( صفقة االندماج 
والتواريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه األحداث. وال يمكن الجزم أو التأكيد بإمكانية تحقيق أي من األهداف أو التوقعات المشار إليها في هذا التعميم، وال يتحمل 
المستشارين الوارد ذكرهم في القسم )»دليل الشركة«( من هذا التعميم أو أي من مدراءهم أو موظفيهم أي مسؤولية ناتجة عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير 
مباشرة قد يتكبدها أي شخص نظرا العتماده على أي بيانات أو بسبب إغفال أي معلومات لم يتم تضمينها في هذا التعميم. وال يعتزم أي من المذكورين أعاله تحديث 

هذه اإلفادات والتوقعات المستقبلية المبينة في هذا التعميم باستثناء ما هو مطلوب منهم نظاًما.

وينبغي اإلشارة إلى أن هذه اإلفادات المستقبلية تتضمن مخاطر قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية أو األداء أو 
. وتعتبر المخاطر المتعلقة باإلفادات المستقبلية خارج سيطرة شركة 

ً
 أو ضمنا

ً
االستراتيجيات أو األحداث بشكل جوهري عن تلك التي تضمنتها هذه اإلفادات صراحة

أمانة وال يمكن تقديرها بشكل دقيق، مثل أوضاع السوق المستقبلية وسلوك المشاركين اآلخرين في السوق ولهذا ينبغي عدم االعتماد على هذه اإلفادات بشكل كامل. 
 لألداء الفعلي المستقبلي لشركة أمانة ولم يتم مراجعتها من قبل المحاسبين لشركة أمانة إال في الحاالت المشار إليها. 

ً
كما أن هذه اإلفادات المستقبلية ال تعتبر ضمانا

وتستند هذه اإلفادات المستقبلية إلى افتراضات عديدة منها االفتراضات المتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية لشركة أمانة واإلجراءات التنظيمية 
التي سيتم اعتمادها في المستقبل. إن المعلومات المبينة في هذا التعميم هي عرضة للتغير، السيما الوضع المالي لشركة أمانة وقيم األسهم بحيث أنه يمكن أن تتأثر 
بشكل سلبي نتيجة تطورات مستقبلية من العوامل االقتصادية مثل عوامل التضخم أو غيرها من العوامل السياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة شركة 
أمانة. بالتالي ال يجوز اعتبار نشر هذا التعميم أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة باألسهم الجديدة على أنها تأكيد أو وعد أو التزام بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج 

معينة. لمزيد من المعلومات حول هذه المخاطر، الرجاء مراجعة القسم رقم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذا التعميم. 

القيود المتعلقة بنرش وتوزيع هذا التعميم
إن هذا التعميم موجه لمساهمي شركة أمانة، وال يجوز نشره أو توزيعه في أي دولة أو والية تشريعية غير المملكة العربية السعودية أو أي دولة أو والية أخرى ُيعتبر فيها 
 ألنظمتها أو قوانينها المحلية. لن تتخذ شركة أمانة أي إجراء يسمح بإصدار األسهم الجديدة في نطاق دولة أو والية تشريعية غير المملكة العربية 

ً
هذا التعميم مخالفا

السعودية أو الحضور عن بعد عبر وسائل االتصال المعتمدة، وعلى مساهمي شركة أمانة الذين يقيمون في دولة أو والية تشريعية غير المملكة العربية السعودية، 
حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة في المملكة العربية السعودية أو التصويت عن بعد، أو تعيين وكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير 

العادية والتصويت نيابة عنهم.

عرض المعلومات المالية وغريها من المعلومات
تم إعداد القوائم المالية لشركة عناية عن السنوات المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018م و 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م وفًقا للمعايير الدولية للتقارير 
المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. كما تجدر اإلشارة إلى أن المعلومات المالية الواردة في هذا التعميم قائمة على أساس تقديرات اإلدارة ولم يتم تدقيقها 
بشكل مستقل من قبل المحاسبين أو غيرهم باستثناء ما تم النص عليه صراحة بخالف ذلك، كما أن جميع المعلومات مقدمة بالريال السعودي، باستثناء ما ُيفصح 

عنه بخالف ذلك. 

 للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وعليه فقد تختلف حجم ونوع وطبيعة المعلومات الواردة فيه لو تم إعداد 
ً
تم إعداد هذا المستند وفقا

 لقوانين أو أنظمة واليات قضائية أخرى غير المملكة العربية السعودية، ال تنوي شركة أمانة اتخاذ أي إجراء لنشر هذا التعميم أو تسجيل األسهم 
ً
هذا المستند وفقا

المقترح إصدارها في أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية، إن هذه الصفقة تتعلق بأوراق مالية لشركات سعودية مساهمة مدرجة في تداول، وعليه فإن 
 لمتطلبات اإلفصاح عن المعلومات المعمول بها في المملكة العربية 

ً
هذا التعميم وأي مستندات أو إعالنات أخرى تتعلق بالصفقة قد تم أو سوف يتم إعدادها وفقا

السعودية فقط والتي قد تختلف عن تلك السارية أو المعمول بها في دول أخرى.

وال ُيعد هذا التعميم وال يمكن اعتباره بمثابة توصية من مستشاري شركة أمانة للموافقة على صفقة االندماج أو أنها استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية، وتعتبر 
عد هذا التعميم دون اعتبار ألهداف االستثمار الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة ألي متلٍق 

ُ
المعلومات الواردة في هذا التعميم عامة، وقد أ

لها. ويتحمل كل متلٍق لهذا التعميم قبل اتخاذ قراره – مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص صفقة االندماج وتقييم مدى مالءمة المعلومات 
الواردة في هذا التعميم ألهداف واالحتياجات المالية الخاصة به. كما ال يعد هذا التعميم وال يمكن اعتباره بمثابة مشورة قانونية، أو مالية، أو ضريبية، وفي حال وجود 
أي شك بمضمون هذا التعميم أو بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج، فإننا نو�سي بأن يتم الحصول 

على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له لدى هيئة السوق المالية.

 له، وال يتحمل أي من 
ً
 من التعميم أو مكمال

ً
ال تعد محتويات الموقع اإللكتروني لشركة أمانة أو محتويات أي موقع الكتروني آخر منشور فيه هذا التعميم، جزءا

مستشارين شركة أمانة أي مسؤولية عن محتويات هذه المواقع اإللكترونية.
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دليل الرشكة

شركة أمانة للتأمين التعاوني

الرياض، شارع صالح الدين األيوبي )مركز بالتينيوم – الدور الثاني(

ص. ب: 27986، الرياض 11427

المملكة العربية السعودية

هاتف: 7700 475 )11( 966+

فاكس: 7722 475 )11( 966+

info@amana-coop.com.sa :البريد اإللكتروني

www.amana.sa :الموقع اإللكتروني

ممثلو الُمصدر

الممثل الثانيالممثل األولالبيان 

سليمان بن محمود هاللمحمود محمد الطوخياالسم 

الرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارةالصفة 

العنوان 

الرياض، شارع صالح الدين األيوبي

)مركز بالتينيوم – الدور الثاني(

ص. ب: 279876، الرياض 11427

المملكة العربية السعودية

الرياض، شارع صالح الدين األيوبي

)مركز بالتينيوم – الدور الثاني(

ص. ب: 279876، الرياض 11427

المملكة العربية السعودية

تحويلة: 77001113 475 )11( 966+تحويلة: 77001425 475 )11( 966+ رقم الهاتف 

7722 475 )11( 966+7722 475 )11( 966+رقم الفاكس

m.altouki@amana-coop.com.sa s.hilal@amana-coop.com.sa البريد اإللكتروني

المصدر: شركة أمانة 
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المستشار المالي لشركة أمانة

شركة اإلنماء لالستثمار

الرياض، طريق الملك فهد )برج العنود-2(

ص. ب 55560 الرياض 11544 

رقم الهاتف: 5999 218 )11( 966+

رقم الفاكس: 5970 218 )11( 966+

info@alinmainvestment.com :البريد اإللكتروني

www.alinmainvestment.com :الموقع اإللكتروني

المستشار القانوني لشركة أمانة

مكتب محمد أحمد الضبعان لالستشارات القانونية 

الرياض- طريق العروبة- مكتب رقم 10-11 – مجمع البيوت المكتبية

ص.ب 245555 الرياض 11312

المملكة العربية السعودية

هاتف: 4448 484 )11( 966+

فاكس: 6611 281 )11( 966+

CapitalMarkets@AlDhabaan-es.com :البريد اإللكتروني

www.aldhabaan-es.com :الموقع اإللكتروني

مستشار العناية المهنية المالية والزكوية والضريبية لشركة أمانة

كي بي ام جي لالستشارات المهنية 

واجهة الرياض، طريق المطار

ص.ب 92876 الرياض 11663 

المملكة العربية السعودية

هاتف: 8500 874 )11( 966+

فاكس: 8600 874 )11( 966+

 aalfozan@kpmg.com :البريد اإللكتروني

www.kpmg.com/sa :الموقع اإللكتروني

المستشار االكتواري

شركة بدري منجمنت كونسولتن�سي

مدينة دبي - برج إس اي تي- واحة دبي سيليكون-مكتب 2017

ص.ب 341486 أمارة دبي

اإلمارات العربية المتحدة 

هاتف: 07250 432 971+

فاكس: 07206 432 971+

info@BadriConsultancy.com :البريد اإللكتروني

www.badriconsultancy.com :الموقع اإللكتروني

محاسب القوائم المالية االفتراضية لشركة أمانة وشركة عناية

شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون

الخبر –شارع الملك فيصل- مبنى الديوان- مكتب 310 

ص.ب 34422 الخبر 1142

المملكة العربية السعودية

هاتف: 0906 830 )13( 966+ 

فاكس: 7582 834 )13( 966+

Info@bakertilly.com :البريد اإللكتروني

www.bakertillyjfc.com :الموقع اإللكتروني

mailto:info@alinmainvestment.com
http://www.alinmainvestment.com
http://www.aldhabaan-es.com
http://www.badriconsultancy.com
mailto:Info@bakertilly.com
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مراجعو الحسابات لشركة أمانة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018م

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه- محاسبون قانونيون

الرياض- حي السليمانية- شارع الملك عبد العزيز بن مساعد

ص.ب 69658 الرياض 11557

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 5333 206 )11( 966+ 

فاكس: 5444 206 )11( 966+

 info.sa@pkf.com :البريد اإللكتروني

www.pkfalbassam.com :الموقع اإللكتروني

شركة عبدالمجيد منقل - لمراجعة وتدقيق الحسابات

الرياض- حي المروج- شارع الملك عبد العزيز 

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 7366 246 )11( 966+

 info@finexpertizasa.com :البريد اإللكتروني

www.finexpertizasa.com :الموقع اإللكتروني

مراجعو الحسابات لشركة أمانة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه- محاسبون قانونيون

الرياض- حي السليمانية- شارع الملك عبد العزيز بن مساعد

ص.ب 69658 الرياض 11557

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 5333 206 )11( 966+ 

فاكس: 5444 206 )11( 966+

 info.sa@pkf.com :البريد اإللكتروني

www.pkfalbassam.com :الموقع اإللكتروني

شركة الدار لتدقيق الحسابات- عبدالله البصري وشركاه

الرياض، شارع العليا- مجمع المو�سى التجاري

ص.ب 2195 الرياض 11451 

المملكة العربية السعودية 

هاتـــــف: 0680 463 )11( 966+ 

فاكس: 5939 464 )11( 966+

info@sa.gt.com :البريد اإللكتروني

www.sa.gt.com :الموقع اإللكتروني

مراجعو الحسابات لشركة أمانة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020م 

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه- محاسبون قانونيون

الرياض- حي السليمانية- شارع الملك عبد العزيز بن مساعد 

ص.ب 69658 الرياض 11557

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 5333 206 )11( 966+ 

فاكس: 5444 206 )11( 966+

 info.sa@pkf.com :البريد اإللكتروني

www.pkfalbassam.com :الموقع اإللكتروني

شركة السيد العيوطي – محاسبون ومراجعون قانونيون

الرياض-حي المربع- شارع الضباب

الرياض 11411، المملكة العربية السعودية 

هاتف: 1811 408 )11( 966+ 

فاكس: 2432 660 )12( 966+

riyadh@elayouty.com :البريد اإللكتروني

www.elayouty.com :الموقع اإللكتروني

مالحظة: قدم المستشارون الموضحة أسماؤهم أعاله موافقتهم الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفًقا للسياق الوارد في هذا التعميم، ولم يقم أي منهم بسحب تلك الموافقة 
حتى تاريخ هذا التعميم. كما أنه ليس لديهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في شركة أمانة كما في تاريخ هذا التعميم.

mailto:info.sa@pkf.com
http://www.pkfalbassam.com
mailto:info.sa@pkf.com
http://www.pkfalbassam.com
mailto:info@sa.gt.com
http://www.sa.gt.com
mailto:info.sa@pkf.com
http://www.pkfalbassam.com
http://www.elayouty.com
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مصادر معلومات القطاع والسوق
تم الحصول على المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم عن قطاع التأمين في المملكة نتيجة بحوث حول سوق التأمين مشتقة من قبل معلومات متاحة 
للجمهور وتقارير خاصة تم إعدادها لدراسة سوق التأمين في المملكة، يعتقد مجلس إدارة شركة أمانة أن المعلومات التي تم تضمينها في هذا التعميم تم الحصول 
عليها من مصادر موثوقة، وبالرغم من عدم وجود أي سبب العتقاد أن هذه المعلومات تفتقر الدقة في جوهرها، إال أن أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة والمستشارين 
 إلى ذلك، إن الدراسات 

ً
المبينة أسمائهم أعاله لم يتحققوا بشكٍل مستقل من صحة ودقة هذه المعلومات والبيانات، بالتالي ال يمكن ضمان دقتها أو اكتمالها. إضافة

والتقارير وأبحاث السوق التي تعتقد إدارة شركة أمانة بأنها موثوقة وقامت باستخدامها في هذا التعميم، لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة وال تقدم إدارة شركة 
أمانة أي تأكيد أو ضمانات بشأن دقة تلك المعلومات. إن المعلومات المستقاة من تقرير البنك المركزي السعودي والمعلومات المستقاة من تقارير الهيئة العامة 

لإلحصاء والتي تم استخدامها في هذا التعميم هي معلومات متاحة للعموم، وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي موافقة الستخدام هذه المعلومات.

وتتضمن مصادر المعلومات والبيانات الخاصة بأطراف ثالثة والتي تم االستعانة بها في هذا التعميم المصادر التالية:

البنك المركزي السعودي

شارع الملك سعود بن عبد العزيز

ص ب: 2992 الرياض 11169 

المملكة العربية السعودية

هاتف: 4633000 11 966+

فاكس: 4662966 11 966+

 www.sama.gov.sa :الموقع اإللكتروني

تأسس البنك المركزي السعودي عام 1372هـ )الموافق 1952م(، وفي عام 2021م تم تغيير النظام الحاكم له وتعديل اسمه إلى اسمه 
الحالي، وتتضمن مسؤوليات البنك المركزي الرئيسية ما يلي:

القيام بدور مصرف الحكومة، ومراقبة البنوك التجارية. 	

إصدار العملة الوطنية )الريال السعودي( ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية.  	

إدارة احتياطيات الدولة من النقد األجنبي. 	

إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف. 	

تشجيع نمو النظام المالي والمصرفي وضمان سالمته. 	

مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين. 	

مجموعة تداول السعودية )تداول(

طريق الملك فهد – العليا 6897

وحده رقم: 15

الرياض 12211 - 3388

المملكة العربية السعودية

هاتف خدمة العمالء:

+966 92000 1919

info@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني

www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني

تأسست مجموعة تداول السعودية )تداول( عام 1428هـ )الموافق 2007م(. وتعد تداول السعودية )تداول( الجهة الوحيدة المصرح لها 
بالعمل كسوق لألوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق المالية وتداولها، وتعتبر تداول المصدر الرسمي 

لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق المالية السعودية، 

الهيئة العامة لإلحصاء

مدينة الرياض - حي المربع

شارع األمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود

الرياض: 11481 - ص.ب: 3735

المملكة العربية السعودية

هاتف خدمة العمالء: 920020081

info@stats.gov.sa :البريد اإللكتروني

www.stats.gov.sa :الموقع اإللكتروني

تأسست الهيئة العامة لإلحصاء عام 1379هـ )الموافق 1960م( باسم مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات قبل تغيير اسمها لالسم 
الحالي عام 1436هـ )الموافق 2015م(.

وفيما يلي بعض المهام المنوطة بالهيئة العامة لإلحصاء:

 العمل اإلحصائي باعتبارها كهيئة المرجع الرسمي والوحيد له واإلشراف والتنظيم الفني على القطاع اإلحصائي وتنظيمه.- 1
ُ
تنفيذ

إعداد االستراتيجية الوطنية للعمل اإلحصائي في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، ومتابعة تنفيذها بعد - 2
إقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري.

تطبيق المعايير الدولية الُمتعارف عليها والتي تتضمُن منهجية العمل اإلحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، - 3
وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات.

غطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية ِمْن مصادرها الُمتعددِة وتدوينها - 4
ُ
جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية التي ت

وتبويبها.

تعتبر المعلومات المستسقاة من تقارير الهيئة العامة لإلحصاء والتي تم استخدامها في هذا التعميم معلومات متاحة للعموم، وبالتالي ال 
يتطلب األمر الحصول على أي موافقة الستخدام هذه المعلومات.

http://www.sama.gov.sa
mailto:info@tadawul.com.sa
http://www.saudiexchange.sa
mailto:info@stats.gov.sa
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الملخص
يهدف ملخص صفقة االندماج الوارد في هذا القسم إلى تزويد مساهمي شركة أمانة بنبذة عن صفقة االندماج، وال يتضمن هذا القسم جميع المعلومات التي قد تكون 
مهمة بالنسبة للمساهمين حتى يتمكنوا من التصويت على قرارات االندماج التي سيتم التصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة 
بصفقة االندماج. وعليه، فإنه يتوجب قراءة ومراجعة هذا الملخص باعتباره ُمقدمة لصفقة االندماج فقط، وعلى المساهمين قراءة هذا التعميم والبيانات الواردة 
فيه بعناية ومراجعتها بالكامل وبناء أي قرار يتعلق بالتصويت على قرارات االندماج على هذا التعميم بالكامل والمعلومات الواردة فيه. كما يتعّين مراجعة ما ورد في 
قسم )»إشعار مهم«( والقسم رقم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذا التعميم بعناية قبل اتخاذ قرار متعلق بالتصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية لشركة 

أمانة الخاصة بصفقة االندماج.

اسم المصدر ووصفه 
ومعلومات عن تأسيسه

شركة أمانة للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة، تحولت إلى شركة مساهمة بموجب المرسوم الملكي رقم م/35 الصادر بتاريخ 1430/06/10هـ 
-01( رقم  االستثمار  وزارة  وترخيص  2009/06/10م(،  )الموافق  1430/06/08هـ  وتاريخ   )188( رقم  الوزراء  مجلس  وقرار  )2009/06/03م(  الموافق 

102030094185( وتاريخ 1430/09/22هـ )الموافق 2009/09/12م( وبسجل تجاري رقم )1010288711( الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1431/06/10هـ 
)الموافق 2010/05/24م( وتم تسجيلها بسجل مدينة الرياض حيث مقر المركز الرئي�سي للشركة. وهي مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي بموجب تصريح 

رقم )تم ن/ 20107/30( وتاريخ 1431/07/24هـ )الموافق 2010/07/06م(.

نشاط شركة أمانة

يتمثل نشاط شركة أمانة كما في سجلها التجاري في تقديم التأمين الصحي والتأمين العام.

ويتمثل نشاط شركة أمانة كما في نظامها األسا�سي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرع التأمين العام والتأمين الصحي ولشركة أمانة أن تباشر جميع األعمال 
التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها وتمارس الشركة أنشطتها وفًقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألحكام الصادرة من البنك المركزي 

السعودي والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. 

المساهمون الكبار في شركة 
أمانة وعدد أسهمهم ونسب 

ملكيتهم قبل زيادة رأس المال 
وبعده

يوضح الجدول التالي عدد األسهم المملوكة للمساهمين الكبار ونسبة ملكيتهم في شركة أمانة قبل زيادة رأس المال وبعده:

المساهم
بعد إتمام صفقة االندماجقبل إتمام صفقة االندماج

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

6.14%13.641,772,975%1,772,975أمانة الخليج للتأمين ش.م.ب.

8.24%2,378,704 --شركة ميونخ ري

5.50%1,585,802--الشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان(

المصدر: شركة أمانة وشركة عناية

)130,000,000( مائة وثالثون مليون ريال سعودي. رأس مال شركة أمانة

)13,000,000( ثالثة عشر مليون ريال سعودي.إجمالي عدد أسهم شركة أمانة

فئة األسهم القائمة في شركة 
أمانة

أسهم عادية

القيمة االسمية لكل سهم من 
أسهم شركة أمانة

)10( عشرة رياالت سعودية للسهم الوحد، مدفوعة بالكامل.

إجمالي عدد األسهم الجديدة 
التي سيتم إصدارها لمساهمي 

شركة عناية
)15,858,024( خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون سهم عادي

نسبة األسهم الجديدة من رأس 
المال الحالي لشركة أمانة

ستمثل األسهم الجديدة ما نسبته )121.9848%(  من رأس المال الحالي لشركة أمانة كما في تاريخ هذا التعميم.

سعر إصدار األسهم الجديدة
تبلغ القيمة االسمية األسهم الجديدة عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. وسيتم تحديد سعر إصدار األسهم الجديدة )كما سيتم عكسه في القوائم المالية 

لشركة أمانة( في وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة أمانة في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة االندماج.

إجمالي قيمة إصدار األسهم 
الجديدة

يبلغ إجمالي القيمة االسمية لألسهم الجديدة )158,580,240( مائة وثمان وخمسون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ومئتان وأربعون ريال سعودي، وتبلغ إجمالي 
القيمة السوقية لألسهم الجديدة بناًء على سعر االغالق لسهم شركة أمانة البالغ )64.38( ريال سعودي كما في تاريخ 2021/04/28م )وهو آخر يوم تداول يسبق 
تاريخ توقيع اتفاقية االندماج( ما قيمته مليار وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة وثالثون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون )1,020,939,585( ريال سعودي. وسيتم 
تحديد إجمالي القيمة لألسهم الجديدة )كما سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة أمانة( في وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة أمانة في آخر يوم تداول 

يسبق تاريخ إتمام صفقة االندماج.

وصف صفقة االندماج

ستقدم شركة أمانة عرض لمساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصول شركة عناية والتزاماتها إلى شركة أمانة مقابل قيام 
شركة أمانة بإصدار خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون )15,858,024( سهم عادي جديد )بقيمة اسمية تبلغ )10( رياالت للسهم 
الواحد( لصالح مساهمي شركة عناية وبقيمة اسمية تبلغ مائة وثمان وخمسون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ومئتان وأربعون )158,580,240( ريال سعودي، 
حيث سيتم إصدار )1.05720160( سهم في شركة أمانة مقابل كل )1( سهم مملوك في شركة عناية، مما سيترتب عليه زيادة رأس مال شركة أمانة من مائة وثالثون 
مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف ومئتان وأربعون )288,580,240( ريال سعودي، وزيادة عدد أسهم 
شركة أمانة من ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم إلى ثمان وعشرون مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون )28,858,024( سهم، حيث ستبلغ 
نسبة ما سيملكه مساهمي شركة عناية في رأس مال الشركة الدامجة )55%( عند إتمام صفقة االندماج، وبعد إتمام صفقة االندماج، ستستمر شركة أمانة الوجود 

وستصبح الشركة الدامجة، في حين ستنق�سي شركة عناية وسيتم إلغاء إدراج أسهمها وشطب سجلها التجاري وإلغاء كافة التراخيص الصادرة لها .

اسم ووصف الشركة 
المندمجة والمعلومات 

التأسيسية الخاصة بها )شركة 
عناية(

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة، تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/49 الصادر بتاريخ 1432/07/27هـ )الموافق 
2011/06/29م( وقرار مجلس الوزراء رقم )224( وتاريخ 1432/07/25هـ )الموافق 2011/06/27م( وترخيص وزارة االستثمار رقم )01-112031036630( وتاريخ 
1431/02/30هـ )الموافق 2010/02/14م( السجل التجاري رقم )4030223528( وتاريخ 1433/03/27هـ )الموافق 2012/02/19م(، وتم تسجيلها بسجل 
مدينة جدة حيث مقر المركز الرئي�سي للشركة. وبدأت شركة عناية مزاولة نشاط التأمين في فرع التأمين الصحي بعد حصولها على موافقة البنك المركزي بموجب 

تصريح رقم )تم ن/20128/32( وتاريخ 1433/09/19هـ )الموافق 2012/08/07م(.
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نشاط شركة عناية )الشركة 
المندمجة(

يتمثل نشاط شركة عناية كما في سجلها التجاري في تقديم التأمين الصحي. ويتمثل نشاط شركة عناية كما في نظامها األسا�سي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني 
 لنظام مراقبة شركات التأمين 

ً
في فرع التأمين الصحي وللشركة أن تباشر جميع االعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اغراضها وتمارس شركة عناية أنشطتها وفقا

التعاوني والئحته التنفيذية واألحكام الصادرة من المؤسسة واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من 
الجهات المختصة إن وجدت.

المساهمون الكبار في شركة 
عناية وعدد أسهمهم ونسبة 

ملكيتهم قبل إتمام صفقة 
االندماج وبعدها

يوضح الجدول التالي عدد األسهم المملوكة لكبار مساهمي شركة عناية ونسب ملكيتهم فيها قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها:

المساهم
بعد إتمام صفقة االندماجقبل إتمام صفقة االندماج

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

ال ينطبق حيث سيتم انقضاء وشطب السجل التجاري 15%2,250,000شركة ميونخ ري
لشركة عناية كما سيتم إلغاء إدراج أسهمها  10%1,500,000الشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان(

المصدر: شركة عناية

ملكية مساهمي شركة عناية في 
شركة أمانة بعد إتمام صفقة 

االندماج
سيملك مساهمي شركة عناية ما نسبته 55% من رأس مال الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج.

)150,000,000( مائة وخمسون مليون ريال سعودي.رأس مال شركة عناية

)15,000,000( خمسة عشر مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ )10( عشرة رياالت سعودية ومدفوعة بالكامل.إجمالي عدد أسهم شركة عناية

إن صفقة االندماج ال تنطوي على وجود أطراف ذات عالقة.األطراف ذات العالقة

القيمة الكلية والمفصلة 
للعوض

العوض الوحيد لصفقة االندماج هو قيام شركة أمانة بإصدار األسهم الجديدة بتاريخ نفاذ قرار اإلندماج حصًرا لصالح كافة مساهمي شركة عناية مقابل نقل 
أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة بمعامل تبادل األسهم المحدد كالتالي:

إصدار عدد )1.05720160( سهم عادي جديد من أسهم شركة أمانة مقابل كل )1( سهم مملوك في شركة عناية، ويبلغ إجمالي القيمة االسمية لألسهم الجديدة 
مائة وثمان وخمسون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ومئتان وأربعون )158,580,240( ريال سعودي، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية )لألسهم الجديدة بناًء على 
معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم شركة أمانة البالغ )64.38( ريال سعودي كما في تاريخ 2021/04/28م )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية 
االندماج مبلغ وقدره مليار وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة وثالثون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون )1,020,939,585( ريال سعودي، وسيتم تحديد إجمالي 
القيمة السوقية لألسهم الجديدة )كما سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة أمانة( في وقت الحق وبناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة أمانة في آخر يوم تداول 

يسبق تاريخ إتمام صفقة االندماج. كما يجدر بالذكر بأنه لن يحصل المساهمين في شركة عناية على أي مقابل نقدي نتيجة صفقة االندماج.

هيكل صفقة االندماج 

يوضح الشكل التالي نموذج مبسط لهيكل صفقة االندماج:

قبل االندماج

رشكة عنايةرشكة أمانة

مساهمي رشكة أمانة

٪١٠٠٪١٠٠

مساهمي رشكة عناية

رشكة أمانة (الرشكة الدامجة)

بعد االندماج

مساهمي رشكة أمانة

٪٥٥٪٤٥

مساهمي رشكة عناية

انقضاء رشكة عناية السعودية �تأمني التعاوين

المصدر: المستشار المالي، شركة أمانة، شركة عناية 

هيكل الملكية في شركة أمانة 
قبل إتمام صفقة االندماج 

وبعدها

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في شركة أمانة قبل وإتمام صفقة االندماج:

المساهم
بعد إتمام صفقة االندماجقبل إتمام صفقة االندماج

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

6.14%13.641,772,975%1,772,975أمانة الخليج للتأمين ش.م.ب.

8.24%2,378,704--شركة ميونخ ري

5.50%1,585,802--الشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان(

80.12%86.3623,120,543%11,227,025الجمهور

100%10028,858,024%13,000,000اإلجمالي

المصدر: شركة أمانة وتداول
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هيكل الملكية في شركة عناية 
قبل إتمام صفقة االندماج 

وبعدها

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في شركة عناية قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها: 

المساهم
بعد إتمام صفقة االندماجقبل إتمام صفقة االندماج

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

15%2,250,000شركة ميونخ ري
ال ينطبق، حيث ستنق�سي شركة عناية بموجب صفقة 

االندماج
10%1,500,000الشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان(

75%11,250,000الجمهور

100%15,000,000اإلجمالي

المصدر: شركة عناية وتداول

انخفاض نسبة ملكية 
المساهمين الحاليين في شركة 

أمانة نتيجة زيادة رأس المال
بعد االندماج، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة أمانة من )100%( إلى )45%( أي بنسبة انخفاض قدرها )%55(.

بيان االرتفاع أو االنخفاض في 
ربحية السهم

يوضح الجدول التالي ربحية السهم /)خسارة السهم( لكل من شركة أمانة وشركة عناية قبل االندماج وربحية السهم االفتراضية بعد االندماج )وذلك بناء على 
القوائم المالية االفتراضية كما لو تم االندماج في نهاية 31 ديسمبر 2020م(.

القوائم المالية االفتراضية الموحدة 2020مشركة عناية 2020مشركة أمانة 2020م

)3.13()1.89()2.58(ربحية السهم/)خسارة السهم( )ريال سعودي(

المصدر: القوائم المالية لشركة أمانة وشركة عناية والقوائم المالية االفتراضية

ولمزيد من المعلومات حول االرتفاع واالنخفاض في ربحية السهم، الرجاء مراجعة القسم رقم )4-9( )االرتفاع أو االنخفاض في ربحية السهم نتيجة االندماج(.

أسباب ومبررات صفقة 
االندماج

من المتوقع أن ينتج عن عملية االندماج تعزيز الوضع التناف�سي للشركة الدامجة كونها ستستفيد من )1( قدرة الشركة الدامجة على تقديم منتجات تأمينية تغطي 
كافة قطاعات التأمين في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم تغطية منتجات تأمينية جديدة وتنوع في قاعدة العمالء، )2( تعزيز االنتشار الجغرافي ألعمالها، )3( 
تخفيض نسبة نفقات المصاريف العمومية واإلدارية، )4( تحسن رأس مال الشركة الدامجة، )5( تحسن قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها، )6( إمكانية 
حصول الشركة الدامجة على تقييم أفضل من قبل وكاالت التصنيف المالي العالمية، )7( تعزيز قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على األسعار مع معيدي 

التأمين، )8( القدرة على تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على المدى الطويل.

ملخص اإلجراءات الرئيسية 
المطلوبة 

تتمثل الخطوات الرئيسية إلتمام صفقة االندماج فيما يلي:

نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة أمانة وشركة عناية الخاصة بصفقة االندماج. 	

موافقة مساهمي شركة أمانة خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة  	
لصالح مساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة وذلك بنقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة.

موافقة مساهمي شركة عناية خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج على العرض المقدم من قبل مجلس إدارة شركة أمانة  	
لغرض دمج شركة عناية مع شركة أمانة مقابل إصدار األسهم الجديدة من قبل شركة أمانة لصالح مساهمي عناية وعلى أساس معامل المبادلة سيتم إصدار 

)1.05720160( سهم في شركة أمانة مقابل كل )1( سهم مملوك في شركة عناية.

نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة أمانة وشركة عناية. 	

 من تاريخ نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية. 	
ً
ابتداء فترة اعتراض الدائنين على الصفقة، والتي ستستمر لمدة )30( يوما

 ألحكام المادة )193( من نظام الشركات. 	
ً
( وذلك وفقا

ً
انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقا

نفاذ قرار االندماج. 	

إلغاء إدراج أسهم شركة عناية وإدراج األسهم الجديدة في شركة أمانة لصالح المساهمين في شركة عناية في تداول. 	

تعديل النظام األسا�سي لشركة أمانة والسجل التجاري التابع لها. 	

نقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة، وشطب السجل التجاري الخاص بشركة عناية وكافة التراخيص األخرى. 	

األحقية في األرباح لألسهم 
الجديدة

 في شركة أمانة، ال 
ً
عند إتمام صفقة االندماج، سيكون لمالكي األسهم الجديدة )وهم المساهمين في شركة عناية( جميع الحقوق المتعلقة باألسهم المصدرة حاليا

سيما الحق في الحصول على أية أرباح موزعة تقوم الشركة الدامجة باإلعالن عنها بعد إتمام صفقة االندماج.

الموافقات المطلوبة لزيادة 
رأس المال

تتطلب صفقة االندماج وزيادة رأس المال الحصول على عدد من الموافقات كما يلي:

عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االندماج. 	

موافقة البنك المركزي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة أمانة. 	

موافقة تداول على طلب شركة أمانة إلدراج األسهم الجديدة المصدرة لصالح مساهمي شركة عناية. 	

موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة أمانة لزيادة رأس المال لغرض دمج شركة عناية وعلى وطلب نشر مستند العرض المقدم من شركة أمانة إلى  	
مساهمي شركة عناية.

موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة عناية  	
الخاصة بصفقة االندماج.

موافقة مساهمي شركة أمانة ومساهمي شركة عناية على قرارات االندماج في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج القرارات اإلضافية ذات  	
العالقة بها.

الحصول على موافقة وزارة التجارة على التعديالت المقترحة على النظام األسا�سي لشركة أمانة. 	

ولمزيد من المعلومات حول شروط صفقة االندماج األخرى وعن الشروط التي تم استيفاؤها، الرجاء مراجعة القسم رقم )6( )»المعلومات القانونية«( من هذا 
التعميم.
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حق التصويت لألسهم الجديدة
عند استكمال صفقة االندماج، سيكون لمالكي األسهم الجديدة )وهم مساهمي شركة عناية( جميع الحقوق المتعلقة باألسهم المصدرة حاليا في شركة أمانة ما في 
ذلك الحق في التصويت على قرارات الجمعيات العامة العادية والغير عادية، وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات والنظام األسا�سي لشركة أمانة. باإلضافة إلى حق 

الحصول على أية أرباح موزعة تقوم الشركة الدامجة باإلعالن عنها بعد إتمام صفقة االندماج. 

القيود المفروضة على األسهم 
الجديدة

باستثناء الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية فيمـا يتعلـق بتصـرف المساهمين المؤسسين األجانب فـي شركة عناية باألسهم 
الجديدة، ال يوجد هنالك أي قيود مفروضة تنطبق على األسهم الجديدة .

إشعار هام
إن الزيادة المقترحة لرأس مال شركة أمانة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج باإلضافة إلى موافقة الجمعية 
العامة غير العادية لشركة عناية على عرض االندماج خالل الجمعية العامة غير العادية التي سيتم عقدها لغاية الصفقة. وعليه، يتوجب على مساهمي شركة أمانة 
 )وليس فقط الملخص المبين أعاله( قبل التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بالموافقة أو عدم الموافقة على إقرار الصفقة 

ً
قراءة التعميم كامال

 راجع قسم »إشعار مهم« والقسم رقم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذا التعميم بعناية وبشكل 
ً
وزيادة رأس المال لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج. )فضال

دقيق قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بصفقة االندماج. 
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التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االندماج
فيما يلي الجدول الزمني المتوقع لألحداث األساسية المتعلقة بصفقة االندماج، وسيتم اإلعالن عن أي تغييرات تجري على التواريخ الموضحة أدناه في خالل موقع 

تداول و/أو الموقع اإللكتروني لشركة أمانة:

الجدول الزمني/ التاريخالحدث

1( اإلجراءات المتعلقة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية

1443/04/26هـ )الموافق 2021/12/01م(.تقديم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة.

مستند  ونشر  المال  رأس  زيادة  طلب  على  المالية  السوق  هيئة  موافقة 
العرض.

1443/05/02هـ )الموافق 2021/12/06م(.

إدارة  العرض وتعميم مجلس  أمانة ومستند  نشر تعميم مساهمي شركة 
شركة عناية.

1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م(.

توفير المستندات المتاحة للمعاينة 
من تاريخ 1443/05/05هــ )الموافق 2021/12/09م( حتى تاريخ انتهاء فترة العرض)من يوم األحد إلى يوم الخميس من 

الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء باستثناء أيام اإلجازة الرسمية في المملكة(.

موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد كل من الجمعية العامة غير العادية 
لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة 

عناية الخاصة بصفقة االندماج.
1443/05/15هـ )الموافق 2021/12/19م(.

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة 
الخاصة بصفقة االندماج )مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد 
ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، وذلك في 

حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع األول(.

1443/05/15هـ )الموافق 2021/12/19م(.

العادية لشركة  العامة غير  اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية 
عناية الخاصة بصفقة االندماج )مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني 
بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول لعدم 

اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع األول(.

1443/05/15هـ )الموافق 2021/12/19م(.

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية 
لشركة أمانة.

1443/06/01هـ )الموافق 2022/01/04م(.

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية 
لشركة عناية.

1443/06/01هـ )الموافق 2022/01/04م(.

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج 
)االجتماع األول( – يكتمل النصاب القانوني لالجتماع األول بحضور عدد من 

المساهمين يمثلون نصف رأس مال شركة أمانة على األقل.
1443/06/06هـ )الموافق 2022/01/09م(.

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج 
)االجتماع الثاني( وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم في 
االجتماع األول - يكتمل النصاب القانوني لالجتماع الثاني بحضور عدد من 

المساهمين يمثلون ربع رأس مال شركة أمانة على األقل.

بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول للجمعية العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه 
النصاب القانوني الالزم النعقاده.

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة االندماج 
القانوني للجمعية بحضور عدد من  النصاب  )االجتماع األول( – يكتمل 

المساهمين يمثلون نصف رأس مال شركة عناية على األقل.
1443/06/06هـ )الموافق 2022/01/09م(.

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة االندماج 
في  الالزم  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حال  وذلك  الثاني(  )االجتماع 
االجتماع األول – يكتمل النصاب القانوني لالجتماع الثاني بحضور عدد من 

المساهمين يمثلون ربع رأس مال شركة عناية على األقل.

بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول للجمعية العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه 
النصاب القانوني الالزم النعقاده.

نشر قرار االندماج والقرارات األخرى التي تم اتخاذها في االجتماع األول أو 
االجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة 
االندماج على موقع تداول)أو اإلعالن عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني(.

1443/06/07هـ )الموافق 2022/01/10م(.

نشر قرار االندماج والقرارات األخرى التي تم اتخاذها في االجتماع األول أو 
االجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة 
االندماج على موقع تداول )أو اإلعالن عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني(.

1443/06/07هـ )الموافق 2022/01/10م(.

2( اإلجراءات التي ستتبع في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين

موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة النعقاد االجتماع الثالث للجمعية 
العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج و/أو موافقة هيئة 
السوق المالية على الدعوة النعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير 

العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة االندماج.

1443/06/13هـ)الموافق 2022/01/16م(. )في حال عدم انعقاد االجتماع األول أو الثاني للجمعية العامة غير العادية 
الخاصة بصفقة االندماج ألي من الشركتين(.



ل | رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني

الجدول الزمني/ التاريخالحدث

اإلعالن على موقع تداول عن الدعوة لالجتماع الثالث للجمعية العامة غير 
اإلعالن على موقع  و/أو  االندماج  الخاصة بصفقة  أمانة  العادية لشركة 
العادية لشركة  العامة غير  للجمعية  الثالث  الدعوة لالجتماع  تداول عن 

عناية الخاصة بصفقة االندماج.

1443/06/13هـ )الموافق 2022/01/16م(.

للجمعية  الثالث  االجتماع  في  للمساهمين  اإللكتروني  التصويت  فترة  بدء 
العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج و/أو بدء فترة 
التصويت اإللكتروني للمساهمين في االجتماع الثالث للجمعية العامة غير 

العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة االندماج.

1443/07/01هـ )الموافق 2022/02/02م(.

انعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة 
بصفقة االندماج و/أو االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة 
عناية الخاصة بصفقة االندماج. يتحقق النصاب القانوني النعقاد االجتماع 

الثالث للجمعية العامة غير العادية أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

1443/07/06هـ )الموافق 2022/02/07م(.

نشر على موقع تداول قرار االندماج والقرارات األخرى التي تم اتخاذها في 
االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة و/أو لشركة عناية 

)بحسب الحالة(.
1443/07/07هـ )الموافق 2022/02/08م(.

3( فترة اعتراض الدائنين

ابتداء فترة اعتراض الدائنين

1443/06/07هـ )الموافق 2022/01/10م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في االجتماع األول أو الثاني(.

1443/07/07هـ )الموافق 2022/02/08م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لشركة أمانة ولشركة عناية - بحسب الحال - في االجتماع الثالث(.

وتستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة ثالثين )30( يوًما.

إعالن تذكيري من شركة عناية عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

1443/07/06هـ )الموافق 2022/02/07م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في االجتماع األول أو الثاني(.

1443/08/07هـ )الموافق 2022/03/08م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية – بحسب الحال - في االجتماع الثالث(.

انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

بنهاية يوم 1443/07/08هـ )الموافق 2022/02/09م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة 
بصفقة االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في االجتماع األول أو الثاني(.

بنهاية يوم 1443/08/07هـ )الموافق 2022/03/10م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة 
بصفقة االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في االجتماع الثالث(.

إعالن شركة عناية عن عدم وجود أي اعتراضات للدائنين 

1443/07/09هـ )الموافق 2022/02/10م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في االجتماع األول أو الثاني(.

1443/08/10هـ )الموافق 2022/03/13م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عنايةفي االجتماع الثالث(.

4( إتمام صفقة االندماج

نفاذ قرار االندماج.

بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما 
يأتي الحًقا(. ومن المتوقع أن يكون نفاذ قرار االندماج بتاريخ:

1443/07/09هـ )الموافق 2022/02/10م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في االجتماع األول أو الثاني(.

1443/08/09هـ )الموافق 2022/03/12م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في االجتماع الثالث(.

تعليق تداول أسهم شركة عناية.

أول فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

)1443/07/09هـ )الموافق 2022/02/10م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لكل من لشركة أمانة وشركة عناية في االجتماع األول أو الثاني(.

1443/08/10هـ )الموافق 2022/03/13م( في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في االجتماع الثالث(.

إعالن شركة أمانة وشركة عناية عن نفاذ قرار االندماج.

1443/07/09هـ )الموافق 2022/02/10م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في االجتماع األول أو الثاني(.

1443/08/10هـ )الموافق 2022/03/13م( في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لشركة أمانة وشركة عناية في االجتماع الثالث(.

خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج وال تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج.إلغاء إدراج أسهم شركة عناية في تداول.

إدراج األسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي شركة عناية 
المقيدين بسجل مساهمي شركة عناية بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ 

قرار االندماج.
خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج وال تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج.
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الجدول الزمني/ التاريخالحدث

تعديل السجل التجاري لشركة أمانة.

1443/07/18هـ )الموافق 2022/02/19م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في االجتماع األول أو الثاني(.

1443/09/08هـ )الموافق 2022/04/09م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لشركة أمانة وشركة عناية في االجتماع الثالث(.

شطب وإلغاء السجل التجاري لشركة عناية.

خالل مدة ال تتجاوز ثالثين )30( يوًما من تاريخ نفاذ قرار االندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

1443/08/10هـ )الموافق 2022/03/13م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في االجتماع األول أو الثاني(.

1443/09/08هـ )الموافق 2022/04/09م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لشركة أمانة وشركة عناية في االجتماع الثالث(.

الموعد النهائي لتوزيع متحصالت بيع كسور األسهم التي تم بيعها.

 من تاريخ نفاذ قرار االندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:
ً
خالل ثالثين )30( يوما

1443/08/09هـ )الموافق 2022/03/12م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لشركة أمانة وشركة عناية في االجتماع األول أو الثاني(.

1443/09/08هـ )الموافق 2022/04/09م( )في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االندماج لشركة أمانة وشركة عناية في االجتماع الثالث(.

*مالحظة: سيتم اإلعالن على موقع تداول االلكتروني www.Saudiexchange.sa عن أي تغييرات في هذه التواريخ. 
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39 الجدول رقم )14(: التعديالت المقترحة عىل القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة عناية كما يف 2020/09/30م   

41 الجدول رقم )15(: التعديالت المقترحة عىل القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة أمانة كما يف 2020/09/30م  

42 الجدول رقم )16(: طريقة احتساب معامل المبادلة  

43 الجدول رقم )17(: قيمة العوض حسب سعر سهم شركة أمانة ومقارنتها بالقيمة السوقية لشركة عناية   

43 الجدول رقم )18(: األوزان النسبية لكل منهجية تقييم مستخدمة  

43 الجدول رقم )19(: ملخص التقييم باستخدام منهجيات تقييم أخرى لتقييم لكل من شركة أمانة وشركة عناية  

44 الجدول رقم )20(: هيكل ملكية شركة أمانة قبل وبعد إتمام صفقة االندماج   

55 الجدول رقم )21(: مؤشرات األداء وفق القوائم االفتراضية الموحدة   

56 الجدول رقم )22(: ربحية السهم /)خسارة السهم( للشركتين قبل االندماج واالفتراضية الموحدة يف عام 2020م   

56 الجدول رقم )23(: أداء سهم شركة أمانة خالل االثني عشر شهراً التي تسبق طلب زيادة رأس المال   

68 الجدول رقم )24(: المؤشرات المالية الرئيسية  

69 الجدول رقم )25(: نتائج العمليات – قائمة الدخل  

70 الجدول رقم )26(: إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب )قناة المبيعات(   

71 الجدول رقم )27(: إجمالي أقساط التأمين )حسب المناطق(  

72 الجدول رقم )28(: تكاليف ومصاريف االكتتاب  

73 الجدول رقم )29(: مصروفات إدارية وعمومية  

76 الجدول رقم )30(: موجز قائمة المركز المالي  

76 الجدول رقم )31(: الموجودات  

77 الجدول رقم )32(: النقد وما يف حكمه  

78 الجدول رقم )33(: أقساط تأمين مدينة، صافي  

78 الجدول رقم )34(: الحركة يف مخصص أقساط التأمين المشكوك يف تحصيلها  

79 الجدول رقم )35(: ذمم معيدي التأمين المدينة   

79 الجدول رقم )36(: تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  

80 الجدول رقم )37(: االستثمارات  

81 الجدول رقم )38(: مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  

82 الجدول رقم )39(: ممتلكات ومعدات، صافي  

82 الجدول رقم )40(: الموجودات غير الملموسة، صافي  

83 الجدول رقم )41(: المطلوبات  
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فهرس األشكال 

33 الشكل رقم )1(: هيكل صفقة االندماج  

37 الشكل رقم )2(: الهيكل التنظيمي لشركة عناية  

92 الشكل رقم )3(: هيكل صفقة االندماج  

فهرس المالحق 

331 الملحق رقم )1(:التعديالت عىل النظام األساسي لشركة أمانة بصفقة االندماج   

83 الجدول رقم )42(: مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  

85 الجدول رقم )43(: أقساط تأمين غير مكتسبة  

85 الجدول رقم )44(: صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية  

86 الجدول رقم )45(: مخصص مكافأة نهاية الخدمة  

87 الجدول رقم )46(: حقوق المساهمين  

88 الجدول رقم )47(: التدفقات النقدية  

89 الجدول رقم )48(: األنشطة التشغيلية  

90 الجدول رقم )49(: األنشطة االستثمارية  

90 الجدول رقم )50(: األنشطة التمويلية  

101 الجدول رقم )51(: تفاصيل الدعاوى القضائية عىل شركة أمانة   

102 الجدول رقم )52(: تفاصيل الدعاوى القضائية والمطالبات عىل شركة عناية   
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المصطلحات والتعريفات 

المصطلحات والتعريفات - 1
يكون للعبارات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذا التعميم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتِض سياق النص خالف ذلك:

التعميم أو تعميم المساهمين
تعميم المساهمين هذا المتعلق بزيادة رأس مال شركة أمانة عن طريق إصدار األسهم الجديدة لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة، والمعد من قبل شركة 
 للمادة )57( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والموّجه والمتاح لمساهمي شركة أمانة فيما يتعلق بزيادة رأس المال لغرض 

ً
أمانة وفقا

االندماج مع شركة عناية.

شركة أمانة أو الشركة الدامجة أو 
المصدر

شركة أمانة للتأمين التعاوني.

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.شركة عناية أو الشركة المندمجة

تعميم مجلس إدارة شركة عناية
التعميم الذي يصدره مجلس إدارة شركة عناية لمساهمي شركة عناية بخصوص العرض المقدم من شركة أمانة لالندماج حيث يبدي فيه مجلس إدارة 

شركة عناية رأيه للمساهمين بخصوص ذلك العرض وخطط شركة أمانة بشأن شركة عناية وموظفيها.

شركة أمانة وشركة عناية. الشركتان أو الشركتين

مذكرة التفاهم غير الملزمة المبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية بتاريخ 1442/03/29هـ )الموافق 2020/11/15م(.مذكرة التفاهم

اتفاقية االندماج
اتفاقية االندماج المبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 2021/04/29م( والتي تتضمن الشروط واألحكام المتعلقة بتنفيذ 

صفقة االندماج وحقوق األطراف والتزاماتهم في هذا الشأن.

أي عدد 1.05720160 سهم في شركة أمانة لصالح مساهمي شركة عناية مقابل كل )1( سهم مملوك في شركة عناية.معامل المبادلة

صفقة االندماج أو الصفقة أو 
االندماج أو عملية االندماج

صفقة االندماج المقترحة بين شركة عناية في شركة أمانة وفًقا ألحكام المواد )191( إلى )193( من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( 
من المادة )49( من الئحة االندماج واالستحواذ، والتي سينتج عنها انتقال جميع أصول شركة عناية والتزاماتها إلى شركة أمانة وذلك مقابل قيام شركة أمانة 
بإصدار أسهم األسهم الجديدة لصالح المساهمين في شركة عناية وذلك من خالل زيادة رأس ماله من مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى 

مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف ومئتان وأربعون )288,580,240( ريال سعودي.

مستند العرض
 للمادة )38( من الئحة االندماج واالستحواذ بشأن العرض المقدم من قبل شركة أمانة إلى مساهمي شركة 

ً
مستند العرض المعد من قبل شركة أمانة وفقا

عناية، لغرض دمج شركة عناية مع شركة أمانة مقابل نقل أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة.

فترة العرض
الفترة الممتدة من تاريخ إعالن النية المؤكدة لشركة أمانة بتقديم عرض لمساهمي شركة عناية وحتى تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة 

 ألحكامها.
َ
بصفقة االندماج لكل من الشركتين أو أن يتم إنهاء اتفاقية االندماج وفقا

تاريخ اإلنهاء
(، كما تم االتفاق 

ً
هو التاريخ الذي يقع بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج )أي بتاريخ2021/10/29م( )أو أي تاريخ يليه تتفق عليه الشركتين خطيا

 على تمديد تاريخ اإلنهاء إلى 2022/04/29م. 
ً
بين الشركتين خطيا

رسوم اإلنهاء

يقصد برسوم اإلنهاء بموجب الئحة االندماج واالستحواذ هي الترتيبات التي يمكن االتفاق عليها )بعد موافقة الهيئة( بين العارض )أو العارض المحتمل( 
والشركة المعروض عليها التي تلتزم بموجبها الشركة المعروض عليها بدفع مبلغ مالي محدد عند وقوع حدث معين من شأنه إيقاف العرض أو التسبب في فشله 

ويشمل ذلك - على سبيل المثال ال الحصر – توصية مجلس إدارة الشركة المعروض عليها بقبول عرض منافس أعلى. 

 
ً
كما اتفقت الشركتين بموجب اتفاقية االندماج على أن يكون مبلغ رسوم اإلنهاء ثالثة ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( ريال سعودي، والتي تمثل تقريبا
إجمالي التكاليف والمصاريف المتوقعة المتكبدة من كل طرف من أطراف االتفاقية، لمزيد من التفاصيل حول رسوم اإلنهاء، يرجى مراجعة القسم الفرعي 

رقم )6-5-4( »رسوم اإلنهاء« من هذا التعميم(.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للشركة ذو العالقة الذي يعقد وفًقا للنظام األسا�سي.اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية لشركة 
أمانة الخاصة بصفقة االندماج

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة والذي سيعقد للتصويت على صفقة االندماج وعدد من القرارات األخرى ذات العالقة، وتتمثل هذه القرارات 
فيما يلي:

الموافقة على أحكام وشروط اتفاقية االندماج المبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 2021/04/29م(.- 1

الموافقة على زيادة رأس مال شركة أمانة من مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين - 2
ألف ومئتان وأربعون )288,580,240( ريال سعودي، وزيادة عدد األسهم من ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم إلى ثمان وعشرون مليون وثمانمائة 
وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون )28,858,024( سهم وذلك وفًقا ألحكام اتفاقية االندماج اعتباًرا من تاريخ نفاذ قرار االندماج وفًقا لنظام الشركات 

واتفاقية االندماج.

الموافقة على التعديالت المقترحة على النظام األسا�سي لشركة أمانة وفًقا للصيغة الموضحة من الملحق )5( بعنوان )التعديالت على النظام األسا�سي - 3
لشركة أمانة المرتبطة بصفقة االندماج( ووفًقا للصيغة الموضحة من الملحق )5( بعنوان )التعديالت العامة على النظام األسا�سي لشركة أمانة( من 

هذا التعميم.

 لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعاله.- 4
ً
تفويض مجلس إدارة شركة أمانة بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا

وستكون بنود الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة هي التصويت على زيادة رأس المال، وأحكام اتفاقية االندماج، والتعديالت المقترحة على النظام 
األسا�سي لشركة أمانة بصفقة االندماج )ملحق )5( من هذا التعميم(، والتصويت على التعديالت األخرى المقترحة على النظام األسا�سي لشركة أمانة )ملحق 
)5( من هذا التعميم(، وتفويض مجلس إدارة شركة أمانة أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة شركة أمانة بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد 

يكون ضرورًيا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة التي تخص صفقة االندماج.

الجمعية العامة غير العادية لشركة 
عناية الخاصة بصفقة االندماج

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية والذي سيعقد للتصويت على العرض المقدم من شركة أمانة وعدد من القرارات األخرى ذات العالقة، 
وتتمثل هذه القرارات فيما يلي:

الموافقة على أحكام اتفاقية االندماج المبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 2021/04/29م(.- 1

 لتنفيذ - 2
ً
تفويض مجلس إدارة شركة عناية أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة شركة عناية، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا

أي من القرارات المذكورة أعاله.

وستكون بنود الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية هي التصويت على أحكام اتفاقية االندماج، وتفويض مجلس إدارة شركة عناية، أو أي شخص مفوض 
من قبل مجلس إدارة شركة عناية، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورًيا لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بصفقة االندماج. 
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المصطلحات والتعريفات 

زيادة رأس المال
هي الزيادة المقترحة في رأس مال شركة أمانة من مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين 
ألف ومئتان وأربعون )288,580,240( ريال سعودي من خالل إصدار خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون )15,858,024( 

سهم عادي جديد لصالح المساهمين في شركة عناية لغرض اندماج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة.

األسهم العادية بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم في رأس مال شركة أمانة أو شركة عناية.األسهم

األسهم الجديدة أو أسهم العوض
هي األسهم الجديدة في شركة أمانة التي سيتم إصدارها لمساهمي شركة عناية نتيجة صفقة االندماج والبالغ عددها إصدار خمسة عشر مليون وثمانمائة 
وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون )15,858,024( سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد )وال تختلف هذه األسهم 

الجديدة عن األسهم الحالية المصدرة لشركة أمانة بأي شكل من األشكال(.

ترخيص مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين )حيثما ينطبق الصادر عن البنك المركزي السعودي(.ترخيص البنك المركزي السعودي

بوليصة التأمين أو وثيقة التأمين
عقد تتعهد بمقتضاه شركة التأمين بأن تعوض المؤمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطاة بالوثيقة أو البوليصة، وذلك مقابل االشتراك الذي يدفعه 

المؤّمن له لشركة التأمين.

تحويل أعباء المخاطر من المؤمن له إلى المؤمن )أو شركة التأمين( وتعويض من تعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمن )أو شركة التأمين(.التأمين

وسطاء التأمين الذين يقومون بالتفاوض مع شركات التأمين إلتمام عملية التأمين لصالح المؤمن لهم لقاء مقابل مادي.الوسطاء

 لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.الوديعة النظامية
ً
نسبة من رأس المال المدفوع لشركة التأمين الواجب اقتطاعها كوديعة سندا

إعادة التأمين
تحويل أعباء المخاطر المؤمن عليها من المؤّمن إلى معيد التأمين، وتعويض المؤّمن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمن لهم إذا تعرضوا للضرر أو 

الخسارة.

أخصائي تسوية المطالبات 
التأمينية

الشخص االعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية المطالبات التأمينية نيابة عن شركة التأمين.

إجمالي أقساط عقود التأمين المكتتبة خالل فترة محددة دون اقتطاع األقساط المسندة إلى شركات إعادة التأمين.إجمالي األقساط المكتتبة

األقساط المتنازل عنها لفائدة شركات إعادة التأمين في إطار عمليات إعادة التأمين.األقساط المسندة

الجزء من األقساط المكتتبة الذي يغطي أخطاًرا تتعلق بالفترات المالية الالحقة.األقساط غير المكتسبة

المطالبات تحت التسوية
المطالبات والحوادث التي قام المؤَمن له بإخطار شركة التأمين عنها والتي مازالت قيد البحث ولم تتم تسويتها أو دفعها، وهي تعادل قيمة الخسائر التي يطالب 

بها المؤَمن له وذلك بناء على مبالغ التأمين في الوثيقة.

مجموع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بما فيها العموالت والجزء من المصاريف المتعلقة باإلدارة والتكاليف العامة األخرى التي تعود إلى عمليات التأمين.تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

قيمة ما تدفعه شركة التأمين للمؤمن لهم كتعويض عن االخطار أو االضرار التي تعرضوا لها بحسب شروط وأحكام وثيقة التأمين.إجمالي المطالبات المدفوعة

إجمالي المطالبات بعد خصم حصة معيدي التأمين من تلك المطالبات.صافي المطالبات المدفوعة

اجراءات تقوم بها شركات التأمين سواء أكانت فنية أو قانونية قد تؤخر صرف المطالبات لمستحقيها من حملة الوثائق في نفس فترة االستحقاق.تسوية المطالبات

غ عنها في تاريخ إعداد القوائم المالية.مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
ّ
المبالغ المستحقة على الُمؤّمن لصالح المؤمن لهم جراء المطالبات التي حدثت ولم يبل

المطالبات التي تم صرفها خالل الفترة بعد إجراء التسويات الخاصة بالمطالبات تحت التسوية.صافي المطالبات المتكبدة

صافي نتائج أعمال شركة التأمين من التأمين، ويمثل الفرق بين إجمالي اإليرادات وإجمالي التكاليف والمصروفات.فائض عمليات التأمين

وهي الديون التي تكون أًي من الشركتين غير متأكدة من قدرتها على تحصيلها من العميل.ديون مشكوك في تحصيلها

إعادة التأمين االختياري 
)Facultative(

طريقة اختيارية إلعادة التأمين لكل حالة على حدة يكون فيها لمعيد التأمين الخيار في قبول المخاطر المعروضة عليه أو رفضها.

طريقة توزيع مبالغ التأمين )سواء كانت أقساط أو مطالبات( بين شركة التأمين ومعيد التأمين بنسبة معينة متفق عليها.إعادة التأمين النسبي

فائض الخسارة )إعادة التأمين غير 
النسبي(

نوع غير نسبي من اتفاقيات إعادة التأمين حيث يتعن على المؤَمن له أن يتنازل عن بعض المخاطر ضمن مبالغ معينة تزيد عن قيمة الخسارة والتي وافق 
المؤمن على قبولها، ويتعهد معيد التأمين أن يتقبل التأمين على المخاطر المسندة إليه.

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبرم عقد التأمين.المؤَمن له

شركة التأمين التي تقبل عقود التأمين من المؤَمن له وتتولى التعويض عن األخطار التي يتعرض لها المؤَمن له بشكل مباشر.المؤِمن

هي إشعار كتابي يقدمه المؤَمن له للمؤِمن يطلب تعويض عن حادثة مغطاة بموجب أحكام وثيقة التأمين.المطالبة

التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية وإدارة البرامج الطبية.التأمين الصحي 

التأمين العام
يشمل التأمين العام ثالثة أنواع وهي التأمين البحري والذي يشمل التأمين على البضائع المنقولة بحًرا وهياكل السفن، والتأمين الهند�سي والذي يغطي 
أخطار المقاولين وأخطار التركيب واالنشاءات واألجهزة الكهربائية اإللكترونية وكسر اآلالت، وتأمين المركبات والذي يغطي الخسائر والمسؤوليات المتعلقة 

بالمركبات عدا مخاطر النقل.

التأمين من الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.تأمين المركبات

عقد بين المؤِمن والمؤَمن له يتعهد فينه المؤِمن دفع استحقاقات الوفاة للمستفيدين المعالين من قبل حامل وثيقة التأمين عند وفاته.تأمين الحياة

التأمين الجماعي
 من موظفي شركة أو أعضاء منظمة. ينقسم هذا النوع من التأمين إلى تأمين المركبات الجماعي، تأمين 

ً
تغطية تأمينية لمجموعة من األشخاص، تتكون عادة

الحياة الجماعي، والتأمين الطبي الجماعي.

المبالغ التي يجب على كال الشركتين اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية.االحتياطي النظامي

العمولة المتحصلة جراء إعادة التأمين على مؤِمٍن آخر، ضد جميع أو جزء من مخاطر التأمين أو إعادة التأمين.عموالت إعادة التأمين
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المسؤوليات التأمينية، أي القيمة التي توضع لتغطية المخاطر المتوقعة الناتجة عن مجموعة من الوثائق والتزاماتها المالية.المخصصات الفنية

معدل االحتفاظ
مقياس ألقساط التأمين المكتتب بها التي تحتفظ بها شركة التأمين، ويمكن الحصول عليه من خالل قسمة صافي أقساط التأمين المكتتب بها على إجمالي 

األقساط المكتتبة.

نسبة المطالبات المتكبدة إلى صافي األقساط المكتسبة.معدل الخسارة

صافي معدل الخسارة زائد صافي نسبة العمولة زائد صافي نسبة المصاريف.صافي النسبة الموحدة

وهي الطريقة التي يتم بموجبها توزيع ربح شركة التأمين أو إعادة التأمين على أصحاب وثائق التأمين.توزيع الفائض

محفظة أًي من الشركتين االستثمارية هي أداة مركبة من أدوات االستثمار تحتوي على أصلين أو أكثر.المحفظة االستثمارية

تصنيف من المرجح أنه ال يتغير.مستقر 

أي يوم باستثناء يومي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية.يوم عمل

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.الهيئة أو هيئة السوق المالية

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية هيئة المنافسة

تداول أو السوق 
 لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 

ً
( إحدى شركات مجموعة تداول السعودية، المؤسسة وفقا

ً
هي شركة تداول السعودية )شركة السوق المالية السعودية سابقا

 لنظام السوق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، والجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل 
ً
1428/02/29هـ )الموافق 2007/03/19م( وذلك تنفيذا

 تقوم بإدراج األوراق المالية وتداولها. 
ُ

كسوق لألوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02ه )الموافق 2003/07/31م(.نظام السوق المالية

نظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(.

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 
شركات التأمين التعاوني أو

الالئحة التنفيذية
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة الصادرة من البنك المركزي السعودي بتاريخ 1425/03/01هـ )الموافق 2004/04/20م(.

نظام الشركات
نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/ 01/ 1437 هـ )الموافق 2015/11/10م(، والمعّدل بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ 79( 

وتاريخ 1439/7/25هـ )الموافق 2018/04/11م(.

اليوم الذي يتم فيه إدراج األسهم الجديدة لمساهمي شركة عناية في شركة أمانة في تداول وفًقا لشروط وأحكام اتفاقية االندماج.إتمام صفقة االندماج

قرارات االندماج

القرارات التي سيتم عرضها على مساهمي كل من شركة أمانة وشركة عناية فيما يتعلق بصفقة االندماج، وهي على النحو التالي:

فيما يخص شركة أمانة: الموافقة على اندماج شركة عناية في شركة أمانة وفًقا ألحكام المواد )191( إلى )193( من نظام الشركات، من خالل إصدار  	
شركة أمانة خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون )15,858,024( سهم عادي وذلك بواقع 1.05720160 سهم في شركة 
أمانة مقابل كل سهم في شركة عناية، وذلك وفًقا لشروط وأحكام اتفاقية االندماج، بما في ذلك الموافقة على األمور التالية المتعلقة بصفقة االندماج:

الموافقة على أحكام اتفاقية االندماج المبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 2021/04/29م(.أ- 

الموافقة على زيادة رأس مال شركة أمانة من مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة ب- 
وثمانين ألف ومئتان وأربعون )288,580,240( ريال سعودي وذلك وفًقا لشروط وأحكام اتفاقية االندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ 

قرار االندماج وفًقا ألحكام نظام الشركات واتفاقية االندماج.

الموافقة على التعديالت المقترحة على النظام األسا�سي لشركة أمانة وفًقا للصيغة الموضحة في الملحق رقم )1( من هذا التعميم، على أن تسري ج- 
هذه التعديالت عند نفاذ قرار االندماج.

تفويض مجلس إدارة شركة أمانة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس اإلدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورًيا لتنفيذ أي د- 
من القرارات المذكورة أعاله.

فيما يخص شركة عناية: الموافقة على العرض المقدم من شركة أمانة لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة وفًقا ألحكام المواد )191( إلى )193( من  	
نظام الشركات، من خالل إصدار )1.05720160( سهم في شركة أمانة مقابل كل سهم في شركة عناية وانقضاء شركة عناية نتيجة لذلك، وذلك وفًقا 

للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية االندماج، بما في ذلك الموافقة على األمور التالية المتعلقة بصفقة االندماج:

الموافقة على أحكام اتفاقية االندماج المبرمة بين شركة عناية وشركة أمانة بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 2021/04/29م(.أ- 

تفويض مجلس إدارة شركة عناية، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس اإلدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي ب- 
من القرارات المذكورة أعاله.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.مجلس التعاون لدول الخليج

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة

المملكة العربية السعودية.المملكة

نظام العمل
يقصد به نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ 1426/08/23هـ )الموافق 2005/09/27م( والمعدل بموجب المرسوم الملكي 

)م/ 5( وتاريخ 1442/07/01 هـ )الموافق 2020/08/26م(.

الئحة االندماج واالستحواذ
الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-50-2007 وتاريخ 21/ 1428/09ه )الموافق 2007/10/03م( 

والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3- 45 - 2018 وتاريخ 1439/8/7ه )الموافق 2018/04/23م(.

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.الوزارة

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3- 123 - 2017 وتاريخ 1439/04/09ه 
)الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1- 7- 2021 وتاريخ 1442/6/1ه )الموافق 2021/1/14م(.
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طرف ذو عالقة

يقصد به بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، مايلي:

تابعي المصدر.- 1

المساهمين الكبار في المصدر.- 2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.- 3

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )4،3،2،1أو5( أعاله.- 6

أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )5،4،3،2،1أو6( أعاله.- 7

ويقصد به في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الزوج والزوجة واألوالد القصر. قريب

القوة القاهرة

ا ال يمكن ألي طرف من أطراف اتفاقية االندماج السيطرة عليه بشكل معقول، ويكون له تأثير جوهري على تنفيذ صفقة االندماج، )على سبيل 
ً
ا أو ظرف

ً
تعني حدث

المثال ال الحصر، الحروب، الثورات، إضراب العمال، وأعمال الشغب، والهجمات اإلرهابية، والحصار، والحظر، واألعمال التخريبية، والتهديدات بالحروب، 
وقطع العالقات الدبلوماسية، والحرائق، واالنفجارات، والعواصف، واإلعصارات، والفيضانات، والزالزل، واالوبئة، وغير ذلك من الكوارث الطبيعية المادية 

ا من أحداث القوة القاهرة. 
ً
عتبر حدث

ُ
 له ال ت

ً
وانقطاع التيار الكهربائي ولتجنب الشك، فإن وباء كورونا والتدابير التي تتخذها أي سلطة حكومية استجابة

هي األسهم أو األوراق المالية التي تم قبول إدراجها في تداول.مدرجة

هو التاريخ الذي سيصبح في إدراج األسهم الجديدة لشركة أمانة سارًيا.تاريخ اإلدراج

وزارة االستثمار في المملكة العربية السعودية.وزارة االستثمار

البنك المركزي السعودي )مؤسسة النقد العربي السعودي سابًقا(.البنك المركزي

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.الريال السعودي

فيما يتعلق بشركة، أي شركة أخرى تسيطر عليها تلك الشركة.شركة تابعة

شخص يمتلك )5%( أو أكثر من األسهم في شركة أمانة أو في شركة عناية.مساهم كبير أو المساهمون الكبار

أمانة الخليج للتأمين ش.م.ب
شركة أمانة الخليج للتأمين ش.م.ب، وقد تأسست عام 1992م في مملكة البحرين كشركة مساهمة بحرينية مقفلة، وتقوم شركة أمانة الخليج للتأمين )ش م 

ب( بمزاولة جميع عمليات التأمين وعمليات الضمان والتعويض واستثمار المال واألصول.

وشركة ميونخ ري
 تنشط شركة ميونيخ ري في قطاع التأمين عبر شركتها التابعة مجموعة 

ُ
شركة ميونخ ري وقد تأسست عام 1870م، وهي في قطاع إعادة التأمين في العالم. حيث

إيرغو للتأمين، وفي قطاع إدارة األصول عبر شركتها التابعة ميونيخ إيرغو إدارة األصول. يقع مقر شركة ميونيخ ري الرئيس في مدينة ميونيخ - ألمانيا.

الشركة الوطنية للضمان الصحي 
)ضمان(

الشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان(، وقد تأسست في أبوظبي - اإلمارات عام 2005م كشركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة )80%( من قبل حكومة 
أبوظبي بينما تملك حصة )20%( المتبقية شركة ميونخ ري. يقع مقر الشركة الوطنية للضمان الصحي الرئيس في مدينة أبوظبي –اإلمارات. تتخصص الشركة 

الوطنية للضمان الصحي في قطاع التأمين الصحي.

العرض
العرض المقدم من شركة أمانة إلى مساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة مقابل إصدار األسهم الجديدة لهم في شركة أمانة وفًقا 

ألحكام المواد )191( إلى )193( من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من المادة )49( من الئحة االندماج واالستحواذ.

فترة اعتراض الدائنين
الفترة التي يحق لدائني شركة عناية خاللها تقديم اعتراضاتهم على صفقة االندماج وفًقا ألحكام المادة )193( من نظام الشركات، وتبدأ من تاريخ نشر الموافقة 

على قرارات االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية وتستمر لمدة )30( يوًما.

نفاذ قرار االندماج
( وذلك وفًقا ألحكام المادة )193( من نظام 

ً
بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقا

الشركات.

آخر سعر تم تداول األسهم عليه في يوم التداول ذي الصلة وفق اآللية المحددة من قبل تداولسعر اإلغالق

قواعد اإلدراج
قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )3- 123 - 2017( بتاريخ 1439/04/09هـ والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 

1- 104 -2019 وتاريخ 1441/02/01 ه.

الئحة حوكمة الشركات
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )8- 16 -2017( وتاريخ 1438/5/16هـ بناًء على نظام الشركات الصادر 

بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2021-7-1 وتاريخ 1442/6/1هـ.

ما تفرضه لوائح العمل في المملكة العربية السعودية على الشركات العاملة في المملكة من توظيف لنسبة معينة من السعوديين.السعودة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة.هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة.الهيئة العامة لإلحصاء

الهيئة السعودية للمراجعين 
)SOCPA( والمحاسبين

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.

وزارة المالية في المملكة.وزارة المالية

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة.

السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة ميالدية.السنة المالية

النظام األسا�سي للشركة ذات الصلة.النظام األسا�سي
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المصطلحات والتعريفات 

نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 1425/1/15هـ.نظام ضريبة الدخل

 عن وضع وتنفيذ القرارات االستراتيجية للشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.كبار التنفيذيين
ً
أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤوال

التاريخ الهجري.هـ )هجري(

التاريخ الميالدي.م )ميالدي(

المساهمون في أي من الشركتين ذات الصلة.المساهمون

الجمهور

يعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:

تابعي الُمصدر.- 1

المساهمين الكبار في الُمصدر.- 2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.- 3

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.- 4

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.- 5

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )5،4،3،2،1( أعاله- 6

أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )6،5،4،3،2،1( أعاله.- 7

 ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.
ً
األشخاص الذين يتصرفون باإلتفاق معا

اإلنماء لالستثمار.المستشار المالي

مكتب محمد أحمد الضبعان للمحاماة واالستشارات القانونية المستشار القانوني لشركة أمانة 

مستشار العناية المهنية المالية 
والزكوية والضريبية لشركة أمانة

كي بي إم جي لالستشارات المهنية.

شركة بدري منجمنت كونسولتن�سي.المستشار االكتواري لشركة أمانة 

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه – محاسبون قانونيون و السيد العيوطي وشركاه – محاسبون ومراجعون قانونيون. مراجع الحسابات لشركة أمانة

شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون.محاسب القوائم المالية االفتراضية

المستشارين
كل من المستشار المالي والمستشار القانوني ومستشار العناية الالزمة المهنية المالي والمستشار االكتواري ومستشار التقييم للمحفظة التأمينية ومحاسب 

القوائم المالية االفتراضية ومراجع الحسابات مجتمعين.

الدوالر األمريكيدوالر

أي شخص طبيعي أو اعتباري.الشخص

القوائم المالية
البيانات المالية المراجعة لشركة أمانة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديمسبر 2018م و 2019م و 2020م والبيانات المالية المراجعة لشركة عناية 

للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م.

األوقات التي يمكن خاللها بيع وشراء األسهم في السوق بحسب ما تنص عليه تداول من وقت آلخر.فترة التداول

هو اإلعالن الذي صدر بتاريخ 1442/09/20 هـ )الموافق 2021/05/02م( بخصوص الصفقة وفًقا للمادة 17)هـ( من الئحة االندماج.اإلعالن، أو إعالن النية المؤكدة

خطة لتنظيم عملية دمج األعمال 
بعد االنتهاء من عملية االندماج

.)Detailed Transition Plan( الخطة التي سيتم تطويرها بإشراف مجلس إدارة الشركة الدامجة لتنظيم عملية دمج األعمال بعد االنتهاء من عملية االندماج

دمج األعمال
ويقصد به دمج أعمال كل من شركة أمانة وشركة عناية )بما في ذلك دمج الوظائف اإلدارية والهيكل التنظيمي وأنظمة المعلومات وغيرها( لتحقيق حسن سير 

أعمال الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج.

S&P.وكالة ستاندرد آند بورز وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني

A.M.Best.وكالة إيه إم بست وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني تركز على قطاع التأمين في جميع أنحاء العالم

Moody’s.كالة مودي وهي وكالة أمريكية متخصصة باألبحاث االقتصادية و التحليالت المالية و تقييم مؤسسات خاصة و حكومية من حيث القوة المالية و االئتمانية

»A« تصنيف
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنفة معرضة إلى حد ما لآلثار الضارة للتغيرات في الظروف االقتصادية، ولكن لديها قدرة 
عالية على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتجدر المالحظة أنه تمت إضافة عالمة موجبة )+( لدرجة التصنيف إظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث 

أن اإلشارة الموجبة )+( تشير إلى الحد األعلى في مجموعة »A« )مخاطر منخفضة(.

»AA-« تصنيف
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنفة لديها قدرة عالية جدا على الوفاء بالتزاماتها المالية بالتزاماتها المالية. وتجدر 

المالحظة أنه تمت إضافة عالمة سالبة )-( لدرجة التصنيف إظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف.

»A-« تصنيف
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنفة لديها قدرة كافية للوفاء بالتزاماتها المالية. وتجدر المالحظة أنه تمت إضافة 
عالمة سالبة )-( لدرجة التصنيف إظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن اإلشارة الموجبة )-( تشير إلى الحد األعلى في مجموعة »A« )مخاطر 

.)
ً
منخفضة جدا

»BBB« تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنفة لديها قدرة كافية للوفاء بااللتزامات المالية،.تصنيف

»A+« تصنيف من قبل وكالة إيه إم بست ويعني أن الجهة المصنفة لديها قدرة ممتازة للوفاء بالتزامات التأمين المستمرة.تصنيف

»A3« تصنيف من قبل وكالة إيه إم بست ويعني أن الجهة المصنفة تعتبر االلتزامات لديها ذات نوعية مرتفعة و معرضة لدرجة منخفضة من المخاطر.تصنيف
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عوامل المخاطرة 

عوامل المخاطرة - 2
يجب على مساهمي شركة أمانة قراءة المخاطر الواردة في هذا القسم، باإلضافة إلى جميع األقسام األخرى والمعلومات الواردة في هذا التعميم ودراستها بعناية، وذلك 
للتصويت بالموافقة أو الرفض على القرارات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج. علًما بأن المخاطر الموضحة في هذا 
التعميم قد ال تشتمل على كافة المخاطر التي قد تواجهها شركة أمانة وشركة عناية حالًيا أو التي تم رصدها قبل أو بتاريخ صدور هذا التعميم. يجدر بالذكر بأنه قد 
تكون هناك عوامل مخاطرة إضافية غير المخاطرة الواردة في هذا القسم، وهذه المخاطر قد تؤثر سلًبا على الشركة الدامجة لكنها إما غير معلومة لمجلس إدارة شركة 
أمانة بتاريخ صدور هذا التعميم أو أنها ال تعتبر من العوامل التي قد تؤثر على الصفقة بتاريخ صدور هذا التعميم أو أن مجلس إدارة الشركة الدامجة لم يّر أنها جوهرية 

لدرجة الخطر الواجب اإلفصاح عنه بتاريخ صدور هذا التعميم. 

 وبشكل جوهري على نشاط شركة أمانة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية المستقبلية 
ً
إن تحقق أي من المخاطر المبينة في هذا القسم سيؤثر سلبا

وربحية أسهمها في حال تمت صفقة االندماج، كما أن تحقق أي مخاطر أخرى )غير المخاطر المذكورة أدناه( إما لعدم علم مجلس إدارة شركة أمانة بها حالًيا أو لعدم 
 بشكل سلبي على نشاط الشركة الدامجة ومركزها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عملياتها 

ً
اعتبار تلك المخاطر أنها جوهرية بتاريخ صدور هذا التعميم، سيؤثر أيضا

وربحية أسهمها. وفي حال كان أي من المساهمين بحاجة ألي تفسير إضافي أو كان لديه أي شكوك أو مخاوف بخصوص محتوى هذا التعميم و/أو صفقة االندماج، 
دة فيما يلي لم  يتوجب عليه الحصول على استشارة خاصة من قبل مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق المالية.يجدر بالذكر أن المخاطر المحدَّ
 أو غير 

ً
سَرد بتسلسل يعبر عن مدى أهميتها وأثرها السلبي الذي قد ينعكس على شركة أمانة في حال تمت صفقة االندماج، كما أن المخاطر االضافية المجهولة حاليا

ُ
ت

الجوهرية قد يكون لها ذات التأثيرات المبينة في هذا التعميم.

المخاطر المرتبطة بصفقة االندماج وبأعمال الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج  2-1

المخاطر المرتبطة بعدم تحقيق القيمة المضافة المرجوة من عملية االندماج  2-1-1
 راجع القسم الفرعي رقم )4-2( »دوافع االندماج واآلثار المترتبة على شركة أمانة«( بتوقعات مستقبليٍة، حيث ال يمكن 

ً
ترتبط معظم مبررات صفقة االندماج )فضال

 لذلك، وفي حال عدم تحقق النتائج المرجوة من عملية االندماج كلًيا أو جزئًيا سيؤثر ذلك بشكل 
ً
إعطاء تأكيدات على تحققها أو تحّقق أي من النتائج المرجوة منها. تبعا

سلبي على األداء المالي للشركة الدامجة وعلى نتائج عملياتها بعد إتمام صفقة االندماج.

المخاطر المرتبطة بعملية التقييم بمعامل المبادلة لصفقة االندماج  2-1-2
 لزيادة رأس المال لصالح مساهمي شركة عناية بناًء على تقييم مالي تم إجراؤه على الشركتين. وعلى أساس 

ً
تّم تحديد عدد األسهم التي ستصدرها شركة أمانة تبعا

 معامل مبادلة األسهم بين الشركتين الدامجة والشركة المندمجة. وقد تّم إعداد التقييم بعد تطبيق المعايير المهنية الالزمة، لقد ُبنيت 
ً
هذا التقييم، تم تحديد أيضا

عملية التقييم على أساس القيمة الدفترية لحقوق الملكية للشركتين كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م،وذلك بعد اجراء التعديالت الناتجة 
عن تقارير الفحص المنهي النافي للجهالة والمتفق عليها بين إدارة الشركتين .

قامت إدارة شركة أمانة وإدارة شركة عناية بمراجعة كافة التعديالت المقترحة من قبل مستشاري الفحص المنهي النافي للجهالة على القيمة الدفترية لحقوق الملكية 
لشركة أمانة وشركة عناية، حيث بلغت إجمالي التعديالت المقترحة من قبل مستشاري العناية المهنية على القيمة الدفترية لحقوق الملكية )كما في 30 سبتمبر 
 من شركة عناية وشركة أمانة ما قيمته )24,925,000( ريال سعودي و )62,171,000( ريال سعودي على التوالي. )لمزيد من المعلومات عن تلك 

ً
2020م( لكال

التعديالت فضال راجع القسم رقم )4-4( »تقييم شركة عناية وشركة أمانة« من هذا التعميم(.

قامت الشركتين بمناقشة تلك التعديالت المقترحة للوصول إلى اتفاق حيال قبول أو رفض تلك التعديالت المقترحة من مستشاري الفحص المنهي النافي للجهالة 
للشركتين وتم بعد ذلك االتفاق على قبول عدد من التعديالت على القيمة الدفترية لحقوق الملكية لكل من شركة أمانة وشركة عناية )والموضحة الجدول رقم )13( 

و الجدول رقم )14( من هذا التعميم(.

تم االتفاق مابين الشركتين على أن يتم تعديل حقوق الملكية لشركة عناية )كما في 2020/09/30م( بتخفيضها بمبلغ )3,100,000( ريال سعودي، و يتم تعديل 
حقوق الملكية لشركة أمانة )كما في 2020/09/30م( وذلك بتخفيضها بما قيمته )33,362,000( ريال سعودي.  

 على عملية التقييم والتعديالت ذات العالقة. إضافة إلى ذلك فقد تم االفتراض بأن 
ً
إن أي إخفاء أو تظليل ألي من المعلومات التي تم االفصاح عنها يؤثر جوهريا

القوائم المالية المنشورة هي صحيحة وعادلة وتعكس الوضع المالي الصحيح للشركتين. وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد خطر مستمر ينشأ بسبب إمكانية تغُير العوامل 
واالفتراضات التي ُبني عليها التقييم وتحديد معامل المبادلة المتفق عليه في اتفاقية االندماج، ويعود ذلك إلى أنه منذ تاريخ 1442/09/17 هـ الموافق 2021/04/29م 
)وهو تاريخ توقيع اتفاقية االندماج( قامت كل من الشركتين بممارسة أعمالها التشغيلية المعتادة، وسوف تستمر ممارسة األعمال التشغيلية االعتيادية لكل من 
الشركتين حتى إتمام صفقة االندماج مما يجعل المركز المالي لكل من الشركتين عرضة للتغيير، أنه في حال عدم صحة أي من االفتراضات المشار إليها أو وقوع أي تغير 
كبير في االفتراضات المستخدمة نتيجة لتقلبات السوق أو كيفية إدارة األعمال التشغيلية للشركتين أو تأخر إتمام صفقة االندماج ألي سبب من األسباب أو حدوث أي 
تغيرات في األوضاع السياسية و/أو غيرها من األوضاع التي قد تؤثر على الوضع المالي ألي من الشركتين، سيؤدي ذلك إلى التأثير بشكل جوهري على تقييم الشركتين مما 
يعني أن معامل المبادلة المتفق عليه ال يعكس القيمة العادلة للشركتين وبالتالي احتمالية قيام شركة أمانة بإصدار أسهم بقيمة تزيد عن القيمة العادلة ألسهم شركة 
 على المساهمين 

ُ
عناية األمر الذي سينتج عنه نسبة ملكية أكبر لمساهمي شركة عناية في الشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج األمر الذي سينعكس سلبيا

الحاليين لشركة أمانة قبل إتمام صفقة االندماج. 
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عوامل المخاطرة 

المخاطر المرتبطة بعملية التكامل بعد االندماج  2-1-3
تتطلب صفقة االندماج وضع آلية واضحة وفريق عمل متفّرغ لضمان حسن التكامل بين كافة العناصر البشرية والمادية لكل من شركة أمانة وشركة عناية. حيث 
سيتم تطوير خطة لتنظيم عملية دمج األعمال بعد االنتهاء من عملية االندماج وبالتنسيق بين كل من شركة أمانة وشركة عناية. الجدير بالذكر أنه بعد إتمام عملية 
 نظًرا إلمكانية اختالف 

ً
االندماج، سوف ينتج عن عملية التكامل الكثير من اإلجراءات والخطوات المتناسقة المطلوب تنفيذها بنجاح، وقد ال يكون هذا األمر متاحا

آليات وأساليب العمل المطّبقة من قبل كل من الشركتين. وفي حال عدم قدرة شركة أمانة على التعامل مع آليات دمج األعمال وإدارتها بشكل فّعال، ستتأثر أعمال 
 على أعمال الشركة 

ً
وإنتاجية الشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج وسيؤدي ذلك إلى عدم تحقيق المنافع المتوقعة من صفقة االندماج، وبالتالي التأثير سلبا

الدامجة وأرباحها وتكاليفها وصافي دخلها وأصولها والتزاماتها وتوقعاتها المستقبلية وعلى النتائج المالية الموحدة ونتائج العمليات بعد إتمام صفقة االندماج.

المخاطر المرتبطة بتأثير اإلعالن عن صفقة االندماج عىل أعمال الشركتين  2-1-4
من المحتمل أن يؤثر اإلعالن عن صفقة االندماج على أعمال كال الشركتين الدامجة والمندمجة وذلك نتيجة لتحول تركيز إدارة شركة أمانة وشركة عناية إلى العمل 
على إتمام صفقة االندماج األمر الذي سيؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للعمالء الحاليين أو المحتملين للشركتين مّما قد يدفعهم إلى عدم التعامل مع الشركتين، 
باإلضافة إلى نشوء أي خوف أو عدم استقرار لدى الموظفين والمدراء األساسيين في الشركتين من ناحية إمكانية فقدانهم لوظائفهم بعد إتمام صفقة االندماج. 
وعليه، فإن عدم قدرة الشركتين على التعامل مع هذه االنعكاسات المحتملة وإدارتها بشكل فعال سيؤدي إلى التأثير السلبي على أعمال الشركتين وعلى إنتاجيتهما 

ونتائجهما المالية.

المخاطر المرتبطة بتأخر أو إيقاف إتمام صفقة االندماج بسبب اإلجراءات المتصلة بفترة اعتراض الدائنين  2-1-5
ُيشترط إلتمام صفقة االندماج انقضاء فترة اعتراض الدائنين المشار إليها في المادة )193( من نظام الشركات تسوية أي اعتراضات مقدمة خاللها وفق أحكام نظام 
 من تاريخ نشر الموافقة على قرارات الجمعية غير العادية على صفقة 

ً
الشركات، حيث يحق لدائني شركة عناية االعتراض على صفقة االندماج خالل مدة 30 يوما

االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية. وفي حال وجود اعتراض من أي من الدائنين فسيتم إيقاف صفقة االندماج إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو تفي شركة 
 راجع القسم الفرعي )3-3-6( 

ً
، )ولمزيد من المعلومات فضال

ً
 للوفاء بالدين إذا كان آجال

ً
 كافيا

ً
 أو تقّدم شركة عناية أو شركة أمانة ضمانا

ً
عناية بالدين إن كان حاال

)»فترة اعتراض الدائنين«( من القسم رقم )6( )»المعلومات القانونية«(. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه سيؤدي تأخر إتمام صفقة االندماج أو إيقافها بسبب فترة اعتراض الدائنين وإجراءات التعامل مع الديون المحتملة )خاصة إذا ماتم رفع تلك 
االعتراضات إلى المحاكم ذات االختصاص من قبل دائني عناية(، إلى عدم تحقق المنافع المرجوة من صفقة االندماج أو تأخر تحققها أو يؤدي إلى زيادة التكاليف 
 على أعمال الشركة 

ً
المرتبطة بالصفقة أو خسائر في األرباح أو إلى خسائر إضافية غير متوقعة تنتج من تأخر أو إيقاف إتمام صفقة االندماج، وبالتالي التأثير سلبا

الدامجة وأرباحها وتكاليفها وصافي دخلها وأصولها والتزاماتها وتوقعاتها المستقبلية .

المخاطر المرتبطة باختالف رغبة الشركة الدامجة يف التعرض للمخاطر  2-1-6
من المحتمل أن تختلف رغبة الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج في التعرض للمخاطر عن رغبة شركة أمانة أو شركة عناية الحالية في التعرض للمخاطر، 
حيث أن تلك المخاطر يتم تقييمها من قبل قسم إدارة المخاطر لكل شركة بشكل مستقل، وبالتالي من الممكن أن يؤدي االندماج إلى اختالف توجه قسم المخاطر 
بالشركة الدامجة فيما يتعلق بتدني أو زيادة رغبة التعرض للمخاطر، وذلك فيما يتعلق باستهداف فئات معينة من العمالء أو السياسة العامة في التعامل مع العمالء 
في فئة من الفئات مما يؤدي إلى تقليل الخدمات والمنتجات المقدمة لهم. بناًء عليه، حيث في حال تدني رغبة الشركة الدامجة في التعرض للمخاطر، قد تقوم الشركة 
الدامجة بعدم تجديد وثائق التأمين مع بعض العمالء في بعض الفئات ممن ال يتوافقون مع نسبة التعرض للمخاطر المالئمة للشركة الدامجة في حينه أو تقليل 
االهتمام بهم. أو في حال زيادة رغبة الشركة الدامجة في التعرض للمخاطر قد تقوم الشركة الدامجة بتجديد أو تقديم وثائق تأمينية مع بعض العمالء عالي المخاطر 

 على أعمال الشركة الدامجة وأرباحها وتكاليف وصافي دخلها وأصولها والتزاماتها وتوقعاتها المستقبلية.
ً
مما يؤثر سلبا

المخاطر المتعلقة برأي المستشار المالي المقدم لشركة أمانة  2-1-7
 من المستشار المالي لشركة أمانة »شركة اإلنماء لالستثمار« يفيد بأن المستشار 

ً
تلقى مجلس إدارة شركة أمانة بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 2021/04/29م( رأيا

 للعوامل واالفتراضات الموضحة في الرأي )لمزيد 
ً
المالي يرى أن معامل المبادلة عادل بالنسبة لشركة أمانة من وجهة نظر مالية كما في تاريخ تقديم الرأي، وذلك وفقا

من التفاصيل حول الرأي، الرجاء مراجعة الملحق رقم )3( من هذا التعميم(. الجدير بالذكر أن نتائج التقييم والمنهجيات المستخدمة من قبل شركة اإلنماء 
لالستثمار  في تقييم الشركتين تختلف عن المنهجية والقيمة النهائية المتفق عليها مابين الشركتين، )ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم  رقم )4-5( »تقييم 
شركة اإلنماء لالستثمار لكل من شركة أمانة وشركة عناية«( وحيث أنه لن يتم تحديث الرأي المقدم من المستشار المالي، فإنه ال يوجد ما يضمن أن يكون 
للمستشار المالي نفس الرأي حول عدالة معامل المبادلة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج، وذلك الحتمالية تغير 
العوامل واالفتراضات التي بني عليها الرأي في تاريخ تقديمه، وبالتالي قد ال يعكس رأي المستشار المالي لشركة أمانة عدالة معامل المبادلة بالنسبة للشركة الدامجة 

 على أصولها والتزامات الشركة الدامجة وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية. 
ً
مما سيؤدي إلى التأثير سلبا

المخاطر المرتبطة بدمج األعمال   2-1-8
تتطلب صفقة االندماج دمج أعمال شركة أمانة وأعمال شركة عناية، بما في ذلك دمج الوظائف اإلدارية والهيكل التنظيمي وأنظمة المعلومات وغيرها. ستكون 
الشركة الدامجة وبحكم الطبيعة المعقدة لعملية دمج األعمال فإن الشركة الدامجة معرضة لمخاطر تشغيلية ينتج عنها خسائر بسبب عدم كفاية أو فشل اإلجراءات 
الوقائية والتصحيحية واألنظمة الداخلية لديها أو بسبب عوامل خارجية أخرى. وفي حال تناولت الشركة الدامجة تعامالت غير مصرح عنها أو أخطاء في التشغيل، أو 
أخطاء كتابية عنها، أو أخطاء في حفظ السجالت الناتجة عن خلل في أجهزة الحاسوب أو أنظمة االتصاالت. سيظهر تأثير سلبي على أعمال الشركة الدامجة وال يمكن 
للشركة الدامجة ضمان عدم تكبدها ألي خسائر بسبب قصور أي من هذه الضوابط أو أنظمة الكشف أو احتواء المخاطر التشغيلية في المستقبل. في حال قصور 
أي من االجراءات أو األنظمة الداخلية في الشركة الدامجة في احتواء أو الكشف عن هذه المخاطر أو معالجتها بشكل سريع وفعال، في حال تحقق أحد أو جميع هذه 

المخاطر، سيظهر تأثير سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
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والتي سينتج عنها عدد من الصعوبات األساسية المرتبطة في العادة بدمج األعمال، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر:

ضرورة دمج الوظائف اإلدارية والتنسيق بينها، وكذلك ضرورة تحسين الهيكل التنظيمي للشركة الدامجة، ودمج أنظمة المعلومات وشبكات  	
التوزيع وتوحيد كافة المرافق والبنى التحتية.

دمج وتوحيد أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركتين وموظفيهما ورفع معنويات الموظفين واالحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتحفيزهم. 	

تقييم االلتزامات التعاقدية والمالية والتنظيمية والبيئية وغيرها من االلتزامات والمسؤوليات المرتبطة باستثمارات كل من شركة أمانة وشركة  	
عناية بشكل دقيق، بما في ذلك التنفيذ المالئم للرقابة المالية والرقابة الداخلية، وإعداد القوائم المالية في الوقت المناسب بما يتالءم مع 

السياسات المحاسبية للشركة الدامجة.

القدرة على التقييم الصحيح لحركة السوق والتركيبة السكانية والبيئة التنافسية وفرص النمو في السوق. 	

الحصول على كافة التراخيص والموافقات النظامية الالزمة من البنك المركزي وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها أو المحافظة على  	
سريانها.

وتنطوي عملية دمج أنشطة وأعمال الشركتين على مخاطر مالية وإدارية وقانونية وتشغيلية وعمالية، والتي تشمل التأثير على سير أعمال الشركة الدامجة أو فقدان 
بعض أعمالها أو موظفيها األساسيين. كما قد تتأثر بعض عقود شركة أمانة بصفقة االندماج والتي تشمل عقود خاصة بأعمال الشركة الدامجة والخدمات التي 
تقدمها لعمالئها فعلى سبيل المثال قد تتضمن تلك العقود بنود متعلقة بالحصرية،مما قد يترتب على ذلك إنهاء تلك العقود أو المطالبة بمبالغ مالية معينة من قبل 

األطراف األخرى لتلك العقود )والتي تشمل تعويضات عن األضرار( نتيجة لصفقة االندماج.

الجدير بالذكر بأن شركة أمانة لم تتمكن من حصر جميع تلك العقود وبالتالي عدم قدرتها على تحديد كافة الشروط الواردة في تلك العقود والمرتبطة بالموافقة على 
 على المركز 

ً
صفقة االندماج، االمر الذي سوف يؤثر على الشركة الدامجة نتيجة لعدم قدرتها على تقدير حجم الخسائر المترتبة على تلك العقود وبالتالي التأثير سلبا

المالي للشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.

في حال لم تتمكن شركة أمانة من الحصول على موافقة األطراف األخرى فيها على صفقة االندماج، سوف يؤدي ذلك إلى إنهاء تلك العقود أو المطالبة بمبالغ مالية 
معينة من قبل األطراف األخرى لتلك العقود، األمر الذي سيؤثر على أعمال الشركة الدامجة أو سيولتها، كما سيؤدي إلى تحمل الشركة الدامجة لمبالغ مالية غير 
متوقعة مما يؤثر سلًبا على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية وبحسب تقديرات شركة أمانة، فإن مبالغ التعويضات الناشئة عن خسارة 
تلك العقود تبلغ حوالي مبلغ 16.5 مليون ريال سعودي، وينطبق ذات األمر على عقود شركة عناية، ولمزيد من التفاصيل حول ذلك يرجى مراجعة عامل الخطر رقم 

)2-1-11( »المخاطر المرتبطة بنقل أعمال وأصول والتزامات شركة عناية« من هذا التعميم.

وفي حال عدم قدرة الشركة الدامجة على التعامل مع عمليات دمج األعمال وإدارتها بشكل فعال، فستتأثر استراتيجية النمو والربحية المتوقعة للشركة الدامجة 
وقد يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق المنافع المتوقعة من االندماج وخصوًصا المنافع المشار إليها في القسم )4-2( )»دوافع االندماج واآلثار المترتبة على شركة أمانة«( 
من هذا التعميم، أو اإلضرار بسمعة الشركة الدامجة مما سيؤدي إلى خسارة في العمالء أو الموظفين أو اإلضرار بالسمعة التجارية للشركة والتأثير على المركز المالي 

للشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.

المخاطر المرتبطة بإيرادات الشركة الدامجة وقدرتها عىل توزيع األرباح للمساهمين   2-1-9
بلغت صافي إيرادات شركة أمانة 202.1 مليون ريال في العام 2019م، في حين بلغت صافي إيراداتها عن العام 2020م ما قيمته 249.3 مليون ريال. كما لم تقم شركة 
أمانة بتوزيعات أرباح نقدية على مساهميها خالل الثالثة أعوام الماضية 2018م، 2019م، و و2020م، وال يوجد أي قيود مفروضة على شركة أمانة يختص بتوزيع 

األرباح على مساهميها. 

كما بلغت صافي إيرادات شركة عناية السعودية 98.4 مليون ريال في العام 2019م، في حين بلغت صافي إيراداتها عن العام 2020م 174.3 مليون ريال، كما لم تقم 
شركة عناية بتوزيعات أرباح نقدية على مساهميها خالل الثالثة أعوام الماضية 2018م، 2019م، وو2020م، وال يوجد أي قيود مفروضة على شركة عناية يختص 

بتوزيع األرباح على مساهميها. 

يجب األخذ بعين االعتبار إلى أنه بعد إتمام صفقة االندماج قد تتأثر أعمال وإيرادات شركة أمانة بعدد من مخاطر العوامل التشغيلية والمالية واالقتصادية وعوامل 
 إلى ذلك قد تتأثر قدرة 

ً
تتعلق بظروف سوق التأمين، والتي قد ال تتوقعها الشركة الدامجة أو التي قد تخرج عن سيطرتها، مما سيؤثر على أعمالها وربحيتها. إضافة

 من قبل البنك المركزي السعودي، حيث يتطلب توزيع األرباح على 
ً
الشركة الدامجة على توزيع األرباح على المساهمين بالقيود التي يمكن فرضها عليها مستقبال

المساهمين موافقة البنك المركزي السعودي، وقد يرى البنك المركزي السعودي في حينه – وبحسب الظروف - أنه يجب على الشركة الدامجة تعزيز رأس مالها وذلك 
عن طريق إبقاء األرباح في المركز المالي للشركة الدامجة وعدم توزيعها وذلك لدعم أعمال الشركة الدامجة. ال يمكن للشركة الدامجة التأكيد بأن إيراداتها و /أو 

احتياطاتها القابلة للتوزيع و/أو ربحية سهمها و/أو توزيع أرباحها ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم شركة أمانة قبل إتمام صفقة االندماج.

المخاطر المرتبطة بتحمل شركة أمانة بعض التكاليف غير المتكررة المتعلقة بدمج أعمال الشركتين  2-1-10
ستتحمل شركة أمانة وشركة عناية بعض التكاليف غير المتكررة المتعلقة بخطة دمج األعمال وذلك من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وحتى تاريخ نفاذ قرار االندماج. 
باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتحمل الشركة الدامجة تكاليف غير متكررة متعلقة بدمج أعمال الشركتين كالتكاليف المرتبطة بعملية مراجعة هوية الشركة 
الدامجة وعالمتها التجارية. وقد تتكبد الشركتان قبل نفاذ االندماج أو الشركة الدامجة بعد نفاذ االندماج تكاليف أعلى من المتوقع أو المخصص لها مما يؤدي 
إلى خفض صافي المنافع المتوقعة من صفقة االندماج، وبحسب تقديرات شركة أمانة فأنه من المتوقع أن تصل تكاليف دمج األعمال مانسبته 2% من مجموع 
 إليها إجمالي المصاريف األخرى لشركة أمانة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020م ) أي بحوالي سته 6 مليون ريال سعودي( أن 

ً
تكاليف ومصاريف االكتتاب مضافا

 على األوضاع المالية للشركة الدامجة وسيولتها وعملياتها ونتائجها 
ً
ارتفاع التكاليف المتعلقة بدمج األعمال عن ما تم تقدير من قبل شركة أمانة سوف سيؤثر سلبيا

المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بنقل أعمال وأصول والتزامات شركة عناية  2-1-11
سيتم تنفيذ صفقة االندماج وفقا ألحكام نظام الشركات والئحة االندماج واالستحواذ وذلك عن طريق دمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصول شركة 
 في ظل 

ً
عناية والتزاماتها إلى شركة أمانة. وقد قامت شركة أمانة بالتعاون مع مستشاريها بإجراء دراسة العناية المهنية الالزمة على أعمال شركة عناية كما تراه مناسبا

الظروف، كما قامت بالتوصل إلى اتفاق مع شركة عناية حول معامل المبادلة بناًء على عدة أمور، من بينها نتائج التقارير المعدة من قبل مستشاري شركة أمانة والتي 
تم التوصل لها من خالل دراسات العناية المهنية الالزمة التي تم إعدادها بشأن صفقة االندماج. 

 بما هو متبع 
ً
قد تتأثر دراسات العناية المهنية الالزمة المعدة من قبل شركة أمانة نتيجة لالختالف في مستوى اإلفصاح وأنظمة الرقابة الداخلية لشركة عناية مقارنة

لدى شركة أمانة. وفي حال ظهور مخاطر تشغيلية أو قانونية أو مالية جوهرية تتعلق بأعمال شركة عناية أو أصولها أو التزاماتها والتي لم يتم رصدها من قبل شركة 
أمانة ومستشاريها خالل إجراء دراسات العناية المهنية الالزمة على شركة عناية وأعمالها وأصولها، أو لم يتم توقعها أو احتسابها أو اإلفصاح عنها لشركة أمانة من قبل 

شركة عناية فستؤدي تلك المخاطر إلى التأثير بشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي بعد االندماج. 

وبحسب تقرير العناية المهنية القانوني المعد على شركة عناية، تمت اإلشارة إلى اتفاقية التسهيالت االئتمانية الموقعة مع البنك السعودي البريطاني، والتي تضمنت 
بند »تغيير السيطرة« الذي يخّول لهذه الجهات إلى تعديل شروط التسهيالت أو إلغائها والمطالبة بسداد الرسوم المستحقة نتيجة أي تغييرات محتملة أو فعلية 
تطرأ على الهيكل القانوني أو النظام األسا�سي لشركة عناية، )ولمزيد من التفاصيل حول ذلك يرجى مراجعة الخطر رقم )2-2-26( »المخاطر المتعلقة باتفاقيات 

التسهيالت االئتمانية« من هذا التعميم(.

وفي حال عدم تمكن شركة عناية الحصول على موافقات األطراف األخرى في تلك العقود على صفقة االندماج )مما قد ينتج عن ذلك إنهاء تلك العقود أو المطالبة 
بمبالغ مالية معينة من قبل األطراف األخرى لتلك العقود( فإن ذلك سيؤثر على أعمال الشركة الدامجة أو سيولته، كما سيؤدي إلى تحمل الشركة الدامجة لمبالغ 

مالية غير متوقعة مما يؤثر سلبا على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتأثير تراجع ثقة العمالء  2-1-12
 بنسبة انخفاض سنوية مركبة تبلغ 25.1% من 274.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م لتصل 

ً
سجلت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركة عناية انخفاضا

إلى 154.0 مليون في عام 2019م، يرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد وثائق التأمين المكتتبة من عام 2017م وحتى عام 2018م. إال أن معدل تجديد وثائق 
 بتعليق اعمال شركة عناية الذي فرضه البنك المركزي السعودي خالل عام 2018م 

ً
التأمين الصادرة ظلت منخفضة خالل الفترة من 2017م إلى 2019م، مدفوعا

وذلك نتيجة عدم االمتثال لمتطلبات هامش المالءة المالية، فيما سجلت شركة عناية ارتفاع في عدد الوثائق التأمينية خالل العام 2019م وفترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 سبتمبر 2020م نتيجة رفع تعليق األعمال من قبل البنك المركزي السعودي في يناير 2019م. باعتبار أن عامل الثقة بين شركة أمانة وعمالئها له أهمية 
بالغة على استمرارية نمو اإليرادات والدخل وتعزيز المركز المالي. ال يمكن للشركة الدامجة ضمان بقاء ثقة العمالء على نفس المستوى، وباألخص عمالء شركة عناية 
 للشركة الدامجة ضمان بقاء ثقة عمالئها الحاليين بنفس المستوى عند إتمام 

ً
الذين سوف تنتقل وثائقهم التأمينية إليها عند إتمام صفقة االندماج. وال يمكن أيضا

صفقة االندماج، ويعزى ذلك إلى إمكانية تحويل اهتمام و/أو وتركيز بعض اإلدارات في الشركة الدامجة إلى عملية دمج األعمال، وبالتالي تقليل االهتمام و/أو التركيز على 
خدمة العمالء مما بدوره سيؤدي إلى انخفاض ثقة العمالء بالشركة الدامجة. إن أي تراجع في درجة ثقة العمالء بالشركة الدامجة سوف يؤدي إلى ارتفاع عدد حاالت 

 على مبيعات الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج. 
ً
إلغاء و/أو عدم تجديد وثائق التأمين في الشركة الدامجة، مما قد يؤثر سلبا

عند تحقق أحد أو كل المخاطر المذكورة أعاله سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها 
المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة الدامجة  2-1-13
تعد سمعة الشركة الدامجة أمًرا بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد واإلبقاء عليهم وإقامة عالقات قوية مع األطراف النظيرة. ويمكن أن تتضرر سمعة الشركة 
الدامجة في المستقبل نتيجة عدة عوامل تشمل -على سبيل المثال ال الحصر- تراجع نتائجها المالية أو تعديلها أو اإلجراءات القانونية أو النظامية ضد الشركة 
الدامجة أو سوء سلوك الموظفين الذي قد يتسبب في إخالل الشركة الدامجة بالمتطلبات النظامية المعمول بها. وسيؤدي تضرر سمعة الشركة الدامجة إلى آثار 

سلبية على الشركة الدامجة وأعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم التحكم بأسعار الوثائق التأمينية  2-1-14
تلتزم شركة أمانة باتباع تعليمات البنك المركزي السعودي وتوصيات المستشار االكتواري فيما يختص بوضع التسعيرات الخاصة بوثائق التأمين وذلك فيما يختص 
. حيث تقوم شركة أمانة وشركة عناية بشكل سنوي )وبناء على تقرير كفاية 

ً
بوثائق التأمين العام والتأمين الطبي. كما تلتزم شركة عناية باتباع تلك التعليمات أيضا

التسعير الصادر عن المستشار االكتواري لكل شركة( وتقديم التسعيرات للبنك المركزي كمتطلب نظامي.

 يقوم المستشارون االكتواريون بإصدار تقارير كفاية التسعير من خالل دراسة المحفظة التأمينية التي تمتلكها شركة أمانة والتي تمتلكها شركة عناية، وبناء على 
المعطيات االكتوارية والتي تأخذ بعين االعتبار أداء هذه الوثائق التأمينية )وذلك بالنظر إلى أداء المحفظة التأمينية بشكل عام( يجدر بالذكر أنه سوف تنتقل كافة 
الوثائق التأمينية التي تمتلكها شركة عناية إلى الشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج، وعند انقضاء مدة هذه الوثائق التأمينية والوثائق التأمينية األخرى في 
محفظة الشركة الدامجة التأمينية سيقوم المستشار االكتواري للشركة الدامجة عند حلول فترة دراسة كفاءة التسعير السنوية بإعادة دراسة كفاية التسعير لاللتزام 

بالمتطلبات النظامية، وذلك بالنظر إلى المحفظة التأمينية للشركة الدامجة التي ستشتمل على الوثائق التأمينية المنتقلة إليها من شركة عناية(. 

قد تكون توصيات المستشار االكتواري في ذلك الحين تقت�سي بتغيير أسعار وثائق التأمين لمحفظة الشركة الدامجة وذلك إلمكانية تغير أداء المحفظة التأمينية 
في ذلك الوقت. إن ارتفاع أسعار بعض أو كل هذه الوثائق التأمينية أو تقدير أسعارها بشكل خاطئ والذي سيؤدي إلى عدم تمكن الشركة الدامجة من استقطاب 
عمالء جدد وخسارة عمالئها الحاليين، مما يؤثر على حصة الشركة الدامجة السوقية، كما إن عدم تقدير المخاطر المحتملة بشكل دقيق بموجب تقارير المستشار 
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االكتواري قد يؤدي إلى تكبد الشركة الدامجة لخسائر وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على الوضع المالي للشركة الدامجة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتوقعاتها 
المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالبيانات المستقبلية  2-1-15
 راجع 

ً
يرى أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة بأن صفقة االندماج تصب في مصلحة مساهمي شركة أمانة، وتم تضمين مبررات صفقة االندماج في هذا التعميم )فضال

القسم الفرعي )4-2( »دوافع االندماج واآلثار المترتبة على شركة أمانة« من القسم رقم )4( »صفقة االندماج«(. يجدر بالذكر أنه ال يمكن توقع النتائج المستقبلية 
وبيانات األداء للشركة الدامجة بشكل دقيق وجازم، وفي الواقع قد تختلف عما هي موجودة في تعميم المساهمين هذا وقد تختلف النتائج الواقعية ألداء الشركة 
الدامجة عن تلك الدراسات التي ُبني عليها قرار االندماج من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة، حيث أن تلك الدراسات ٌبنيت على أساسات منها افتراض نجاح 
عملية دمج األعمال وضمان تكامل األعمال عند إتمام صفقة االندماج. قد تواجه الشركة الدامجة تعقيدات فيما يختص بدمج األعمال وتكاملها ولن يسهم ذلك 
في تحقيق الفوائد المرجوة من االندماج، وعليه إن قدرة الشركة الدامجة على تحقيق النتائج اإليجابية مرتبط بتحقيق أهداف االندماج بنجاح. وال يمكن للشركة 
الدامجة التأكد من تحقيق أهداف االندماج بنجاح في الوقت الراهن. يجب على المساهمين عدم االعتماد بشكل كامل على التوقعات واإلفادات المستقبلية. وعليه، 
يجب عدم اعتبار هذه اإلفادات على أنها تأكيد بأن ربحية سهم الشركة الدامجة ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم شركة أمانة للفترات المالية السابقة. في حال 

، سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.
ً
عدم تحقق بعض أو كل البيانات المالية المتوقعة مستقبال

المخاطر المرتبطة بسلوك الموظفين وأخطائهم  2-1-16
تطبق شركة أمانة سياسة تتضمن تنظيم قواعد السلوك المنهي الخاص بالموظفين، كما أن لكل قسم إداري سياسة تشمل إجراءات العمل والمهام المنوطة بكل 
 لوائح تختص بتنظيم قواعد السلوك المنهي الخاص بالموظفين. إن تطبيق مثل هذه 

ً
إدارة. كما تطبق شركة عناية الئحة تنظيم العمل والئحة السلوك، وهي أيضا

 قانونية جراء أي 
ً
، حيث أنه يساعد في تالفي أخطاء الموظفين وتنظيم سلوكهم لتفادي فرض أي غرامات و/أو عقوبات و/أو نشوء أي قضايا

ً
السياسات مهم جدا

أخطاء تقع من قبلهم.، يشمل البرنامج تعريف الموظفين المنتقلين ببيئة العمل وثقافته وهيكلته باإلضافة إلى إجراءات العمل واألنشطة والسياسات الداخلية 
المعمول بها في الشركة الدامجة. ال يمكن للشركة الدامجة ضمان نجاح برنامج انتقال الموظفين، ولذلك تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن للشركة الدامجة أن تضمن 
التزام جميع موظفيها بلوائح تنظيم قواعد السلوك المنهي الخاص بالموظفين وال يمكن أن تضمن تالفي أخطاء و/أو سوء سلوك الموظفين لديها عند إتمام صفقة 
االندماج وذلك خالل و/أو بعد انتهاء عملية دمج األعمال. ال يمكن أن تضمن الشركة الدامجة أن موظفيها لن يقوموا بأعمال الغش أو الخطأ المتعّمد أو التقصير أو 
 عنها دون الحصول على التصاريح والتفويضات اإلدارية 

ً
االحتيال أو االختالس أو السرقة أو التزوير أو إساءة استخدام ممتلكات الشركة الدامجة أو التصرف نيابة

. بالتالي قد يترتب على تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تجاه عمالء الشركة الدامجة و/أو تجاه الجهات المنظمة واإلشراقية، وبالتالي سوف تتحمل 
ً
المطلوبة داخليا

الشركة الدامجة دفع الغرامات و/أو تتحمل العقوبات و/أو تتكبد تعويضات القضايا القانونية.في حال تحقق أحد أو كل هذه المخاطر، سيظهر تأثير جوهري سلبي 
على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

المخاطر المتعلقة بالمحافظة عىل متطلبات هامش المالءة المالية  2-1-17
بحسب متطلبات البنك المركزي فإنه يجب على شركات قطاع التأمين االلتزام بالمحافظة على هامش المالءة المالية والذي يق�سي الحفاظ عل هامش مالءة مالية 
بنسبة )100%(، وبسبب أن الشركتين مارست أعمالها المعتادة منذ تاريخ توقيع اتفاقية االندماج مما يجعل مركزها المالي عرضة للتغيير، يتوجب التحقق من 

استمرارية االلتزام بمتطلبات هامش المالءة المالية للشركة الدامجة عند اتمام صفقة االندماج،

وبحسب تقديرات شركة أمانة من المتوقع أن يصل هامش المالءة إلى )159%( لشركة أمانة بعد اإلندماج، وتم تقدير ذلك باستخدام القوائم المالية االفتراضية 
المعدة عن الفترة المنهية في 2020/12/31م.

الجدير بالذكر أن هامش المالء المالية لشركة أمانة بلغ بنهاية 30 يونيو 2021م مانسبته )-6%(، في حين بلغ هامش المالءة لشركة عناية ما نسبته )80%(. ويتم 
 التواصل بشكل مستمر مع البنك المركزي وشركة أمانة لدراسة وضع هامش المالءة المالية المنخفض لدى شركة أمانة. حيث تعمل شركة أمانة على محاولة 

ً
حاليا

 موافاة البنك 
ً
 في تعزيز مستويات المالءة لدى شركة أمانة، ويتم حاليا

ً
تخفيض الخسائر من خالل تقليل المصاريف التشغيلية االمر الذي من شأنه أن يسهم نسبيا

المركزي بتقارير مستمرة من شركة أمانة عن الوضع التشغيلي لشركة أمانة والخطوات المتخذة في هذا الشأن. 

تجدر اإلشارة إلى أنه وبتاريخ 1439/09/12هـ )الموافق 2018/05/27م( قام البنك المركزي بمنع شركة عناية من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين وذلك بسبب 
عدم استيفاء شركة عناية لمتطلبات هامش المالءة المالية، وقد قامت شركة عناية بزيادة رأس مالها وذلك الستيفاء متطلبات هامش المالءة المطلوبة. وبتاريخ 
1440/05/18هـ )الموافق 2019/01/24م( قام البنك المركزي برفع المنع عن شركة عناية من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين، )ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة 

القسم رقم )2-2-16( »المخاطر المتعلقة بعدم التزام شركة عناية بالمتطلبات النظامية«(

 للمواد )66( و )68( من 
ً
يجدر بالذكر أن عدم االلتزام بهامش المالءة المالية بحسب متطلبات البنك المركزي، ُيلزم الشركة الدامجة اتخاذ إجراءات تصحيحية وفقا

لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لتصبح على األقل 100%، وفي حال عدم االلتزام بأحكام هذه المادة، يحق للبنك المركزي السعودي اتخاذ 
إجراءات تشمل كل من إلزام الشركة الدامجة باتخاذ كل أو أي من اإلجراءات اآلتية والتي تؤثر بشكل جوهري على أعمال الشركة الدامجة: 

زيادة رأس مال الشركة الدامجة 	

تعديل األسعار 	

تخفيض التكاليف 	

التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد ألي لوثيقة تأمينية جديدة 	

تسييل بعض أصول الشركة الدامجة 	

 ويوافق عليه البنك المركزي 	
ً
أي إجراء آخر تراه الشركة الدامجة مناسبا



رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني | 11

عوامل المخاطرة 

وفي حال اخفقت الشركة الدامجة في تصحيح أوضاعها المالية، فيحق للبنك المركزي السعودي تعيين مستشار لتقديم المشورة للشركة الدامجة أو طلب سحب 
ترخيص الشركة الدامجة.في حال تحقق أحد أو كل هذه المخاطر، سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية 

سهمها.

المخاطر المرتبطة بالخسائر المتراكمة لدى شركة أمانة  2-1-18
بلغت الخسائر المتراكمة لدى شركة أمانة ماقيمته )44.57( مليون ريال سعودي والتي تمثل مانسبته 31.84% من رأس مال شركة أمانة كما في 31 ديسمبر 2018م 
والبالغ 140 مليون ريال سعودي، فيما بلغت الخسائر المتراكمة ماقيمته )85.67( مليون ريال سعودي والتي تمثل مانسبته 35.69 % من رأس مال شركة أمانة كما في 
31 ديسمبر 2019م والبالغ 240 مليون ريال سعودي. في حين بلغت الخسائر المتراكمة ماقيمته )147.50( مليون ريال سعودي والتي تمثل مانسبته 61.46% من رأس 

مال شركة أمانة كما في 31 ديسمبر 2020م والبالغ 240 مليون ريال سعودي. 

 بذلك ما نسبته 95.04% من رأس مال شركة أمانة كما في 30 سبتمبر 2021م 
ً
في حين بلغت الخسائر المتراكمة لدى شركة أمانة )123.55( مليون ريال سعودي ممثلة

والبالغ 130 مليون ريال سعودي.     

إن استمرار شركة أمانة في تحقيق خسائر يشير إلى عدم اليقين حول قدرة شركة أمانة على االستمرار في أداء أعمالها، وفي حال لم تستطع شركة أمانة بعد إتمام صفقة 
االندماج إيقاف الخسائر ومعالجة الخسائر المتراكمة القائمة  سيؤثر ذلك بشكل سلبي على الشركة الدامجة واستمرارية أعمالها ووضعها المالي.

المخاطر المرتبطة بعدم كفاية المخصصات )االحتياطات(   2-1-19
 بأحكام المادة )69( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يتوجب على شركة أمانة وشركة عناية االحتفاظ بمخصصات مالية لمواجهة 

ً
عمال

وتغطية االلتزامات المالية، وهذه المخصصات تشمل )1( مخصصات األقساط غير المكتسبة، )2( مخصصات المطالبات تحت التسوية، )3( مخصصات مصاريف 
تسوية المطالبات، )4( مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد، )5( مخصصات المخاطر التي لم تسقط، )6( مخصصات الكوارث، و)7( مخصصات 
المصاريف العامة. ويتم تقدير حجم )االحتياطيات بناء على االتجاهات المتوقعة في حجم المطالبات ومدى تكرارها بحسب البيانات المتاحة في حينه. ويعتبر وضع 
مستوى مالئم من احتياطات المطالبات عملية غير مؤكدة بطبيعتها نظًرا لصعوبة وتعقيد وضع االفتراضات الالزمة. وبما أن حجم االحتياطيات يعتمد على تقديرات 
مستقبلية، فإنه من الممكن أن يثبت عدم كفاية احتياطات الشركة المندمجة في أي فترة، وإذا حدث أن تجاوزت المطالبات الفعلية احتياطي المطالبات، فإنه 
سيتوجب على الشركة المندمجة زيادة احتياطاتها، ونتيجة لذلك، فقد يثبت عدم كفاية االحتياطيات المخصصة لمواجهة مطالبات وثائق التأمين وبالتالي قد تحتاج 
الشركة الدامجة إلى زيادة احتياطاتها. بالتالي سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة وسمعتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتصنيف االئتماني لمعيدي التأمين  2-1-20
 بأحكام الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف االئتماني إلعادة التأمين، فإن اختيار معيدي التأمين خاضع 

ً
عمال

لشروط حد التصنيف االئتماني األدنى، التي تشير إلى أنه ال يجب التعامل مع معيدي تأمين ذوي تصنيف ائتماني أقل من BBB وفًقا لوكالة S&P أو تصنيف معادل 
من وكاالت التصنيف األخرى. تلتزم شركة أمانة وشركة عناية بهذه الشروط كما في تاريخ هذا التعميم. يجدر بالذكر أنه يجب على الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة 
االندماج االستمرار بااللتزام بمتطلبات التصنيف االئتماني إلعادة التأمين التي وضعها البنك المركزي السعودي. ال تضمن الشركة الدامجة التزامها في جميع األوقات 
بهذه المتطلبات وذلك إلمكانية تخفيض التصنيف االئتماني لمعيدي التأمين أثناء تعاملهم مع الشركة الدامجة، وفي حال تم ذلك يجب على الشركة الدامجة إيقاف 
ترتيبات إعادة التأمين مع تلك الشركات وإيجاد بدائل. ويجدر بالذكر أنه في حال أرادت الشركة الدامجة أن تتعامل مع معيدي تأمين غير ُمعتمدين من قبل البنك 
المركزي السعودي و/ أو معيدي تأمين حاصلين على تصنيف أدنى من المتطلبات النظامية، فيتوجب على الشركة الدامجة الحصول على موافقة خطية من البنك 

المركزي السعودي. إن عدم االلتزام بمتطلبات تصنيف معيدي التأمين يعرض الشركة الدامجة لغرامات و/أو فرض عقوبات من قبل البنك المركزي السعودي. 

المخاطر المرتبطة بالقرارات اإلدارية  2-1-21
تعتمد نتائج أعمال الشركة الدامجة بشكل رئي�سي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها، كما أن التغيير المتوقع 
في مجلس إدارة الشركة الدامجة وكافة لجانها بعد اتمام صفقة االندماج، وتشمل التغيرات المتوقعة التعديل على مجلس اإلدارة الحالي لشركة أمانة وذلك بحسب 
 راجع القسم الفرعي )4-2-3( »التغييرات المقترحة على مجلس 

ً
ماتم االتفاق عليه بموجب اتفاقية االندماج بعد إتمام صفقة االندماج )لمزيد من المعلومات فضال

إدارة الشركة الدامجة« من القسم )4( »صفقة االندماج« من هذا التعميم( من شأنه أن يزيد من مخاطر القرارات االدارية في حال قامت إدارة الشركة الدامجة 
 على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

ً
الجديدة أو المعاد تشكيلها باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمال الشركة الدامجة، سيؤثر ذلك سلبا

المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بسوء تقدير المخاطر  2-1-22
تقوم شركة أمانة بعمل دراسات تفصيلية للمخاطر المحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات المقدمة، حيث تتم هذه الدراسات من قبل الخبراء في عمليات 
االكتتاب، ويقومون باستخدام برامج محددة بهدف تقدير الخسائر والمخاطر المحتملة وبمساعدة الخبير االكتواري المستقل، والذي يقوم بدوره بدراسة أنماط 
 على 

ً
تطور المخاطر والتوقعات المستقبلية بناًء على األداء التاريخي، وفي حال لم يتم تقدير المخاطر بشكل دقيق، قد تتكبد شركة أمانة بخسائر مالية تؤثر سلبا

أعمالها وأدائها المستقبلي، ويجدر بالذكر أن الشركة الدامجة قد تواجه مخاطر سوء تقدير شركة عناية للمخاطر المحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات 
 على الشركة 

ً
المقدمة من عمالئها الحاليين، وبالتالي في حال تبين أن شركة عناية أساءت في تقدير المخاطر المحتملة عند إصدار تلك الوثائق، سيؤثر ذلك سلبا

الدامجة وقد تتكبد خسائر مالية بشكل سلبي وجوهري مما سيؤثر على أعمالها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بسياسات إدارة المخاطر  2-1-23
تعتمد سياسات إدارة المخاطر على مالحظة السلوك التاريخي للسوق، ولذلك، فإن هذه السياسات قد ال تتمكن من التنبؤ بدقة المخاطر المحتملة مستقبال والتي 
قد تكون أكبر من تلك التي تم استنتاجها من خالل الوسائل التاريخية، وفي ظل وجود نقص في البيانات المتوفرة حول سوق التأمين السعودي، فإن هذه المعلومات 
قد ال تكون دقيقيه أو كاملة أو محدثة أو لم يتم تقييمها على الوجه الصحيح في جميع الحاالت، وقد ال تكون سياسات إدارة المخاطر في الشركة الدامجة وإجراءاتها 
 في جميع األحوال والظروف، األمر الذي سيؤدي إلى حصول شركة أمانة على معلومات غير وافية لكي تقوم بتقدير تعرضها للمخاطر وفق 

ً
وضوابطها فعالة تماما

 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي 
ً
أسس صحيحة، ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع مستوى المخاطر التي تتعرض لها الشركة الدامجة نتيجة لذلك سيؤثر سلبا

ونتائج عملياتها، كما أن الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج قد تواجه مخاطر عدم قيام اإلدارة السابقة لشركة عناية بالتنبؤ بدقة حول المخاطر المحتملة 
 على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

ً
وتقديرها في عملياتها الحالية، مما سيؤثر سلبا

المخاطر المرتبطة بالموظفين  2-1-24
يعتمد نجاح الشركة الدامجة في تقديم خدماتها بشكل كبير على قدرة الشركة الدامجة على استقطاب واالحتفاظ بالموظفين ذوي الكفاءة والتأهيل العالي، وذلك في 
ظل التنافس والطلب المرتفع على هؤالء الموظفين. وال يمكن للشركة الدامجة ضمان قدرتها على االحتفاظ بالموظفين الرئيسيين الحاليين العاملين في شركة أمانة 
وشركة عناية وخصوًصا الموظفين المعتمد عليهم في تشكيل وتنفيذ استراتيجية الشركة الدامجة وإدارة أعمالها حيث أن الحفاظ على هؤالء الموظفين يخضع لعدد 
من العوامل كالظروف السائدة في السوق وقيمة التعويضات والمكافآت التي تقدمها الشركات المنافسة لهؤالء الموظفين. وفي حال عدم قدرة الشركة الدامجة على 
المحافظة على هؤالء الموظفين فقد تضطر الشركة الدامجة إلى تحمل تكاليف إضافية تتعلق باستقطاب موظفين آخرين مماثلين كما يؤدي التأخر في استقطاب 

موظفين بدالء إلى التأثير على قدرة الشركة الدامجة على تنفيذ استراتيجيتها وبالتالي التأثير سلًبا على الشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بمكافأة نهاية الخدمة بموظفي شركة أمانة  2-1-25
قد تؤدي عدم قدرة الشركة الدامجة على االحتفاظ بالموظفين إلى مغادرة عدد كبير من الموظفين بشكل غير متوقع في أوقات متقاربة مما قد يلزم الشركة الدامجة 
بسداد مبالغ كبيرة تتعلق بمستحقات نهاية الخدمة والمكافآت المؤجلة للموظفين وغيرها، وتجدر اإلشارة إلى أن شركة أمانة ملتزمة بنظام العمل فيما يتعلق باحتساب 
مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها. كما يجب على الشركة الدامجة االستمرار بااللتزام بنظام العمل في عقودها وعالقتها مع موظفيها، وفي حال عدم التزام الشركة الدامجة 
 فإن ذلك قد يعرض الشركة الدامجة لدعاوى قضائية والذي قد ينتج عنها التزام الشركة الدامجة بدفع مبالغ تعويضات كبيرة مما 

ً
بمتطلبات نظام العمل مستقبال

سيؤثر سلًبا على الشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر الضريبية والزكوية  2-1-26
من المحتمل أن تنشأ التزامات ضريبية أو زكوية على مساهمي شركة أمانة وشركة عناية في المملكة العربية السعودية أو خارجها كنتيجة لالندماج أو التصرف في 
ملكياتهم في شركة أمانة أو شركة عناية أو ألي سبب آخر، مع مراعاة أي استثناءات أو إعفاءات ضريبية أو زكوية. وقد تشمل االلتزامات التي قد يخضع لها الشركتين 
أو مساهميهما اإلفصاح عن صفقة االندماج للجهات الضريبية والزكوية ذات العالقة داخل المملكة أو خارجها أو سداد أي التزامات ضريبية أو زكوية قد تنشأ بسبب 
االندماج. ومع ذلك، فمن غير المتوقع أن يؤدي إصدار أسهم العوض إلى نشوء التزام برسوم اإليرادات أو ما يشابهها في المملكة )وهي الرسوم التي يتم تحصيلها من 

الجهات الحكومية ذات العالقة في بعض البلدان مقابل إصدار أسهم جديدة(.

ال تتضمن أنظمة الزكاة والضرائب في المملكة ما يسمح بتأجيل أو تفادي دفع الزكاة والضرائب على عمليات االندماج. وال يمكن التأكيد بأن هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك لن تقوم بفرض أي التزامات على صفقة االندماج. ونظًرا النقضاء شركة عناية بعد إتمام صفقة االندماج، سيكون الشركة الدامجة ملزًما بسداد أي 

التزامات ضريبية تنشأ بعد إتمام صفقة االندماج.

من المتوقع أن تتم صفقة االندماج على أساس مبدأ االستمرارية ألغراض ضريبة القيمة المضافة وفق تعريف الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. وحيث 
تعد عملية نقل األصول وااللتزامات على أساس مبدأ االستمرارية خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، إال أنه ال يوجد وضوح ما إذا كانت عملية نقل األصول 

وااللتزامات )على أساس مبدأ االستمرارية( في سياق اندماج شركات التأمين تعتبر أيًضا خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

ونظًرا لمرونة أنظمة الزكاة والضرائب وتغييرها من حين آلخر، فقد يتعرض مساهمي الشركة الدامجة لزيادة في الزكاة والضرائب المفروضة عليهم بسبب إصدار 
أنظمة زكوية أو ضريبية جديدة أو تعديل األنظمة واللوائح الحالية أو نتيجة للممارسات الزكوية والضريبية أو التفسيرات المعلنة أو غير المعلنة من جانب هيئة الزكاة 

والضريبة والجمارك أو الجهات الضريبية ذات االختصاص خارج المملكة أو بسبب السوابق القضائية في المحاكم ذات الصلة.

من المستحسن قيام مساهمي شركة أمانة بمناقشة أوضاعهم الزكوية والضريبية مع مستشاريهم الماليين والضريبيين في حال وجود أي شكوك بشأن ذلك.

المخاطر المرتبطة بالسيطرة المحتملة من قبل مساهمي شركة عناية عىل الشركة الدامجة  2-1-27
ستكون نسبة الملكية اإلجمالية لمساهمي شركة عناية في الشركة الدامجة بعد نفاذ قرار االندماج )55%( من أسهم الشركة الدامجة، )بمافي ذلك حصة كبار 
المساهمين في شركة عناية )شركة ميونخ ري، والشركة الوطنية للضمان الصحي(. وبناًء على ذلك، فإن مساهمي شركة عناية مجتمعين سيمتلكون حصة مسيطرة 
في الشركة الدامجة. وعليه فإنه بعد نفاذ قرار االندماج سيكون هؤالء المساهمون قادرون على التأثير على أعمال الشركة الدامجة من خالل قدرتهم على التأثير على 

قراراته بما في ذلك قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة الدامجة. 

كما أن قيام شركة ميونخ ري، والشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان( ببيع عدد كبير من أسهمهم بعد إتمام صفقة االندماج، سيؤثر بشكل سلبي على سعر سهم 
الشركة الدامجة، حيث أن شركة ميونخ ري، والشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان( سيمتلكان )8.24%( و )5.50%( على التوالي من رأس مال الشركة الدامجة 
بعد إتمام صفقة االندماج ولن يكونا خاضعين ألي فترة حظر لبيع أسهمهم بعد االندماج باستثناء ضرورة الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي وهيئة 

السوق المالية فيمـا يتعلـق بتصـرفهم باألسهم الجديدة في الشركة الدامجة.
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إن بيع عدد كبير من األسهم في الشركة الدامجة بعد زيادة رأس المال بعد إتمام صفقة االندماج، سيؤثر سلبا على سعر سهم الشركة الدامجة حيث ال يوجد ضمان 
باحتفاظ هؤالء المساهمين بأسهمهم في الشركة الدامجة.

المخاطر المرتبطة بمطالبة شركة عناية بعد انقضائها  2-1-28
قامت شركة عناية بموجب اتفاقية االندماج بتقديم عدد من التأكيدات والضمانات لشركة أمانة، والتي اعتمدت عليها شركة أمانة عند إبرام اتفاقية االندماج، 
 لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأن رئيس مجلس إدارة شركة 

ً
وتضمنت تلك التأكيدات، على سبيل المثال ال الحصر، أن شركة عناية تعمل وفقا

عناية لديه كافة الصالحيات لتوقيع اتفاقية االندماج وتنفيذها على النحو المنصوص في شروطها وأحكامها، كما تم التأكيد بأنه ال توجد أي شروط أو موافقات 
أخرى متعلقة بصفقة االندماج باستثناء الشروط المسبقة التي نصت عليها اتفاقية االندماج والموضحة في القسم الفرعي رقم )6-5-1( »الشروط المسبقة« من 
هذا التعميم، وتم التأكيد بأن تنفيذ اتفاقية االندماج ال يتعارض مع أي من الشروط واألحكام الواردة في المستندات الرئيسية لشركة عناية بما فيها النظام األسا�سي 
 أي أوراق مالية قابلة للتحويل 

ً
لشركة عناية واالتفاقيات والعقود الرئيسية الموقعة ما بين شركة عناية وأي أطراف أخرى، كما ال يوجد لدى شركة عناية حاليا

 للمعايير 
ً
ألسهم، أو أي عقود خيار على أسهمها كما ليس لديها أي ترتيبات أو اتفاقيات في هذا الخصوص، كما تم التأكيد بأنه يتم إعداد ومراجعة قوائمها المالية وفقا

الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن القوائم 
المالية المراجعة المفصح عنها لشركة أمانة ألغراض إعداد الفحص النافي للجهالة تعكس الوضع المالي لشركة عناية بشكل صحيح دون أي تضليل، كما تم التأكيد 
أن جميع األصول المملوكة من قبل شركة عناية تعد بحالة جيدة وال تستلزم أي مصاريف تحسين رأسمالية جوهرية إضافية، وتضمنت التأكيدات الممنوحة من 
شركة عناية أن جميع األصول المسجلة في القوائم المالية لشركة عناية خالية من أي أعباء أو رهون باستثناء ما تم اإلفصاح عنه لشركة أمانة، كما أنه ال توجد 
على شركة عناية أي التزامات محتملة أو قروض مستحقة الدفع لم يتم سدادها بتاريخ توقيع اتفاقية االندماج، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه لشركة أمانة )لمزيد 
من التفاصيل حول االلتزامات المحتملة والتعهدات يرجى مراجعة القسم رقم )5-7( »االلتزامات المحتملة والتعهدات« من هذا التعميم(. كما أنه باستثناء ما تم 
اإلفصاح عنه لشركة أمانة، فإن شركة عناية ليست طرف في أي اتفاقية ملزمة تنطوي على أي حقوق أو التزامات جوهرية. كما أكدت شركة عناية بأنها تحتفظ 
بمخصصات كافية لمواجهة االلتزامات المحتملة فيما يتعلق بنهاية الخدمة لموظفي شركة عناية، وقد تم اإلفصاح عن جميع القضايا العمالية القائمة على شركة 
عناية )لمزيد من التفاصيل حولها يرجى مراجعة عامل الخطر رقم )2-2-7( »المخاطر المرتبطة بمطالبات قضايا عمالية قائمة على شركة عناية« والقسم رقم 
 أنه ال توجد لدى شركة عناية أي برامج أو ترتيبات أخرة تتعلق ببرامج 

ً
)6-8( »الدعاوى القضائية والمطالبات على شركة عناية«( من هذا التعميم، وتم التأكيد أيضا

تقاعدية او ادخارية خاصة بموظفيها، وتضمنت التأكيدات أنه باستثناء ما تم اإلفصاح لشركة أمانة، فال توجد لدى شركة عناية أي تعامالت أخرى مع أطراف ذات 
عالقة )لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة عامل الخطر رقم )2-2-17( »المخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة« من هذا التعميم(. كما تم التأكيد بأن 
تم تسوية جميع المبالغ أو المطالبات الضريبية أو الزكوية المستحقة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه لشركة أمانة )ولمزيد من التفاصيل حولها يرجى مراجعة عامل الخطر رقم )2-2-24( »المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة« 
وعامل الخطر رقم )2-2-25( »المخاطر المتعلقة بالزكاة والضرائب« من هذا التعميم(. كما تم التأكيد من قبل شركة عناية أنه ال توجد أي قضايا أو دعاوي مرفوعة 
على شركة عناية باستثناء ما تم اإلفصاح عنه لشركة أمانة بتاريخ توقيع اتفاقية االندماج )ولمزيد من التفاصيل حول ذلك يرجى مراجعة القسم رقم )6-8( »الدعاوى 

القضائية والمطالبات على شركة عناية« من هذا التعميم(. 

وفي حال اتضح بعد إتمام صفقة االندماج أن أي من الضمانات والتأكيدات المقدمة من شركة عناية غير صحيحة أو دقيقة، فإن شركة أمانة لن تتمكن من مطالبة 
شركة عناية بأي تعويضات عن أي خسائر ناشئة عن عدم صحة تلك التأكيدات والضمانات، حيث أن شركة عناية ستنق�سي نتيجة إلتمام صفقة االندماج. وعليه، 
في حال نشوء خسائر جوهرية نتيجة لعدم صحة أو دقة أي من الضمانات والتأكيدات المقدمة من شركة عناية فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة 

الدامجة وأوضاعها المالية ونتائجها.

المخاطر المرتبطة بشركة عناية  2-2

المخاطر المرتبطة بعدم إفصاح الشركة المندمجة عن كافة المعلومات الجوهرية خالل عملية الفحص النافي للجهالة   2-2-1
 للمواد )191( و)192( و)193( من نظام الشركات والفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من المادة )49( من الئحة االندماج 

ً
سيتم تنفيذ صفقة االندماج وفقا

واالستحواذ، وذلك عن طريق دمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصول شركة عناية والتزاماتها إلى الشركة الدامجة. ولهذا الغرض، أجرت شركة أمانة 
بالتعاون مع مستشاريها، فحص نافي للجهالة مالي وقانوني واكتواري على أعمال شركة عناية. كما تّم االتفاق بين الشركتين على معامل وقيمة مبادلة األسهم بناًء على 

عدة أمور، من بينها المستندات والمعلومات التي تّم تزويدها من قبل شركة عناية إلى شركة أمانة ضمن إطار إجراءات الفحص النافي للجهالة.

الجدير بالذكر أنه بتاريخ إعداد التقرير العناية المهنية القانوني لم يتم تزويد المستشار القانوني لشركة أمانة بعدد من المستندات مثل: موافقات البنك المركزي 
السعودي على تعيين عضو مجلس إدارة وتعيين أعضاء في اللجان الُمنبثقة من مجلس إدارة شركة عناية وتشكيل لجنة إضافية تابعة لمجلس إدارة الشركة 
المندمجة، وموافقة البنك المركزي السعودي والجهات األخرى المعنية إلعادة هيكلة رأس مال سابقة في الشركة المندمجة، وعدد من عقود الخدمات الطبية 
المنتهية، اتفاقية االيجار الرئيسية المبرمة بين شركة العجالن القابضة وشركة عناية، ومستند ُيفيد أن الضمان الصادر من بنك ساب والُمقدم إلى هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك قد تم اإلفراج عنه، باإلضافة إلى استراتيجية إعادة التأمين، ومستندات توضح أن اتفاقيات تسهيالت بنك ساب الزالت سارية كما أكدت إدارة 
الشركة المندمجة، ومستندات تفيد وتوضح حالة »اتفاقية رهن وديعة ألجل«، وكذلك شهادة التأمينات االجتماعية الُمحدثة، شهادة بلدي الُمحدثة، وتحديث 
العالمة التجارية المسجلة، مستند يوضح المطالبات المتكبدة، اتفاقيات إعادة التأمين، مستند يوضح تفاصيل الخسائر. كما لم يتم االطالع على كافة بوالص 

ا(.
ً
التأمين ولم يتم االطالع على أي مستندات توضح المطالبات المتكبدة أو تفاصيل الخسائر المتكبدة حديث

في حال ظهور أي مخاطر تشغيلية أو قانونية أو مالية جوهرية تتعلق بأعمال شركة عناية أو أصولها أو التزاماتها، لم يتم اإلفصاح عنها أو التوصل إليها خالل قيام شركة 
أمانة ومستشاريها بإجراءات الفحص النافي للجهالة على شركة عناية وأعمالها وأصولها، أو في حال لم يتم توقعها أو احتسابها أو اإلفصاح عنها من قبل شركة عناية 
أو أي من مستشاريها، فستؤدي تلك المخاطر )أو المعلومات التي لم يتم اإلفصاح عنها إلى شركة أمانة( إلى التأثير بشكٍل سلبي وجوهري على أعمال الشركة الدامجة 

ووضعها المالي ونتائجها بعد إتمام الصفقة. 
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المخاطر المرتبطة بتطوير وتنمية االعمال الحالية للشركة المندمجة   2-2-2
إن األعمال واألنشطة الحالية للشركة المندمجة قد ال تنمو بالشكل المتوقع بعد اتمام صفقة االندماج، بما في ذلك قدرتها بعد إتمام صفقة االندماج على المحافظة 
 على نتائج عمليات 

ً
على الموظفين الرئيسيين الحاليين في شركة عناية وعمالئها الرئيسيين أو توفر ظروف السوق المالئمة لتنمية أعمالها، وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا

الشركة الدامجة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتركز نشاط التأمين عىل القطاع الصحي  2-2-3
 شكلت نسبة 100% من إجمالي األقساط المكتتبة كما في 31 ديسمبر2018م 

ُ
تركز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من قبل شركة عناية على القطاع الصحي حيث

و2019م وكما في 31 ديسمبر 2020م.

 
ُ

يجدر بالذكر أن تركز نشاط التأمين لدى شركة عناية على القطاع الصحي يؤثر بشكل مباشر على توزيع المحفظة التأمينية لشركة عناية لغرض إدارة المحفظة، حيث
أنه من المتوقع أن يشكل القطاع الصحي أكثر من 60% من إجمالي المحفظة التأمينية للشركة الدامجة وذلك بعد إتمام صفقة االندماج. إن تركز إجمالي أقساط 
التأمين المكتتبة على القطاع الصحي يجعل شركة عناية عرضة للتأثر بشكل مباشر في حال انخفض الطلب أو زاد العرض على منتجات التأمين الصحي و/أو لم تستطع 

شركة عناية تجديد الوثائق التأمينية الحالية و/أو عدم امكانيتها على اكتتاب وثائق تأمينية جديدة. 

المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة وانخفاض هامش المالءة المالية لدى شركة عناية   2-2-4
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية قد سجلت صافي خسائر بقيمة )14.5( مليون ريال سعودي بنهاية عام 2017م، في حين بلغ صافي خسائر شركة 
عناية ما قيمته )94.2( مليون ريال سعودي في نهاية العام 2018م نتيجة الرتفاع المطالبات المتكبدة على شركة عناية والتي بلغت )174( مليون ريال سعودي خالل 

العام 2018م.

كما بلغت الخسائر المتراكمة لشركة عناية كما في نهاية شهر مارس 2018م ما نسبته 74.5% من رأس مال شركة عناية، وعلى ضوء ذلك قامت شركة عناية بتخفيض 
 تم تخفيض الخسائر المتراكمة بمبلغ )100( مليون ريال 

ُ
رأس مالها من )200( مليون ريال سعودي إلى )100( مليون ريال سعودي إلطفاء الخسائر المتراكمة، حيث

سعودي وفي 1439/09/26هـ )الموافق 2018/06/10م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على تخفيض رأس المال. ونتيجة لعملية تخفيض رأس 
المال، انخفضت نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس مال شركة عناية لتصل إلى 26.19% بنهاية شهر يونيو 2018م، و23.08% بنهاية سبتمبر 2018م، 44.7% بنهاية 

العام 2018م. 

الجدير بالذكر أنه في 27 مايو 2018م تلقت شركة عناية خطاًب من البنك المركزي والمتعلق بعدم تقيدها بمتطلبات المالءة المالية حسب المادة 66 من الالئحة 
 بلغت المالءة المالية في نهاية عام 2018م 36.6%، وبناًء على ذلك فقد وجه البنك المركزي شركة عناية بتعيين 

ُ
التنفيذية لمراقبة شركات التأمين التعاوني حيث

مستشاًر لها فيما يتعلق بمراجعة وتقييم أعمال شركة عناية وتزويد البنك المركزي بتقارير أسبوعية حيال ذلك وقد قامت شركة عناية بتعيين مستشاًر لذلك.

 من قبل البنك المركزي بتاريخ 18 يوليو 2018م يتضمن القضايا المتعلقة بتقييم 
ً
 بأن شركة عناية قد تلقت خطابا

ً
وقد أظهر الفحص المالي النافي للجهالة أيضا

 لشركة عناية إلجراء مراجعة 
ً
المخاطر، وحوكمة شركة عناية، وخطة الطوارئ، والرقابة الداخلية. وبناًء عليه فقد وجه البنك المركزي بتعيين مستشاًر مستقال

تفصيلية للمالحظات الواردة من البنك المركزي السعودي.

وبناء على نتائج تقرير المستشاًر المستقل لشركة عناية الخاص بمراجعة وتقييم أعمالها، قامت شركة عناية بزيادة رأس مالها من 100 مليون ريال سعودي إلى 300 
مليون ريال سعودي بهدف رفع هامش المالءة وتعزيز أعمالها، وبتاريخ 1440/04/05هـ )الموافق 2018/12/12م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية 

على عملية زيادة رأس المالي من خالل طرح أسهم حقوق أولوية.

 من البنك المركزي 
ً
 لعملية زيادة رأس مال شركة عناية، استلمت شركة عناية في تاريخ 24 يناير 2019م، خطابا

ً
ونتيجة لتحسن هامش المالءة المطلوبة تبعا

السعودي يفيد برفع المنع إصدار أي أو تجديد أي وثائق تأمينية. 

كما أظهر تقرير تقييم المالءة المالية المعد من قبل المستشار االكتواري، إن ارتفاع معدل الخسارة لدى شركة عناية خالل العام 2018م يعود بشكل كبير لوثائق 
التأمين المكتتبة لصالح المجموعات الكبيرة من العمالء والتي تمت على شروط غير مربحة لشركة عناية وعدم تركيز شركة عناية على قطاع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة والتي عادة ما يكون لديها معدل خسارة أقل بالمقارنة بالمجموعات الكبيرة من العمالء. كما أوضح تقرير تقييم المالءة المالية المعد من قبل المستشار 
االكتواري أن على شركة عناية التركيز على عدد من النقاط بهدف رفع مستوى اإلجراءات الداخلية وذلك فيما يتعلق بأنشطة االكتتاب في وثائق التأمين، وإدارة 

المطالبات.

كما بلغت صافي خسائر شركة عناية ما قيمته 106.2 مليون ريال سعودي بنهاية العام 2019م، وتعود أسباب الخسارة بشكل كبير لالنخفاض في صافي أقساط التأمين 
المكتتبة حيث انخفضت بما قيمته )145.5( مليون ريال سعودي خالل العام 2019م، في حين ارتفع معدل الخسارة ليصل إلى )121%( بنهاية العام 2019م، وبلغت 

الخسائر المتراكمة ما قيمته 150.9 مليون ريال سعودي ممثلة بذلك )50.3%( من رأس مال الشركة في نهاية العام 2019م. 

خالل العام 2020م، حيث انخفضت صافي خسائر شركة عناية إلى )28.4( مليون ريال سعودي مقارنة مع حجم الخسارة المحققة في العام 2019م والبالغة )106.2( 
مليون ريال سعودي، ويعود ذلك لالرتفاع في صافي األقساط المكتتبة وانخفاض معدل الخسارة مقارنة بالعام 2019م. 

وفي تاريخ 1441/05/23هـ )الموافق 2020/01/18م(، أو�سى مجلس إدارة شركة عناية بتخفيض رأس مال شركة عناية من )300( مليون ريال إلى )150( مليون ريال 
سعودي إلطفاء الخسائر المتراكمة، ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال بتاريخ 1441/08/29هـ )الموافق 2020/04/22م( ونتيجة لذلك 

انخفضت نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس مال شركة عناية لتصل إلى 19.5% بنهاية العام 2020م.
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 بذلك مانسبته 49.37% من رأس مال شركة عناية كما في 30 سبتمبر 
ً
كما تجدر اإلشارة بأن الخسائر المتراكمة لشركة عناية بلغت )74.05( مليون ريال سعودي ممثلة

2021م. 

إن استمرار تراكم الخسائر يشير إلى عدم اليقين حول قدرة شركة عناية على االستمرار كمنشأة مستقلة مستمرة. وتجدر اإلشارة إلى أنه سوف تنتقل أصول والتزامات 
شركة عناية إلى الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج، ويجب على الشركة الدامجة أن تتخذ إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بوقف الخسائر الناتجة عن 
أعمال شركة عناية المنتقلة إليها، في حال لم تستطع الشركة الدامجة وقف الخسائر الناتجة عن أعمال شركة عناية المنتقلة إليها بعد إتمام صفقة االندماج سيظهر 

أثر سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

المخاطر المتعلقة بتركز عمالء شركة عناية   2-2-5
أظهر الفحص النافي للجهالة والمعد على شركة عناية، أنه يوجد تركز عالي في عمالء شركة عناية خالل السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة إجمالي األقساط 
المكتتبة المحققة من أكبر عشرة عمالء لدى شركة عناية ما نسبته 34.4% بنهاية العام 2018م في حين ارتفعت لتصل إلى 44.2% بنهاية العام 2019م كما استمرت 

نسبة إجمالي األقساط المكتتبة المحققة من أكبر عشرة عمالء لدى شركة عناية باالرتفاع لتصل إلى 53.4% في نهاية العام 2020م. 

وبتحليل نسبة إجمالي األقساط المكتتبة المحققة من أكبر ثالثة عمالء لدى شركة عناية، فقد بلغت النسبة 19.6% بنهاية العام 2018م في حين ارتفعت لتصل 
25.7% في العام 2019م واستمرت هذه النسبة في االرتفاع لتصل إلى 43.2% من إجمالي األقساط المكتتبة لشركة عناية في نهاية العام 2020م. 

 شكلت األقساط المكتتبة من عمالء مدينة جدة ما نسبته 77.9% من إجمالي 
ُ

كما تجدر اإلشارة بأن لدى شركة عناية تركز جغرافي عالي في األقساط المكتتبة حيث
األقساط المكتتبة لشركة عناية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. 

إن ارتفاع نسبة تركز العمالء يجعل شركة عناية عرضة للتأثر بشكل سلبي مباشر في حال انخفض الطلب من أحد العمالء الرئيسيين لشركة عناية و/أو لم تستطع 
شركة عناية في تجديد الوثائق التأمينية الحالية مع عمالؤها الحاليين. في حال لم تستطع الشركة الدامجة تقليل نسبة تركز العمالء وتنويع المحفظة التأمينية 
 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وتوقعاتها المستقبلية وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من 

ً
 بعد إتمام صفقة االندماج سيؤثر ذلك سلبا

ً
جغرافيا

صفقة االندماج. 

المخاطر المرتبطة بالدعاوى والمنازعات القضائية القائمة عىل شركة عناية  2-2-6
أظهر الفحص القانوني والمالي النافي للجهالة والمعد على شركة عناية أنه يوجد عدد من الدعاوى القائمة ضد شركة عناية والتي يبلغ عددها )2( ومجموع مطالباتهما 
924,000 ريال سعودي والمرفوعة من قبل شركة سابا الطبية بقيمة 154,000 ريال سعودي، ومجلس الضمان الصحي بقيمة 770,000 ريال سعودي على شركة 
عناية، الجدير بالذكر أن الدعاوى والمطالبات التزال قائمة على شركة عناية كما في تاريخ هذا التعميم. )ولمزيد من المعلومات حول المنازعات القضائية لشركة 

عناية يرجى مراجعة القسم )6-8( )»الدعاوى القضائية والمطالبات على شركة عناية«( من هذا التعميم.

بحكم انتقال أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج، )وفي حال استمرار القضايا إلى ما بعد تاريخ نفاذ قرار االندماج(، ففي حال 
صدور أحكام ضد شركة عناية ستتحمل الشركة الدامجة تسوية مبالغ هذه المطالبات القضائية كما يجب التأكيد بأن قيمة المطالبات تقديريه كون المنازعات 
القضائية خاضعة بطبيعتها لسلطة تقدير المحاكم والجهات القضائية الناظرة بها. وبالتالي ال يمكن لشركة عناية أو الشركة الدامجة اإلفادة بمبلغ دقيق ونهائي يمثل 
القيمة النهائية لتلك المطالبات القضائية. وفي حال نتج عن هذه القضايا قرارات بإلزام شركة عناية تسديد المطالبات و/أو تسديد مبالغ جوهرية أخرى غير متوقعة 
 وصدر قرارات 

ً
 أو في حال نشوء دعاوى جديدة متعلقة بمطالبات غير موجودة حاليا

ً
أو في حال ظهور دعاوى جوهرية جديدة متعلقة بشركة عناية وغير معلومة حاليا

أو أحكام فيها ليست لصالح شركة عناية بعد إتمام صفقة االندماج، سوف تكون الشركة الدامجة ملزمة بسداد جميع تلك التعويضات وسيؤثر ذلك وبشكل جوهري 
سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

المخاطر المرتبطة بمطالبات قضايا عمالية قائمة عىل شركة عناية  2-2-7
أظهر الفحص القانوني والمالي النافي للجهالة والمقام على شركة عناية أنه يوجد عدد من المطالبات المرتبطة بقضايا عمالية والقائمة على شركة عناية ويبلغ عددها 
)5( قضايا عمالية، ويصل إجمالي مبالغ مطابات القضايا العمالية حوالي تسعمائة ألف )900,000( ريال سعودي منها ثالثة دعاوى قضائية عمالية بمبلغ خمسمائة 
ألف )500,000( ريال سعودي عن العام 2020م فيما يوجد على شركة عناية دعوتين بمبلغ أربعمائة ألف )400,000( ريال سعودي عن العام 2021م وتتعلق هذه 
المطالبات العمالية تتعلق بموظفين سابقين لدى شركة عناية. الجدير بالذكر بأنه تم تسوية قضية عمالية واحدة. ولمزيد من المعلومات حول مطالبات القضايا 

العمالية المرفوعة على لشركة عناية يرجى مراجعة القسم )6-8( )»الدعاوى القضائية والمطالبات على شركة عناية«( من هذا التعميم.

وبحكم انتقال أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج، )وفي حال استمرار القضايا إلى ما بعد تاريخ نفاذ قرار االندماج(، وفي حال 
نتج عن هذه القضايا قرارات بإلزام شركة عناية تسديد المطالبات، سوف تكون الشركة الدامجة ملزمة بسداد جميع تلك التعويضات وسيؤثر ذلك وبشكل جوهري 

سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

المخاطر المرتبطة بارتفاع الذمم المدينة لمعيدي التأمين   2-2-8
ارتفعت ذمم معيدي التأمين المدينة ألقساط التأمين من حوالي 24.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى حوالي 31.8 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م، فيما بلغت حوالي 32.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعود ذلك نتيجة الرتفاع أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بذمم معيدي 
 التفاقية إعادة التأمين الموقعة مع مجموعة إعادة 

ً
التأمين المدينة بموجب اتفاقية فائض الخسارة وإعادة التأمين المبرمة مع مجموعة إعادة التأمين األمريكية. وفقا

التأمين األمريكية، فإن معيد التأمين يتحمل أي فائض خسارة للمطالبات من أقساط التأمين المدرجة ضمن اتفاقية إعادة التأمين. 

الجدير بالذكر بإن اتفاقية إعادة التأمين مع مجموعة إعادة التأمين األمريكية انتهت صالحيتها خالل عام 2018م، كما قامت شركة عناية باعتبار الذمم المدينة 
القائمة على مجموعة إعادة التأمين األمريكية كديون مشكوك في تحصيلها وكونت مخصص لها بقيمة 3.0 مليون ريال و 6.8 مليون ريال سعودي لألعوام المنتهية في 

31 ديسمبر 2019م و 2020م على التوالي. 
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وفي شهر أغسطس 2021م قامت شركة عناية بعمل تسوية نهائية مع مجموعة إعادة التأمين األمريكية يتم بموجبها تحصيل ماقيمته 0.4 مليون ريال سعودي من 
 راجع 

ً
إجمالي الذمم المدينة القائمة، تجدر اإلشارة إلى أنه اليزال استالم مبالغ التسوية مازالت تحت اإلجراء حتى تاريخ هذا التعميم. )ولمزيد من المعلومات فضال

القسم الفرعي رقم )5-6-1-5( »ذمم معيدي تأمين مدينة« من القسم رقم )5( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« من هذا التعميم(. وباستثناء ماتم 
اإلفصاح عنه في هذا الخطر وبما يتعلق بالتسوية مع مجموعة إعادة التأمين األمريكية فإن شركة عناية لم تقم بشطب أي ذمم مدينة أخرى متعلقة بمعيدي التأمين، 
وفي حال لم تتمكن الشركة من تحصيل الذمم المدينة لمعيدي التأمين، فإن هذا سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة الدامجة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي.

المخاطر المرتبطة بانخفاض معدالت تجديد وثائق التأمين   2-2-9
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركة عناية بنسبة انخفاض سنوية مركبة تبلغ 25.1% من 274.8 مليون ريال سعودي 
في عام 2017م لتصل إلى 154.0 مليون في عام 2019م، يرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد وثائق التأمين المكتتبة من عام 2017م وحتى عام 2018م، 
 بتعليق اعمال الشركة المندمجة الذي فرضه البنك المركزي السعودي خالل عام 2018م 

ً
وكان االنخفاض في عدد الوثائق بين عامي 2017م و2018م مدفوعا

 
ُ

وذلك نتيجة عدم االمتثال لمتطلبات هامش المالءة المالية، فيما سجلت الشركة المندمجة ارتفاع في عدد الوثائق التأمينية خالل العام 2019م و 2020م حيث
 أرتفعت عدد الوثائق بما نسبته 334.6% بين عامي 2019م و 2020م، وذلك نتيجة رفع 

ُ
بلغ عدد الوثائق 1,801 و 8,008 لعامي 2019م و2020م على التوالي حيث

تعليق األعمال من قبل البنك المركزي السعودي في يناير 2019م وحيث أنه سوف تنتقل الوثائق التأمينية لعمالء شركة عناية إلى الشركة الدامجة بعد إتمام عملية 
االندماج. وفي حال استمرار انخفاض معدالت تجديد وثائق التأمين للعمالء المنتقلين من شركة عناية إلى الشركة الدامجة بعد إتمام عملية االندماج، سيؤثر ذلك 

بشكل سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بخسارة عدد من العمالء الرئيسيين لشركة عناية  2-2-10
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة بإن هناك ارتفاع في معدل خسارة التعامل مع عدد من العمالء الرئيسيين لشركة عناية خالل فترة الدراسة لألعوام 2018م، 
2019م، و 2020م . وبمراجعة بيانات أكبر العمالء مساهمة في االنخفاض المتحقق في إجمالي األقساط المكتتبة لشركة عناية خالل الفترات المذكورة، فقد انخفض 
إجمالي األقساط المكتتبة من هؤالء العمالء من 32.9 مليون ريال سعودي في العام 2018م ليصل إلى 15.2 مليون ريال سعودي بنهاية العام 2019م أي بنسبة 
انخفاض بلغت 54% مقارنة بالعام 2018م، في حين لم تحقق شركة عناية أي أقساط مكتتبة من هؤالء العمالء خالل العام 2020م مسجلة بذلك نسبة انخفاض 

100% في العام 2020م مقارنة بالعام 2019م.

 انخفضت األقساط المكتتبة لهؤالء العمالء بماقيمته 
ُ

 أظهر الفحص المالي النافي للجهالة بأن االنخفاض المتحقق يعود لعدد من أكبر عمالء شركة عناية حيث
ُ

حيث
48.2 مليون وذلك على النحو التالي: )شركة العراب للمقاوالت )23.7 مليون ريال سعودي(، مجموعة سفاري بما )11.6 مليون ريال سعودي(، مجموعة ماني )4.9 

مليون ريال سعودي( مستشفى المملكة )3.5 مليون ريال سعودي( شركة أم أي �سي كي العربية )4.5 مليون ريال سعودي((.

ويعود ذلك بشكل رئي�سي لقرار البنك المركزي بتعليق أعمال شركة عناية في العام 2018م بسبب انخفاض هامش المالءة لدى شركة عناية باإلضافة إلى ارتفاع أسعار 
تجديد وثائق التأمين مما أدى إلى انخفاض في عدد من العمالء الرئيسيين لدى شركة عناية. ان استمرار ارتفاع مخاطر خسارة العمالء وعدم قدرة الشركة الدامجة على 
تعديل وتحسين آلية تقييم مخاطر العمالء، وسياسات المحافظة على العمالء بعد إتمام عملية االندماج، سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة الدامجة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

المخاطر المتعلقة بارتفاع مخصصات إهالك األصول الثابتة لشركة عناية  2-2-11
 من التحسينات 

ً
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة بأن لدى شركة عناية ارتفاع في إجمالي مخصصات اإلهالك المحتسبة على األصول الثابتة خالل العام 2020م لكال

 بلغت 99.9%، 85.6%، 82.0%، 84.5% على التوالي. األمر الذي قد يستلزم 
ُ

على المباني المستأجرة، أجهزة الحاسب اآللي، والسيارات، واألثاث والمفروشات حيث
 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية 

ً
استثمارات إضافية لشراء أصول بديلة بعد إتمام صفقة االندماج األمر الذي من الممكن أن يؤثر سلبا

سهمها وتوقعاتها المستقبلية، وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج. 

المخاطر المرتبطة بالتأخر يف تحصيل الذمم المدينة ألقساط التأمين المكتتبة  2-2-12
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة أن صافي الذمم المدينة ألقساط التأمين المكتتبة بلغت )49.1( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، في حين بلغ إجمالي 
الذمم المدينة ألقساط التأمين المكتتبة والمستحقة لفترة تزيد عن 360 يوم ما نسبته )23.9%( من إجمالي الذمم المدينة ألقساط التأمين المكتتبة كما في 31 

ديسمبر 2020م، في حين بلغت صافي الذمم المدينة ألقساط التأمين المكتتبة )48.8( مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. 

 لتقرير الفحص المالي النافي للجهالة فقد تم تسجيل أرصدة دائنة بقيمة )0.7( مليون ريال سعودي والتي من المفترض أن يتم تحصيلها خالل فترة تتراواح 
ً
كما أنه وفقا

 والمتعلقة بوثائق تأمين منتهية مصدرة ألحد عمالء شركة عناية، وقد تم تكوين مخصص لها بنسبة 25% من مبلغ الرصيد وذلك عن للعام 
ً
ما بين 181-360 يوما

 
ً
المنتهي في 31 ديسمبر 2020م، وقد قامت شركة عناية بتحويل تلك المبالغ إلى إدارة التحصيل للمتابعة بقيمة الذمم المدينة القائمة )ولمزيد من المعلومات فضال

راجع القسم الفرعي رقم )5-6-1-3( »أقساط تأمين مدينة، صافي« من القسم رقم )5( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« من هذا التعميم(. 

 على مستويات 
ً
إن ارتفاع نسبة الذمم المدينة المتأخرة وغير المحصلة يعكس الصعوبة التي تواجهها إدارة شركة عناية في تحصيل الذمم المدينة. مما سينعكس سلبا

السيولة لدى شركة عناية. كما أظهرت الفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية ال تحتفظ بسياسة معتمدة فيما يتعلق باحتساب مخصصات الديون الشكوك 
في تحصيلها. األمر الذي يعكس ضعف في الرقابة الداخلية لدى شركة عناية فيما يتعلق بمتابعة وتحصيل الذمم المدينة، حيث أنها تحتسب تلك المخصصات 

بموجب أحكام المادة )69( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وتشمل تلك المخصصات التالي:

مخصصات األقساط غير المكتسبة.- 1

مخصصات المطالبات تحت التسوية.- 2
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مخصصات مصاريف تسوية المطالبات.- 3

مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.- 4

مخصصات المخاطر التي لم تسقط.- 5

مخصصات الكوارث.- 6

مخصصات المصاريف العامة.- 7

 وفيما يلي ملخص بسياسة احتساب المخصصات:
ً
تجدر اإلشارة إلى أن شركة عناية تقوم باحتساب مخصصات للديون القائمة والتي تزيد عن 90 يوما

ملخص بسياسة احتساب المخصصات (: 1الجدول رقم )

النسبةالفترة 
ً
15%بين 91- 180 يوما

ً
25%بين 181- 360 يوما

100%أكثر من 360

المصدر: شركة عناية

 على 
ً
إن عدم قدرة الشركة الدامجة على اتخاذ اإلجراءات المناسبة التي من شأنها تحسين مستويات وإجراءات التحصيل بعد إتمام صفقة االندماج سيؤثر سلبا

أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية، وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

المخاطر المتعلقة بارتفاع معدل دوران موظفي شركة عناية  2-2-13
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة ارتفاع معدالت دوران موظفي شركة عناية، حيث بلغ معدل دوران الموظفين حوالي 19.9%، 26.9%، 45.2% في السنوات 2018م، 
2019م،2020م على التوالي. ويعود ارتفاع معدل دوران الموظفين خالل العام 2019م إلى مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية التي قامت بها شركة عناية ونتج عنها 

 تقوم شركة عناية باالعتماد على طرف ثالث النجاز مثل هذه األعمال. 
ُ

تقليص أعداد من الموظفين في اإلدارة التشغيلية والطبية وخدمة العمالء حيث

في حين يعود سبب ارتفاع نسبة معدل دوران الموظفين في العام 2020م إلى اعتماد شركة عناية على إسناد إدارة المطالبات إلى طرف ثالث االمر الذي أدى إلى تقليص 
عدد أكبر من الموظفين خالل العام 2020م. 

الجدير بالذكر أن تقرير المراجعة الداخلية المعد من قبل إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المطابقة وااللتزام قد أشار إلى أنه هناك فجوات فيما يتعلق باإللتزام 
بمتطلبات البنك المركزي ومنها عدم وجود موارد بشرية كافية ولديها الخبرة الالزمة إلدارة المخاطر في شركة عناية. 

 على أعمال الشركة 
ً
إن عدم قدرة الشركة الدامجة على وضع التدابير الالزمة للحد من استمرار ارتفاع معد دوران الموظفين بعد إتمام صفقة االندماج سيؤثر سلبا

الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية، وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج. 

المخاطر المتعلقة باألنظمة التقنية وأنظمة أمن المعلومات لدى شركة عناية  2-2-14
، وفي شهر نوفمبر 

ً
بموجب نتائج الفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية لم تقم بتحديث األنظمة الخاصة بحماية البيانات حيث م�سى عليها ست نسخ سابقا
2020م قامت شركة عناية بتحديث أنظمة حماية المعلومات الخاصة بها. باإلضافة لذلك فإن شركة عناية ال تحتفظ بأنظمة حماية لفرع الرياض.

 بأن هذا النظام لم يتم ربطه في بالنظام الرئي�سي لشركة 
ً
تستخدم شركة عناية برنامج )MenaMe( )التخزين السحابي( كنظام معلومات إلدارة الموارد البشرية علما

عناية )Oracle E-Business( حتى تاريخ هذا التعميم، باإلضافة إلى ذلك فإن شركة عناية تستخدم تطبيق )Toshfa( إلدارة المطالبات واالكتتابات. 

إن اتمام صفقة االندماج قبل تحديث األنظمة التقنية وأنظمة أمن المعلومات وربط األنظمة الداخلية فيما بينها قد يعرض الشركة الدامجة لمخاطر تقنية، 
باإلضافة إلى تكاليف إضافية لتحديث وتطوير األنظمة، مما سيؤثر وبشكل سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي وربحية سهمها ونتائج عملياتها. 

المخاطر المرتبطة بعدم وجود تأمين ممتلكات والمعدات لشركة عناية   2-2-15
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة، بأنه ليس لدى شركة عناية وثائق تأمينية على ممتلكاتها من مباني ومعدات ضد الخسائر أو التلفيات، األمر الذي قد يؤدي إلى تكبد 
شركة عناية لخسائر مادية في حال حدوث أي أخطار محتملة تتعلق بالممتلكات أو المعدات. وفي حال استمرار شركة عناية بعدم التأمين هذا النوع من المخاطر فإن 

 لذلك مما سيؤثر وبشكل سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي بعد االندماج.
ً
الشركة الدامجة معرضة لخسائر مادية نتيجة

المخاطر المتعلقة بعدم التزام شركة عناية بالمتطلبات النظامية   2-2-16
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة، بأن شركة عناية تعرضت خالل فترة الدراسة لعدد من الغرامات والمخالفات من الجهات اإلشرافية ذات العالقة، وفيما ملخص 

لذلك: 

تلقت شركة عناية خطاب من البنك المركزي بتاريخ 1439/09/13 الموافق 2018/05/27م بخصوص عدم استيفاء الشركة المندمجة  	
 ومنع شركة عناية من إصدار أي أو تجديد أي وثائق تأمينية، وطلب البنك المركزي من شركة 

ً
لمتطلبات هامش المالءة المالية المطلوبة نظاما

عناية التعاقد مع مستشار مستقل للقيام بمراجعة وتقييم لنقاط الضعف والمالحظات القائمة على شركة عناية، 
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في تاريخ 1439/11/06 الموافق 2018/07/18م استلمت شركة عناية خطاب آخر من البنك المركزي فيما يتعلق بوجود ضعف في الرقابة  	
 فيما يتعلق في حوكمة شركة عناية ولجنة 

ً
الداخلية للشركة وفي تطبيق بعض األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وخصوصا

المراجعة في شركة عناية، وقد ألزم البنك المركزي شركة عناية على تعيين مستشار مستقل يوافق عليه البنك المركزي ويكون دور المستشار 
المستقل تقييم عمل مجلس إدارة شركة عناية ومدى فعاليته ورقابته على اللجان الرئيسية المنبثقة منه، 

في شهر 2020/2م فرض البنك المركزي عقوبة مالية قدرها 90 ألف ريال سعودي على شركة عناية بسبب عدم حصولها على موافقة مسبقة من  	
البنك المركزي فيما يتعلق بتعيين المدير المالي للشركة، وقامت شركة عناية بسداد الغرامة المالية.

في شهر 2020/9م فرض البنك المركزي عقوبة مالية قدرها 15 ألف ريال سعودي على شركة عناية )وقد تم تسوية هذه الغرامة( نتيجة إلخفاق  	
شركة عناية في اتخاذ عدد من التدابير واالحترازات الوقائية لمنع انتشار فايرس كورونا وهي كاآلتي:

عدم وجود مساحة كافية بين الموظفين. 	

قلة التوعية بما يتعلق بالصحة والسالمة واالحترازات مثل )قياس درجة الحرارة و االلتزام بارتداء الكمامة عند الدخول لمرافق شركة عناية(. 	

في شهر نوفمبر/2020م فرض البنك المركزي عقوبة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي على شركة عناية بسبب عدد من المخالفات المرتبطة  	
وهي كاآلتي:

عدم قدرة شركة عناية باعتماد إجراءات تقييم وقياس المخاطر. 	

 عدم التزام شركة عناية بتحديث بيان قابلية تحمل المخاطر وإطار إدارة المخاطر. 	

عدم شمولية الئحة الحوكمة الخاصة بشركة عناية على هيكل اإلدارة العليا. 	

عدم التزام الخبير االكتواري برفع تقرير التسعير للعام 2018م لمجلس إدارة شركة عناية. 	

عدم وجود سياسة وإجراءات للتعاقب الوظيفي لإلدارة العليا معتمدة من لجنة الترشيحات والمكافآت. 	

عــدم التــزام إدارة لجنــة المخاطــر برفــع تقريــر مفصــل إلــى مجلــس إدارة شــركة عنايــة حــول التعــرض للمخاطــر والخطــوات المقترحــة إلدارة هــذه  	
المخاطــر.

عدم توثيق األساس المنطقي لتقا�سي أسعار مختلفة عن التي و�سى بها الخبير اإلكتواري. 	

عدم تسليم بيانات صحيحة في التقرير المالية السنوية والربعية المقدمة للبنك المركزي للسنوات 2015م وحتى 2018م. 	

تجدر اإلشارة بأنه شركة عناية قامت بسداد هذه الغرامات المتعلقة بالمخالفات على شركة عناية. 	

في شهر 2019/1م، استلمت شركة عناية مذكرة من مجلس الضمان الصحي مفادها بأن شركة عناية قد خالفت عدد من المواد التنفيذية  	
لمجلس الضمان الصحي وذلك فيما يتعلق باألمور التشغيلية المرتبطة بإصدار وثائق التأمين الصحي، شروط الدفع، والتقارير الدورية لمجلس 
 بلغت قيمة الغرامة المالية 770 ألف ريال سعودي وبحسب إفادة شركة عناية لم 

ُ
الضمان الصحي والمتعلقة بالعمليات خالل عام 2017م حيث

تتم المطالبة من قبل مجلس الضمان الصحي بقيمة الغرامة ولم يبت في تلك القضية حتى تاريخ التعميم . 

 عن ترسية عقد مستشفى  	
ً
في شهر 2019/10م، فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية 20 ألف ريال على شركة عناية لعدم إفصاحها فورا

الدكتور سليمان فقيه، وقد قامت شركة عناية بسداد هذه الغرامة.

في شهر 2020/11م، غرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية شركة عناية غرامة بلغت قيمتها 20 ألف ريال بسبب قيام شركة عناية  	
بتسريح عدد من موظفيها خالل فترة جائحة كورونا. وقد قامت شركة عناية بسداد هذه الغرامة.

في شهر أبريل 2021م غرمت المديرية العامة للدفاع المدني شركة عناية غرامة بلغت 6,000 ريال سعودي بسبب وجود عدد من المخالفات  	
المتعلقة بمتطلبات الحماية والسالمة. وقد قامت شركة عناية بسداد هذه الغرامة.

باإلضافة إلى ما تم ذكره أعاله أظهر الفحص المالي النافي للجهالة، عدم التزام شركة عناية بأحكام الفقرة 2 من المادة )61( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 
شركات التأمين التعاوني، وذلك فيما يتعلق بمخاطر تركز االستثمارات حيث بلغت استثماراتها لدى أحد المؤسسات المالية االستثمارية المرخصة لها 67.4% من 
إجمالي استثمارات شركة عناية وهي النسبة التي تفوق النسبة التي حددتها الالئحة بأن ال تتجاوز 50% )لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة عامل الخطر رقم )18-2-2( 

»المخاطر المتعلقة بتركز استثمارات شركة عناية«(.

 على أعمال الشركة 
ً
إن استمرار تلك المخالفات بعد إتمام صفقة االندماج وعدم قدرة الشركة الدامجة وضع التدابير واإلجراءات الالزمة للحد منها سيؤثر سلبا

الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية، وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج. 

المخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة  2-2-17
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية منحت فترة ائتمان ألطراف ذات عالقة وذلك فيما يتعلق بوثائق تأمين صادرة لهم، تجدر اإلشارة إلى أن اثنين من 
أكبر ثالث عمالء شركة عناية يمثلون أطراف ذات عالقة لشركة عناية. األمر الذي يعكس عدم التزام شركة عناية بأحكام المادة )49( من الالئحة التنفيذية لنظام 
مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي نصت بعدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ألي من األطراف ذوي العالقة إال بعد دفع القسط المستحق بالكامل. ووفقا ألحكام 
المادة الحادية والعشرون )21( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر من البنك المركزي، يجوز للبنك المركزي فرض غرامة تصل إلى مليون )1,000,000( 

ريال سعودي لعدم التزامها في بأحكام المادة )49( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. 

الجدير بالذكر بأن شركة عناية تقوم بالموافقة على األعمال التي تمت مابين شركة عناية واألطراف ذوي العالقة من خالل الجمعية العمومية لشركة عناية وبما 
يتوافق مع أحكام المادة 71 من نظام الشركات. 
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 على أعمال الشركة الدامجة 
ً
إن استمرار تلك التعامالت بعد إتمام صفقة االندماج وعدم قدرة الشركة الدامجة على وضع التدابير واإلجراءات الالزمة سيؤثر سلبا

ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية، وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

المخاطر المتعلقة بتركز استثمارات شركة عناية  2-2-18
 تحتفظ شركة عناية بنسبة 28.7% من استثماراتها 

ُ
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية لديها تركز عالي في استثماراتها كما في نهاية العام 2020م حيث

في أوراق مالية ذات الدخل الثابت )سندات( مصدرة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، في حين بلغت استثماراتها لدى أحد المؤسسات المالية االستثمارية 
المرخصة مانسبته 67.4% من إجمالي استثماراتها، في حين تحتفظ شركة عناية بما نسبته 3.8% في صناديق استثمارية محلية. 

كما أظهر الفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية لم تلتزم بأحكام المادة )61( )2( من الالئحة التنفيذية لمراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على 
أنه يجب أن ال يتجاوز تركز االستثمارات مانسبته )50%( من الوعاء االستثماري للشركة، وذلك فيما يتعلق باستثماراتها لدى أحد المؤسسات المالية االستثمارية 
المرخصة ما قيمته 141.6 مليون ريال سعودي والتي تمثل 67.4% من إجمالي استثمارات شركة عناية كما في ديسمبر 2020م، وبحسب إفادة شركة عناية فإنه وكما 
في تاريخ هذا التعميم لم يقم البنك المركزي السعودي بمخالفة شركة عناية جراء ذلك. ووفقا ألحكام المادة الحادية والعشرون )21( من نظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني الصادر من البنك المركزي، يجوز للبنك المركزي فرض غرامة تصل إلى مليون )1,000,000( ريال سعودي لعدم التزامها بأحكام المادة )61( من الالئحة 

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. 

الجدير بالذكر أن شركة عناية قد قامت بتسييل استثماراتها في األوراق المالية ذات الدخل الثابت )سندات(خالل عام 2021م، ونتج عن ذلك تحقيق شركة عناية 
لمكاسب مالية بلغت 5.4 مليون ريال سعودي، وقد قامت شركة عناية بإعادة استثمار متحصالت بيع تلك السندات في ودائع مرابحة )استحقاق ثالث أشهر(. 

في حال عدم قدرة الشركة الدامجة على إعادة توزيع استثمارات شركة عناية بعد االندماج بهدف تقليل مخاطر تركز االستثمارات سينتج عنه مخاطر استثمارية أكبر 
على الشركة الدامجة بعد االندماج، باإلضافة إلى إمكانية تعرض الشركة الدامجة إلى غرامات إضافية نتيجة لعدم االلتزام بنسب االستثمارات المنصوص عليها 
 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها 

ً
في الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني األمر الذي سيؤثر سلبا

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتقارير المالية لدى شركة عناية   2-2-19
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية ال تحتفظ بسجالت مالية بشكل دوري فيما يتعلق بالذمم الدائنة لمزودي الخدمات الطبية، ووسطاء ووكالء 

التأمين. 

 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها 
ً
ان عدم قدرة الشركة الدامجة على وضع التدابير واإلجراءات الالزمة لتحسين جودة التقارير المالية الداخلية قد يؤثر سلبا

المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية، وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

المخاطر المتعلقة بالقضية المتعلقة مع الجهة المالكة لمبنى اإلدارة الرئيسية لشركة عناية   2-2-20
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية دخلت في قضية مع مؤجر المبنى الخاص بالمركز الرئي�سي لشركة عناية، وبحسب إفادة إدارة شركة عناية أنها 
دخلت في قضية بسبب ضعف الخدمات المتعلقة باإلمدادات الكهربائية للمبنى مما كلف شركة عناية استئجار مولدات كهربائية إضافية. وعلى ضوء ذلك قامت 
 لألعوام 2018م و 2019م. ونتيجة لذلك قام المؤجر برفع قضية 

ً
شركة عناية بتأخير دفع المستحقات التأجيرية لمالك العقار والبالغة 2.3 مليون ريال سعودي سنويا

 عن األضرار المادية بسبب التأخر 
ً
 شركة عناية بدفع 5.4 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى مبلغ 2.9 مليون ريال سعودي والتي تمثل تعويضا

ً
على شركة عناية مطالبا

في دفع مبالغ المستحقات التأجيرية. وقد قامت شركة عناية بدفع مبالغ االيجار المستحقة لألعوام 2018م و2019م و2020م، فيما تم دفع مبلغ االيجار عن العام 
2021م مقدما والتسوية في ذات العام. 

 للمعيار رقم 16 من المعايير المالية للتقرير المالي )IFRS(، وقد تم تسجيل 
ً
في 31 ديسمبر 2020م تم تسجيل مبلغ 2.2 مليون ريال سعودي كمطالبات ايجارية وفقا

 للتقرير المالي النافي للجهالة فقد تم 
ً
مطالبات ايجارية مستحقة إضافية غير مدفوعة بمبلغ 2.4 مليون ريال سعودي تتعلق بالعام 2020م، الجدير بالذكر بأنه ووفقا

 تم التوصل إلى تسوية نهائية بمبلغ 1.1 مليون ريال سعودي خالل العام 2021م وقد تم دفع مبلغ التسوية.
ُ

تسوية المبالغ االيجارية اإلضافية حيث

 على أعمال الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها 
ً
إن ظهور أي خالفات مستقبلية متعلقة بهذه القضية سيؤثر سلبا

وتوقعاتها المستقبلية، وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج. 

المخاطر المرتبطة بتعيينات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه  2-2-21
أظهر تقرير الفحص القانوني النافي للجهالة أنه خالل الثالث أعوام الماضية قد شهد مجلس إدارة شركة عناية ولجانه المنبثقه منه عدد من التعيينات واالستقاالت 
في أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان ولم تقم شركة عناية بتزويد المستشار القانوني لشركة أمانة بالمستندات المتعلقة بموافقات البنك المركزي السعودي 

على تلك التعيينات واالستقاالت في مجلس إدارة شركة عناية ولجانه المنبثقه عنه. 

ِرد بشأنها أي موافقات من قبل البنك المركزي السعودي، كما أشار تقرير 
َ
 لجنة األمن السيبراني والتي لم ت

ً
باإلضافة إلى ذلك فقد استحدثت شركة عناية مؤخرا

الفحص النافي القانوني النافي للجهالة، أن شركة عناية لم تقدم كافة القرارات والموافقات الصادرة عن مجلس اإلدارة )بما فيها اعتماد القوائم المالية السنوية 
لشركة عناية( باإلضافة إلى محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة.

الجدير بالذكر أنه في حال لم يتم تشكيل لجان مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يتوافق مع النظام األسا�سي للشركة الدامجة ونظام الشركات والتعليمات 
 
ً
الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى عدم صحة تشكيل هذه اللجان األمر الذي قد يتسبب في مخالفات نظامية وبالتالي التأثير سلبا

على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالية ونتائجها عملياتها. 
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المخاطر المتعلقة بمخالفات شركة عناية لمواد االلئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني  2-2-22
أظهر الفحص النافي للجهالة المالية بأن شركة عناية لم تلتزم بأحكام الفقرة الثانية من المادة )65( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 

وذلك فيما يتعلق بالحد األق�سى البالغ )20%( لقيمة كل أصل إلى إجمالي قيمة األصول، حيث لم تلتزم شركة عناية بهذا الحد في عدد من أصولها على النحو التالي: 

 بلغت نسب االستثمارات 21.1%، 21.6% على التوالي من إجمالي األصول(  	
ُ

االستثمارات )خالل عامي 2019م و2020م حيث

األصول األخرى )خالل األعوام 2018م و2019م و2020م(  	

 بلغ نسب النقد وما في حكمه 24.6%، 22.4%، 36.5% على التوالي من إجمالي  	
ُ

النقد وما في حكمه )خالل األعوام 2018م و2019م و2020م حيث
األصول( 

إضافة إلى ما تم ذكره أعاله، ورد في تقرير الفحص النافي للجهالة المالية، بإن شركة عناية قد أضافت بالخطأ أصول أخرى ضمن األصول المقبولة في احتساب هامش 
المالءة األمر الذي أدى إلى تضخيم هامش المالءة لشركة عناية ليصل إلى )128%( للعام 2019م، مقارنة بـ )124.9%( باستخدام القوائم المالية المراجعة المنتهية 

غي 31 ديسمبر 2019م.

كما تمت اإلشارة في تقرير الفحص النافي للجهالة المالية، أن هناك عدد من األخطاء في النماذج والتقارير المرسلة للبنك المركزي من قبل شركة عناية ومنها على سبيل 
المثال عدد وثائق التأمين المصدرة وعدد المطالبات التأمينية. 

الجدير بالذكر أن إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المطابقة وااللتزام لدى شركة عناية قد أشارات لمثل هذه المخالفات واألخطاء في تقاريرها الدورية وخاصة فيما 
يتعلق تقارير المطالبات، والتأخير في معالجة المطالبات التأمينية، إدارة مطالبات األطراف ذات العالقة، خطط تدريب الموظفين باإلضافة إلى عدد من نقاط 

الضعف التي تتطلب التطوير بما فيها مكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، وتقنية المعلومات وإدارة االكتتابات والعناية بالعمالء.

 على أعمال الشركة 
ً
إن عدم قدرة الشركة الدامجة على وضع التدابير واإلجراءات الالزمة بعد إتمام صفقة االندماج لعدم تكرار مثل هذه المخالفات، سيؤثر سلبا

الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية، وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

المخاطر المتعلقة بالوظائف الرئيسية الشاغرة لدى شركة عناية   2-2-23
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة بأن منصب مدير إدارة الموارد البشرية و مدير إدارة تقنية المعلومات ومدير إدارة األمن السيبراني يتم إدارتها من قبل موظفين 

مكلفين ويتم االنتظار للحصول على موافقة البنك المركزي على تعيينهم. 

كما أنه يوجد لدى شركة عناية عدد من المناصب الشاغرة وهي منصب مدير المطابقة وااللتزام، مدير التقنية، مسؤول أمن المعلومات، نائب مدير االكتتاب، 
مسؤول المستوقين السريين، موظف اكتواري مبتدئ.

 باإلنابة، باإلضافة إلى منصب المراجع الداخلي ومحلل 
ً
 يشغل المنصب في الفترة الحالية مديرا

ُ
 حيث

ً
باإلضافة إلى أن منصب المدير المالي لشركة عناية شاغرا

 لدى شركة عناية وذلك بسبب دخول شركة عناية في إجراءات االندماج.
ً
المطابقة وااللتزام التزال شاغرة، كما تجدر اإلشارة بأن عملية التوظيف متوقفة حاليا

إن عدم قدرة الشركة الدامجة على وضع التدابير واإلجراءات الالزمة بعد إتمام صفقة االندماج لسد الثغرات الموجودة لدى شركة عناية فيما يتعلق بالوظائف 
 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية، وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة 

ً
الرئيسية الشاغرة، سيؤثر سلبا

االندماج.

المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة   2-2-24
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة، بأنه يوجد على شركة عناية مبلغ 55 ألف ريال سعودي كفروقات ضريبية. وبحسب تقرير الفحص المالي النافي للجهالة، فإن 
طريقة حساب هذه المبالغ غير واضح، األمر الذي سيتسبب في إيقاع مخالفات وعقوبات على شركة عناية مما قد سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

ومن خالل عينة الفحص تبين أن شركة عناية ال تلتزم بإعداد وتصدير الفواتير الضريبية بحسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، باإلضافة لما ذكر أعاله، 
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية قد استثمرت مع أحد المؤسسات المالية المرخصة وديعة مرابحة وصكوك وقامت شركة عناية بتسجيل األرباح 
المحققة كأرباح مستثناة من أي ضرائب قيمة مضافة بدون أن تقوم شركة عناية بإضافة المدخالت المشتركة لغايات تسجيل األرباح كدخل مستثنى حيث اعتبرت 

شركة عناية بأن المصاريف التابعة مرتبطة ومخصومة من العوائد المحققة. . 

إن عدم قدرة الشركة الدامجة على وضع التدابير واإلجراءات الالزمة لسياسة إعداد وقبول الفواتير الضريبية بما يتالءم مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 
 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية، 

ً
، فإن ذلك األمر سيؤثر سلبا

ً
وفي حال تم مطالبة شركة عناية بأي مبالغ ضريبية إضافية مستقبال

وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

المخاطر المتعلقة بالزكاة والضرائب   2-2-25
بحسب تقرير الفحص المالي النافي للجهالة، والقوائم المالية المفحوصة لشركة عناية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م، فقد أصدرت هيئة الزكاة والضريبة 
 شركة عناية بالتزام زكوي إضافي بمبلغ )12.5( مليون ريال سعودي. خالل العام 2017م 

ً
والجمارك ربطها الزكوي النهائي عن الفترة )2011م إلى 2014م(، مطالبة

 لدى اللجنة االستئنافية للمخالفات والنزاعات الضريبية ضد قرار لجنة تسوية الخالفات والمنازعات الضريبة عن الفترة )2011م إلى 
ً
قدمت شركة عناية اعتراضا

2014م(. وفي العام 2020م أصدرت اللجنة االستئنافية للمخالفات والنزاعات الضريبة موافقتها على بعض النقاط وعليه تم خفض االلتزام الزكوي إلى )2.1( مليون 
ريال سعودي. كما قامت شركة عناية بتقديم إقراراتها الزكوية حتى 31 ديسمبر 2020م، وقد حصلـت شركة عناية على ربطها الزكوي النهائي حتى عام 2014م.
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خالل عام 2020م أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك االقرارات الزكوية عن الفترة )2015م إلى 2018م( وطالبت شركة عناية بدفع مبلغ)9.49( مليون ريال 
سعودي وقدمت شركة عناية اعتراضها إلى لجنة تسوية الخالفات والمنازعات الضريبة ضد تقييم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومازالت اإلقرارات قيد الدراسة 

من قبل لجنة تسوية الخالفات والمنازعات الضريبة )حتى تاريخ هذا التعميم(. 

 من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )لمزيد من المعلومات 
ً
الجدير بالذكر بأن اإلقرارات الزكوية والضريبة لعامي 2019م و2020م مازالت تحت المراجعة حاليا

 راجع القسم الفرعي )5-5-1-11( »الزكاة« من القسم رقم )5( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« من هذا التعميم(.
ً
فضال

 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها 
ً
إن عدم تسوية مبالغ الزكاة والضريبة قبل إتمام صفقة االندماج، سيؤثر سلبا

المستقبلية، وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

المخاطر المتعلقة باتفاقيات التسهيالت االئتمانية  2-2-26
أظهر تقرير الفحص المالي النافي للجهالة أن شركة عناية لديها اتفاقية تسهيالت ائتمانية)خطاب ضمان( مع البنك السعودي البريطاني )ساب( بتاريخ 1441/02/02هـ 
)الموافق 2019/10/01م(، وبموجب هذه االتفاقية يمنح بنك ساب تسهيل ائتماني وضمان لصالح مستحقات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمبلغ 12.5 مليون 
ريال سعودي عن الفترة )2011م-2014م(، والذي تم إصدارة مقابل وديعة مرابحة لشركة عناية بمبلغ 14.0 مليون ريال سعودي، وتنتهي هذه االتفاقية في تاريخ 
1443/07/26هـ )2022/02/28م(. والجدير بالذكر أن هذه االتفاقية تحتوي على بند »تغيير السيطرة« الذي يخّول بنك ساب إلى تعديل شروط التسهيالت أو إلغائها 
والمطالبة بسداد الرسوم المستحقة. كما نصت ذات االتفاقية على أن شركة عناية هي المسؤولة عن إخطار بنك ساب بأي تغييرات محتملة أو فعلية تطرأ على هيكلها 
القانوني ونظامها األسا�سي. قامت شركة عناية بإخطار البنك السعودي البريطاني )ساب( بما يتعلق بدخول شركة عناية باتفاقية اندماج محتملة مع شركة أمانة وقد 
أبدى البنك السعودي البريطاني )ساب( عدم ممانعته لصفقة االندماج، على أن تقوم شركة عناية باشعاره عند إتمام صفقة االندماج. وفي حال عدم التزام شركة 
 على الوضع المالي للشركة 

ً
عناية ببنود اتفاقية التسهيالت أو في حال قرر بنك ساب ممارسة حقه بتعديل شروط التسهيالت أو إلغائها، فإن هذا األمر سيؤثر سلبيا

الدامجة بعد إتمام صفقةاالندماج مما سيكون له األثر الجوهري على مركزها المالي وعملياتها. 

المخاطر المتعلقة بعقود موظفي شركة عناية  2-2-27
أظهر الفحص القانوني النافي للجهالة، أن شركة عناية ال تلتزم بنماذج عقود العمل الموحدة وال تتوافق عقود عمل موظفيها مع األنظمة المتبعة والنماذج الصادرة 
عن وزارة التنمية االجتماعية والموارد البشرية، حيث لم تشتمل عقود العمل على سبيل المثال على: البنود المتعلقة بإجازة األمومة واألبوة، وإجازات أداء فريضة 
الحج، باإلضافة إلى البنود المحددة الخاصة بالموظفات، والبنود المتعلقة بضرورة القيام بالفحوصات الطبية قبل االنضمام لشركة عناية، والبنود المتعلقة 
بالعناية الواجبة بآالت صاحب العمل وأدواته الموضوعة تحت تصرف الموظف أو في عهدته وإعادة المواد غير المستخدمة إلى أصحاب العمل. وكذلك البنود 
المتعلقة بالتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، باإلضافة لعدم وجود بند تسوية المنازعات، وعدم وجود بند يوضح بأنه يجب أن يكون عقد العمل 

من نسختين متطابقة نسخة لصاحب العمل، ونسخة أخرى للموظف.

إن عدم قدرة الشركة الدامجة على تفادي مثل هذه االختالفات في عقود موظفي شركة عناية عما هو عليه بنماذج عقود العمل الموحدة الصادرة من قبل وزارة 
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، سيسهم في زباده النزاعات العمالية، مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة الدامجة بعد االندماج ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بمكافأة نهاية الخدمة لموظفي شركة عناية  2-2-28
أظهر الفحص القانوني النافي للجهالة أن شركة عناية تقوم باحتساب مكافأة نهاية الخدمة دون أن تشمل المكافآت والحوافز المدفوعة للموظفين في آلية احتساب 
مكافأة نهاية الخدمة، حيث نصت المادة 86 من قانون العمل، أنه يجب يشمل حساب مكافأة نهاية الخدمة على جميع المكافآت والحوافز ما لم يوافق صاحب العمل 

والموظف على استبعاد المكافآت من حساب مكافأة نهاية الخدمة على أن يذكر ذلك في عقد العمل الوظيفي. 

إن تغيير الطريقة المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي شركة عناية بعد إتمام عملية االندماج وانتقالهم للشركة الدامجة وذلك بتضمين المكافآت 
والحوافز في احتساب مكافأة نهاية الخدمة سينتج عنه مبالغ إضافية تدفع كمكافأة نهاية خدمة للموظفين المنتقلين عند استقالتهم من الشركة الدامجة، األمر الذي 

سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة الدامجة بعد االندماج ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم توافق أنشطة النظام األساسي مع الدليل الوطني أللنشطة االقتصادية   2-2-29
أظهر الفحص القانوني النافي للجهالة المقام على شركة عناية، بإن األنشطة الواردة في النظام األسا�سي لشركة عناية ال تتوافق مع الدليل الوطني لألنشطة االقتصادية 

الصادر من وزارة التجارة والصناعة. 

 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها 
ً
إن عدم قدرة الشركة الدامجة على وضع التدابير الالزمة لمعالجة مثل هذه المخالفات بعد إتمام صفقة االندماج سيؤثر سلبا

المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة باألمن السيبراني  2-2-30
أظهر الفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية قد اتمت المستوى الثالث من مشروع تطبيق متطلبات تطبيق األمن السيبراني حسب اطار تقييم البنك المركزي 
 لدخول شركة عناية في صفقة اندماج محتملة فقد قد قامت شركة عناية 

ً
 أن شركة عناية قد وصلت إلى نسبة 84% من تطبيق المتطلبات، ونظرا

ُ
السعودي، حيث

بتعليق العمل على مشروع متطلبات األمن السيبراني.
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إن مخاطر عدم اكتمال مشروع تطبيق متطلبات األمن السيبراني سيؤدي إلى زيادة عمليات التصيد االحتيالي، والبرامج الضارة، وهجمات األمن السيبراني األخرى، 
وقابلية التعرض الضطرابات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنظمة االتصاالت للعمليات عن ُبعد الخاصة بشركة عناية، مما سيؤثر سلًبا على شركة عناية 

بالتالي سيؤثر سلًبا على الشركة الدامجة بعد االندماج.

المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بنظام حماية األجور  2-2-31
يعد نظام حماية األجور إحدى برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى 
الشفافية وحفظ حقوق األطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف األجور لجميع العاملين والعامالت في القطاع الخاص، ويقيس مدى التزام المنشآت 

 إلى تقليص خالفات األجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
ً
بدفع األجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفا

وبحسب الفحص القانوني النافي للجهالة، أنه لم يتم االطالع على أي شهادة تثبت التزام شركة عناية بمتطلبات نظام حماية األجور، وبالتالي فإنه في حال عدم التزام 
شركة عناية باعتماد نظام حماية األجور لديها ستتعرض إلى إيقاف خدماتها المرتبطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية األمر الذي سيسهم في تعطيل القيام 

بالخدمات لموظفيها التي تتطلب موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. 

 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها 
ً
إن عدم قدرة الشركة الدامجة على وضع التدابير الالزمة لمعالجة مثل هذه المخالفات بعد إتمام صفقة االندماج سيؤثر سلبا

المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بسجالت المطالبات المتكبدة والخسائر من المطالبات التأمينية  2-2-32
أظهر الفحص القانوني النافي للجهالة عدم وضوح سجالت شركة عناية فيما يتعلق بالخسائر المتكبدة والخسائر من المطالبات التأمينية، حيث أظهر الفحص أنه ال 

يمكن تحديد ما إذا كانت هذه المطالبات قد تم دفعها أو مازالت قائمة كالتزام على شركة عناية.

إن عدم تقدير االلتزامات القائمة لهذه المطالبات التأمينية بشكل دقيق سيؤدي إلى تكبد الشركة الدامجة لخسائر وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على الوضع 
المالي للشركة الدامجة وسيولتها ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعمليات إعادة التأمين لدى شركة عناية  2-2-33
 بعمليات إعادة تأمين لوثائق التأمين المصدرة، ويعزى ذلك إلى أن شركة عناية ابتداء من العام 2019م 

ً
أظهر الفحص القانوني النافي أن شركة عناية ال تقوم حاليا

اتبعت نموذج إعادة التأمين الذاتي حيث تقوم شركة عناية بإصدار وثيقة التأمين وإعادة التأمين دون الدخول في ترتيبات إعادة التأمين مع معيدي التأمين، ونتيجة 
لذلك انخفضت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة من )28( مليون ريال سعودي في 2018م إلى )6.9( مليون ريال سعودي في 2019م، وإلى )1( مليون 

ريال سعودي في 2020م. 

إن عدم قدرة الشركة الدامجة على تقدير المخاطر المرتبطة نتيجة لعدم وجود اتفاقيات إعادة تأمين لوثائق التأمين المصدرة من شركة عناية سيؤدي إلى تكبد 
الشركة الدامجة لخسائر وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على الوضع المالي للشركة الدامجة وسيولتها ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألسهم  2-3

المخاطر المرتبطة بالتغير يف ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية لذلك  2-3-1
تتم صفقة االندماج من خالل عرض مبادلة أوراق مالية، حيث ستقوم شركة أمانة بإصدار األسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة عناية مقابل نقل جميع أصول 
 إلتمام صفقة االندماج، سوف تصبح نسبة ملكية مساهمي شركة عناية )55%( في شركة أمانة وبالتزامن سوف تقل نسبة 

ً
والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة تبعا

ملكية المساهمين الحاليين في شركة أمانة إلى )45%( بينما كانت تمثل ملكيتهم ما نسبته )100%( قبل صفقة االندماج. بالتالي ستقل قدرتهم على التأثير في القرارات التي 
تتطلب موافقة مساهمي الشركة الدامجة بما فيها اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة الدامجة والقرارات االستراتيجية األخرى الهامة للشركة الدامجة، وباإلضافة 

إلى ذلك سوف تنخفض حصتهم من صافي أرباح الشركة الدامجة حال تم توزيعها. 

المخاطر المرتبطة بتذبذب سعر األسهم حتى إتمام صفقة االندماج  2-3-2
من الممكن أن يؤدي اإلعالن عن صفقة االندماج ومعرفة المستثمرين عنها، أو طريقة إدارة الشركتين وأعمالهما، أو تأخر إتمام صفقة االندماج ألي سبب من األسباب 
)كالتأخر بسبب طول فترة اعتراض الدائنين( أو لتغيرات سياسية أو اقتصادية أو غيرها من األسباب التي تؤثر على سعر السهم إلى زيادة تذبذب سعر سهم شركة أمانة 
وسهم شركة عناية حتى تتم صفقة االندماج. ومن الممكن أن يختلف سعر سهم شركة أمانة وقت نفاذ قرار االندماج بشكل كبير عن سعره عند تاريخ نشر هذا 

التعميم مما سيؤثر على القيمة السوقية لشركة أمانة، وعلى استثمارات المستثمرين في أسهمه.

المخاطر المرتبطة بانخفاض سعر السهم نتيجة صفقة اللندماج  2-3-3
قد ينخفض سعر سهم الشركة الدامجة بما في ذلك األسهم الجديدة الصادرة لمساهمي شركة عناية، وذلك في حال تأخر أو عدم اكتمال دمج أعمال شركة أمانة 
وشركة عناية خالل المدة المبدئية المتفق عليها وهي ستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج بتاريخ 2021/04/29م ما لم تتفق الشركتان على تمديدها بموجب 
اتفاقية االندماج المعلن عنها، أو عدم تحقيق الشركة الدامجة للمنافع المرجوة من صفقة االندماج خالل المدة أو بالقدر المتوقع من المستثمرين والمحللين 

 على أصول الشركة الدامجة والتزاماتها ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ً
الماليين أو مجلس إدارة الشركة الدامجة، مما قد يؤثر ذلك سلبا
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المخاطر المرتبطة بتذبذب سعر أسهم الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج  2-3-4
قد يتعرض سعر سهم الشركة الدامجة للتذبذب بسبب عدد من العوامل المتعلقة بالشركة الدامجة أو غير ذلك والتي تشمل تقلبات السوق العامة نتيجة لظروف 
االقتصاد وعوامل كلية أخرى ال عالقة بأداء الشركة الدامجة بها، والتغير في النتائج والتوقعات المالية والتقارير التشغيلية واألخبار المتعلقة بالتغيرات. ومن الممكن 
أن تؤثر هذه العوامل بشكل سلبي على سعر تداول أسهم الشركة الدامجة بغض النظر عن األداء الفعلي للشركة. وينبغي للمساهمين التنبه إلى أن سعر أسهم الشركة 

الدامجة )بما في ذلك األسهم الجديدة( واألرباح المتحصلة منها قد تزيد أو تنقص كما هو الحال مع أي استثمارات أخرى في األوراق المالية المدرجة في السوق.

المخاطر المرتبطة بالتداول اعتماًدا عىل األداء السابق لسهم شركة أمانة ومخاطر بيع المساهمين الكبار لحصصهم يف الشركة  2-3-5
الدامجة 

ينبغي على مساهمي الشركة الدامجة التنبه إلى أن األداء السابق لسهم شركة أمانة هو أداء مستقل ويختلف عن أداء سهم الشركة الدامجة )وقد ال يشبهه بأي شكل 
من األشكال(. كما ينبغي التنبه إلى أن قيام أو احتمالية قيام المساهمين الكبار ببيع عدد كبير من األسهم المملوكة لهم في الشركة الدامجة قد يؤدي إلى التأثير بشكل 

سلبي على سعر سهم الشركة الدامجة.

المخاطر المرتبطة ربحية السهم نتيجة صفقة االندماج  2-3-6
تعتمد أرباح السهم المستقبلية على عدد من العوامل من بينها ربحية شركة أمانة والمحافظة على مركزها المالي الجيد واالحتياجات الرأسمالية واحتياطاتها القابلة 
للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة، يجدر بالذكر أن القوائم المالية االفتراضية قد أظهرت أن زيادة رأس مال شركة أمانة لغرض 
دمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل أصول والتزامات شركة عناية إلى أمانة، تؤدي إلى ارتفاع خسارة السهم بمجرد االندماج، حيث بلغت خسارة سهم شركة أمانة 
)2.58( ريال سعودي في العام 2020م، وبلغت خسارة سهم الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج )3.13( ريال سعودي كما في القوائم المالية االفتراضية 
الموحدة لعام 2020م، إضافة إلى ذلك قد تؤدي صفقة االندماج إلى تقليل ربحية السهم في المستقبل على خلفية أن أرباح شركة أمانة سوف توزع على عدد أكبر من 

األسهم نتيجة لزيادة رأسمالها وارتفاع عدد أسهمها. 

المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية بشكل عام  2-4

المخاطر المرتبطة باألداء االقتصادي للمملكة  2-4-1
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة الدامجة على عدد من العوامل التي ترتبط باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل، على سبيل المثال ال 
الحصر: عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي االجمالي ومتوسط دخل الفرد وما شابه ذلك، ويعتمد اقتصاد المملكة بشكل أسا�سي على النفط والصناعات النفطية 
والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي، وبالرغم من النمو في القطاعات األخرى، والتنوع االقتصادي المراد تحقيقه في إطار رؤية المملكة 
2030م، إال أن أي تقلبات غير متوقعة تحدث في أسعار النفط سيكون لها تأثير مباشر وجوهري على خطط نمو االقتصاد السعودي بشكل عام وعلى معدالت االنفاق 
 على أداء الشركة الدامجة في مرحلة ما بعد اتمام صفقة االندماج نظًرا 

ً
 على قطاع التأمين بشكل عام، والذي من شأنه أن يؤثر سلبا

ً
الحكومي، والذي سيؤثر سلبا

لعملها ضمن منظومة االقتصاد السعودي وتأثرها بمعدالت االنفاق الحكومي. إضافة إلى ذلك أن استمرار نمو االقتصاد السعودي يعتمد على عدة عوامل أخرى بما 
فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية التحتية، لذا فإن أي تغيير في هذه العوامل سيكون لها تأثير كبير على االقتصاد والذي 

 على أعمال الشركة الدامجة وأدائها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ً
بدوره سيؤثر سلبا

عالوة على ذلك، إن أي تغييرات كبيرة غير متوقعة تطرأ على األوضاع االقتصادية أو السياسية أو القانونية في المملكة أو الدول المجاورة أو غيرها من الدول في المنطقة 
قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي يف منطقة الشرق األوسط والخليج العربي  2-4-2
 منتجات التأمين العام والتأمين الصحي، كما تقوم شركة عناية بتقديم منتجات تأمينية في فرع التأمين الصحي إن جميع وثائق التأمين 

ً
تقدم شركة أمانة حاليا

المكتتب فيها من قبل شركة أمانة وشركة عناية مكتتبة في المملكة العربية السعودية. يجدر بالذكر أنه بعد إتمام صفقة االندماج وبعد الحصول على التراخيص 
الالزمة، ستقدم الشركة الدامجة منتجات تأمينية في فروع التأمين العام و الصحي، وتعاني العديد من دول منطقة الشرق األوسط والخليج العربي من عدم استقرار 
سيا�سي وأمني في الوقت الراهن. بالتالي ال توجد أي ضمانات أن الظروف السياسية األمنية في الشرق األوسط والخليج العربي لن يكون لها تأثير سلبي على سوق التأمين 

في المملكة وعلى أعمال الشركة الدامجة وعلى نتائج عملياتها وربحية سهمها ووضعها المالي.

المخاطر المرتبطة بزيادة المنافسة والقدرة عىل التوسع يف سوق التأمين يف المملكة  2-4-3
 لتقرير االستقرار المالي الصادر بعام 2020م، حيث تستحوذ أكبر خمس شركات تأمين 

ً
يبلغ عدد شركات التأمين المصرح لها بالعمل في المملكة )30( شركة وفقا

67.5% من إجمالي األقساط المكتتبة كما في 31 ديسمبر 2020م )بحسب تقرير سوق االستقرار المالي للعام 2020م الصادر عن البنك المركزي السعودي(. يجدر 
بالذكر أن تركز الحصة السوقية في قطاع التأمين على عدد محدود من الشركات يفقد الشركات الصغيرة قدرتها على السيطرة على تسعير منتجاتها، إذ ال بد لها من أن 
تأخذ بعين االعتبار األسعار المطبقة من قبل كبار الشركات عند تحديد أسعار منتجاتها. يجدر بالذكر أنه وعند إتمام صفقة االندماج سوف تستمر الشركة الدامجة في 
العمل ضمن سوق تناف�سي كبير، حيث أن المنافسة تنشأ عند وجود شركات أخرى تعمل في نفس قطاع األعمال وتقدم هذه شركات التأمين األخرى منتجات وخدمات 
مشابهة ومنافسة لمنتجات وخدمات الشركة الدامجة في كافة فروع التأمين العام و الصحي(. بالتالي ال توجد أي ضمانات أن الشركة الدامجة ستتمكن من المنافسة 
في السوق بكفاءة عالية بعد إتمام صفقة االندماج، ويجدر بالذكر أنه يؤدي حدوث أي تغير في البيئة التنافسية وذلك إما لزيادة عدد الشركات العاملة بالقطاع و/
أو الستحداث منتجات تأمينية جديدة و/أو لزيادة تنافسية األسعار في القطاع أو غيرها من العوامل إلى انخفاض في الحصة السوقية للشركة الدامجة و/أو أسعار 
المنتجات التأمينية و/أو انخفاض الهوامش الربحية، في حال تحقق أحد أو كل هذه المخاطر، سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وربحية سهمها.
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المخاطر المرتبطة بالثقافة التأمينية بالمملكة وأهميتها  2-4-4
 لنجاح هذا القطاع. وبذلك يوجد مخاطرة حول تلك النظرة بصفة عامة حيث يرى المجتمع أن القطاع ال 

ً
 أساسيا

ً
إن نظرة المجتمع تجاه قطاع التأمين تشكل عامال

 على أعمال الشركة 
ً
 أو يعمل بنطاق خدمات ال تتوافق مع أصل التكافل والشريعة. فقد يفقد المجتمع ثقته في هذا القطاع وذلك سوف يؤثر سلبيا

ً
يلعب دوًرا أساسيا

الدامجة ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.

المخاطر المرتبطة بدورة األعمال التأمينية  2-4-5
شهد قطاع التأمين على المستوى العالمي تغييرات دورية مع تذبذبات ملموسة في نتائج العمليات، ويرجع سببها إلى المنافسة واألحداث المضطربة واألوضاع 
االقتصادية واالجتماعية التي تمر بها كافة الدول من وقت إلى آخر بشكل عام وغيرها من العوامل خارجة عن سيطرة الشركات العاملة في قطاع التأمين. وبالتالي قد 
ينتج عن ذلك فترات تتصف بالمنافسة في االسعار الناتجة عن فائض العرض وكذلك فترات يتاح فيها للشركات الحصول على أقساط أفضل، ومن المتوقع أن تتأثر 
 على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية ال سيما بعد اتمام 

ً
دورة أعمال شركات التأمين من وقت آلخر، مما سيؤثر سلبا

صفقة االندماج.

المخاطر المرتبطة باالستثمار  2-4-6
تلتزم شركة أمانة بالتعليمات الواردة في الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحة االستثمار الصادرة عن البنك المركزي السعودي وسياسة 
االستثمار الخاصة بشركة أمانة، تبلغ القيمة السوقية إلجمالي المحفظة االستثمارية المتاحة للبيع في شركة أمانة 19.3 مليون ريال سعودي، فيما بلغت االستثمارات 
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مبلغ 48.6 مليون ريال سعودي وذلك كما في تاريخ 2019/12/31م، وقد بلغت االستثماريات المتاحة للبيع مبلغ 12.9 مليون 
ريال سعودي، في حين بلغت االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 49.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، فيما بلغت االستثمارات المتاحة 
للبيع مبلغ 15.0 مليون ريال سعودي، واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 49.2 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، تشمل المحفظة 
االستثمارية الخاصة في شركة أمانة األوراق المالية التالية: أسهم، صكوك، مرابحة واستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة. كما تلتزم شركة عناية بالتعليمات 
الواردة في الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحة االستثمار الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وبلغت قيمة المحفظة االستثمارية 
لشركة عناية 73.0 مليون ريال سعودي وذلك كما في تاريخ 2019/12/31م، فيما بلغت المحفظة االستثمارية 68.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، وقد بلغت المحفظة االستثمارية 8.2 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، تشمل المحفظة االستثمارية الخاصة بشركة عناية السعودية األوراق 
المالية التالية: أسهم، صكوك، صناديق أسهم واستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة، ولمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتبطة باستثمارات شركة عناية، 

يرجى مراجعة عامل الخطر رقم )2-2-18( »المخاطر المتعلقة بتركز استثمارات شركة عناية« من هذا التعميم.

تعتمد النتائج التشغيلية لشركة أمانة على أداء محفظتها االستثمارية بشكل جزئي، وتخضع نتائج االستثمار لعدة مخاطر استثمارية منها المرتبطة باألوضاع 
االقتصادية العامة والسياسية ومستوى التذبذب في السوق وتقلب أسعار الفائدة في السوق ومخاطر السيولة واالئتمان، وبالتالي عدم قدرة الشركة الدامجة على 
موازنة محفظتها االستثمارية ومالئمتها مع مطلوباتها، سيؤثر على عوائدها االستثمارية ونتائج عملياتها، ويجدر بالذكر أن المحفظة االستثمارية لشركة عناية سوف 
تنتقل إلى الشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج. وستقوم الشركة الدامجة بمراجعة المحفظة االستثمارية التي نقلت لها ليتم التأكد من مطابقتها مع الئحة 
االستثمار الخاصة بها لضمان تماشيها مع االستراتيجية االستثمارية للشركة الدامجة. يجدر بالذكر إلى أنه في حال عدم مطابقة محفظة شركة عناية لالئحة االستثمار 
الخاصة بالشركة الدامجة سيتم عمل إعادة هيكلة للمحفظة على أداء المحفظة االستثمارية للشركة الدامجة لالستثمارية المنتقلة من شركة عناية. وقد ينتج عن 
 أداء محفظتها االستثمارية للشركة الدامجة. ويجدر بالذكر أنه تعتمد النتائج التشغيلية 

ً
إعادة هيكلة المحفظة بيع األوراق المالية بأسعار غير مناسبة مما يؤثر سلبا

للشركة الدامجة على أداء محفظتها االستثمارية وتخضع أيضا في جميع األوقات لعدة مخاطر كاالرتباط باألوضاع االقتصادية العامة ومستوى التذبذب في السوق 
وتقلب أسعار السوق ومخاطر السيولة واالئتمان باإلضافة إلى األوضاع السياسية واألمنية. إضافة إلى ذلك، إن عدم قدرة الشركة الدامجة على موازنة محفظتها 
االستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها سيجبرها على تصفية استثماراتها في أوقات معينة وبأسعار قد تكون غير مناسبة في حينه مما يؤثر على أداء المحفظة االستثمارية 
. كما أنه يجب على الشركة الدامجة أن تلتزم في جميع األوقات بمتطلبات الئحة االستثمار ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية، وفي حال 

ً
سلبا

عدم التزام الشركة الدامجة بهذه المتطلبات سوف يقع عليها غرامات مالية و/أو عقوبات و/أو فرض إلعادة هيكلة للمحفظة مما يؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على أداء 
المحفظة وأعمال الشركة الدامجة.

في حال تحقق أحد أو كل هذه المخاطر، سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

المخاطر المرتبطة بفرض ضرائب جديدة )ضريبة القيمة المضافة(  2-4-7
قرر مجلس الوزراء في المملكة بتاريخ 2 جمادى األولى 1438 هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
والتي بدأ العمل بها من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل معظم القطاعات في المملكة، 
باستثناء الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم وبعض منتجات األغذية االساسية، وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من %5 
إلى 15% وذلك ابتداًء من شهر يوليو 2020م، وبالتالي، فإنه يتعين على المنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة المضافة وطريقة تطبيقها وكيفية حسابها. 
كما سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات العالقة. وبناًء على ذلك، يتعين على الشركة الدامجة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة، والتي تشمل تحصيلها وتسليمها، وتأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على أعمال الشركة الدامجة، كما إن أي انتهاك أو تطبيق 
خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة الدامجة، سوف ُيعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها مما سيزيد أيًضا من التكاليف والمصاريف 
التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التناف�سي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها، مما سيكون له تأثير سلبي على الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بلوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني  2-4-8
لزم متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني بااللتزام 

ُ
تخضع منتجات التأمين الصحي التي تقدمها شركة عناية للرقابة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني، وت

بمتطلبات خاصة بتقديم المنتجات الطبية، بما في ذلك توفير فريق طبي متخصص إلعطاء الموافقات خالل مهلة ال تتجاوز )60( دقيقة من تقديم طلب الموافقة، 
 .

ً
كما تلزم تلك المتطلبات شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات الطبية مثل المستشفيات والعيادات وغيرها خالل مدة ال تتجاوز 30 يوما

تجدر اإلشارة أنه في شهر 2019/1م، استلمت شركة عناية مذكرة من مجلس الضمان الصحي مفادها بأن شركة عناية قد خالفت عدد من المواد التنفيذية لمجلس 
الضمان الصحي وذلك فيما يتعلق باألمور التشغيلية المرتبطة بإصدار وثائق التأمين الصحي، شروط الدفع، والتقارير الدورية لمجلس الضمان الصحي )ولمزيد من 

التفاصيل يرجى مراجعة القسم )6-8( )»الدعاوى القضائية والمطالبات على شركة عناية«( من هذا التعميم.

 واستمرار مخالفتها لموادها التنفيذية سيؤدي إلى فرض عقوبات عليها، بما في 
ً
إن عدم التزام الشركة الدامجة بمتطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني مستقبال

 على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها 
ً
 وجوهريا

ً
ذلك سحب رخصة تقديم منتجات الخدمات الطبية، مما سيؤثر سلبا

المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالقيود عىل ملكية األسهم يف شركات التأمين  2-4-9
 للمادة )9( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 

ً
 معينة بخصوص ملكية االسهم في شركات التأمين، ووفقا

ً
يضع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قيودا

والمادة )39( من الالئحة التنفيذية بأنه ال يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين االندماج مع شركات التأمين وإعادة التأمين األخرى أو تملكها أو السيطرة عليها أو 
شراء أسهم فيها دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي السعودي، كما ينبغي بموجب المادة 38 من الالئحة التنفيذية المشار إليها ما يلي: 

على الشركة إبالغ البنك المركزي السعودي بنسبة ملكية أي شخص يمتلك ما نسبته )5%( أو أكثر من أسهم الشركة من خالل تقرير ربع سنوي  	
تعده الشركة،

 بنسبة ملكيته وأي تغيير يطرأ عليها خالل خمسة 5 أيام عمل من  	
ً
على كل شخص يملك )5%( أو أكثر من أسهم الشركة إبالغ البنك المركزي كتابيا

تاريخ حدوث هذا التغيير. 

وبالتالي قد تؤدي هذه القيود في بعض الحاالت، إلى تحجيم قدرة الشركة الدامجة على استقطاب مستثمرين استراتيجيين في حال رفض البنك المركزي أو تأخرها في 
إصدار الموافقات المطلوبة أو فرض شروط ليس في مقدور الشركة الدامجة أو المستثمرين استيفائها، مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة الدامجة ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر ائتمان العمالء  2-4-10
 بالمادة السادسة من الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي تلتزم شركات التأمين بتعويض طرف أو أطراف 

ً
عمال

)غير المؤمن له( عما يترتب على الحوادث المغطاة بموجب وثيقة التأمين ضد الغير، ولشركات التأمين الحق في الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن 
الحادث للمطالبة بالمبالغ المدفوعة للغير. وبالتالي عند الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث االستعادة ما تم دفعه من مبالغ مالية يترتب على 
 على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

ً
ذلك مخاطر عالية تكمن في مماطلة البعض في سداد أو عدم وفائهم بالمبالغ المستحقة عليهم مما سيؤثر سلبا

المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالكوارث واألزمات الغير متوقعة  2-4-11
إن وقوع الكوارث واألزمات الغير المتوقعة، سواء الطبيعية منها أو غير الطبيعية، قد تؤثر بشكل مباشر على أداء الشركة الدامجة التي تقدم منتجات تأمين على الصحة 
أو على المركبات والممتلكات وغيرها، وستتعرض الشركة الدامجة الرتفاع عدد المطالبات التي تنشأ عن وقوع الكوارث واألزمات غير المتوقعة مثل الفيروسات واألوبئة 
المتفشية والعواصف واألعاصير والزالزل والحرائق وأعمال اإلرهاب وغيرها، وبما أن الشركة الدامجة تقدم تلك المنتجات التأمينية )والتي وتمثل مانسبته حوالي %3 
من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الشركة الدامجة عن العام 2020م(، وتشمل منتجات تأمين الممتلكات والحرائق، التأمين الهند�سي، تأمين المسؤولية العامة 

والتأمين البري و التأمين البحري والتأمين ضد خيانه األمانة والتأمين على نقل األموال. 

إن المطالبات المتعلقة بتلك المنتجات عند حدوث الكوارث واألزمات غير المتوقعة ستؤثر على أعمال الشركة الدامجة ومركزها المالي ونتائج عملياتها بشكل جوهري.

المستجد  2-4-12 كورونا  فيروس  انتشار  من  والحد  للتصدي  المتخذة  االحترازية  اإلجــراءات  عىل  المترتبة  باآلثار  المرتبطة  المخاطر 
)كوفيد- 19( 

نظًرا للظروف الراهنة وما يشهده العالم من انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد »كوفيد 19«، والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة بشأن اإلجراءات 
 على العديد 

ً
االحترازية والتدابير الوقائية للتصدي والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد- 19( حتى تاريخ هذا التعميم، فإن ذلك سيؤثر ذلك سلبا

من األعمال التجارية والقطاعات االقتصادية بالمملكة جراء تلك اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية، بما فيها قطاع التأمين، حيث قد تشهد قطاعات التأمين 
انخفاض في مبيعات بعض خدماتها ومنتجاتها التأمينية خالل هذه الفترة أو قد يقل الطلب عليها، إضافة إلى أنه تم استثناء القطاعات التي تخضع إلشراف ورقابة 
البنك المركزي السعودي وبعض القطاعات األخرى من إمكانية االستفادة من الدعم المقدم من الجهات المختصة لموظفي القطاع الخاص، وبالتالي في ظل الظروف 
الحالية والتطورات المصاحبة لها وتأثر مبيعات الوثائق التأمينية للشركة الدامجة وعدم وضوح مدة استمرار العمل بتلك االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وما 

.
ً
سيستجد مستقبال

وتجدر اإلشارة إلى أن أول إصابة بوباء فيروس كورونا المستجد قد سجلت في تاريخ ديسمبر 2019م ليتنشر بعد ذلك في جميع أنحاء العالم كوباء عالمي. ونتج عن وباء 
فيروس كورونا المستجد تداعيات سلبية على االقتصادات اإلقليمية والعالمية واألسواق المالية مما أثر سلًبا على الدول بما في ذلك المملكة العربية السعودية. 
واتخذت الحكومات والقطاعات الخاصة إجراءات غير مسبوقة الحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثاره، بما في ذلك فرض الحجر الصحي وحظر 
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السفر وفرض االلتزام بالمنازل وإغالق الشركات والمدارس ووقف التحفيز المالي وغيرها من التغييرات التنظيمية. كما قامت العديد من الحكومات والمنظمات 
بخفض توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2020م والسنوات التالية لمجابهة التباطؤ االقتصادي الناجم عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ومن 
المحتمل أن يؤدي تف�سي وباء فيروس كورونا المستجد إلى حدوث ركود أو أزمة اقتصادية عالمية طويلة األمد. ورغم أن نطاق فيروس كورونا المستجد ومدته وتأثيراته 
تتغير بسرعة وغير معروفة بالكامل، إال أن الوباء والجهود ذات الصلة الحتوائه قد عطلت النشاط االقتصادي العالمي، وأثرت سلًبا في أداء األسواق المالية. وفي حال 
استمرت هذه التأثيرات لفترة طويلة أو أسفرت عن ضغوط اقتصادية مستدامة أو ركود، فقد تتفاقم العديد من عوامل المخاطرة المحدد ة في هذا التعميم مما 
 على أعمال الشركة الدامجة ومركزها المالي 

ً
سينتج عنها أثر سلبي قد يكون جوهري على الشركة الدامجة وفي حال حدوث أي من اآلثار السلبية فإن ذلك سيؤثر سلبا

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية ال سيما بعد إتمام صفقة االندماج.

قد تحد القيود الحالية أو المستقبلية لوباء فيروس كورونا المستجد من قدرة موظفي شركة أمانة وشركة عناية الوصول إلى مرافقهم، مما قد يحد من قدرتهم على 
تلبية توقعات العمالء، والتي قد تؤثر سلًبا على عمليات شركة أمانة أو شركة عناية والذي بدوره سيؤثر سلًبا على أعمال الشركة الدامجة. باإلضافة إلى ذلك قامت 
الشركتين، لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد، بتعديل ممارسات األعمال لجميع الموظفين الذين يشغلون وظائف غير أساسية مؤقًتا، بحيث يعملون عن بعد أو 

بالتناوب بهدف استمرار عمليات الشركتين دون انقطاع.

ونظًرا لعدم وجود أوبئة عالمية حديثة قابلة للمقارنة أسفرت عن تأثير عالمي مماثل، ال يزال هناك غموض كبير فيما يتعلق بحدة األثر السلبي على المدى القريب 
والبعيد لوباء فيروس كورونا المستجد على االقتصاد العالمي واألسواق المالية العالمية واقتصاد المملكة العربية السعودية واقتصاد الدول األخرى التي تمارس فيها 
الشركة الدامجة أعمالها. ونتيجة لذلك، قد ال تتمكن الشركة الدامجة من التنبؤ بمدى التأثير الذي سيتسبب بها وباء فيروس كورونا المستجد على أعمال الشركة 
الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها سواء على المدى القريب أو البعيد. ومن المحتمل أن يتسبب وباء فيروس كورونا المستجد الحالي في حدوث ركود اقتصادي 
أو أزمة اقتصادية عالمية طويلة األمد، مما قد يكون له تأثير سلبي على اقتصاد المملكة بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص. ويعتمد مدى تأثير تف�سي وباء فيروس 
كورونا المستجد على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها ووضعها المالي على التطورات المستقبلية، بما في ذلك توقيت وفعالية اإلجراءات المتخذة، أو غير 
المتخذة، الحتواء فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثاره في المملكة وعلى المستوى الدولي. ومن شأن التطور المستقبلي غير المؤكد لهذه األزمة أن يكون له 

تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة الدامجة أو عملياتها أو نتائجها التشغيلية أو وضعه المالي أو السيولة أو مستويات رأس المال لديها.

المخاطر المرتبطة بالتنظيمات الوقائية  2-4-13
تخضع كل من شركة أمانة وشركة عناية لعدد من المتطلبات الوقائية والتنظيمية المفروضة من البنك المركزي وهيئة السوق المالية )بما في ذلك حدود التعرض 
النقدي واالحتياطيات والمخصصات المالية ومخصصات انخفاض القيمة وغيرها( التي تهدف إلى المحافظة على سالمة واستقرار األوضاع المالية لكل شركة وتوافقه 

مع األهداف االقتصادية والمجتمعية وغيرها وإلى تقليل تعرض الشركتين للمخاطر.

ومن المحتمل أن يكون ألي تغيير في هذه األنظمة واللوائح والمتطلبات أو في كيفية تنفيذها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة الدامجة أو وضعها المالي أو نتائج 
عملياتها أو توقعاتها المستقبلية. كما سيؤثر أي تغيير في أنظمة أو سياسات البنك المركزي على حدود التعرض النقدي للشركة الدامجة واالحتياطيات ومخصصات 

انخفاض القيمة والمخصصات المالية المتعلقة به وغيرها من النسب ذات العالقة.

المخاطر المرتبطة بااللتزام بالمتطلبات التنظيمية  2-4-14
ستخضع الشركة الدامجة إلى العديد من المتطلبات النظامية المفروضة من البنك المركزي وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها من الجهات التي قد تتغير من 
وقت آلخر. وتقوم الشركتان بتطبيق عدد من اإلجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تفرضها الجهات التنظيمية المختصة حيث تتعرض الشركتان في سياق أعمالهم 
االعتيادية لمخالفات تفرضها هذه الجهات بسبب عدم االلتزام أو ضعف االلتزام بتلك اإلجراءات والمتطلبات التنظيمية مما قد يعرضهما لعقوبات أو غرامات مالية.

كما ستخضع الشركة الدامجة إلشراف البنك المركزي الذي يتولى تنظيم قطاع التأمين في المملكة. وستعمل الشركة الدامجة وفًقا لقواعد ولوائح ومتطلبات البنك 
المركزي الصادرة بموجب األنظمة ذات العالقة. ويقوم البنك المركزي عند وضعه لتلك المتطلبات النظامية باألخذ في االعتبار المعايير الدولية ذات العالقة. وقد 
يتأثر عمل الشركة الدامجة بشكل مباشر بأي تغير في المتطلبات النظامية المفروضة عليه ال سيما في حال فرض متطلبات تقيد الشركة الدامجة من ممارسة أعمال 
أو أنشطة معينة أو في حال فرض شروط يصعب على الشركة الدامجة استيفائها. لذا ال تستطيع الشركة الدامجة أن تؤكد أن التغيرات المستقبلية في المتطلبات 

التنظيمية لن تؤثر سلًبا على أعمال الشركة الدامجة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها.

كذلك تخضع الشركة الدامجة )باعتبارها شركة مدرجة( للمتطلبات النظامية الخاصة بهيئة السوق المالية والمطبقة على الشركات المدرجة في السوق بما في ذلك 
متطلبات اإلفصاح والحوكمة وغيرها من االلتزامات المستمرة. لذا فإن عمليات الشركة الدامجة قد تتأثر من أي تغير في تلك المتطلبات.

ا لنظام 
ً
كما أنه تم فرض عدد من المتطلبات اإلضافية على الشركات المدرجة وذلك بناًء على نظام الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذ

الشركات والئحة حوكمة الشركات الجديدة خصوًصا فيما يتعلق باإلفصاح والحوكمة. وقد ال تتمكن الشركة الدامجة من مراقبة التزامها بتلك المتطلبات بشكل 
فّعال.

وباعتبار أن الشركة الدامجة ستخضع للعديد من المتطلبات التنظيمية فإن أي مخالفة لتلك المتطلبات ستعرض الشركة الدامجة إلى إجراءات وعقوبات قد تتخذ 
ضده من قبل الجهات المعنية بما في ذلك الغرامات المالية وغيرها من العقوبات التي قد تصل في حاالت معينة إلى تعليق الترخيص الشركة الدامجة أو سحبه أو 
إيقاف الشركة الدامجة عن ممارسة أعمالها. لذا فإن إخالل الشركة الدامجة بالمتطلبات التنظيمية سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها 
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وقد تؤثر تلك المخالفات أو الغرامات المالية على سمعة الشركة الدامجة بما في ذلك سمعة شركاتها التابعة. كما ستتكبد 

الشركة الدامجة بعد نفاذ قرار االندماج أي غرامات أو عقوبات للمخالفات المرتكبة فيما يتعلق بأعمال شركة عناية وشركة أمانة قبل نفاذ قرار االندماج.
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المخاطر المرتبطة بالتراخيص  2-4-15
سوف تحتاج الشركة الدامجة إلى االنتهاء من نقل تراخيص مزاولة نشاط التأمين في فرع التأمين الصحي الخاصة بشركة عناية من البنك المركزي السعودي كما يجب 
 والمتمثلة بترخيص مزاولة نشاط التأمين العام والتأمين الصحي. إن إصدار التراخيص المذكورة 

ً
على الشركة الدامجة المحافظة على التراخيص الصادرة لها سابقا

 الستمرارية أعمال الشركة الدامجة و/أو التوّسع فيها.
ً
 أساسيا

ً
أعاله والمحافظة عليها يعد عامال

 ال يمكن التنبؤ به، كما أنه قد ال تتمكن الشركة الدامجة من الحصول على هذه الموافقات 
ً
 طويال

ً
إن الحصول على هذه التصاريح والموافقات قد يستغرق وقتا

والتصاريح بالتالي سيؤثر ذلك على قدرة الشركة الدامجة من ممارسة أعمالها وتحقيق أهدافها. يجدر بالذكر أنه يجب على الشركة الدامجة االلتزام في جميع األوقات 
بتعليمات البنك المركزي السعودي ولوائحه التنفيذية للمحافظة على الرخص الصادرة لها. يحق للبنك المركزي السعودي سحب التراخيص الصادرة للشركة 
الدامجة في الحاالت التالية: إذا لم يمارس النشاط المرخص له خالل ستة أشهر، إذا لم تِف الشركة الدامجة بمتطلبات النظام أو الالئحة التنفيذية للبنك المركزي 
السعودي، إذا تبين للبنك المركزي السعودي أن الشركة الدامجة قد تعمدت تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة، إذا تبين للبنك المركزي السعودي أن حقوق 
المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط، إذا أفلست الشركة الدامجة مما يجعلها غير قادرة على الوفاء 
بالتزاماتها، إذا مارست الشركة الدامجة النشاط بأسلوب متعمد للنصب واالحتيال، إذا انخفض رأس المال على الحد األدنى المقرر، إذا انخفض النشاط التأميني في 
فروع التأمين إلى المستوى الذي يرى معه البنك المركزي السعودي عدم فعالية أدائه، إذا رفضت الشركة الدامجة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون 
وجه حق، إذا منعت الشركة الدامجة فريق التفتيش المكلف من قبل البنك المركزي السعودي عن أداء مهامه في فحص السجالت، إذا امتنعت الشركة الدامجة عن 
تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية وغيرها من الحاالت. يؤدي سحب أو عدم إصدار أي من التراخيص والتصاريح للشركة الدامجة إلى تأثير جوهري 

سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمخالفات والمطالبات المالية من قبل الهيئات التنظيمية  2-4-16
بحكم أنه بعد إتمام صفقة االندماج سوف تنتقل أصول والتزامات شركة عناية للشركة الدامجة مما يعني أنه في حال وقوع أي مخالفات و/أو عقوبات سوف تتحمل 
الشركة الدامجة تلك المخالفات و/أو العقوبات التي يفرضها البنك المركزي السعودي وتتلخص تلك المخالفات و/أو العقوبات بحسب أحكام نظام مراقبة شركات 
 من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام نظام مراقبة 

ً
 للمادة )19( حيث يحق للبنك المركزي السعودي إذا تبين له أن أيا

ً
التأمين التعاوني، وفقا

شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، أن تتخذ إجراًء و أكثر من اإلجراءات 
اآلتية )1( تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لشركة التأمين في إدارة أعمالها، )2(إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من موظفي شركة التأمين 
تثبت مسؤوليته عن المخالفة، )3(منع شركة التأمين من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك، )4(إلزام شركة 
التأمين باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية .وإذا تبين للبنك المركزي أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية ولم تستجب ألي من 
اإلجراءات التي يتخذها البنك المركزي وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، فيجوز للبنك المركزي أن يطلب حل الشركة. كما تشير 
المادة )21( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى أنه مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام 
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بغرامة ال تزيد على مليون ريال سعودي والسجن مدة ال تزيد على أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين. يجدر بالذكر، أنه سوف 
تتحمل الشركة الدامجة دفع أي غرامات مالية و/أو سوف تتحمل فرض عقوبات ناشئة عن أي التزامات انتقلت إليها من شركة عناية و/أو عن التزاماتها الحالية، مما 

سيؤثر وبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

المخاطر المرتبطة بعدم التًقيد باألنظمة الحالية و/أو صدور أنظمة جديدة  2-4-17
تخضع الشركة الدامجة والمندمجة لعدد من األنظمة واللوائح منها على سبيل المثال أنظمة وزارة التجارة، هيئة السوق المالية، البنك المركزي السعودي، مجلس 
الضمان الصحي التعاوني، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. تجدر اإلحاطة إلى أنه يجب على الشركة الدامجة االلتزام 
بجميع األنظمة واللوائح بعد إتمام صفقة االندماج. إن مخالفة الشركة الدامجة أو عدم تقيدها بأحكام وشروط تلك األنظمة يؤدي إلى إلغاء أو تعليق التراخيص 
الصادرة لها أو فرض عقوبات أو غرامات مالية عليها. إضافة إلى ذلك قد تتغير هذه األنظمة واللوائح في المستقبل أو يتم تحديثها من قبل الجهات اإلشرافية والجهات 
 على 

ً
المختصة – وبالتالي- إصدار أنظمة ولوائح جديدة من حين إلى آخر. وال تستطيع الشركة الدامجة أن تؤكد أن التغييرات المستقبلية في األنظمة لن تؤثر سلبا

أعمالها أو على وضعها المالي أو على نتائج عملياتها، كما أنه ال يمكن للشركة الدامجة أن تقدم أي ضمان بأنها ستتمكن من التكيف مع كل تلك التغيرات النظامية في 
الوقت المناسب. وفي حال تحقق أحد أو جميع هذه المخاطر سيظهر تأثير سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عمليتها وربحية سهمها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالسعودة واألنظمة واللوائح العمالية  2-4-18
تلزم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية والبنك المركزي الشركة الدامجة بتوظيف نسبة محددة من المواطنين السعوديين باإلضافة إلى سعودة مناصب 
 أن الحد األدنى للسعودة هي 59.31% وكما في تاريخ هذا التعميم فقد بلغت نسبة السعودة لشركة أمانة 71.77% ونطاق شركة أمانة هو »بالتيني«. وقد 

ُ
معينة. حيث

تشهد الشركة الدامجة منافسة في توظيف وتدريب المواطنين السعوديين لذا قد يجد صعوبة بين الحين واآلخر في توظيف مواطنين سعوديين مؤهلين واإلبقاء عليهم. 
وقد يؤدي عدم توظيف عدد كاف من المواطنين السعوديين من قبل الشركة الدامجة أو انخفاض نسبة السعودة بسبب نقل موظفي شركة عناية للشركة الدامجة 
بعد إتمام صفقة االندماج إلى خضوع الشركة الدامجة للعقوبات من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية أو البنك المركزي بشأن عدم االلتزام بهذه 

المتطلبات مما سيكون له تأثير سلبي على عمل الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

وفي حال عدم تقيد الشركة الدامجة بنسب السعودة )حيث إن نسبة السعودة الحالية لدى شركة أمانة )70.54%( محقًقا النطاق »البالتيني« في برنامج نطاقات 
المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وبالمقابل فإن نسبة السعودة الحالية لدى شركة عناية المالية )57.38%( محققة النطاق »األخضر 
المرتفع« في برنامج نطاقات المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية( فإن ذلك سيؤدي إلى تقييد قدرتها على توظيف الموظفين غير السعوديين 

وهو ما سيؤثر سلًبا على قدرة الشركة الدامجة على مزاولة أعمالها بشكل اعتيادي.
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والجدير بالذكر، أنه صدر قرار وزاري رقـم )182495( وتاريـخ 1442/10/11 هــ بشـأن برنامـج نطاقـات المطـور والـذي اعتمد إعادة هيكلة برنامج نطاقات بناًء على 
: دمــج األنشطة االقتصادية الصغيــرة والمتناهيــة بالصغــر وضمهــا مــع بقيــة األنشطة االقتصادية ثانًيا: تقديم خطة توطين ثابتة للسنوات 

ً
ثالث تعديالت رئيسية؛ أوال

ا: تحسين العالقة الطردية بين العاملين ونسبة التوطين المطلوبة كبديل عن النسب المبنية على أحجام محددة وثابتة 
ً
الثالث القادمة لتوفير االستقرار التشريعي، ثالث

للمنشآت. وبالتالي فعند تطبيق هذا القرار قد تنخفض و/أو تزداد نسبة السعودة في الشركة الدامجة األمر الذي قد يتسبب في أخذ إجراءات تصحيحية لتتواءم مع 
النظام الجديد وفي حال عدم تمكنها من ذلك فمن الممكن أن تتأثر أعمال الشركة ونشاطاتها.

المخاطر المتعلقة بااللتزام بأنظمة البنك المركزي السعودي  2-4-19
سوف تتحمل الشركة الدامجة أي مخالفات و/أو العقوبات التي يفرضها البنك المركزي السعودي وتتلخص تلك المخالفات و/أو العقوبات بحسب أحكام نظام 
مراقبة شركات التأمين التعاوني، بالمادة )19(حيث يحق للبنك المركزي السعودي إذا تبين له أن أًيا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام 
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، أن يتخذ إجراًء أو أكثر من 
اإلجراءات اآلتية )1( تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لشركة التأمين في إدارة أعمالها، )2( إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من موظفي شركة 
التأمين تثبت مسؤوليته عن المخالفة، )3( منع شركة التأمين من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك، )4( 
إلزام شركة التأمين باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية. وإذا تبين للبنك المركزي السعودي أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية 
ولم تستجب ألي من اإلجراءات التي يتخذها البنك المركزي السعودي وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، فيجوز للبنك المركزي 
السعودي أن يطلب حل الشركة. كما تشير المادة )21( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى أنه مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، 
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بغرامة ال تزيد على مليون ريال سعودي والسجن مدة ال تزيد على أربع سنوات أو بإحدى 
هاتين العقوبتين. يجدر بالذكر، أنه سوف تتحمل الشركة الدامجة دفع أي غرامات مالية و/أو سوف تتحمل فرض عقوبات ناشئة عن أي التزامات انتقلت إليها من 

شركة عناية و/أو عن التزاماتها الحالية، مما سيؤثر وبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

المخاطر المرتبطة بلوائح مكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب  2-4-20
 بحفظ المعلومات الخاصة بعمالئهما عبر أنظمتهما الحاسوبية. ويجدر بالذكر بأنه يتوجب على الشركة الدامجة عند إتمام 

ً
تقوم شركة أمانة وشركة عناية حاليا

صفقة االندماج االستمرار باالمتثال ألحكام أنظمة مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب. سوف تقوم الشركة الدامجة بمراجعة معلومات العمالء الذين 
سوف تنتقل وثائقهم التأمينية السارية إليها بعد إتمام صفقة االندماج كما ستقوم بحفظ معلوماتهم ضمن أنظمة الشركة الدامجة الحاسوبية، وحيث أن مراجعة 
تلك الملفات والتأكد من امتثالها بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وحفظها ضمن أنظمة الشركة الدامجة الحاسوبية تعتبر عملية تتطلب إلى 
وقت قد يؤدي ذلك إلى عدم امتثال الشركة الدامجة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب في وقت من األوقات. كما ال يمكن للشركة الدامجة أن 
تضمن التزامها الكامل والدائم بهذه اإلجراءات والمتطلبات. إن عدم االمتثال بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب يجعل الشركة الدامجة عرضة 
للمساءلة القانونية وبالتالي يؤدي ذلك إلى فرض غرامات و/أو عقوبات سوف تتحملها الشركة الدامجة، حيث تتراوح العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة 

غسل األموال لمرتكبي جريمة غسل األموال بالسجن مدة ال تقل عن سنتين وال تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة ال تزيد على خمسة ماليين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

في حال عدم امتثال الشركة الدامجة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، فإن ذلك سيترتب على مخالفتها من قبل الجهات التنظيمية، وبالتالي 
سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.
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المعلومات االقتصادية والسوقية عن قطاع أعمال الشركة المندمجة واتجاهاتها - 3

البيئة االقتصادية يف المملكة  3-1

بحسب تقرير االستقرار المالي للعام 2021م الصادر عن البنك المركزي السعودي، فقد أظهرت بيانات الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي معدالت انخفاض بنحو %4.1 
خالل العام 2020م مقارنة بارتفاع ما نسبته 0.3% في عام 2019م. في ظل انخفاض الناتج النفطي بنحو 6.7% مقارنة بانخفاض مانسبته 3.6% في عام 2019م، وقد 

 بما نسبته 2.3% في عام 2020م مقارنة بارتفاع بنسبه 3.3% في عام 2019م. 
ً
سجل الناتج غير النفطي انخفاضا

إن جائحة تف�سي وباء كورونا قد تسبب في إصابات عالية وخسائر بشرية في جميع أنحاء العالم. للحفاظ على األرواح والسماح ألنظمة الرعاية الصحية للتعامل مع 
الوضع الحالي فقد طلبت الحكومات الدولية من الشعوب التباعد االجتماعي والعزلة وفرضت حظر التجول وأغلقت كثير من أماكن العمل للسيطرة وإبطاء انتشار 
الفايروس بين الناس. والذي أدى إلى انخفاض حاد في القوى العاملة وانخفاض االنتاجية حول العالم. مما ساهم بشكل كبير على انخفاض الطلب على البترول، 

وبالتالي انخفاض أسعار البترول. لذا فإن هذه األزمة الصحية لها تأثير شديد على النشاط االقتصادي.

ونظًرا للظروف االقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تف�سي وباء كورونا واالنخفاض الحاد في توقعات نمو االقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على 
أسواق النفط، وتأثيرها المباشر على المالية العامة في المملكة العربية السعودية، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ 

 على االقتصاد السعودي.
ً
إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض األسعار المتوقع. وهو ما سينعكس سلبا

قطاع التأمين يف المملكة  3-2

نظرة عامة عىل قطاع التأمين  3-2-1
ُيعد قطاع التأمين من أهم قطاعات الخدمات المالية في أي اقتصاد، ويواكب مجمل األنشطة االقتصادية األخرى ويساهم في دعمها والمحافظة على استقرارها. 
وبحسب تقرير سوق التأمين السعودي 2020م الصادر عن البنك المركزي السعودي، فقد طبق البنك المركزي السعودي عدد من اإلصالحات التنظيمية في قطاع 
التأمين خالل عام 2019م. حيث تم إصدار تحديث لضوابط األعمال اإلكتوارية وذلك بعد أخذ مرئيات العموم في عام 2019م, مما نتج عنه إصدار للضوابط بشكلها 
النهائي في الربع األول من عام 2020م كما تم اكتمال المرحلة األولى والمرحلة الثانية من مشروع تطبيق المعيار الدولي المالي للتقارير رقم 17 واالنتقال للمرحلة الثالثة 

من أربعة مراحل من المشروع والذي يتوقع االنتهاء منها في شهر أبريل من عام 2021م. 

 في األقساط 
ً
وبحسب تقرير االستقرار المالي 2020م وتقرير سوق التأمين السعودي 2020م الصادرين عن البنك المركزي السعودي، فقد سجل سوق التأمين ارتفاعا

المكتتبة، بلغت نسبته 2.3% في عام 2020م، ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 38.3 مليار ريال. 

وبحسب تقرير سوق التأمين السعودي 2020م وتقرير االستقرار المالي 2020م الصادرين عن البنك المركزي السعودي، شهد قطاع التأمين العديد من التطورات 
خالل عام 2020م، من أبرزها:

ارتفاع عدد مبادرات االندماج مابين شركات التأمين، حيث أعلنت ست شركات عن توقيع مذكرة تفاهم أولية لتقييم جدوى ثالث عمليات اندماج  	
في قطاع التأمين )وقد شهد الربع األول من عام 2020م أول عملية اندماج في القطاع(.

نجاح المرحلة التجريبية لمبادرة تقدير أضرار حوادث المركبات. 	

 لقواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين  	
ً
منح موافقة مبدئية لشركة تأمين أجنبية الفتتاح فرع في المملكة وذلك تبعا

األجنبية في المملكة والتي أصدرها البنك المركزي السعودي مؤخًرا.

زيادة استخدام وساطة التأمين اإللكترونية وذلك بعد إصدار البنك المركزي السعودي للقواعد المنظمة ألعمالها. 	

وبحسب التقارير السنوية عن قطاع التأمين الصادر من البنك المركزي السعودي توضح البيانات أدناه أهم بنود المكونة للقطاع. 	

إجمالي األقساط الُمكتتب بها  3-2-2

إجمالي األقساط الُمكتتب بها (: 2الجدول رقم )

نوع التأمين

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م

اإلجمالي
)بالمليون ريال سعودي(

اإلجمالي
)%(

اإلجمالي
)بالمليون ريال سعودي(

اإلجمالي
)%(

اإلجمالي
)بالمليون ريال سعودي(

اإلجمالي
)%(

58.9%59.322,836.8%56.822,474.9%19,883.4إجمالي التأمين الصحي

37.9%37.714,678.3%40.114,280.7%14,028.4إجمالي التأمين العام

3.3%3.01,263.6%3.11,134.9%1,102.7إجمالي تأمين الحماية واالدخار

100%10038,778.7%10037,890.5%35,014.5اإلجمالي

المصدر: التقرير السنوي للبنك المركزي السعودي عام 2020م

يقصد باألقساط المكتتب بها هي اإلنفاق على أنواع التأمين المختلفة كما في الجدول أعاله، وبحسب تقرير سوق التأمين السعودي للعام 2020م الصادر عن البنك 
المركزي السعودي، فقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 2.3% في عام 2020م ليصل إلى 38.78 مليار ريال مقابل 37.89 مليار ريال في عام 2019م. 
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كما حافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين حجًما في عام 2020م. حيث ارتفعت حصة التأمين الصحي من إجمالي أقساط التأمين المكتتب 
بها لتصل إلى 58.9% في عام 2020م. بالمقابل، ارتفعت حصة التأمين العام في قطاع التأمين العام إلى 37.9% في عام 2020م مقابل 37.7% في عام 2019م، وحافظ 

نشاط تأمين الحماية واالدخار على مرتبته من حيث كونه أقل أنشطه التأمين حجًما، حيث بلغت حصته في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها %3.3.

عمق سوق التأمين  3-2-3

عمق سوق التأمين إىل الناتج المحلي اإلجمالي (: 3الجدول رقم )

نوع التأمين

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م

اإلجمالي
)بالمليون ريال سعودي(

اإلجمالي 
)%(

اإلجمالي
)بالمليون ريال سعودي(

اإلجمالي 
)%(

اإلجمالي
)بالمليون ريال سعودي(

اإلجمالي 
)%(

0.73%0.56%0.70%0.48%0.73%0.48%إجمالي التأمين الصحي

1.11%0.87%1.11%0.76%1.03%0.68%إجمالي التأمين العام

0.06%0.05%0.06%0.04%0.06%0.04%إجمالي تأمين الحماية واالدخار

1.92%1.48%1.87%1.27%1.82%1.20%اإلجمالي

المصدر : التقرير السنوي للبنك المركزي السعودي عام 2020م.

يقصد بعمق سوق التأمين على أنه إجمالي االقساط المكتتب بها بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي. وبحسب تقرير سوق التأمين السعودي للعام 2020م 
الصادر عن البنك المركزي السعودي، فقد ارتفع عمق التأمين في عام 2020م ليبلغ 1.48% مقابل 1.28% في عام 2019م, نظًرا الرتفاع إجمالي أقساط التأمين 
المكتتبة. كما بلغ معدل النمو السنوي المركب )المتوسط( لعمق التأمين – 0.13% خالل الخمس أعوام الماضية وبلغ عمق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي 
1.92% في عام 2020م مقابل 1.87% للعام 2019م، مع اإلشارة إلى أن عمق التأمين غير النفطي يعرف بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي 

غير نفطي.

كثافة سوق التأمين  3-2-4

كثافة سوق التأمين (: 4الجدول رقم )

2020م2019م2018منوع التأمين )بالريال السعودي )للفرد(
معدل النمو السنوي المركب 

2017م- 2019م

)0.64%(419.8417.3414.42إجمالي التأمين الصحي

4.09%595.1656.8644.76إجمالي التأمين العام

3.98%33.033.235.68إجمالي تأمين الحماية واالدخار

2.22%1,047.91,107.31,095اإلجمالي

المصدر: التقرير السنوي للبنك المركزي السعودي عام 2020م

يقصد بكثافة التأمين هو معدل إنفاق الفرد على التأمين )أي إجمالي األقساط المكتتب بها مقسوم على عدد سكان المملكة(، وبحسب تقرير سوق التأمين السعودي 
للعام 2020م الصادر عن البنك المركزي السعودي، فقد ارتفعت كثافة التأمين من 1,048 ريال للفرد في عام 2018م إلى 1,095 ريال للفرد في عام 2020م بارتفاع 

نسبته 2.2%. كما بلغ معدل النمو السنوي المركب )المتوسط( لمستوى إنفاق الفرد على خدمات التأمين -1.1% خالل الخمس أعوام الماضية.

 ب 2.3% خالل عام 2020م مقارنة 
ً
 يقدر تقريبا

ً
 شهد قطاع التأمين نموا

ُ
بلغت األقساط المكتتبة )38.8( مليار ريال سعودي في شركات التأمين العاملة في المملكة حيث

 بلغت حصته %58.9 
ُ

 في عام 2020م، حيث
ً
ب )37.89( مليار ريال سعودي في عام 2019م، فيما حافظ التأمين الصحي على مكانته كأكبر األنشطة التأمينية حجما

 لتقرير سوق التأمين العام 2020م الصادر من البنك المركزي. 
ً
من إجمالي أقساط المكتتبة وذلك وفقا

 انخفض إلى 8.4 
ُ

انخفض نشاط تأمين المركبات بنسبة )2.9%(مما خفض من ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خالل عام 2020م، حيث
مليار ريال سعودي في 2020م مقارنة بمبلغ 8.6 مليار ريال في 2019م. تجدر اإلشارة إلى أن تم في عام 2020م بلغت األقساط المكتتبة من خالل منصات الوساطة 

االلكترونية )2.3( مليار ريال سعودي مقارنة ب )1.3( مليار ريال سعودي في عام 2019م.

وبالمقابل، ارتفع إجمالي األقساط المكتتب بها للتأمين الصحي خالل عام 2020م بنسبة )1.6%( بقيمة 22.8 مليار ريال سعودي. ويمثل التأمين الصحي )%58.9( 
من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودي. فيما ارتفعت األقساط المكتتب بها للتأمين العام خالل عام 2020م بنسبة 1.8% وبما يعادل 
14.3مليار، ويمثل التأمين العام 37.7% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها. بينما بلغت نسبة االرتفاع في األقساط المكتتب بها لتأمين الحماية واالدخار 2.9% بما 

يعادل 1.1 مليار ريال، ويمثل تأمين الحماية واالدخار 3.0% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.

انخفض إجمالي معدل االحتفاظ لقطاع التأمين ليصل إلى 77.5% في العام 2020م مقارنة في 81.9% في العام 2019م، فيما انخفض المطالبات المدفوعة من 28.5 
مليار ريال للعام 2020م مقارنة ب 28.5 مليار ريال للعام 2019م، بارتفاع ما نسبته 5.4%. وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما 
نسبته 69.4% 20.4% على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام 2020م. حافظ معدل االحتفاظ للتأمين الصحي على ارتفاعه بين عامي 2019م و2020م 

حيث بلغ ما نسبته )%96(.
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المعلومات االقتصادية والسوقية عن قطاع أعمال اللكة المندمجة واتجاهاتها 

اتجاهات سوق التأمين  3-2-5
بحسب تقرير االستقرار المالي 2020م الصادر عن البنك المركزي السعودي، سجلت سوق التأمين ارتفاًعا في األقساط التأمينية المكتتبة، ألول مرة في ثالث سنوات، 
حيث بلغت نسبة االرتفاع 8.3% في عام 2019م، ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 37.8 مليار ريال مدفوًعا باألداء القوي لقطاع التأمين الصحي. باإلضافة 

إلى ذلك زاد حجم سوق التأمين من ناحية األصول، حيث سجل إجمالي األصول زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعالم 2018م، ليصل بذلك إلى 63 مليار ريال.

يتمتع قطاع التأمين بشكل عام بمالءة مالية قوية ومخصصات فنية كافية. إال إن نسبة الخسارة ال تزال مرتفعة، وذلك مع ارتفاع المطالبات التأمينية على شركات 
التأمين وخاصة من وثائق التأمين الصحي. كما ال تزال ربحية شركات التأمين بشكل عام متدنية، حيث بلغ صافي الربح في قطاع التأمين 873 مليون ريال عن العام 

 نمًوا بأكثر من 300% مقارنة بالعام 2018م.
ً
2019م، مسجال

وبحسب تقرير االستقرار المالي 2020م الصادر عن البنك المركزي السعودي، ما يزال التأمين الصحي وتأمين المركبات يستحوذان على النسبة األكبر من قطاع 
التأمين، حيث شكال مًعا ما نسبته 82% من الحصة السوقية في القطاع للعام 2019م. وارتفعت حصة التأمين الصحي من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى %66. 
بينما استمرت حصة تأمين المركبات في التراجع للسنة الثالثة على التوالي من 33% في عام 2016م إلى 23% في عام 2019م. ومن ناحية أخرى، حافظت مختلف أنواع 

التأمين على الممتلكات والحوادث على حصص مستقرة نسبًيا خالل السنوات الثالثة الماضية )تشكل مجتمعة حوالي 15% من السوق(.

استحوذت أكبر خمس شركات تأمين على نحو 67.5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2020م. وبلغ تركز األقساط أعلى مستوياته في نشاط التأمين الصحي 
حيث استحوذت أكبر خمس شركات على نسبة 85% من إجمالي أقساط النشاط ومن العوامل التي ساهمت في هذا التركز العالي في قطاع التأمين الصحي هو تقديم 
إحدى شركات التأمين الكبرى لخدمات التأمين الصحي بشكل حصري، ويشكل هذا التركز الكبير لألقساط التأمين الصحي خطًرا نظامًيا كامًنا قد يؤثر على استقرار 

القطاع. وفي المقابل. في نشاط تأمين المركبات. حيث المنافسة عالية، استحوذت أكبر خمس شركات تأمين 49% فقط من إجمالي األقساط.

شير توقعات قطاع التأمين على المدى المتوسط والبعيد أنه سيشهد نمو نظًرا 
ُ
وبحسب تقرير االستقرار المالي 2020م الصادر عن البنك المركزي السعودي، ت

لإلصالحات الهيكلية ومبادرات التطوير المتخذة خالل السنوات القليلة الماضية، باإلضافة إلى النشاط االقتصادي ومشاريع البنية التحتية العمالقة والمرتبطة 
 سائحة لالكتتاب. إال أن هذه التوقعات سوف تتأثر بالتطورات األخيرة لالقتصاد الكلي، وبالتحديد تقلب أسعار النفط والتداعيات 

ً
برؤية 2030، والتي تشكل فرصا

الكبيرة لتف�سي فايروس كورونا على االقتصاد العالمي.
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صفقة االندماج 

صفقة االندماج - 4

لمحة عامة عن صفقة االندماج  4-1

بتاريخ 1442/03/29هـ الموافق 2020/11/15م أعلنت شركة أمانة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عناية، وذلك بغرض تقييم جدوى اندماج الشركتين، 
باإلضافة إلى المباشرة بدراسات التحقق والفحص النافي للجهالة من الناحية المالية، القانونية واالكتوارية، والضريبية. وقد جاء التوقيع على مذكرة التفاهم غير 
الملزمة للنتائج األولية للدراسات والمناقشات حول عملية االندماج المقترحة، واتفقت شركة عناية وشركة أمانة على أنه في حال نجاح مشروع االندماج سيتم اتمام 
االندماج بطريق مبادلة االسهم بحيث ستقوم شركة أمانة عند اكتمال االندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية مقابل كافة االسهم المصدرة في شركة 
عناية. كما اتفقت الشركتان بشكل مبدأي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية )Equity Book value(، بعد اجراء التعديالت 
التي سيتم االتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص النافي للجهالة وعملية التحقق، وعلى أن معامل المبادلة )swap ratio( بين شركة أمانة ومساهمي شركة عناية سيتم 
 لذلك، شكلت 

ً
احتسابها باستخدام القيمة الدفترية الُمعدلة للسهم لكل من الشركتين )Adjusted book value per share( بحسب تاريخ يتفق عليه كال الطرفين. تبعا

الشركتين فريق عمل يتألف من أعضاء في اإلدارة التنفيذية لكل شركة وذلك لدراسة ومراجعة الجوانب التجارية والمالية والقانونية للهيكل المقترح لصفقة االندماج. 
وبحسب مذكرة التفاهم، اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية )value Book Equity(، وطريقة 
القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية ) Adjusted Book Equity value( وفق البيانات المالية المعلنة لكل من الشركتين كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020م، بعد 

إجراء التعديالت التي تم االتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص المنهي الالزم.

تبعا لذلك، قامت كل من شركة أمانة وشركة عناية بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 2021/04/29م(. قامت شركة أمانة باإلعالن عن 
إبرام اتفاقية االندماج، والتي تم االتفاق بموجبها االتفاق فيما يتعلق بالشروط التي ستم بموجبها دمج شركة عناية في شركة أمانة. ولمزيد من المعلومات عن شروط 

وأحكام اتفاقية االندماج يرجى مراجعة القسم )6-4-1( )»اتفاقية االندماج«( من هذا التعميم.

اتفق الطرفان على أن يكون العوض الوحيد لالندماج هو قيام شركة أمانة عند اكتمال االندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية مقابل كافة األسهم 
المصدرة في شركة عناية )آخذين باالعتبار إجراءات التسوية( حصرا لصالح مساهمي شركة عناية المستحقين مقابل دمج شركة عناية في شركة أمانة، حيث ستقوم 
شركة أمانة بإصدار )1.05720160( سهم عادي جديد في شركة أمانة مقابل كل )1( سهم مملوك في شركة عناية مما يترتب عليه نقل جميع أصول والتزامات شركة 

عناية إلى شركة أمانة أما شركة عناية فستنق�سي بقوة النظام وسيلغى إدراج جميع أسهمها في تداول.

ستقوم شركة أمانة نتيجة لصفقة االندماج بزيادة رأسمالها وإصدار خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون )15,858,024( سهم عادي 
جديد وبقيمة اسمية إجمالية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودي مقابل دمج شركة عناية في شركة أمانة وقد تم االتفاق أنه لن يكون هناك أي مقابل نقدي مساهمي 
شركة عناية وسيبلغ إجمالي عدد أسهم خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون )15,858,024( سهم عادي جديد مدفوعة بالكامل وبقيمة 

اسمية للسهم الواحد قدرها عشرة )10( رياالت سعودية بحيث يكون إجمالي القيمة االسمية للسهم الجديد مبلغ وقدره تبلغ عشرة )10( رياالت سعودي.

وتم تحديد إجمالي قيمة صفقة االندماج بناًء على قيمة األسهم الجديدة االسمية، ويبلغ إجمالي القيمة االسمية لألسهم الجديدة مبلغ وقدره مائة وثمان وخمسون 
مليون وخمسمائة وثمانون ألف ومئتان وأربعون )158,580,240( ريال سعودي. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لألسهم الجديدة بناًء على معامل المبادلة وعلى سعر 
اإلغالق لسهم شركة أمانة والبالغ )64.38( ريال سعودي كما في تاريخ 1442/09/16ه )الموافق 2021/04/28م( )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية 
االندماج( مبلغ وقدره مليار وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة وثالثون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون )1,020,939,585( ريال سعودي ريال سعودي، وسيتم 
تحديد إجمالي قيمة األسهم الجديدة التي سيتم تضمينها في القوائم المالية لشركة أمانة في وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة أمانة في آخر يوم تداول 

يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج.

بتاريخ نفاذ قرار االندماج، سيمتلك المساهمون في شركة أمانة نسبة 45% من أسهم الشركة الدامجة وسيمتلك المساهمون في شركة عناية نسبة 55% من أسهم 
الشركة الدامجة.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد األسهم المستحق ألي من مساهمي شركة عناية بناًء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل 
رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي شركة عناية يملك )50( سهم في شركة عناية سيخصص له )52( سهم من األسهم الجديدة وليس )53( سهم. 
وسيتم تجميع كسور األسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي شركة عناية المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصالت الناتجة عن 
 حسب ما يستحقه، وذلك خالل مدة أقصاها ثالثين )30( يوًما من تاريخ إتمام صفقة االندماج. وسيتم خصم التكاليف 

ً
عملية بيع كسور األسهم على مستحقيها كال

المتعلقة بعملية بيع كسور األسهم من إجمالي متحصالت بيع كسور األسهم.
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صفقة االندماج 

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في شركة أمانة لكل من المساهمين في شركة أمانة والمساهمين في شركة عناية والجمهور قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها:

هيكل ملكية المساهمين قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها  (: 5الجدول رقم )

المساهم
بعد إتمام صفقة االندماجقبل إتمام صفقة االندماج

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

6.14%1,772,975%1,772,97513.64شركه أمانة الخليج للتامين ش .م.ب

8.24%2,378,704ال يوجدشركة ميونخ ري

5.50%1,585,802ال يوجدالشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان(

80.12%23,120,543%11,227,02586.36الجمهور

100%10028,858,024%13,000,000اإلجمالي

المصدر: تداول، شركة أمانة، شركة عناية، المستشار المالي

وقامت شركة أمانة بتعيين شركة اإلنماء لالستثمار كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج، وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة االندماج: 

الشكل رقم )1(: هيكل صفقة االندماج 

قبل االندماج

رشكة عنايةرشكة أمانة

مساهمي رشكة أمانة

٪١٠٠٪١٠٠

مساهمي رشكة عناية

رشكة أمانة (الرشكة الدامجة)

بعد االندماج

مساهمي رشكة أمانة

٪٥٥٪٤٥

مساهمي رشكة عناية

انقضاء رشكة عناية السعودية �تأمني التعاوين

المصدر: المستشار المالي، شركة أمانة، شركة عناية 

دوافع االندماج واآلثار المترتبة عىل شركة أمانة  4-2

إشعار مهم  4-2-1
إن المعلومات الواردة في هذا القسم تعكس الرأي الحالي لشركة أمانة بشأن المنافع والمزايا المتوقع حالًيا تحقيقها من صفقة االندماج بـرأي أعضاء مجلـس إدارتهـا 
بشـأن المنافع والمزايا المتوقع. ونود التنويه بأن المعلومات الواردة في هذا القسم تتضمن توقعات وإفادات مستقبلية وبالتالي فهي عرضة للمخاطر والتقلبات ويجب 
عدم االعتماد عليها بشكل كامل. ولمزيد من المعلومات حول هذه المخاطر، الرجاء مراجعة القسم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذا التعميم. كما تجدر اإلشارة إلى 
أن المعلومات الواردة في هذا القسم تم تضمينها بناًء على تقييمات أولية أجرتها شركة أمانة وبالتالي فهي عرضة للتغيير بعد اكتمال الدراسات والتحليالت الخاصة 
بكيفية دمج أعمال الشركتين، مع العلم بأنه ال يوجد نية بأن يتم تحديث أو مراجعة أي من المعلومات أو التوقعات واإلفادات المستقبلية الواردة في هذا القسم ما 
لم يكن ذلك التحديث أو المراجعة مطلوبة بموجب األنظمة ذات الصلة. ويجب أال يتم اعتبار أي من المعلومات الواردة في هذا القسم على أنها توقعات أو تنبؤات 
حول األداء المالي الحالي أو المستقبلي لشركة أمانة أو اعتبار أي عبارة في هذا التعميم على أنها تأكيد بأن ربحية السهم للشركة الدامجة ستكون مساوية أو ستزيد عن 

ربحية سهم شركة أمانة للفترات المالية السابقة.

دوافع الصفقة واآلثار المترتبة عىل شركة أمانة  4-2-2
إن االندماج المقترح لشـركة عناية مـع شـركة أمانة يعـد خطـوة هامـة لالستحواذ علـى حصـة سـوقية أكبـر ممـا يعـزز مـن الوضـع التنافسـي للشـركة الدامجـة عنـد إتمـام 
صفقـة االندماج. ويـرى أعضاء مجلـس إدارة شـركة أمانة بـأن الخبـرة التـي يمتلكهـا فريـق شـركة عناية والبنيـة التقنيـة المتعلقة بمنتـجات التأمين الصحي سـيعد نقطـة 
ايجابيـة ذات ميـزة نسـبية لتحسـن الحصـة السـوقية للشـركة الدامجـة فيمـا يختـص بسـوق التأمين الصحي علـى وجـه الخصـوص، وبذلـك سـتغطي الشـركة الدامجـة 

كافـة منتجـات التأمـين بقطاعي التأمين العام والتأمين الصحي.

كمـا أنـه مـن المتوقع أن يسـهم رأس مـال الشـركة الدامجـة الجديـد فـي تحسيـن قـدرة الشـركة الدامجـة علـى اسـتثمار أموالهـا وبالتالـي العوائـد االستثمارية الناتجـة عـن 
تلـك االستثمارات. ومـن ناحيـة أخـرى، يتوقـع أن يسـهم رأس مـال الشـركة الدامجة الجديـد بالحصـول علـى تقييـم أفضـل مـن قبـل وكاالت التصنيـف المالي العالمية. 

إضافـة إلـى ذلـك وبحكـم زيـادة حجـم األعمال المتوقعة، سـتتمتع الشـركة الدامجـة بقـدرة أفضـل علـى التفـاوض باألسعار مـع شـركات إعـادة التأمـين.
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وتتلخص دوافع االندماج على سبيل المثال ال الحصر في اآلتي:

تحسين كفاءة رأس مال الشركة الدامجة: كنتيجة لصفقة االندماج، فإن الشركة الدامجة ستتمتع برأس مال أقوى وبمستوى مالءة مالية - 1
أقوى، وبالتالي ستكون أكثر قدرة على تحمل مستوى مخاطر أعلى وتقديم خدمات تأمينية أفضل والقدرة على استثمار أموالها بشكل أفضل، كما 

يتوقع أن يسهم رأس المال الجديد بالحصول على تصنيف أفضل من قبل وكاالت التصنيف المالي العالمية.

تحسين الوضع التناف�سي للشركة الدامجة في سوق التأمين: كنتيجة لصفقة االندماج، فإنه من المتوقع أن تزيد الحصة السوقية للشركة - 2
، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تحسن وضع الشركة الدامجة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية مقارنة 

ً
الدامجة وبقاعدة عمالء أكبر وأكثر تنوعا

بالمراكز الحالية لكل من شركة أمانة وشركة عناية.

تخفيض مصاريف التشغيل والقدرة على تقديم منتجات بأسعار منافسة: كنتيجة لصفقة االندماج، فإن الشركة الدامجة ستكون قادرة على - 3
تخفيض المصاريف التشغيلية والمصاريف العمومية واإلدارية للشركة الدامجة بما يتناسب مع حجم أعمالها الجديد، وبالتالي ستكون قادرة على 

تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على المدى الطويل.

االستفادة من الخبرات اإلدارية والفنية والبنية التقنية: كنتيجة لصفقة االندماج، فإنه من المتوقع أن تستفيد الشركة الدامجة من الخبرات - 4
التراكمية فيما يتعلق بالجوانب اإلدارية والفنية والبنية التقنية التي تملكها كال الشركتين.

االستفادة من الشركاء االستراتيجيين: كنتيجة لصفقة االندماج، فإنه من المتوقع أن تستفيد الشركة الدامجة من وجود كل من شركه أمانة - 5
 ستستفيد 

ُ
الخليج للتامين ش.م.ب، وشركة ميونخ ري، و الشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان( كشركاء استراتيجيين للشركة الدامجة، حيث

الشركة الدامجة من الخبرات التراكمية التي يمتلكها الشركاء االستراتيجيين فيما يتعلق بأفضل الممارسات اإلقليمية والعالمية والخبرات الفنية 
التراكمية في قطاع التأمين التي يمتلكها الشركاء االستراتيجيين وذلك من خالل انتشارهم في منطقة الشرق األوسط.

تحسن قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على األسعار مع معيدي التأمين. - 6

التغييرات المقترحة عىل مجلس إدارة الشركة الدامجة  4-2-3
 إدارة شركة أمانة مجلس إدارة مؤلف من )7( أعضاء وهم على النحو التالي:

ً
يتولى حاليا

أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة  (: 6الجدول رقم )

المنصباالسم

رئيس مجلس اإلدارةمحمود بن محمد الطوخي

نائب رئيس مجلس اإلدارةعبدالله بن عثمان المو�سى

عضو مجلس اإلدارةعبدالرحمن بن عبدالله السكران

عضو مجلس اإلدارةهيثم بن توفيق الفريح

عضو مجلس اإلدارةنايف بن فيصل السديري

عضو مجلس اإلدارةبدر بن ابراهيم السويلم

عضو مجلس اإلدارةبيير ميشال فرعون

المصدر: شركة أمانة

تم االتفاق بموجب اتفاقية االندماج أنه بعـد إتمـام صفقـة االندماج، سـيتولى إدارة الشـركة الدامجـة مجلـس إدارة مؤلـف مـن ثمانية )8( أعضاء وفق التالي:

أربعة )4( أعضاء من األعضاء الثمانية )8( ُيرشحون من قبل شركة أمانة، سواء من أعضاء مجلس إدارة أمانة الحاليين أو غير ذلك، من بينهم عضو  	
خطر شركة أمانة شركةعناية باآلتي: )أ( األفراد 

ُ
واحد )1( مستقل، وعضو واحد )1( يكون رئيس مجلس اإلدارة. وقبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج، ت

الُمرشحين من قبل أمانة للعمل كأعضاء في مجلس إدارة الشركة الدامجة، و)ب( أسماء الثالثة أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين في أمانة 
عند توقيع اتفاقية االندماج والذين ستسري استقالتهم عند نفاذ قرار اإلندماج.

يجوز لشركة عناية ترشيح أربعة )4( أعضاء لمجلس إدارة الشركة المندمجة، من بينهم عضوين )2( مستقلين و عضو )1( واحد يكون نائب رئيس  	
خطر شركة عناية شركة أمانة أسماء األفراد الُمقترح ترشيحهم من قبلها للعمل كأعضاء في مجلس إدارة الشركة الدامجة.

ُ
مجلس اإلدارة. وت

ويتـم تعيين األعضاء الجدد بعـد أخـذ موافقـة البنك المركزي السعودي ويجـب الحصـول علـى مصادقـة الجمعيـة العامـة العاديـة للشـركة الدامجـة علـى قـرار التعيين. 
 لمجلـس إدارة الشـركة الدامجـة، في حين سيصبح السيد / عمرو محمد 

ً
كما تم االتفاق بموجب اتفاقية االندماج بأن السـيد/ محمود بن محمد الطوخي سيبقى رئيسـا

 لرئيس مجلس إدارة الشركة الدامجة. كما تم االتفاق بموجب اتفاقية االندماج.
ً
خاشقجي نائبا

الخطط المستقبلية لشركة أمانة فيما يتعلق بنسب الخسائر المتراكمة 4-2-4
تنوي شركة أمانة إطفاء الخسائر المتراكمة )والبالغة 95.04% من رأس مالها كما في 30 سبتمبر 2021م( بعد إتمام صفقة االندماج وذلك من خالل استخدام رصيد 

عالوة اإلصدار الناتج عن صفقة االندماج وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة بما فيها الجمعية العامة العادية للشركة الدامجة.

سهم في تخفيض نسب الخسائر المتراكمة إلى رأس مالها والتي قد 
ُ
وستبحث شركة أمانة بعد إتمام صفقة االندماج الخيارات األخرى المتاحة التي من الممكن أن ت

تتضمن زيادة رأس مال شركة أمانة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية أو بحث سبل اإلندماج مع شركات تأمين أخرى.
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نبذة عن عمليات شركة عناية  4-3

التأسيس )أ( 

تمت الموافقة على تأسيس شركة عناية كشركة مساهمة سعودية تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )224( تاريخ1432/07/25هـ )الموافق 2011/06/27م( 
والمرسوم الملكي رقم )م/49( الصادر بتاريخ 1432/07/27هـ )الموافق2011/06/29م(. بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي 
الكريم رقم)م/32( وتاريخ 1424/06/02هـ. ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/6( وتاريخ 1385/03/22هـ. وتعديالته. كما تم تسجيل شركة 
عناية لدى السجل التجاري تحت الرقم )403020223528( بتاريخ 1433/03/27هـ )الموافق 2012/02/19م(. وقد حصلت شركة عناية على ترخيص بمزاولة 
نشاط التأمين رقم )ت م ن/20128/32( وتاريخ 1433/09/19هـ )الموافق 2012/08/07م( الصادر من البنك المركزي السعودي. بلغ رأس مال شركة عناية عند 

التأسيس )400,000,000( ريال سعودي مقسم إلى )40,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. 

بتاريخ 1438/01/17هـ )الموافق 2016/10/18م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على تخفيض رأس مالها إلى )200,000,000( ريال سعودي 
مقسم إلى )20,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق إلغاء )20,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت 
سعودية للسهم الواحد لغرض إعادة هيكلة رأس المال من أجل إطفاء الخسائر المتراكمة، وتحسين العائد على السهم مع تحقيق األرباح، والحصول على تصنيف 

ائتماني جيد، وتخفيض الوديعة النظامية واستثمار الفائض ومساعدة شركة عناية في تحقيق خطة أعمالها. 

بتاريخ 1439/09/26هـ )الموافق 2018/06/10م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على تخفيض رأس مالها إلى )100,000,000( ريال سعودي 
مقسم إلى )10,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق إلغاء )10,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت 

سعودية للسهم الواحد.

بتاريخ 1440/04/05هـ )الموافق 2018/12/12م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على زيادة رأس مالها إلى )300,000,000( ريال سعودي مقسم 
إلى )30,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد )20,000,000( سهم بقيمة اسمية 

قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، 

بتاريخ 1441/08/29هـ )الموافق 2020/04/22م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على تخفيض رأس مالها إلى )150,000,000( ريال سعودي 
مقسم إلى )15,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق إلغاء )5,000,0001( سهم بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت 

سعودية للسهم الواحد.

يبلغ رأس مال شركة عناية الحالي )150,000,000( ريال سعودي مقسم إلى )15,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وجميع 
تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل ومدرجة في تداول منذ تاريخ 1433/04/05هـ )الموافق 2012/02/27م(. تعمل شركة عناية في مجال التأمين الصحي. يقع المقر 
الرئي�سي الحالي لشركة عناية في مدينة جدة، حي الخالدية، شارع األمير سلطان، ص.ب 3528 جدة 21481. كما يبلغ عدد الموظفين الذين يعملون في شركة عناية 
121 موظف وفق شهادة التأمينات االجتماعية. وبنسبة سعودة قدرها حوالي )57.38%( وتندرج شركة عناية حاليا النطاق »األخضر المرتفع« من برنامج نطاقات 

للسعودة.

السنة المالية ومراجعي الحسابات)ب( 

تبدأ السنة المالية لشركة عناية في األول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر في السنة نفسها من كل عام ميالدي، وقد عينت الجمعية العامة العادية لشركة عناية السادة/ 
شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه- محاسبون قانونيون، والسادة/ العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجعي لحسابات 

شركة عناية.

هيكل الملكية)ج( 

يبلغ رأس مال شركة عناية )150,000,000( ريال سعودي مقسم إلى )15,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، ويوضح الجدول 
أدناه هيكل ملكية شركة عناية كما في تاريخ هذا التعميم:

هيكل الملكية  (: 7الجدول رقم )

نسبة الملكية )%(االسم

15%شركة ميونخ ري

10%الشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان(

75%الجمهور

100%اإلجمالي

المصدر: تداول
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لمحة عامة عن أعمال شركة عناية)د( 

 يتمثل نشاط شركة عناية في مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرع التأمين الصـحي. وتقوم شركة عناية بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء 
في مجال التأمين أو استثمار أموالها وتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو اسـتبدالها أو تأجيرها بواسـطتها مباشـرة أو بواسـطة شـركات تؤسـسها أو تشـتريها 
أو باالشتراك مع جهات أخرى وتمارس شركة عناية أنشـطتها وفقا ألحكام نظـام مراقبـة شـركـات التـأمين التعـاوني والئحته التنفيـذيـة واألنظمة والقواعـد السـاريـة في 

المملكة العربيـة السـعودية بعد الحصـول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة. وتقدم شركة عناية لعمالئها جميع أنواع التأمين الصحي.

المنتجات التأمينية لشركة عناية)(( 

المنتجات التأمينية لشركة عناية  (: 8الجدول رقم )

المنتج التأمينينشاط التأمين الرئي�سي
الوضع الحالي

)كما في تاريخ تعميم المساهمين(
خطاب البنك المركزي السعودي

)المرجع(
تاريخ الموافقة

1433/09/19هـت م ن /20128/32ترخيص ساري المفعول حتى تاريخ 1445/10/24هـالتأمين الصحيالتأمين الصحي

المصدر: شركة عناية

شرح عن الوثائق التأمينية التي تقدمها شركة عناية)و( 

تختص شركة عناية في أعمال التأمين الصحي التعاوني. وقد حصلت شركة عناية على الموافقة النهائية من قبل البنك المركزي السعودي لتقديم لمنتجات المدرجة 
في الجدول أدناه، ويترتب على ذلك التزام شركة عناية تجاه األطراف المؤمن لهم بتوفير التغطية والحماية التأمينية، والتزامها بمتطلبات البنك المركزي السعودي فيما 

يتعلق بتوفير المستندات الالزمة لتحديث أو تعديل أي من هذه المنتجات ووثائقها.

الوثائق التأمينية التي تقدمها شركة عناية  (: 9الجدول رقم )

شرح مبسط عن الوثيقة التأمينيةالمنتج التأمينينشاط التأمين الرئي�سي

التأمين الصحي

وثيقة التأمين للمجموعات
تقوم شركة عناية بموجب هذه الوثيقة بتغطية تكاليف الخدمات الطبية التي يتكبدها حملة الوثائق )من موظفي 

الشركات( لدى شبكات محددة من المستشفيات والعيادات والمستوصفات والمراكز الطبية.

تأمين العمرة
تقوم شركة عناية بموجب هذه الوثيقة بتغطية المنافع الصحية األساسية المتاحة لألشخاص الذين يزورون 

المملكة لغايات أداء العمرة.

وثيقة تأمين الزائرين
تقوم شركة عناية بموجب هذه الوثيقة بتغطية المنافع الصحية األساسية المتاحة لألشخاص الذين يزورون 

المملكة أو يمرون بها.

المصدر: شركة عناية

المخصصات الفنية )االحتياطيات()ز( 

يتـم احتسـاب االحتياطيات الفنيـة بموجـب متطلبـات البنك المركزي السعودي وذلـك بنـاء علـى معاييـر محاسـبية مقبولـة مـن قبـل الهيئة السعودية للمراجعين 
والمحاسبين وبعـد أن يتـم اعتمادهـا مـن قبل الخبيـر اإلكتواري متضمنـة التزامـات شـركة عناية ويشـمل ذلـك المخصصات الفنيـة التاليـة:

أقساط تأمين غير مكتسبة  	

مطالبات تحت التسوية 	

مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 	

احتياطي عجز أقساط تأمين 	

احتياطات فنية أخرى 	
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الهيكل التنظيمي لشركة عناية)ح( 

الشكل رقم )2(: الهيكل التنظيمي لشركة عناية 

مجلس اإلدارة

مدير

شؤون

العمالء

المدير

األكتواري

مدير األمن

السرباين

المدير

المايل

مدير

العمليات

مدير

المخاطر

مدير

المبيعات

مدير

الشؤون

القانونية

مدير

الموارد

البرشية

ا�جنة التنفيذيةجلنة االستثمارجلنة المراجعةجلنة المكافآت والرتشيحات

الرئيس التنفيذيمدير االلزتاممدير المراقبة الداخلية

مجلس سلطة التغيريجلنة األمن السرباين

جلنة المخاطر

مدير

تقنية

المعلومات

المصدر: شركة عناية

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لشركة عناية)ط( 

يتولـى إدارة شـركة عناية مجلـس إدارة يتألـف مـن )8( أعضاء يتـم تعيينهـم مـن قبـل الجمعيـة العامـة العاديـة. ولـدى مجلـس إدارة شـركة عناية لجان فرعية تشمل اللجنة 
التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر ولجنة االستثمار. تقوم هذه اللجان بمؤازرة دور مجلس اإلدارة لشركة عناية في متابعة 
ومراجعة نشاطات شركة عناية وتزويد اإلدارة باإلرشاد والتوجيه الالزم. وتنعقد تلك اللجان بصفة دورية لدراسة الموضوعات المختلفة والقيام بالمهام المنوطة بها 

وترفع تقاريرها إلى مجلس إدارة شركة عناية. وتتمثل المسؤولية الرئيسية مجلس إدارة شركة عناية، ضمن أمور أخرى.

يتألف أعضاء مجلس إدارة شركة عناية كما في تاريخ هذا التعميم، من )8( أعضاء معينين للدورة الممتدة من تاريخ 2021/03/08م إلى 2024/01/07م، على النحو 
التالي:

أعضاء مجلس إدارة شركة عناية (: 10الجدول رقم )

نسبة الملكية في شركة عنايةالتمثيلالمنصباالسم

-بصفة شخصيةرئيس مجلس اإلدارةعمرو محمد خالد خاشقجي

0.0008333%بصفة شخصيةنائب رئيس مجلس االدارةفيصل فاروق محمد تمر

-بصفة شخصيةعضو مجلس إدارةخالد عابد حسني قامه

0.6666666%بصفة شخصيةعضو مجلس إدارةالدانا خالد احمد الجفالي

-شركة ميونخ ري األلمانيةعضو مجلس إدارةكورنيليوس ألكسندر لونس أنكيل

-شركة ضمان اإلماراتيةعضو مجلس إدارةحمد عبدالله آل علي المحياس

-بصفة شخصيةعضو مجلس إدارةمحمد عبدالله جعفر الدار

-بصفة شخصيةعضو مجلس إدارةعبدالله محسن النمري

المصدر: شركة عناية 
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ويبين الجدول التالي أعضاء اإلدارة التنفيذية لشركة عناية وعدد نسبة األسهم التي يملكونها في شركة عناية:

أعضاء اإلدارة التنفيذية لشركة عناية  (: 11الجدول رقم )

نسبة الملكية في شركة عنايةالمنصباالسم

-الرئيس التنفيذيسلطان محمد عبد الرؤوف

-المدير الماليرامي إبراهيم المدهون*

-مدير االلتزام المكلف و مدير إدارة المراجعة الداخليةمازن جميل علي شهاوي

-مدير إدارة الموارد البشرية المكلفوجدان عبدالعزيز باخريبة

-مدير إدارة االمن السيبراني المكلفريان النزهة

-مدير إدارة العناية بالعمالءعبدالجبار المربعي

-اإلكتواري الداخليأليكساندر ساجر ليفيفر

-مدير اإلدارة الفنية توماس رين

-مدير إدارة المبيعات سامي المالكي

المصدر: تداول وشركة عناية 

*شغل رامي المدهون منصب المدير المالي في شركة عناية من تاريخ 2021/01/01م، وقد قدم استقالته من شركة عناية بتاريخ 2021/08/31م وتم قبولها.

تقييم شركة عناية وشركة أمانة  4-4

تم االتفاق بين كل من شركة أمانة وشركة عناية على معامل المبادلة الذي يحدد عدد األسهم التي سيحصل عليها مساهمي شركة عناية في الشركة الدامجة بعد نفاذ 
قرار االندماج، وذلك بعد التفاوض والتباحث بين الشركتين، وقامت شركة أمانة خالل مرحلة التفاوض باألخذ بمشورة مستشاريها باإلضافة إلى مراجعة بيانات تقارير 
العناية المهنية الالزمة الخاصة بأعمال شركة عناية )ولمزيد من المعلومات حول شروط اتفاقية االندماج، يرجى مراجعة )6-5-7( »ملخص شروط إتمام صفقة 

االندماج« من هذا التعميم(. 

لقد خضعت المناقشات ما بين الشركتين والتي أجريت حول معامل المبادلة ألحكام مذكرة التفاهم غير الملزمة المبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية والمبرمة بتاريخ 
1442/03/29هـ )الموافق 2020/11/15م(، بحيث أنه تم االتفاق بين الشركتين على أنه وفي حال التوصل إلى قرار نهائي بشأن صفقة االندماج، فإنه سيتم ذلك عن 
طريق دمج شركة عناية في شركة أمانة عبر قيام شركة أمانة بإصدار األسهم الجديدة لمساهمي شركة عناية، مقابـل نقـل أصـول والتزامـات شـركة عناية إلـى شـركة 
أمانة. كمـا تم االتفاق بـين الشركتين أن التقييم سيكون على طريقة القيمة الدفترية لحقوق الملكية المعدلة بنتائج الفحص المنهي النافي للجهالة الالزم وفق البيانات 
المالية المعلنة من الشركتين كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020م )بموجب مذكرة التفاهم المشار إليها أعاله، تم االتفاق على اعتماد القوائم المالية المفحوصة للفترة 

المنتهية في 2020/09/30م وذلك نظرا ألنها أقرب قوائم مالية تسبق توقيع اتفاقية مذكرة التفاهم(.

قامت الشركتين بمراجعة ومناقشة التعديالت واالستبعادات على حقوق الملكية لكل من الشركتين الناتجة من دراسات الفحص المنهي النافي للجهالة، وتم االتفاق 
ما بين الشركتين علي عدد من التعديالت والموضحة أدناه في هذا القسم.

يوضح الجدول أدناه طريقة التقييم المتبعة في احتساب معاملة المبادلة لصفقة االندماج:

تقييم شركة عناية وشركة أمانة  (: 12الجدول رقم )

الشركة الدامجةشركة عنايةشركة أمانةالقوائم المالية المنتهية كما في 30 سبتمبر 2020م

133,654,000125,441,000259,095,000القيمة الدفترية لحقوق الملكية

ال ينطبق)3,100,000()33,362,000(التعديالت المتفق عليها بين الشركتين والمستخرجة من تقارير الفحص المنهي النافي للجهالة 

ال ينطبق 100,292,000122,341,000القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية

100%55%45%الملكية في الشركة الدامجة

13,000,000عدد أسهم شركة أمانة

15,000,000عدد أسهم شركة عناية 

1.05720160معامل المبادلة مقابل كل )1( سهم مملوك في شركة عناية 

15,858,024عدد األسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة عناية )أسهم العوض(

28,858,024إجمالي عدد أسهم الشركة الدامجة )بعد إتمام صفقة االندماج(
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قامت إدارة شركة أمانة وإدارة شركة عناية بمراجعة كافة التعديالت المقترحة على القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة أمانة وشركة عناية )الموضحة أدناه 
في الجدول رقم )14( والجدول رقم )15(( وقامت الشركتين بمناقشة تلك التعديالت للوصول إلى اتفاق حيال قبول أو رفض التعديالت )اإلضافات أو االستبعادات( 
المقترحة من مستشاري الفحص المنهي النافي للجهالة للشركتين وتم بعد ذلك االتفاق على قبول عدد من التعديالت على القيمة الدفترية لحقوق الملكية لكل من 

شركة أمانة وشركة عناية، وذلك على النحو التالي: 

التعديالت المتفق عليها بين الشركتين والمستخرجة من تقارير الفحص المهني النافي للجهالة  (: 13الجدول رقم )

شركة عنايةشركة أمانة

القيمةالتعديلالقيمةالتعديل

مخصصات إضافية مقابل ذمم مدينة قائمة مستحقة من قبل شركات إعادة تأمين 
لمدة تزيد عن 360 يوم

)20,523,000(

)3,100,000(مخصصات إضافية لديون مشكوك في تحصيلها )2,041,000(مخصصات إضافية مقابل ذمم مدينة قائمة مستحقة لمدة بين 90 يوم و360 يوم

)10,558,000(مخصصات مقابل ذمم مدينة قائمة لمدة تزيد عن 360 يوم

)240,000(مخصصات ذمم مدينة متعلقة بمصاريف قانونية.

إجمالي التعديالت المتفق عليها بين الشركتين والمستخرجة من تقارير الفحص المنهي 
النافي للجهالة 

)33,362,000(
إجمالي التعديالت المتفق عليها بين الشركتين 

والمستخرجة من تقارير الفحص المنهي النافي للجهالة 
)3,100,000(

المصدر: تقارير العناية المهنية ومناقشات إدارة الشركتين 

يوضح الجدول التالي جميع التعديالت المقترحة من قبل مستشاري العناية المهنية النافية للجهالة على القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة عناية كما في 30 
سبتمبر 2020م:

التعديالت المقترحة عىل القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة عناية كما يف 2020/09/30م  (: 14الجدول رقم )

الموضوعرقم
قيمة التعديل المقترح 

إضافات / )استبعادات( 
البيان 

)3,782,000(انخفاض القيمة الدفترية الستثمارات السندات1

بند  تملكها ضمن  التي  للسندات  الدفترية  القيمة  انخفاض  باختبار  عناية  تقم شركة  لم 
للجهالة  النافي  للفحص  المالي  المستشار  أجرى  العادلة، وقد  بقيمتها  مقارنة  االستثمارات 
هذا االختبار وتبين أن هناك انخفاض بقيمة )3.78( مليون ريال سعودي وقد اقترح تخفيض 
القيمة الدفترية لحقوق الملكية )كما في نهاية سبتمبر 2020م( لشركة عناية لعكس هذه 

االنخفاض في قيمة هذه السندات.

)4,748,000(مخصصات إضافية لديون مشكوك في تحصيلها 2

يتعلق هذا التعديل بما يلي: 

مخصص إضافي مقابل ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة )748,000( ريال سعودي  	
وذلك فيما يتعلق برصيد الذمم المدينة الخاص بأحد عمالء شركة عناية )الشركة 
منتهية  تأمين  لوثيقة  يعود  الرصيد  هذا  أن  حيث  الدولية(  لالتصاالت  االلكترونية 

الصالحية، وتقوم شركة عناية بمتابعة تحصيلها.

ريال  	  )4,000,000( بقيمة  تحصيلها  في  مشكوك  ديون  مقابل  إضافي  مخصص 
وهي  التأمين  إعادة  شركة  مع  الخسارة  فائض  باتفاقية  يتعلق  فيما  وذلك  سعودي 
مجموعة إعادة التأمين األمريكية. )لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة عامل الخطر 
التأمين«  لمعيدي  المدينة  الذمم  بارتفاع  المرتبطة  »المخاطر   )8-2-2( رقم 
 )5( رقم  القسم  من  مدينة«  تأمين  معيدي  »ذمم   )5-1-6-5( رقم  الفرعي  والقسم 

»المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« من هذا التعميم(.

3
استبعادات متعلقة بغرامات مالية مفروضة من 

الجهات الرقابية
)220,000(

تعود هذه االستبعادات المقترحة لعدد من الغرامات المالية المفروضة من الجهات الرقابية 
والتي تم فرضها على شركة عناية بعد صدور القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 

2020م وبالتالي لم يتم احتسابها كمصاريف خالل الفترة المذكورة، وهي على النحو التالي:

في شهر 2020/11م فرض البنك المركزي السعودي عقوبة مالية قدرها 200 ألف ريال  	
سعودي على شركة عناية بسبب عدد من المخالفات للوائح البنك المركزي السعودي. 

في شهر 2020/11م، فرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على شركة  	
عناية غرامة مالية بلغت قيمتها 20 ألف ريال بسبب قيام شركة عناية بتسريح عدد من 

موظفيها خالل فترة جائحة كورونا. 

)لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة عامل الخطر رقم )2-2-16( »المخاطر المتعلقة بعدم 
التزام شركة عناية بالمتطلبات النظامية« من هذا التعميم(. 

4
مخصص إضافي لضريبة القيمة المضافة )يعكس 

احتمال مطالبات ضريبة قيمة مضافة إضافية(
)26,000(

تعديل  بإضافة  للجهالة  النافي  المالي  الفحص  مستشار  أو�سى  الضريبي،  للفحص  نتيجة 
للقيمة الدفترية لحقوق الملكية لعكس المطالبات اإلضافية المحتملة لقيمة ضريبة القيمة 

المضافة على شركة عناية.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة عامل الخطر رقم )2-2-24( »المخاطر المتعلقة بضريبة 
القيمة المضافة« من هذا التعميم. 
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صفقة االندماج 

الموضوعرقم
قيمة التعديل المقترح 

إضافات / )استبعادات( 
البيان 

)1,703,000(مخصص قضايا قانونية قائمة 5

كما في سبتمبر 2020م، أظهر الفحص المالي النافي للجهالة أن هنالك قضيتين مرفوعة ضد 
شركة عناية ولم يتم احتساب مخصصات مقابل المطالبات المحتملة من تلك القضايا، وهي 

على النحو التالي: 

القضية األولى: وتتعلق بالمطالبات بالمتعلقة بقضية المبنى الرئي�سي لشركة عناية  	
والمرفوعة من قبل مالك المبنى على شركة عناية، وتبلغ قيمة المطالبات المتعلقة 

بالقضية )1,648,000 ريال سعودي( 

القضية الثانية: وتتعلق بقضية عمالية مرتبطة بمطالبات أحد عاملي شركة عناية  	
نتيجة إنهاء خدماته، وتبلغ قيمة المطالبات المتعلقة بالقضية )55,000 ريال سعودي(

المتعلقة  »المخاطر   )20-2-2( رقم  الخطر  عامل  مراجعة  يرجى  المعلومات  من  )لمزيد 
بالقضية المتعلقة مع الجهة المالكة لمبنى اإلدارة الرئيسية لشركة عناية«، وعامل الخطر 
قائمة على شركة عناية«،  بمطالبات قضايا عمالية  المرتبطة  رقم )2-2-7( »المخاطر 
والقسم رقم )6-8( »الدعاوى القضائية والمطالبات على شركة عناية« من هذا التعميم(. 

6
دفعة الضمان المتعلقة بعقد إيجار المبنى الرئي�سي 

لشركة عناية
)185,000(

في بداية عقد اإليجار )خالل العام 2017م( للمبنى الرئي�سي لشركة عناية، قامت شركة عناية 
بدفع دفعة ضمان أو تأمين لصالح مالك المبنى، وبحسب رأي مستشار الفحص المالي النافي 

للجهالة أن هذا المبلغ من الصعب استرداده. 

المتعلقة  »المخاطر   )20-2-2( رقم  الخطر  عامل  مراجعة  يرجى  المعلومات  من  )لمزيد 
هذا  من  عناية«  لشركة  الرئيسية  اإلدارة  لمبنى  المالكة  الجهة  مع  المتعلقة  بالقضية 

التعميم(.

7
التأثير المتوقع نتيجة للوظائف الشاغرة لدى شركة 

عناية
)804,000(

بحسب تقرير الفحص المالي النافي للجهالة، بأن هناك عدد من المناصب اإلدارية الشاغرة 
لدى شركة عناية بما فيها منصب المدير التقني )شاغر منذ ديسمبر 2019م( ومدير إدارة 
المطابقة )شاغر منذ أغسطس 2020م(، حيث يقوم بمهام هذه المناصب موظفين إداريين 
اخرين، وتم االقتراح من قبل مستشار الفحص المالي النافي للجهالة بتعديل القيمة الدفترية 
لحقوق الملكية في شركة عناية بإجمالي المصاريف المتوقعة للرواتب الشهرية للوظيفتين 

وذلك عن الفترات التي كانت شاغرة فيها.

المتعلقة  »المخاطر   )23-2-2( رقم  الخطر  عامل  مراجعة  يرجى  المعلومات  من  )لمزيد 
بالوظائف الرئيسية الشاغرة لدى شركة عناية«(. 

8
التأثير المتوقع نتيجة لعدم وجود وثيقة تأمين لدى 
شركة عناية على ممتلكاتها من مباني ومعدات ضد 

الخسائر أو التلفيات.
)2,004,000(

الدفترية  القيمة  بتخفيض  للجهالة  النافي  المالي  الفحص  مستشار  قبل  من  االقتراح  تم 
لحقوق الملكية )كما في نهاية سبتمبر 2020م( لشركة عناية لعكس مصروف متعلق بالتكلفة 

التأمينية المتوقعة على ممتلكات شركة عناية من مباني ومعدات ضد الخسائر أو التلفيات. 

)لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة عامل الخطر رقم )2-2-15( »المخاطر المرتبطة بعدم 
وجود تأمين ممتلكات والمعدات لشركة عناية« من التعميم(. 

9
المصاريف المستحقة بتذاكر سفر موظفي شركة 

عناية
)111,000(

تتعلق بعدم تسجيل مصاريف مستحقة لتذاكر سفر موظفي شركة عناية خالل الفترات 
العام 2020م( حيث تقوم شركة عناية  )2017م، 2018م، 2019م، والتسعة أشهر من 
. ويرى مستشار الفحص المالي النافي للجهالة أن أفضل 

ً
بتسجل المصروف في وقت دفعة نقديا

الممارسات في التعامل مع هذه المصاريف بتسجيلها كمصاريف مستحقة عن كل فترة، وعليه 
تم االقتراح من قبل مستشار الفحص المالي النافي للجهالة بتخفيض القيمة الدفترية لحقوق 

الملكية )كما في نهاية سبتمبر 2020م( لشركة عناية لعكس تلك المصاريف المستحقة.

)515,000(المصاريف المستحقة بأتعاب عقود استشارية قائمة10

تتعلق بالعقود االستشارية القائمة على شركة عناية والمتعلقة بتطبيق المعايير المحاسبية 
الدولية )رقم 9 ورقم 17(. حيث تم االقتراح من قبل مستشار الفحص المالي النافي للجهالة 
بتعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية )كما في نهاية سبتمبر 2020م( لشركة عناية لعكس 

تلك المصاريف المستحقة المرتبطة بالخدمات المقدمة بموجب هذه العقود االستشارية. 

)235,000(احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة11
التأمين  أقساط  احتياطي  فإن  للجهالة،  النافي  للفحص  االكتواري  المستشار  رأي  بحسب 
غير المكتسبة والمسجل في القوائم المالية لشركة عناية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 

2020م، أقل مما أظهرته الدراسة االكتوارية بنسبة ضئيلة تقدر بـ %0.3. 

)1,949,000(احتياطي عجز أقساط تأمين12

االحتياطي  تقدير  في  اختالفات  هناك  بأن  للجهالة،  النافي  االكتواري  الفحص  تقرير  أظهر 
المخصص لعجز أقساط التأمين فيما بين ما تم احتسابه بموجب تقرير الفحص االكتواري 
الطرق  الختالف  ذلك  ويعود  عناية،  لشركة  االكتواري  الخبير  قبل  من  إعداده  تم  وما 

المستخدمة في احتسابه. 

)53,000(احتياطي المطالبات تحت التسوية. 13
أظهر تقرير الفحص االكتواري النافي للجهالة، بأن احتياطي المطالبات تحت التسوية كان 
أقل في قوائم شركة عناية مقارنة فيما تم احتسابه بموجب الفحص االكتواري النافي للجهالة 

ويعود ذلك الختالف الطرق المستخدمة في احتسابه مابين الشركتين. 

)6,577,000(احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها،14

الحظ مستشار نفي الجهالة االكتواري أن احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 
المسجل لدى شركة عناية كان أقل مما يجب عليه بحسب تقديراته، وتم التأكيد من قبل 
مستشار الفحص االكتواري النافي للجهالة بأن الطريقة المتبعة من قبل شركة عناية تتناسب 

مع المعايير العامة االكتوارية في هذا الخصوص. 
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صفقة االندماج 

الموضوعرقم
قيمة التعديل المقترح 

إضافات / )استبعادات( 
البيان 

)2,013,000(مخصص مصاريف تسوية المطالبات 15

الحظ مستشار الفحص االكتواري النافي للجهالة أن مخصص مصاريف تسوية المطالبات 
أقل مما يجب بحسب تقديراته، ويعود ذلك االختالف بسبب أن الخبير االكتواري لشركة 
عناية يقوم باحتساب هذا المخصص بنسبة )5%( من مجموع إجمالي المطالبات القائمة 
 إليها احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، في حين يرى مستشار الفحص 

ً
مضافا

احتياطي  إجمالي  مجموع  من   )%10( بواقع  احتسابه  يجب  أن  للجهالة  النافي  االكتواري 
 إيها 50% من إجمالي المطالبات القائمة. 

ً
المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها مضافا

إجمالي التعديالت المقترحة على القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة عناية كما في 30 سبتمبر 
2020م

)24,925,000(ريال سعودي

قيمة التعديالت على القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة عناية والمتفق عليها من قبل شركة 
أمانة وشركة عناية

)3,100,000( ريال سعودي

المصدر: تقارير العناية المهنية النافية للجهالة 

تمت مناقشة مخرجات تقارير العناية المهنية من النواحي الفنية والتشغيلية ما بين الشركتين، وتم االتفاق على تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة عناية 
وذلك بتخفيضها بموجب المبالغ المشار إيها أعاله في الجدول رقم )14(، وتعود أسباب عدم تعديل القيمة الدفترية لشركة عناية بكامل قيمة التعديالت المقترحة 
من قبل مستشاري العناية المهنية لعدد من األمور أهمها اختالف المنهجيات أو الفرضيات المستخدمة من قبل كل شركة في احتساب بعض المخصصات الفنية 

أو المخصصات األخرى. 

يوضح الجدول التالي جميع التعديالت المقترحة من قبل مستشاري العناية المهنية النافية للجهالة على القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة أمانة كما في 30 
سبتمبر 2020م:

التعديالت المقترحة عىل القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة أمانة كما يف 2020/09/30م (: 15الجدول رقم )

الموضوعرقم
قيمة التعديل المقترح 

إضافات / )استبعادات( 
البيان 

)530,000(مخصصات معيدي التأمين 1

يرى مستشار الفحص المالي النافي للجهالة المعين من قبل شركة عناية أن يتم تعديل اآللية 
المستخدمة من قبل شركة أمانة في احتساب مخصصات معيدي التأمين، ليتم احتسابها بناء 
 عن احتسابها على صافي الذمم المدينة 

ً
على إجمالي أرصدة الذمم المدينة لمعيدي التأمين عوضا

لمعيدي التأمين. 

2
مخصصات أضافية للذمم المدينة القائمة 

والمستحقة من شركات إعادة تأمين لمدة تزيد عن 
360 يوم

)20,523,000(
أو�سى مستشار الفحص المالي النافي للجهالة المعين من قبل شركة عناية بتكوين مخصص إضافي 
بقيمة )20.5( مليون ريال سعودي لمقابلة الخسائر المتحققة من عدم إمكانية شركة أمانة من 

تحصيل تلك الذمم من شركات إعادة التأمين. 

3
مخصصات إضافية للذمم المدينة القائمة 

والمستحقة لمدة بين 90 يوم و360 يوم
)2,041,000(

أو�سى مستشار الفحص المالي النافي للجهالة المعين من قبل شركة عناية بتكوين مخصص إضافي 
بقيمة )2.04( مليون ريال سعودي لمقابلة الخسائر المتحققة من عدم إمكانية شركة أمانة من 

تحصيل تلك الذمم المدينة من عمالئها. 

4
مخصصات إضافية للذمم المدينة القائمة 

والمستحقة لمدة تزيد عن 360 يوم
)10,558,000(

أو�سى مستشار الفحص المالي النافي للجهالة المعين من قبل شركة عناية بتكوين مخصص 
إضافي للذمم المدينة القائمة والمستحقة لمدة تزيد عن 360 يوم، حيث أن شركة عناية تقوم 
باحتساب المخصص بنسبة )100%( للذمم المدينة القائمة )التي تزيد أعمارها عن 360 يوم( في 
حين تصل النسبة الفعلية لدى شركة أمانة )79.6%( لنفس أعمار الذمم المدينة. وبتطبيق نفس 
النسبة )100%( على الذمم المدينة نتج عن ذلك التوصية بإضافة مخصص بقيمة )10.558( 

مليون ريال سعودي

5
مخصص إضافي يعكس احتمال مطالبات ضريبية 

وزكوية إضافية
)7,926,000(

نتيجة للفحص الضريبي، أو�سى مستشار الفحص المالي النافي للجهالة المعين من قبل شركة 
عناية بتكوين مخصص إضافي يعكس احتمالية وقوع مطالبات ضريبية وزكوية إضافية من 

الممكن فرضها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 

6
مخصص إضافي يعكس ضريبة القيمة المضافة 

مدفوعة من شركة أمانة وغير محصلة من العمالء
)4,727,000(

قام مستشار الفحص المالي النافي للجهالة المعين من قبل شركة عناية بتحديد إجمالي المبالغ 
التي تمثل الجزء الخاص بضريبة القيمة المضافة المستحقة وغير المدفوعة من حملة الوثائق 

التأمينية )عمالء شركة أمانة( )خالل الفترة من 2018م إلى 2019م(، 

حيث قامت شركة أمانة بتوريد ودفع كافة المبالغ المتعلقة بضريبة القيمة المضافة إلى هيئة 
الزكاة والضريبة والجمارك، ولكن لم تتمكن من تحصيل تلك المبالغ من حملة وثائق التأمين، ولم 
تقم شركة أمانة بعمل أي مخصص لتلك المبالغ مقابل إمكانية عدم قدرتها على تحصيلها، حيث 
ترى شركة أمانة أنه بمقدورها إعادة تلك المبالغ من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كخصم 

للديون المعدومة. 

يتم تخفيض  بأن  المعين من قبل شركة عناية  للجهالة  النافي  المالي  الفحص  ويرى مستشار 
القيمة الدفترية لحقوق الملكية )كما في نهاية سبتمبر 2020م( لشركة أمانة بكامل تلك المبالغ 
وذلك لصعوبة تحصيل تلك المبالغ من العمالء أو الحصول على موافقة هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك على خصمها كديون معدومة. 
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صفقة االندماج 

الموضوعرقم
قيمة التعديل المقترح 

إضافات / )استبعادات( 
البيان 

)240,000(مخصصات ذمم مدينة متعلقة بمصاريف قانونية. 7

أو�سى مستشار الفحص المالي النافي للجهالة المعين من قبل شركة عناية بتكوين مخصص 
مقابل مبالغ مدينة تقدر بـ )240( ألف ريال سعودي متعلقة بأرصدة مدينة من المتوقع تحصيلها 
مرتبطة بمصاريف قانونية تتكبدتها شركة أمانة، ونظرا لعدم تغير هذا الرصيد جاءت التوصية 

بتكوين مخصص إضافي لها. 

)15,626,000(فوارق مخصصات فنية 8

الحظ مستشار الفحص االكتواري النافي للجهالة المعين من قبل شركة عناية، بإن شركة أمانة 
تحتفظ بمخصصات فنية أقل مما يجب عليه بحسب تقديراته، وذلك فيما يتعلق بمخصص 
تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة ومخصص عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة ويعود ذلك 

الختالف الطرق المستخدمة في احتساب.تلك المخصصات مابين الشركتين. 

إجمالي التعديالت المقترحة على القيمة الدفترية لحقوق 
الملكية لشركة أمانة كما في 30 سبتمبر 2020م

)62,171,000( ريال سعودي

قيمة التعديالت على القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة 
أمانة والمتفق عليها من قبل شركة أمانة وشركة عناية

)33,362,000( ريال سعودي

المصدر: تقارير العناية المهنية النافية للجهالة 

تمت مناقشة مخرجات تقارير العناية المهنية من النواحي الفنية والتشغيلية ما بين الشركتين، وتم االتفاق على تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة أمانة 
وذلك بتخفيضها بموجب المبالغ المشار إيها أعاله في الجدول رقم )15(، وتعود أسباب عدم تعديل القيمة الدفترية لشركة أمانة بكامل قيمة التعديالت المقترحة 
من قبل مستشاري العناية المهنية لعدد من األمور أهمها اختالف المنهجيات أو الفرضيات المستخدمة من قبل كل شركة في احتساب بعض المخصصات الفنية أو 

المخصصات األخرى المتعلقة بالذمم المدينة والتسويات الضريبية. 

طريقة احتساب معامل المبادلة (: 16الجدول رقم )

اإليضاحالبند

تقييم شركة أمانة + تقييم شركة عنايةتقييم الشركة الدامجة »بعد عملية االندماج«

نسبة ملكية شركة أمانة في الشركة الدامجة »بعد عملية 
االندماج«

تقييم شركة أمانة

تقييم الشركة الدامجة »بعد عملية االندماج«

نسبة ملكية شركة عناية في الشركة الدامجة »بعد عملية 
االندماج«

تقييم شركة عناية

تقييم الشركة الدامجة »بعد عملية االندماج«

عدد األسهم الجديدة لمساهمي شركة أمانة الحاليين »بعد 
عملية االندماج«

كما هو قبل زيادة رأس المال ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم عادي.

عدد األسهم الجديدة لمساهمي شركة عناية 
عدد األسهم لمساهمي شركة أمانة بعد االندماج

نسبة ملكية شركة أمانة في الشركة الدامجة بعد االندماج
- عدد األسهم لمساهمي شركة أمانة الحاليين بعد االندماج

معامل المبادلة كل )1( سهم مملوك في شركة عناية
صدر لصالح مساهمي شركة عناية لغرض االندماج

ُ
عدد األسهم التي سوف ت

عدد األسهم في شركة عناية لغرض االندماج

وبناء على معامل المبادلة المذكور أعاله، سوف تقوم شركة أمانة بزيادة رأس مالها وإصدار خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون 
)15,858,024( سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ )10( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد لصالح المساهمين في شركة عناية. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لألسهم 
الجديدة بناًء على معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم شركة أمانة البالغ )64.38( ريال سعودي كما في تاريخ )2021/04/28م( وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ 
ابرام اتفاقية االندماج مبلغ وقدره مليار وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة وثالثون وخمسمائة وخمسة وثمانون )1,020,939,585( ريال سعودي. وسيتم تحديد 
إجمالي القيمة السوقية لألسهم الجديدة التي سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة أمانة في وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة أمانة في آخر يوم تداول 

يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج.
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قيمة العوض حسب سعر سهم شركة أمانة ومقارنتها بالقيمة السوقية لشركة عناية  (: 17الجدول رقم )

15,858,024 سهم عاديعدد األسهم التي سوف تصدر لصالح مساهمي شركة عناية )أسهم العوض(

القيمة االجمالية للعوض بحسب سعر إغالق شركة أمانة في تاريخ 
)2021/04/28م( آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج

 بأن سعر اإلغالق لشركة أمانة بلغ )64.38( ريال 
ً
)1,020,939,585( ريال سعودي، علما

سعودي.

القيمة السوقية لشركة عناية في تاريخ )2021/04/28م( وهو آخر يوم تداول سبق 
تاريخ إبرام اتفاقية االندماج

 بأن سعر اإلغالق لشركة عناية بلغ )40.60( ريال سعودي، 
ً
)609,000,000( ريال سعودي، علما

وعدد األسهم المصدرة للشركة خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم عادي.

نسبة الفرق بين القيمة السوقية لشركة عناية وإجمالي العوض مقابل االندماج في 
تاريخ )2021/04/28م( وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج

ارتفاع بنسبة 67.64% في القيمة اإلجمالية للعوض الخاصة بمساهمي شركة عناية بحسب سعر 
إغالق شركة أمانة كما في 2021/04/28م مقارنة بالقيمة السوقية لشركة عناية كما في تاريخ 

2021/04/28م.

تقييم شركة اإلنماء اللستثمار لكل من شركة أمانة وشركة عناية  4-5

قيمت شركة اإلنماء لالستثمار )بصفتها المستشار المالي لشركة أمانة في صفقة االندماج( كل من شركة أمانة وشركة عناية باستخدام طريقة القيمة الدفترية لحقوق 
الملكية المعدلة بنتائج الفحص المنهي )المالي والقانوني واالكتواري( وذلك باستخدام القوائم المالية للشركتين عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، )وهو 

التاريخ المتفق عليه بين الشركتين بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ الموافق 2020/11/15م، واتفاقية االندماج الموقعة بتاريخ 2021/04/29م(.

باإلضافة إلى منهجية التقييم المعتمدة والمشار إليها أعاله، قامت اإلنماء لالستثمار باستخدام منهجيات أخرى لتقييم كل من شركة أمانة وشركة عناية وذلك باألخذ 
بعين االعتبار مايلي:

القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة أمانة وشركة عناية كما في 31 ديسمبر 2020م. 	

القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة أمانة وشركة عناية كما في 30 سبتمبر 2020م. 	

القيمة السوقية للشركتين وذلك باستخدام أسعار تداول الشركتين المرجحة بأحجام التداول )VWAP( آلخر سنة تسبق توقيع اتفاقية االندماج  	
والموقعة بتاريخ 2021/04/29م.

 أن التعديالت 
ُ

تجدر اإلشارة إلى أنه تم تقييم الشركتين دون األخذ بعين اإلعتبار أي من تعديالت الفحص النافي للجهالة المالي والقانوني والضريبي واالكتواري، حيث
 بين الشركتين.

ً
 وفنيا

ً
الناتجة عن الفحص النافي للجهالة يتم التفاوض عليها تجاريا

ولغايات الوصول لقيمة الشركتين تم تحديد أوزان نسبية لكل منهجية من المنهجيات أعاله وذلك على النحو التالي: 

األوزان النسبية لكل منهجية تقييم مستخدمة (: 18الجدول رقم )

الوزن النسبيالمنهجية

60%القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة أمانة وشركة عناية كما في 31 ديسمبر 2020م

20%القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة أمانة وشركة عناية كما في 30 سبتمبر 2020م

20%القيمة السوقية للشركتين وذلك باستخدام أسعار تداول الشركتين المرجحة بأحجام التداول )VWAP( آلخر سنة تسبق توقيع اتفاقية االندماج 

كما يوضح الجدول التالي تفاصيل القيمة التقديرية للشركتين باستخدام المنهجيات المشار إليها أعاله:

ملخص التقييم باستخدام منهجيات تقييم أخرى لتقييم لكل من شركة أمانة وشركة عناية (: 19الجدول رقم )

عنايةأمانة
القيمة المرجحة لشركة 

أمانة باستخدام كل 
منهجية

القيمة المرجحة لشركة 
عناية باستخدام كل 

منهجية

القيمة 
التقديرية 
لشركة أمانة

القيمة 
التقديرية 

لشركة عناية

القيمة الدفترية لحقوق الملكية 
كما في 31 ديسمبر 2020م

92,239,000121,735,00055,343,40073,041,000

234,217,960196,351,302

القيمة الدفترية لحقوق الملكية 
كما في 30 سبتمبر 2020م

133,654,000125,441,00026,730,80025,088,200

القيمة السوقية للشركتين وذلك 
باستخدام أسعار تداول الشركتين 

المرجحة بأحجام التداول 
)VWAP( آلخر سنة تسبق توقيع 

اتفاقية االندماج( 

760,718,798491,110,511152,143,76098,222,102

المصدر: القوائم المالية للشركتين، تداول، تحليل شركة اإلنماء لالستثمار

يعود االختالف ما بين نتائج منهجيات التقييم األخرى )الموضحة في الجدول رقم )19( أعاله( لكل من شركة أمانة وشركة عناية مقارنة بالتقييم المتفق عليه بموحب 
 التي تسبق توقيع اتفاقية االندماج. 

ً
اتفاقية االندماج، إلى التغير الكبير في سعر سهمي الشركتين وخاصة سعر سهم شركة أمانة خالل االثني العشر شهرا
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 تسبق توقيع اتفاقية االندماج مع سعر إغالق سهم كل شركة بنهاية يوم تداول 
ً
بمقارنة المتوسط المرجح لسعر سهم كل شركة بأحجام التداول الخر إثنا عشر شهرا

)2020/04/28م( )وهو التاريخ الذي يأتي قبل سنة كاملة من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج(، فقد ارتفع سعر سهم شركة أمانة بنسبة 184% في حين بلغ االرتفاع في 
سعر سهم شركة عناية مانسبته %73. 

وبموجب منهجيات التقييم األخرى والموضحة في الجدول رقم )19( أعاله ستصبح نسبة ملكية مساهمي شركة عناية في الشركة الدامجة )53%( في الشركة الدامجة 
في حين ستصبح نسبة ملكية مساهمي شركة أمانة )47%( في الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج.

باألخذ بعين االعتبار أثر التباين الكبير في التغير في أسعار أسهم الشركتين )وبافتراض أن نسبة االرتفاع في أسعار سهمي الشركتين لم تتجاوز مانسبته 73% )وهي نسبة 
ارتفاع سعر سهم عناية(( )كونها نسبة االرتفاع األقل الحاصلة في سعر سهمي الشركتين( خالل الفترات الموضحة أعاله، فستصبح ملكية مساهمي شركة عناية في 
 
ً
الشركة الدامجة ما نسبته )53%( في حين ستصبح نسبة ملكية مساهمي شركة أمانة )47%( في الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج، والتي تعد قريبة نسبيا

من نسب الملكية المتفق عليها بموجب اتفاقية االندماج والموضحة في الجدول رقم )12( »تقييم شركة عناية وشركة أمانة«. وعليه فإن شركة اإلنماء لالستثمار ترى 
أن معامل المبادلة المتفق عليه بين الشركتين بموجب اتفاقية االندماج هو عادل لشركة أمانة من وجهة نظر مالية. 

كما قدمت شركة اإلنماء لالستثمار )بصفتها المستشار المالي لشركة أمانة في صفقة االندماج( رأيها بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 2021/04/29م(، لمجلس إدارة 
 للعوامل واالفتراضات الموضحة فيه، حيث ترى شركة اإلنماء لالستثمار أن معامل المبادلة المتفق عليه بين 

ً
شركة أمانة والذي يفيد أنه وفي تاريخ تقديم الرأي، وفقا

الشركتين والمبّين في اتفاقية االندماج هو عادل لشركة أمانة من وجهة نظر مالية. ولقد تم إرفاق نسخة من الرأي المقدم من قبل شركة اإلنماء لالستثمار لمجلس 
إدارة شركة أمانة بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 2021/04/29م( كملحق لهذا التعميم )ملحق رقم 3(، ويبّين فيه االفتراضات واإلجراءات والقيود التي استندت 

عليها شركة اإلنماء لالستثمار إلصدار هذا الرأي.

وتجدر اإلشارة إلى أن شركة اإلنماء لالستثمار قد قدمت خدمات استشارية لشركة أمانة، كما قدمت رأيها عن مدى عدالة معامل المبادلة إلى مجلس إدارة شركة 
أمانة لغرض مساعدة أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة خالل مرحلة دراسة صفقة االندماج. وعليه، فال يعد الرأي المقدم من قبل شركة اإلنماء لالستثمار توصية 
لمساهمي شركة أمانة بالتصويت بطريقة معينة فيما يتعلق بالقرارات التي ستعرض على الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة للتصويت على صفقة االندماج 
 راجع القسم الفرعي )6-5( »البنود والشروط الجوهرية المسبقة أو 

ً
 بأن صفقة االندماج خاضعة للشروط المحددة في اتفاقية االندماج )فضال

ً
أو غيرها، علما

التعهدات الواردة في اتفاقية االندماج« من القسم رقم )6( »المعلومات القانونية«(.

تفاصيل األطراف ذوي العالقة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يف االندماج  4-6

ال تنطوي هذه الصفقة على وجود أي أطراف ذوي عالقة.

هيكل الملكية قبل زيادة رأس المال وبعدها  4-7

هيكل ملكية شركة أمانة قبل وبعد إتمام صفقة االندماج  (: 20الجدول رقم )

المساهم
بعد إتمام صفقة االندماجقبل إتمام صفقة االندماج

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

6.14%13.641,772,975%1,772,975شركه أمانة الخليج للتامين ش .م.ب

8.24%2,378,704ال يوجدشركة ميونخ ري

5.50%1,585,802ال يوجدالشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان(

80.12%86.3623,120,543%11,227,025الجمهور

100%10028,858,024%13,000,000اإلجمالي

المصدر: شركة أمانة وشركة عناية وتداول

القوائم المالية االفتراضية لشركة أمانة بعد االندماج  4-8

إن المعلومات المالية االفتراضية الموحدة التالية واإليضاحات ذات الصلة والمعدة من قبل شركة أمانة بمساعدة مستشار القوائم المالية االفتراضية )شركة بيكر 
تيلي م ك م- محاسبون قانونيون( تتناول إيضاح التأثيرات الجوهرية لعملية االندماج بين شركة أمانة وشركة عناية على قائمة المركز المالي التاريخي الموحد وقائمة 
الدخل التاريخية الموحدة بتاريخ 31 ديسمبر 2020م بافتراض أن االندماج المقترح قد وقع بالفعل بتاريخ 1 يناير 2020م وفق الهيكل الذي سينتج عنه االندماج 
 لإليضاحات المرفقة على المعلومات المالية االفتراضية. يستند عرض المعلومات المالية االفتراضية على افتراضات تصورية 

ً
وذلك بعد إجراء التعديالت الالزمة وفقا

معينة وتم إعدادها ألغراض التوضيح فقط، وبسبب طبيعتها، فإن قائمة المركز المالي االفتراضية وقائمة الدخل االفتراضية تعالجان حالة افتراضية ولذلك، ال 
تمثالن وال تعطيان صورة حقيقية للمركز المالي واألداء المالي لشركة أمانة عند إتمام صفقة االندماج. عالوة على ذلك، فإن المعلومات المالية االفتراضية ال تكون 
ذات معنى إال باالقتران مع القوائم المالية التاريخية لشركة أمانة وشركة عناية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وفيما يلي ملخص للقوائم المالية 

االفتراضية الموحدة:
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قائمة المركز المالي االفتراضية للشركة الدامجة كما يف 31 ديسمبر 2019م )غير مراجعة(  4-8-1

شركة أمانة للتأمين التعاوني

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي التصورية )غير المراجعة(

كما يف 31 ديسمبر 2020م

)ألف ريال سعودي(

)إيضاح 3(

الموجودات

249,209النقدية وما في حكمها

80,068ودائع قصيرة األجل

178,514أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي

2,056حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

11,882حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

2,701حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

14,240تكاليف إكتتاب مؤجلة

130,293استثمارات

 وموجودات أخرى
ً
28,291مصاريف مدفوعة مقدما

965,875شهرة

8,149ممتلكات ومعدات

2,743حق استخدام األصول

1,982أصول غير ملموسة

58,500ودائع نظامية

7,253عوائد مستحقة على الوديعة النظامية

1,741,756مجموع الموجودات

المطلوبات

109,106مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

22,550ذمم معيدي التأمين دائنة

208,604أقساط التأمين غير المكتسبة

456عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة

74,968المطالبات تحت التسوية

71,122المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

30,257احتياطي عجز أقساط تأمين

5,121احتياطيات فنية أخرى

2,218التزامات عقود اإليجار

1,284مطالبات حاملي الوثائق دائنة

9,516مخصص مكافأة نهاية الخدمة

18,673الزكاة وضريبة الدخل

779توزيعات الفائض المستحقة

7,253عوائد عموالت مستحقة للبنك المركزي السعودي

561,907مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

288,580رأس المال

929,030عالوة إصدار

)37,503(خسائر متراكمة

)1,743(احتياطي إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة المتعلق بعمليات التأمين

1,485احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

1,179,849مجموع حقوق الملكية

1,741,756مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
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صفقة االندماج 

قائمة الدخل االفتراضية للشركة الدامجة كما يف 31 ديسمبر 2019م )غير مراجعة(.  4-8-2

شركة أمانة للتأمين التعاوني

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل التصورية )غير المراجعة(

للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2020م

)ألف ريال سعودي(

)إيضاح 3(

اإليرادات

495,393إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)5,361(أقساط إعادة التأمين المسندة

)44,637(مصاريف فائض الخسارة

445,395صافي أقساط التأمين المكتتبة

)31,773(التغير في إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

)2,810(التغير في حصة معيدي التأمين من إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

410,812صافي أقساط التأمين المكتسبة

1,992عمولة إعادة التأمين

10,786إيرادات اكتتاب األخرى

423,590صافي اإليرادات

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)360,262(إجمالي المطالبات المدفوعة

28,732حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

)331,530(صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

)2,978(التغير في إجمالي المطالبات تحت التسوية

)3,878(التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

)24,367(التغير في المطالبات المتكبدة غير المعلن عنها 

)1,048(التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المعلن عنها

)363,801(صافي المطالبات المتكبدة

)30,757(تكاليف اقتناء وثائق التأمين

2,498احتياطي عجز أقساط التأمين

7,279االحتياطيات الفنية األخرى

)19,529(مصاريف اكتتاب أخرى

)404,310(إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب، صافي

19,280صافي دخل اإلكتتاب

مصاريف تشغيلية أخرى

)23,361(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)101,625(مصاريف إدارية وعمومية

10,827دخل استثمارات وعموالت

2,223أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

186أرباح غير محققة من االستثمارات

108توزيعات ارباح

159اطفاء الخصومات، صافي

3,019إبرادات أخرى

)108,464(إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى، بالصافي

)89,184(إجمالي الخسارة للسنة قبل الفائض المنسوب والزكاة وضريبة الدخل

-الفائض المنسوب إلى عمليات التأمين

)89,184(إجمالي الخسارة للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

)1,066(مصروف الزكاة

)90,250(إجمالي الخسارة للسنة المنسوبة إلى المساهمين

28,858 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باأللف(

خسارة السهم )بالريال السعودي لكل سهم(

)3,13(خسارة السهم األساسية

)3,13(خسارة السهم المخفضة
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صفقة االندماج 

شركة أمانة للتأمين التعاوني

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل الشامل التصورية )غير المراجعة( 

للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2020م

)ألف ريال سعودي(

)إيضاح 3(

)90,250(إجمالي الخسارة للسنة المنسوبة إلى المساهمين

)الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل اآلخر:

بنود قد يعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة:

648صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

)2,223(محول من احتياطي القيمة العادلة إلى الدخل للسنة

)1,575(

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة:

784الخسارة االكتواراية على منافع نهاية الخدمة

)91,041(اجمالي الخسارة الشاملة للسنة بعد الزكاة وضريبة الدخل

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة:

)1,204(الخسارة االكتواراية على منافع نهاية الخدمة

)1,204(اجمالي الخسارة الشاملة للسنة المنسوبة لعمليات التأمين

)92,245(اجمالي الخسارة الشاملة للسنة المنسوبة إلى المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

28,858 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )ألف سهم( )إيضاح 3أ(

خسارة السهم )بالريال السعودي لكل سهم(

)3.20(خسارة السهم األساسية

)3.20(خسارة السهم المخفضة

)89,184(إجمالي الخسارة للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

)1,066(مصروف الزكاة

)90,250(إجمالي الخسارة للسنة المنسوبة إلى المساهمين

28,858المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باأللف(

خسارة السهم )بالريال السعودي لكل سهم(

)3.13(خسارة السهم األساسية

)3.13(خسارة السهم المخفضة
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صفقة االندماج 

إيضاحات عىل المعلومات المالية االفتراضية الموحدة  4-8-3

شركة أمانة للتأمين التعاوني

)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية 

للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2020م

معلومات عن الشركات- 1

شركة أمانة للتأمين التعاوني

شركة أمانة للتأمين التعاوني )»شركة أمانة« أو »الشركة الدامجة«( هي شركة مساهمة سعودية تأسست في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية بموجب 
المرسوم الملكي رقم م /35، بتاريخ 3 جمادى اآلخر 1431هـ )الموافق 17 مايو 2010م(، تعمل الشركة الدامجة بموجب السجل التجاري رقم 1010288711 بتاريخ 
10 جمادى اآلخر 1431 هـ )الموافق 24 مايو 2010م(. إن عنوان المركز الرئي�سي المسجل للشركة هو شارع صالح الدين األيوبي، ص.ب 27986، الرياض 11427، 

المملكة العربية السعودية.

إن أهداف الشركة الدامجة هي مزاولة أعمال التأمين بما يتفق مع نظام األساس واألنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية.

في 31 يوليو 2003م، )الموافق 2 جمادى اآلخر 1424هـ(، صدر قانون اإلشراف على شركات التأمين التعاوني )»قانون التأمين«( بموجب المرسوم الملكي رقم )م/32(. 
خالل شهر مارس 2008م، منح البنك المركزي السعودي )»ساما«(، باعتبارها السلطة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق وإدارة قانون التأمين والئحته التنفيذية، 

ترخيًصا للشركة لممارسة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية.

تمت الموافقة على تعديل النظام األسا�سي لشركة أمانة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد - الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /3 بتاريخ 1437/01/28هـ وذلك في 
اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 23 رمضان 1438هـ الموافق 18 يونيو 2017م.

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني )»شركة عناية« أو »الشركة المندمجة«( هي شركة مساهمة سعودية تأسست في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية 
بموجب المرسوم الملكي رقم 98 / س بتاريخ 16 ربيع األول 1433هـ )الموافق 8 فبراير 2012م(. تعمل الشركة المندمجة بموجب السجل التجاري رقم 4030223528 
بتاريخ 27 ربيع األول 1433 هـ )الموافق 19 فبراير 2012م(. إن عنوان المركز الرئي�سي المسجل للشركة عناية في شارع األمير سلطان، حي الروضة، ص.ب 3528، جدة 

23435، المملكة العربية السعودية.

 للنظام األسا�سي للشركة واألنظمة المعمول بها في المملكة 
ً
تتمثل األنشطة الرئيسية الشركة المندمجة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به وفقا

العربية السعودية، تم ترخيص الشركة لالكتتاب في أعمال التأمين الطبي فقط.

في 27 رجب 1432هـ )الموافق 29 يونيو 2011م(، صدر قرار ملكي الملكي رقم )م / 49( بقانون مراقبة شركات التأمين التعاونية )قانون التأمين(. في 27 فبراير 2012م، 
منح البنك المركزي السعودي)»ساما«(، باعتبارها السلطة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق وإدارة قانون التأمين والئحته التنفيذية، ترخيًصا للشركة لممارسة 

أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية.

االندماج المحتمل بين شركة أمانة وشركة عناية

في 29 ربيع األول 1442هـ )الموافق 15 نوفمبر 2020م(، وقعت شركة أمانة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عناية وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

باإلضافة إلى مذكرة التفاهم المذكورة أعاله، في 29 أبريل 2021م، )الموافق 17 رمضان 1442 هـ(، وقع الطرفان اتفاقية اندماج ملزمة )»اتفاقية االندماج«( والتي 
 لقانون الشركات الصادر عن وزارة التجارة 

ً
بموجبها سيتم دمج شركة عناية مع شركة أمانة وسيتم تحويل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة، وفقا

ولوائح هيئة السوق المالية، بما في ذلك الئحة االندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وكذلك قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة 
تداول السعودية )»تداول«(، واألنظمة ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي )»ساما«(.
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صفقة االندماج 

شركة أمانة للتأمين التعاوني

)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة(

للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2020م

أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية- 2

توضح هذه المعلومات المالية التصورية وااليضاحات المرفقة التأثيرات على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل لالندماج المحتمل )»االندماج«( بين شركة أمانة 
وشركة عناية كما لو أنها حدثت في 1 يناير 2020م.

في 8 ديسمبر 2020م، أعلنت شركة أمانة عن توصية مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 7 ديسمبر 2020م بدعوة الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس 
مال شركة أمانة من 24 مليون سهم إلى 13 مليون سهم، أي تم تخفيضة بنسبة 45.833% إلعادة هيكلة رأس مال شركة أمانة لشطب جزء من الخسائر المتراكمة 
بمبلغ 110,000,000 ريال سعودي. في 25 يناير 2021م، استلمت شركة أمانة خطاب البنك المركزي السعودي رقم 42039348 بالموافقة على التخفيض المقترح 
في رأس مال الشركة. كما في تاريخ هذه المعلومات المالية التصورية، لم تتم الموافقة على التخفيض المقترح في رأس المال من قبل اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية المقرر انعقادة في 23 مايو 2021م. ولغرض إعداد هذه المعلومات المالية التصورية، تم تعديل رأس مال شركة أمانة لتعكس االنخفاض المذكور أعاله في 

رأس المال.

تستند المعلومات المالية التصورية إلى القوائم المالية التاريخية المراجعة لشركة أمانة وشركة عناية كما في 31 ديسمبر 2020م )يشار إليها مًعا باسم »الشركة 
الدامجة«( كما تم تعديلها لبيان أثر عملية االندماج والتخفيض المقترح المذكور أعاله في رأس مال أمانة.

يتم االندماج عن طريق إصدار 15,858,024 سهم بقيمة 10 ريال سعودي من قبل شركة أمانة لمساهمي شركة عناية، بمعامل مبادلة أسهم 1,0572016 من األسهم 
العادية في شركة أمانة مقابل سهم واحد عادي في شركة عناية.

يستند عرض المعلومات المالية التصورية للشركة الدامجة إلى بعض االفتراضات التصورية وقد تم إعدادها ألغراض التوضيح فقط، وبسبب طبيعتها، فإن قائمة 
المركز المالي التصورية وقائمة الدخل التصورية تعالجان حالة افتراضية وبالتالي، ال تمثالن وال تعطيان صورة حقيقية للمركز المالي واألداء المالي للشركة الدامجة. 
عالوة على ذلك، فإن المعلومات المالية التصورية ال تكون ذات معنى فقط اال باالقتران مع القوائم المالية التاريخية لشركة أمانة وشركة عناية للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. ال تأخذ المعلومات المالية التصورية في االعتبار آثار التضافر أو التكاليف المتوقعة المتكبدة لتحقيق هذا التضافر نتيجة االندماج.

تم إعداد المعلومات المالية التصورية وعرضها على أساس السياسات المحاسبية لشركة أمانة كما تم اإلفصاح عنها في قوائمها المالية المراجعة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020م. إن السياسات المحاسبية التي تستخدمها شركة أمانة كما هو موضح في قوائمها المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ال 

تختلف جوهرًيا عن تلك المستخدمة من قبل شركة عناية.

تعديالت تصورية- 3

التعديالت التصورية مبنية على تقديرات وافتراضات أولية قابلة للتغيير.

أ( تسجيل إصدار أسهم شركة أمانة لمساهمي شركة عناية:

ألغراض المعلومات المالية التصورية، تم احتساب مقابل االندماج على أساس معامل مبادلة أسهم 1,0572016 عدد أسهم عادية في شركة أمانة مقابل سهم واحد 
عادي في شركة عناية كما هو موضح أدناه:

15,000,000 عدد األسهم القائمة في عناية

1,0572016 معامل المبادلة )إيضاح 3د(

15,858,024 عدد األسهم التي ستصدرها شركة أمانة

)ألف ريال سعودي(

158,580 القيمة االسمية لألسهم المصدرة من شركة أمانة إلى شركة عناية )10 ريال / للسهم(

130,000 رأس المال القائم ألمانة المعدل )إيضاح 2(

288,580 إجمالي رأس مال أمانة بعد االندماج
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صفقة االندماج 

شركة أمانة للتأمين التعاوني

)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة(

للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2020م

تعديالت تصورية )تتمة(  -3

ب( تسجيل عالوة إصدار أسهم شركة أمانة التي سيتم إصدارها عند االندماج:

تم احتساب مقابل الشراء على أساس سعر إغالق أمانة 68,58 ريال سعودي للسهم في تداول المملكة العربية السعودية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م كما تم تعديله 
ليعكس تأثير التخفيض المقترح في رأس مال شركة أمانة على سعر السهم. يعتبر مقابل الشراء إرشادي وسيتم تعديله ليعكس سعر السوق ألسهم شركة أمانة في تاريخ 

االندماج.

)ريال سعودي(

37,15سعر السوق في 31 ديسمبر 2020م )1ب(

45,833%عامل تخفيض رأس المال )2ب(

68,58 سعر السوق المعدل في 31 ديسمبر 2020م )1ب / )1-2ب((

)ألف ريال سعودي(

1,087,610 إجمالي المقابل )15,858,024 سهم بسعر 68.58 ريال سعودي / للسهم(

: القيمة االسمية لألسهم التي سيتم إصدارها من أمانة لمساهمي عناية
ً
 )158,580(ناقصا

929,030 عالوة اإلصدار

ج( تسجيل الشهرة باعتبارها الزيادة في إجمالي المقابل على صافي أصول شركة عناية كما في 31 ديسمبر 2020م.

)ألف ريال سعودي(

1,087,610 إجمالي المقابل في حقوق ملكية عناية )1ج(

 )121,735(إجمالي صافي أصول شركة عناية كما في 31 ديسمبر 2020م )2ج(

965,875 الشهرة )2ج – 1ج(

 التفاقية االندماج:
ً
د( معامل المبادلة وفقا

 لمذكرة التفاهم، تم احتساب معامل المبادلة المقترح من شركة أمانة على أساس صافي القيمة الدفترية لألسهم المنسوبة إلى مساهمي كل من الشركة الدامجة 
ً
وفقا

والشركة المندمجة كما في 30 سبتمبر 2020م بعد عكس التعديالت الناتجة عن الفحص النافي للجهالة على كال الشركتين واالنخفاض الالحق في رأس مال أسهم 
الشركة الدامجة )إيضاح 2(.

شركة عنايةشركة أمانة

)ألف ريال سعودي(

133,654125,441إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهمين كما في 30 سبتمبر 2020م 

)3,100()33,362(تعديالت الفحص النافي للجهالة المتفق عليها )ألف ريال سعودي- غير مراجعة(

100,292122,341إجمالي حقوق الملكية المعدلة المنسوبة إلى المساهمين )ألف ريال سعودي غير مراجعة( )1د(

13,00015,000عدد األسهم القائمة )ألف سهم( )د 2(

7,718,16القيمة الدفترية المعدلة لكل سهم )ريال سعودي( )1د / 2د(

1,0572016معامل المبادلة )عدد األسهم العادية في أمانة إلى سهم واحد عادي في عناية(

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A8%D8%B0%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A9
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صفقة االندماج 

شركة أمانة للتأمين التعاوني

)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة(

للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2020م

تعديالت تصورية )تتمة(  -3

(( قائمة المركز المالي التصورية )غير مراجعة(

إيضاح

شركة عنايةشركة أمانة
تصوريةتعديالت

)»الشركة المندمجة«()»الشركة الدامجة«(

)غير مراجعة(تصورية)مراجعة تاريخية(

)ألف ريال سعودي(

الموجودات

249,209-133,983115,226النقدية وما في حكمها

80,068-40,00040,068ودائع قصيرة األجل

178,514-129,20749,307أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي

2,056--2,056حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

11,882-11,763119حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

2,701--2,701حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

14,240-11,0103,230تكاليف إكتتاب مؤجلة

130,293-61,91768,376استثمارات

 وموجودات أخرى
ً
28,291-21,5116,780مصاريف مدفوعة مقدما

965,875965,875--3جشهرة

8,149-5,9762,173ممتلكات ومعدات

2,743-2,743-حق استخدام األصول

1,982-9001,082أصول غير ملموسة

58,500-36,00022,500ودائع نظامية

7,253-2,8764,377عوائد مستحقة على الوديعة النظامية

459,900315,981965,8751,741,756مجموع الموجودات

المطلوبات

109,106-73,08136,025مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

22,550--22,550ذمم معيدي التأمين دائنة

208,604-141,10067,504أقساط التأمين غير المكتسبة

456--456عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة

74,968-35,66139,307المطالبات تحت التسوية

71,122-58,14812,974المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

30,257-15,71214,545احتياطي عجز أقساط تأمين

5,121-4,795326احتياطيات فنية أخرى

2,218-2,218-التزامات عقود اإليجار

1,284--1,284مطالبات حاملي الوثائق دائنة

9,516-4,5464,970مخصص مكافأة نهاية الخدمة

18,673-6,67312,000الزكاة وضريبة الدخل

779--779توزيعات الفائض المستحقة

7,253-2,8764,377عوائد عموالت مستحقة للبنك المركزي السعودي

561,907-367,661194,246مجموع المطلوبات
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صفقة االندماج 

شركة أمانة للتأمين التعاوني

)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة(

للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2020م

تعديالت تصورية )تتمة(  -3

(( قائمة المركز المالي التصورية )غير مراجعة( )تتمة(

إيضاح

شركة عنايةشركة أمانة
تصوريةتعديالت

)»الشركة المندمجة«()»الشركة الدامجة«(

)غير مراجعة(تصورية)مراجعة تاريخية(

)ألف ريال سعودي(

حقوق الملكية

288,580)101,420(3240,000150,000أرأس المال

929,030929,030--3بعالوة إصدار

)37,503(139,273)29,273()147,503(خسائر متراكمة

احتياطي إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة المتعلق بعمليات 
التأمين

)1,743(1,008)1,008()1,743(

1,485--1,485احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

92,239121,735965,8751,179,849مجموع حقوق الملكية

459,900315,981965,8751,741,756مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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صفقة االندماج 

شركة أمانة للتأمين التعاوني

)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة(

للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2020م

تعديالت تصورية )تتمة(  -3

و( قائمة الدخل التصورية )غير مراجعة(

شركة عنايةشركة أمانة
تصوريةتعديالت

)»الشركة المندمجة«()»الشركة الدامجة«(

)غير مراجعة(تصورية)مراجعة تاريخية(

)ألف ريال سعودي(

اإليرادات

495,393-329,519165,874إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)5,361(--)5,361(أقساط إعادة التأمين المسندة

)44,637(--)44,637(مصاريف فائض الخسارة

445,395-279,521165,874صافي أقساط التأمين المكتتبة

)31,773(-8,416)40,189(التغير في إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

)2,810(--)2,810(التغير في حصة معيدي التأمين من إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

410,812-236,522174,290صافي أقساط التأمين المكتسبة

1,992--1,992عمولة إعادة التأمين

10,786--10,786إيرادات اكتتاب األخرى

423,590-249,300174,290صافي اإليرادات

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)360,262(-)139,752()220,510(إجمالي المطالبات المدفوعة

28,732-27,736996حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

)331,530(-)138,756()192,774(صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

)2,978(-)18,791(15,813التغير في إجمالي المطالبات تحت التسوية

)3,878(--)3,878(التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

)24,367(-5,425)29,792(التغير في المطالبات المتكبدة غير المعلن عنها 

)1,048(--)1,048(التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المعلن عنها

)363,801(-)152,122()211,679(صافي المطالبات المتكبدة

)30,757(-)5,916()24,841(تكاليف اقتناء وثائق التأمين

2,498-2,790)292(احتياطي عجز أقساط التأمين

7,279-6,1451,134االحتياطيات الفنية األخرى

)19,529(-)3,315()16,214(مصاريف اكتتاب أخرى

)404,310(-)157,429()246,881(إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب، صافي

19,280-2,41916,861صافي دخل اإلكتتاب
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صفقة االندماج 

شركة أمانة للتأمين التعاوني

)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة(

للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2020م

تعديالت تصورية )تتمة(  -3

و( قائمة الدخل التصورية )غير مراجعة( )تتمة(

ايضاح

شركة عنايةشركة أمانة
تصوريةتعديالت

)»الشركة المندمجة«()»الشركة الدامجة«(

)غير مراجعة(تصورية)مراجعة تاريخية(

)ألف ريال سعودي(

مصاريف أخرى

)23,361(-)181()23,180(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)101,625(-)55,817()45,808(مصاريف إدارية وعمومية

10,827-6,3114,516دخل استثمارات وعموالت

2,223--2,223أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

186-186-أرباح غير محققة من االستثمارات

108-108-توزيعات ارباح

159-159-اطفاء الخصومات، صافي

3,019-7622,257إبرادات أخرى

)108,464(-)48,772()59,692(إجمالي المصاريف األخرى، بالصافي

)89,184(-)31,911()57,273(إجمالي الخسارة للسنة قبل الفائض المنسوب والزكاة وضريبة الدخل

)1,066(-3,498)4,564(مصروف الزكاة وضريبة الدخل

)90,250(-)28,413()61,837(إجمالي الخسارة للسنة المنسوبة إلى المساهمين

28,858  )10,142(324,00015,000أالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )ألف سهم(

خسارة السهم )بالريال السعودي لكل سهم(

 )3,13(1,34 )1,89()2,58(خسارة السهم األساسية

 )3,13(1,34 )1,89()2,58(خسارة السهم المخفضة
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صفقة االندماج 

شركة أمانة للتأمين التعاوني

)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة(

للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2020م

تعديالت تصورية )تتمة(  -3

ز( قائمة الدخل الشامل التصورية )غير مراجعة(

عنايةشركة شركة أمانة
تصوريةتعديالت

)»الشركة المندمجة«( )»الشركة الدامجة«(

)غير مراجعة(تصورية)مراجعة تاريخية(

)ألف ريال سعودي(

)90,250(-)28,413()61,837(إجمالي الخسارة للسنة المنسوبة إلى المساهمين

)الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل اآلخر:

بنود قد يعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة:

648--648صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

)2,223(--)2,223(محول من احتياطي القيمة العادلة إلى الدخل للسنة

)1,575(--)1,575(

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة:

784-784-الخسارة االكتواراية على منافع نهاية الخدمة

)91,041(-)27,629()63,412(اجمالي الخسارة الشاملة للسنة بعد الزكاة وضريبة الدخل

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة:

)1,204(--)1,204(الخسارة االكتواراية على منافع نهاية الخدمة

)1,204(--)1,204(اجمالي الخسارة الشاملة للسنة المنسوبة لعمليات التأمين

)92,245(-)27,629()64,616(اجمالي الخسارة الشاملة للسنة المنسوبة إلى المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

28,858)10,142(24,00015,000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )ألف سهم( )إيضاح 3أ(

خسارة السهم )بالريال السعودي لكل سهم(

)3.20(1.34)1.84()2.69(خسارة السهم األساسية

)3.20(1.34)1.84()2.69(خسارة السهم المخفضة

مقارنة لمؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بشركة أمانة وفقاً للقوائم االفتراضية الموحدة مقابل القوائم المالية لشركة أمانة  4-8-4

مؤشرات األداء وفق القوائم االفتراضية الموحدة  (: 21الجدول رقم )

القوائم اإلفتراضية الموحدة )31 ديسمبر 2020م(شركة أمانة )31 ديسمبر 2020م(بألف ريال سعودي

109.6%23.38%معدل نمو اإليرادات )بناًء على إيرادات العام 2019م لشركة أمانة(

329,519495,393إجمالي األقساط المكتتبة )بآالف الرياالت السعودية(

459,9001,741,756إجمالي الموجودات )بآالف الرياالت السعودية(

92,2391,179,849إجمالي حقوق الملكية )بآالف الرياالت السعودية(

89.9%84.8%معدل االحتفاظ )صافي األقساط المكتتبة/مجمل األقساط المكتتبة(

)88.6%()89.5%(معدل الخسائر )صافي المطالبات المتكبدة/ صافي أقساط التأمين المكتسبة(

)18.2%()18.8%(هامش الربح )صافي الدخل/ إجمالي األقساط المكتتبة(

)7.6%()67.0%(العائد على حقوق المساهمين )صافي الدخل/ إجمالي حقوق الملكية(
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صفقة االندماج 

االرتفاع أو االنخفاض يف ربحية السهم نتيجة االندماج  4-9

يوضح الجدول التالي ربحية السهم /)خسارة السهم( لكل من شركة أمانة وشركة عناية قبل االندماج وربحية السهم /)خسارة السهم( االفتراضية بعد االندماج )وذلك 
بناء على القوائم المالية االفتراضية كما لو تم االندماج في السنة المالية 2020م(.

ربحية السهم /)خسارة السهم( للشركتين قبل االندماج واالفتراضية الموحدة يف عام 2020م  (: 22الجدول رقم )

االفتراضية الموحدة 2020معناية 2020مأمانة 2020م

)3.13()1.89()2.58(ربحية السهم/)خسارة السهم( )ريال سعودي(

أداء سعر أسهم شركة أمانة  4-10

 التي تسبق تاريخ تقديم طلب شركة أمانة لتسجيل وطرح أسهم زيادة 
ً
يوضح الجدول التالي أداء سهم شركة أمانة بنهاية إغالق كل شهر ميالدي خالل االثني عشر شهرا

المال لغرض االندماج مع شركة عناية:

أداء سهم شركة أمانة خالل االثني عشر شهراً التي تسبق طلب زيادة رأس المال  (: 23الجدول رقم )

سعر إقفال سهم أمانة )ريال سعودي(التاريخ

2020/11/3068.44م

2020/12/3168.53م

2021/01/3173.88م

2021/02/2871.85م

2021/03/3171.30م

2021/04/2964.19م

2021/05/3162.70م

2021/06/3061.70م

2021/07/2959.90م

2021/08/3154.20م

2021/09/3050.50م

2021/10/3148.00م

المصدر: تداول
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة  

المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة  - 5

مقدمة  5-1

يستند ما يلي من مناقشة وتحليل للوضع المالي ونتائج العمليات إلى القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، 
واإليضاحات المرفقة بها، لشركة عناية. حيث تم تدقيق القوائم المالية عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م من قبل شركة 

إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه- محاسبون قانونيون باإلضافة إلى شركة العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون.

 للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات 
ً
تم إعداد القوائم المالية لألعوام 2018م و2019م و2020م وفقا

األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

إن جميع المعلومات المالية التي يحتويها هذا القسم تم عرضها بألف الريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك. وتم تقريب المبالغ إلى أقرب عدد صحيح، وعليه 
فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع المجاميع المذكورة في تلك الجداول. كما تجدر اإلشارة إلى إنه تم احتساب جميع نسب 

النمو السنوية وهوامش الربحية والتكاليف بناًء على األرقام التي تم تقريبها في الجداول أدناه.

إقرارات أعضاء مجلس إدارة أمانة للتأمين التعاوني حول القوائم المالية  5-2

قام مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني بإعداد مناقشة وتحليل الوضع المالي لشركة عناية، وال يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة أي مسؤولية عن 
دقة واكتمال المعلومات المتعلقة بشركة عناية الواردة في هذا القسم والتي تتعلق بشركة عناية فقط. وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا القسم من 
مصادر عامة )بما في ذلك القوائم المالية لشركة عناية( باإلضافة إلى المعلومات المقدمة من شركة عناية، مع العلم بأن شركة عناية ملزمة بموجب اتفاقية االندماج 
 لشركة أمانة بموجب اتفاقية االندماج )حسب ما 

ً
بتزويد شركة أمانة بجميع المعلومات الالزمة لغرض إعداد هذا التعميم. كما قدمت شركة عناية السعودية ضمانا

هو متعارف عليه في مثل هذه االتفاقيات( فيما يتعلق بصحة واكتمال المعلومات )من جميع الجوانب الجوهرية( المقدمة لشركة أمانة خالل مرحلة إجراء دراسات 
 بموجب اتفاقية 

ً
العناية المهنية الالزمة كما في تاريخ تقديمها وأن المعلومات المقدمة غير مضللة من جميع الجوانب الجوهرية. كما قدمت شركة عناية ضمانا

االندماج بأنها لم تقم بشكل متعمد بإخفاء أي معلومات جوهرية عن شركة أمانة، وذلك باستثناء المعلومات التي تم حجبها بعلم شركة أمانة خالل مرحلة إجراء 
 لسريتها ووجود قيود تعاقدية أو نظامية تمنع اإلفصاح عنها.

ً
دراسات العناية المهنية الالزمة، مع العلم أنه تم حجب هذه المعلومات نظرا

ولغرض إعداد هذا القسم، فقد افترضت شركة أمانة بأن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم قد تم الحصول عليها من القوائم المالية المدققة لشركة عناية 
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية 

ً
دون إجراء أي تعديل جوهري عليها وان القوائم المالية لشركة عناية قد تم إعدادها وفقا

السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 إلجراء أي تغيير جوهري في أنشطة شركة عناية وأنه لم يكن هناك أي تغير في أنشطة أعمالها يمكن أن يؤثر أو أن 
ً
كما افترضت شركة أمانة بأنه ال توجد أي نية حاليا

يكون قد أثر بشكل جوهري في الوضع المالي لشركة عناية خالل فترة الـ)12( شهًرا التي تسبق تاريخ هذا التعميم.

السياسات المحاسبية الهامة  5-3

إن السياسات المحاسبية الهامة التي تتبناها شركة عناية إلعداد القوائم المالية تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية كما هو معتمد في المملكة العربية 
السعودية وتتفق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وتعديالت المعايير الدولية إعداد التقارير المالية 
الجديدة ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية كما هو مذكور في المالحظة التالية التي لم يكن لها تأثير على المركز المالي أو األداء المالي لشركة عناية. وقد تم إعادة 
تصنيف / إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. لم يكن لهذا أي تأثير على بيان التغيرات المكثف المؤقت في حقوق المساهمين للفترة. 
إضافة لذلك، قامت شركة عناية بمراجعة المصادر األساسية لالفتراضات والتقديرات غير المؤكدة، المفصح عنها في التقارير المالية للسنة الماضية، مقابل آثار 

جائحة كوفيد-19 سوف تقوم اإلدارة بتقييم الحالة، وفرض تغييرات في الفترات المستقبلية في حال كان هناك حاجة لذلك. 

المعايير الدولية للتقارير المالية، وتفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRIC( الجديدة وتعديالتها، المعتمدة من قبل شركة عناية)أ( 

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

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي وتحديث التعاريف ومعايير االعتراف للموجودات وااللتزامات وتوضيح بعض المفاهيم 
المهمة

اإلطار المفاهيمي المراجع يحتوي على بعض المفاهيم الجديدة، والتعاريف المحدثة، ومعايير االعتراف للموجودات وااللتزامات، وتوضح بعض المفاهيم المهمة.

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

التعديالت توضح انه لكي تعتبر كنشاط تجاري، مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات يجب أن تضم على أقل تقدير، مدخل وعملية موضوعية، حيث 
مجتمعين يؤثرون بشكل واضح على القدرة لخلق مخرج. باإلضافة إلى ذلك، التعديالت توضح أن النشاط التجاري يمكنه أن يتواجد حتى من دون ضم جميع 

المداخيل والعمليات الخالقة للمخارج.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )8( بشأن تعريف الهامية النسبية 

التعديالت توفر تعريف جديد لألهمية النسبية، ويوضح أن األهمية النسبية تعتمد على طبيعية ومدى المعلومات، سواء كانت منفردة أو مضمومة مع معلومات 
آخرى، في سياق القوائم المالية.

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )39( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )7( – تصحيح قياس سعر الفائدة

يتم حاليا مراجعة جوهرية وتصحيح ألكبر مقاييس أسعار الفائدة حول العالم. تخوض المعايير الدولية للمحاسبة في عملية من مرحلتين لتعديل اإلرشادات لتساعد 
في عملية التحويل من المعدالت المعروضة بين البنوك )ليبور(.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( - امتيازات عقود اإليجار المتعلقة بـ )كوفيد – 19(

التعديالت توفر امتيازات لعقود اإليجار عن طريق تطبيق اإلرشاد الخاص بتعديل اإليجار في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16(، التعديل الذي يهتم باالمتيازات 
المتعلقة بشكل مباشر بآثار جائحة كوفيد-19.

تبني التعديل المذكور أعاله ال يحتوي على أي آثار جوهرية على القوائم المالية لهذه السنة.

المعايير الصادرة وغير النافذة)ب( 

إن المعايير الصادرة وغير النافذة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية مذكورة أدناه. إن القائمة أدناه هي تمثل المعايير والتفسيرات الصادرة، والتي تتوقع شركة عناية 
بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي. تنوي شركة عناية اعتماد هذه المعايير عندما تصبح نافذة.

البيانالمعيار / تفسير
تاريخ السريان الفعلي للفترات 
التي تبدأ في أو بعد التاريخ أدناه

ملخص للتعديل

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( 
و)7( و)4( و)16( ومعيار المحاسبة 

الدولي رقم )39( )انظر أدناه(.

تعديل مؤشر سعر 
الفائدة المرجعي المرحلة 

الثانية.
1 يناير 2021م

استمرارية  في  يساهم  مما  التحوط  محاسبة  متطلبات  على  تؤثر  التعديالت  هذه 
التحوطات المتأثرة خالل فترة الشكوك قبل أن تتأثر بنود التحوط بتعديالت معدل 
الفائدة المرجعي الحالي كنتيجة للتعديل الدوري لمؤشر سعر الفائدة المرجعي. هذه 
التعديالت تقوم أيضا باإلفصاح كما في المتطلبات الجديدة للمعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم )7( الخاص بعالقات التحوط والتي قد تكون مستثناة من التعديالت للمعيار الدولي 

للتقرير المالي 9.

معيار المحاسبة الدولي رقم )37(.
عقود ذات مخاطر عالية 

تكلفة الوفاء بالعقد.
1 يناير 2022م

هذه التعديالت تحدد أن تكلفة الوفاء بعقد تتكون من التكاليف المتعلقة مباشرة 
بجميع  بعد  عناية  شركة  توف  لم  التي  العقود  على  تطبق  التعديالت  هذه  بالعقد. 

متطلباتها في بداية فترة التقرير السنوية حيث تطبق هذه التعديالت خالل هذه الفترة.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
)16( و)9( و)1( ومعيار المحاسبة 

الدولي رقم )41(.

تحسينات سنوية للمعايير 
الدولية للتقرير المالي 

2018م – 2020م.
1 يناير 2022م

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16(: التعديالت تزيل توضيح التعويض للتحسينات 
على عقد اإليجار. المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(: هذه التعديالت توضح أنه في 
المنشاة بضم  تقوم  المالية،  االلتزامات  لتقييم مالئمة  اختبار »%10«  تطبيق  حالة 
التكاليف المدفوعة أو المستلمة فقط بين المنشاة والمقرض. هذه التعديالت ال تطبق 
بأثر رجعي وإنما تطبقها المنشاة على الحواالت التي تتم بنفس تاريخ تطبيقها للتعديالت 
أو ما يلي التطبيق. المعيار الدولي للمحاسبة )41(: هذه التعديالت تلغي متطلبات المعيار 
التي تفرض على المنشاة استبعاد التدفقات النقدية للضرائب وقت احتساب القيمة 

العادلة.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )1(: هذه التعديالت توفر تسهيالت إضافية للشركة 
التابعة التي تتبنى التعديالت ألول مرة في وقت الحق للشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة 

فرق الترجمة التراكمي.



رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني | 59

المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة  

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( - عقود التأمين

نظرة عامة

صدر هذا المعيار في 18 مايو 2017م، ويحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين، ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
)4( »عقود التأمين«.

يطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط أن تقوم المنشأة أيضا بإصدار 
عقود تأمين. يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين:

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

عناصر االستثمار المميزة، و- 2

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

يجب احتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15(.

القياس

على النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )4(، والذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس القائمة 
قبل شهر يناير 2015م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( نماذج القياس المختلفة التالية: 

يستند نموذج القياس للسنة على »الفئات التأسيسية« التالية:

التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من:أ. 

التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية، 	

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

تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية. 	

هامش الخدمة التعاقدية: يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين، ويتم إدراجه حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في ب. 
المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤها في بداية 

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

التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية لمجموعة عقود  	
التأمين في ذلك التاريخ؛

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

 بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون بالسالب، وبالتالي يتم 
ً
يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقا

إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسارة. معدل الفائدة يتراكم أيضا في هامش الخدمة التعاقدية 
بمعدالت مغلقة منذ االعتراف األولي للعقد( معدالت الخصم تستخدم في البداية لتحدد القيمة الحالية للتدفقات المالية المتوقعة(. إضافة إلى ذلك، سيتم إدراج 

هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة بناء على وحدات التغطية التي تمثل كمية المنافع المقدمة والتغطية المتوقعة خالل الفترة المتبقية للمجموعة.

طريقة الرسوم المتغيرة هي طريقة إلزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة يشار إليها أيضا بـ »عقود المشاركة المباشرة« يتم عمل هذا التقييم لمعرفة ما إذا 
كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقا. بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية إضافة إلى التعديل ضمن 

النموذج السنة لتشمل:

التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية.- 1

التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.- 2

إضافة إلى ذلك، يسمح بطريقة توزيع األقساط الُمبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياسا ال يختلف بشكل جوهري عن 
النموذج للسنة أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. وبهذه الطريقة يتم موائمة التزام التغطية المتبقي مع القسط 
المستلم عند االعتراف األولي ناقصا التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج للسنة قابال للتطبيق من أجل قياس المطالبات المتكبدة. إال أنه ال 
يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية في حال أن التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها / 

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

تنوي شركة عناية تطبيق المعيار في تاريخه الفعلي في 1 يناير 2023م. في مايو 2017م، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم )17( عقود التأمين. في 17 مارس 2020م، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل مبدئي تأجيل تاريخ سريان المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم )17( لمدة عام واحد إلى فترات إعداد التقارير التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023م. كما قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل مبدئي السماح لشركات التأمين 
المؤهلة لتأجيل المعيار الدولي للتقارير المالية )9( لسنة إضافية من التأجيل، مما يعني أنه يمكن تطبيقهما على كال المعيارين ألول مرة في فترات التقارير التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2023م. في يونيو 2020م، عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )17( عقود التأمين. تهدف التعديالت إلى 
مساعدة الشركات على تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )17( وتسهيل شرح أدائها المالي. يسري المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )17( الذي يتضمن 
التعديالت من فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023م. يقوم البنك المركزي السعودي بإصدار تعليمات لمرحلة التصميم. يسمح بالتطبيق المبكر 

 من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15( » – اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( – »األدوات المالية«.
ً
إذا تم تطبيق كال

التحول

يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي، إال أنه في حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجد، يجب على المنشأة عندئذ اختيار طريقة التطبيق المعدلة 
بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة.

العرض واإلفصاح

تتوقع شركة عناية أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين، مع تعديالت على العرض واإلفصاح.

التأثير

 في مرحلة تصميم عملية التطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17(، والتي تتطلب تطوير وتصميم عمليات جديدة لنشاط التأمين ويشمل أي 
ً
شركة عناية حاليا

تطوير في النظام يخص تطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( وتقييم مفصل ألي متطلبات تخص شركة عناية. فيما يلي النقاط األساسية في مرحلة التصميم 
وخطة السير والتقدم في كل مرحلة حتى اآلن:

ملخص خطة العمل والتقدمالجهات األساسية لمرحلة التصميم

الحوكمة وإطار الرقابة
وضعت شركة عناية برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17(، والذي يشمل إنشاء لجنة توجيه اإلشراف لتراقب التقدم في 

تطبيق وتحديد األدوار والمسؤوليات لمختلف أصحاب المصالح.

جهة العمليات
شركة عناية في مرحلة تصميم نقاط العمليات لمرحلة التصميم والتي تشمل إنشاء سياسة بيانات شاملة ودليل بيانات. شركة عناية في 

المراحل النهائية للتصميم الهند�سي لمختلف األنظمة الفرعية. وتقدمت شركة عناية في مرحلة تقييم متطلبات العمل وتعمل حاليا على اختيار 
المورد وفي نفس الوقت تنهي العمليات المختلفة المساعدة في التحول وتقييم الموارد الجديدة.

الجهات الفنية والمالية
أكملت شركة عناية سياسات مختلفة حول مجموعة من األمور المالية والفنية وبعد االنتهاء من اتخاذ سياسة معينة ضمن المعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم )17(. إن القرارات السياسة تتخذ بعد المداوالت الواجبة بين أصحاب المصالح. حاليا تم الموافقة على أغلب السياسات 
عن طريق لجنة توجيه اإلشراف.

تعمل شركة عناية مع أصحاب المصالح على وضع اللمسات األخيرة على خطة الضمان لفترات التحول وما بعد التطبيق.خطة الضمان

األنظمة المحاسبية
تفكر شركة عناية باقتناء نظام االحتساب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( ليسهل عملية احتساب عقود التأمين وعقود معيدي التأمين 

للتوافق مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17(.

لم يتم االنتهاء بعد من اآلثار المالية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17(.التأثير المالي
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المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( - األدوات المالية

تم نشر هذا المعيار في 24 يوليو 2014م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي )39( يعالج المعيار الجديد البنود التالية التي تتعلق بالقوائم المالية:

 لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القيمة 
ً
 واحدا

ً
يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية )9( منهجا

:
ً
العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء اآلتي معا

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

ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ وفائدة على أصل المبلغ القائم. 	

يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم تدوير المكاسب والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع في حال تحقق 
الشرطين التاليين:

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

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

يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة إلى ذلك وعند االعتراف األولي؛ يمكن للمنشأة 
استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أن القيام بذلك سيعمل على استبعاد أو تخفيض الفروقات المحاسبية 
بشكل جوهري. بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات الالحقة 

للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر. بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة، بينما يتم عرض توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة.

إضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إدراج مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي العائد إلى 
التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد 

يؤدي إلى حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة.

االنخفاض يف القيمة

يعكس نموذج انخفاض القيمة توفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( الخسائر االئتمانية المتوقعة، كما لو تم استخدامها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي )39( 
كخسائر ائتمان متكبدة. وفقا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(، ليس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل أدراج خسائر االئتمان. بدال من ذلك، تقوم 
المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير مالي لتعكس 

التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.

تاريخ السريان

كان تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقارير المالية )9( هو 1 يناير 2018م. ومع ذلك، إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )4( – »عقود التأمين«: تطبيق 
المعيار الدولي للتقارير المالية )9( - األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية )4( - عقود التأمين، المنشورة في 12 سبتمبر 2016م، تسمح للمنشآت التي تقوم 
بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية )4( للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )9( قبل أن يدخل المعيار الدولي 

للتقارير المالية الجديد )17( »عقود التأمين« الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما:

تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )9( حتى  .1

تاريخ سريان معيار التأمين الجديد؛ أوأ. 

فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في 1 يناير 2023م أو بعد هذا التاريخ. يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد اإلعفاء المؤقتب. 

لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )17( والمعيار الدولي للتقارير المالية )9( في المعيار الدولي للتقارير المالية )4( إلى 1 يناير2023م. هناك حاجة إلفصاحات 
إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير 

المالية )9( سابقا؛ أو:

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )9(، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية التي تظهر قبل   .2
تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضافية.

قامت شركة عناية بتنفيذ تقييم مفصل في بداية 1 يناير 2020م على:

مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات شركة عناية الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية )4( بما في ذلك عناصر الودائع أو )المشتقات - 1
الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع مجموعة القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها، و

مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. استنادا إلى هذه التقييمات استطاعت - 2
شركة عناية تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت شركة عناية تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )9( حتى تاريخ دخول معيار عقود 

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

كما في 31 ديسمبر 2020م، لدى شركة عناية إجمالي موجودات مالية )تتضمن أقساط تأمين مدينة / ذمم إعادة تأمين مستردة( وموجودات متعلقة بعقود التأمين 
بمبلغ 303.203 مليون ريال سعودي و49.426 مليون ريال سعودي على التوالي. تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها حاليا بالتكلفة المطفأة من النقد وما في 
حكمه وبعض األرصدة المدينة األخرى وتبلغ 291.926 مليون ريال سعودي )2019م: 311.055 مليون ريال سعودي(. ليس لدى شركة عناية أي موجودات المالية 
األخرى من االستثمارات المتاحة للبيع كما في 31 ديسمبر 2020م )2019م: ال �سىء( تتوقع شركة عناية استخدام تصنيف هذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لنموذج العمل الخاص بشركة عناية فيما يتعلق بسندات الدين والطبيعة االستراتيجية الستثمارات حقوق الملكية. إال أن شركة 
عناية لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم كما هو مطلوب 

في المعيار الدولي للتقارير المالية )9(.

بالنسبة الستثمارات في محافظ مصنفة كاستثمارات متاحة للبيع ستكون بالقيمة العادلة بقائمة الدخل تحت المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(. كما في 31 ديسمبر 
2020م تبلغ قيمة سندات الدين بالقيمة العادلة ال �سيء وذات األمر مع التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة. بلغت الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة 
مبلغ 8.047 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م مع تغير في القيمة العادلة خالل السنة بقيمة 0.186 مليون. مخاطر االئتمان، التركيز على مخاطر االئتمان 
وجودتها لهذه الموجودات المالية المذكورة في إيضاح 31. الموجودات المالية للشركة هي ذات مستوى منخفض. من مخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2020م 
و2019م. المذكور أعاله مبني على آثار ذات مستوى عالي لتحليل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( هذا التحليل المبدئي مبني على المعلومات المتوفرة حاليا، وهو 
عرضة للتغيير نتيجة تحليالت أكثر دقة أو في حال توفر معلومات إضافية في المستقبل. شركة عناية بشكل عام تتوقع بعد تطبيق بعض التأثيرات الناتجة من متطلبات 
االنخفاض حسب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(. ولكن، ال يتوقع أن يكون هذا التأثير ذا أهمية كبيرة. في الوقت الحالي ال يمكن توفير توقع منطقي لتأثير تطبيق 
هذا المعيار حيث إن شركة عناية لم تقم بعمل تحليل دقيق. نحن في صدد عملية تقدير مخاطر عدم األداء لبعض اتفاقيات معيدي التأمين بناء على المعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم )9( فيما يتعلق بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام الطريقة المبسطة.

السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة يف إعداد القوائم المالية موضحة أدناه:)ج( 

عقود التأمين- 1

تقوم شركة عناية بإصدار عقود التأمين التي تنقل مخاطر التأمين. عقود التأمين هي تلك العقود حيث يقبل المؤمن مخاطر التأمين الهامة من حامل الوثيقة بالموافقة 
 على حامل الوثيقة. كإرشادات عامة، تحدد شركة عناية مخاطر التأمين الهامة باعتبارها 

ً
على تعويض حامل الوثيقة إذا كان هناك حدث مستقبلي غير محدد يؤثر سلبا

إمكانية دفع مبلغ معين عند وقوع حادث مؤمن يزيد عن 10% على األقل عن المبلغ المستحق إذا لم يحدث الحدث المؤمن.

تحقق اإليرادات- 2

االعتراف بالقسط:

يتم تسجيل األقساط في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية وثيقة التأمين. يتم احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القسط 
الثابت على مدى فترة تغطية وثيقة التأمين.

تمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من أقساط التأمين المكتتبة الذي يتعلق بالسنة غير المنتهية من التغطية. إن التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة يؤخذ 
 على أن اإليرادات يتم االعتراف بها على مدى فترة المخاطرة. 

ً
إلى قائمة الدخل اعتمادا

إعادة التأمين:

تمثل التزامات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة بطريقة تتما�سى مع عقد إعادة التأمين ذي الصلة. يتم تقديم األقساط 
والمطالبات على أساس إجمالي لكل من إعادة التأمين المفترضة والمسندة. يتم استبعاد موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عندما تنتهي الحقوق التعاقدية أو تنتهي 

صالحيتها أو عندما يتم نقل العقد إلى طرف آخر.

يتم احتساب عقود إعادة التأمين التي ال تنقل مخاطر تأمين جوهرية مباشرة من خالل قائمة المركز المالي. وتكون عبارة عن موجودات على شكل ودائع أو مطلوبات 
 أية أقساط أو رسوم محددة واضحة يتم االحتفاظ بها من قبل شركة إعادة التأمين. يتم احتساب 

ً
مالية يتم إثباتها بناًء على المقابل المدفوع أو المستلم ناقصا

إيرادات االستثمار على هذه العقود باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية عند استحقاقها.

دخل االستثمار:

يتم احتساب إيرادات االستثمار على أدوات الدين المصنفة ضمن االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق وودائع المرابحة على أساس الفائدة الفعلية.

إيراد توزيعات األرباح:

يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح على أدوات حقوق الملكية المصنفة تحت بند القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند إثبات حق استالم المدفوعات.
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المطالبات- 3

تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين وللطرف الثالث والمصروفات المتعلقة بتعويض الخسارة، والمبالغ المستردة األخرى. يمثل إجمالي 
المطالبات القائمة إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ قائمة المركز المالي مع تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة، سواء 
تم اإلبالغ عنها من قبل المؤمن عليه أم ال. يتم إجراء مخصصات للمطالبات المبلغ عنها غير المدفوعة كما في تاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقديرات الحالة 
الفردية. إضافة إلى ذلك، يتم تكوين مخصص يستند إلى حكم اإلدارة والخبرة السابقة للشركة في تكلفة تسوية المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بما في 
ذلك تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. تظهر المطالبات المستحقة على أساس إجمالي ويتم عرض الحصة ذات الصلة لمعيدي 
التأمين بشكل منفصل. عالوة على ذلك، ال تقوم شركة عناية باستبعاد التزاماتها عن المطالبات غير المدفوعة حيث يتوقع أن يتم دفع جميع المطالبات خالل سنة 

واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.

عقود إعادة التأمين- 4

يتم توزيع إعادة التأمين بين عقود إعادة التأمين التعاقدية واالختيارية ووقف الخسارة وفائض الخسارة. إن العقود التي تبرمها شركة عناية مع شركات إعادة التأمين 
التي بموجبها يتم تعويض شركة عناية عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها شركة عناية والتي تلبي متطلبات تصنيف عقود التأمين تصنف كعقود 
إعادة تأمين محتفظ بها. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها موجودات مالية. إن عقود التأمين التي أبرمتها شركة عناية والتي بموجبها 
يكون صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى )إعادة التأمين إلى الداخل( مدرجة في عقود التأمين. يتم تسجيل أصل أو التزام في قائمة المركز المالي يمثل المدفوعات 
المستحقة من معيدي التأمين، والخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين واألقساط المستحقة لمعيدي التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة من إعادة التأمين 
بطريقة تتوافق مع التزام المطالبة المرتبط باألطراف المؤمن عليهم. يتم استبعاد موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عندما تنتهي الحقوق التعاقدية أو تنتهي 
صالحيتها أو عندما يتم نقل العقد إلى طرف آخر. يتم إجراء مراجعة النخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير أو على نحو متكرر عندما ينشأ مؤشر على انخفاض القيمة 
خالل السنة المالية. يحدث انخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي على أن شركة عناية قد ال تسترد المبالغ القائمة بموجب شروط العقد وعندما يمكن قياس 
األثر على المبالغ التي ستستلمها شركة عناية من شركة إعادة التأمين بصورة موثوقة. يتم تسجيل خسارة انخفاض في قائمة الدخل عند تكبدها. إن ترتيبات إعادة 

التأمين المسندة ال تعفي شركة عناية من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين.

تكاليف اقتناء وثيقة تأمين مؤجلة- 5

 لشروط عقود التأمين التي تتعلق بها، على غرار األقساط 
ً
يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين وتجديدها وفقا

المكتسبة. يتم االعتراف بجميع تكاليف االستحواذ األخرى كمصروفات عند تكبدها. يتم تسجيل اإلطفاء في »تكاليف اقتناء وثيقة تأمين« في قائمة الدخل. يتم 
احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في الموجودات عن طريق تغيير فترة اإلطفاء 
 عندما يظهر مؤشر علی انخفاض القیمة. إذا لم 

ً
ويتم التعامل معها كتغير في التقدير المحاسبي. یتم إجراء مراجعة إلنخفاض القیمة في تاریخ کل تقریر أو بشکل أکثر تکرارا

 تحويل خسائر انخفاض في القيمة 
ً
یتم تحقیق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلیة لهذه الوثائق، فإنه یمکن تسریع إطفاء ھذه التکالیف وقد یتطلب ذلك أیضا
 النظر في تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة في اختبار مالءمة المطلوبات في تاريخ كل تقرير.

ً
إضافیة إلى قائمة الدخل. يتم أيضا

اختبار مالءمة المطلوبات- 6

في تاريخ كل قائمة مركز مالي، يتم إجراء اختبارات مالءمة المطلوبات للتأكد من مالءمة المطلوبات المتعلقة بعقود التأمين بالصافي بعد استبعاد تكاليف اقتناء وثائق 
التأمين المؤجلة ذات الصلة. عند إجراء هذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومصروفات المعالجة 
والمصروفات اإلدارية. يتم تحميل أي عجز في القيمة الدفترية مباشرة على قائمة الدخل عن طريق تكوين مخصص للخسائر الناتجة عن اختبارات مالءمة المسئولية 

 لذلك.
ً
وفقا

ذمم مدينة- 7

 مخصص ألي مبالغ غير قابلة للتحصيل. 
ً
يتم إثبات األقساط المستحقة القبض على أساس أقساط التأمين اإلجمالية المستحقة القبض من عقود التأمين، ناقصا

يتم إثبات أرصدة أقساط التأمين وإعادة التأمين عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق. يتم مراجعة 
القيمة الدفترية للمدينين لتحديد انخفاض القيمة وعندما تشير األحداث أو الظروف إال أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد، يتم تسجيل خسارة انخفاض 
القيمة في »المصروفات العمومية واإلدارية األخرى« في قائمة الدخل. يتم استبعاد األرصدة المدينة عندما ال تتحکم الشرکة في الحقوق التعاقدية التي تكون الرصيد 
المذكور، وهو األمر الذي يكون عادة عند بيع الرصيد المستحق، أو عندما يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المتعلقة بالرصيد إلی طرف ثالث مستقل. تعتبر الذمم 

المدينة المفصح عنها في إيضاح 7 ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )4( »عقود التأمين«.

االستثمارات- 8

استثمارات متاحة للبيع

إن الموجودات المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقة التي لم يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 بالتكلفة، وهي القيمة العادلة 

ً
أو القروض والذمم المدينة، كما لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تسجيل هذه االستثمارات مبدئيا

 بالقيمة العادلة. تدرج التغيرات التراكمية في القيمة 
ً
للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى االستحواذ على االستثمار ويتم قياسها الحقا

العادلة لهذه االستثمارات في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل تحت بند »صافي التغير في القيمة العادلة – االستثمارات المتاحة للبيع«. تدرج األرباح أو 
الخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل ذات الصلة تحت بند »الربح / )الخسارة( المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع«. توزيعات األرباح 
والعموالت والربح/ الخسارة بالعملة األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع يتم إثباتها في قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل - عمليات المساهمين كجزء من 
صافي دخل / خسارة االستثمار. يتم تعديل أي انخفاض جوهري أو طويل األمد في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع ويتم اإلبالغ عنه في بيان الدخل الشامل 
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ذو الصلة كمصروف انخفاض في القيمة. تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة 
 إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة. 

ً
المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استنادا

بالنسبة لالستثمارات غير المسعرة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو عندما ال يمكن الحصول على القيم العادلة من األسواق 
النشطة، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم.

يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من أسواق ملحوظة حيثما أمكن، ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن، يلزم وجود درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة.

إعادة التصنيف:

تقوم شركة عناية بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع موجوداتها المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مناسبة. عندما تكون شركة عناية غير قادرة، في 
ظروف نادرة، على تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق غير النشطة، يجوز للشركة أن تعيد تصنيف هذه الموجودات المالية إذا كانت اإلدارة لديها القدرة 
والنية على االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. إن إعادة التصنيف إلى القروض والذمم المدينة مسموح بها عندما يستوفي األصل 
المالي تعريف القروض والذمم المدينة وتكون اإلدارة لديها النية والقدرة على االحتفاظ بهذه الموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. ال ُيسمح 
بإعادة التصنيف إلى موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إال عندما يكون لدى شركة عناية القدرة والنية على االحتفاظ باألصل المالي حتى االستحقاق. 
بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من الفئة المتاحة للبيع، فإن القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح التكلفة المطفأة الجديدة وأي أرباح أو 
خسائر سابقة على ذلك األصل تم إثباتها في حقوق الملكية يتم إطفاؤها للربح أو الخسارة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. كما يتم إطفاء 
أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعلي. إذا تم تحديد انخفاض قيمة األصل بعد 

ذلك، يتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل.

االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

یتم تصنیف االستثمارات في ھذه الفئة إذا کانت محتفظ بها للمتاجرة أو تم تعيينها من قبل اإلدارة کإستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند 
االعتراف األولي. يتم شراء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل رئي�سي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير ويتم تسجيلها في قائمة المركز المالي بالقيمة 

العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في صافي دخل/ خسارة المتاجرة.

یمکن تخصیص االستثمار ليكون محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل اإلدارة، عند االعتراف المبدئي، إذا کانت يفي بالمعاییر المبینة في معیار 
المحاسبة الدولي رقم 39 باستثناء أدوات حقوق الملکیة التي ال توجد لها أسعار مدرجة في سوق نشط والتي ال یمکن قیاس قيمتها العادلة بصورة موثوق بها.

يتم تسجيل االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة 
الدخل للسنة التي تنشأ فيها. ال يتم إضافة تكاليف المعامالت إلى قياس القيمة العادلة عند االعتراف األولي باالستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل. تظهر إيرادات العموالت الخاصة وإيرادات التوزيعات على الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كإيرادات للمتاجرة 

أو دخل من أدوات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة الدخل.

إعادة التصنيف:

ال يتم إعادة تصنيف االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بعد االعتراف األولي، باستثناء االستثمارات غير المشتقة، بخالف تلك التي تم 
تصنيفها والمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند االعتراف المبدئي، يمكن إعادة تصنيفها من القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )على سبيل 

( إذا لم تعد محتفظ بها لغرض بيعها أو إعادة شراؤها على المدى القريب، ويتم استيفاء الشروط التالية:
ً
المثال، تجاريا

إذا كان األصل المالي قد استوفى تعريف القروض والذمم المدينة، إذا لم يكن مطلوًبا تصنيف األصل المالي كمحتفظ به للمتاجرة عند االعتراف األولي،  	
فيمكن إعادة تصنيفه إذا كان لدى شركة عناية النية والقدرة على االحتفاظ بالموجودات المالية في المستقبل المنظور أو حتى استحقاقها.

إذا لم تكن الموجودات المالية تحقق تعريف القروض والذمم المدينة، فيمكن إعادة تصنيفها من الفئة التجارية فقط في »الظروف النادرة« 	

محتفظ بها حتى االستحقاق

يتم تصنيف االستثمارات التي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وتكون شركة عناية لديها النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى االستحقاق 
 بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة 

ً
على أنها محتفظ بها لتاريخ االستحقاق. يتم إثبات االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مبدئيا

 مخصص انخفاض القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو أقساط 
ً
 بالتكلفة المطفأة، ناقصا

ً
والتكميلية ويتم قياسها الحقا

تأمين عند االقتناء باستخدام أساس العائد الفعلي. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة في هذه االستثمارات في قائمة الدخل عند استبعاد االستثمار أو انخفاض قيمته.

إعادة التصنيف:

االستثمارات التي تصنف على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها عادة دون التأثير على قدرة شركة عناية على استخدام هذا 
التصنيف وال يمكن تصنيفها كبند محوط فيما يتعلق بمعدل العمولة أو مخاطر الدفع المسبق، مما يعكس طبيعة هذه االستثمارات على المدى األطول.

ومع ذلك، لن تؤثر المبيعات وعمليات إعادة التصنيف في أي من الحاالت التالية على قدرة شركة عناية على استخدام هذا التصنيف:

المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف التي تكون قريبة من مرحلة االستحقاق بحيث ال يكون للتغييرات في سعر عمولة السوق أي تأثير جوهري على القيمة  	
العادلة.



رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني | 65

المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة  

	 .
ً
المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف بعد أن قامت شركة عناية بجمع مبلغ األصل بالكامل تقريبا

المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف المنسوبة إلى أحداث معزولة غير متكررة خارج نطاق سيطرة شركة عناية التي لم يكن من الممكن توقعها بشكل  	
معقول.

إلغاء االعتراف باألدوات المالية- 9

يحدث استبعاد األدوات المالية عندما ال تسيطر شركة عناية على الحقوق التعاقدية التي تشتمل على األداة المالية، والتي عادة ما تكون الحالة عند بيع األداة، أو عند 
تمرير جميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى األداة إلى طرف ثالث مستقل وتكون شركة عناية قد قامت بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير.

المقاصة- 10

يتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون هناك حق قانوني قابل للتنفيذ في الوقت الحالي 
لمقابلة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس صاٍف، أو لتحقيق الموجودات وتسوية المسؤولية في وقت واحد. ال يتم المقاصة بين الدخل والمصروف 

 به من قبل معيار محاسبي أو تفسير.
ً
 أو مسموحا

ً
في قائمة الدخل الشامل ما لم يكن مطلوبا

محاسبة تاريخ المتاجرة- 11

يتم إثبات / استبعاد جميع عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )أي التاريخ الذي تلتزم فيه شركة عناية بشراء أو بيع الموجودات(. 
إن المشتريات أو المبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسوية الموجودات ضمن اإلطار الزمني المحدد عامة بموجب 

الئحة أو اتفاقية في السوق.

انخفاض قيمة الموجودات المالية- 12

تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كان هناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالیة. يوجد انخفاض في القيمة إذا 
وقعت واحدة أو أكثر من األحداث التي حدثت منذ اإلعتراف األولي باألصل )»حدث خسارة« متكبدة(، يكون له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ألحد 

الموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية والتي يمكن تقديرها بدرجة عالية من الدقة.

دليل االنخفاض قد يشمل:

صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المدين؛ 	

خرق للعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد؛ 	

يصبح من المحتمل أن المصدر أو المدين سيدخل في اإلفالس أو أي إعادة تنظيم مالي أخرى؛ 	

اختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية؛ أو 	

مالحظة بيانات تشير إلی وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة من الموجودات المالية منذ االعتراف المبدئي  	
بهذه الموجودات، علی الرغم من أنه ال يمکن تحديد النقص مع الموجودات المالية الفردية في الشرکة، بما في ذلك:

التغييرات السلبية في حالة سداد المصدرين أو المدينين في شركة عناية؛ أو 	

الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة التي ترتبط بالتخلف عن سداد الموجودات. 	

إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في الموجودات المالية، يتم تحديد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:

بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة يمثل االنخفاض الكبير أو المطول في القيمة العادلة للموجودات المالية. - 1

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند االنخفاض في القيمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتم خصمها بمعدل - 2
العمولة الفعلي األصلي.

 أو مجموعة استثمارات 
ً
بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم شركة عناية في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن استثمارا

قد انخفضت قيمتها.

في حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، تقوم شركة عناية بشكل فردي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة. قد تتضمن األدلة 
الموضوعية مؤشرات على أن المقترض يعاني من صعوبات مالية كبيرة أو تقصير أو تأخير في دخل عمولة خاصة أو مدفوعات أساسية، واحتمال دخوله في اإلفالس 
أو إعادة تنظيم مالي آخر وحيث تشير البيانات التي يمكن مالحظتها إلى وجود انخفاض ملموس عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية، مثل التغيرات في الظروف 
االقتصادية التي ترتبط مع التخلف عن السداد. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة 
 أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك االستثمارات المعترف بها سابًقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. إذا زادت القيمة 

ً
المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقصا

العادلة ألداة الدين في فترة الحقة ويمكن أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي بحدوث حدث ائتماني بعد إثبات خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل وقائمة الدخل 
الشامل، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.

 على 
ً
 موضوعيا

ً
ل في القيمة العادلة ألقل من تكلفتها دليال بالنسبة لالستثمارات في حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يمثل االنخفاض الكبير أو المطوَّ

انخفاض القيمة. ال يمكن عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل قائمة الدخل طالما استمر االعتراف باألصل، أي أنه يتم تسجيل أي زيادة في القيمة العادلة بعد 
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 في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل 
ً
انخفاض القيمة في الدخل الشامل اآلخر فقط. عند االستبعاد، يتم إدراج أي ربح أو خسارة متراكمة تم االعتراف بها سابقا

تحت بند »الربح / الخسارة المحققة« من االستثمارات المتاحة للبيع.

 لسياسة 
ً
 وفقا

ً
يتطلب استخدام الحكم ما هو »هام« أو »مطول«. تعتبر فترة 12 شهر أو أطول فترة طويلة ويعتبر االنخفاض بنسبة 30 % من التكلفة األصلية جوهريا

شركة عناية. عند إجراء هذا الحكم، تقوم شركة عناية، من بين عوامل أخرى، بتقييم المدة أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفته.

عند تقييم ما إذا كان االستثمار في أداة الدين منخفض القيمة، تنظر شركة عناية في عوامل مثل تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح في عوائد السندات، 
وتقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، وقدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار الدين الجديد واحتمال إعادة هيكلة الديون، مما قد يؤدى إلى 
أن يعاني أصحاب الدين من خسائر من خالل اإلعفاء من الديون طوعا أو إلزامية. إن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها 
 أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك االستثمارات المعترف بها سابًقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل 

ً
بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقصا

الشامل.

ممتلكات ومعدات- 13

 االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم تسجيلها 
ً
يتم إثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا

كأصل في بند منفصل، حسب طبيعة األصل، وذلك عندما يكون من المحتمل أن تتدفق الفوائد االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى شركة عناية ويمكن 
قياس تكلفة البند بصورة موثوقة. يتم تحميل جميع اإلصالحات والصيانة األخرى على قائمة الدخل خالل السنة المالية التي يتم تكبدها فيها. ال يتم استهالك األرض. 

يتم استهالك تكلفة بنود الممتلكات والمعدات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على األعمار اإلنتاجية المقدرة، على النحو التالي:

3 سنواتالتحسينات المستأجرة

4 سنواتأجهزة الكمبيوتر

5 سنواتالسيارات

4 - 10 سنواتاألثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية

. تتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه الموجودات لتحديد 
ً
تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسبا

انخفاض القيمة عندما يشير حدث أو تغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيثما تزيد القيم 
الدفترية عن المبلغ القابل لالسترداد، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.

تتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الممتلكات التي يتم تطويرها لالستخدام في المستقبل. عند االنتهاء من تطويرها، يتم تحويل العمل الرأسمالي تحت التنفيذ 
 لسياسة شركة عناية.

ً
إلى الفئة المعنية ضمن الممتلكات والمعدات، ويتم استهالكه وفقا

یتم تحدید أرباح وخسائر االستبعاد بمقارنة العائدات مع القیمة الدفتریة وتدرج في »إیرادات أخرى، صافي« في قائمة الدخل.

حق استخدام األصول- 14

شركة عناية تطبق نموذج التكلفة، وتقيس حق استخدام األصول حسب التكلفة:

ناقصا أي اطفاءات متراكمة وأي انخفاضات متراكمة أ. 

تعدل حسب أي إعادة قياس لعقود اإليجار لتعديل اإليجار.ب. 

بشكل عام، حق استخدام األصول يساوي عقود اإليجار. ولكن إذا كان هناك أي تكاليف زائدة كتجهيز الموقع، إيداعات غير قابلة لالسترداد، تكاليف تقديم، 
ومصروفات آخري ذات عالقة بالعمليات، يجب أن تضاف لقيمة حق استخدام األصول.

الموجودات غير الملموسة- 15

 اإلطفاء 
ً
 بالتكلفة ناقصا

ً
تظهر الموجودات غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل )الفئة المذكورة( بالتكلفة التاريخية. ويكون لها عمر إنتاجي محدد وتدرج الحقا

المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. تقوم شركة عناية بإطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى 
الفترات التالية:

4 سنواتالبرامج

4 سنواتالتراخيص

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية- 16

 لتحديد االنخفاض أو االرتفاع. یتم مراجعة 
ً
الموجودات التي لها عمر إنتاجي غير محدد - على سبيل المثال، األرض - ال تخضع لالستهالك ويتم اختبارها سنويا

الموجودات التي تخضع لالستهالك لتحدید انخفاض القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلی أن القیمة الدفتریة قد ال تکون قابلة لالسترداد. يتم إثبات 
 تكاليف 

ً
خسارة انخفاض القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ الذي يمكن استرداده. المبلغ القابل لالسترداد هو القيمة العادلة لألصل ناقصا

البيع أو القيمة المستخدمة. لغرض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند أدنى مستوى تتواجد من خالله تدفقات نقدية محددة بشكل منفصل 
)وحدات توليد النقد(.
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التزامات عقود اإليجار- 17

عند االعتراف المبدئي، تعتبر القيمة الحالية لعقد اإليجار قيمة جميع الدفعات المتبقية للمؤجر. أما بعد تاريخ البداية، تقيس شركة عناية عقود اإليجار بالتالي:

زيادة القيمة الدفترية لتعكس معدل التمويل اإلضافي على عقد اإليجار.أ. 

خفض القيمة الدفترية لتعكس القيمة المدفوعة و:ب. 

إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي مراجعة أو تعديل لعقد اإليجار.ت. 

عند التحويل، لعقود إيجار تم احتسابها مسبقا كعقود تشغيل مع بقاء أقل من 12 شهر على العقد وعقود اإليجار ذات قيمة موجودات منخفضة، شركة عناية طبقت 
االستثناء االختياري، كي ال تعترف موجودات حق االستخدام ولكن تقوم بحسبة مصاريف عقد اإليجار بطريقة القسط الثابت للمتبقي من مدة العقد.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين- 18

تقوم شركة عناية باحتساب خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناء على قوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم تقييم المستحقات بالقيمة 
الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية السنة المشمولة بالتقرير باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 
يتم وضع مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة في االعتبار، والخبرة السابقة فيما يخص مغادرة الموظفين وفترات الخدمة. يتم خصم المدفوعات 
المستقبلية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية السنة المالية مع سندات الشراء ذات الجودة العالية بالشروط والعمالت التي تطابق، إلى أق�سى حد ممكن، 
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. يتم دفع مكافآت نهاية الخدمة عند استحقاقها. يتم إثبات إعادة القياس )األرباح/ الخسائر االكتوارية( نتيجة للتعديالت 

القائمة على الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل.

الزكاة وضريبة الدخل- 19

 للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو 
ً
تخضع شركة عناية للزكاة وضريبة الدخل وفقا

صافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب لوائح الزكاة. يتم احتساب ضرائب الدخل على حصة المساهمين األجانب من صافي الدخل المعدل للسنة. تستحق 
الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي. وإذا كان هنالك مبالغ إضافية مستحقة عند االنتهاء من التقييمات النهائية.

الضريبة المؤجلة- 20

 في القوائم المالية، وبالتالي لم يتم تعديل مبالغ الفترة السابقة.
ً
إن التأثير المالي لتطبيق السياسة المحاسبية للضريبة المؤجلة ليس جوهريا

توزيع األرباح- 21

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي شركة عناية كالتزام في القوائم المالية للشركة في السنة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات األرباح من قبل مساهمي 
شركة عناية.

النقد وما يف حكمه- 22

يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك ودائع المرابحة التي تستحق خالل مدة أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ.

قائمة التدفقات النقدية- 23

إن التدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي من عمليات التأمين التي تصنف على أنها تدفق نقدي من األنشطة التشغيلية. يتم تصنيف التدفقات النقدية الناتجة 
 لذلك.

ً
عن أنشطة االستثمار والتمويل وفقا

عمالت أجنبية- 24

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بالريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة 
إلی الريال السعودي علی أساس سعر الصرف السائد في تاریخ قائمة المرکز المالي. تؤخذ جميع الفروق إلى قائمة الدخل والدخل الشامل. يتم تحويل البنود غير النقدية 
. تدرج أرباح أو خسائر صرف العمالت 

ً
التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة المبدئية وال يتم إعادة قياسها الحقا

األجنبیة لإلستثمارات المتاحة للبیع في »إیرادات أخرى، صافي« في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. وبما أن المعامالت بالعملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى 
بالدوالر األمريكي، فإن مكاسب وخسائر العمالت األجنبية ليست جوهرية.

قطاعات التشغيل- 25

القطاع هو جزء مميز من شركة عناية يعمل في تقديم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال(، والذي يخضع للمخاطر والعوائد التي تختلف عن تلك الموجودة في 
القطاعات األخرى. ألغراض اإلدارة، يتم تنظيم شركة عناية إلى قطاعات أعمال اعتمادا على منتجاتها وخدماتها، وتتضمن القطاعات التالية التي يتم التقرير عنها:

التغطية الطبية للتأمين الصحي 	

يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار التشغيلي الرئي�سي. تم تحديد كبير صانعي القرارات 
التشغيلية، وهو المسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، ليكون المدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية. لم تحدث 

معامالت بين القطاعات خالل السنة.
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االحتياطات النظامي- 26

 للنظام الداخلي للشركة، تقوم شركة عناية بتخصيص 20% من صافي دخلها من عمليات المساهمين كل عام إلى االحتياطي القانوني حتى تقوم بتكوين احتياطي 
ً
وفقا

مساوي لرأس المال. االحتياطي غير متوفر للتوزيع.

القيم العادلة- 27

تستند القيمة العادلة للموجودات المالية على األسعار المدرجة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل 
عمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.

بالنسبة للموجودات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مشابهة أو عندما ال يمكن استنباط 
القيمة العادلة من السوق النشطة، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التقييم. یتم أخذ مدخالت ھذه النماذج من السوق القابلة للمالحظة حیثما 

أمکن ذلك، ولکن عندما یکون ذلك غیر ممکن، فهناك حاجة إلستخدام الحکم في تحدید القیم العادلة.

الدائنون والمستحقات الدائنة- 28

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت إصدار فاتورة بها من قبل المورد أم ال.

المخصصات- 29

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على شركة عناية التزام )قانوني أو تجاري( نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن يحدث تدفق خارج للموارد والذي يتضمن 
منافع اقتصادية مطلوبة لتسوية االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.

مخصص المطالبات تحت التسوية- 30

يتم استخدام الحكم من قبل اإلدارة في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين واألطراف الثالثة الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين. 
تستند هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من الحكم وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة 
مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تقدر شركة عناية مطالباتها بناء على خبرتها في محفظة التأمين الخاصة بها. يتم تقدير المطالبات التي تتطلب 

قرارات محكمة أو تحكيم، إن وجدت، بشكل فردي.

تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها على أساس شهري. يتم إدراج أي فرق بين المخصصات في تاريخ 
قائمة المركز المالي والتسويات والمخصصات في السنة التالية في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم لتلك السنة. كما يتم التحقق من مخصص المطالبات 

تحت التسوية واعتماده كما في 31 ديسمبر من قبل خبير اكتواري مستقل.

المؤشرات المالية الرئيسية   5-4

يوضح الجدول التالي المؤشرات المالية الرئيسية للسنوات المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

المؤشرات المالية الرئيسية (: 24الجدول رقم )

وحدة العرضألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

87.3%121.0%109.0%%معدل الخسارة 

35.2%89.5%30.3%%نسبة المصاريف

122.5%210.5%139.3%%النسبة الموحدة 

x7971,8018,008عدد وثائق التأمين المكتسبة

173,45585,52420,714ألف ريال سعوديإجمالي أقساط التأمين المكتتبة لكل وثيقة 

المصدر: معلومات اإلدارة.
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نتائج العمليات  5-5

قائمة الدخل   5-5-1
يوضح الجدول التالي قائمة دخل شركة عناية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

نتائج العمليات – قائمة الدخل (: 25الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

2018م - 2020م2019م-2020م2018م-2019م

اإليرادات

9.5%7.7%11.4%138,244154,028165,874إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--)22,358(مصاريف فائض الخسارة - األجنبية 

19.6%7.7%32.9%115,886154,028165,874صافي أقساط التأمين المكتتبة

)74.4%()115.1%()143.4%(8,416)55,582(128,039التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

)15.5%(77.0%)59.6%(243,92598,446174,290صافي أقساط التأمين المكتسبة

)15.5%(77.0%)59.6%(243,92598,446174,290إجمالي اإليرادات

تكاليف ومصاريف االكتتاب

)30.5%(-)51.7%(289,273139,694139,752إجمالي المطالبات المدفوعة

)81.1%()85.6%()75.3%()996()6,933()28,021(حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

)27.1%(4.5%)49.2%(261,252132,761138,756صافي المطالبات المدفوعة

116.5%)203.5%(ال معنى لها18,791)18,154(4,009التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

ال ينطبق)219.0%(ال معنى لها)5,425(5304,559التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي

)24.3%(27.7%)55.2%(265,791119,166152,122صافي المطالبات المتكبدة

ال ينطبق)118.0%(746.8%)2,790(1,83115,504احتياطي عجز أقساط التأمين

ال ينطبق)227.7%(944.7%)1,134(85888احتياطيات فنية أخرى

)36.7%(32.9%)69.9%(14,7794,4515,916تكاليف اقتناء وثائق التأمين

)12.9%()2.9%()21.9%(4,3693,4133,315مصروفات اكتتاب أخرى

)25.9%(9.8%)50.0%(286,855143,422157,429إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

ال ينطبق)137.5%(4.8%16,861)44,976()42,930(صافي نتيجة االكتتاب

)مصروفات( / إيرادات تشغيلية أخرى

ال ينطبق)98.2%(ال معنى لها)181()9,962(122مخصص )رد( ديون مشكوك في تحصيلها 

2.7%3.6%1.7%)55,817()53,882()52,968(مصروفات عمومية وإدارية

6.9%)34.0%(73.2%3,8496,6664,399إيراد عموالت عن الودائع

42.2%)76.6%(612.0%92655186ربح غير محقق من االستثمارات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق117--ربح محقق من االستثمارات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق108-إيراد توزيعات أرباح

ال ينطبق8.2%ال ينطبق147159-إطفاء الخصومات، صافي

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق2,257--إيرادات أخرى

)0.1%()13.5%(15.3%)48,772()56,376()48,905(إجمالي المصروفات التشغيلية األخرى

)41.1%()68.5%(10.4%)31,911()101,352()91,835(صافي الخسارة السنة

)41.1%()68.5%(10.4%)31,911()101,352()91,835(صافي الخسارة للسنة العائدة إلى المساهمين قبل الزكاة 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق5,298--عكس مخصص الزكاة عن سنوات سابقة

)13.4%()62.5%(100.0%)1,800()4,800()2,400(مصروف الزكاة للسنة

)45.1%()73.2%(12.6%)28,413()106,152()94,235(صافي الخسارة للسنة 

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

مالحظة: يقصد بعبارة »ال معنى لها« أن نسبة االرتفاع تزيد عن 500% أو نسبة االنخفاض تزيد عن 500%. ويقصد بعبارة »ال ينطبق« في الجدول أعاله إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود »أصفار«.
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ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 11.4% من 138.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 154.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م، يعود ذلك إلى 
 تم إيقاف شركة عناية من قبول مكتتبين 

ُ
االرتفاع في عدد وثائق التأمين المكتتبة نتيجة رفع تعليق األعمال من قبل البنك المركزي السعودي في يناير 2019م، حيث

جدد ومنعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمينة في 27 مايو 2018م وذلك لعدم تقيدها بمتطلبات المالءة المالية حسب المادة 66 من الالئحة التنفيذية لمراقبة 
 بلغت المالءة المالية في نهاية عام 2018م 36.6%. وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مرة أخرى بنسبة 7.7% من 154.0 مليون 

ُ
شركات التأمين التعاوني حيث

ريال سعودي في عام 2019م إلى 165.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعزى ذلك االرتفاع إلى الزيادة في عدد الوثائق المكتتبة من 1,801 وثيقة في العام 2019م 
إلى 8,008 وثيقة في العام 2020م.

انخفض إجمالي اإليرادات بنسبة 59.6% من 243.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 98.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويعود ذلك االنخفاض بشكل 
رئي�سي إلى انخفاض صافي التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة. ثم ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة 77.0% من 98.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 174.3 
مليون ريال سعودي في عام 2020م ويرجع ذلك في األساس إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة باإلضافة إلى ارتفاع صافي التغيرات في أقساط التأمين غير 

المكتسبة خالل العام 2020م.

انخفض إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب بنسبة 50.0% من 286.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 143.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعزى ذلك 
إلى انخفاض إجمالي المطالبات المدفوعة وارتفع إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب بنسبة 9.8% من 143.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 157.4 مليون 

ريال سعودي في عام 2020م وكان ذلك نتيجة االرتفاع التي شهدته التغيرات في المطالبات تحت التسوية بالصافي.

تشمل المصروفات واإليرادات التشغيلية األخرى مخصص )رد( ديون مشكوك في تحصيلها، ومصروفات عمومية وإدارية، وإيراد عموالت عن الودائع، وأرباح محققة 
وغير محققة من استثمارات، إيراد توزيعات أرباح، إطفاء الخصومات بالصافي، وإيرادات أخرى. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية األخرى بنسبة 15.3% من 
48.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 56.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع مخصص الديون الشكوك في تحصيلها 
باإلضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية واإلدارية خالل عام 2019م. وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية األخرى بنسبة 13.5% من 56.4 مليون ريال سعودي 

في عام 2019م إلى 48.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م ونتج هذا من عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة )حسب قناة المبيعات( 5-5-1-1

يوضح الجدول التالي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب )قناة المبيعات( للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب )قناة المبيعات(  (: 26الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

2018م - 2020م2019م-2020م2018م-2019م

)17.2%()38.9%(12.2%81,13191,02755,576مبيعات مباشرة

)27.4%()22.9%()31.6%(35,15424,04818,539مبيعات عبر وسطاء

11.2%35.1%)8.5%(9,4858,68311,729المبيعات عبر الهاتف

56.5%272.2%)34.2%(9,5196,26623,320وكالء

338.1%136.3%712.3%2,95624,00456,710مدير المبيعات 

9.5%7.7%11.4%138,244154,028165,874اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي األقساط المكتتبة 

33.5%59.1%58.7%مبيعات مباشرة

11.2%15.6%25.4%مبيعات عبر وسطاء

7.1%5.6%6.9%المبيعات عبر الهاتف

14.1%4.1%6.9%وكالء

34.2%15.6%2.1%مدير المبيعات 

100.0%100.0%100.0%اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

تركز شركة عناية على المبيعات المباشرة ومدير المبيعات والمبيعات عبر الهاتف )عن طريق موظفي إدارة المبيعات(، حيث شكال ما نسبته 67.7% و80.3% و%74.8 
من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في 2018م و2019م 2020م على التوالي. وارتبط االرتفاع في نسبة تلك المبيعات من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من %67.7 

في 2018م إلى 74.8% في العام 2020م إلى وثائق التأمين التي أصدرت إلى أطراف ذات عالقة، ولم يتم احتساب أي عموالت على هذه الوثائق.

انخفضت نسبة المبيعات عبر الوسطاء من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من 25.4% في 2018م إلى 11.2% في 2020م، ويعزى ذلك إلى التركيز على المبيعات 
المباشرة من قبل شركة عناية لتجنب تكاليف الوسطاء المرتفعة القتناء وثائق التأمين.
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ترتكز المبيعات عبر الهاتف على أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تنتج شركة عناية أعمالها من هذه القناة عن طريق مراسالت الهاتف والبريد اإللكتروني. 
تتما�سى الحركة في المبيعات من خالل هذه القناة مع الحركة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل فترة قيد التحليل.

تتمثل المبيعات عبر الوكالء في المبيعات التي يتم تحقيقها من وكاالت التأمين، وخالل األعوام 2018م و2019م و2020م كانت وكالة الشرق األوسط للتأمين التكافلي 
الوكيل الوحيد لشركة عناية. وانخفض إجمالي األقساط المكتتبة عبر الوكالء نتيجة تعليق األعمال من قبل البنك المركزي السعودي في 2018م و2019م ثم ارتفع 
إجمالي األقساط المكتتبة من هذه القناة بشكل ملحوظ خالل العام 2020م بقيمة 17.1 مليون ريال سعودي )ما يعادل نسبة 272.2%( يرجع ذلك إلى االنتعاش 
التدريجي بعد رفع تعليق األعمال من قبل البنك المركزي السعودي وكذلك زيادة عدد نقاط بيع وفروع الوكيل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية خالل األعوام 

2018م و2019م و2020م.

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة )حسب المناطق( 5-5-1-2

يوضح الجدول التالي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة )حسب المناطق( للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

إجمالي أقساط التأمين )حسب المناطق( (: 27الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

2018م - 2020م2019م-2020م2018م-2019م

20.0%18.6%21.6%98,133119,328141,500جدة 

)22.0%()29.7%()13.5%(40,11134,70024,374الرياض

9.5%7.7%11.4%138,244154,028165,874اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي األقساط المكتتبة 

85.3%77.5%71.0%جدة 

14.7%22.5%29.0%الرياض

100.0%100.0%100.0%اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

تدرج شركة عناية أعمالها في مدينتي جدة والرياض. واستحوذت األعمال في مدينة جدة النسبة األكبر حيث شكلت ما نسبته 71.0% و77.5% و85.3% من إجمالي 
أقساط التأمين المكتتبة في 2018م و2019م و2020م.

مصاريف فائض الخسارة األجنبية وأقساط إعادة التأمين المسندة 5-5-1-3

 التفاقية إعادة التأمين الموقعة مع مجموعة إعادة التأمين األمريكية، 
ً
أبرمت شركة عناية في 2018م اتفاقية إعادة التأمين مع مجموعة إعادة التأمين األمريكية، وفقا

فإن معيد التأمين يتحمل أي فائض خسارة للمطالبات من أقساط التأمين المدرجة ضمن اتفاقية إعادة التأمين.

الجدير بالذكر بأن اتفاقية إعادة التأمين مع مجموعة إعادة التأمين األمريكية انتهت صالحيتها خالل عام 2018م، كما قامت شركة عناية باعتبار الذمم المدينة 
القائمة على مجموعة إعادة التأمين األمريكية كديون مشكوك في تحصيلها وكونت مخصص لها بقيمة 3.0 مليون ريال و6.8 مليون ريال سعودي لألعوام المنتهية في 

31 ديسمبر 2019م و2020م على التوالي.

وفي شهر أغسطس 2021م قامت شركة عناية بعمل تسوية نهائية مع مجموعة إعادة التأمين األمريكية يتم بموجبها تحصيل ما قيمته 0.4 مليون ريال سعودي من 
 راجع عامل 

ً
إجمالي الذمم المدينة القائمة، تجدر اإلشارة إلى أنه اليزال استالم مبالغ التسوية مازالت تحت اإلجراء حتى تاريخ هذا التقرير )لمزيد من المعلومات فضال

الخطر رقم )2-2-8( »المخاطر المرتبطة بارتفاع الذمم المدينة لمعيدي التأمين« من هذا التعميم(.

التغيرات يف أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي 5-5-1-4

تمثل التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة الفرق في األقساط المكتتبة )المسجلة( واألقساط المكتسبة خالل العام. عالوة على ذلك، فإنه يتم عرض التغيرات 
في إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة صافية من حصة معيدي التأمين.
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تكاليف ومصاريف االكتتاب 5-5-1-5

يوضح الجدول التالي تكاليف ومصاريف االكتتاب للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تكاليف ومصاريف االكتتاب (: 28الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

2018م - 2020م2019م-2020م2018م-2019م

)30.5%(-)51.7%(289,273139,694139,752إجمالي المطالبات المدفوعة 

)81.1%()85.6%()75.3%()996()6,933()28,021(ناقصا: حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

)27.1%(4.5%)49.2%(261,252132,761138,756صافي المطالبات المدفوعة 

116.5%)203.5%(ال معنى لها18,791)18,154(4,009التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

ال ينطبق)219.0%(ال معنى لها)5,425(5304,559التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، صافي 

)24.3%(27.7%)55.2%(265,791119,166152,122صافي المطالبات المتكبدة

ال ينطبق)118.0%(ال معنى لها)2,790(1,83115,504احتياطي عجز أقساط تأمين

ال ينطبق)227.7%(ال معنى لها)1,134(85888احتياطيات فنية أخرى

)36.7%(32.9%)69.9%(14,7794,4515,916تكاليف اقتناء وثائق تأمين

)12.9%()2.9%()21.9%(4,3693,4133,315مصروفات اكتتاب أخرى

)25.9%(9.8%)50.0%(286,855143,422157,429إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

مالحظة: يقصد بعبارة »ال معنى لها« أن نسبة االرتفاع تزيد عن 500% أو نسبة االنخفاض تزيد عن 500%. ويقصد بعبارة »ال ينطبق« في الجدول أعاله إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود »أصفار«.

انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 51.7% من 289.3 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 139.7 مليون ريال سعودي في 2019م، وكان ذلك االنخفاض 
في ضوء تجديد المحفظة خالل مرحلة تعليق األعمال من قبل البنك المركزي السعودي ومع تجديد استراتيجية االكتتاب في 2019م التي تركزت على المؤسسات 
صغيرة الحجم، تمكنت شركة عناية من الحفاظ على نفس المستوى من إجمالي المطالبات المدفوعة خالل السنة المالية 2020م وزيادة إجمالي األقساط المكتتبة.

انخفضت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة بنسبة 75.3% من 28.0 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 6.9 مليون ريال سعودي في 2019م، وكذلك 
انخفضت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة بنسبة 85.6% من 6.9 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 1.0 مليون ريال سعودي في 2020م، وكان 
االنخفاض في 2019م و2020م مقارنة بـ 2018م نتيجة قرار شركة عناية تحمل جميع مخاطر التأمين اعتباًرا من 2019م فصاعًدا. وارتبطت حصة معيدي التأمين 
من إجمالي المطالبات المدفوعة خالل العامين 2019م و2020م بعمليات إعادة التأمين غير المنتهية بموجب اتفاقية فائض الخسارة وإعادة التأمين المبرمة مع 
 التفاقية إعادة التأمين الموقعة مع مجموعة إعادة التأمين األمريكية، فإن معيد التأمين يتحمل أي فائض خسارة للمطالبات 

ً
مجموعة إعادة التأمين األمريكية. وفقا

من أقساط التأمين المدرجة ضمن اتفاقية إعادة التأمين. الجدير بالذكر بإن اتفاقية إعادة التأمين مع مجموعة إعادة التأمين األمريكية انتهت صالحيتها خالل عام 
2018م.، كما قامت شركة عناية باعتبار الذمم المدينة القائمة على مجموعة إعادة التأمين األمريكية كديون مشكوك في تحصيلها وكونت مخصص لها بقيمة 3.0 

مليون ريال و6.8 مليون ريال سعودي لألعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م على التوالي.

انخفض صافي التغير في المطالبات تحت التسوية بنسبة 552.8% من 4.0 مليون ريال سعودي في 2018م إلى )18.2( مليون ريال سعودي في 2019م، حيث كانت 
شركة عناية قيد التعليق لمعظم عام 2018م ولم يكن باستطاعتها إنشاء أعمال جديدة. وارتبط االرتفاع في صافي التغير في المطالبات تحت التسوية في 2020م بنسبة 

203.5% إلى رفع تعليق األعمال من قبل البنك المركزي السعودي في يناير 2019م.

 إليها التغييرات التي حصلت خالل العام فيما يخص المطالبات تحت التسوية وصافي المطالبات 
ً
ارتبط صافي المطالبات المتكبدة بصافي المطالبات المدفوعة مضافا

المتكبدة غير مبلغ عنها.

يمثل مخصص احتياطي عجز أقساط التأمين احتياطي يتم تكوينه للتخفيف من تأثير أي عجز متوقع. يتم تقدير المخصص من قبل الخبير االكتواري بعد األخذ بعين 
االعتبار عدة عوامل وافتراضات تتعلق باألحداث والظروف المستقبلية ونسبة الخسارة المتوقعة للجزء غير المنتهي من مخاطر الوثائق.

تتضمن االحتياطات الفنية األخرى بشكل رئي�سي احتياطات مرتبطة باألخطار السارية.

تشمل تكاليف اقتناء وثائق التأمين بشكل أسا�سي بالمصاريف المتكبدة للحصول على وثائق التأمين وتمثل بشكل أسا�سي العموالت المدفوعة لموظفي المبيعات 
والوسطاء. وارتبطت التقلبات في رصيد تكاليف اقتناء وثائق التأمين خالل فترة قيد التحليل بالحركة في صافي أقساط التأمين المكتسبة.

تشمل مصروفات االكتتاب األخرى بشكل رئي�سي رسوم اإلشراف للبنك المركزي السعودي )والتي تمثل 0.5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة( ورسوم مجلس 
الضمان الصحي التعاوني )والتي تمثل 1.0% من إجمالي أقساط التأمين الطبي المكتتب بها(. وانخفضت مصروفات اكتتاب أخرى بنسبة 21.9% من 4.4 مليون ريال 
 بنسبة 2.9% إلى 3.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعزى هذا 

ً
سعودي في عام 2018م إلى 3.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م وعادت وانخفضت مجددا
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إلى انخفاض الرسوم المتعلقة بخدمات إدارة المطالبات اآللية من شركة »وصيل لنقل المعلومات اإللكترونية« بنسبة 19.4% وكذلك انخفض رسوم خدمة التحقق 
من حاملي الوثائق المحتملين »خدمة يقين« من شركة »علم« بنسبة %34.3.

مخصص / )رد( ديون مشكوك يف تحصيلها 5-5-1-6

يمثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مخصص أقساط التأمين وإعادة التأمين المدينة. وتقلب المخصص خالل فترة قيد التحليل بسبب عكس الديون 
المشكوك في تحصيلها وذلك بعد التغير في طريقة تحليل التقادم للذمم المدينة، حسب تعليمات البنك المركزي السعودي.

مصروفات إدارية وعمومية 5-5-1-7

يوضح الجدول التالي المصروفات اإلدارية والعمومية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

مصروفات إدارية وعمومية (: 29الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

2018م - 2020م2019م-2020م2018م-2019م

عمليات التأمين 

)5.6%()0.3%()10.7%(39,53635,31235,213تكاليف الموظفين 

13.4%7.4%19.7%8019591,030االستهالك

)28.7%()40.7%()14.2%(942808479إطفاء

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق1,041--إطفاء حق استخدام األصول

315.6%)40.5%(ال معنى لها1604,6452,764مصروفات إيجار

40.2%51.2%30.1%1,6962,2063,336أتعاب قانونية ومهنية 

5.5%)6.5%(18.9%2,4602,9252,736تكاليف إصالح وصيانة 

)38.2%(74.7%)78.2%(43595166مصروفات تسويق

20.5%66.9%)13.0%(3,7393,2545,430مصروفات أخرى 

2.4%4.0%0.9%49,76950,20452,195إجمالي عمليات التأمين 

عمليات المساهمين 

)14.9%(229.4%)78.0%(2,1064631,525أتعاب قانونية ومهنية 

18.5%0.6%39.6%235328330مصروفات متعلقة باالستثمار 

)9.8%()68.8%(161.0%4151,083338اشتراكات 

%1,074.7)0.9%(ال معنى لها101,3921,380أتعاب لجان 

)66.4%()88.1%()4.8%(43341249أخرى 

6.4%)1.5%(15.0%3,1993,6783,622إجمالي عمليات المساهمين 

2.7%3.6%1.7%52,96853,88255,817اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة لعام 2020م.

مالحظة: يقصد بعبارة »»ال معنى لها« أن نسبة االرتفاع تزيد عن 500% أو نسبة االنخفاض تزيد عن 500%. ويقصد بعبارة »ال ينطبق« في الجدول أعاله إلى عدم 
احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود »أصفار«.

عمليات التأمين

تشمل تكاليف الموظفين الرواتب األساسية وبدالت النقل واإلقامة. وشكلت تكاليف الموظفين نسبة 74.6% و65.5% و63.1% من إجمالي المصروفات اإلدارية 
والعمومية في 2018م و2019م و2020م على التوالي. ويعود السبب في ارتفاع تكلفة الموظفين نسبًيا خالل السنة المالية 2018م إلى زيادة عدد الموظفين بعدد 
. وانخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 10.7% من 39.5 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 35.3 مليون ريال سعودي في 2019م، ولم تشهد تكاليف 

ً
28موظفا

الموظفين تقلبات جوهرية بين 2019م و2020م وكان ذلك االنخفاض نتيجة عدم تسجيل مكافآت مستحقة للعامين 2019م و2020م. وتجدر اإلشارة إلى أن 
االنخفاض الكبير في عدد الموظفين بين 2019م و2020م لم ينتج عنه توفير جوهري في تكاليف الموظفين بسبب تعيين 13 موظًفا في فريق المبيعات.

تتعلق مصروفات االستهالك بممتلكات ومعدات شركة عناية وترتبط التقلبات في رصيد االستهالك بشكل رئي�سي بالحركة في رصيد معدات الحاسب اآللي واألثاث 
والتجهيزات المكتبية. وارتفع االستهالك بنسبة 19.7% من 0.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م وكان ذلك نتيجة 

إضافات الموجودات الثابتة خالل تلك الفترة ولم تشهد مصروفات االستهالك تقلبات جوهرية ما بين عامي 2019م و2020م.

ترتبط مصروفات اإلطفاء بالموجودات غير الملموسة والتي تتعلق ببرامج ورخص الحاسب اآللي المستخدمة لعمليات التأمين الخاصة بالشركة المندمجة.
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تمثل مصروفات إيجار المدفوع للمكتب الرئي�سي في جدة وفرع الرياض. ارتفعت مصروفات إيجار بنسبة 2,803.1% من 0.2 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 4.6 
مليون ريال سعودي في 2019م. وكان ذلك نتيجة عدم تسجيل مصروفات إيجار لعام 2018م بسب التقا�سي بين شركة عناية والمؤجر وتم دفع إيجار السنوات 
السابقة بعد االنتهاء من مسألة التقا�سي. وانخفضت مصروفات إيجار بنسبة 40.5% من 4.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 2.8 مليون ريال سعودي في عام 

2020م ويعزى هذا االنخفاض إلى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( »عقود اإليجار«.

تتألف األتعاب القانونية والمهنية بشكل أسا�سي من أتعاب التدقيق الخارجي وأتعاب الخبير االكتواري باإلضافة إلى األتعاب األخرى المتعلقة باالستشارات والرخص 
القانونية. ارتفعت هذه األتعاب بنسبة 30.1% من 1.7 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 2.2 مليون ريال سعودي في 2019م يعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة في 
خدمات االستشارات إلدارة المطالبات بمقدار 0.6 مليون ريال سعودي. وارتفعت األتعاب بنسبة 51.2% من 2.2 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 3.3 مليون ريال 
سعودي في 2020م إلى تكبد شركة عناية أتعاب مهنية بقيمة 0.5 مليون ريال سعودي مقابل خدمات تطبيق المعيار الدولي رقم )17( ورقم )9(. وأوضحت اإلدارة 

لشركة عناية بأن المشروع قد توقف الحًقا نتيجة لعملية االندماج.

تتعلق تكاليف اإلصالح والصيانة بشكل أسا�سي بصيانة أجهزة وبرامج الكمبيوتر والمعدات الكهربائية وغيرها من المعدات. ارتفعت تكاليف اإلصالح والصيانة بنسبة 
18.9% من 2.5 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 2.9 مليون ريال سعودي في 2019م. يرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى صيانة البرامج لتلبية متطلبات األمن السيبراني 
بعد توجيهات من قبل البنك السعودي المركزي. وانخفضت تكاليف إصالح وصيانة بنسبة 6.5% إلى 2.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعزى هذا االنخفاض 
إلى عدم تكبد شركة عناية نفقات إضافية كالمولدات ونفقات الديزل لتوليد الكهرباء للمقر الرئي�سي بجدة حيث تم قطع الكهرباء بسب مسألة التقا�سي بين شركة 

عناية والمؤجر.

تتعلق مصروفات التسويق بشكل رئي�سي بالنفقات الخاصة باإلعالن والترويج وأنشطة التسويق األخرى.

تشمل المصروفات األخرى لعمليات التأمين بشكل رئي�سي مصروفات المرافق ومصروفات االتصاالت واالشتراكات والمطبوعات والمصروفات المتعلقة بالمعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم )16(. انخفضت مصروفات أخرى بنسبة 13.0% من 3.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 3.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م 
ويعزى هذا بشكل أسا�سي إلى االنخفاض في المرافق واالشتراكات والمطبوعات وذلك في سياق األعمال االعتيادية لشركة عناية وارتفعت مصروفات أخرى بنسبة 
66.9% من 3.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 5.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م ونتج هذا من ارتفاع مصروفات الكهرباء والتسويات الخاصة بتطبيق 
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( »عقود اإليجار« باإلضافة إلى بعض المخالفات المفروضة على شركة عناية من البنك المركزي السعودي بقيمة 0.3 مليون 

ريال سعودي في عام 2020م.

عمليات المساهمين

تتعلق األتعاب القانونية والمهنية لعمليات المساهمين أتعاب المراجعة واألتعاب المهنية األخرى. انخفضت األتعاب القانونية والمهنية لعمليات المساهمين بنسبة 
78.0% من 2.1 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 0.5 مليون ريال سعودي في 2019م، يعزى ذلك بشكل رئي�سي إلى األتعاب التي تقاضاها المستشارون الماليون 
بشأن تخفيض رأس المال والمصروفات االستشارية للحوكمة وفحص بيئة الرقابة في عام 2018م ولم تتكبدها في العام 2019م. ارتفعت األتعاب المهنية والقانونية 
بنسبة 229.4% من 0.5 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 1.5 مليون ريال سعودي 2020م. يعود ذلك بشكل كبير إلى األتعاب التي تقاضاها المستشارون الماليون 

بشأن تخفيض رأس المال.

تمثل المصروفات المتعلقة باالستثمار الرسوم المدفوعة للسعودي الفرن�سي كابيتال إلدارة محفظة شركة عناية. ويعزى االرتفاع واالنخفاض في رصيد المصروفات 
المتعلقة باالستثمار خالل فترة قيد التحليل إلى االرتفاع واالنخفاض في الرسوم المدفوعة لشركة السعودي الفرن�سي كابيتال.

ارتفعت رسوم االشتراكات المرتبطة بعمليات المساهمين بنسبة 161.0% من 0.4 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 1.1 مليون ريال سعودي في 2019م. نتج ذلك 
بشكل رئي�سي من الرسوم المدفوعة إلى هيئة السوق المالية فيما يتعلق بمتابعة إصدار الحقوق. وانخفضت رسوم االشتراكات بنسبة 68.8% من 1.1 مليون ريال 

سعوي في 2019م إلى 0.3 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة لعام 2020م بسبب عدم تكبد شركة عناية رسوم كالتي تكبدتها في العام 2019م.

تضمنت أتعاب اللجان مكافآت مجلس اإلدارة واللجان األخرى. وارتفعت أتعاب اللجان من 10 آالف ريال سعودي في 2018م إلى 1.4 مليون ريال سعودي في 2019م. 
حيث لم يتحصل أعضاء مجلس اإلدارة على بدالت قبل 2019م. ولم تشهد أتعاب اللجان تقلبات جوهرية ما بين عامي 2019م و2020م.

تضمنت المصروفات األخرى لعمليات المساهمين المصروفات المتكبدة فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية ورسوم الخدمات المصرفية وغيرها. لم تشهد 
المصروفات األخرى تقلبات جوهرية ما بين عامي 2018م و2019م. وانخفضت المصروفات األخرى بنسبة 88.1% من 0.4 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 49 

ألف ريال سعودي في 2020م. يعزى ذلك بشكل رئي�سي إلى عدم تجديد التأمين الخاص بالمدريين التنفيذين وانخفاض العموالت البنكية.
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إيراد عموالت عن الودائع 5-5-1-8

عمليات المساهمين

ارتفع إيراد عموالت عن الودائع بنسبة 73.2% من 3.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 6.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م ونتج هذا من ارتفاع قيمة 
االستثمارات المحتفظ فيها حتى تاريخ االستحقاق. وانخفض إيراد عموالت عن الودائع بنسبة 34.0% من 6.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 4.4 مليون ريال 

سعودي في عام 2020م ويعزى هذا االنخفاض إلى تراجع العوائد من ودائع المرابحة.

أرباح محققة وغير محققة من استثمارات  5-5-1-9

عمليات المساهمين

ارتبطت األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة من االستثمارات بصناديق االستثمار المشتركة والربح من خالل بيع وشراء األسهم )تشمل بشكل رئي�سي األسهم 
المتعلقة بشركة أرامكو السعودية(. وتتعلق األرباح المحققة البالغة 0.1 مليون ريال سعودي خالل العام 2020م بتحقيق أرباح من استبعاد استثمارات شركة 
أرامكو السعودية. في حين أن األرباح غير المحققة للعام 2020م بقيمة 0.2 مليون ريال سعودي تتعلق بالتغير اإليجابي في القيمة العادلة لكل من الصناديق المشتركة 

وسندات الحكومة السعودية.

إيرادات أخرى  5-5-1-10

تتعلق اإليرادات األخرى بمقدار 1.5 مليون ريال سعودي في العام 2020م، بحصة شركة عناية من اتفاقية تأمين العمرة التي تم التوقيع عليها خالل العام 2020م. 
تتضمن هذه االتفاقية تقديم خدمات التأمين الطبي للحجاج األجانب المسافرين إلى المملكة العربية السعودية ألداء مناسك الحج والعمرة.

الزكاة 5-5-1-11

تم تغيير احتساب الزكاة وضريبة الدخل نتيجة إلصدار تعميم من قبل البنك المركزي السعودي بتاريخ 17 يوليو 2019م. حيث كان االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل 
في قائمة التغيرات في حقوق الملكية تحت األرباح المبقاة، ونتج عن هذا التعميم الصادر من البنك المركزي السعودي أن يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في 

قائمة الدخل.

وقد عدلت شركة عناية سياستها المحاسبية المتعلقة بالزكاة وبدأت بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي – ضرائب الدخل »المعيار المحاسبي الدولي رقم )12(« 
والمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم )21( الضرائب فيما يتعلق بالزكاة. وقد عدلت شركة عناية أثر هذا التغيير في السياسة المحاسبية المتعلقة بالزكاة بأثر رجعي. 
نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المسجل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بمبلغ 2.4 مليون ريال سعودي. لم يكن لهذا التغيير أي تأثير على بيان 

التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

الوضع الزكوي 

قدمت شركة عناية اإلقرارات الزكوية للسنين حتى السنة المنتهية 31 ديسمبر 2019م وحصلت على شهادة الزكاة.

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربط النهائي للسنوات من 2011م الي 2014م وطالبت فيها شركة عناية بمبلغ زكاة إضافي بمبلغ 12.545 مليون ریال 
سعودي. خالل عام 2017م، قدمت شركة عناية اعتراض إلى لجنة االستئناف لمخالفات ومنازعات الزكاة والضريبة ضد قرار لجنة االعتراض المبدئي لألعوام من 

2011م إلى 2014م وقدمت ضمان بنكي بمبلغ 12.545 مليون ریال سعودي والمتعلق بااللتزامات الزكوية اإلضافية.

خالل السنة، أصدرت لجنة االستئناف لمخالفات ومنازعات الزكاة والضريبة قرار بخصوص السنوات المذكورة أعاله، القرار وافق على بعض النقاط مما خفض 
التزام الزكاة إلى 2.1 مليون ریال سعودي. أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في صدد إصدار ربط معدل للزكاة بناء على قرار لجنة االستئناف وتحرير الضمان البنكي 

المسجل ضد االلتزام.

أيضا خالل السنة، قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار ربط للسنوات 2015م إلى 2018م وطالبت فيه بمبلغ زكاة إضافي بمبلغ 9.59 مليون ریال سعودي. 
قدمت شركة عناية اعتراضها على تقييم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتنتظر شركة عناية مراجعة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للتقييم.

 إلى فهم شركة عناية ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. تخضع أنظمة الزكاة إلى تفسيرات مختلفة والربوط 
ً
تم احتساب الوعاء الزكوي استنادا

التي ستصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد تختلف عن اإلقرارات الزكوية المقدمة من قبل شركة عناية. وتطبق الزكاة على 81% من المساهمين بينما تطبق 
الضريبة على 19% من المساهمين.
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قائمة المركز المالي  5-6

يوضح الجدول التالي موجز قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

موجز قائمة المركز المالي (: 30الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في31ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

17.0%)8.5%(49.7%230,638345,159315,981إجمالي الموجودات

5.5%)0.8%(12.2%174,572195,795194,246إجمالي المطلوبات

47.4%)18.5%(166.4%56,066149,364121,735إجمالي حقوق الملكية

17.0%)8.5%(49.7%230,638345,159315,981إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

الموجودات  5-6-1
يوضح الجدول التالي تفاصيل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

الموجودات (: 31الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

42.5%48.9%36.4%56,72177,375115,226النقد وما في حكمه

)30.5%()47.3%()8.3%(82,88276,03640,068ودائع مرابحة قصيرة األجل

67.9%9.5%157.4%17,42944,85949,116أقساط تأمين مدينة، صافي

ال ينطبق)93.6%(ال ينطبق2,995191-ذمم معيدي تأمين مدينة

)85.7%()88.5%()82.3%(5,8571,034119حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

)100.0%()100.0%()95.5%(-2,10394حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--610حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز األقساط

)33.6%()54.7%()2.6%(15,38114,9756,780مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

76.7%13.3%175.5%1,0352,8513,230تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

132.1%)6.3%(474.6%12,69572,95068,376استثمارات

)5.7%()9.2%()2.2%(2,4462,3922,173ممتلكات ومعدات، صافي

)3.5%()2.2%()4.7%(1,1611,1061,082موجودات غير ملموسة، صافي

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق2,743--حق استخدام األصول، صافي

)13.4%()50.0%(50.0%30,00045,00022,500وديعة نظامية

37.4%25.3%50.6%2,3183,4924,377إيراد عمولة مستحقة على وديعة نظامية

17.0%)8.5%(49.7%230,638345,159315,981إجمالي الموجودات

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

مالحظة: يقصد بعبارة »ال ينطبق« في الجدول أعاله إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود »أصفار«.

تشمل الموجودات بشكل رئي�سي النقد وما في حكمة وودائع مرابحة قصيرة األجل وأقساط تأمين مدينة واستثمارات حيث شكلت هذه الموجودات ما نسبته %73.6 
و78.6% و86.3% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي.
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النقد وما يف حكمه 5-6-1-1

يوضح الجدول التالي النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

النقد وما يف حكمه (: 32الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

عمليات التأمين

)9.0%()6.5%()11.5%(16,48414,59013,641نقد في الصندوق ولدى البنوك

16,48414,59013,641)%11.5()%6.5()%9.0(

عمليات المساهمين

94.0%338.9%)14.3%(211879نقد لدى البنوك

58.9%61.7%56.1%40,21662,767101,506ودائع المرابحة المستحقة خالل 3 أشهر من تاريخ االقتناء 

40,23762,785101,585%56.0%61.8%58.9

42.5%48.9%36.4%56,72177,375115,226اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

نقد يف الصندوق ولدى البنوك

يشار بالنقد لدى البنوك إلى الحسابات الحالية التي يتم إيداعها في حسابات البنوك المختلفة التي تتعامل معها شركة عناية والتي يتم من خاللها إجراء عمليات الدفع 
والسحب.

ودائع المرابحة المستحقة خالل 3 أشهر من تاريخ االقتناء 

تحتفظ شركة عناية بودائع مرابحة لدى فروع البنوك المحلية واألجنبية المرخصة في المملكة. واالستثمارات في ودائع المرابحة بالريال السعودي ولها مدة استحقاق 
أصلية ال تتجاوز ثالثة أشهر. كانت نسبة العوائد من هذه الودائع 0.7% كما في 31 ديسمبر 2020م. وترتبط الحركة في رصيد ودائع المرابحة المستحقة خالل 3 أشهر 

من تاريخ االقتناء بشكل رئي�سي بتاريخ استحقاق الودائع وإضافة ودائع جديدة.

حركة النقد اإلجمالية

ارتفع إجمالي النقد وما في حكمة بنسبة 36.4% من 56.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م ليصل إلى 77.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
 بصافي خسارة قبل 

ً
 جزئيا

ً
2019م. يرجع ذلك إلى زيادة رأس المال بمقدار 200.0 مليون ريال سعودي من خالل إصدار حقوق األولوية. وتم تعويض االرتفاع تعويضا

الزكاة بمقدار 101.4 مليون ريال سعودي خالل عام 2019م. وارتفع النقد وما في حكمة بنسبة 48.9% من 77.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 
 باسترداد ودائع المرابحة المستحقة وقصيرة األجل وسحب الودائع النظامية 

ً
115.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. وجاء هذا االرتفاع مدفوعا

الفائضة لتلبية متطلبات السيولة المستهدفة.

ودائع مرابحة قصيرة األجل 5-6-1-2

ودائع المرابحة قصيرة األجل تتمثل في الودائع لدى البنوك المحلية التي تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة. تتراوح نسبة العمولة على ودائع 
المرابحة قصيرة األجل ما بين 0.9% و1.2% خالل السنوات المالية من 31 ديسمبر 2018م إلى 31 ديسمبر 2020م.

انخفضت ودائع المرابحة قصيرة األجل بنسبة 8.3% من 82.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م لتصل إلى 76.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م. ويعزى ذلك إلى أنه يتم االحتفاظ بهذه الودائع لتوليد إيراد من عوائد المرابحة باإلضافة إلى متطلبات أي تدفق نقدي محتمل والذي يتطلب تصفية تلك 
الودائع. وانخفضت الودائع بنسبة 47.3% من 76.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م لتصل إلى 40.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. 

يعزى ذلك إلى استرداد ودائع بقيمة 36 مليون ريال سعودي والتي استحقت قبل نهاية العام وإعادة استثمارها كودائع تستحق خالل 3 أشهر من تاريخ االقتناء.
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أقساط تأمين مدينة، صافي 5-6-1-3

يوضح الجدول التالي تفاصيل أقساط تأمين مدينة، صافي كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

أقساط تأمين مدينة، صافي (: 33الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

 السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

39.0%)28.5%(170.1%16,63544,92932,122حملة الوثائق

)14.3%()10.3%()18.0%(15,21112,47211,184وسطاء ووكالء

265.2%137.1%462.4%1,91110,74825,481األطراف ذات العالقة

42.7%0.9%101.9%33,75768,14968,787إجمالي أقساط تأمين مدينة

9.8%)15.5%(42.6%)19,671()23,290()16,328(مخصص أقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها

67.9%9.5%157.4%17,42944,85949,116إجمالي أقساط تأمين مدينة، صافي

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

شكل إجمالي أقساط التأمين المدينة من حملة الوثائق ما نسبته و49.3% و65.9% و46.7% من إجمالي أقساط التأمين المدينة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م 
و2020م على التوالي.

ومثل إجمالي أقساط التأمين المدينة من الوسطاء والوكالء ما نسبته 45.1% و18.3% و16.3% من إجمالي أقساط التأمين المدينة كما في 31 ديسمبر 2018م 
و2019م و2020م على التوالي.

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المدينة بنسبة 101.9% من 33.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 68.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
 مع ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة خالل نفس العام وذلك بعد رفع التعليق من قبل البنك السعودي المركزي خالل 2019م. ولم يشهد 

ً
2019م وكان ذلك متماشيا

إجمالي أقساط التأمين المدينة تقلبات ملحوظة ما بين 31 ديسمبر 2019م و2020م.

الحركة يف مخصص أقساط التأمين المشكوك يف تحصيلها  5-6-1-4

يوضح الجدول التالي تفاصيل الحركة في مخصص أقساط التأمين المشكوك في تحصيلها كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

الحركة يف مخصص أقساط التأمين المشكوك يف تحصيلها (: 34الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

18.9%42.6%)0.9%(16,46916,32823,290الرصيد في بداية السنة

444.6%)152.0%(ال معنى لها)3,619(6,962)122()رد( / مخصص خالل السنة

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--)19(اإلستبعادات خالل السنة

9.8%)15.5%(42.6%16,32823,29019,671الرصيد في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

مالحظة: يقصد بعبارة »ال معنى لها« أن نسبة االرتفاع تزيد عن 500% أو نسبة االنخفاض تزيد عن 500%. ويقصد بعبارة »ال ينطبق« في الجدول أعاله إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود »أصفار«.
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ذمم معيدي تأمين مدينة 5-6-1-5

يوضح الجدول التالي تفاصيل ذمم معيدي التأمين المدينة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

ذمم معيدي التأمين المدينة  (: 35الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

14.8%3.1%27.8%24,94131,87532,871الذمم المدينة

---)25,880()25,880()25,880(الذمم الدائنة

ال ينطبق126.7%ال ينطبق)6,800()3,000(-مخصص ذمم معيدي تأمين مدينة

ال ينطبق)93.6%()419.0%(2,995191)939(إجمالي ذمم معيدي التأمين المدينة، صافي

المصدر: معلومات اإلدارة.

مالحظة: يقصد بعبارة »ال ينطبق« في الجدول أعاله إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود »أصفار«.

تتعلق ذمم معيدي التأمين المدينة باتفاقية فائض الخسارة مع شركة إعادة التأمين وهي »مجموعة إعادة التأمين األمريكية«. انتهت صالحية االتفاقية خالل عام 
 لالتفاقية، فإن معيد التأمين يتحمل أي فائض خسارة للمطالبات من أقساط التأمين المدرجة ضمن االتفاقية، وهذا أدى إلى ارتفاع رصيد ذمم معيدي 

ً
2018م. وفقا

التأمين المدينة ما بين 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2020م. في المقابل، بقي رصيد الذمم الدائنة لمعيدي التأمين ثابت ما بين 31 ديسمبر 2018م و2020م، 
 لالتفاقية، يشترط أن يتم السداد إلى »مجموعة إعادة التأمين األمريكية« بعد خصم رصيد الذمم المدينة. 

ً
حيث وصل الحد األق�سى بناًء على معدالت التأرجح. وفقا

وبناًء على الخطاب المؤرخ في 2 أغسطس 2021م، تم االتفاق على سداد تسوية كاملة ونهائية بقيمة 0.4 مليون ريال سعودي من قبل »مجموعة إعادة التأمين 
األمريكية«. ومع ذلك، كما في 31 ديسمبر 2020م، ارتفع مخصص ذمم معيدي تأمين مدينة إلى 6.8 مليون ريال سعودي.

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  5-6-1-6

شكلت حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية ما نسبته 13.2% و4.8% و0.2% من إجمالي المطالبات تحت التسوية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م 
و2020م على التوالي.

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها  5-6-1-7

مثلت حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها ما نسبته13.2% و0.5% و0% من إجمالي المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها كما في 2018م 
و2019م و2020م على التوالي.

حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز أقساط التأمين  5-6-1-8

سجلت شركة عناية حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز أقساط التأمين بمقدار 0.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م. وارتبطت حصة معيدي 
التأمين من احتياطي عجز أقساط التأمين بشكل رئي�سي بارتفاع احتياطي عجز أقساط التأمين من 2.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 17.3 مليون 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م.

تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  5-6-1-9

يوضح الجدول التالي تفاصيل تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة (: 36الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

)43.5%(175.5%)88.4%(8,9241,0352,851الرصيد االفتتاحي

)4.4%(0.4%)9.0%(6,8906,2676,295المدفوع خالل السنة

)36.7%(32.9%)69.9%()5,916()4,451()14,779(المطفأ خالل السنة

76.7%13.3%175.5%1,0352,8513,230الرصيد نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
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ارتفعت تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة بنسبة 175.5% من 1.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م. كما ارتفعت أيضا تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة بنسبة 13.3% من 2.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.2 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2020م. وارتبط االرتفاع في تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة إلى الحركة في صافي أقساط التأمين المكتتبة.

االستثمارات 5-6-1-10

يوضح الجدول التالي تفاصيل االستثمارات كما في كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

االستثمارات (: 37الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

2.3%)37.0%(66.1%7,69512,7808,047استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

247.4%0.3%ال معنى لها5,00060,17060,329استثمارات محتفظ فيها حتى تاريخ االستحقاق

132.1%)6.3%(474.6%12,69572,95068,376اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

مالحظة: يقصد بعبارة »ال معنى لها« أن نسبة االرتفاع تزيد عن 500% أو نسبة االنخفاض تزيد عن %500«. .

وفًقا لسياسة االستثمار لشركة عناية، فإن يجب تقسيم المحفظة االستثمارية بين االستثمارات المتعلقة بعمليات التأمين واالستثمارات المتعلقة بعمليات 
 تكون المحافظ مختلفة االستراتيجية وتحمل المخاطر. وتهدف السياسة التخصيص هي إدارة مخاطر االستثمار وتحسين عائد االستثمار.

ُ
المساهمين، حيث

وتشمل االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل االستثمار في شركة أرامكو السعودية وصندوق البدر للمرابحة وصندوق السعودي الفرن�سي 
للطروحات األولية. ارتفع رصيد االستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بنسبة 66.1% من 7.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م 
إلى 12.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. يعزى ذلك بشكل رئي�سي إلى االكتتاب في شركة أرامكو السعودية عن طريق شراء 138.4 ألف سهم بمقدار 
4.9 مليون ريال سعودي خالل عام 2019م. وانخفض رصيد االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بنسبة 37.0% ليصل إلى 8.0 مليون ريال 

سعودي بسبب بيع أسهم شركة أرامكو وتسجيل ربح بمقدار 0.2 مليون ريال سعودي في قائمة الدخل.

ويمثل صندوق البدر للمرابحة بشكل رئي�سي في االستثمارات في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وصكوك. كما في 31 ديسمبر 2020م كان لدى شركة 
عناية 463,573 وحدة استثمارية، في حين صندوق السعودي الفرن�سي للطروحات األولية لدول مجلس التعاون الخليجي صندوق مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو طويل 
األجل لرأس المال من خالل االستثمار المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في االكتتابات العامة األولية في دول مجلس التعاون الخليجي وشركات سوق األسهم الخليجية 

ا والتي تم إدراجها لمدة ال تزيد عن خمس سنوات.
ً
المدرجة حديث

 قامت شركة عناية بتوسيع محفظتها من االستثمارات المحتفظ 
ُ

تتألف االستثمارات المحتفظ فيها حتى تاريخ االستحقاق من سندات الحكومة السعودية، حيث
فيها حتى تاريخ االستحقاق بمقدار 60.1 مليون ريال سعودي خالل 2019م عن طريق االستثمار في السندات الحكومية السعودية التي قدمت متوسط معدل قسيمة 
على السندات )coupon rate( بنسبة 3.5% كما في 31 ديسمبر 2020م. ويتم االعتراف بأرباح أو خسائر السندات في قائمة الدخل عند استبعاد االستثمار أو انخفاض 
قيمته. ووفًقا إلدارة شركة عناية، فإن القيمة السوقية )العادلة( الحالية لصكوك الحكومة السعودية أعلى من التكاليف المطفأة في دفاتر الشركة. ومع ذلك، أشارت 
إدارة شركة عناية إلى أنه بتاريخ الحق، تم استبعاد محفظة السندات بالكامل وتحقيق مكاسب قدرها 5.4 مليون ريال سعودي خالل العام 2021م. تم إعادة استثمار 

المتحصالت من عملية البيع في ودائع تستحق خالل 3 أشهر من تاريخ االستحواذ، وذلك لضمان االمتثال ألنظمة البنك المركزي السعودي.

 بمبلغ 5.4 مليون ريال سعودي، وقد قامت 
ً
 حققت شركة عناية مكاسبا

ُ
تجدر اإلشارة أن شركة عناية قد قامت بتسييل محفظتها السندات خالل عام 2021م حيث

شركة عناية بإعادة استثمار متحصالت بيع تلك االستثمارات في ودائع مرابحة مستحقة خالل ثالث أشهر، وذلك لضمان االمتثال للوائح البنك المركزي السعودي في 
هذا الجانب.
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مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  5-6-1-11

 وموجودات أخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
ً
يوضح الجدول التالي تفاصيل مصروفات مدفوعة مقدما

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى (: 38الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

عمليات التأمين

ً
35.2%83.3%)0.3%(1,6241,6192,968مبالغ مدفوعة مقدما

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق899--تكاليف وسطاء تأمين مؤجلة

)57.0%()83.8%(14.2%2,5572,921473موردون دفعات مقدمة

)89.6%()98.3%()38.4%(6,5324,02370ضريبة المدخالت على القيمة المضافة

)34.0%()62.2%(15.2%3,5494,0901,546أخرى

14,26212,6535,956)%11.3()%52.9()%35.4(

عمليات المساهمين

)12.2%()64.5%(117.2%1,0692,322824إيرادات مستحقة

ً
)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--50مصروفات مدفوعة مقدما

1,1192,322824%107.5)%64.5()%14.2(

 وموجودات أخرى
ً
)33.6%()54.7%()2.6%(15,38114,9756,780إجمالي مصروفات مدفوعة مقدما

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

مالحظة: يقصد بعبارة »ال ينطبق« في الجدول أعاله إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود »أصفار«.

عمليات التأمين 

 وتكاليف وسطاء تأمين مؤجلة والدفعات المقدمة إلى موردين وضريبة 
ً
 وموجودات أخرى لعمليات التأمين المبالغ المدفوعة مقدما

ً
تشمل مصروفات مدفوعة مقدما

 لعمليات التأمين بنسبة 11.3% من 14.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
ً
المدخالت على القيمة المضافة وأخرى. وانخفضت المصروفات المدفوعة مقدما

2018م إلى 12.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى االنخفاض ضريبة المدخالت على القيمة المضافة. كما انخفضت 
 لعمليات التأمين أيضا بنسبة 52.9% لتصل إلى 6.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. نتج عن ذلك في المقام 

ً
 المصروفات المدفوعة مقدما

ً
مجددا

 األخرى باإلضافة إلى عدم تسجيل ضريبة المدخالت على القيمة المضافة 
ً
األول انخفاض الدفعات المقدمة إلى الموردين وانخفاض المصاريف المدفوعة مقدما

كما في 31 ديسمبر 2020م.

 فيما يتعلق باإليجار والتأمين الصحي وأماكن إقامة الموظفين وأجهزة وبرامج 
ً
 األخرى بشكل رئي�سي المصروفات المدفوعة مقدما

ً
تشمل المصاريف المدفوعة مقدما

الكمبيوتر.

عمليات المساهمين 

 لعمليات 
ً
. وارتفعت المصروفات المدفوعة مقدما

ً
 لعمليات المساهمين اإليرادات المستحقة والمصروفات المدفوعة مقدما

ً
تتضمن المصروفات المدفوعة مقدما

المساهمين بنسبة 107.5% لتصل من 1.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. وانخفضت 
 بالتغيرات التي شهدتها 

ً
 بنسبة 64.5% إلى 0.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2020م جاء هذا االرتفاع واالنخفاض مدفوعا

ً
المصروفات المدفوعة مقدما

اإليرادات المستحقة.
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ممتلكات ومعدات، صافي  5-6-1-12

يوضح الجدول التالي تفاصيل صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

ممتلكات ومعدات، صافي (: 39الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

)88.0%()97.1%()50.7%(3491725تحسينات على المباني المستأجرة

27.0%16.4%38.7%1,0401,4421,678معدات حاسب آلي

)39.0%()46.7%()30.3%(21815281سيارات

)30.2%()34.7%()25.4%(839626409أثاث وتجهيزات مكتبية

)5.7%()9.2%()2.2%(2,4462,3922,173صافي القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

تتألف الممتلكات والمعدات من تحسينات على المباني المستأجرة ومعدات الحاسب اآللي وسيارات وأثاث وتجهيزات مكتبية. لم يشهد صافي القيمة الدفترية 
للممتلكات والمعدات تقلبات جوهرية ما بين 31 ديسمبر 2018م و2019م. وانخفض صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات بنسبة 9.2% من 2.4 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يعود ذلك االنخفاض بشكل رئي�سي إلى االستهالك بقيمة 1.0 مليون ريال 

سعودي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

موجودات غير ملموسة، صافي  5-6-1-13

يوضح الجدول التالي تفاصيل صافي الموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

الموجودات غير الملموسة، صافي (: 40الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

2.7%2.0%3.4%22,05822,81123,266التكلفة

3.0%2.2%3.9%)22,184()21,705()20,897(اإلطفاء

)3.5%()2.2%()4.7%(1,1611,1061,082صافي القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

تشمل الموجودات غير الملموسة برامج ورخص تقنية المعلومات. ولم تشهد الموجودات غير الملموسة تقلبات جوهرية خالل فترات التحليل.

حق استخدام األصول، صافي 5-6-1-14

 من الربع الثالث من عام 2020م. ويؤثر تطبيق المعيار على قائمة المركز المالي من خالل االعتراف 
ً
طبقت شركة عناية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( اعتبارا

بحق استخدام األصول بمقدار 2.7 مليون ريال سعودي والتزامات إيجار بمقدار 2.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

وديعة نظامية وإيراد عمولة مستحقة عىل الوديعة النظامية 5-6-1-15

وفقا لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية قامت شركة عناية بإيداع ما يعادل 15% من رأس مالها المدفوع لدى بنك حدده البنك المركزي السعودي. 
أن هذه الوديعة غير متاحة للسحب بدون موافقة البنك المركزي السعودي، والعمولة المستحقة على هذه الوديعة هي مستحقة للبنك المركزي السعودي. في 22 
أبريل 2020م، قامت شركة عناية بتخفيض رأس مالها بمبلغ 150 مليون ريال سعودي ولم تقم شركة عناية بسحب الفائض من الوديعة، وفي 1 أكتوبر 2020م، 
استلمت شركة عناية موافقة البنك المركزي السعودي على سحب الوديعة النظامية الفائضة. في 23 نوفمبر 2020م، قامت شركة عناية بسحب الفائض. إن رصيد 

الوديعة النظامية كما في 31 ديسمبر 2020م مبلغ 22.5 مليون ریال سعودي )2019م: 45 مليون ریال سعودي(.



رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني | 83

المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة  

المطلوبات  5-6-2
يوضح الجدول التالي تفاصيل المطلوبات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

المطلوبات (: 41الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

)28.8%()0.6%()49.0%(71,10736,23236,025مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--939ذمم دائنة لمعيدي التأمين

82.2%)11.1%(273.3%20,33875,92067,504أقساط تأمين غير مكتسبة

)5.9%(83.4%)51.7%(44,40821,43139,307مطالبات تحت التسوية

)9.8%()29.8%(16.0%15,94318,49312,974مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

144.1%)16.1%(610.2%2,44117,33514,545احتياطي عجز أقساط التأمين

)24.5%()77.7%(155.2%5721,460326احتياطيات فنية أخرى

)7.5%()16.2%(2.2%5,8085,9344,970مخصص مكافأة نهاية الخدمة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق2,218--التزامات عقود إيجار

5.9%)22.6%(44.9%10,69815,49812,000الزكاة وضريبة الدخل

37.4%25.3%50.6%2,3183,4924,377إيراد عمولة مستحقة إلى البنك المركزي السعودي

5.5%)0.8%(12.2%174,572195,795194,246إجمالي المطلوبات

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

مالحظة: يقصد بعبارة »ال ينطبق« في الجدول أعاله إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود »أصفار«.

تشمل المطلوبات بشكل رئي�سي المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى وأقساط تأمين غير مكتسبة ومطالبات تحت التسوية، حيث شكلت هذه المطلوبات ما 
نسبة 77.8% و68.2% و73.5% من إجمالي المطلوبات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، على التوالي.

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 5-6-2-1

يوضح الجدول التالي تفاصيل المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى (: 42الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

عمليات التأمين

)45.4%()0.4%()70.1%(53,36115,94715,885ذمم دائنة لمقدمي الخدمة الطبية

64.8%63.7%65.9%5579241,513ذمم دائنة للموردين

284.6%169.5%448.7%1196531,760أتعاب الفحص واإلشراف

79.2%28.5%149.9%4,63911,59314,900مصروفات مستحقة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق239--مصروفات وسطاء تأمين مستحقة

)72.9%()90.3%()24.5%(7,7865,877571مطلوبات أخرى

)27.6%()0.4%()47.3%(66,46234,99434,868اإلجمالي

عمليات المساهمين

)93.6%()75.9%()98.3%(4,6457919مستحقات وذمم دائنة أخرى

ال ينطبق18.8%ال ينطبق1,1591,377-مستحقات وذمم دائنة للجمعية العمومية

)45.2%(12.8%)73.4%(4,6451,2381,396اإلجمالي

)28.8%()0.6%()49.0%(71,10736,23236,025إجمالي مصروفات مستحقة ومطلوبات األخرى

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

مالحظة: يقصد بعبارة »ال ينطبق« في الجدول أعاله إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود »أصفار«.
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عمليات التأمين 

تشمل المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى لعمليات التأمين الذمم الدائنة لمقدمي الخدمات الطبية والذمم الدائنة للموردين وأتعاب الفحص واإلشراف 
ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى. وانخفضت المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى لعمليات التأمين بنسبة 47.3% من 66.5 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2018م إلى 35.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. نتج عن ذلك في المقام األول من انخفاض الذمم الدائنة لمقدمي الخدمات الطبية 
وذلك بعد انخفاض حجم المطالبات خالل عام 2019م. ولم تشهد المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى لعمليات التأمين تقلبات جوهرية ما بين 31 ديسمبر 

2019م و31 ديسمبر 2020م.

يمثل ذمم دائنة لمقدمي الخدمة الطبية بشكل أسا�سي المبالغ الدائنة للمستشفيات والعيادات التابعة لموفِر الشبكة الطبية لشركة عناية. ويتضمن أيضا الذمم 
الدائنة لحملة الوثائق والتي تمثل مطالبات تمت تسويتها ولم يتم دفعها بعد من ِقبل شركة عناية واإللغاء الجزئي للوثائق من قبل حملة الوثائق. وفًقا إلدارة شركة 
عناية، فإن الرصيد يتقلب بناًء على عدد المطالبات المرفوعة أثناء سير العمل العادي. وكان الرصيد البالغ 53.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م ناتًجا 
بشكل أسا�سي عن حجم المطالبات التي تمت معالجتها خالل العام 2018م. ولم تشهد ذمم دائنة لمقدمي الخدمة الطبية تقلبات جوهرية ما بين 2019م و2020م.

يتضمن ذمم دائنة للموردين الذمم الدائنة المتعلقة بالضمان االجتماعي والدائنين التجاريين المستحقة لمقدمي الخدمات غير الطبية مثل تكنولوجيا المعلومات 
. وكانت التغيرات في ذمم دائنة للموردين متماشية إلى حد كبير مع حركة الذمم التجارية 

ً
واالتصاالت وغيرها من الموردين بشروط ائتمانية تتراوح بين 30 إلى 60 يوما

الدائنة التي ارتفعت من 0.3 مليون ريال سعودي كما في31 ديسمبر 2019م إلى 0.6 مليون ريال سعودي كما في31 ديسمبر 2020م بشكل رئي�سي بسب المصاريف 
المتكبدة لخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

يمثل أتعاب الفحص واإلشراف الرسوم المستحقة للبنك المركزي السعودي ومجلس الضمان االجتماعي بقيمة 0.5% و1.0% من قيمة إجمالي األقساط المكتتبة، 
على التوالي. وكانت التقلبات في أتعاب الفحص واإلشراف الرسوم متماشية مع الحركة في إجمالي األقساط غير المكتسبة وصافي األقساط غير المكتسبة. ومع ذلك، 
خالل 2020م، ارتفع الرصيد بمقدار 1.1 مليون ريال سعودي نتيجة نظام المدفوعات المؤجلة الذي اعتمدته البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان االجتماعي 

كجزء من مبادرة دعم األعمال، خالل فترة جائحة كرونا.

تضمن مصروفات مستحقة بشكل أسا�سي مخصصات لمكافآت الموظفين المستحقة، وإجازات الموظفين، وعموالت مبيعات للوكالء، والوسطاء، والموظفين، 
وكذلك المصروفات المستحقة للمرافق، ونفقات الصيانة، ومصاريف اإليجار، والمستحقات األخرى. ارتفعت المصاريف المستحقة إلى 11.6 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م وكان ذلك بشكل رئي�سي بسبب زيادة مصاريف اإليجار المتراكمة بمقدار 4.5 مليون ريال سعودي نتيجة عدم دفع إيجار المكتب الرئي�سي 
بجدة لمدة عامين حيث كان األمر قيد التقا�سي. باإلضافة إلى مخصص عموالت مبيعات للوكالء والوسطاء والموظفين بمقدار 2.3 مليون ريال سعودي بسبب زيادة 
األعمال التي تم إنشاؤها من خالل الوسطاء بسبب رفع تعليق األعمال من قبل البنك المركزي السعودي خالل 2019م. واستمرت المصروفات المستحقة في االرتفاع 
إلى 14.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك إلى زيادة في مخصصات عموالت مبيعات للوكالء والوسطاء والموظفين بمقدار 6.3 مليون ريال 
سعودي ويعود ذلك الي تسجيل مبالغ مخصص عموالت مبيعات عند تحصيل األقساط في الذمم الدائنة، قوبلت الزيادة في األرصدة المستحقة كما في 31 ديسمبر 
2020م بانخفاض في مصاريف اإليجار المستحقة بمبلغ 4.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

)16( عقد اإليجار.

يمثل مطلوبات أخرى الذمم الدائنة الخاصة بعموالت مبيعات للوكالء والوسطاء والموظفين، كما تضمن صافي الذمم الدائنة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

عمليات المساهمين

تمثل المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى لعمليات المساهمين بشكل رئي�سي في مخصصات ألتعاب التدقيق الخارجي وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
واجتماعات الجمعية العمومية. انخفضت إجمالي المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى لعمليات المساهمين بنسبة 73.4% من 4.6 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2018م إلى 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. وتمثل الرصيد البالغ 4.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م في المصاريف 
المستحقة فيما يتعلق بمصاريف عملية زيادة رأس مال شركة عناية عن طريق طرح حقوق أولوية خالل عام 2018م. وارتفعت المصروفات المستحقة والمطلوبات 
األخرى لعمليات المساهمين بنسبة 12.8% لتصل إلى 1.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. الجدير بالذكر أن شركة عناية بدأت بتسجيل مستحقات 
ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2019م، وبلغت هذه المستحقات 1.2 مليون ريال سعودي و1.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2019م و31 

ديسمبر 2020م، على التوالي.
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أقساط تأمين غير مكتسبة 5-6-2-2

يوضح الجدول التالي تفاصيل أقساط التأمين غير مكتسبة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

أقساط تأمين غير مكتسبة (: 43الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

)28.5%(273.3%)86.3%(148,37720,33875,920الرصيد في بداية السنة

19.6%7.7%32.9%115,886154,028165,874األقساط المكتتبة خالل السنة

)15.5%(77.0%)59.6%()174,290()98,446()243,925(األقساط المكتسبة خالل السنة

82.2%)11.1%(273.3%20,33875,92067,504الرصيد نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

ارتفعت أقساط التأمين غير المكتسبة بنسبة 273.3% من 20.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 75.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م. ويعود ذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 32.9% خالل عام 2019م. وانخفضت أقساط التأمين غير المكتسبة بنسبة 11.1% من 75.9 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 67.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويعود ذلك إلى بشكل رئي�سي بسبب الزيادة في األقساط المكتسبة 

خالل السنة المالية 2020م.

صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية  5-6-2-3

يوضح الجدول التالي تفاصيل صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية (: 44الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

)5.9%(83.4%)51.7%(44,40821,43139,307المطالبات تحت التسوية

)9.8%()29.8%(16.0%15,94318,49312,974مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

60,35139,92452,281)%33.8(%31.0)%6.9(

144.1%)16.1%(610.2%2,44117,33514,545احتياطي عجز أقساط التأمين

)24.5%()77.7%(155.2%5721,460326احتياطات فنية أخرى

63,36458,71967,152)%7.3(%14.4%2.9

يخصم:

)85.7%()88.5%()82.3%()119()1,034()5,857(حصة معيدي التأمين من احتياطي المطالبات تحت التسوية

)100.0%()100.0%()95.5%(-)94()2,103(حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--)610(حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز أقساط التأمين

10.6%16.4%5.1%54,79457,59167,033صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

مطالبات تحت التسوية

ارتفع صافي المطالبات تحت التسوية بنسبة 5.1% من 54.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2018م إلى 57.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 
ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى تحسن معالجة المطالبات باإلضافة إلى انخفاض حجم المطالبات وذلك بعد رفع الحظر على أعمال التأمين من قبل البنك المركزي 
السعودي خالل عام 2019م. وارتفع إجمالي المطالبات تحت التسوية بنسبة 16.4% من 57.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 67.0 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويعزى ذلك في األساس إلى تأخير تقديم المطالبات خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بسبب تأثير جائحة كورونا على 

أعمال شركة عناية.
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مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

ارتفع إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بنسبة 16.0% من 15.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م لتصل إلى 18.5 مليون ريال سعودي كما 
 ترتفع المطالبات المتكبدة وغير المبلغ 

ُ
في 31 ديسمبر 2019م. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين المكتسبة خالل الفترة بين 31 ديسمبر 2018م و2019م، حيث

 بارتفاع األقساط المكتسبة. وانخفض إجمالي المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها بنسبة 29.8% من 18.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
ً
عنها عادة

إلى 13.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويعود ذلك إلى االستالم المبكر لبيانات المطالبات تحت التسوية من قبل الطرف الثالث، حيث عينت شركة 
 )من خالل موظفي شركة عناية( في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، ونتج عن ذلك 

ً
 من معالجة المطالبات داخليا

ً
عناية طرف ثالث لمعالجة المطالبات بدال

ارتفاع في المطالبات تحت التسوية وانخفاض في المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها.

احتياطي عجز أقساط التأمين 

يتمثل في احتياطي يتم تكوينه للتخفيف من تأثير أي عجز متوقع. يتم تقدير المخصص من قبل الخبير االكتواري بعد األخذ بعين االعتبار عدة عوامل وافتراضات تتعلق 
باألحداث والظروف المستقبلية ونسبة الخسارة المتوقعة للجزء غير المنتهي من مخاطر الوثائق، تجدر اإلشارة إلى أن احتياطي عجز قسط التأمين قد ارتفع بشكل 
جوهري من 2.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 17.3 مليون ريال سعودي كما في31 ديسمبر 2019م بسبب الزيادة المستمرة في معدل الخسارة 
المحتملة حيث ارتفعت من 109.0% في 2018م إلى 121.0% في 2019م، ويرجع ذلك إلى المطالبات والتسويات التي حدثت خالل السنة المالية 2019م لألعمال 
المتعلقة بفترات سابقة. وانخفض رصيد احتياطي عجز قسط التأمين كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 14.5ريال سعودي. وفًقا إلدارة شركة عناية، فإن االنخفاض 
المذكور ناتج عن انخفاض النسبة المجمعة المستخدمة في حساب احتياطي عجز قسط التأمين بنسبة 2.0% واألقساط غير المكتسبة بمقدار 8.4 مليون ريال 

سعودي من 2019م إلى 2020م. وكذلك انخفضت معدل الخسارة المحتملة من 121.0% في 2019م إلى 87.3% في 2020م.

احتياطات فنية أخرى

ترتبط هذه المخصصات بشكل رئي�سي باحتياطات األخطار السارية وهي مبالغ ترصد في نهاية الفترة المالية لمواجهة االلتزامات التي قد تنشأ بعد انتهاء تلك الفترة عن 
عقود التأمين تم إصدارها قبل ذلك التاريخ. تتقلب هذه المخصصات في سياق عقد العمل العادي.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة  5-6-2-4

يوضح الجدول التالي تفاصيل مخصص مكافأة نهاية الخدمة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة (: 45الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

18.8%2.2%38.1%4,2075,8085,934الرصيد في بداية السنة

)26.8%(31.1%)59.1%(2,8341,1591,520المحمل على قائمة الدخل

0.6%)242.5%()171.1%()784(550)774(المحمل على قائمة الدخل الشامل األخرى

92.5%7.4%244.9%)1,700()1,583()459(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

)7.5%()16.2%(2.2%5,8085,9344,970الرصيد النهائي

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

حدد المستحقات وفق التقييم االكتواري باستخدام طريقة 
ُ
تتبنى شركة عناية خطة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بموجب أنظمة العمل السعودية السارية. ت

تقدير المبالغ المستحقة حسب الوحدة مع الوفاء بااللتزام بتقديم مدفوعات المكافآت عند استحقاقها. ولم يشهد الرصيد تقلبات جوهرية ما بين 31 ديسمبر 
2018م و2019م. وانخفض رصيد مكافأة الخدمة بنسبة 16.2% من 5.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.0 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد الموظفين وذلك بعد تحول شركة عناية من تقديم خدمة إدارة المطالبات بشكل داخلي إلى تقديم 

خدمة إدارة المطالبات بشكل خارجي عن طريق طرف ثالث مما أدى إلى إنهاء خدمة معظم موظفي إدارة المطالبات الداخلية.

مطلوبات إيجار  5-6-2-5

 من الربع الثالث من عام 2020م. ويؤثر تطبيق المعيار على قائمة المركز المالي من خالل االعتراف 
ً
طبقت شركة عناية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( اعتبارا

بحق استخدام األصول بمقدار 2.7 مليون ريال سعودي والتزامات إيجار بمقدار 2.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.
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الزكاة وضريبة الدخل  5-6-2-6

الوضع الزكوي 

قدمت شركة عناية اإلقرارات الزكوية للسنوات الماضية وحتى السنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م وقد حصلت على اإلقرارات زكوية حتى العام 2020م.

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربط النهائي للسنوات من 2011م الي 2014م وطالبت فيها شركة عناية بمبلغ زكاة إضافي بمبلغ 12.545 مليون ریال 
سعودي. خالل عام 2017م، قدمت شركة عناية اعتراض إلى لجنة االستئناف لمخالفات ومنازعات الزكاة والضريبة ضد قرار لجنة االعتراض المبدئي لألعوام من 
 تم إصدار الضمان البنكي مقابل وديعة 

ُ
2011م إلى 2014م وقدمت ضمان بنكي بمبلغ 12.545 مليون ریال سعودي والمتعلق بااللتزامات الزكوية اإلضافية حيث

مرابحة لشركة عناية بمبلغ 14.0 مليون ريال سعودي لدى البنك السعودي البريطاني.

خالل السنة، أصدرت لجنة االستئناف لمخالفات ومنازعات الزكاة والضريبة قرار بخصوص السنوات المذكورة أعاله، القرار وافق على بعض النقاط مما خفض 
التزام الزكاة إلى 2.1 مليون ریال سعودي. أن الهيئة العامة للزكاة والدخل في صدد إصدار ربط معدل للزكاة بناء على قرار لجنة االستئناف وتحرير الضمان البنكي 

المسجل ضد االلتزام.

أيضا خالل السنة، قامت الهيئة بإصدار ربط للسنوات 2015م إلى 2018م وطالبت فيه بمبلغ زكاة إضافي بمبلغ 9.59 مليون ریال سعودي. قدمت شركة عناية 
اعتراضها على تقييم الهيئة العامة للزكاة والدخل وتنتظر شركة عناية مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل للتقييم.

 إلى فهم شركة عناية ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. تخضع أنظمة الزكاة إلى تفسيرات مختلفة والربوط 
ً
تم احتساب الوعاء الزكوي استنادا

التي ستصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد تختلف عن اإلقرارات الزكوية المقدمة من قبل شركة عناية. وتطبق الزكاة على 81% من المساهمين بينما تطبق 
الضريبة على 19% من المساهمين.

إيراد عمولة مستحقة إىل البنك المركزي السعودي  5-6-2-7

 مع المادة رقم )58( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر من قبل البنك المركزي السعودي، يجب أن تكون نسبة الوديعة 
ً
تماشيا

 للمخاطر التي تواجهها شركة عناية. وقد قامت 
ً
النظامية 10% من رأس المال المدفوع، ويحق للبنك المركزي السعودي أن يرفع النسبة بحد أق�سى إلى 15% وفقا

شركة عناية بإيداع المبلغ والبالغ 30.0 مليون ريال سعودي في بنك معين من قبل البنك المركزي السعودي وال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية دون موافقة 
 بأن العمولة المستحقة على هذا الوديعة مستحقة الدفع للبنك المركزي السعودي. 

ً
البنك المركزي السعودي، علما

في 16 يناير 2019م، قامت شركة عناية بزيادة رأس ماله بمقدار 200.0 مليون ريال سعودي وفي 25 أبريل 2019م، قامت بإيداع وديعة إضافية بمبلغ 15.0 مليون 
ريال سعودي. وعليه، بلغت الوديعة النظامية مبلغ 45.0 مليون ريال سعودي بما يعادل 15.0% من رأس المال المدفوع. 

في 22 أبريل 2020م، قامت شركة عناية بخفض رأس مالها بمقدار 150.0 مليون ريال سعودي ولم تقوم بسحب الودائع الفائضة والبالغة 22.5 مليون ريال سعودي. 

وفي 1 أكتوبر2020م، حصلت شركة عناية على موافقة البنك المركزي السعودي لسحب فائض الودائع وبالتالي تم سحب الوديعة المذكورة في 23 نوفمبر 2020م. 
 تمثل 15% من رأس المال الحالي لشركة عناية. 

ُ
 بلغت الوديعة النظامية كما في 31 ديسمبر 2020م مبلغ 22.5 مليون ريال سعودي حيث

ُ
حيث

االلتزامات المحتملة والتعهدات  5-7

كما في 31 ديسمبر 2020م، لدى شركة عناية خطاب ضمان بمبلغ 12.5 مليون ريال سعودي لصالح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي تم إصدارة مقابل وديعة 
مرابحة لشركة عناية بمبلغ 14.0 مليون ريال سعودي لدى البنك السعودي البريطاني. لم تكن لدى لشركة عناية التزامات رأسمالية قائمة كما في 31 ديسمبر 2020م.

حقوق المساهمين  5-8

يوضح الجدول التالي تفاصيل حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

حقوق المساهمين (: 46الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

22.5%)50.0%(200.0%100,000300,000150,000رأس المال

)19.1%()80.6%(237.4%)29,273()150,860()44,708(خسائر متراكمة

47.8%)19.1%(169.7%55,292149,140120,727إجمالي حقوق المساهمين

14.1%350.0%)71.1%(7742241,008احتياطي مكافأة نهاية الخدمة المتعلق بالتأمين

47.4%)18.5%(166.4%56,066149,364121,735إجمالي حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
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رأس المال

بتاريخ 9 مايو 2018م، أو�سى مجلس اإلدارة شركة عناية بتخفيض رأس مالها من 200.0 مليون ريال سعودي إلى 100.0 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 10 مليون 
سهم عن طريق تخفيضها أو إلغائها مع الخسائر المتراكمة. وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 26 رمضان 1439هـ الموافق 10 يونيو 2018م، 
وافق مساهمون شركة عناية على هذا التخفيض والتغييرات المطلوبة في عقد تأسيس شركة عناية المتعلقة بذلك، بناًء على ذلك، فقد تم تخفيض رأس المال 

والخسائر المتراكمة بمبلغ 100.0 مليون ريال سعودي. تم تخفيض رأس المال من خالل تخفيض سهم واحد من كل سهمين يمتلكها المساهم.

وفي 12 ديسمبر 2018م، وافق مساهمو شركة عناية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال بمبلغ 200.0 مليون ريال سعودي من خالل إصدار 
أسهم حقوق األولية وتم إيداع رأس المال اإلضافي في 16 يناير 2019م. تكبدت شركة عناية تكلفة معامالت بمقدار 5.4 مليون ريال سعودي والمتعلقة بزيادة رأس 

المال والتي تم تحميلها مباشرة على قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2018م.

في 18 يناير 2020م، أو�سى مجلس اإلدارة شركة عناية بتخفيض رأس مالها من 300.0 مليون ريال سعودي إلى 150.0 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 15 مليون 
سهم وذلك لتعويض الخسائر المتراكمة. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 أبريل 2020م، وافق مساهمو شركة 
 لذلك تم تخفيض رأس مال شركة عناية والخسائر 

ً
عناية على هذا التخفيض والتغييرات المطلوبة في النظام األسا�سي لشركة عناية فيما يتعلق بهذا التخفيض. وفقا

المتراكمة بمقدار 150.0 مليون ريال سعودي. تم تخفيض رأس المال من خالل تخفيض سهم واحد لكل سهمين يمتلكها المساهم. الغرض من تخفيض رأس المال 
هو إعادة هيكلة المركز الرأسمالي لشركة عناية بهدف االمتثال لقانون الشركات. لن يكون هناك تأثير لخفض رأس المال على االلتزامات المالية لشركة عناية.

كما في 31 ديسمبر 2020م، بلغ رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع 150.0 مليون ريال سعودي مقسم إلى 15 مليون سهم وقيمة السهم الواحد 10 ريال 
سعودي.

خسائر متراكمة 

سجلت شركة عناية خسائر متراكمة بقيمة 44.7 مليون ريال سعودي و150.9 مليون ريال سعودي و29.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر و2018م و2019م 
و2020م، على التوالي. تم تعويض هذه الخسائر من خالل تخفيض رأس المال بمقدار 100.0 مليون ريال سعودي و150.0 مليون ريال سعودي خالل 2018م 

و2020م، على التوالي.

احتياطي إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة 

يمثل احتياطي إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة الربح أو الخسارة االكتوارية فيما يتعلق باالرتفاع أو االنخفاض في التوقعات المستخدمة لتقييم مكافأة نهاية 
الخدمة.

التدفقات النقدية  5-9

يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

التدفقات النقدية (: 47الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

)26.8%()79.3%(158.8%)22,772()110,081()42,533(صافي النقد الناتج المستخدم في األنشطة التشغيلية

)6.9%()189.9%()196.4%(62,238)69,265(71,843صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)45.3%()100.8%(ال معنى لها)1,615(200,000)5,401(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التمويلية

25.8%83.3%)13.6%(23,90920,65437,851التغير في أرصدة النقد وما في حكمه

53.6%36.4%72.9%32,81256,72177,375النقد وما في حكمه في بداية السنة

42.5%48.9%36.4%56,72177,375115,226النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

مالحظة: يقصد بعبارة »ال معنى لها« أن نسبة االرتفاع تزيد عن 500% أو نسبة االنخفاض تزيد عن %500«. 
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة  

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   5-9-1
يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسنوات المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

األنشطة التشغيلية (: 48الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

)41.1%()68.5%(10.4%)31,911()101,352()91,835(صافي خسارة السنة

تعديالت على البنود غير النقدية

13.4%7.4%19.7%8019591,030استهالك الممتلكات والمعدات

)28.7%()40.7%()14.2%(942808479إطفاء موجودات غير ملموسة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق1,041--استهالك حق استخدام األصول

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق49--تكاليف تمويل عن التزامات تأجير

ال ينطبق)98.2%(ال معنى لها9,962181)122(مخصص / )رد( ديون مشكوك في تحصيلها 

80.6%)71.6%(ال معنى لها)186()655()57(أرباح غير محققة من االستثمارات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)117(--أرباح محققة من االستثمارات

113.1%8.2%320.0%)159()147()35(إطفاء الخصومات - صافي

)26.8%(31.1%)59.1%(2,8341,1591,520مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)87,472()89,266()28,073(%2.1)%68.6()%43.3(

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

ال ينطبق)98.1%()135.2%()638()34,392(97,583أقساط تأمين مدينة

ال ينطبق)83.4%(ال ينطبق)996()5,995(-ذمم معيدي تأمين مدينة

ال ينطبق)81.0%()182.3%(4,823915)5,857(حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

ال ينطبق)95.3%()253.9%(2,00994)1,305(حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

ال ينطبقال ينطبق)200.0%(-610)610(حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز أقساط التأمين

ال ينطبق)79.1%()123.0%()379()1,816(7,889تكاليف اقتناء ووثائق تأمين مؤجلة

 وموجودات أخرى
ً
)21.6%(ال معنى لها)97.0%(13,3464068,195مصاريف مدفوعة مقدما

ال ينطبق)99.4%()172.5%()207()34,875(48,098مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

)100.0%()100.0%(ال معنى لها-)939(66ذمم دائنة لمعيدي التأمين

)74.4%()115.1%()143.4%()8,416(55,582)128,039(أقساط تأمين غير مكتسبة

34.6%)177.8%()332.9%(17,876)22,977(9,866مطالبات تحت التسوية

ال ينطبق)316.4%(39.0%)5,519(1,8352,550مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

ال ينطبق)118.7%(ال معنى لها)2,790(2,44114,894احتياطي عجز أقساط تأمين

ال ينطبق)227.7%(ال معنى لها)1,134(85888احتياطيات فنية أخرى

)42,074()108,498()21,072(%157.9)%80.6()%29.2(

92.5%7.4%244.9%)1,700()1,583()459(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

)26.8%()79.3%(158.8%)22,772()110,081()42,533(صافي النقد من األنشطة التشغيلية

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

مالحظة: يقصد بعبارة »ال معنى لها« أن نسبة االرتفاع تزيد عن 500% أو نسبة االنخفاض تزيد عن 500%. ويقصد بعبارة »ال ينطبق« إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود »أصفار«.

ارتفع النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية بنسبة 158.8% من 42.5 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 110.1 مليون ريال سعودي في 2019م. ونتج ذلك في 
المقام األول عن تسجيل صافي خسارة قبل الزكاة بمقدار 101.4 مليون ريال سعودي في 2019م. وانخفض النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية بنسبة 79.3% من 
110.1 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 22.8 مليون ريال سعودي في 2020م. ويعود ذلك إلى انخفاض صافي الخسارة قبل الزكاة وارتفاع المطالبات تحت التسوية 

خالل الفترة المنهية في 31 ديسمبر 2020م.
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التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية   5-9-2
يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للسنوات المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

األنشطة االستثمارية (: 49الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق-)64,453(-شراء استثمارات

)52.0%(0.7%)77.2%(21,8865,0005,036متحصالت من بيع استثمارات

)16.8%(425.4%)86.8%(51,9816,84635,968المتحصل من استحقاق ودائع مرابحة قصيرة األجل

ال ينطبق)250.0%(ال ينطبق22,500)15,000(-)الزيادة( / النقص في الودائع النظامية

)21.5%()10.4%()31.3%()811()905()1,317(شراء ممتلكات ومعدات

)19.8%()39.6%(6.5%)455()753()707(شراء موجودات غير ملموسة

)6.9%()189.9%()196.4%(62,238)69,265(71,843صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

مالحظة: يقصد بعبارة »ال معنى لها« أن نسبة االرتفاع تزيد عن 500% أو نسبة االنخفاض تزيد عن 500%. ويقصد بعبارة »ال ينطبق« في الجدول أعاله إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود »أصفار«.

يعزى تحول النقد الناتج من األنشطة االستثمارية بمقدار 71.8 مليون ريال سعوي في 2018م إلى نقد مستخدم بقيمة 69.3 مليون ريال سعودي في 2019م إلى شراء 
استثمارات باإلضافة إلى الزيادة في الوديعة النظامية. وسجلت شركة عناية نقد ناتج من األنشطة االستثمارية بمقدار 62.2 مليون ريال سعودي في 2020م مقارنة 
بنقد مستخدم بقيمة 69.3 مليون ريال سعودي في 2019م. ويعزى ذلك في األساس إلى تسجيل متحصل من استحقاق ودائع مرابحة قصيرة األجل بمقدار36.0 مليون 

ريال سعودي ونقص في الودائع النظامية بمقدار 22.5 مليون ريال سعودي في 2020م.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  5-9-3
يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للسنوات المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

األنشطة التمويلية (: 50الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)2018م-2020م(2019م-2020م2018م-2019م

ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق-200,000-إصدار أسهم حقوق أولية

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--)5,401(تكلفة المعاملة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)1,615(--التزامات التأجير المدفوعة

)45.3%()100.8%(ال معنى لها)1,615(200,000)5,401(صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التمويلية

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

مالحظة: يقصد بعبارة »ال معنى لها« أن نسبة االرتفاع تزيد عن 500% أو نسبة االنخفاض تزيد عن 500%. ويقصد بعبارة »ال ينطبق« في الجدول أعاله إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود »أصفار«

يتمثل النقد الناتج من األنشطة التمويلية بمقدار 200.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م بشكل رئي�سي بزيادة رأس مال شركة عناية من خالل إصدار أسهم حقوق 
أولية. وتكبدت شركة عناية تكلفة معامالت 5.4 مليون ريال سعودي والمتعلقة بزيادة رأس المال والتي تم تحميلها مباشرة على قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما 
في 31 ديسمبر 2018م. وارتبطت التزامات التأجير المدفوعة بمقدار 1.6 مليون ريال سعودي في 2020م بتطبيق شركة عناية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( 

 من الربع الثالث من عام 2020م.
ً
اعتبارا
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المعلومات القانونية 

المعلومات القانونية - 6

إقرارات أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة   6-1

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة بما يلي:

أن صفقة االندماج ال تخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.- 1

ا فيها.- 2
ً
أن إصدار األسهم الجديدة ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون شركة أمانة طرف

أن هذا القسم يتضمن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بمستندات صفقة االندماج التي يجب على مساهمي شركة أمانة أخذها - 3
بعين االعتبار للتصويت بشكل مبني على دراية وإدراك.

أنه ال يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى في هذا القسم تؤدي إزالتها إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة.- 4

ويرى أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة بأن صفقة االندماج عادلة ومعقولة، وذلك بعد بذل العناية المهنية الالزمة كما يرونه مناسًبا في ظل الظروف بمساعدة 
مستشاريهم، وبعد األخذ في االعتبار وضع السوق بتاريخ نشر هذا التعميم وفرص النمو المستقبلية للشركة الدامجة والمنافع المتوقعة من صفقة االندماج والرأي 
 راجع 

ً
المقدم من اإلنماء لالستثمار)بصفتها المستشار المالي لشركة أمانة فيما يتعلق بصفقة االندماج( بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 2021/04/29م( )فضال

الملحق )3( »الرأي المقدم من المستشار المالي« من هذا التعميم( بما مفاده بأنه في تاريخ تقديم الرأي إلى مجلس إدارة شركة أمانة ووفًقا للعوامل واالفتراضات 
الموضحة في ذلك الرأي فإن اإلنماء لالستثمار ترى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج عادل من وجهة نظر مالية.

كما يرى أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة أن صفقة االندماج تصب في مصلحة شركة أمانة ومساهميها، وبالتالي يوصون باإلجماع لمساهمي شركة أمانة بالموافقة 
على قرارا االندماج. وعند تقديمهم لهذه التوصية، فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة في االعتبار المشورة الخارجية التي تلقوها بشأن المسائل القانونية 

والمالية واالكتوارية والمحاسبية واالستراتيجية وغيرها من المسائل المتعلقة بالصفقة.

كما تجدر اإلشارة بأن جميع أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة، الذين سيقومون بالتصويت على قرارات االندماج في الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة 
بصفقة االندماج، سيصوتون بالموافقة على قرارات االندماج.

وتجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة لم يأخذوا في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف 
الخاصة بكل مساهم نظًرا الختالف الظروف واألوضاع واألهداف الخاصة بكل منهم.

وعليه، يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة على ضرورة قيام مساهمي شركة أمانة بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له بخصوص صفقة 
االندماج ويجب عليه االعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة االندماج للتأكد من مدى مالئمة صفقة االندماج والمعلومات الواردة في هذا التعميم لألهداف 

االستثمارية واألوضاع المالية الخاصة بهم.

ملخص الهيكل القانوني لصفقة االندماج   6-2

سيتم تنفيذ صفقة االندماج وفًقا ألحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من المادة 49 من الئحة االندماج واالستحواذ. 
وبعد استيفاء جميع شروط اتفاقية االندماج والملخصة في القسم )6-5( )»البنود والشروط الجوهرية المسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية االندماج«( من 
هذا التعميم )مع العلم أنه ال يجوز تعديل أي من هذه الشروط أو التنازل عنها إال بموافقة كال الشركتين( وإتمام صفقة االندماج، ستنتقل جميع أصول والتزامات 
شركة عناية إلى شركة أمانة. وعند نفاذ قرار االندماج، فستستمر شركة أمانة في الوجود، أما شركة عناية فستنق�سي بقوة النظام وسيلغى إدراج جميع أسهمها 
في تداول ومن ثم يكتمل انقضاء شركة عناية وإلغاء سجلها التجاري، وستقوم شركة أمانة نتيجة لصفقة االندماج بإصدار أسهم العوض لمساهمي شركة عناية 

المقيدين في سجل مساهمي شركة عناية كما في نهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج.

كما اتفقت الشركتان بموجب اتفاقية االندماج على معامل المبادلة والذي يتمثل في حصول مساهمي شركة عناية على عدد )1.05720160( سهم في شركة أمانة 
مقابل كل )1( سهم يملكونه في شركة عناية، وسيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون )15,858,024( 
سهم عادي مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها عشرة )10( رياالت سعودية بحيث يكون إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره مائة 
وثمان وخمسون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ومئتان وأربعون )158,580,240( ريال سعودي. وستصدر هذه األسهم من خالل زيادة رأس مال شركة أمانة المدفوع 
بالكامل بنسبة )121.9848%( من رأس المال الحالي من مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف 
ومئتان وأربعون )288,580,240( ريال سعودي وزيادة عدد األسهم المصدرة لشركة أمانة من ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم عادي إلى ثمان وعشرون مليون 
وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون )28,858,024( سهم مدفوعة بالكامل. وعند إتمام صفقة االندماج، ستكون ملكية مساهمي شركة أمانة الحاليين ما 

نسبته )45%( من رأس مال الشركة الدامجة، وستكون ملكية مساهمي شركة عناية ما نسبته )55%( من رأس مال الشركة الدامجة.

كما اتفقت الشركتين بموجب اتفاقية االندماج على عدد من التعهدات والضمانات ومنها - على سبيل المثال ال الحصر: 

أن ال يقوم أي من الطرفين في الفترة بين تاريخ اتفاقية االندماج و تاريخ نفاذ قرار اإلندماج بأي تغييرات أو قرارات قد تؤثر تأثير ضار على األعمال  	
التجارية أو األصول أو اإلدارة، ويجب على كل طرف أن يدير أعماله التشغيلية وفق المعتاد، 

ال يجوز ألي من الطرفين القيام بأي عمليات تشغيلية خارج عملياته المعتادة دون الحصول على موافقة كتابية وصريحة من الطرف اآلخر وبشكل  	
مسبق،

يجب أن يضمن حصول ممثلي ومستشاري لطرف اآلخر على حق الوصول لفحص الدفاتر والسجالت، بناًء على طلبه.  	
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إن التزام شركة أمانة بهذه التعهدات والضمانات دون الم�سي قدما في صفقة االندماج سيكلف الشركة الدامجة األعباء المالية بسبب تعيين المستشارين الماليين 
والقانونيين واالكتواريين والمحاسبين لشركة أمانة األمر الذي سيحمل شركة أمانة نفقات مما له األثر السلبي والجوهري على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها 
وتوقعاتها المستقبلية )لمزيد من التفاصيل حول التعهدات والضمانات يرجى مراجعة القسم رقم )6-5( »البنود والشروط الجوهرية المسبقة أو التعهدات الواردة 

في اتفاقية االندماج« من هذا التعميم(. 

وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة االندماج:

الشكل رقم )3(: هيكل صفقة االندماج 

قبل االندماج

رشكة عنايةرشكة أمانة

مساهمي رشكة أمانة

٪١٠٠٪١٠٠

مساهمي رشكة عناية

رشكة أمانة (الرشكة الدامجة)

بعد االندماج

مساهمي رشكة أمانة

٪٥٥٪٤٥

مساهمي رشكة عناية

انقضاء رشكة عناية السعودية �تأمني التعاوين

المصدر: المستشار المالي، شركة أمانة، شركة عناية

الموافقات االلزمة إلتمام صفقة االندماج   6-3

الموافقات الحكومية  6-3-1
تتطلب صفقة االندماج الحصول على عدد من الموافقات الحكومية، وهي على النحو التالي:

الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االندماج، )تم الحصول على عدم ممانعة الهيئة أ. 
العامة للمنافسة بتاريخ 1442/12/04هـ )الموافق 2021/07/14م((

الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة أمانة، وقد تم الحصول موافقة البنك المركزي ب. 
السعودي بتاريخ 1443/04/18هـ )الموافق 2021/11/23م(  

الحصول على موافقة تداول على طلب شركة أمانة إدراج األسهم الجديدة المصدرة لصالح مساهمي شركة عناية، وقد تم الحصول على موافقة ج. 
تداول بتاريخ 1443/04/24ه )الموافق 2021/11/29م(

الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة أمانة وطلب نشر مستند العرض المقدم من شركة أمانة إلى مساهمي د. 
شركة عناية، وقد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1443/05/02ه )الموافق 2021/12/06م( 

الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غير ه. 
العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة االندماج، وسيتم اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية على موقع تداول.

موافقة الجمعية العامة غير العادية   6-3-2
تتمثل أحد شروط إتمام صفقة االندماج في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة وشركة عناية على صفقة االندماج وذلك على النحو التالي:

موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي شركة أمانة على قرارات االندماج.- 1

موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي شركة عناية على قرارات االندماج.- 2

وستقوم شركة أمانة بالتقدم لهيئة السوق المالية بطلب لدعوة الجمعية العامة غير العادية بعد نشر هذا التعميم. وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية 
في هذا الخصوص، ستقوم شركة أمانة بنشر الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة على أن تنعقد خالل مدة ال تقل عن )21( يوم على األقل من 
تاريخ نشر الدعوة للجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أمانة. يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة صحيًحا إذا حضره مساهمون يمثلون 
على األقل نصف رأس مال شركة أمانة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة 
النعقاد االجتماع األول، )بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة 
النعقاد االجتماع األول عند عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع(. ويكون االجتماع الثاني صحيًحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على 
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األقل. وفي حال لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، فستقوم شركة أمانة بالتقدم إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها على انعقاد اجتماع ثالث 
ا كان عدد األسهم الممثلة فيه. وعند الحصول على موافقتها، ستقوم شركة أمانة بنشر الدعوة الجتماع   أيًّ

ً
للجمعية العامة غير العادية ويكون االجتماع الثالث صحيحا

الجمعية العامة غير العادية وسيتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد مدة ال تقل عن واحد وعشرين )21( يوم من تاريخ نشر الدعوة. 

ويحق لجميع المساهمين المقيدين بسجل مساهمي شركة أمانة بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج حضور 
الجمعية. وسيكون بإمكان المساهم الحضور والتصويت على جدول األعمال )سواء بنفسه أو بواسطة التصويت اإللكتروني أو عن طريق الوكالة( وفًقا لإلجراءات 
ذات العالقة. سواء كان هذا الشخص مساهًما في شركة أمانة أو غير ذلك، وشرط أال يكون هذا الشخص من أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة أو أي من موظفي شركة 
ا عليه من الغرفة التجارية أو من أحد األشخاص المرخص لهم من هيئة 

ً
أمانة. ويجب أن يكون التوكيل خطًيا وموقًعا عليه من قبل المساهم المفوض ومصادق

السوق المالية أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. ويجب على الوكيل إبراز أصل التوكيل المصادق عليه يوم اجتماع الجمعية باإلضافة إلى 
صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر أو هوية المقيم للوكيل. كما سيتمكن المساهمين من التصويت عن بعد )إلكترونًيا( على بنود جدول أعمال الجمعية العامة 
غير العادية الخاصة باالندماج. سيكون التصويت اإللكتروني متاًحا قبل )3( أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية على األقل، وسيتم تحديد التواريخ التي 

سيتاح فيها التصويت اإللكتروني ضمن الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ستتم الموافقة على قرارات االندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج إذا صدر قرار الموافقة بأغلبية ثالث أرباع األسهم 
الممثلة في االجتماع )سواء باإلصالة أو بالوكالة(. كما أنه ال يحق للمساهم الذي يملك أسهًما في كل من شركة أمانة وشركة عناية التصويت على قرارات االندماج إال من 
خالل الجمعية العامة غير العادية إلحدى الشركتين. تحسب األصوات في الجمعيات العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، والمساهم الذي ال يحضر 

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة سواء شخصيا أو عن طريق وكيل أو الكترونيا سيخسر حقه في التصويت على قرارات الجمعية.

كما سيكون بمقدور المساهمين التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن بعد )إلكترونًيا( عن طريق خدمة »تداوالتي« المقدمة من تداول، 
على أن يكون المساهمون قد قاموا بالتسجيل في خدمة »تداوالتي« علًما بأن التسجيل والتصويت في خدمات »تداوالتي« متاح مجاًنا لجميع المساهمين. للمزيد من 
المعلومات الرجاء زيارة الرابط: www.tadawulaty.com.sa سيكون التصويت اإللكتروني متاًحا قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثالثة أيام على األقل، وسيتم 

تحديد التواريخ التي سيتاح فيها التصويت اإللكتروني في دعوة الجمعية العامة غير العادية.

تحسب األصوات في الجمعيات العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وسيخسر المساهم الذي يعتذر عن حضور الجمعية العامة غير العادية )سواء 
بنفسه أو بواسطة التصويت اإللكتروني أو عن طريق الوكالة( حقه في التصويت في الجمعية العامة غير العادية ولن تؤخذ األصوات المرتبطة بأسهمه في عين االعتبار.

فترة اعتراض الدائنين  6-3-3
وفًقا ألحكام المادة )193( من نظام الشركات، فإنه يحق لدائني شركة عناية االعتراض على صفقة االندماج خالل فترة اعتراض الدائنين )والتي تمتد لمدة 30 يوم 
من تاريخ نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على صفقة االندماج(. بناًء عليه، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين على صفقة 
االندماج، ستقوم كل من شركة أمانة وشركة عناية بنشر قرارات الجمعية العامة غير العادية، وسيشير هذا اإلعالن إلى حق دائني شركة عناية االعتراض على صفقة 
االندماج من خالل إرسال خطاب مسجل إلى المقر الرئي�سي لشركة عناية خالل )30( يوًما من تاريخ نشر نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج. 
ا بعد انقضاء )30( يوًما من اإلعالن عنه وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من أي من دائني شركة عناية على صفقة االندماج. وفي 

ً
سيكون قرار االندماج نافذ

حال تقدم أي من الدائنين باعتراضهم خالل المدة المشار إليها فسيتم إيقاف االندماج إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو إلى أن تقوم شركة عناية بالوفاء بالدين 
، أو أن تقوم شركة عناية أو شركة أمانة بتقديم ضمان كاٍف للوفاء بالديون اآلجلة والمقبولة وفي حال التقدم بأي مديونات لم تسجل في القوائم المالية 

ً
إن كان حاال

.
ً
 إن كان آجال

ً
لشركة عناية فيتم حينها اللجوء إلى الجهات القضائية المعنية حسب كل دينا

ملخص االتفاقيات الجوهرية الخاصة بصفقة زيادة رأس المال لغرض االندماج   6-4

اتفاقية االندماج  6-4-1
أبرم كال من شركة أمانة وشركة عناية اتفاقية االندماج بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 2021/04/29م( والتي قد تضمنت شروط خاصة لتنفيذ صفقة االندماج 
وفقا للخطوات واإلجراءات ومعامل المبادلة المحددة في تعميم المساهمين، باإلضافة إلى تعهدات وضمانات معينة من قبل إدارة الشركتين. وبالتالي ستخضع صفقة 

االندماج إلى الشروط المبينة في بنود اتفاقية االندماج والمذكورة أدناه. 

البنود والشروط الجوهرية المسبقة أو التعهدات الواردة يف اتفاقية االندماج  6-5

الشروط المسبقة   6-5-1
بحسب البند رقم )4( من اتفاقية االندماج هناك عدد من الشروط التي يجب استيفاؤها لغرض إتمام صفقة االندماج. وقد التزمت الشركتين بالسعي الستيفائها في 
أقرب وقت ممكن والتنسيق فيما بينهما في هذا الشأن، كما اتفقت الشركتين على عدم جواز تعديل أي من تلك الشروط أو التنازل عنها إال بالموافقة الخطية لكال 

الشركتين. وفيما يلي ملخص لتلك الشروط: 

الحصول على موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، على إتمام صفقة االندماج. أ. 

الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بصفقة االندماج. وفًقأ لبنود صفقة االندماج.ب. 

موافقة تداول على طلب شركة أمانة إلدراج األسهم المصدرة لصالح مساهمي شركة عناية. ت. 

الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة أمانة عبر إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي ث. 



94 | رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني

المعلومات القانونية 

شركة عناية لغرض تنفيذ االندماج. بما في ذلك الموافقة على مستند العرض وعلى تعميم المساهمين، بما يتوافق مع الئحة االندماج واالستحواذ 
وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية.

التغيرات الجوهرية السلبية  6-5-2
في حال تبين ألي من الطرفين حدوث )أو احتمال حدوث( أي تغيير جوهري سلبي ينتج عنه انخفاض في صافي القيمة الدفترية المعدلة )والمتفق عليها بموجب اتفاقية 
 بذلك. وعليه، يجتمع ممثلي الشركتين لمناقشة ظروف وأسس التغيير 

ً
 فورا

ً
االندماج( بنسبة 20% أو أكثر ألي من الشركتين، يقت�سي أن يتم إخطار الطرف اآلخر كتابة

الجوهري السلبي وذلك ضمن فترة ال تتعدى عشرة أيام عمل من تاريخ اإلخطار، وفي حالة نزاع أي من الطرفين على أن وقوع حدث )أحداث( أو حالة )حاالت( أدى إلى 
تغيير جوهري سلبي، يجب على الطرفين تعيين خبير مستقل من إحدى شركات التدقيق األربع الكبرى )ديلويت، إرنست ويونغ، كيه بي إم جي، برايس واترهاوس كوبرز( 
ل تغيير جوهري سلبي أم ال. يتحمل الطرفين بالتساوي 

ّ
ليعمل كخبير ال كمحكم، لمراجعة الظروف وإصدار تقرير يكون نهائًيا وملزًما لألطراف حول كون ما حدث يشك

جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بتعيين الخبير، في حال كان قرار الخبير بعدم حدوث تغيير جوهري سلبي فإن الطرف المدعي حدوث مثل هذا الحدث يكون مسؤوال 
عن تعويض الطرف اآلخر تكاليف تعيين الخبير. ال بد من االتفاق على هوية الخبير من قبل األطراف، وفي حال عدم قدرة ممثلي الشركتين على االجتماع في غضون 
عشرة )10( أيام عمل من تاريخ استالم اإلخطار أو في حال لم يتفق ممثلي الشركتين على تحديد خبير خالل ۲۰ يوم من استالم اإلخطار، فإنه يحق للطرف الذي يدعي 
حدوث تغيير جوهري سلبي أن يتقدم بطلب إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري لغرض واحد وهو تعيين خبير ويكون هذا الخبير ملزًما للطرفين. وبحسب اتفاقية 

االندماج يكون قرار المركز السعودي للتحكيم التجاري ملزم في عملية اختيار الخبير في حال لم يصل الطرفين إلى االتفاق على تعيين خبير.

في حال اتفق الطرفين أو اعتبر الخبير المعين أن الحدث أو الظرف يشكل فعال تغييًرا جوهرًيا سلبًيا يعود لألطراف القيام بما يلي:

االتفاق على الم�سي قدًما بالصفقة وفًقا لبنود اتفاقية االندماج بغـض النظـر عـن التغييـر الجوهـري السـلبي لـدى إحـدى الشركتين؛ أو - 1

يجوز للطرف الذي ال تتأثر أعماله بالتغيير السلبي الجوهري إنهاء اتفاقية االندماج والمطالبة بالدفع الفوري لرسوم اإلنهاء من الطرف اآلخر )لمزيد - 2
من التفاصيل حول رسوم اإلنهاء، يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم )6-5-3( »شروط إنهاء الصفقة/اتفاقية االندماج« من هذا التعميم(، بشرط 
 للتفاوض بحسن نية بشأن أي مراجعات 

ً
أنه قبل إنهاء اتفاقية االندماج والمطالبة بالدفع الفوري لرسوم اإلنهاء، يجب على الطرفين السعي أوال

لشروط اتفاقية االندماج، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إعادة التفاوض على نسبة الصرف، بقصد توصل الطرفين إلى اتفاق للم�سي 
قدًما في عملية الدمج. في حالة عدم تمكن األطراف من الموافقة على أي مراجعات التفاقية االندماج عن طريق المفاوضات بحسن نية في غضون 
أربعة عشر )14( يوم عمل بعد اتفاق األطراف أو قرار ملزم من الخبير بحدوث تغيير سلبي جوهري، فإنه يجوز للطرف الذي ال تتأثر أعماله بالتغيير 

السلبي الجوهري إنهاء اتفاقية االندماج على الفور والمطالبة بالدفع الفوري لرسوم اإلنهاء من الطرف اآلخر.

ويبقى حق أي طرف في إنهاء اتفاقية االندماج والمطالبة بالدفع الفوري لرسوم اإلنهاء بموجب البند رقم 8.2 )ب( من اتفاقية االندماج الموضحة - 3
أحكامها في الفقرة )2( أعاله، يجب أن يكون عن طريق إخطار كتابي في غضون ثالثين )30( يوم عمل من استالم اإلشعار )في حالة عدم نزاع أحد 
األطراف على وجود تغيير سلبي جوهري( أو في موعد ال يتجاوز ثالثين )30( يوم عمل من إصدار القرار النهائي والملزم للخبير )حيث يكون وجود تغيير 
سلبي جوهري متنازع عليه من قبل أحد األطراف وأكده الخبير(، وإال فإن هذا الحق في إنهاء اتفاقية االندماج والمطالبة برسوم اإلنهاء بموجب 
 على الم�سي في عملية 

ً
البند رقم 8.2 )ب( من اتفاقية االندماج الموضحة في الفقرة )2( أعاله سينتهي ويعتبر الطرف الذي قدم اإلشعار موافقا

االندماج وفًقا لبنود اتفاقية االندماج.

شروط إنهاء الصفقة/اتفاقية االندماج  6-5-3
نص البند رقم )7.1( من اتفاقية االندماج على أنه إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط المسبقة أو التنازل عنها )إذا كان باإلمكان التنازل عنها(، قبل أو في تاريخ اإلنهاء، 
، يجوز ألي من الطرفين إنهاء صفقة االندماج بإخطار كتابي للطرف اآلخر وبما يتما�سى مع أحكام البند رقم )7.3( من 

ً
ومالم يتفق األطراف على خالف ذلك كتابة

اتفاقية االندماج، بشرط أن يكون الحق في إنهاء الصفقة غير متاح ألي طرف أخفق في الوفاء بااللتزامات الجوهرية أو كان السبب الرئي�سي لإلخفاق في أو قبل تاريخ 
اإلنهاء. 

مع عدم اإلخالل بالبنود التالي ذكرها من اتفاقية االندماج وهي البند رقم )7.1( من اتفاقية االندماج الموضحة أحكامها في الفقرة أعاله، والبند رقم )8( من اتفاقية 
االندماج الموضحة أحكامها في القسم الفرعي رقم )6-5-2( »التغيرات الجوهرية السلبية« من هذا التعميم، و البند رقم )9( من اتفاقية االندماج والذي يتطرق 

لحاالت القوة القاهرة، يجوز إنهاء الصفقة في أي وقت قبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج عند حدوث أي من األمور التالية:

بناًء على موافقة مشتركة وخطية بين كل من شركة أمانة وشركة عناية على إنهاء صفقة االندماج.- 1

بناًء على إخطار كتابي للطرف اآلخر في حال:- 2

دخول أي نظام معمول به حيز التنفيذ مما يجعل إتمام االندماج غير قانوني أو محظور بأي شكل آخر؛ أوأ. 

أي حكم أو أمر قضائي أو أمر أو مرسوم صادر عن أي سلطة حكومية أو محكمة أو هيئة تنظيمية ذات اختصاص قضائي يوجه األطراف إلى ب. 
وقف االندماج ويصبح هذا الحكم أو األمر القضائي أو األمر أو المرسوم نهائًيا وغير قابل لالستئناف؛ أو

حصول حدث قوة قاهرة وامتداده ألكثر من شهرين )2( وفًقا للبند رقم )9( من اتفاقية االندماج )والذي يبين حاالت القوة القاهرة(، ومع ذلك، ت. 
يجوز للطرفين االتفاق كتابًيا على تمديد الفترة المنصوص عليها في هذه الفقرة إلى أي فترة أخرى.

عدم التزام أي من الطرفين تجاه الطرف اآلخر بموجب البند رقم )5.3( أ من اتفاقية االندماج والذي ينص على االمتناع عن اتخاذ أي إجراء )سواء - 3
مباشر أو غير مباشر( لتشجيع أو بدء الدخول أو البحث عن الدخول في مناقشات أو مفاوضات مع أي كيان آخر فيما يتعلق بأي عملية اندماج أو 
عملية أخرى مماثلة، أو اتخاذ أي إجراء بخالف ذلك من أي نوع )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر توصية مجلس إدارة الطرف المعني إلى 
مساهمي هذا الطرف بعرض أعلى أو عرض منافس يتعارض مع شروط مستند العرض( والذي من شأنه أن يضر بقدرة األطراف على إتمام الشروط 

واألحكام بموجب اتفاقية االندماج لتحقيق عملية االندماج.
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من قبل أي من الطرفين وفًقا للبند رقم 8.2 )ب( من اتفاقية االندماج والموضح أحكامه في القسم الفرعي رقم )6-5-2( »التغيرات الجوهرية - 4
السلبية« من هذا التعميم.

من قبل أي من الطرفين إذا كان الطرف اآلخر قد انتهك أو فشل في تنفيذ أي من مواثيقه أو اتفاقياته المنصوص عليها في اتفاقية االندماج، والتي قد - 5
يؤدي خرقها أو الفشل في أداءها إلى فشل هذا الطرف اآلخر في أداء جميع الجوانب الجوهرية لجميع التزاماته بموجب اتفاقية االندماج المطلوب 
أن يؤديها اعتباًرا من تاريخ نفاذ قرار اإلندماج أو قبله، وأي خرق أو فشل في األداء إذا لم يتم عالجه من قبل هذا الطرف المخل في غضون ثالثين 

)30( يوًما بعد إرسال إشعار كتابي إليه، أو التي ال يمكن عالجها لطبيعتها أو توقيتها.

عند إنهاء صفقة االندماج، ال يتحمل األطراف أي مسؤولية أو التزام إضافي بموجب صفقة االندماج باستثناء ما يتعلق بما يلي:

دفع رسوم اإلنهاء وفًقا للبند رقم 8.2 ب من اتفاقية االندماج والموضحة أحكامها في القسم الفرعي رقم )6-5-2( »التغيرات الجوهرية السلبية« - 1
من هذا التعميم والبند رقم 10 من اتفاقية االندماج الموضحة أحكامها في القسم الفرعي رقم )6-5-4( »رسوم اإلنهاء« من هذا التعميم. و

المطالبات التي نشأت قبل أو أدت إلى اإلنهاء؛ و- 2

األحكام الواردة في صفقة االندماج التي تم التعبير عنها لتظل سارية بعد إنهاء اتفاقية االندماج، واألحكام ذات الصلة بالبنود التالية من اتفاقية - 3
االندماج:

البند رقم )3( من اتفاقية االندماج الذي ينص على أحكام التمثيل والضمانات؛ حيث كال الشركتين تتعهدان بأن جميع ما قدموه من ضمانات أ. 
هي ضمانات صحيحة، ودقيقة، و غير مضللة في تاريخ توقيعه اتفاقية االندماج وحتى تاريخ نفاذ قرار االندماج. وال تحتوي أي من الضمانات 
الُمقدمة من الشركتين أي بيان غير صحيح أو منقوص قد يؤثر على رغبة الشركتين في استكمال صفقة االندماج. كما وأنه تتعهد كال الشركتين 
بإخطار األخرى عن طريق خطاب إفصاح تكميلي حال علمها بأي معلومات تجعل الضمانات الُمقدمة من قبلها ضمانات غير صحيحة أو غير 

دقيقة أو مضللة في أي جانب جوهري. 

البنود من )10( إلى )21( من اتفاقية االندماج والتي توضح األحكام المتعلقة بالتالي: 1- رسوم اإلنهاء، 2- اإلعالنات والسرية، 3- مجمل اتفاقية ب. 
االندماج، 4- التعديالت، 5- عدم اإلحالة، 6-التعويضات والتنازل، 7- حقوق الطرف الثالث، 8-التكاليف، 9- التأكيدات، 10- اإلخطارات، 

11- النظام الحاكم واالختصاص القضائي، 12- نسخ العقد. 

على أن يتعاون الطرفان ويعمالن مًعا إلنهاء جميع االتفاقيات المبرمة والتراخيص والموافقات الصادرة، وسحب جميع الطلبات المعلقة المقدمة فيما يتعلق 
بالمعامالت المنصوص عليها في اتفاقية االندماج.

رسوم اإلنهاء  6-5-4
تم االتفاق على تحديد رسوم اإلنهاء بمبلغ قدره )3,500,000( ثالثة ماليين وخمسمائة ألف ريال سعودي، تمثل رسوم وتكاليف االستشارات المالية والقانونية 

واالكتوارية وغيرها من المصاريف التي تكبدتها كل من الشركتين الستكمال صفقة االندماج.

بموجب البند رقم )10.1( من اتفاقية االندماج والذي يشير إلى موافقة شركة عناية على االلتزام بالموارد وتكبد النفقات والتكاليف القانونية  	
وغيرها من التكاليف في تعزيز مصلحة عناية في االندماج، تتعهد شركة أمانة بدفع رسوم اإلنهاء إلى شركة عناية أو وفًقا لما قد توجهه شركة عناية 
) وعلى أي حال في غضون )5( أيام عمل بعد طلب شركة عناية( وفي حال انقضت فترة الدمج بعد تاريخ اتفاقية االندماج، أو إذا تم إنهاء اتفاقية 

االندماج نتيجة ألي مما يلي:

في حال قرر مجلس إدارة شركة أمانة عدم التوصية لمساهمي شركة أمانة بالتصويت لصالح العرض، أو قرر سحب توصيته بهذا الخصوص - 1
أو تعديلها بشكٍل جوهري عّما هو محدد في تعميم المساهمين أو أو�سى إلى مساهمي شركة أمانة بعرض غير الوارد في مستند العرض.

في حال عدم القيام بالخطوات الالزمة في حدود سلطة شركة أمانة، والتي تكون مناسبة أو مطلوبة إلنفاذ صفقة االندماج، وذلك إلحداث - 2
قبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج )باستثناء أي خطوات وافقت عليها شركة عناية كتابًيا تفيد أن شركة أمانة ال تحتاج إلى اتخاذ أو ليس مطلوًبا 

التخاذها وفًقا ألحكام صفقة االندماج(.

باستثناء أحكام اإلنهاء على النحو المنصوص عليه في البند رقم )7.2( أ من اتفاقية االندماج والتي تشير على أنه يجوز إنهاء اتفاقية االندماج - 3
في أي وقت قبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج باالتفاق الخطي من قبل األطراف و البند رقم )7.2( )ب( من اتفاقية االندماج التي تشير على أنه يجوز 
إنهاء اتفاقية االندماج في أي وقت قبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج وذلك بإخطار خطي من أحد األطراف للطرف اآلخر في حال: 1- دخول أي نظام 
مطبق حيز التنفيذ يجعل إتمام االندماج غير قانوني أو محظور بطريقة أخرى؛ أو 2- أي حكم أو أمر قضائي أو أمر أو مرسوم من أي سلطة 
حكومية أو محكمة أو هيئة تنظيمية ذات اختصاص قضائي مختص يأمر األطراف بوقف االندماج ويصبح هذا الحكم أو األمر اإلجباري أو األمر 
أو المرسوم نهائًيا وغير قابل لالستئناف؛ أو 3- حدوث قوة قاهرة وتمتد ألكثر من شهرين )2( وفًقا للبند رقم )9( من اتفاقية االندماج بشرط 
أن يتفق الطرفان كتابة على تمديد الفترة المنصوص عليها في هذه الفقرة إلى أي فترة أخرى )مع مراعاة أحكام البند رقم )7.1( من اتفاقية 
االندماج الموضح أحكامه في القسم الفرعي رقم )6-5-3( »شروط إنهاء الصفقة/اتفاقية االندماج« من هذا التعميم، والبند رقم )8( من 
اتفاقية االندماج الموضح أحكامه في القسم الفرعي رقم )6-5-2( »التغيرات الجوهرية السلبية« من هذا القسم و البند رقم )9( من اتفاقية 
االندماج والذي يتطرق لحاالت القوة القاهرة( تتسبب أمانة في االندماج أو العرض الوارد في مستند العرض أو تعميم المساهمين، حسب 

مقت�سى الحال، أن يسقط أو يسحب؛ أو

أن تنهي شركة عناية صفقة االندماج بما يتوافق مع البند رقم )7.2( )ج( من اتفاقية االندماج الذي يوضح أنه يجوز إنهاء اتفاقية االندماج - 4
في أي وقت قبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج من قبل أي من الطرفين في حال خرق الطرف اآلخر اللتزاماته، باإلضافة إلى البند رقم )7.2( )د( من 
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اتفاقية االندماج الذي يوضح أنه يجوز إنهاء اتفاقية االندماج في أي وقت قبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج من قبل أي من الطرفين وفًقا للبند 8.2 
)ب(، والبند رقم )7.2( )ه( من اتفاقية االندماج الذي يوضح أنه يجوز إنهاء اتفاقية االندماج في أي وقت قبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج من قبل 
أي من الطرفين إذا كان الطرف اآلخر قد خالف أو فشل في تنفيذ أي تعهداته المنصوص عليها في اتفاقية االندماج، وتكون تلك المخالفة أو 
الفشل في األداء تؤدي إلى فشل الطرف اآلخر في أداء جميع النواحي الجوهرية جميع التزاماته بموجب اتفاقية االندماج ألدائها اعتباًرا من تاريخ 
نفاذ قرار اإلندماج أو قبله، وأي مخالفة أو فشل في األداء ال يمكن تصحيحها من قبل هذا الطرف اآلخر في غضون ثالثين يوًما بعد إشعار خطي 
لهذا الطرف اآلخر، أو التي ال يمكن تصحيحها بطبيعتها أو توقيتها، أو البند رقم )8.2( )ب( من اتفاقية االندماج والموضح في الفقرة الفرعية 

رقم )6-5-2( »التغيرات الجوهرية السلبية« من هذا التعميم. 

وبموجب البند رقم )10.2( من اتفاقية االندماج والذي يشير إلى موافقة شركة أمانة على االلتزام بالموارد وتكبد النفقات والتكاليف القانونية  	
وغيرها من التكاليف في تعزيز مصلحة أمانة في االندماج، تتعهد شركة عناية بدفع رسوم اإلنهاء إلى شركة أمانة أو وفًقا لما قد توجهه شركة أمانة 
) وعلى أي حال في غضون )5( أيام عمل بعد طلب شركة أمانة( وفي حال انقضت فترة الدمج بعد تاريخ اتفاقية االندماج، أو إذا تم إنهاء اتفاقية 

االندماج نتيجة ألي مما يلي:

في حال قرر مجلس إدارة شركة عناية عدم التوصية لمساهمي شركة عناية بالتصويت لصالح العرض، أو قرر سحب توصيته بهذا الخصوص أ. 
أو تعديلها بشكٍل جوهري عّما هو محدد في تعميم المساهمين أو أو�سى إلى مساهمي شركة عناية بعرض غير الوارد في مستند العرض، أو أو�سى 

بعرض أعلى أو منافس للعرض الوارد في مستند العرض.

في حال عدم القيام بالخطوات الالزمة في حدود سلطة شركة عناية، والتي تكون مناسبة أو مطلوبة إلنفاذ صفقة االندماج، وذلك إلحداث ب. 
تاريخ قبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج )باستثناء أي خطوات وافقت عليها شركة أمانة كتابًيا تفيد أن شركة عناية ال تحتاج إلى اتخاذ أو ليس 

مطلوًبا التخاذها وفًقا ألحكام صفقة االندماج(.

باستثناء أحكام اإلنهاء على النحو المنصوص عليه في البندين )7.2( )أ( و 7.2 )ب( من اتفاقية االندماج والموضح أحكامها في الفقرة )3( أعاله ت. 
ودون اإلخالل بالبند رقم )7.1( الموضح أحكامه في القسم الفرعي رقم )6-5-3( »شروط إنهاء الصفقة/اتفاقية االندماج« من هذا التعميم، 

تتسبب شركة عناية في إنهاء االندماج أو سحبه؛ أو

تتخذ شركة عناية أي إجراء يمثل إجراء يخالف المادة )36( )أ( من الئحة االندماج واالستحواذ »القيود واإلجراءات المثبطة: موافقة ث. 
الجمعية العامة للمساهمين: والتي نصت على أنه ال يجوز لمجلس إدارة الشركة المعروض عليها – خالل فترة العرض )أو قبل بداية فترة 
العرض إذا كان لدى مجلس إدارة الشركة المعروض عليها سبب يجعله يعتقد بوجود عرض حقيقي وشيك الحدوث( – القيام بأي من اآلتي 
دون موافقة الجمعية العامة للمساهمين )باستثناء ما نص عليه في عقد ملزم مبرم مسبًقا(: 1( إصدار أي أسهم مصرح بها غير مصدرة. 2( 
إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مصدرة. 3( إنشاء أو إصدار و السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو 
حقوق اكتتاب في أسهم. 4( بيع أو التصرف أو االستحواذ، أو الموافقة على بيع أو التصرف أو االستحواذ على أي أصول ذات قيمة تساوي 
10% أو أكثر من صافي موجودات الشركة المعروض عليها وفًقا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة، أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث، 
سواًء عن طريق صفقة واحدة أم عدة صفقات. 5( شراء الشركة المعروض عليها ألسهمها. 6( إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي 
للشركة. ويجب أن تتضمن مذكرة الدعوة لعقد الجمعية العامة للمساهمين معلومات عن العرض أو العرض المحتمل«، والذي يكون له تأثير 
« إذا تم اتخاذه إلى جانب أي إجراءات أخرى تندرج ضمن 

ً
جوهري سلبي على شركة عناية )ولهذه األغراض، يجب أن يكون اإلجراء »جوهريا

هذه الفقرة )ث( التي توضح أحكام البند رقم )10.2( د من اتفاقية االندماج، تبلغ أو تزيد عن مبلغ إجمالي قدره 1,500,000 ريال سعودي 
)مليون وخمسمائة ريال سعودي( وبعد ذلك أخطرت شركة أمانة شركة عناية عن رغبتها في االنسحاب من االندماج )و لهذه األغراض، فإن 
 ينتهك المادة 

ً
اإلجراءات المتخذة بموافقة خطية مسبقة من شركة أمانة )ال يتم حجبها أو تأخيرها بشكل غير معقول( ال تعتبر إجراًء معرقال

36 )أ( من الئحة االندماج واالستحواذ(؛ أو

أن تنهي شركة أمانة صفقة االندماج بما يتوافق مع البنود التالية رقم )7.2( ج، و )7.2( د، و)7.2( ه، من اتفاقية االندماج والموضحة في ج. 
الفقرة الفرعية أعاله رقم )4( من القسم الفرعي رقم )6-5-4( »رسوم اإلنهاء« من هذا التعميم أو البند رقم )8.2( ب من اتفاقية االندماج 

والموضح في القسم الفرعي رقم )6-5-2( »التغيرات الجوهرية السلبية« من هذا التعميم. 

اإلجراءات المعلقة حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج  6-5-5

يتعهد كل طرف من الطرفين حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج بكل من التالي: 6-5-5-1

يتعهد كل طرف من الطرفين حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج بكل من التالي:

إخطار الطرف اآلخر كتابيا بموجب خطاب )خطابات( إفصاح إضافي أو أكثر وفقا للبند رقم )۳( من اتفاقية االندماج الموضح أحكامها في - 1
الفقرة )3( )أ( من القسم رقم )6-5-3( »شروط إنهاء الصفقة/اتفاقية االندماج« من هذا التعميم بأي مسألة )مسائل( أو ظرف ظروف 
بحيث يكون معلومات للطرف اآلخر والذي من شأنه أن يجعل أي من الضمانات المقدمة غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة أو من شأنه أن 

يؤثر على استعداد الطرف اآلخر )التصرف بشكل معقول( للم�سي قدما في عملية االندماج وفقا للشروط في اتفاقية االندماج.

ال يجوز في أي وقت اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج القيام أو اإلغفال عن قصد أو السماح ألي شخص آخر بالقيام أو اإلغفال عن - 2
قصد عن القيام بأي فعل من شأنه )أو من المحتمل أن يؤدي إلى أي خرق ألي من ضماناتها.

ال يجوز خالل الفترة الممتدة من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وتاريخ نفاذ قرار االندماج ألي من األطراف إجراء أي تغييرات أو اتخاذ أي قرار - 3
)قرارات( من شأنها، يؤدي إلى تأثير سلبي على أعمالها أو أصولها أو في شهرتها.
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ال يجوز ألي من الطرفين استبعاد أي أصل أو الموافقة على استبعاد أي أصل أو االستحواذ على أصل أو الموافقة على االستحواذ على أصل - 4
باستثناء:

أي أصل يتم تصنيفه أنه يقع ضمن سياق عملها المعتاد أوأ. 

أي أصل يقع ضمن سياق عملية االندماج.ب. 

ال يجوز ألي من الطرفين اعتبارا من تاريخ التوقيع وحتى تاريخ نفاذ قرار االندماج تقديم رهن أو إصدار الموافقة على منح رهن على أي من - 5
أصولها.

ال يجوز ألي من الطرفين القيام أو اإلغفال عن القيام مع الحرص على اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية لمنع أي حدث حالي أو متوقع يمكن - 6
أن يؤثر بشكل سلبي على حالة األصول أو الوضع المالي، مع عدم اإلخالل بجميع ما سبق، يجب أن يضمن كال الطرفين تجديد والحفاظ على 

صالحية جميع التراخيص والتصاريح الالزمة الستمرار العمليات التشغيلية اعتباًرا من تاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج.

في غير سياق العمل العادي أو نتيجة لطلب من البنك المركزي السعودي، ال يجوز ألي من الطرفين أن يسمح ويمنع أي من اتفاقيات إعادة - 7
التأمين أو بوالص التأمين فيما يتعلق بأي من أصولها أو التزاماتها، وإذا انتهت أي من اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها أو انقضت أو كان من 
المتوقع أن تنتهي صالحيتها قبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج، فيجب عليها بذل قصارى جهدها، بالتعاون مع الطرف اآلخر وبعد التشاور معه، 
لتجديد معاهدات إعادة التأمين هذه أو استبدالها بترتيبات إعادة تأمين مماثلة. وال يجوز لهما القيام بأي �سيء من شأنه أن يجعل أي بوليصة 

تأمين أو إعادة تأمين باطلة أو الغية.

يجب على كل طرف أن يدير أعماله التشغيلية وفق المعتاد، وال يجوز له القيام بأي عمليات تشغيلية خارج عملياته المعتادة دون الحصول - 8
على موافقة كتابية وصريحة من الطرف اآلخر وبشكل مسبق، كما ال يجوز استنفاد صافي األصول إال بطريقة تتفق مع العمليات التشغيلية 

االعتيادية.

يجب أن يضمن حصول ممثلي ومستشاري الطرف األخر على حق الوصول لفحص الدفاتر والسجالت، وبناء على طلبه، يجب أن تقدم على - 9
الفور أي معلومات أو وثيقة مطلوبة أو ذات صلة فيما يتعلق بصفقة االندماج.

ال يجوز ألي من الطرفين أن يعلن أو يلغي أو يوافق أو يصنع أو يدفع أي أرباح )بما في ذلك أرباح األسهم المؤقتة(.- 10

باستثناء ما هو في سياق صفقة االندماج؛ ال يجوز ألي من الطرفين اإلعالن أو التنازل عن أو الموافقة أو إجراء أو دفع أي توزيعات حقوق - 11
ملكية سواء كانت مستحقة الدفع نقًدا أو األسهم )بما في ذلك إعادة الرسملة( أو الممتلكات أو غير ذلك.

يتعهد كل طرف للطرف اآلخر أنه من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج، أنه يجب إبالغ الطرف اآلخر كتابياً وفي غضون ثالثة )3( أيام عمل يف  6-5-5-2
حالة حدوث أي من األحداث التالية قبل تاريخ نفاذ قرار االندماج:

الدخول في أي اتفاقية قرض جديدة أو سداد أي قرض، بما في ذلك قروض المساهمين )إن وجد(؛أ. 

الدخول في أي معامالت جديدة مع األطراف ذات العالقة؛ب. 

الدخول في أو تعديل أو إنهاء اتفاقية أو ترتيب أو التزامات جوهرية تزيد عن )500,000( خمسمائة ألف ريال سعودي )باستثناء العقود المبرمة في ج. 
سياق العمليات التشغيلية االعتيادية(.

تكبد أي نفقات رأسمالية على أي بند بشكل مفرد بقيمة تزيد عن مبلغ )500,000( خمسمائة ألف ريال سعودي.د. 

إجراء، أو الموافقة على إجراء، أي تعديالت جوهرية على شروط وأحكام التوظيف )بما في ذلك المزايا( ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين ه. 
التنفيذيين أو المسؤولين أو الموظفين، أو تعيين أو الموافقة على تعيين أي من كبار المديرين التنفيذيين.

فصل أي من الموظفي التنفيذيين الرئيسيين.و. 

يجب عىل كل طرف من األطراف )بداية من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وحتى تاريخ نفاذ قرار االندماج أو تاريخ إنهاء اتفاقية االندماج(  6-5-5-3
وفًقا للبند رقم)7( من اتفاقية االندماج والذي يوضح أحكامها يف القسم الفرعي رقم )6-5-3( »شروط إنهاء الصفقة/اتفاقية االندماج« من 

هذا التعميم االلتزام بما يلي:

االمتناع عن اتخاذ أي إجراء )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر( لتشجيع أو بدء الدخول أو البحث عن الدخول في مناقشات أو مفاوضات مع أي أ. 
كيان آخر فيما يتعلق بأي عملية اندماج أو معاملة أخرى مماثلة، أو اتخاذ أي إجراء بخالف ذلك من أي نوع )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 
توصية مجلس إدارة الطرف المعني إلى مساهمي هذا الطرف بعرض أعلى أو عرض منافس يتعارض مع شروط مستند العرض( والذي من شأنه أن 

يضر بقدرة األطراف على إتمام الشروط واألحكام بموجب اتفاقية االندماج لتحقيق عملية االندماج؛ و

التعاون الكامل بين الطرفين بأسرع الطرق وأكثرها فعالية فيما يتعلق بتقديم الملفات واإلعالنات والطلبات المطلوبة للحصول على جميع ب. 
الموافقات أو التصاريح أو خطابات عدم االعتراض أو الموافقات األخرى المماثلة على النحو المطلوب بموجب قوانين المملكة العربية السعودية 
 لما سبق، يتعاون كل طرف مع طلبات الطرف اآلخر إلبالغه 

ً
أو الجهات الحكومية المختصة إلتمام صفقة االندماج بموجب اتفاقية االندماج. وفقا

بحالة أي الملفات أو الطلبات أو أي اتصاالت ذات صلة بصفقة االندماج، وأي استفسارات أو طلبات أخرى للحصول على معلومات إضافية من 
أو إلى أي جهة حكومية مختصة في المملكة العربية السعودية.
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التنفيذ / اإلنجاز  6-5-6

يجب عىل الطرفين تسليم المستندات التالية عند أو حول تاريخ توقيع اتفاقية االندماج، التي تم تنفيذها عىل النحو الواجب من قبل ممثلي  6-5-6-1
الطرفين:

على شركة أمانة أن تقّدم لشركة عناية كل من التالي:- 1

نسخة أصلية وموقعة من خطاب اإلفصاح الذي تم تسليمه بالفعل إلى عناية عن طريق البريد اإللكتروني وبتنسيق ممسوح ضوئًيا قبل توقيع أ. 
اتفاقية االندماج؛

نسخة أصلية وموقعة من اتفاقية االندماج؛ وب. 

نسخة من قرار مجلس إدارة شركة أمانة بالموافقة على اتفاقية االندماج.ج. 

على شركة عناية أن تقّدم لشركة أمانة كل من التالي:- 2

نسخة أصلية وموقعة من خطاب اإلفصاح الذي تم تسليمه بالفعل إلى شركة أمانة عن طريق البريد اإللكتروني وبتنسيق ممسوح ضوئًيا قبل أ. 
توقيع اتفاقية االندماج؛

نسخة أصلية وموقع من اتفاقية االندماج؛ وب. 

نسخة من قرار مجلس إدارة شركة عناية بالموافقة على اتفاقية االندماج.ج. 

نسخة من قرار مجلس إدارة شركة عناية يؤكد للهيئة أن رسم اإلنهاء في مصلحة مساهمي شركة عناية وفًقا للمادة 36 )ب( من الئحة االندماج د. 
واالستحواذ.

يتعين عىل كال الطرفين، حسب الحاجة، ضمان عقد اجتماعات مجلس اإلدارة لتمرير جميع القرارات للموافقة عىل اإلجراءات المنصوص  6-5-6-2
عليها يف البنود التالية من اتفاقية االندماج: 

البند رقم )2( من اتفاقية االندماج، الموضحة أحكامة في القسم الفرعي رقم )6-5-7( »ملخص شروط إتمام صفقة االندماج« من هذا التعميم.أ. 

البند رقم )3( من اتفاقية االندماج؛ الموضحة أحكامه في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة )3( في القسم الفرعي رقم )6-5-3( »شروط إنهاء الصفقة/ب. 
اتفاقية االندماج« من هذا التعميم.

البند رقم )4( من اتفاقية االندماج؛ الموضحة أحكامه في القسم الفرعي رقم )6-5-1( »الشروط المسبقة« من هذا التعميم.ج. 

البند رقم )5( من اتفاقية االندماج؛ الموضحة أحكامة في القسم رقم )6-5-5( »اإلجراءات المعلقة حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج« من هذا د. 
التعميم.

البند رقم )6( من اتفاقية االندماج؛ الموضحة أحكامه في القسم الفرعي رقم )6-5-6( »التنفيذ / اإلنجاز« من هذا التعميم.ه. 

يف تاريخ نفاذ قرار االندماج وبعد استيفاء الشروط المسبقة التي تم ذكرها يف البند )4( من اتفاقية االندماج، يجب عىل شركة عناية اإليفاء  6-5-6-3
بالتزاماتها خالل فترة اعتراض الدائنين التي تمتد لمدة )30( يوم عىل النحو المنصوص عليه يف البند رقم )2.1( د من اتفاقية االندماج وتسليم 
المستندات بموجب البند رقم )6.1( من اتفاقية االندماج، والموضحة يف القسم الفرعي رقم )6-5-6-2( من هذا التعميم، ويتعين عىل األطراف 

القيام و/ أو تدبير مثل هذه اإلجراءات المطلوبة إلكمال ما يلي:

يتم تسجيل األسهم الجديدة الُمصدرة في شركة أمانة لصالح مساهمي شركة عناية مقابل جميع أسهمهم المصدرة في شركة عناية حسب نسب - 1
الصرف، ولن يحصل المساهمين في شركة عناية على أي مقابل نقدي نتيجة صفقة االندماج. 

سيتم نقل الملكية القانونية ألسهم شركة عناية إلى شركة أمانة )التي ستصبح الشركة الدامجة( في مقابل تسجيل األسهم الجديدة المصدرة في - 2
شركة أمانة لصالح مساهمي شركة عناية، ويعتبر تاريخ تسجيل األسهم لصالح مساهمي شركة عناية بمثابة تاريخ نفاذ قرار االندماج.

يجب عقد اجتماع مجلس إدارة للشركة الدامجة التخاذ جميع القرارات المنصوص عليها في الفقرة 2.1 )ح( من اتفاقية االندماج كما هو موضح - 3
في القسم الفرعي رقم )6-5-6-2( من هذا التعميم.

تتعهد عناية من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج، ببذل الجهود المعقولة من أجل )1( استكمال جميع اإلقرارات  6-5-6-4
الضريبية والزكوية وإقرارات ضريبة القيمة المضافة إىل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )2( معالجة جميع الربوط الزكوية مع هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك و)3( الحصول عىل شهادات الزكاة والضريبة النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تغطي الفترات الخاضعة 

للضريبة والزكاة المنتهية يف تاريخ نفاذ قرار االندماج.
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ملخص شروط إتمام صفقة االندماج  6-5-7
يتفق الطرفان بموجب صفقة االندماج على التالي:

على الطرفين االيفاء بحسن نية والسعي إلى أداء جميع الشروط وااللتزامات المنصوص عليها في صفقة االندماج، واتخاذ، أو التسبب في اتخاذ - 1
جميع اإلجراءات، والقيام أو التسبيب بالقيام بكل األمور الضرورية أو المناسبة أو من المستحسن إتمامها، ويفّعل المعامالت المتوخاة بموجب 

اتفاقية االندماج وجعلها فعالة بأسرع ما يمكن نحو إتمام االندماج في تاريخ نفاذ قرار اإلندماج .

بالنظر إلى تعهدات والتزامات عناية المنصوص عليها في اتفاقية االندماج، تقوم أمانة بإعداد مستند العرض، وتعميم المساهمين، التي تو�سي - 2
فيها مجلس إدارة أمانة مساهمي أمانة بالموافقة على االندماج على النحو المنصوص عليه في اتفاقية االندماج، ومستند العرض، وطلب زيادة 
رأس المال أو العرض وطلب اإلدراج، مع مراعاة استيفاء جميع الشروط المسبقة بموجب البنود رقم )4.1( أ إلى رقم )4.1( د من اتفاقية االندماج 
الموضح أحكامه في القسم الفرعي رقم )6-5-6-2( من القسم )6-5-5( »اإلجراءات المعلقة حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج«من هذا التعميم– وعلى 

مجلس إدارة شركة أمانة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية لالنعقاد والتصويت على كل من: 

الموافقة على االندماج المقترح بما يتوافق مع أحكام صفقة االندماج؛ وأ. 

الموافقة على زيادة رأس المال وإصدار األسهم الجديدة وفًقا لشروط تعميم المساهمين، مع مراعاة النصاب المحدد بالنظام لمساهمي ب. 
شركة عناية بالموافقة على االندماج وفًقا لشروط مستند العرض خالل انعقاد جمعية شركة عناية غير العادية التي تعقدها شركة عناية 
وفًقا للبند رقم )2.1( ج من اتفاقية االندماج كما هو موضح في القسم الفرعي رقم )6-5-6-2( من القسم )6-5-5( »اإلجراءات المعلقة حتى 

تاريخ نفاذ قرار االندماج« من هذا التعميم.

الموافقة على تسجيل األسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة عناية، والتي يجب أن تكون مشروطة ومع مراعاة النصاب المحدد بالنظام ت. 
لمساهمي شركة عناية بالموافقة على االندماج وفًقا لشروط مستند العرض خالل انعقاد جمعية شركة عناية غير العادية التي تعقدها شركة 
عناية وفًقا للبند رقم )2.1( ج من اتفاقية االندماج كما هو موضح في القسم الفرعي رقم )6-5-6-2( من القسم )6-5-5( »اإلجراءات المعلقة 

حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج« من هذا التعميم.

اعتماد النظام األسا�سي للشركة الدامجة، والتي يجب أن تكون مشروطة وتخضع لألغلبية التنظيمية لمساهمي شركة عناية بالموافقة على ث. 
االندماج وفًقا لشروط مستند العرض خالل انعقاد جمعية شركة عناية غير العادية التي تعقدها شركة عناية وفًقا للبند رقم )2.1( ج من 
اتفاقية االندماج كما هو موضح في القسم الفرعي رقم )6-5-6-2( من القسم )6-5-5( »اإلجراءات المعلقة حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج« 

من هذا التعميم.

الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة من خالل إضافة مقعد واحد )1(، والتي يجب أن تكون مشروطة وتخضع لألغلبية ج. 
التنظيمية لمساهمي شركة عناية بالموافقة على االندماج وفًقا لشروط مستند العرض خالل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة 
عناية والتي تعقدها شركة عناية وفًقا للبند رقم )2.1( ج من اتفاقية االندماج كما هو موضح في القسم الفرعي رقم )6-5-6-2( من القسم 

)6-5-5( »اإلجراءات المعلقة حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج« من هذا التعميم، وتوافق شركة أمانة كذلك على: 

أن تشــير فــي تعميــم المســاهمين ومســتند العــرض إلــى األفــراد الذيــن تــم تحديدهــم مــن قبــل شــركة عنايــة وشــركة أمانــة وفًقــا للجــدول رقــم )1(  	
والمرفق في اتفاقية االندماج والذي يوضح األحكام الُمتفق عليها والمتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين لشركة أمانة بعد 

االندمــاج - قــد تــم ترشــيحهم فــي المناصــب المحــددة بحســب الجــدول رقــم )1( مــن اتفاقيــة االندمــاج، والمشــار إليــه أعــاله و 

إدراج بند مناســب في جدول األعمال الجتماع المســاهمين بعد نفاذ قرار اإلندماج الذي يشــير إلى ترشــيح هؤالء األفراد للمناصب المحددة  	
)باإلضافة إلى أي أفراد آخرين تم ترشــيحهم بشــكل مناســب للوظيفة المحددة وذلك ألخذ موافقة المســاهمين على ذلك، 

عدم إعاقة ترشيح شركة عناية لهؤالء األفراد وعدم التصرف فيما يتعلق بترشيح األفراد الذين رشحتهم شركة عناية بطريقة ال تتناسب  	
مــع معاملــة شــركة أمانــة ألي مرشــح آخــر للمنصــب المحــدد، مــع مراعــاة األشــخاص الذيــن وافقــوا علــى التعييــن فــي هــذه المناصــب والوفــاء 
بالمتطلبــات التنظيميــة لهــذه المناصــب علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي أي قوانيــن أو لوائــح معمــول بها،فــي حالــة – لتجنــب الشــك - أنــه 
ال يوجــد فــي مــا ســبق مــا يلــزم شــركة أمانــة للتصــرف بطريقــة غيــر عادلــة أو تمييزيــة تجــاه أي مرشــح للمناصــب المحــددة أو التصــرف بخــالف 

االمتثــال لجميــع القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

وبالنظر إلى تعهدات والتزامات شركة أمانة على النحو المنصوص عليه في هذه اتفاقية االندماج، توافق عناية بموجب صفقة االندماج وتتعهد بأنه - مع مراعاة استيفاء 
الشروط المسبقة بموجب البنود رقم )4.1( أ إلى البند رقم )4.1( د من اتفاقية االندماج والموضح أحكامها القسم الفرعي رقم )6-5-1( »الشروط المسبقة« من 
القسم )6-5( »البنود والشروط الجوهرية المسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية االندماج« من هذا التعميم، وبعد نشر مستند العرض من قبل شركة أمانة - 

يلتزم مجلس إدارة عناية بالجدول الزمني لالندماج المعتمد من قبل هيئة سوق المال فيما يتعلق بـ:

نشر تعميم مجلس إدارة شركة عناية الذي يو�سي مساهمي شركة عناية بالموافقة على االندماج كما هو منصوص عليه في اتفاقية االندماج  	
ومستند العرض؛ و

دعوة وعقد الجمعية العمومية غير العادية لشركة عناية للتصويت على الموافقة على االندماج كما هو منصوص عليه في اتفاقية االندماج  	
ومستند العرض.
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ويشترط لذلك ما يلي:- 3

الحصــول علــى الموافقــات الحكوميــة الالزمــة التمــام صفقــة االندمــاج مــن كل مــن؛ البنــك المركــزي الســعودي وهيئــة الســوق الماليــة وتــداول  	
والهيئــة العامــة للمنافســة؛ و

موافقــة األغلبيــة المطلوبــة مــن مســاهمي شــركة أمانــة علــى جميــع األمــور المنصــوص عليهــا فــي البنــد رقــم )2.1( ب مــن اتفاقيــة االندمــاج كمــا هــو  	
موضح في القسم الفرعي رقم )6-5-6-2( من القسم )6-5( »البنود والشروط الجوهرية المسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية االندماج« 

مــن هــذا التعميــم خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة لشــركة أمانــة؛ و

موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي شركة عناية والموافقة على االندماج وفًقا لشروط مستند العرض خالل اجتماع الجمعية العمومية  	
غيــر العاديــة لشــركة عنايــة المنعقــد وفًقــا للبنــد رقــم )2.1( )ج( كمــا هــو موضــح فــي القســم الفرعــي رقــم )6-5-6-2( مــن القســم )6-5( »البنــود 

والشــروط الجوهريــة المســبقة أو التعهــدات الــواردة فــي اتفاقيــة االندمــاج« مــن هــذا التعميــم؛ و

تمنح شــركة عناية ضمانات كافية لديونها المؤجلة و / أو تســديد جميع ديون الدائنين المســتحقة في حالة تقديم مطالبة أو أكثر من قبل دائني  	
شــركة عناية خالل الثالثين )30( يوًما من فترة اعتراض الدائنين وفًقا للمادة 193 من نظام الشــركات،

كما تقوم شركة أمانة بتسجيل جميع األسهم الجديدة لصالح مساهمي عناية في مركز إيداع األوراق المالية، والتي يجب أن تكون األسهم الجديدة مدفوعة بالكامل 
وتكون متساوية من جميع النواحي مع األسهم الحالية في شركة أمانة في تاريخ اتفاقية االندماج. 

بمجرد تسجيل األسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة عناية في مركز إيداع األوراق المالية، تصبح الملكية القانونية والمنفعة، سيتم نقل جميع أصول وحقوق 
والتزامات شركة عناية كما في تاريخ نفاذ قرار االندماج )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر جميع بوالص التأمين والمطالبات الخاصة بها( بالكامل إلى شركة أمانة.

عند اكتمال االندماج في تاريخ نفاذ قرار اإلندماج، يتم تخصيص 45% من رأس المال الشركة الدامجة لمساهمي شركة أمانة وتخصيص نسبة 55% المتبقية من رأس 
المال الشركة الدامجة إلى مساهمي شركة عناية. ويتولى مجلس اإلدارة الجديد والمديرون التنفيذيون الُمعينون بعد إتمام صفقة االندماج إدارة الكيان المندمج. 
وبعد مرور ثالثين )30( يوًما من فترة اعتراض الدائنين على النحو المنصوص عليه في المادة )193( من نظام الشركات، وبمجرد أن يتم اإلعالن عن تأكيد االندماج من 

قبل الطرفين، فإن المهام األولى لمجلس اإلدارة تتألف من: 

اتخاذ جميع التدابير الالزمة للحصول على أي موافقة )أو موافقات( حكومية و/ أو تنظيمية إضافية مطلوبة )إن وجد(؛ وأ. 

تنفيذ جميع اإلعالنات المتبقية واتخاذ أي إجراء ضروري قد يكون مطلوًبا لالندماج وفًقا ألحكام نظام الشركات )المادة 191 و 192 و 193( و / أو ب. 
أي قواعد وأنظمة أخرى معمول بها في المملكة العربية السعودية؛ و

استكمال نقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى الكيان المندمج والذي يجب اعتباًرا من تاريخ نفاذ قرار اإلندماج أن يتحمل جميع الحقوق ت. 
وااللتزامات والمسؤوليات والوفاء بجميع االلتزامات والتعهدات فيما يتعلق بمطالبات شركة عناية ووثائق التأمين الصادرة عن شركة عناية 

مسبًقا حتى تاريخ نفاذ قرار اإلندماج؛ و

اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لشطب أسهم شركة عناية وإدراج األسهم الجديدة في تداول، وتعديل ترخيص وزارة االستثمار لشركة أمانة وإلغاء ث. 
جميع التراخيص والموافقات الصادرة إلى شركة عناية قبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تراخيص البنك 

المركزي السعودي ورخصة وزارة االستثمار وتسجيلها في الوزارة.

 أن الغرض من االندماج هو نقل األنشطة االقتصادية من شركة عناية إلى شركة أمانة بشكل كامل وغير قابل للنقض. مع التأكيد أن نية 
ً
ويؤكد الطرفان صراحة

األطراف السابق يتوافق مع المادة )17( من الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ويوافق الطرفان بموجب هذا على اتخاذ جميع اإلجراءات األخرى وتنفيذ 
وتسليم جميع المستندات األخرى قبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج كما قد يكون مطلوًبا التأكد من أن االندماج معفي من ضريبة القيمة المضافة بموجب قانون ضريبة 

القيمة المضافة. 
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أو  6-6 األخرى للشراء  االتفاقيات  أو  المستندات  الواردة يف  التعهدات  أو  المسبقة  والشروط  الجوهرية  والشروط  البنود 
االندماج  

عدا اتفاقية االندماج التي تم تلخيص بنودها وشروطها الجوهرية والشروط المسبقة او التعهدات الواردة في هذا القسم، ال توجد مستندات أو اتفاقيات أخرى 
متعلقة بصفقة االندماج.

الدعاوى القضائية والمطالبات عىل شركة أمانة  6-7

بخالف ماتم اإلفصاح عنه في هذا القسم من التعميم عن القضايا المرفوعة على شركة أمانة والتي تعرضت لها في سياق ممارسة أعمالها التأمينية فإنه ال يوجد )على 
حد علم شركة أمانة( أي دعاوى قضائية أو مطالبات محتملة أو قائمة يمكن أن تؤثر تأثيًرا جوهرًيا على أعمال شركة أمانة أو مركزها المالي، ويوضح الجدول التالي 

تفاصيل الدعاوى القضائية المرفوعة على شركة أمانة بصفتها »مدعى عليه« والمرفوعة من قبل األفراد والشركات:

تفاصيل الدعاوى القضائية عىل شركة أمانة  (: 51الجدول رقم )

الوصف الدعاوى م

دعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى المحكمة التجارية بالرياض من قبل شركة بريتيش تليكوم السعودية المحدودة بمطالبة شركة أمانة  	
بدفع مبلغ مطالبة بقيمة )613,000( ريال سعودي ناتجة عن عقد خدمات الكترونية، والتزال الدعوى قائمة لدى المحكمة.

دعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى اللجنة االبتدائية بجدة من قبل شركة المطلق للتجارة والصناعة القابضة بمطالبة شركة أمانة بدفع  	
مبلغ مطالبة بقيمة )28,000( ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمين طبي، وقد صدر قرار اللجنة االبتدائية، ولم تقم شركة أمانة باالستئناف 

على قرار اللجنة االبتدائية. 

دعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى اللجنة االبتدائية بالرياض من قبل مؤسسة عبد الله الدخيل لنقل البضائع بمطالبة شركة أمانة  	
بدفع مبلغ مطالبة بقيمة )50,000( ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمينية، وقد تم الرد من قبل شركة أمانة على الدعوى، والتزال الدعوى 

قائمة على شركة أمانة. 

دعاوى مرفوعة على شركة أمانة 
بصفتها »مدعى عليه« من قبل 

الشركات
1

دعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى اللجنة االبتدائية بالرياض من قبل أحد األفراد بمطالبة شركة أمانة بدفع مبلغ مطالبة بقيمة  	
)735,000( ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمينية وقد تم الرد من قبل شركة أمانة على الدعوى، و التزال الدعوى قائمة على شركة أمانة.

دعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى اللجنة االبتدائية بالرياض من قبل أحد األفراد بمطالبة شركة أمانة بدفع مبلغ مطالبة بقيمة  	
)500,000( ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمينية وقد تم الرد من قبل شركة أمانة على الدعوى، والتزال الدعوى قائمة على شركة أمانة.

دعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى المحكمة العمالية بالرياض من قبل أحد األفراد بمطالبة شركة أمانة بدفع مبلغ مطالبة بقيمة  	
)369,418( ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمينية وقد تم الرد من قبل شركة أمانة على الدعوى، وبحسب افادة الشركة الدامجة فإن 

القضية منتهية بعد صدور قرار المحكمة برد الدعوى.

دعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى اللجنة االبتدائية بالرياض من قبل أحد األفراد بمطالبة شركة أمانة بدفع مبلغ مطالبة بقيمة  	
)300,000( ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمينية وقد تم الرد من قبل شركة أمانة على الدعوى، و التزال الدعوى قائمة على شركة أمانة.

دعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى اللجنة االبتدائية بالرياض من قبل أحد األفراد بمطالبة شركة أمانة بدفع مبلغ مطالبة بقيمة  	
)300,000( ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمينية وقد صدر قرار المحكمة االبتدائية برد الدعوى، و التزال الدعوى قائمة على شركة أمانة.

دعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى اللجنة االبتدائية بالرياض من قبل أحد األفراد بمطالبة شركة أمانة بدفع مبلغ مطالبة بقيمة  	
)300,000( ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمينية وقد تم الرد من قبل شركة أمانة على الدعوى، و التزال الدعوى قائمة على شركة أمانة.

دعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى اللجنة االبتدائية بجدة من قبل أحد األفراد بمطالبة شركة أمانة بدفع مبلغ مطالبة بقيمة )177,000(  	
ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمينية وقد تم الرد من قبل شركة أمانة على الدعوى، و التزال الدعوى قائمة على شركة أمانة.

عدد 30 دعاوى قضائية مرفوعة على شركة أمانة من قبل أفراد بإجمالي قيمة تقل عن 100 ألف ريال سعودي )لكل قضية قائمة( مرفوعة لدى  	
المحاكم االبتدائية في مناطق المملكة وتبلغ إجمالي تلك القضايا )365,623( ريال سعودي، 

دعاوى مرفوعة على شركة أمانة 
بصفتها »مدعى عليه« من قبل 

األفراد 
2



102 | رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني

المعلومات القانونية 

الدعاوى القضائية والمطالبات عىل شركة عناية   6-8

يوضح الجدول التالي ملخص الدعاوى والمطالبات القضائية على شركة عناية: 

تفاصيل الدعاوى القضائية والمطالبات عىل شركة عناية  (: 52الجدول رقم )

آخر التطورات الوصف

تمت التسوية النهائية ودفع المبلغ اتفاقية التسوية المبرمة مع زكي غانم بتاريخ 2020/09/10م بمبلغ )170,000 ريال سعودي(

صدر الحكم بإلزام شركة عناية بسداد مبلغ مليونان وسبعمائة ألف وهي 
عن الفترة من 2019م-2020م. 

بتاريخ 2021/04/08م، تم توقيع اتفاقية التسوية مع شركة رواتج وسداد 
المبالغ المتبقية .

حكم صادر عن المحكمة العامة بجدة ضد شركة عناية بتاريخ 1441/12/01هـ بمبلغ )2,700,000 ريال سعودي(؛ 
للقضية المتعلقة بالمبنى المستأجر لشركة عناية

اتفاقية تسوية مع شركة رواتج للتسويق العقاري بتاريخ 2021/04/08م بمبلغ )5,300,000 ريال سعودي(. فيما يتعلق 
بالقضية المتعلقة بالمبنى المستأجر لشركة عناية. 

صدر الحكم بإلزام شركة عناية بسداد مبلغ 250,000 ريال سعودي وتم 
سداد المبلغ.

حكم صادر عن المحكمة العمالية ضد شركة عناية بجدة بتاريخ 1441/11/11هـ بمبلغ )250,000 ريال سعودي(.

التزال الدعوى قائمة على شركة عناية.
دعوى قضائية مرفوعة من قبل شركة سابا الطبية، والمرفوعة على شركة عناية وتتعلق بمطالبات تحصيل رسوم 

الخدمات الطبية والبالغة 154,000 ريال سعودي.

التزال الدعوى قائمة على شركة عناية. 
دعوى عمالية مرفوعة بمبلغ 130,000 ريال سعودي والمرفوعة من قبل دانيال وايتهيد والمتعلقة براتب شهر سبتمبر 

2020م، 

التزال الدعوى قائمة على شركة عناية.
دعوى عمالية مرفوعة بمبلغ 427,000 ريال سعودي والمرفوعة من قبل ثامر العبا�سي والمتعلقة باألجور المتأخرة 
للمدعي باإلضافة إلى مزايا الموظفين األخرى، وقد تم رفض الدعوى إال أن المدعي قام برفع استئناف في الدعوى، و 

التزال الدعوى قائمة على شركة عناية.

التزال الدعوى قائمة على شركة عناية.
 صدر الحكم بإلزام 

ُ
دعوى عمالية مرفوعة بمبلغ 278,000 ريال سعودي والمرفوعة من قبل حامد محمد كول حيث

شركة عناية بدفع مبلغ الدعوى إال أن شركة عناية قامت باالستئناف 

التزال الدعوى قيد االستئناف.
دعوى عمالية مرفوعة من قبل جعفر القشقاري والمتعلقة بإلغاء العقد وصرف النظر عن جميع اإلنذارات التي تخص 

الدعوى وقد صدر حكم أولي بعدم قبول الدعوى، وكما في تاريخ هذا التعميم فإنه لم يصدر الحكم النهائي بالدعوى.

ال تزال الدعوى قيد الدراسة من قبل شركة عناية. دعوى مطالبات مرفوعة من قبل مركز الراقي الطبي على شركة عناية مطالبة شركة عناية بتعويض عن األضرار 

لم يتم البت في تلك القضية حتى تاريخ التعميم.
 أن 

ُ
مطالبات على شركة عناية من قبل مجلس الضمان الصحي والمتعلقة بوجود 154 مخالفة على شركة عناية حيث

إجمالي مبالغ المخالفات 770,000 ريال سعودي، 

كبار  6-9 أحد  أو  المقترحين  اإلدارة  أعضاء مجلس  أو  الُمصدر  إدارة  أعضاء مجلس  أي عضو من  تقرير عن حاالت إفالس 
التنفيذين أو أمين سر مجلس إدارة الُمصدر 

لم يتعرض أي من أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة )أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين في الشركة الدامجة( أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة ألي حالة 
إفالس.

تفاصيل عن أّي إعسار يف السنوات الخمس السابقة لشركة كان أُي من أعضاء مجلس إدارة الُمصدر أو أعضاء مجلس  6-10
اإلدارة المقترحين أو احد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة الُمصدر معيناً من قبل الشركة المعسرة يف منصب 

إداري أو إشرافي فيها 

لم تسجل أي حالة إعسار في الخمس سنوات السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين لشركة أمانة أو أحد 
كبار التنفيذيين في شركة أمانة أو أمين سر مجلس إدارة شركة أمانة معيًنا من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها. 
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إفادات ااداء 

إفادات الخبراء - 7
قدم المستشارين الموضحة أسمائهم في القسم )»دليل الشركة«( موافقتهم الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفًقا للسياق الوارد في هذا 
التعميم، ولم يقم أي منهم بسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذا التعميم،. كما أنه ليس لديهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في شركة أمانة أو في شركة عناية. 

ولم يتم تضمين أي إفادة مقدمة من خبير في هذا التعميم.
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المصاريف 

المصاريف - 8
تقدر التكاليف والمصاريف المتعلقة بإتمام صفقة االندماج بحوالي ثالثة مليون ومائتين ألف )3,200,000( ريال سعودي. وتشمل هذه المصروفات أتعاب المستشار 
المالي والمستشار القانوني ومستشار العناية المهنية المالي والخبير االكتواري ومراجعي الحسابات وغيرهم من المستشارين، إضافة إلى رسوم الجهات الحكومية 
ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وجميع تكاليف أو مصاريف أخرى متعلقة بصفقة االندماج. وتجدر اإلشارة إلى أن مبلغ التكاليف والمصاريف المشار إليه 

أعاله ال يشمل التكاليف المتعلقة بدمج أعمال شركة أمانة وشركة عناية بعد إتمام صفقة االندماج.
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اإلعفاءات 

اإلعفاءات - 9
لم تقم شركة أمانة بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية.
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المستندات المتاحة للمعاينة 

المستندات المتاحة للمعاينة - 10
ستقوم شركة أمانة بتوفير نسخ من المستندات التالية للمراجعة في مقرها الرئي�سي )العنوان: الرياض، شارع صالح الدين األيوبي، مركز بالتينيوم -الدور الثاني، 

ص، ب 27986، الرياض11427، المملكة العربية السعودية( خالل ساعات العمل االعتيادية في أي يوم عمل من تاريخ نشر هذا التعميم وحتى نهاية فترة العرض.

النظام األسا�سي لشركة أمانة متضمًنا جميع التعديالت التي طرأت عليه حتى تاريخه )إن وجدت( وعقد تأسيسها. 	

النظام األسا�سي لشركة عناية متضمًنا جميع التعديالت التي طرأت عليه حتى تاريخه )إن وجدت( وعقد تأسيسها. 	

اتفاقية االندماج المبرمة ما بين شركة أمانة وشركة عناية )باللغة اإلنجليزية(. 	

القوائم المالية المراجعة لشركة أمانة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 31 ديسمبر 2019م و31ديسمبر 2020م  	

القوائم المالية المراجعة لشركة عناية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 31 ديسمبر 2019م و31ديسمبر 2020م 	

القوائم المالية االفتراضية المفحوصة التي تعكس الوضع المالي لشركة أمانة كما لو تم االندماج في السنة المالية 2020م. 	

تقرير التقييم.  	

خطابات موافقات المستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم. 	

خطاب رسوم اإلنهاء. 	
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المالم  

المالحق  1 --

ملحق )-(: القوائم المالية السنوية لشركة عناية للسنوات المالية المنتهية يف -3 ديسمبر 8-20م و -3 ديسمبر 9-20م  -1--
و-3ديسمبر 2020م

يٍٛ انزؼبَٔٙػُبٚخ انغؼٕدٚخ نهزأ ششكخ
)ششًش ٓغخٛٔش عؼٞد٣ش(

انمٕائى انًبنٛخ ٔرمشٚش يشاجؼٙ انذغبثبد انًغزمهٍٛ
 8132دٚغًجش  13نهغُخ انًبنٛخ انًُزٓٛخ فٙ 
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المالم  

 نهزبيٍٛ انزؼبَٔٙششكخ ػُبٚخ انغؼٕدٚخ 
 )ششكخ يغبًْخ عؼٕدٚخ(

 انمٕائى انًبنٛخ ٔرمشٚش يشاجؼٙ انذغبثبد انًغزمهٍٛ
 و8132دٚغًجش  13نهغُخ انًبنٛخ انًُزٓٛخ فٙ 

 

 

 

 طفذخ انًذزٕٚبد

 

 4-1 ٓشحؿؼ٢ حُلغخرخص حُٔغظو٤ِٖطوش٣ش 

 

 5  هخثٔش حُٔشًض حُٔخ٢ُ

 

 7-6  حُذخَهخثٔش 

 

 8 هخثٔش حُذخَ حُشخَٓ 

 

 11-9  ح٤ٌُِٔشظـ٤شحص ك٢ كوٞم حُهخثٔش 

 

 11-11 هخثٔش حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش 

 

 51 - 11 حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش  ا٣ؼخكخص كٍٞ
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المالم  
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المالم  
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المالم  
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المالم  
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المالم  
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المالم  
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المالم  
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المالم  
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المالم  
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المالم  
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المالم  
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المالم  
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المالم  

 مين التعاونية لمتأشركة عناية السعهدي
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إٚؼبدبد دٕل انمٕائى انًبنٛخ
 و8132دٚغًجش 13نهغُخ انًبنٛخ انًُزٓٛخ فٙ 

 
 ػبو -3

/م 98ك٢ حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش ٝكوخ ُوشحس ٝصحسس حُظـخسس ٝحُظ٘خػش سهْ  ٓغـِشششًش ػ٘خ٣ش حُغؼٞد٣ش ُِظؤ٤ٖٓ حُظؼخ٢ٗٝ )"حُششًش"(، ششًش ٓغخٛٔش عؼٞد٣ش 
 19ٛـ )حُٔٞحكن 1411سر٤غ حألٍٝ  17رظخس٣خ  4111111518ّ(، ٝرٔٞؿذ حُغـَ حُظـخس١ سهْ 1111كزشح٣ش  8ٛـ )حُٔٞحكن 1411سر٤غ حألٍٝ  16ٝطخس٣خ 
 ك٤ٔخ ٢ِ٣ ػ٘ٞحٕ حُششًش حُشث٤غ٢ حُٔغـَ: ّ(.1111كزشح٣ش 

 

 ششًش ػ٘خ٣ش حُغؼٞد٣ش ُِظؤ٤ٖٓ حُظؼخ٢ٗٝ

 حُشٝػش  ك٢شخسع حال٤ٓش عِـخٕ ، 
 1518ص.د. 

 11415 : ؿذس
 حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش 

 
 ك٤ٔخ ٢ِ٣ كشع حُششًش:  

 
 سلى انغجم انزجبس٘  انفشع

 1111411871  حُش٣خع

 
ِش ٝحُٞعخؽش ك٢ حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش شأعحُٔ ،حُظٔؼ٤َ، حًُٞخالص، وش رٚ رٔخ ك٢ رُي اػخدس حُظؤ٤ٖٓطظٔؼَ أؿشحع حُششًش ك٢ ٓضحُٝش أػٔخٍ حُظؤ٤ٖٓ حُظؼخ٢ٗٝ ٝحألٗشـش حُٔظؼِ

 حُظشخ٤ض ُِششًش الًظظخد أػٔخٍ حُظؤ٤ٖٓ حُـز٢ كوؾ.حُغؼٞد٣ش ٝكوخً ُؼوذ طؤع٤ظ حُششًش ٝحألٗظٔش حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش، طْ 
 
 
 
 

ُٔضحُٝش أػٔخٍ حُظخ٤ٖٓ ك٢ حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش ػ٠ِ أعخط ٓزخدة حُظؤ٤ٖٓ حُظؼخ٢ٗٝ رٔٞؿذ  هخٓض ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ ربػـخء حُششًش طشخ٤ض
 17ٛـ )حُٔٞحكن 1411سؿذ  15ٝطخس٣خ  114ّ( ٝكوخً ُوشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ 1111 ٤ٗٞ٣ٞ 19ٛـ )حُٔٞحكن 1411سؿذ  17ٝطخس٣خ  49حُٔشعّٞ ح٢ٌُِٔ سهْ ّ/

ٞ٤ٗٞ٣ 1111)ّ 
 

 أعظ اإلػذاد -8
 
 اإلػذادثٛبٌ  -أ

ٝحُظ٠  .ٝحُؼش٣زشُِٔلخعزش ػٖ حُضًخس َ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ ٖٓ هز شحُٔؼذُ ُِظوخس٣ش حُٔخ٤ُش ٝكوخً ُِٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝشُِششًش حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش طْ اػذحد 
 -( 11ِظوخس٣ش حُٔخ٤ُش حُظخدسس ػٖ ٓـِظ ٓؼخ٤٣ش حُٔلخعزش حُذ٤ُٝش رخعظؼ٘خء طـز٤ن ٓؼ٤خس حُٔلخعزش حُذ٢ُٝ سهْ )ُحُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش  ؿ٤ٔغ طـز٤نـِذ طظ

حُضًخس ٝػش٣زش السطزخؽْٜ رخُٔلخعزش ػٖ "حُشعّٞ"  -حُظخدس ػٖ ُـ٘ش طلغ٤شحص حُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش ُِظوخس٣ش حُٔخ٤ُش  11"ػشحثذ حُذخَ" ٝحُظلغ٤ش سهْ 
ٝحُظؼذ٣الص حُالكوش ٖٓ خالٍ رؼغ حُظٞػ٤لخص  1117أرش٣َ  11رظخس٣خ  181111174519حُذخَ. ٝكوخ ُظؼ٤ْٔ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ سهْ 

حُذخَ ػ٠ِ أعخط سرغ ع١ٞ٘ ٖٓ خالٍ كوٞم ، طغظلن حُضًخس ٝػش٣زش ٤ْٔ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١(حُٔظؼِوش رٔلخعزش حُضًخس ٝػش٣زش حُذخَ )"طؼ
 . حُٔزوخٙحُٔغخ٤ٖٔٛ ػٖٔ حألسرخف 

كبٕ طـز٤ن ٛزٙ  ،س ػٖ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ٝرٔخ حٕ ع٤خعش حُششًش حُٔلخعز٤ش حُٔظؼِوش رخُضًخس ٝحُؼش٣زش طظٞحكن ٓغ حُظؼ٤ِٔخص حُـذ٣ذس حُظخدس
 .خعز٤ش أٝ حُٔؼخُـخص حُٔلخعز٤ش أٝ حُٔزخُؾ حُظ٠ طْ ػشػٜخ ك٢ حُغ٘ٞحص حُلخ٤ُش أٝ حُغخروشحُغ٤خعخص حُٔلك٢ حُظٞؿ٤ٜخص ُْ ٣٘ظؾ ػٜ٘خ أ١ طـ٤شحص 

 

 

ُٔلظلق ٝٓزذأ حُظٌِلش حُظخس٣خ٤ش ك٤ٔخ ػذح ه٤خط حالعظؼٔخسحص ٣ظْ رخُو٤ٔش حُؼخدُش )رخعظؼ٘خء ح (4)ا٣ؼخف سهْ  ٣ظْ حػذحد حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش ٝكوخً ُلشع حالعظٔشحس٣ش
ً ُظشط٤ذ حُغ٤ُٞحالعظلوخم(رٜخ كظ٠ طخس٣خ  ، ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش ،ظخ٤ٓشٝدحثغ ٗ، ش. ك٤ٔخ ػذح حُٔٔظٌِخص ٝحُٔؼذحص. ٣ظْ ػشع هخثٔش حُٔشًض حُٔخ٢ُ ٝكوخ

زًش خالف ُْ ٣ حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش ٝحُٔـخُزخص حُٔظٌزذس حُظ٢ ُْ ٣ظْ حإلرالؽ ػٜ٘خ. ؿ٤ٔغ حُٔٞؿٞدحص ٝحُٔـِٞرخص حالخشٟ رحص ؽز٤ؼش هظ٤شس حالؿَ ٓخ
 رُي.

 

، طلظلق حُششًش رذكخطش كغخرخص ٓ٘لظِش ُؼ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ٝػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ ٝطوذّ حُٔؼِٞٓخص حُٔخ٤ُش ٝكوخً ٝكوخً ألٗظٔش حُظؤ٤ٖٓ ك٢ حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش
، ك٢ حُٔخػ٢ ٝرخُٔؼَ،ك٢ حُلغخرخص حُٔؼ٤٘ش.  شٗشـٖٓ طِي حالحُٔ٘غٞرش رٞػٞف أل١  ٝحُٔظشٝكخصُزُي. ٣ظْ طغـ٤َ حُٔٞؿٞدحص ٝحُٔـِٞرخص ٝحإل٣شحدحص 

، حُذخَ حُشخَٓ ٝحُظذكوخص حُ٘وذ٣ش ُؼ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ٝػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ. ٣ظْ حُٔخ٢ُ، حُذخَ حُٔشًضهٞحثْ حُغ٣ٞ٘ش ُِششًش طوذّ رشٌَ ٓ٘لظَ حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش كبٕ 
 .ٝٓـِظ حإلدحسس ُٔذ٣ش٣ٖٓظخس٣ق حُؼ٤ِٔخص حُٔشظشًش ٝحُٔٞحكوش ػ٤ِٜخ ٖٓ هزَ حطخظ٤ض طلذ٣ذ أعخط 
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 التعاونيمين لمتأشركة عناية السعهدية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حهل القهائم المالية
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 )رزًخ( أعظ اإلػذاد -8
 
 )رزًخ( اإلػذادثٛبٌ  -أ

 

ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١، هخٓض ادحسحص ششًخص حُظؤ٤ٖٓ ربطزخع ٝاػذحد حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش حُظٞػ٤ل٤ش ُوـخع حُظؤ٤ٖٓ ك٢  ٝ ٝكوًخ ُظٞؿ٤ٜخص ،خالٍ حُؼخّ حُلخ٢ُ
، ٣ظْ دٓؾ أسطذس ٝحُٔؼذُش ٖٓ هزَ عخٓخ حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش. ػ٘ذ اػذحد حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُششًش ٝكوًخ ُِٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ

، ص ٝحألسرخف ٝحُخغخثش ؿ٤ش حُٔلووش، إ ٝؿذصٓؼخٓالص ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ٓغ طِي حُخخطش رؼ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ. ٣ظْ كزف حألسطذس حُٔظذحخِش ٝحُٔؼخٓالٝ
 خرٜش ك٢ فشٝف ٓٔخػِش.رخٌُخَٓ أػ٘خء حُذٓؾ. إ حُغ٤خعخص حُٔلخعز٤ش حُٔؼظٔذس ُؼ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ٝػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ ٓٞكذس رخُ٘غزش ُِٔؼخٓالص ٝحألكذحع حُٔش

 

 ٝكوًخ ُِ٘ظخّ حألعخع٢ ُِششًش كبٕ حُلخثغ ٖٓ ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ٣ظْ طٞص٣ؼش ًخُظخ٢ُ:
 

 %91 حُٔغخٕٛٔٞ
 %11 كِٔش حُٞػخثن

 111% 

 
 ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ. طٞص٣ؼٚ ا٠ُٖ كبٕ اؿٔخ٢ُ حُؼـض ٣ظْ ك٢ كخُش ٗشٞء ػـض ػٖ ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٓ

 

ا٠ُ  48 ٖٓ حُذخَ حُشخَٓ ٝحُظذكوخص حُ٘وذ٣ش ُؼ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ٝػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ حُظ٢ طْ ػشػٜخ ك٢ حُظللخص هخثٔشحُذخَ ٝ هخثٔشحُٔشًض حُٔخ٢ُ ٝ هخثٔش إ
حُظخدسس ػٖ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١. طظـِذ حُِٞحثق حُظ٘ل٤ز٣ش حُِٞحثق  ُٔظـِزخصُٝالٓظؼخٍ  ًٔؼِٞٓخص ٓخ٤ُش ط٤ِ٤ٌٔش طْ طوذ٣ٜٔخ حُٔخ٤ُش حُوٞحثْٖٓ  51

٤ٖٓ ٝػ٤ِٔخص ٝحُٔظشٝكخص ُؼ٤ِٔخص حُظؤ ٝحُذخَحُظ٘ل٤ز٣ش حُظخدسس ػٖ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ حُلظَ حُٞحػق ر٤ٖ حُٔٞؿٞدحص ٝحُٔـِٞرخص 
، حُٔشخس ا٤ُٜخ أػالٙظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔؼذس ُؼ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ٝػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ حُذخَ حُشخَٓ ٝحُحُذخَ،  هخثٔشهخثٔش حُٔشًض حُٔخ٢ُ، ، كبٕ حُٔغخ٤ٖٔٛ. ٝرخُظخ٢ُ

 ؼ٤ِٔخص.ٖٓ طِي حُأٝ حُخغخثش حُشخِٓش ٌَُ  ٝحُذخَٝحُٔظشٝكخص  ٝحُذخَطؼٌظ كوؾ حُٔٞؿٞدحص ٝحُٔـِٞرخص 
 

ٌُٖٝ ، ٔخص ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١طْ طـ٤ٔغ أسهخّ حُٔوخسٗش ٝدٓـٜخ ُظظٞحكن ٓغ ػشع أسهخّ حُؼخّ حُلخ٢ُ ر٘خًء ػ٠ِ طؼ٤ِ ،ػ٘ذ اػذحد ٛزٙ حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش
 ٛزح ال ٣ئػش رؤ١ شٌَ ػ٠ِ طخك٢ حُذخَ ٝحألسرخف حُٔزوخس حُظ٠ طْ ػشػٜخ ٖٓ هزَ ُِؼخّ حُغخرن.

٘وذ٣ش ٌُالً ٖٓ ٝهخثٔش حُظذكوخص حُهخثٔش حُذخَ حُشخَٓ  ،هخثٔش حُذخَ، ؼشع هخثٔش حُٔشًض حُٔخ٢ُٔخ٤ُش ٣ك٢ ٛزٙ حُوٞحثْ حُ 19كبٕ حإل٣ؼخف سهْ ، ٝٓغ رُي
 ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ رشٌَ ٓ٘لظَ. ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ٝ

حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش ًٝزُي رؼغ ٝ هخثٔش حُٔشًض حُٔخ٢ُ، حُذخَ، حُذخَ حُشخَٓإ ادسحؽ ٓؼِٞٓخص ٓ٘لظِش ُؼ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ٓغ حُٔؼِٞٓخص حُٔخ٤ُش ُِششًش ك٢ 
 ٓـِٞرش رٔٞؿذ حُِٞحثق حُظ٘ل٤ز٣ش.اػخكش ط٤ِ٤ٌٔش حُٔخ٤ُش طٔؼَ ٓؼِٞٓخص  حُوٞحثْرحص حُظِش ػ٠ِ  ٣ؼخكخصحإل
 

 ػًهخ انزشغٛم ٔانؼشع -ة
 

حُٔؼشٝػش رخُش٣خٍ حُغؼٞد١، ألهشد أُق طْ ػشع ٛزٙ حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش رخُش٣خٍ حُغؼٞد١ رخػظزخسس ػِٔش حُظشـ٤َ ُِششًش ٝطْ طوش٣ذ ؿ٤ٔغ حُٔؼِٞٓخص حُٔخ٤ُش 
 طل٤ق ٓخ ُْ ٣ظْ طلذ٣ذ خالف رُي طلذ٣ذحً.

 
 انغُخ انًبنٛخ -ج

 

 .د٣غٔزش 11طظزغ حُششًش ع٘ش ٓخ٤ُش ط٘ظ٢ٜ ك٢ 
 

 األدكبو انًذبعجٛخ انٓبيخ ٔانزمذٚشاد ٔاالفزشاػبد  -د
 

حُٔؼِ٘ش ُِٔٞؿٞدحص  ٣ظـِذ اػذحد حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش ٖٓ حإلدحسس حعظخذحّ حألكٌخّ ٝحُظوذ٣شحص ٝحالكظشحػخص حُظ٢ طئػش ػ٠ِ طـز٤ن حُغ٤خعخص حُٔلخعز٤ش ٝحُٔزخُؾ
هذ طخظِق حُغخروش ُإلدحسس اال حٗٚ ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ حٕ ٛزٙ حُظوذ٣شحص ٝحألكٌخّ هذ طٔض ر٘خًء ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص حُٔظخكش ٝحُخزشس ٝحُٔظشٝكخص.  ٝحُٔـِٞرخص ٝحُذخَ

 حُ٘ظخثؾ حُلؼ٤ِش ػٖ ٛزٙ حُظوذ٣شحص.
ُش ك٢ ٝٓؼود أٜٗخ ُط٢ ٣ُؼطوحُٓعطور٣ُش دحع حألكص حهؼخٝطى ُررٓخ ك٢ سٟ، ألخٍ حٓٝحُؼٝح٣خ٣ش سُطخسس حُخرحُی د اطعطٗس ٝٓعطٍٓ رشکّ ألكکخسحص ٝح٣دُطوّ حطو٣٣ّ ٣ط

 فشٝف.ُفَ ح
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 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حهل القهائم المالية
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 )رزًخ( أعظ اإلػذاد -8
 
  )رزًخ( األدكبو انًذبعجٛخ انٓبيخ ٔانزمذٚشاد ٔاالفزشاػبد -د

 

 ٝحُظوذ٣شحص حُٔلخعز٤ش حُٜخٓش ك٢ اػذحد ٛزٙ حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش:ك٤ٔخ ٢ِ٣ حألكٌخّ 
 

 حُٔغئ٤ُٝش حُٜ٘خث٤ش حُ٘خشجش ػٖ حُٔـخُزخص حُٔوذٓش رٔٞؿذ ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ(أ
 حُشيذ٣ذ ٖٓ ٓظخدس إ طوذ٣ش حُٔغئ٤ُٝش حُٜ٘خث٤ش حُ٘خشجش ػٖ حُٔـخُزخص حُٔوذٓش رٔٞؿذ ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ ٛٞ حُظوذ٣ش حُٔلخعز٢ حألًؼش أ٤ٔٛش ُِششًش. ٛ٘خى حُؼ

 ٌُالً حُٔخ٤ُش  حُغ٘شظوذ٣شحص ك٢ ٜٗخ٣ش ُٔؼَ ٛزٙ حُٔـخُزخص. ٣ظْ اؿشحء حُحألٓش حُظ٢ ٣ـذ أخزٛخ رؼ٤ٖ حالػظزخس ك٢ طوذ٣ش حالُظضحّ حُز١ عظذكؼٚ حُششًش ك٢ ٜٗخ٣ش 
 حُظضحّس ٣دطوّ . ٣طٌزذس ٌُٖٝ ُْ ٣ظْ حإلرالؽ ػٜ٘خػٖ حُظٌخ٤ُق حُٜ٘خث٤ش حُٔظٞهؼش ُِٔـخُزخص حُٔظٝ ُِظؼ٣ٞغ ػٖ حُٔـخُزخص حُٔزِؾ ػٜ٘خٖٓ حُظٌِلش حُٜ٘خث٤ش حُٔظٞهؼش 

، ٣ظْ اػخدس طو٤٤ْ طوذ٣شحص ك٢ ٜٗخ٣ش ًَ كظشس ٓخ٤ُش کشسُشحُی آُرُـش ح٣ش سدُلص حالُُكخص ُطو٣٣ٓخص حخالدٓدحّ رخعطخ حُٔزِؾ ػٜ٘خ ػشٝكدُٓس حؿ٣ص خُرخؽُٓح
 حُٔـخُزخص ُِغ٘ش حُغخروش ُِظؤًذ ٖٓ ًلخءطٜخ ٣ٝظْ اؿشحء حُظـ٤٤شحص ػ٠ِ حُٔخظض.

 

 ، ٝحُز١ كذع٣ظْ حإلرالؽ ػٜ٘خ رؼذ طخس٣خ هخثٔش حُٔشًض حُٔخ٢ُ ٛٞ طوذ٣ش ُِٔـخُزخص حُظ٢ ٖٓ حُٔظٞهغ إٔ ُْ ٣ظْ حإلرالؽ ػٜ٘خٝظٌزذس إ حُٔخظض ُِٔـخُزخص حُٔ
حُٔـخُزخص حُٔزِؾ ػٜ٘خ ٝحُٔـخُزخص حُٔظٌزذس  حُٔشًض حُٔخ٢ُ. طظٔؼَ حُظو٤٘ش حألعخع٤ش حُظ٢ طؼظٔذٛخ حإلدحسس ك٢ طوذ٣ش طٌِلش ك٤ٚ حُلذع حُٔئٖٓ هزَ طخس٣خ هخثٔش

حالًظٞحس٤٣ٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حُخزشحء ص حُغخروش ُِظ٘زئ رخطـخٛخص طغ٣ٞش حُٔـخُزخص حُٔغظوز٤ِش. ٣غظخذّ ك٢ حعظخذحّ حطـخٛخص طغ٣ٞش حُٔـخُزخ ٝؿ٤ش ٓزِؾ ػٜ٘خ
غظخذّ حُخز٤ش حالًظٞحس١ ُظلذ٣ذ ٛزٙ حُٔخظظخص. ًٔخ ٣ حُـشم ٓؼَ ؽش٣وش عِْ حُغِغِش ٝؽش٣وش رٞسٜٗٞط٤ش ك٤شؿٞعٕٞ ٝؽش٣وش ٓؼذٍ حُخغخسس حُٔظٞهؼش

. طغظ٘ذ ٛزٙ حألعخ٤ُذ ا٠ُ ػذد ٖٓ حالكظشحػخص حُظش٣لش أٝ حُؼ٤٘ٔش ُِوـخع حُـز٢ِلش ٌَُ ػؼٞ ك٢ حُغ٘ش رخُ٘غزش ٜٗؾ حُظـضثش رٔخ ك٢ رُي طل٤َِ حُظٌ
 حُٔظؼِوش رو٤ٔش حُظغ٣ٞش حُٔظٞهؼش ٝأٗٔخؽ طغ٣ٞش حُٔـخُزخص.

 

 حُٔخ٤ُش حُٔٞؿٞدحصحٗخلخع ه٤ٔش (ب
. طٌِلظٜخ ألهَ ٖٓ ُٓخ٣ُشٝدحص حؿُٝش ُُٓدُؼخحُو٣ٓش حك٢ ٍ طٝحٓطس أٝ کر٣ع ٗخلخح ٛ٘خى ٕٝٓخ ٣کدػٗه٤ٔظٜخ ص ٗخلػد حُٓخ٣ُش هٝدحص حؿُٝٓإٔ حکش سُشح طلذد

: ٖٓ حُظٌِلش حألط٤ِش 15غزش شًٜشح أٝ أًؼش ؽ٣ِٞش حألؿَ ٣ٝؼظزش حالٗخلخع ر٘ 11. طؼظزش كظشس ٝحُظوذ٣ش حُلٌْ حعظخذحّ ٣ظـِذ طلذ٣ذ ٓخ ٛٞ ٛخّ أٝ ؽ٣َٞ حألٓذ
لش حُٔخ٤ُش ُِششًش ، ٝحُظظو٤٤ْ ٖٓ ر٤ٖ ػٞحَٓ أخشٟ، حُظوِزخص حُؼخد٣ش ك٢ عؼش حُغْٜخُحُششًش ر، طوّٞ ح حُلٌْحء ٛزٝكوًخ ُغ٤خعش حُششًش. ػ٘ذ اؿش ؿٞٛش٣ًخ

 ٝحُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُظشـ٤ِ٤ش ٝحُظ٤ِ٣ٞٔش.حُٔغظؼٔش ك٤ٜخ، ٝأدحء حُظ٘خػش ٝحُوـخع، ٝحُظـ٤شحص ك٢ حُظو٤٘ش 
 

 حٗخلخع ه٤ٔش حُٔغظلوخص(ج
حُزْٓ حُٔذ٣٘ش ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى د٤َُ ٓٞػٞػ٢ ػ٠ِ إٔ حُششًش ُٖ طظٌٖٔ ٖٓ طلظ٤َ ؿ٤ٔغ حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ٝكوًخ ٣ظْ ط٣ٌٖٞ ٓخظض حٗخلخع ه٤ٔش 

س ُطؤخدحد أٝ حُعٕ حػص ُؼؿ، ٝحُٓخ٢ُّ ح٣فُطٗدس حػخط أٝ اإلكالحك٢ ٕ ٣دٍُٓ حخد٣ٍ إٔ كطٓخح، ٣ٕدٓش ُُٓحُٜخ ُٓخ٣ُشص حرخُٝطؼس حطؼطرُِششٝؽ حألط٤ِش ُِٔذ٤٘٣ٖ. 
 .ه٤ٔظٜخص ٗخلػد ح٣ٗش هدُّٓ حٓرُإٔ حػُی سحص شإٓد دحُعحك٢ 

 

 حُو٤ٔش حُؼخدُش ُألدٝحص حُٔخ٤ُش(د
ظْ طوذ٣ش حُو٤ٔش حُؼخدُش ُِز٘ٞد حُظ٢ طغظ٘ذ حُو٤ْ حُؼخدُش ُالعظؼٔخسحص حُٔظخكش ُِز٤غ ػ٠ِ حألعؼخس حُٔؼِ٘ش ُألٝسحم حُٔخ٤ُش حُوخرِش ُِظذحٍٝ أٝ حُو٤ْ حُؼخدُش حُٔوذسس. ٣

 حعظ٘خدحً ا٠ُ حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔخظٞٓش رخعظخذحّ حُؼُٔٞش ُز٘ٞد رحص ششٝؽ ٝعٔخص ٓخخؽش ٓٔخػِش.طلَٔ ػُٔٞش 
 

ّ. ك٢ ُطو٣٣ص حطو٣ٗخدحّ رخعطخى، ُف رؿش ٓطخكش رخالدسُٓس حألعؼخٕٝ حٓخ ال طکدػٗؽ أٝ ٗشٝم عٝد ؿدّ ُٝٓخ٣ُش ك٢ كخُش ػدٝحص حُش ُألدُؼخحُو٣ٓش د ح٣دطكّ ٣ط
ص خالدٕٓٝ ك٣ػٓخ ال طکُو٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ حُز٤خٗخص حُوخرِش ُِشطذ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخألدٝحص حُٔخ٤ُش حُٔٔخػِش أٝ رخعظخذحّ حُ٘ٔخرؽ. ٣ٝظْ طوذ٣ش ح حُلخالص،ٛزٙ 

، ٣ظْ حُو٤ْ حُؼخدُش، حُ٘ٔخرؽ( ُظلذ٣ذ طو٤٘خص حُظو٤٤ْ )ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍػ٘ذٓخ طغظخذّ ُٓٗخعرش ص حػخسحالكطط حعخأػُی دس طو كبٜٗخ، ش ٓطخكشفُوخرُش ُُٓالكٝم حُعح
ظٔخد ؿ٤ٔغ حُ٘ٔخرؽ هزَ . ٣ظْ حػحُٔٞفل٤ٖ حُٔغئ٤ُٖ ػٖ حُو٤خّ رٜزٙ حالكظشحػخص هزَ ٓٞفل٤ٖ ٓئ٤ِٖٛ ٓغظو٤ِٖ ػٖحُظلون ٜٓ٘خ ٝٓشحؿؼظٜخ رشٌَ دٝس١ ٖٓ 

ؽ حُز٤خٗخص حُوخرِش ، طغظخذّ حُ٘ٔخر٠ حُلذ حُؼ٢ِٔحُغٞم حُٔوخسٗش. اُ، ٣ٝظْ ٓؼخ٣شس حُ٘ٔخرؽ ُِظؤًذ ٖٓ إٔ حُٔخشؿخص طؼٌظ حُز٤خٗخص حُلؼ٤ِش ٝأعؼخس حعظخذحٜٓخ
حُو٤خّ دحسس إلٕ حٓص خؽطرخسالص ٝحُطوُرخٍ( ٝحُٓوخرؽش حُخٝح رخُششًش ُخخطشٕ حالثطٓخؽش ح)ٓخخٕ الثطٓخؽش حٓخخٍ ٓػص ٓؿخالد ُؽططى، ُرٓغ ؛ ُِٝٔالكظش كوؾ

 .رظوذ٣شحص
 
 يٕعًٛخ انؼًهٛبد -ـْ

 خص حُظؤ٤ٖٓ ك٢ حُششًشال طٞؿذ طـ٤٤شحص ٓٞع٤ٔش هذ طئػش ػ٠ِ ػ٤ِٔ  
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 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حهل القهائم المالية
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 انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ  -1
 

ء )حُظـ٤٤ش حُٔخ٤ُش أدٗخٙ. طْ طـز٤ن ٛزٙ حُغ٤خعخص رخعظٔشحس ػ٠ِ ًَ ٖٓ حُغ٘ٞحص حُٔؼشٝػش رخعظؼ٘خ ٓش حُٔـزوش ك٢ اػذحد ٛزٙ حُوٞحثْطْ طِخ٤ض حُغ٤خعخص حُٔلخعز٤ش حُٜخ
حُٔخ٤ُش ك٢ حُؼخّ حُلخ٢ُ أٝ  خ أ١ طؤػ٤ش ٓخد١ ػ٠ِ ٛزٙ حُوٞحثْحُظؼذ٣الص ػ٠ِ حُٔؼخ٤٣ش حُلخ٤ُش حُٔزًٞسس أدٗخٙ ٝحُظ٢ ُْ ٣ٌٖ ُٜ، إ ٝؿذص( ٝحػظٔخد ك٢ حُغ٤خعش حُٔلخعز٤ش

 حُغ٘ٞحص حُغخروش. ٖٝٓ حُٔظٞهغ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜخ طؤػ٤ش ػج٤َ ك٢ حُغ٘ٞحص حُٔوزِش:
 

 انششكخانًؼزًذح يٍ لجم ، ٔرؼذٚالرٓبانجذٚذح  ؼبٚٛش انذٔنٛخ نهزمشٚش انًبنٙٔ رفبعٛش نجُخ رفغٛشاد انً ،ؼبٚٛش انذٔنٛخ نهزمبسٚش انًبنٛخانً -أ
 :                                                          َ ٓـِظ ٓؼخ٤٣ش حُٔلخعزش حُذ٤ُٝشٝحُظؼذ٣الص حُظخ٤ُش ُِٔؼخ٤٣ش حُوخثٔش ٝحُظ٢ طْ اطذحسٛخ ٖٓ هزحُـذ٣ذس حُٔؼخ٤٣ش  هخٓض حُششًش رظز٢٘

 انٕطف  انًؼٛبس /  انزؼذٚالد

طظ٤٘ق ٝ ه٤خط ٓؼخٓالص  1طؼذ٣الص ػ٠ِ حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوخس٣ش حُٔخ٤ُش سهْ              1حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ سهْ 
 حُٔذكٞػخص حُٔز٤٘ش ػ٠ِ أعْٜ.

 طل٣َٞ حالعظؼٔخسحص حُؼوخس٣ش 41 ٓؼ٤خس حُٔلخعزش حُذ٢ُٝػ٠ِ طؼذ٣الص                   41ٓؼ٤خس حُٔلخعزش حُذ٢ُٝ سهْ 

ُـ٘ش طلغ٤شحص حُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ سهْ 
11                 

 حُٔظوذٓشحُٔؼخٓالص رخُؼٔالص حألؿ٘ز٤ش ٝحالػظزخسحص  

 حإل٣شحدحص ٖٓ حُؼوٞد ٓغ حُؼٔالء )سحؿغ أدٗخٙ(                  15حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ سهْ 

ٝٓؼ٤خس  1حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ سهْ 
        18حُٔلخعزش حُذ٢ُٝ سهْ 

 1116 –1114ػ٠ِ دٝسس حُظوخس٣ش حُٔخ٤ُش  1116حُظؼذ٣الص حُغ٣ٞ٘ش ُؼخّ  

 ( حال٣شحدحص ٖٓ حُؼوٞد ٓغ حُؼٔالء 15) ٢حُٔخُ ُِظوش٣شحُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ    
، ٝحُز١ ٣ٞؿذ حُؼٔالء ٣ٝلَ ٓلَ حُظٞؿ٤ٚ حُلخ٢ُحُ٘خشجش ػٖ حُؼوٞد ٓغ حإل٣شحدحص ٗٔٞرًؿخ ٝحكذًح شخٓالً ُِٔلخعزش ػٖ  15سهْ  حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٣٢ُلذد 

 ٣٘ـزن ػ٠ِ " ال 15سهْ  حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ، كبٕ ػذحد حُظوخس٣ش حُٔخ٤ُش. ٝٓغ رُيكخ٤ًُخ ك٢ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔؼخ٤٣ش ٝحُظلغ٤شحص ػٖٔ حُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش إل
ػ٠ِ ػوٞد ؿ٤ش حُظؤ٤ٖٓ )أٝ ٌٓٞٗخص ػوٞد  15ح٤ٌُخٗخص حُظؤ٤٘٤ٓش طـز٤ن حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ سهْ  ع٤ظـِذ ٖٓ، ٝٓغ رُيٖٓ ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ". حإل٣شحدحص 
 حُظؤ٤ٖٓ(. 

٣٘خ٣ش  1رظخس٣خ  15سهْ  حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُا٠ُ  حُظلٍٞرظو٤٤ْ ٝحعظ٘ظخؽ ػذّ ٝؿٞد أ١ طؤػ٤ش ؿٞٛش١ ػ٠ِ حُٔزخُؾ حُٔزِؾ ػٜ٘خ ػ٘ذ  حُششًش ادحسسهخٓض 
1118.  

 ٓخظض ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش ُِٔٞفل٤ٖ
رخعظخذحّ ؽش٣وش  حُٔشُٔٞش رخُظوش٣ش حُغ٘ش٠ ٜٗخ٣ش ٣ظْ طو٤٤ْ حُٔغظلوخص رخُو٤ٔش حُلخ٤ُش ُِذكؼخص حُٔغظوز٤ِش حُٔظٞهؼش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُخذٓخص حُظ٢ ٣وذٜٓخ حُٔٞفلٕٞ كظ

٣ظْ ٝػغ ٓغظ٣ٞخص حألؿٞس ٝحُشٝحطذ حُٔغظوز٤ِش حُٔظٞهؼش ك٢ حإلػظزخس، ٝحُخزشس حُغخروش ك٤ٔخ ٣خض ٓـخدسس حُٔٞفل٤ٖ ٝكظشحص حُخذٓش. ٣ظْ  ٝكذس حإلثظٔخٕ حُٔظٞهؼش.
٠ُ طظـخرن، اُظ٢ ص حُؼٔالٝؽ ٝحُؼخ٤ُش رخُششدس حُـٞحُٔخ٤ُش ٓغ ع٘ذحص حُششحء رحص ح حُغ٘شك٢ ٜٗخ٣ش م ُغٞثذحص حػخعظخذحّ ُٔظٞهؼش رخحُٔغظوز٤ِش حُٔذكٞػخص حخظْ 

/ حُخغخثش كذ ٌٖٓٔ، حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔغظوز٤ِش حُٔوذسس. ٣ظْ دكغ ٓخظض ٌٓخكآص ٜٗخ٣ش حُخذٓش ػ٘ذ حعظلوخهٜخ. ٣ظْ اػزخص اػخدس حُو٤خط )حألسرخفهظ٠ أ
 حُخزشس ٝحُظـ٤شحص ك٢ حالكظشحػخص حالًظٞحس٣ش ك٢ هخثٔش حُذخَ حُشخَٓ. حالًظٞحس٣ش( ٗظ٤ـش ُِظؼذ٣الص حُوخثٔش ػ٠ِ
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 انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ )رزًخ( -1
 

 ثؼذٔانزٙ نى ٚغش٘ يفؼٕنٓب انًؼبٚٛش انظبدسح  -ة
، ٝحُظ٢ طظٞهغ ٢ٛ ُِٔؼخ٤٣ش ٝحُظلغ٤شحص حُظخدسس ٓزًٞسس أدٗخٙ. إ حُوخثٔشحُوٞحثْ حُٔخ٤ُش إ حُٔؼخ٤٣ش حُظخدسس ٌُٖٝ ُْ طظزق عخس٣ش حُٔلؼٍٞ كظ٠ طخس٣خ اطذحس 

 .هخرِش ُِظـز٤ن ك٢ طخس٣خ ٓغظوز٢ِ. ط١ٞ٘ حُششًش حػظٔخد ٛزٙ حُٔؼخ٤٣ش ػ٘ذٓخ طٌٕٞ كؼخُشحُششًش رشٌَ ٓؼوٍٞ إٔ طٌٕٞ 

 انٕطف زفغٛشان  /انًؼٛبس
ربسٚخ انغشٚبٌ انفؼهٙ نهفزشاد انزٙ رجذأ فٙ 

 أ ثؼذ انزبسٚخ أدَبِ

 أدٗخٙ سحؿغ حألدٝحص حُٔخ٤ُش 9 ش٣ش حُٔخ٢ُحُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظو

 ٣1119٘خ٣ش  1 ػوٞد حال٣ـخس 16 حُٔخ٢ُحُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش 

 ٣1119٘خ٣ش  1 رشؤٕ ٓؼخٓالص ػش٣زش حُذخَ حُشي 11حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ  طلغ٤شُـ٘ش 

 ٣1111٘خ٣ش  1 أدٗخٙ( سحؿغػوٞد حُظؤ٤ٖٓ ) 17 حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ
 

  ، ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ(4حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ  )رٔخ ك٢ رُي حُظؼذ٣الص ػ٠ِ 9ش٣ش حُٔخ٢ُ حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظو
 

 19 سهْ لخعزش حُذ٢ُٝٓلَ ٓؼ٤خس حُٔ ٣لَحألدٝحص حُٔخ٤ُش ٝحُز١  9 سهْحُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ  ٓؼخ٤٣ش حُٔلخعزش حُذ٤ُٝشـِظ ٓ ٗشش،  1114ك٢ ٤ُٞ٣ٞ 
، ٝادخخٍ ُِٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُشٝحالٗخلخع ك٢ حُو٤ٔش ٝٓلخعزش طــ٤ش حُٔخخؽش  و٤خطحُٝحُظظ٤٘ق ٓظـِزخص ًخكش حُٔؼ٤خس  ٣ذٓؾ. (ٝحُو٤خط حإلػظشحف) حألدٝحص حُٔخ٤ُش

. ٝٓظـِزخص ؿذ٣ذس ُٔلخعزش حُظلٞؽ 19ٝحُز١ ع٤لَ ٓلَ ٗٔٞرؽ حُخغخسس حُٔظٌزذس ك٢ حُٔؼ٤خس حُٔلخعز٢ حُذ٢ُٝ سهْ  حالثظٔخٕ حُٔظٞهغ حٗخلخع ه٤ٔشٗٔٞرؽ 
 :(9سهْ ) ٢ُرٔٞؿذ حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخٝ

  وخص حُ٘وذ٣ش حُظؼخهذ٣ش ٝخظخثض حُظذك حألػٔخ٣ٍظْ ه٤خط ؿ٤ٔغ حُٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش آخ رخُظٌِلش حُٔـلؤس أٝ رخُو٤ٔش حُؼخدُش. ٣ؼظٔذ أعخط حُظظ٤٘ق ػ٠ِ ٗٔٞرؽ
رخُ٘غزش ُِٔـِٞرخص حُٔخ٤ُش رخعظؼ٘خء طِي حُٔلذدس رخُو٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ  19ٓؼظْ ٓظـِزخص ٓؼ٤خس حُٔلخعزش حُذ٢ُٝ سهْ ػ٠ِ حُٔؼ٤خس  ٣زو٢حُٔخ٤ُش.  ُِٔٞؿٞدحص

 هخثٔشذالً ٖٓ خالٍ حُشرق أٝ حُخغخسس ك٤غ ٣ظْ حإلهشحس رٜزح حُـضء ٖٓ طـ٤شحص حُو٤ٔش حُؼخدُش حُٔ٘غٞرش ا٠ُ حالثظٔخٕ حُخخص ك٢ حُذخَ حُشخَٓ ح٥خش ر
 حُذخَ.

 س ؿ٣ٌُخكش حُوشٝع ٝحالُظضحٓخص حُٔخ٤ُش حألخشٟ ، ظٞهؼشظٔخٕ حُٔثٖٓ حُٔ٘شؤس طغـ٤َ ٓخظض ُخغخثش حإل 9ـِذ حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ سهْ ٣ظ
ًٔخ أٗ٘خ ٍٗٔٞ ٓذ٤ٗٞ٣خص حإل٣ـخس، رخإلػخكش ح٠ُ حُظضحٓخص حُوشٝع ٝػوٞد حُؼٔخٕ حُٔخ٢ُ. ٣غظ٘ذ ٛزح  ،٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَحُٔلظلق رٜخ رخُو

ك٢ ٓخخؽش حُٔخظض ػ٠ِ خغخثش حإلطٔخٕ حُٔظٞهؼش حُٔشطزـش رخكظٔخٍ حُظخِق ػٖ حُغذحد ك٢ حالشٜش حألػ٠٘ ػشش حُوخدٓش ٓخ ُْ طٌٖ ٛ٘خى ص٣خدس ؿٞٛش٣ش 
 .٣19ظْ اػزخص خغخثش حالثظٔخٕ ك٢ ٝهض عخرن ػٖ حُٔؼ٤خس حُٔلخعز٢ حُذ٢ُٝ سهْ ، 9 ِظوش٣ش حُٔخ٢ُ سهُْٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ٝكوًخ ُِحالثظٔخٕ ٓ٘ز ٗشؤطٜخ. 

  ٝطظٞحكن ٓظـِزخص ٓلخعزش حُظلٞؽ ػ٠ِ ٗلٞ أٝػن ٓغ ٓٔخسعخص ادحسس حُٔخخؽش  ً  .حػظٔخدحً ػ٠ِ حُٔزخدةأًؼش  طظزغ ٜٗـخ
 

حُظ٢ طظ٘خٍٝ حُ٘ظخثؾ حُٔلخعز٤ش ُظـز٤ن ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ  4سهْ حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ ، ٗشش ٓـِظ ٓؼخ٤٣ش حُٔلخعزش حُذ٤ُٝش طؼذ٣الص ػ٠ِ 1116ك٢ عزظٔزش 
ُظؤ٤ٖٓ. طوذّ حُظؼذ٣الص خ٤خس٣ٖ ُششًخص حُظؤ٤ٖٓ: ٖٓ ٓؼخ٤٣ش حُظوخس٣ش حُٔخ٤ُش حُذ٤ُٝش ػ٠ِ ششًخص حُظؤ٤ٖٓ هزَ ٗشش حُٔؼخ٤٣ش حُٔلخعز٤ش حُوخدٓش ُؼوٞد ح 9حُٔؼ٤خس سهْ 

كظ٠ طخس٣خ عش٣خٕ  9 حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ، اػلخء ٓئهض ٖٓ طـز٤ن ٓئِٛش ض، ارح ًخُِٗٔ٘شخسحُظؤؿ٤َ  خ٤خس. ٣ٞكش حُظـز٤ن حُٔزٌش ٝخ٤خسحُظؤؿ٤َ خ٤خس 
حُظ٢ هذ  حُخغخسس،ٖٓ حُشرق أٝ  آػخس ػذّ حُظـخرن حُٔلخعز٢ربصحُش رؼغ  ن حُٔزٌش أل١ ٓ٘شؤس. ٣غٔق خ٤خس حُظـز٤أهشدح٣ٜٔخ  1111حُٔؼ٤خس حُـذ٣ذ ُؼوذ حُظؤ٤ٖٓ أٝ 

  .طلذع هزَ طـز٤ن ٓؼخ٤٣ش ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ حُـذ٣ذس
 

، ٣ٌٖٔ ٤ٌُِخٗخص حُٔزِـش حُظ٢ طظؼِن أٗشـظٜخ رشٌَ أعخع٢ "رخُظؤ٤ٖٓ" 4سهْ  حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُرٔٞؿذ حإلػلخء حُٔئهض حُز١ طْ ادخخُٚ رخُظؼذ٣الص ػ٠ِ 
حُز١ ُٖ ٝا٠ُ ٝهض الكن.  9سهْ  حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ. هخٓض حُششًش رظو٤٤ْ ح٥ػخس ٝحٗظٜض ا٠ُ طؤؿ٤َ ط٘ل٤ز 9 حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُإٔ طئؿَ ط٘ل٤ز 

 .٣1111٘خ٣ش  ٣1ظـخٝص 
حُظؤ٤ٖٓ حُوخدٓش. ػ٠ِ ٛزح  ػ٠ِ حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش ٣ـذ إٔ ٣ؤخز ك٢ حالػظزخس ا٠ُ كذ ًز٤ش حُظلخػَ ٓغ ٓؼخ٤٣ش ػوٞد 9حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ سهْ  إ طؤػ٤ش حػظٔخد

 .9، ال ٣ٌٖٔ اؿشحء طو٤٤ْ ًخَٓ ُظؤػ٤ش حػظٔخد حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوش٣ش حُٔخ٢ُ حُ٘لٞ
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 انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ )رزًخ( -1
 
 انًؼبٚٛش انظبدسح ٔانزٙ نى ٚغش٘ يفؼٕنٓب ثؼذ )رزًخ( -ة

حُٔؼ٤خس حُـذ٣ذ ٗٔٞرؽ حُٔلخعزش حُٔضدٝؽ  . ٣غظزذ٣1119ٍ٘خ٣ش  1زذأ ك٢ أٝ رؼذ حُظ٢ ط حُغ٘ش، حُٔـزن ك٢ "ػوٞد حإل٣ـخس" - 16س٣ش حُٔخ٤ُش ُِظوخحُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ 
ظشـ٤ِ٤ش خخسؽ ح٤ُٔضح٤ٗش حُ، ٝحُز١ ٤ٔ٣ض ر٤ٖ حإل٣ـخسحص حُظ٤ِ٣ٞٔش ػ٠ِ ح٤ُٔضح٤ٗش حُؼ٤ٓٞٔش ٝحإل٣ـخسحص 17ؿذ ٓؼ٤خس حُٔلخعزش حُذ٢ُٝ سهْ حُلخ٢ُ ُِٔغظؤؿش٣ٖ رٔٞ

ٗٔٞرؽ حُٔلخعزش ػ٠ِ ح٤ُٔضح٤ٗش حُؼ٤ٓٞٔش. هشسص حُششًش ػذّ طز٢٘ ٛزح حُٔؼ٤خس حُـذ٣ذ ك٢  16، ٣وظشف حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوخس٣ش حُٔخ٤ُش حُؼ٤ٓٞٔش. ٝرذالً ٖٓ رُي
 ٝهض ٓزٌش.

 4ُٓخ٣ُش س ح٣س٣ُش ُُطوخدُٝس حُٓؼخ٣٣ٍ حٓكٍ ع٣ك، 1111ٝ س٣ٗخ٣ 1د رؼأٝ ك٢ دأ ٢ طرُطسس حروش ُُلطؽُٕٓ" حُطؤ٣ٓٝد ح"ػو -17 ّهسُٓخ٣ُش س ح٣س٢ُ ُُطوخدُٝس حُٓؼ٣خح
ٖٓ حُؼوٞد ٓغ حُؼٔالء" ٝحُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ  "حإل٣شحدحص 15ارح طْ طـز٤ن ًَ ٖٓ حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ إلػذحد حُظوخس٣ش حُٔخ٤ُش  " ٣غٔق رخُظز٢٘ ك٢ ٝهض ٓزٌشُٕطؤ٣ٓٝد ح"ػو

ػخدس حُظؤ٤ٖٓ ٝحُظ٢ عظئػش رذٝسٛخ ػ٠ِ حُظؤ٤ٖٓ ٝا حُو٤خط ٝحإلكظخف ػٖ ػ٤ِٔخص. طظٞهغ حُششًش طؤػ٤ًشح ؿٞٛش٣ًخ ػ٠ِ دٝحص حُٔخ٤ُش""حأل 9إلػذحد حُظوخس٣ش حُٔخ٤ُش 
 زًٞسس أػالٙ.، ٝحُششًش كخ٤ًُخ ك٢ ٓشكِش طو٤٤ْ طؤػ٤ش حُٔؼخ٤٣ش حُٔٛزح حُٔؼ٤خس حُـذ٣ذ ك٢ ٝهض ٓزٌش حُٔشًض حُٔخ٢ُ. هشسص حُششًش ػذّ طز٢٘ هخثٔش حُذخَ ٝهخثٔش

 
 ج. انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ انًغزخذيخ فٙ إػذاد ْزِ انمٕائى انًبنٛخ يٕػذخ أدَبِ:

 
 ػمٕد انزأيٍٛ .3

خَٓ حُٞػ٤وش رخُٔٞحكوش طوّٞ حُششًش ربطذحس ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ حُظ٢ ط٘وَ ٓخخؽش حُظؤ٤ٖٓ. ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ ٢ٛ طِي حُؼوٞد ك٤غ ٣وزَ حُٔئٖٓ ٓخخؽش حُظؤ٤ٖٓ حُٜخٓش ٖٓ ك
ٖ حُٜخٓش رخػظزخسٛخ ػ٠ِ طؼ٣ٞغ كخَٓ حُٞػ٤وش ارح ًخٕ ٛ٘خى كذع ٓغظوز٢ِ ؿ٤ش ٓلذد ٣ئػش عِزًخ ػ٠ِ كخَٓ حُٞػ٤وش. ًبسشخدحص ػخٓش، طلذد حُششًش ٓخخؽش حُظؤ٤ٓ

 : ػ٠ِ حألهَ ػٖ حُٔزِؾ حُٔغظلن ارح ُْ ٣لذع حُلذع حُٔئٖٓ.11آٌخ٤ٗش دكغ ٓزِؾ ٓؼ٤ٖ ػ٘ذ ٝهٞع كخدع ٓئٖٓ ٣ض٣ذ 
 

 ٚشادادرذمك اإل .8
 حالػظشحف رخُوغؾ:

زش رـش٣وش حُوغؾ ٣ظْ طغـ٤َ حألهغخؽ ك٢ هخثٔش حُذخَ ػ٠ِ أعخط ؽش٣وش حُوغؾ حُؼخرض ػ٠ِ ٓذٟ كظشس طــ٤ش ر٤ُٞظش حُظؤ٤ٖٓ. ٣ظْ حكظغخد حألهغخؽ ؿ٤ش حٌُٔظغ
 حُؼخرض ػ٠ِ ٓذٟ كظشس طــ٤ش ر٤ُٞظش حُظؤ٤ٖٓ.

ر خإُٓکطعرش ٣س حؿ٣ص حألهغخؽ ك٢ ٓخطس ُطـ٣ؿ٤ش حُٔ٘ظ٤ٜش ٖٓ حُظــ٤ش. إ ح خُغ٘شحٌُٔظظزش حُز١ ٣ظؼِن ر حُظؤ٤ٖٓأهغخؽ طٔؼَ حألهغخؽ ؿ٤ش حٌُٔظغزش حُـضء ٖٓ 
 ؽشس.ُٓخخسس حكطدٟ رٜخ ػُی ٓسحف الػطّ ح٣طسحدحص إل٣ح اػظٔخدح ػ٠ِ إٍٔ خدُحُی هخثٓش ا

 
 حُٔلظشع: اػخدس حُظؤ٤ٖٓ

ٝحُٔـخُزخص ػ٠ِ اػخدس  ػ٘ذ حالهظؼخء. ٣ظْ اػزخص أهغخؽ حُظؤ٤ٖٓخٍ حالػظ٤خد٣ش ُؼوٞد حُظؤ٤ٖٓ حُـز٢ ٓخخؽش اػخدس حُظؤ٤ٖٓ ك٢ ع٤خم حألػٔ أ٣ًؼخ ًٔخ طلظشع حُششًش
، ٓغ حألخز ك٢ حالػظزخس طظ٤٘ق حُٔ٘ظؾ ألػٔخٍ اػخدس دس حُظؤ٤ٖٓ طؼظزش أػٔخالً ٓزخششسحُظؤ٤ٖٓ حُٔلظشع ًب٣شحدحص أٝ ٓظشٝكخص ر٘لظ حُـش٣وش ًٔخ ُٞ ًخٗض اػخ

ْ طوذ٣ْ ٓخص اػخدس حُظؤ٤ٖٓ حألسطذس حُٔغظلوش ُششًخص حُظؤ٤ٖٓ. ٣ظْ طوذ٣ش حُٔزخُؾ حُٔغظلوش رـش٣وش طظٔخش٠ ٓغ ػوذ اػخدس حُظؤ٤ٖٓ ر١ حُظِش. ٣ظحُظؤ٤ٖٓ. طٔؼَ حُظضح
٣ش دُطؼخهٝم حُكوح ط٘ظ٢ٜٓخ دػٕٗ ُطؤ٣ٓدس حػخص ارخُٝؽٓٝدحص أٝ ؿٝٓد عطرؼخّ ح. ٣طاػخدس حُظؤ٤ٖٓ حُٔلظشػش ٝحُٔغ٘ذسحألهغخؽ ٝحُٔـخُزخص ػ٠ِ أعخط اؿٔخ٢ُ ٌَُ ٖٓ 

 س.خؽشف آُی د اُؼوٍ حٗوّ ٓخ ٣طدػٗأٝ  طالك٤ظٜخ ط٘ظ٢ٜأٝ 
ٝدحثغ أٝ ػ٠ِ شٌَ ػزخسس ػٖ ٓٞؿٞدحص  ٓزخششس ٖٓ خالٍ هخثٔش حُٔشًض حُٔخ٢ُ. ٝطٌٕٞ طؤ٤ٖٓ ؿٞٛش٣ش ٣ظْ حكظغخد ػوٞد اػخدس حُظؤ٤ٖٓ حُظ٢ ال ط٘وَ ٓخخؽش

ٔوخرَ حُٔذكٞع أٝ حُٔغظِْ ٗخهًظخ أ٣ش أهغخؽ أٝ سعّٞ ٓلذدس ٝحػلش ٣ظْ حالكظلخف رٜخ ٖٓ هزَ ششًش اػخدس حُظؤ٤ٖٓ. ٣ظْ ٓـِٞرخص ٓخ٤ُش ٣ظْ اػزخطٜخ ر٘خًء ػ٠ِ حُ
 .ٓؼذٍ حُلخثذس حُلؼ٤ِش ػ٘ذ حعظلوخهٜخحكظغخد ا٣شحدحص حالعظؼٔخس ػ٠ِ ٛزٙ حُؼوٞد رخعظخذحّ ؽش٣وش 

 

 دخَ حالعظؼٔخس:
 حُذ٣ٖ حُٔظ٘لش ػٖٔ حالعظؼٔخسحص حُٔلظلق رٜخ كظ٠ حالعظلوخم ٝٝدحثغ حُٔشحرلش ػ٠ِ أعخط حُلخثذس حُلؼ٤ِش.٣ظْ حكظغخد ا٣شحدحص حالعظؼٔخس ػ٠ِ أدٝحص 

 
 طٞص٣ؼخص حالسرخف:

 ّ حُٔذكٞػخص.٣ظْ اػزخص ا٣شحدحص طٞص٣ؼخص حألسرخف ػ٠ِ أدٝحص كوٞم ح٤ٌُِٔش حُٔظ٘لش طلض ر٘ذ حُو٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ ػ٘ذ اػزخص كن حعظال
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 انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ )رزًخ( -1
 

 )رزًخ( زِ انمٕائى انًبنٛخ يٕػذخ أدَبِج. انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ انًغزخذيخ فٙ إػذاد ْ
 

 ًطبنجبدان .1
ه٤ٔش حُخشدس ٝحُٔزخُؾ حُٔغظشدس  طظٌٕٞ حُٔـخُزخص ٖٓ حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ُلخ٢ِٓ ٝػخثن حُظؤ٤ٖٓ ٝحألؽشحف حُؼخُؼش ٝحُٔظشٝكخص حُٔظؼِوش رظؼ٣ٞغ حُخغخسس، ٝطخك٢

ُٔخ٢ُ ٓغ طٌخ٤ُق ٓؼخُـش حألخشٟ. ٣ٔؼَ اؿٔخ٢ُ حُٔـخُزخص حُوخثٔش اؿٔخ٢ُ حُظٌِلش حُظوذ٣ش٣ش ُِٔـخُزخص حُٔظٌزذس ٌُٖٝ ُْ ٣ظْ طغ٣ٞظٜخ ك٢ طخس٣خ هخثٔش حُٔشًض ح
ٓخظظخص ُِٔـخُزخص حُٔزِؾ ػٜ٘خ ؿ٤ش حُٔذكٞػش ًٔخ ك٢ طخس٣خ هخثٔش حُٔشًض  حُٔـخُزخص رحص حُظِش، عٞحء طْ حإلرالؽ ػٜ٘خ ٖٓ هزَ حُٔئٖٓ ػ٤ِٚ أّ ال. ٣ظْ اؿشحء

غ٣ٞش حُٔـخُزخص حُٔخ٢ُ ػ٠ِ أعخط طوذ٣شحص حُلخُش حُلشد٣ش. اػخكش ا٠ُ رُي، ٣ظْ ط٣ٌٖٞ ٓخظض ٣غظ٘ذ ا٠ُ كٌْ حإلدحسس ٝحُخزشس حُغخروش ُِششًش ك٢ طٌِلش ط
 خ٤ُق ٓؼخُـش حُٔـخُزخص رحص حُظِش ًٔخ ك٢ طخس٣خ هخثٔش حُٔشًض حُٔخ٢ُ.حُٔظٌزذس ٌُٖٝ ُْ ٣ظْ حإلرالؽ ػٜ٘خ رٔخ ك٢ رُي طٌ

د حُظضحٓخطٜخ ُششًش رخعظزؼخّ حال طوٞرُي، ػ٠ِ ٝس ػالطظٜش حُٔـخُزخص حُٔغظلوش ػ٠ِ أعخط اؿٔخ٢ُ ٣ٝظْ ػشع حُلظش رحص حُظِش ُٔؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ رشٌَ ٓ٘لظَ. 
 ُٔخ٢ُ.هخثٔش حُٔشًض ح٣خ سٖٓ طخٝحكذس ع٘ش ٍ خالحُٔـخُزخص غ كغ ؿ٤ٔد٣ظْ إٔ ٣ظٞهغ حُٔذكٞػش ك٤غ ؿ٤ش ػٖ حُٔـخُزخص 

 
 ػمٕد إػبدح انزأيٍٛ .2

. إ حُؼوٞد حُظ٢ طزشٜٓخ حُششًش ٓغ ششًخص اػخدس حُظؤ٤ٖٓ حُخغخسس حُظؼخهذ٣ش ٝحالخظ٤خس٣ش ٝٝهق حُخغخسس ٝكخثغ اػخدس حُظؤ٤ٖٓ ػوٞدطٞص٣غ اػخدس حُظؤ٤ٖٓ ر٤ٖ  ٣ظْ
)د( 4ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ ك٢ ا٣ؼخف  ٖ حُخغخثش ك٢ ٝحكذ أٝ أًؼش ٖٓ حُؼوٞد حُظ٢ طظذسٛخ حُششًش ٝحُظ٢ طِز٢ ٓظـِزخص طظ٤٘قحُظ٢ رٔٞؿزٜخ ٣ظْ طؼ٣ٞغ حُششًش ػ

أرشٓظٜخ حُششًش ٝحُظ٢  طظ٘ق ًؼوٞد اػخدس طؤ٤ٖٓ ٓلظلق رٜخ. ٣ظْ طظ٤٘ق حُؼوٞد حُظ٢ ال طل٢ رٔظـِزخص حُظظ٤٘ق ٛزٙ ػ٠ِ أٜٗخ أطٍٞ ٓخ٤ُش. إ ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ حُظ٢
٣ٔؼَ  ٣ظْ طغـ٤َ أطَ أٝ حُظضحّ ك٢ هخثٔش حُٔشًض حُٔخ٢ُ ٞؿزٜخ ٣ٌٕٞ طخكذ حُؼوذ ٛٞ ششًش طؤ٤ٖٓ أخشٟ )اػخدس حُظؤ٤ٖٓ ا٠ُ حُذحخَ( ٓذسؿش ك٢ ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ.رٔ

. ٣ظْ طوذ٣ش حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ٖٓ اػخدس حُخغخثش حُوخرِش ُالعظشدحد ٖٓ ٓؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ ٝحألهغخؽ حُٔغظلوش ُٔؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ، ٝحُٔغظلوش ٖٓ ٓؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓحُٔذكٞػخص 
أٝ ٣ش دُطؼخهٝم حُكوح ط٘ظ٢ٜٓخ دػٕٗ ُطؤ٣ٓدس حػخص ارخُٝؽٓٝدحص أٝ ؿٝٓد عطرؼخّ ح٣طحُظؤ٤ٖٓ رـش٣وش طظٞحكن ٓغ حُظضحّ حُٔـخُزش حُٔشطزؾ رخألؽشحف حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ. 

ػُی س شإٓخ ٣ٗشؤ ٓدػٗسس ٓطکٝ ػُی ٗكس أٝ ٣سطوٍ ٣خ کسُو٣ٓش ك٢ طخع حٗخلخإلؿؼش سحٓسحء ؿّ ا٣طس. خؽشف آُی د اُؼوٍ حٗوّ ٓخ ٣طدػٗأٝ  ك٤ظٜخطال ط٘ظ٢ٜ
ٓخ دػٗد ُٝؼوسٝؽ حشد ؿُٝوخثٓش رٓحُٓرخُؾ سد حال طعطد کش هسُشإٔ حػ٢ ػُی ٝػٍٝٓ ٣ُٝد دؿد ُٝو٣ٓش ػٗحك٢ ع ٗخلخدع حُٓخ٣ُش. ٣كحُعٗش ٍ حُو٣ٓش خالع حٗخلخح

٣ظْ طغـ٤َ خغخسس حٗخلخع حُو٤ٔش ك٢ هخثٔش حُذخَ ػ٘ذ طٌزذٛخ. هش. ٝػٝٓٝسس رطٕ ُطؤ٣ٓدس حػخاکش سشٕ ٓ کشسُشح عظغظِٜٔخُط٢ حُٓرخُؾ حػُی س ألػط حه٣خٕ ٣ٓک
ػخثن حُظؤ٤ٖٓ. ٣ظْ اػزخص أهغخؽ ال طؼل٢ حُششًش ٖٓ حُظضحٓخطٜخ طـخٙ كخ٢ِٓ ٝ إ طشط٤زخص اػخدس حُظؤ٤ٖٓ حُٔغ٘ذس)ٕ(. ٣4شؿ٠ حُشؿٞع ا٠ُ  حُظلخط٤َ،ٖٓ ُٔض٣ذ 
، ٓغ حألخز رؼ٤ٖ حالػظزخس حُظؤ٤ٖٓ طؼظزش أػٔخالً ٓزخششس ص ػ٠ِ اػخدس حُظؤ٤ٖٓ حُٔلظشع ًب٣شحدحص ٝٓظشٝكخص ر٘لظ حُـش٣وش ًٔخ ُٞ ًخٗض اػخدسٝحُٔـخُزخ حُظؤ٤ٖٓ

 طظ٤٘ق حُٔ٘ظؾ ألػٔخٍ اػخدس حُظؤ٤ٖٓ.
 

 يؤجهخ رأيٍٛ ٔثٛمخ ركبنٛف الزُبء .3
هغخؽ شٝؽ ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ حُظ٢ طظؼِن رٜخ، ػ٠ِ ؿشحس حألرششحء ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ ٝطـذ٣ذٛخ ٝكوًخ ُش خشٟ حُٔظؼِوش ٓزخششسألحُؼٔٞالص ٝحُظٌخ٤ُق ح طؤؿ٤َ ٝاؽلخء ٣ظْ

٣ظْ  .حُذخَ ٝػ٤وش طؤ٤ٖٓ" ك٢ هخثٔش خشٟ ًٔظشٝكخص ػ٘ذ طٌزذٛخ. ٣ظْ طغـ٤َ حإلؽلخء ك٢ "طٌخ٤ُق حهظ٘خءعظلٞحر حألحإلػظشحف رـ٤ٔغ طٌخ٤ُق حإل٣ظْ  حٌُٔظغزش.
إلٗظخؿ٢ حُٔظٞهغ أٝ حُ٘ٔؾ حُٔظٞهغ إلعظٜالى حُٔ٘خكغ حإلهظظخد٣ش حُٔغظوز٤ِش حُٔظؼٔ٘ش ك٢ حُٔٞؿٞدحص ػٖ ؽش٣ن طـ٤٤ش كظشس حإلؽلخء حكظغخد حُظـ٤شحص ك٢ حُؼٔش ح

ع ٗخلخح ػُیس شإ٣ٓظٜش ٓخ دػٗسحًسح طکس کػٍ أرشکس أٝ ٣سطوٍ ٣خ کسُو٣ٓش ك٢ طخع حٗخلخإلؿؼش سحٓسحء ؿّ ا٣ط٣ٝظْ حُظؼخَٓ ٓؼٜخ ًظـ٤ش ك٢ حُظوذ٣ش حُٔلخعز٢. 
س اٗخلخع خعخثطل٣َٞ ٣ػخً ى أُد رُؽ٣طد هف ُٝطکخ٣ُء ٛزٙ حلخاؽ٣غ سطعٕ ٣ٓکُٜزٙ حُٞػخثن، كبٗٚ ُٓعطور٣ُش حركش سُٓطؼُوش رخُص حػخسحالكطم حطكو٣ّ ٣طّ ُارح ُو٣ٓش. ح

 ك٢ طخس٣خ ًَ طوش٣ش. حُٔـِٞرخص س ٓالءٓشٍ. ٣ظْ أ٣ًؼخ حُ٘ظش ك٢ طٌخ٤ُق حهظ٘خء ٝػخثن حُظؤ٤ٖٓ حُٔئؿِش ك٢ حخظزخخدُحهخثٓش ا٠ُ ػخك٣ش ك٢ حُو٤ٔش ا
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 )رزًخ(انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ  -1

 )رزًخ( زِ انمٕائى انًبنٛخ يٕػذخ أدَبِج. انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ انًغزخذيخ فٙ إػذاد ْ
 

 ًطهٕثبداخزجبس يالءيخ ان .4
طٌخ٤ُق حهظ٘خء  اعظزؼخد حُٔـِٞرخص حُٔظؼِوش رؼوٞد حُظؤ٤ٖٓ رخُظخك٢ رؼذ ُِظؤًذ ٖٓ ٓالءٓش ٔـِٞرخصْ اؿشحء حخظزخسحص ٓالءٓش حُ، ٣ظطخس٣خ ًَ هخثٔش ٓشًض ٓخ٢ُ ك٢

ٓظشٝكخص حُٔؼخُـش ، طغظخذّ حإلدحسس أكؼَ حُظوذ٣شحص حُلخ٤ُش ُِظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُظؼخهذ٣ش حُٔغظوز٤ِش ٝحُظِش. ػ٘ذ اؿشحء ٛزٙ حالخظزخسحصحُٔئؿِش رحص  ٝػخثن حُظؤ٤ٖٓ
 ِخغخثش حُ٘خطـش ػٖ حخظزخسحص ٓالءٓشٓخظض ُ ط٣ٌٖٞحُو٤ٔش حُذكظش٣ش ٓزخششس ػ٠ِ هخثٔش حُذخَ ػٖ ؽش٣ن  . ٣ظْ طل٤َٔ أ١ ػـض ك٢ٝحُٔظشٝكخص حإلدحس٣ش

 حُٔغج٤ُٞش ٝكوًخ ُزُي.
 

 ألغبؽ انزأيٍٛ .,
ش ُِظلظ٤َ. ٣ظْ ، ٗخهًظخ ٓخظض أل١ ٓزخُؾ ؿ٤ش هخرِحُٔغظلوش حُوزغ ٖٓ ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ أهغخؽ حُظؤ٤ٖٓ حإلؿٔخ٤ُش اػزخص حألهغخؽ حُٔغظلوش حُوزغ ػ٠ِ أعخط ٣ظْ

ُو٣ٓش حؿؼش سحّٓ ٣طدس حُظؤ٤ٖٓ ػ٘ذ حعظلوخهٜخ ٣ٝظْ ه٤خعٜخ ػ٘ذ حالػظشحف حُٔزذث٢ رخُو٤ٔش حُؼخدُش ُِٔوخرَ حُٔغظِْ أٝ حُٔغظلن. اػخاػزخص أسطذس أهغخؽ حُظؤ٤ٖٓ ٝ
ُو٣ٓش ع حلخٗخسس حخعخٍ طعؿ٣ّ ٣طسدحد، هخرُش ُالعطٕٝ ال طکد ٣ش هسكطدُحُو٣ٓش إٔ حُی فشٝف اُدحع أٝ حألكس حٓخ طش٣دػُٗٝو٣ٓش ع حٗخلخد ح٣دُطكٕ ٣ٗ٣د٣ش ُُٓسكطدُح

د ط٣سُٕٝ حُط٢ طکح٣ش دُطؼخهٝم حُكوحکش ك٢ سُشّ حٓخ ال ططكکد٣ٗش ػٗدُٓدس حطسألد حعطرؼخّ ح٣ط .ٍخدُح هخثٔش ك٢سٟ" ألخح٣ش دحسإلٝح ٤ٓٞٓشُؼص حكخسُٝٓط"حك٢ 
ٍ. طوغ حُزْٓ ٓعطوع ػخُؽشف ُی د اط٣سش رخُُٓطؼُوح٣ش دُٗوص حكوخدُطحؿ٣ٓغ س ٣سطّٓ ٣ط ػ٘ذٓخ م، أُٝٓعطكد حط٣سُحر٣غ د ػٗدس ػخٕٝ ٣کر١ ُس حألٓٝٛٞ ح، ٝسکرُٓح

 "ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ". 4ػٖٔ ٗـخم حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُِظوخس٣ش حُٔخ٤ُش سهْ  7حُٔذ٣٘ش حُٔلظق ػٜ٘خ ك٢ ا٣ؼخف 
 

 االعزثًبساد .2
 اعزثًبساد يزبدخ نهجٛغ .3

عظلوخم أٝ إلٔظخؿشس أٝ ٓلظلق رٜخ كظ٠ طخس٣خ حطظ٤٘لٜخ ًٔلظلق رٜخ ُِإ حُٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش حُٔظخكش ُِز٤غ ٢ٛ طِي حُٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش ؿ٤ش حُٔشظوش حُظ٢ ُْ ٣ظْ 
، ٢ٛٝ حُو٤ٔش حُؼخدُش ُِٔوخرَ ٓزذث٤ًخ رخُظٌِلش عظؼٔخسحصإلشرق أٝ حُخغخسس. ٣ظْ طغـ٤َ ٛزٙ ححُ ْ طظ٤٘لٜخ رخُو٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ، ًٔخ ُْ ٣ظحُوشٝع ٝحُزْٓ حُٔذ٣٘ش

ُش دُؼخحُو٤ٔش ح٤ًٔش ك٢ حُظشحص حُظـ٤شحطذسؽ كوًخ رخُو٤ٔش حُؼخدُش. ال٘غذ ٓزخششس ا٠ُ حإلعظلٞحر ػ٠ِ حإلعظؼٔخس ٣ٝظْ ه٤خعٜخ ُٔؼخِٓش حُظ٢ طحُٔذكٞع ٓظؼٔ٘ش طٌخ٤ُق ح
أٝ  طذسؽ حألسرخفُٔظخكش ُِز٤غ". سحص حالعظؼٔخح -ُش دُؼخحُو٤ٔش حُظـ٤ش ك٢ ح"طخك٢  طلض ر٘ذُشخَٓ ح حُذخَ هخثٔش٥خش ك٢ حُشخَٓ ح حُذخَك٢ سحص العظؼٔخح ُٜزٙ

حالعظؼٔخسحص حُٔظخكش ُِز٤غ". طٞص٣ؼخص حألسرخف  ( حُٔلووش ٖٓحُخغخسس)حُذخَ رحص حُظِش طلض ر٘ذ "حُشرق /  ٖٓ ر٤غ ٛزٙ حالعظؼٔخسحص ك٢ هخثٔشحُخغخثش حُٔلووش 
ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ ًـضء ٖٓ  -حُذخَ حُشخَٓ  شْ اػزخطٜخ ك٢ هخثٔش حُذخَ أٝ هخثٔحُخغخسس رخُؼِٔش حألؿ٘ز٤ش ٖٓ حالعظؼٔخسحص حُٔظخكش ُِز٤غ ٣ظ/ ٝحُؼٔٞالص ٝحُشرق

ر٤خٕ حُذخَ ؽ ػ٘ٚ ك٢ ْ حإلرالعظؼٔخسحص حُٔظخكش ُِز٤غ ٣ٝظطؼذ٣َ أ١ حٗخلخع ؿٞٛش١ أٝ ؽ٣َٞ حألٓذ ك٢ حُو٤ٔش حُؼخدُش ُإل طخك٢ دخَ / خغخسس حالعظؼٔخس. ٣ظْ
حُؼخدُش حٗخلخع ك٢ حُو٤ٔش. طغظ٘ذ حُو٤ْ حُؼخدُش ُالعظؼٔخسحص حُٔظخكش ُِز٤غ ػ٠ِ حألعؼخس حُٔؼِ٘ش ُألٝسحم حُٔخ٤ُش حُوخرِش ُِظذحٍٝ أٝ حُو٤ْ  حُشخَٓ رٝ حُظِش ًٔظشٝف

ً ا٠ُ حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔخظٞٓش رخعظخذحّ حُؼُٔٞش ُز٘ٞد رحص ششٝؽ ٝعٔخص ٓخخؽش ٓٔخػِش.  حُٔوذسس. ٣ظْ طوذ٣ش حُو٤ٔش حُؼخدُش ُِز٘ٞد حُظ٢ طلَٔ ػُٔٞش حعظ٘خدح
حم ألعٞحُش ٖٓ دُؼخحُو٤ْ حػ٠ِ ٍ ُلظٞح ٣ٌٖٔال  ػ٘ذٓخأٝ ٓٔخػَ س عظؼٔخإلُغٞه٤ش حُو٤ٔش ح٠ُ ع اُش رخُشؿٞدُؼخحُو٤ٔش ح طلذ٣ذ٣ظْ س، ُٔغؼشحؿ٤ش سحص رخُ٘غزش ُالعظؼٔخ

ٔخرؽ ٖٓ أعٞحم ِٓلٞفش ك٤ؼٔخ أٌٖٓ، ٌُٖٝ ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ رُي ؿ٤ش حُ٘ ٣ظْ أخز ٓذخالص ٛزُٙظو٤٤ْ. حعخ٤ُذ أٓـٔٞػش ٓظ٘ٞػش ٖٓ حّ رخعظخذ طلذ٣ذٛخ٣ظْ ، حُ٘شـش
 كٌخّ ُظلذ٣ذ حُو٤ٔش حُؼخدُش.ألٌٖٓٔ، ٣ِضّ ٝؿٞد دسؿش ٖٓ ح

 اػخدس حُظظ٤٘ق
شًش ؿ٤ش هخدسس، ك٢ فشٝف ػ٘ذٓخ طٌٕٞ حُشطوّٞ حُششًش رظو٤٤ْ ٓخ ارح ًخٗض حُوذسس ٝح٤ُ٘ش ُز٤غ أطُٜٞخ حُٔخ٤ُش حُٔظخكش ُِز٤غ ػ٠ِ حُٔذٟ حُوش٣ذ ال طضحٍ ٓ٘خعزش. 

حسس ُذ٣ٜخ حُوذسس ٝح٤ُ٘ش ٗخدسس، ػ٠ِ طذحٍٝ ٛزٙ حُٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش رغزذ حألعٞحم ؿ٤ش حُ٘شـش، ٣ـٞص ُِششًش إٔ طؼ٤ذ طظ٤٘ق ٛزٙ حُٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش ارح ًخٗض حإلد
ا٠ُ حُوشٝع ٝحُزْٓ حُٔذ٣٘ش ٓغٔٞف رٜخ ػ٘ذٓخ ٣غظٞك٢ حألطَ  ػ٠ِ حالكظلخف رخُٔٞؿٞدحص ك٢ حُٔغظوزَ حُٔ٘ظٞس أٝ كظ٠ طخس٣خ حالعظلوخم. إ اػخدس حُظظ٤٘ق

 خ حالعظلوخم.حُٔخ٢ُ طؼش٣ق حُوشٝع ٝحُزْٓ حُٔذ٣٘ش ٝطٌٕٞ حإلدحسس ُذ٣ٜخ ح٤ُ٘ش ٝحُوذسس ػ٠ِ حالكظلخف رٜزٙ حألطٍٞ ك٢ حُٔغظوزَ حُٔ٘ظٞس أٝ كظ٠ طخس٣
حإلعظلوخم اال ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ ُذٟ حُششًش حُوذسس ٝح٤ُ٘ش ػ٠ِ حالكظلخف رخألطَ حُٔخ٢ُ كظ٠ ال ٣ُغٔق ربػخدس حُظظ٤٘ق ا٠ُ أطٍٞ ٓخ٤ُش ٓلظلق رٜخ كظ٠ طخس٣خ 

 حالعظلوخم.
ؤس حُـذ٣ذس ٝأ١ أسرخف أٝ خغخثش رخُ٘غزش ُِٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش حُٔؼخد طظ٤٘لٜخ ٖٓ حُلجش حُٔظخكش ُِز٤غ، كبٕ حُو٤ٔش حُؼخدُش ك٢ طخس٣خ اػخدس حُظظ٤٘ق طظزق حُظٌِلش حُٔـل 

ًٔخ ٣ظْ اؽلخء أ١  ٠ رُي حألطَ طْ اػزخطٜخ ك٢ كوٞم ح٤ٌُِٔش ٣ظْ اؽلخءٛخ ُِشرق أٝ حُخغخسس ػ٠ِ حُؼٔش حُٔظزو٢ ُالعظؼٔخس رخعظخذحّ ٓؼذٍ حُلخثذس حُلؼ٢ِ.عخروش ػِ
طلذ٣ذ حٗخلخع ه٤ٔش حألطَ رؼذ رُي، ٣ظْ كشم ر٤ٖ حُظٌِلش حُٔـلؤس حُـذ٣ذس ٝٓزِؾ حإلعظلوخم ػ٠ِ ٓذٟ حُؼٔش حُٔظزو٢ ُألطَ رخعظخذحّ ٓؼذٍ حُلخثذس حُلؼ٢ِ. ارح طْ 

 اػخدس طظ٤٘ق حُٔزِؾ حُٔغـَ ك٢ كوٞم حُٔغخ٤ٖٔٛ ح٠ُ هخثٔش حُذخَ.
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 م8132ديسمبر 13المالية المنتهية في لمسنة 

 

 
 انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ )رزًخ( -1

 
 اإلعزثًبساد انًذزفع ثٓب ثبنمًٛخ انؼبدنخ يٍ خالل لبئًخ انذخم .8

ػ٘ذ  اعظؼٔخسحص ٓلظلق رٜخ رخُو٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَکدحسس إلٍ حهرٕ ّٓ طؼ٤٤ٜ٘خ طسس أٝ ُُٓطخؿف رٜخ ٓكطلص کخٗارح ُلثش ٛزٙ حك٢ سحص العطػٓخف حطط٣ّٗ ٣ط
حُٔشًض حُٔخ٢ُ  ُٔذٟ حُوظ٤ش ٣ٝظْ طغـ٤ِٜخ ك٢ هخثٔش٣ظْ ششحء حالعظؼٔخسحص حُٔظ٘لش ًٔظخؿشس رشٌَ سث٤غ٢ ُـشع حُز٤غ أٝ اػخدس حُششحء ػ٠ِ ححإلػظشحف حأل٢ُٝ. 

 / خغخسس حُٔظخؿشس.ص ك٢ حُو٤ٔش حُؼخدُش ك٢ طخك٢ دخَُش. ٣ظْ اػزخص حُظـ٤شحرخُو٤ٔش حُؼخد
ُٓر٣ٗش ك٢ س حرخُٓؼخ٣٣ ٣ل٢ص کخٗ، ارح ث٢دُٓرسحف حالػطد حػٗدحسس، إلٍ حهرٕ ٓ ٤ٌُٕٞ ٓلظلق رٜخ رخُو٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ سالعطػٓخص حطخط٣ٕ ٣ٓک
ٝم ػٝٓٝسس ُش رطدُؼخح ه٤ٔظٜخط ه٣خٕ ُط٢ ال ٣ٓکؽ ٝحٗشٝم ؿش ك٢ عدسٓس عؼخأ ُٜخ دؿُٝط٢ ال طحُُٓک٣ش ٝم حكو أدٝحصء رخعطػٗخ 19ّ هس٢ُ دُٝحُٓكخعرش س حٓؼ٣خ
 .رٜخ

ٔش حُٔشًض حُٔخ٢ُ رخُو٤ٔش حُؼخدُش. ٣ظْ ادسحؽ حُظـ٤شحص ك٢ حُو٤ٔش حُؼخدُش ك٢ هخث حُٔلظلق رٜخ رخُو٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ ك٢ هخثٔش٣ظْ طغـ٤َ حالعظؼٔخسحص 
ػ٘ذ حالػظشحف حأل٢ُٝ رخإلعظؼٔخسحص حُٔلظلق رٜخ رخُو٤ٔش حُؼخدُش  ، ا٠ُ ه٤خط حُو٤ٔش حُؼخدُش. ال ٣ظْ اػخكش طٌخ٤ُق حُٔؼخٓالص، إ ٝؿذصحُذخَ ُِغ٘ش حُظ٢ ط٘شؤ ك٤ٜخ

ٜخ رخُو٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ ُٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش حُٔلظلق ر. طظٜش ا٣شحدحص حُؼٔٞالص حُخخطش ٝا٣شحدحص حُظٞص٣ؼخص ػ٠ِ حٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ
 ك٢ هخثٔش حُذخَ. ٓلظلق رٜخ رخُو٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخًَب٣شحدحص ُِٔظخؿشس أٝ دخَ ٖٓ أدٝحص ٓخ٤ُش 

 
 اػخدس حُظظ٤٘ق

رٜخ رخُو٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ رؼذ حالػظشحف حأل٢ُٝ، رخعظؼ٘خء حإلعظؼٔخسحص ؿ٤ش حُٔشظوش، رخالف طِي حُظ٢  حُٔلظلق حإلعظؼٔخسحصال ٣ظْ اػخدس طظ٤٘ق 
٤َ حُذخَ )ػ٠ِ عز دُش ٖٓ خالٍ هخثٔشػ٘ذ حإلػظشحف حُٔزذث٢، ٣ٌٖٔ اػخدس طظ٤٘لٜخ ٖٓ حُو٤ٔش حُؼخ طْ طظ٤٘لٜخ ًـٔلظلق رٜخ رخُو٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ

ً  حُٔؼخٍ،  ، ٣ٝظْ حعظ٤لخء حُششٝؽ حُظخ٤ُش:ٝ اػخدس ششحإٛخ ػ٠ِ حُٔذٟ حُوش٣ذ( ارح ُْ طؼذ ٓلظلق رٜخ ُـشع ر٤ؼٜخ أطـخس٣خ
 رٚ ُِٔظخؿشس ػ٘ذ حالػظشحف حأل٢ُٝ، ارح ُْ ٣ٌٖ ٓـِٞرًخ طظ٤٘ق حألطَ حُٔخ٢ُ ًٔلظلق ٣٘شارح ًخٕ حألطَ حُٔخ٢ُ هذ حعظٞك٠ طؼش٣ق حُوشٝع ٝحُزْٓ حُٔذ ،

 .ك٢ حُٔغظوزَ حُٔ٘ظٞس أٝ كظ٠ حعظلوخهٜخخألطٍٞ حُٔخ٤ُش روذسس ػ٠ِ حالكظلخف ح٤ُ٘ش ٝحُ اػخدس طظ٤٘لٚ ارح ًخٕ ُذٟ حُششًش ٌٖك٤ٔ
  دسس".ُٗخفشٝف حُ"حك٢ ؽ كوٕ حُلجش حُظـخس٣ش طط٣ٗلٜخ ٓدس ػخٕ اك٣ٓک، ٣ٗشدُّٓ حٓرُسٝع ٝحُوف ح٣سطؼم ُٓخ٣ُش طكوٝدحص حؿُٕٝٓ حطکّ ُارح 

 
 االعزذمبق يذزفع ثٓب دزٗ .1

وخم ػ٠ِ عظلكظلخف رٜخ كظ٠ حإل٣ظْ طظ٤٘ق حإلعظؼٔخسحص حُظ٢ ُٜخ دكؼخص ػخرظش أٝ هخرِش ُِظلذ٣ذ ٝطخس٣خ حعظلوخم ػخرض ٝطٌٕٞ حُششًش ُذ٣ٜخ ح٤ُ٘ش ٝحُوذسس ػ٠ِ حإل
٤ُق حُٔؼخِٓش حُٔزخششس ٝحُظ٤ِ٤ٌٔش رخُو٤ٔش حُؼخدُش رٔخ ك٢ رُي طٌخعظلوخم ٓزذث٤ًخ ؼٔخسحص حُٔلظلق رٜخ كظ٠ طخس٣خ حإلعظحإل عظلوخم. ٣ظْ اػزخصإلأٜٗخ ٓلظلق رٜخ ُظخس٣خ ح

ْ حكظغخد حُظٌِلش حُٔـلؤس ٖٓ خالٍ حألخز ك٢ حإلػظزخس أ١ خظْ أٝ أهغخؽ طؤ٤ٖٓ ػ٘ذ ، ٗخهًظخ ٓخظض حٗخلخع حُو٤ٔش. ٣ظ٣ٝظْ ه٤خعٜخ الكوًخ رخُظٌِلش حُٔـلؤس
 .حُذخَ ػ٘ذ حعظزؼخد حالعظؼٔخس أٝ حٗخلخع ه٤ٔظٚ خغخسس ك٢ ٛزٙ حالعظؼٔخسحص ك٢ هخثٔشٌٓغذ أٝ  هظ٘خء رخعظخذحّ أعخط حُؼخثذ حُلؼ٢ِ. ٣ظْ اػزخص أ١حإل
 

 اػخدس حُظظ٤٘ق
ػ٠ِ حعظخذحّ ٛزح حالعظؼٔخسحص حُظ٢ طظ٘ق ػ٠ِ أٜٗخ ٓلظلق رٜخ كظ٠ طخس٣خ حالعظلوخم ال ٣ٌٖٔ ر٤ؼٜخ أٝ اػخدس طظ٤٘لٜخ ػخدس دٕٝ حُظؤػ٤ش ػ٠ِ هذسس حُششًش 

 ، ٓٔخ ٣ؼٌظ ؽز٤ؼش ٛزٙ حالعظؼٔخسحص ػ٠ِ حُٔذٟ حألؽٍٞ.ٍ حُؼُٔٞش أٝ ٓخخؽش حُذكغ حُٔغزن٣ٌٖٔ طظ٤٘لٜخ ًز٘ذ ٓلٞؽ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔؼذحُظظ٤٘ق ٝال 
 :ػ٠ِ حعظخذحّ ٛزح حُظظ٤٘ق حُششًش، ُٖ طئػش حُٔز٤ؼخص ٝػ٤ِٔخص اػخدس حُظظ٤٘ق ك٢ أ١ ٖٓ حُلخالص حُظخ٤ُش ػ٠ِ هذسس ٝٓغ رُي

  اػخدس حُظظ٤٘ق حُظ٢ طٌٕٞ هش٣زش ٖٓ ٓشكِش حالعظلوخم رل٤غ ال ٣ٌٕٞ ُِظـ٤٤شحص ك٢ عؼش ػُٔٞش حُغٞم أ١ طؤػ٤ش ؿٞٛش١ ػ٠ِ حُو٤ٔش حُٔز٤ؼخص أٝ ػ٤ِٔخص
 حُؼخدُش.

  ٕطوش٣زًخ. رخٌُخَٓ رـٔغ ٓزِؾ حألطَ حُششًش هخٓضحُٔز٤ؼخص أٝ ػ٤ِٔخص اػخدس حُظظ٤٘ق رؼذ أ 
 ششًش حُظ٢ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ حٌُٖٔٔ طٞهؼٜخ رشٌَ ٓؼوٍٞ.حُأكذحع ٓؼضُٝش ؿ٤ش ٓظٌشسس خخسؽ ٗـخم ع٤ـشس  حُٔز٤ؼخص أٝ ػ٤ِٔخص اػخدس حُظظ٤٘ق حُٔ٘غٞرش ا٠ُ 
 

 إنغبء االػزشاف ثبألدٔاد انًبنٛخ .2
 ر٤غ حألدحس، أٝ ػ٘ذس ٓخ طٌٕٞ حُلخُش ػ٘ذ ، ٝحُظ٢ ػخدش حُظ٢ طشظَٔ ػ٠ِ حألدحس حُٔخ٤ُشحألدٝحص حُٔخ٤ُش ػ٘ذٓخ ال طغ٤ـش حُششًش ػ٠ِ حُلوٞم حُظؼخهذ٣ ٣لذع حعظزؼخد

 .٤ٌِٔش ا٠ُ كذ ًز٤شرظل٣َٞ ؿ٤ٔغ ٓخخؽش ٝٓضح٣خ حُ ؽشف ػخُغ ٓغظوَ ٝطٌٕٞ حُششًش هذ هخٓض طٔش٣ش ؿ٤ٔغ حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔ٘غٞرش ا٠ُ حألدحس ا٠ُ
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 انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ )رزًخ( -1

 انًمبطخ .3
حُٔشًض حُٔخ٢ُ كوؾ ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى كن هخ٢ٗٞٗ هخرَ ُِظ٘ل٤ز ك٢ حُٞهض  افٜخس طخك٢ حُٔزِؾ ك٢ هخثٔشحُٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش ٝحُٔـِٞرخص حُٔخ٤ُش ٝ حُٔوخطش ر٤ٖ طظْ

حُذخَ  ك٢ ٝهض ٝحكذ. ال ٣ظْ حُٔوخطش ر٤ٖ ٝطغ٣ٞش حُٔغئ٤ُٝش حُٔٞؿٞدحص، أٝ ُظلو٤ن ٝٛ٘خى ٤ٗش ُِظغ٣ٞش ػ٠ِ أعخط طخف  حُلخ٢ُ ُٔوخرِش حُٔزخُؾ حُٔؼظشف رٜخ 
 ٓؼ٤خس ٓلخعز٢ أٝ طلغ٤ش. ٓـِٞرًخ أٝ ٓغًٔٞكخ رٚ ٖٓ هزَ ٝحُٔظشٝف ك٢ هخثٔش حُذخَ حُشخَٓ ٓخ ُْ ٣ٌٖ

 
 يذبعجخ ربسٚخ انًزبجشح .4

ششحء أٝ ر٤غ حُٔٞؿٞدحص(. إ ٣ظْ اػزخص / حعظزؼخد ؿ٤ٔغ ػ٤ِٔخص حُششحء ٝحُز٤غ حُؼخد٣ش ُِٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش ك٢ طخس٣خ حُٔظخؿشس )أ١ حُظخس٣خ حُز١ طِظضّ ك٤ٚ حُششًش ر
حُٔؼظخدس ٢ٛ ٓشظش٣خص أٝ ٓز٤ؼخص حُٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش حُظ٢ طظـِذ طغ٣ٞش حُٔٞؿٞدحص ػٖٔ حإلؽخس حُض٢٘ٓ حُٔلذد ػخٓش رٔٞؿذ  حُٔشظش٣خص أٝ حُٔز٤ؼخص رخُـشم

 الثلش أٝ حطلخه٤ش ك٢ حُغٞم.
 

 انًبنٛخ لًٛخ انًٕجٕداد فٙ اَخفبع .,
٣ٞؿذ حٗخلخع ك٢ ُٔخ٤ُش. دحص حُٔٞؿٞحٓـٔٞػش ٖٓ أٝ ٓخ٢ُ  أطَ ه٤ٔشع ٗخلخح٤َُ ٓٞػٞػ٢ ػ٠ِ د ٛ٘خى ًٕخارح ٣خ ًَ طوش٣ش رظو٤٤ْ ٓخ سظخك٢ ُششًش ّ حطوٞ

ػ٠ِ حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔغظوز٤ِش ٣ٌٕٞ ُٚ طؤػ٤ش ، حُظ٢ كذػض ٓ٘ز حإلػظشحف حأل٢ُٝ رخألطَ )"كذع خغخسس" ٓظٌزذس( حُو٤ٔش ارح ٝهؼض ٝحكذس أٝ أًؼش ٖٓ حألكذحع
 .ٌٖٔ طوذ٣شٛخ رذسؿش ػخ٤ُش ٖٓ حُذهشٝحُظ٢ ٣حُٔوذسس ُألطَ حُٔخ٢ُ أٝ ٓـٔٞػش حألطٍٞ حُٔخ٤ُش 

 
 هذ ٣شَٔ: حالٗخلخعد٤َُ 

 ؛س ُِٔظذس أٝ حُٔذ٣ٖطؼٞرش ٓخ٤ُش ًز٤ش 
 ؛ق ػٖ حُغذحد أٝ حُظؤخش ك٢ حُغذحد، ٓؼَ حُظخِخشم ُِؼوذ 
 ؛الط أٝ أ١ اػخدس ط٘ظ٤ْ ٓخ٢ُ أخش٣ٟظزق ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ حُٔظذس أٝ حُٔذ٣ٖ ع٤ذخَ ك٢ حإلك 
 ؛ أٝحُٔخ٢ُ رغزذ حُظؼٞرخص حُٔخ٤ُشطَ حخظلخء عٞم ٗشؾ ُٜزح حأل 
 رٜزٙث٢ دُٓرح حإلػظشحف رُٓخ٣ُش ٓٗٝدحص حؿُٕٝٓ حػش ٓٝٓؿٕٓ ٓدسس ُٓوحُٓعطور٣ُش ح٣ش دُٗوص حكوخدُطحك٢ ط ُُو٣خٍ هخرع ٗخلخٝد حؿُٝی س اطش٣ر٤خٗخص ش فٓالك 

 ى:ُررٓخ ك٢ ، کشسُشح٣ش ك٢ سدُلحُٓخ٣ُش ٍٝ حألطحٓغ ص ُٗود ح٣دطكٕ ال ٣ٓک ٕٗٚ أّٓ ؿسُحػُی ٝدحص، ؿُٝٓح
  ؛ أ٤ٖ٘ٝ ك٢ حُششًشٔذ٣حُأٝ  ٖٔظذس٣حُحُظـ٤٤شحص حُغِز٤ش ك٢ كخُش عذحد 
 .حُظشٝف حالهظظخد٣ش حُٞؽ٤٘ش أٝ حُٔل٤ِش ك٢ رِذ حُـٜخص حُٔظذسس حُظ٢ طشطزؾ رخُظخِق ػٖ عذحد حُٔٞؿٞدحص 

 

 حالٗخلخع ك٢ حُو٤ٔش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ: ، ٣ظْ طلذ٣ذخسس حٗخلخع ك٢ حُٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُشارح ًخٕ ٛ٘خى د٤َُ ٓٞػٞػ٢ ػ٠ِ ٝؿٞد خغ
 حُٔخ٤ُش. ُِٔٞؿٞدحص ز٤ش أٝ حُٔـٍٞ ك٢ حُو٤ٔش حُؼخدُشٗخلخع حٌُحإلُٔذسؿش رخُو٤ٔش حُؼخدُش، كبٕ حٗخلخع حُو٤ٔش ٣ٔؼَ رخُ٘غزش ُِٔٞؿٞدحص ح 
 ُِٔ حُٔغظوز٤ِش حُٔوذسس حُظ٢ ٣ظْ خظٜٔخ رٔؼذٍ حُؼُٔٞش حُلؼ٢ِ ٗخلخع ك٢ حُو٤ٔش ا٠ُ حُظذكوخص حُ٘وذ٣شٞؿٞدحص حُٔذسؿش رخُظٌِلش حُٔـلؤس، ٣غظ٘ذ حإلرخُ٘غزش 

 .حألط٢ِ
 

طخس٣خ ًَ طوش٣ش ٓخ٢ُ رظو٤٤ْ ٓخ ارح ًخٕ ٛ٘خى د٤َُ ٓٞػٞػ٢ ػ٠ِ إٔ حعظؼٔخًسح أٝ ٓـٔٞػش حعظؼٔخسحص ُِٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش حُٔظخكش ُِز٤غ، طوّٞ حُششًش ك٢ رخُ٘غزش 
 هذ حٗخلؼض ه٤ٔظٜخ.

 

، طوّٞ حُششًش رشٌَ كشد١ رظو٤٤ْ ٓخ ارح ًخٕ ٛ٘خى د٤َُ ٓٞػٞػ٢ ػ٠ِ حٗخلخع حُو٤ٔش. هذ طظؼٖٔ حألدُش ٔظخكش ُِز٤غٓلظلق رٜخ ًدٝحص حُذ٣ٖ حُٔظ٘لش ك٢ كخُش أ
ٍ دخُٞٚ ك٢ ، ٝحكظٔخخَ ػُٔٞش خخطش أٝ ٓذكٞػخص أعخع٤شك٢ د ص ٓخ٤ُش ًز٤شس أٝ طوظ٤ش أٝ طؤخ٤شحُٔٞػٞػ٤ش ٓئششحص ػ٠ِ إٔ حُٔوظشع ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ طؼٞرخ

، ٓؼَ حُظـ٤شحص ك٢ ٠ ٝؿٞد حٗخلخع ِٓٔٞط ػ٘ذ طوذ٣ش حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔغظوز٤ِشٝك٤غ طش٤ش حُز٤خٗخص حُظ٢ ٣ٌٖٔ ٓالكظظٜخ اُ حإلكالط أٝ اػخدس ط٘ظ٤ْ ٓخ٢ُ آخش
ؼَ حُخغخسس حُٔظشحًٔش حُظ٢ طْ ه٤خعٜخ رخُلشم ر٤ٖ ٗخلخع ك٢ حُو٤ٔش ٣ٔزؾ ٓغ حُظخِق ػٖ حُغذحد. ٝٓغ رُي، كبٕ حُٔزِؾ حُٔغـَ ُإلحُظشٝف حالهظظخد٣ش حُظ٢ طشط

حُذخَ حُشخَٓ. ارح صحدص  ٔخسحص حُٔؼظشف رٜخ عخروًخ ك٢ هخثٔش حُذخَ ٝهخثٔشعظؼخغخسس حٗخلخع ك٢ حُو٤ٔش ُظِي حإل ، ٗخهًظخ أ١خدُش حُلخ٤ُشحُظٌِلش حُٔـلؤس ٝحُو٤ٔش حُؼ
اػزخص خغخسس حٗخلخع حُو٤ٔش ك٢ هخثٔش حُذخَ ٝهخثٔش  ؾ حُض٣خدس رشٌَ ٓٞػٞػ٢ رلذٝع كذع حثظٔخ٢ٗ رؼذحُو٤ٔش حُؼخدُش ألدحس حُذ٣ٖ ك٢ كظشس الكوش ٣ٌٖٝٔ إٔ طشطز

ٔظخكش ُِز٤غ، ٣ٔؼَ خًُظؼٔخسحص ك٢ كوٞم ح٤ٌُِٔش رخُ٘غزش ُإلع حُذخَ حُشخَٓ. حالٗخلخع ك٢ حُو٤ٔش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ ٝهخثٔش ، ٣ظْ ػٌظ خغخسسحُذخَ حُشخَٓ
ٍ ك٢ حُو٤ٔش حُؼخدُش ألهَ ٖٓ طٌِلظٜخ د٤ُالً ٓٞػٞػ٤خً ػ٠ِ حٗخلخع حُو٤ٔش. حإلٗخلخع حٌُز٤ش أٝ  َّٞ ٍ هخثٔش حُذخَ ُو٤ٔش ٖٓ خالع حٗخلخسس حال ٣ٌٖٔ ػٌظ خغخحُٔـ

، ٣ظْ ادسحؽ أ١ سرق كوؾ. ػ٘ذ حالعظزؼخد٥خش حُشخَٓ حُذخَ حُو٤ٔش ك٢ ع حٗخلخحُش رؼذ دُؼخحُو٤ٔش حك٢ دس ٣خأ١ صطغـ٤َ ٣ظْ ٗٚ ، أ١ أرخألطَحف الػظشحعظٔش ؽخُٔخ ح
 حُٔظخكش ُِز٤غ. أٝ خغخسس ٓظشحًٔش طْ حالػظشحف رٜخ عخروخً ك٢ حُذخَ حُشخَٓ ح٥خش ك٢ هخثٔش حُذخَ طلض ر٘ذ "حُشرق / حُخغخسس حُٔلووش" ٖٓ حالعظؼٔخسحص
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 انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ )رزًخ( -1

 )رزًخ( اَخفبع فٙ لًٛخ انًٕجٕداد انًبنٛخ .,
: ٖٓ حُظٌِلش حألط٤ِش 15شٜش أٝ أؽٍٞ كظشس ٓـُٞش ٣ٝؼظزش حالٗخلخع ر٘غزش  11اعظخذحّ حُلٌْ. طؼظزش كظشس ٣ظـِذ طلذ٣ذ ٓخ ٛٞ "ٛخّ" أٝ "ٓـٍٞ" 

عظؼٔخس ك٤ٚ حُو٤ٔش حُؼخدُش ُإل ، رظو٤٤ْ حُٔذس أٝ حُٔذٟ حُز١ طٌٕٞخعش حُششًش. ػ٘ذ اؿشحء ٛزح حُلٌْ، طوّٞ حُششًش، ٖٓ ر٤ٖ ػٞحَٓ أخشٟٝكوًخ ُغ٤ ؿٞٛش٣ًخ
 أهَ ٖٓ طٌِلظٚ.

٤ش ًٔخ ٛٞ ٓٞػق ك٢ ػٞحثذ ، ط٘ظش حُششًش ك٢ ػٞحَٓ ٓؼَ طو٤٤ْ حُغٞم ُِـذحسس حالثظٔخٗك٢ أدحس حُذ٣ٖ ٓ٘خلغ حُو٤ٔش ؼٔخسػ٘ذ طو٤٤ْ ٓخ ارح ًخٕ حالعظ
اػخدس ٤ٌِٛش  حُٔخٍ إلطذحس حُذ٣ٖ حُـذ٣ذ ٝحكظٔخٍ سأطػ٠ِ حُٞطٍٞ ا٠ُ أعٞحم  خالص حُظظ٤٘ق ُِـذحسس حالثظٔخ٤ٗش، ٝهذسس حُذُٝش، ٝطو٤٤ْ ًٝحُغ٘ذحص
ٗخلخع ك٢ حُو٤ٔش أٝ اُضح٤ٓش. إ حُٔزِؾ حُٔغـَ ُإلٖٓ خغخثش ٖٓ خالٍ حإلػلخء ٖٓ حُذ٣ٕٞ ؽٞػخ  حُذ٣ٖ أطلخد ٣ؼخ٢ٗإٔ  ا٠ُ هذ ٣ئدٟ ، ٓٔخحُذ٣ٕٞ

ٔخسحص عظؼُظِي حإل ، ٗخهًظخ أ١ خغخسس حٗخلخع ك٢ حُو٤ٔشُؼخدُش حُلخ٤ُش٣ٔؼَ حُخغخسس حُٔظشحًٔش حُظ٢ طْ ه٤خعٜخ رخُلشم ر٤ٖ حُظٌِلش حُٔـلؤس ٝحُو٤ٔش ح
 حُذخَ حُشخَٓ. حُٔؼظشف رٜخ عخروًخ ك٢ هخثٔش حُذخَ ٝهخثٔش

 
 األثبس ٔانزجٓٛضاد ٔانًؼذاد انًكزجٛخ .1

أٝ ُألطَ حُذكظش٣ش ُو٤ٔش حُالكوش ك٢ ٣ظْ اػزخص حُٔٔظٌِخص ٝحُٔؼذحص رخُظٌِلش ٗخهًظخ حإلعظٜالى حُٔظشحًْ ٝأ١ خغخثش حٗخلخع ك٢ حُو٤ٔش. طذسؽ حُظٌخ٤ُق ح
خُز٘ذ ح٠ُ حُششًش حُٔشطزـش رُٔغظوز٤ِش إٔ طظذكن حُلٞحثذ حإلهظظخد٣ش حُٔلظَٔ حٖٓ ٍ، كوؾ ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ ُلخحٓوظؼ٠ ، كغذ ٓ٘لظ٣َظْ طغـ٤ِٜخ ًؤطَ 

حُٔخ٤ُش حُظ٢ ٣ظْ طٌزذٛخ ك٤ٜخ. ال  حُغ٘شحُز٘ذ رظٞسس ٓٞػٞهش. ٣ظْ طل٤َٔ ؿ٤ٔغ حإلطالكخص ٝحُظ٤خٗش حألخشٟ ػ٠ِ هخثٔش حُذخَ خالٍ طٌِلش ط ٣ٌٖٔ ه٤خٝ
ػ٠ِ حألػٔخس حإلٗظخؿ٤ش  ؽش٣وش حُوغؾ حُؼخرض ُظٞص٣غ حُظٌِلش ٞد حُٔٔظٌِخص ٝحُٔؼذحص حألخشٟ ربعظخذح٣ّظْ حعظٜالى حألسع. ٣ظْ حعظٜالى طٌِلش ر٘

 ، ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:حُٔوذسس
 

 1  حُظلغ٤٘خص حُٔغظؤؿشس 
 4  أؿٜضس حٌُٔز٤ٞطش 

 5  حُغ٤خسحص
 11 - 4  حألػخع ٝحُظـ٤ٜضحص ٝحُٔؼذحص حٌُٔظز٤ش 

 
ًَ طوش٣ش ٣ٝظْ طؼذ٣ِٜخ ارح ًخٕ رُي ٓ٘خعزًخ. طظْ ٓشحؿؼش حُو٤ٔش حُذكظش٣ش ُٜزٙ ٗظخؿ٤ش ك٢ طخس٣خ ٝحألػٔخس حإل ُِٔٞؿٞدحصٓشحؿؼش حُو٤ْ حُٔظزو٤ش  طظْ

ٝؿٞد ٓؼَ حُٔٞؿٞدحص ُظلذ٣ذ حٗخلخع حُو٤ٔش ػ٘ذٓخ ٣ش٤ش كذع أٝ طـ٤شحص ك٢ حُظشٝف ا٠ُ إٔ حُو٤ٔش حُذكظش٣ش هذ ال طٌٕٞ هخرِش ُالعظشدحد. ك٢ كخُش 
 ، ٣ظْ طخل٤غ حألطٍٞ ا٠ُ ه٤ٔظٜخ حُوخرِش ُالعظشدحد.حُوخرَ ُالعظشدحد ظش٣ش ػٖ حُٔزِؾٛزح حُٔئشش ٝك٤ؼٔخ طض٣ذ حُو٤ْ حُذك

ٓخ٢ُ  شأطّ ك٢ حُٔغظوزَ. ػ٘ذ حإلٗظٜخء ٖٓ طـ٣ٞشٛخ، ٣ظْ طل٣َٞ حُؼَٔ ح٣ُظْ طـ٣ٞشٛخ ُالعظخذح ٔخ٤ُش طلض حُظ٘ل٤ز حُٔٔظٌِخص حُظ٢شأعطظؼٖٔ حألػٔخٍ حُ
 ٝكوًخ ُغ٤خعش حُششًش. حُٔؼ٤٘ش ػٖٔ حُٔٔظٌِخص ٝحُٔؼذحص، ٣ٝظْ حعظٜالًٚ حُظ٘ل٤ز ا٠ُ حُلجش طلض

 ٍ.خدُح هخثٔشطخك٢" ك٢ سٟ، خسحدحص أ٣"اك٢ دسؽ ط٣ٝش سكطدُحُو٣ٓش حٓغ دحص ُؼخثحٗش سرٓوخد العطرؼخس حخعخثف ٝرخد أس٣دطكّ ٣ط
 

 غٛش انًهًٕعخ انًٕجٕداد .31
 الكوخً رخُظٌِلش ٗخهظخً ٓلذد ٝطذسؽ ٗظخؿ٢اُٜخ ػٔش ٣ٌٕٝٞ ؿ٤ش حُِٔٔٞعش حٌُٔظغزش رشٌَ ٓ٘لظَ )حُلجش حُٔزًٞسس( رخُظٌِلش حُظخس٣خ٤ش.  حُٔٞؿٞدحصطظٜش 

 ضطوّٞ حُششًش ربؽلخء حألطٍٞ ؿ٤ش حُِٔٔٞعش رحص حُؼٔش حإلٗظخؿ٢ حُٔلذٝد رخعظخذحّ ؽش٣وش حُوغؾ حُؼخرُو٤ٔش. ع حٗخلخحخغخثش ٝ حإلؽلخء حُٔظشحًْ
 حُلظشحص حُظخ٤ُش: ػ٠ِ ٓذٟ

 
 4  حُزشحٓؾ

 4  حُظشحخ٤ض
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 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ )رزًخ( -1

 ػمٕد اإلٚجبس .33
طذسؽ حُٔذكٞػخص حُظ٠ طظْ رٔٞؿذ ًؼوٞد ا٣ـخس طشـ٤ِ٤ش.  ؽش ٝٓضح٣خ ح٤ٌُِٔش ا٠ُ حُششًش ٣ظْ طظ٤٘لٜخحإل٣ـخسحص حُظ٢ ال ٣ظْ ك٤ٜخ ٗوَ ؿضء ًز٤ش ٖٓ ٓخخ

 ٓذٟ كظشسػ٠ِ حُوغؾ حُؼخرض ط عخأُظشـ٤َ ػ٠ِ ص حكخٝػٖٔ ٓظش حُذخَهخثٔش  ك٢ُٔئؿش( حٓغظِٔش ٖٓ  رؼذ خظْ أ١ كٞحكضُظشـ٤ِ٤ش )س حإل٣ـخح ػوٞد
 س.إل٣ـخح
 

 غٛش انًبنٛخ انًٕجٕداداَخفبع لًٛخ  .38
ؿؼش سحّٓ ٣طحخظزخسٛخ ع٣ًٞ٘خ ُظلذ٣ذ حالٗخلخع. ال طخؼغ ُالعظٜالى ٣ٝظْ  -ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ، حألسع  -حُٔٞؿٞدحص حُظ٢ ُٜخ ػٔش اٗظخؿ٢ ؿ٤ش ٓلذد 

هخرُش ٕٝ ال طکد ٣ش هسكطدُحُو٣ٓش إٔ حُی فشٝف اُحك٢ سحص ُطـ٣دحع أٝ حألكس حٓخ طش٣دُو٣ٓش ػٗع حٗخلخد ح٣دُطكُإلعظٜالى ُط٢ طخػغ ٝدحص حؿُٝٓح
 سدحد.ُالعط

طَ حُٔزِؾ حُز١ ٣ٌٖٔ حعظشدحدٙ. حُٔزِؾ حُوخرَ ُالعظشدحد ٛٞ حُو٤ٔش حُؼخدُش ٣ظْ اػزخص خغخسس حٗخلخع حُو٤ٔش رخُٔزِؾ حُز١ طظـخٝص رٚ حُو٤ٔش حُذكظش٣ش ُأل
ُٚ طذكوخص ُألطَ ٗخهًظخ طٌخ٤ُق حُز٤غ أٝ حُو٤ٔش حُٔغظخذٓش. ُـشع طو٤٤ْ حإلٗخلخع ك٢ حُو٤ٔش، ٣ظْ طـ٤ٔغ حُٔٞؿٞدحص ػ٘ذ أد٠ٗ ٓغظٟٞ طظٞحؿذ ٖٓ خال

 ٗوذ٣ش ٓلذدس رشٌَ ٓ٘لظَ )ٝكذحص ط٤ُٞذ حُ٘وذ(.
 

 انخذيخ نهًٕظفٍٛفأح كبي .31
٣ظْ طو٤٤ْ حُٔغظلوخص رخُو٤ٔش حُلخ٤ُش   طذ٣ش حُششًش خـش ٓضح٣خ ٜٗخ٣ش حُخذٓش ُٔٞفل٤ٜخ ر٘خء ػ٠ِ هٞح٤ٖٗ حُؼَٔ حُغخثذس ك٢ حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش.

حُٔشُٔٞش رخُظوش٣ش رخعظخذحّ ؽش٣وش ٝكذس حإلثظٔخٕ حُٔظٞهؼش.  حُغ٘شُِذكؼخص حُٔغظوز٤ِش حُٔظٞهؼش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُخذٓخص حُظ٢ ٣وذٜٓخ حُٔٞفلٕٞ كظ٠ ٜٗخ٣ش 
 خظْ، ٝحُخزشس حُغخروش ك٤ٔخ ٣خض ٓـخدسس حُٔٞفل٤ٖ ٝكظشحص حُخذٓش. ٣ظْ سحُٔغظوز٤ِش حُٔظٞهؼش ك٢ حإلػظزخ ٣ظْ ٝػغ ٓغظ٣ٞخص حألؿٞس ٝحُشٝحطذ

ـخرن، ط ُظ٢ص حُؼٔالٝؽ ٝحُؼخ٤ُش رخُششدس حُـٞٔخ٤ُش ٓغ ع٘ذحص حُششحء رحص ححُ حُغ٘شك٢ ٜٗخ٣ش م ُغٞثذحص حػخعظخذحّ ُٔظٞهؼش رخحُٔغظوز٤ِش حُٔذكٞػخص ح
ٌٓخكآص ٜٗخ٣ش حُخذٓش ػ٘ذ حعظلوخهٜخ. ٣ظْ اػزخص اػخدس حُو٤خط )حألسرخف/ حُخغخثش ٣ش حُٔغظوز٤ِش حُٔوذسس. ٣ظْ دكغ كذ ٌٖٓٔ، حُظذكوخص حُ٘وذهظ٠ أ٠ُ ا

 حُظـ٤شحص ك٢ حالكظشحػخص حالًظٞحس٣ش ك٢ هخثٔش حُذخَ حُشخَٓ.حالًظٞحس٣ش( ٗظ٤ـش ُِظؼذ٣الص حُوخثٔش ػ٠ِ حُخزشس ٝ
 

 انضكبح ٔػشٚجخ انذخم .32
. ٣ظْ حكظغخد حُضًخس ػ٠ِ كظش حُٔغخ٤ٖٔٛ حُغؼٞد٤٣ٖ ك٢ كوٞم ح٤ٌُِٔش أٝ طخك٢ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِضًخس ٝحُؼشحثذطخؼغ حُششًش ُِضًخس ٝكوخً ألكٌخّ 

خس. ٣ظْ حكظغخد ػشحثذ حُذخَ ػ٠ِ كظش حُٔغخ٤ٖٔٛ حألؿخٗذ ٖٓ طخك٢ حُذخَ حُٔؼذٍ ُِغ٘ش. ٣ظْ حُذخَ رخعظخذحّ حألعخط حُٔلذد رٔٞؿذ ُٞحثق حُضً
ٝد١، ُعؼحر٢ سُؼد حُٗوحععش إٓ ٖٓدس ُطخّ حُطؼ٣ٓحُی دحً اعطٗخحٝ، 1117 س٣ٗخ٣ 1ٕ ٓسحً ػطرخحعظلوخم حُضًخس ٝػش٣زش حُذخَ ػ٠ِ أعخط سرغ ع١ٞ٘. ح

 حُٔغخ٤ٖٔٛ ٝمك٢ كوسحص ُطـ٣ح هخثٔشك٢ دٝسس ُٓف حرخسألح ػ٠ِسس ٓرخشد ثسحُػس ٝحکخصُح ظل٤َٔ ٓظشٝفُُٓكخعر٣ش ح ع٤خعظٜخٍ ٣دکش رطؼسُشص حهخٓ
 .ٍخدُح هخثٔشٕ الً ٓدر
 

 رٕصٚغ االسثبح .33
سرخف ٖٓ هزَ حُٔٞحكوش ػ٠ِ طٞص٣ؼخص حألحُظ٢ طظْ ك٤ٜخ  حُغ٘شحُٔخ٤ُش ُِششًش ك٢  غخ٢ٔٛ حُششًش ًخُظضحّ ك٢ حُوٞحثْسرخف ػ٠ِ ٓحإلػظشحف رظٞص٣ؼخص حأل ٣ظْ

 ٓغخ٢ٔٛ حُششًش.
 

 انُمذ ٔيب فٙ دكًّ .34
أهَ ٖٓ ػالػش أشٜش ٖٓ  ٓذس ػ٠ِ حُ٘وذ ك٢ حُظ٘ذٝم ٝحألسطذس ُذٟ حُز٘ٞى رٔخ ك٢ رُي ٝدحثغ حُٔشحرلش حُظ٢ طغظلن خالٍ حُ٘وذ ٝٓخ ك٢ كٌٔٚ ٣شظَٔ

 طخس٣خ حالعظلٞحر.
 لبئًخ انزذفمبد انُمذٚخ .,3

ٖٓ ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ حُظ٢ طظ٘ق ػ٠ِ أٜٗخ طذكن ٗوذ١ ٖٓ حألٗشـش حُظشـ٤ِ٤ش. ٣ظْ طظ٤٘ق حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش  إ حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُشث٤غ٤ش ُِششًش ٢ٛ
 حُ٘خطـش ػٖ أٗشـش حالعظؼٔخس ٝحُظ٣َٞٔ ٝكوًخ ُزُي.
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 انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ )رزًخ( -1

 
 ػًالد أجُجٛخ .32

٣ش دُٗوص حرخُٝؽُٓٝدحص ٝحؿٍُٝٓ ح٣ٝطكّ ٣طرغؼش حُظشف حُغخثذ ك٢ طخس٣خ حُٔؼخِٓش. ٣ظْ طغـ٤َ حُٔؼخٓالص رخُؼٔالص حألؿ٘ز٤ش رخُش٣خٍ حُغؼٞد١ 
طئخز ؿ٤ٔغ حُلشٝم ا٠ُ هخثٔش حُذخَ ٝحُذخَ ُٓخ٢ُ. ص حکسُٓح٣خ هخثٓش سك٢ طخد ُعخثسف حُطس حعؼط عخأػُی حُش٣خٍ حُغؼٞد١ ُی األؿٗر٣ش ص حرخُؼٓال

عٜخ رخُظٌِلش حُظخس٣خ٤ش رؼِٔش أؿ٘ز٤ش رخعظخذحّ عؼش حُظشف ك٢ طخس٣خ حُٔؼخِٓش حُٔزذث٤ش ٝال ٣ظْ اػخدس حُشخَٓ. ٣ظْ طل٣َٞ حُز٘ٞد ؿ٤ش حُ٘وذ٣ش حُظ٢ ٣ظْ ه٤خ
حُذخَ ٝهخثٔش حُذخَ طخك٢" ك٢ هخثٔش ٟ، خشحدحص أ٣ش"أُظخكش ُِز٤غ ك٢ سحص حعظؼٔخُإلألؿ٘ز٤ش ص حُؼٔالف حخغخثش طشف أٝ رخه٤خعٜخ الكوًخ. طذسؽ أس

 ُؼِٔش حألؿ٘ز٤ش ُِششًش ٢ٛ رخُذسؿش حأل٠ُٝ رخُذٝالس حألٓش٢ٌ٣، كبٕ ٌٓخعذ ٝخغخثش حُؼٔالص حألؿ٘ز٤ش ٤ُغض ؿٞٛش٣ش.ٝرٔخ إٔ حُٔؼخٓالص رخُشخَٓ. ح
 

 لطبػبد انزشغٛم .31
دس حُوـخع ٛٞ ؿضء ٤ٔٓض ٖٓ حُششًش ٣ؼَٔ ك٢ طوذ٣ْ ٓ٘ظـخص أٝ خذٓخص )هـخع أػٔخٍ(، ٝحُز١ ٣خؼغ ُِٔخخؽش ٝحُؼٞحثذ حُظ٢ طخظِق ػٖ طِي حُٔٞؿٞ

 حُظخ٤ُش حُظ٢ ٣ظْ ـخػخص حألخشٟ. ألؿشحع حإلدحسس، ٣ظْ ط٘ظ٤ْ حُششًش ا٠ُ هـخػخص أػٔخٍ اػظٔخدًح ػ٠ِ ٓ٘ظـخطٜخ ٝخذٓخطٜخ، ٝطظؼٖٔ حُوـخػخصحُوك٢ 
 ػٜ٘خ: حُظوش٣ش

 .حُظــ٤ش حُـز٤ش ُِظؤ٤ٖٓ حُظل٢ 
حص ُوشحس حُظشـ٢ِ٤ حُشث٤غ٢. طْ طلذ٣ذ ًز٤ش طخٗؼ٢ حُوشحسػٖ هـخػخص حُظشـ٤َ رـش٣وش طظٞحكن ٓغ حُظوخس٣ش حُذحخ٤ِش حُٔوذٓش ا٠ُ طخٗغ ح حُظوش٣ش ٣ظْ

٣ظخز حُوشحسحص حالعظشحط٤ـ٤ش. ُْ طلذع حُز١ ظ٘ل٤ز١ حُٔذ٣ش ٝطو٤٤ْ أدحء حُوـخػخص حُظشـ٤ِ٤ش، ٤ٌُٕٞ حُ حُٔغئٍٝ ػٖ طخظ٤ض حُٔٞحسدٝٛٞ ، حُظشـ٤ِ٤ش
 ٓؼخٓالص ر٤ٖ حُوـخػخص خالٍ حُغ٘ش.

 
 االدزٛبؽبد انمبََٕٛخ .81

 ً : ٖٓ طخك٢ دخِٜخ ٖٓ ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ ًَ ػخّ ا٠ُ حالكظ٤خؽ٢ حُوخ٢ٗٞٗ كظ٠ طوّٞ رظ٣ٌٖٞ 11، طوّٞ حُششًش رظخظ٤ض حُذحخ٢ِ ُِششًشُِ٘ظخّ  ٝكوخ
 حُٔخٍ. حالكظ٤خؽ٢ ؿ٤ش ٓظٞكش ُِظٞص٣غ. شأطحكظ٤خؽ٢ ٓغخ١ٝ ُ

 
 انمٛى انؼبدنخ .83

حُٔخ٤ُش حُوخرِش ُِظذحٍٝ أٝ حُو٤ْ حُؼخدُش حُٔوذسس. ٣ظْ طوذ٣ش حُو٤ٔش حُؼخدُش ُِز٘ٞد ٝسحم ذسؿش ُألعؼخس حُٔحُؼخدُش ُِٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش ػ٠ِ حألطغظ٘ذ حُو٤ٔش 
 حُلخِٓش ُِؼُٔٞش ػ٠ِ أعخط حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔخظٞٓش رخعظخذحّ حُؼُٔٞش ُز٘ٞد رحص ششٝؽ ٝخظخثض ٓخخؽش ٓٔخػِش.

ش ٓشخرٜش أٝ ػ٘ذٓخ ال ٣ٌٖٔ حُؼخدُش رخُشؿٞع ا٠ُ حُو٤ٔش حُغٞه٤ش ألطٍٞ ٓخ٤ُ، ٣ظْ طلذ٣ذ حُو٤ٔش ُِٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش حُظ٢ ال ٣ٞؿذ ُٜخ عٞم ٗشؾرخُ٘غزش 
ُوخرُش ٝم حُعٕ حٓرؽ ُٗٓخص ٛزٙ حخالدٓر خّ أ٣ط، ٣ظْ طلذ٣ذٛخ رخعظخذحّ ٓـٔٞػش ٓظ٘ٞػش ٖٓ طو٤٘خص حُظو٤٤ْ. ش حُؼخدُش ٖٓ حُغٞم حُ٘شـشحُو٤ٔ حعظ٘زخؽ
 ُش.دُؼخّ حُو٣د ح٣دك٢ طكّ ُكکإلعظخذحّ حكخؿش  كٜ٘خىٕ، ٓٓکس ؿ٣ى ُٕٝ رٓخ ٣کدػٕٗ ُکى، ُٕٝ رٓکأش ك٣ػٓخ فُُٓالك

 
 انذائٌُٕ ٔانًغزذمبد انذائُخ .88

 حُٔٞسد أّ ال. ٣ظْ اػزخص حُٔـِٞرخص ُِٔزخُؾ حُٔغظلوش حُذكغ ك٢ حُٔغظوزَ ُِزؼخثغ أٝ حُخذٓخص حُٔغظِٔش عٞحء طٔض اطذحس كخطٞسس رٜخ ٖٓ هزَ
 

 انًخظظبد .81
ٔٞحسد خخسؽ ُِ طذكن ٖٝٓ حُٔلظَٔ إٔ ٣لذع ،٠ِ حُششًش حُظضحّ )هخ٢ٗٞٗ أٝ طـخس١( ٗظ٤ـش ُلذع عخرن٣ٌٕٞ ػ٣ظْ حالػظشحف رخُٔخظظخص ػ٘ذٓخ 

 ، ٣ٌٖٝٔ اؿشحء طوذ٣ش ٓٞػٞم ُٔزِؾ حالُظضحّ.ٓـِٞرش ُظغ٣ٞش حالُظضحّ حُز١ ٣ظؼٖٔ ٓ٘خكغ حهظظخد٣شٝ
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 انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ )رزًخ( -1

 انزغٕٚخيخظض انًطبنجبد رذذ  .82
ٝحألؽشحف حُؼخُؼش حُ٘خشجش ػٖ حُٔـخُزخص حُٔوذٓش رٔٞؿذ ػوٞد  حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ُلخ٢ِٓ ٝػخثن حُظؤ٤ٖٓ حُلٌْ ٖٓ هزَ حإلدحسس ك٢ طوذ٣ش ٣ظْ اعظخذحّ

طخظِق حُ٘ظخثؾ حُلؼ٤ِش ، ٝهذ خص ٓظلخٝطش ٖٓ حُلٌْ ٝػذّ حُظؤًذحُظؤ٤ٖٓ. طغظ٘ذ ٛزٙ حُظوذ٣شحص رخُؼشٝسس ػ٠ِ حكظشحػخص كٍٞ ػذس ػٞحَٓ طظؼٖٔ دسؿ
حُٔوذسس. طوذس حُششًش ٓـخُزخطٜخ ر٘خء ػ٠ِ خزشطٜخ ك٢ ٓللظش حُظؤ٤ٖٓ حُخخطش رٜخ.  د١ ا٠ُ طـ٤شحص ٓغظوز٤ِش ك٢ حُٔـِٞرخصػٖ طوذ٣شحص حإلدحسس ٓٔخ ٣ئ

 ، رشٌَ كشد١.ُظ٢ طظـِذ هشحسحص ٓلٌٔش أٝ طل٤ٌْ، إ ٝؿذص٣ظْ طوذ٣ش حُٔـخُزخص ح
١ كشم ر٤ٖ ظظخطٜخ ُِٔـخُزخص حُٔظٌزذس ٝحُٔـخُزخص حُٔظٌزذس ٌُٖٝ ُْ ٣ظْ حإلرالؽ ػٜ٘خ ػ٠ِ أعخط شٜش١. ٣ظْ ادسحؽ أطوّٞ حإلدحسس رٔشحؿؼش ٓخ

ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ٝحُلخثغ حُٔظشحًْ ُظِي حُغ٘ش. ًٔخ ٣ظْ  ٘ش حُظخ٤ُش ك٢ هخثٔشك٢ حُغ حُٔشًض حُٔخ٢ُ ٝحُظغ٣ٞخص ٝحُٔخظظخص حُٔخظظخص ك٢ طخس٣خ هخثٔش
 د٣غٔزش ٖٓ هزَ خز٤ش حًظٞحس١ ٓغظوَ. 11 ٓخظض حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش ٝاػظٔخدس ًٔخ ك٢حُظلون ٖٓ 

 
 يجذأ اإلعزًشاٚخ. 2
 

. ٓخُٜخ سأط% ٖٓ 74.5 طـخٝصصّ، 1118ٓخسط  11حػِ٘ض حُششًش ك٢ طذحٍٝ حٕ حُخغخثش حُٔظشحًٔش ُِششًش ًٔخ ك٢  ،1118ّٓخ٣ٞ  8رظخس٣خ 
٤ِٕٓٞ لاير عؼٞد١  111ٖٓ  ٓخٍ حُششًش سأطحُٔٞحكوش ػ٠ِ طخل٤غ  ضحُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤ش حُؼخد٣ش ٝطّٔ حٗؼوذ حؿظٔخع ٤ٗٞ٣1118ٞ  11رظخس٣خ 

٤ِٕٓٞ لاير عؼٞد١ ٖٓ حُخغخثش حُٔظشحًٔش ٓوخرَ طخل٤غ ػذد ٖٓ أعٜٜٔخ  111هخٓض حُششًش ربؽلخء  ُزُي،٤ِٕٓٞ لاير عؼٞد١. ٝكوخً  111ا٠ُ 
: 11.18:، 16.19ض حُخغخثش حُٔظشحًٔش ا٠ُ ّ حٗخلؼ1118عزظٔزش  11ّ ٤ٗٞ٣1118ٝٞ  11ك٢ الكوخً ُِظخل٤غ، ًٔخ  ٤ِٕٓٞ عْٜ. 11رٔوذحس 

 ٓخٍ حُششًش ػ٠ِ حُظٞح٢ُ.  سأطٖٓ 
. ًٔخ ٓظؼخٍ ُٔظـِزخص ٛخٓش حُٔالءس حُٔخ٤ُش، طِوض حُششًش خـخد ٖٓ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ )عخٓخ( رشؤٕ ػذّ حإل1118ّ ٓخ٣ٞ 17ك٢ 
( ٖٓ حُالثلش حُظ٘ل٤ز٣ش ُ٘ظخّ ٓشحهزش ششًخص 66حُششًش رٌخَٓ ٓظـِزخص حُٔالءس حُٔخ٤ُش رٔٞؿذ حُٔخدس سهْ ) ُْ طِظضّّ، 1118د٣غٔزش  11 ك٢ ك٢

ػالٝس ػ٠ِ رُي  .(11 ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔظـِزخص ٛخٓش حُٔالءس حُٔخ٤ُش )حال٣ؼخف سهْحُظؤ٤ٖٓ حُظؼخ٢ٗٝ حُظخدسس ػٖ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ 
ش أعزخد ػؼق حُٞػغ حُٔخ٢ُ ُِششًش سأع٣ّٞ ػَٔ ُذ 15زض ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ ٖٓ حُششًٚ طؼ٤٤ٖ ٓغظشخس ٓغظوَ خالٍ ؽِ

 حُظوش٣ش حُٜ٘خث٢ ٖٓ حُٔغظشخس حُٔغظوَ . هخٓض حُششًش رظوذ٣ْٝحُظٞط٤ش رخُلٍِٞ ُظلغ٤ٖ رُي ٝطوذ٣ْ طوش٣ش حعزٞػ٢ ُٔئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١
 . ك٢ حإلٓظؼخٍ ُٔظظـِزخص ٛخٓش حُٔالءس حُٔخ٤ُش حُظلغٖ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ ك٤ٔخ ٣خض ح٠ُ ٓئعغش حُ

 
ّ، طِوض حُششًش خـخد ٖٓ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ ٣ش٤ش ا٠ُ حُوؼخ٣خ حُٔظؼِوش رؤٝؿٚ حُوظٞس حُٔخد٣ش ك٢ اؿشحءحص ٤ُٞ٣1118ٞ  18ك٢ 

 (. ٤ِ11ش ٖٓ ر٤ٖ أٓٞس أخشٟ )حإل٣ؼخف سهْ ٝر٤جش حُشهخرش حُذحخطو٤٤ْ حُٔخخؽش، ٝكًٞٔش حُششًخص، ٝحُظخـ٤ؾ ُِـٞحسة 
٣ّٞ ػَٔ إلؿشحء ٓشحؿؼش طلظ٤ِ٤ش ُ٘وخؽ حُؼؼق  15أطذسص ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ طؼ٤ِٔخطٜخ ا٠ُ حُششًش رظؼ٤٤ٖ ٓغظشخس ٓغظوَ خالٍ 

٣ّٞ ػَٔ ٖٓ  61ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ ك٢ ؿؼٕٞ  ٝطوذ٣ْ حُظوش٣ش حُٜ٘خث٢ ٖٓ حُٔغظشخس حُٔغظوَ ا٠ُ حُظ٢ طْ طلذ٣ذٛخ ٝحُٔالكظخص
ُظوذ٣ْ  ظؼ٤٤ٖ حُٔغظشخسر٢ حُغؼٞد١ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٓظؼخٍ ُخـخد ٓئعغش حُ٘وذ حُؼششًش رخطخخر حإلؿشحءحص حُالصٓش ُإلطخس٣خ حُخـخد حالٍٝ. هخٓض حُش

طْ طوذ٣ْ حُظوش٣ش حُٜ٘خث٢ حُظخدس ٖٓ حُٔغظشخس  .ٓظؼِوش حخشٟٝكًٞٔش حُششًش ٝأٓٞس ، ٤ْ حُٔخخؽش٤حُوظٞس ك٢ اؿشحءحص طوحُظوش٣ش رشؤٕ حٝؿٚ 
هخٓض حُششًش رظوذ٣ْ حُظوش٣ش حُٔغظِْ ٖٓ حُٔغظشخس ا٠ُ ٓئعغش حُ٘وذ  ،1118ّأًظٞرش  18رظخس٣خ  .حُٔغظوَ ا٠ُ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١

 حُؼشر٢ حُغؼٞد١.
٤ِٕٓٞ لاير عؼٞد١  111حُٔخٍ رٔوذحس  سأط، ك٢ حؿظٔخع ُِـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ؿ٤ش حُؼخد٣ش، ٝحكن حُٔغخٕٛٔٞ ػ٠ِ ص٣خدس 1118د٣غٔزش  11 رظخس٣خ

ً . كوٞم أ٣ُٞٝشاطذحس ٖٓ خالٍ   16ك٢ ٍ ُٓخح سأطحُض٣خدس ك٢ کش ػُی سُشص حطكطُٝ كوٞم حأل٣ُٞٝشاطذحس سحءحص ؿٕ آّ حإلٗظٜخء ط، الكوخ
 ٕ.ُطؤ٣ٍٓ حػٓخأػُی  حإل٣وخفٝد١ ٣ل٤ذ رشكغ ُعؼحر٢ سُؼد حُٗوحععش إٕٓ ٓد خؽکش خسُشص حطُو، 1119س ٣ٗخ٣ 14. ك٢ 1119س ٣ٗخ٣

 

 سأط٣خدس ك٢ رؼذ حُض ًَ ٛزٙ حُظشٝف طش٤ش ا٠ُ ٝؿٞد ػذّ طؤًذ ؿٞٛش١، هذ ٣ِو٢ شٌخً رشؤٕ هذسس حُششًش ػ٠ِ حُزوخء ًٔ٘شؤس ٓغظٔشس. ٝٓغ رُي،
أػخدص حُ٘ظش ك٢ حُٞػغ حُٔخ٢ُ ٢ٛٝ ٓوظ٘ؼش رؤٕ  حإلدحسسكبٕ ، حُالكوش ُظخس٣خ حُٔشًض حُٔخ٢ُ حُغ٘شحُٔخٍ ٝسكغ حُلظش ػ٠ِ أػٔخٍ حُظؤ٤ٖٓ ك٢ 

 كشع حإلعظٔشحس٣ش ك٢ اػذحد حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش ٓ٘خعذ. ر٘خًء ػ٠ِ رُي، طْ اػذحد حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش ػ٠ِ أعخط كشع حإلعظٔشحس٣ش ٝال طظؼٖٔ أ١
 طؼذ٣الص هذ طٌٕٞ ٓـِٞرش، ارح ًخٗض حُششًش ؿ٤ش هخدسس ػ٠ِ حالعظٔشحس ًٔ٘شؤس ٓغظٔشس.
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المالم  

 شركة عناية السعهدية لمتامين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حهل القهائم المالية
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 انُمذ ٔيب فٙ دكًّ -3
 

 :حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣ هخثٔش ٣شظَٔ حُ٘وذ ٝٓخ ك٢ كٌٔٚ ك٢
 ػًهٛبد انزأيٍٛ 
    
 8132  1117 
 لاير عؼٕد٘ أنف 

 113189  347222 أسطذس ر٤ٌ٘ش ٝٗوذ
 
 
 

347222  113189 

 ػًهٛبد انًغبًٍْٛ 
    
 8132  1117 
 أنف لاير عؼٕد٘ 

 17  83 أسطذس ر٤ٌ٘ش ٝٗوذ
 196  217834 أشٜش ٖٓ طخس٣خ حُششحء 1حُٞدحثغ حُٔغظلوش خالٍ 

 21781,  411 
 
 . ٔدائغ يشاثذخ4
 

أُق لاير  1143861 :1117) لاير عؼٞد١ أُق 813881  الػش أشٜش ٌُٖٝ أهَ ٖٓ ع٘ش، طزِؾطغظلن خالٍ كظشس أًؼش ٖٓ ػ حرلش حُظ٢إ ٝدحثغ حُٔش
ًٔخ  خُٔغخ٤ٖٔٛ رشٌَ ٓ٘لظَ.ر ٞد١ ك٢ حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش، ٓؼشٝػش ك٢ هخثٔش حُٔشًض حُٔخ٢ُ حُخخطشحُٔلـٞصس رخُش٣خٍ حُغؼطِي ، عؼٞد١(

 %.1% ا٠ُ 1.9ّ: 1117د٣غٔزش  11) %1.1% ا٠ُ 1.9ّ، ٣ظشحٝف ٓؼذٍ ػُٔٞش حُٞدثغ ٓخر٤ٖ 1118د٣غٔزش  11ك٢ 
 
 ـ ألغبؽ رأيٍٛ، طبفٙ  ,

 ٔخ ٢ِ٣:ٓغظلن ٓ حألهغخؽ ٖٓ طظؤُق 
 8132  1117 

 أنف لاير عؼٕد٘ 
 

 347413 كِٔش حُٞػخثن
 

913819 
 153771  337833 ٝعـخء ًٝٝالء

 13757  37133 (11رحص ػالهش )ح٣ؼخف حألؽشحف 
 117,3,  1113159 

 (163469)  (347182) ٓخظض رْٓ ٓذ٣٘ش ٓشٌٞى ك٢ طلظ٤ِٜخ
 1143891  3,7281 ألغبؽ رأيٍٛ ، طبفٙ

 
٤ِٕٓٞ لاير  15.7: 1117د٣غٔزش  ٤ِٓ11ٕٞ لاير عؼٞد١ ) 15.1 ٓزِؾ 1118د٣غٔزش  11ٖٓ حُٞعـخء ٝحًُٞالء ك٢  أهغخؽ حُظؤ٤ٖٓرِـض ٓالكظش: 

 ٝحًُٞالء. حُٞعـخءعؼٞد١( ٓغظلوش ك٢ حُٜ٘خ٣ش ٖٓ حُؼٔالء حُٔئٖٓ ػ٤ِْٜ ٖٓ خالٍ 
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المالم  

 مين التعاونيأركة عناية السعهدية لمتش
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حهل القهائم المالية
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 ـ ألغبؽ رأيٍٛ، طبفٙ )رزًخ(  ,
 

 ًٔخ ٢ِ٣: حُغ٘شطلظ٤ِٜخ خالٍ حهغخؽ حُظؤ٤ٖٓ حُٔشٌٞى ك٢ ًخٗض حُلشًش ك٢ ٓخظض 
 

 8132 
 

1117  
 أنف لاير عؼٕد٘ 

 63571  347241 حُشط٤ذ ك٢ رذح٣ش حُغ٘ش
 93896  (388) خالٍ حُغ٘شسد / )ٓخظض( 

 -  (31) حإلعظزؼخدحص خالٍ حُغ٘ش

 163469  347182 انشطٛذ فٙ َٓبٚخ انغُخ
 

 ٖٓ أهغخؽ حُظؤ٤ٖٓ حُ٘خشجش ػٖ ػوٞد حُظؤ٤ٖٓ: ٘خلؼش حُو٤ٔشحُٔزخُؾ حُٔغظلوش ؿ٤ش حُٔٝك٤ٔخ ٢ِ٣ طوخدّ 
 
دزٗ ثالثخ  

 أشٓش
أكثش يٍ ثالثخ أشٓش  

 ٔدزٗ عزخ أشٓش
أكثش يٍ عزخ أشٓش ٔدزٗ  

 أثُٗ ػشش شًٓشا
أكثش يٍ أثُٗ  

 ػشش شًٓشا
 اإلجًبنٙ 

 أنف لاير عؼٕد٘
 3,7281  27321  317,12  37848  37311 8132دٚغًجش 13

 1143891  13846  113191  113114  713811 1117د٣غٔزش 11
 

 ٌُٖٝسطذس أًؼش ٖٓ ػالػش أشٜش طؼظزش ٓظؤخشس حألسطذس طظَ ا٠ُ ػالػش أشٜش ال طؼظزش ٓظؤخشس ٝال ٓؼشػش ُخغخسس حإلٗخلخع ك٢ حُو٤ٔش. إ حأل
شًش ُْ ط٘خلغ ه٤ٔظٜخ. ٖٓ حُٔظٞهغ إٔ طٌٕٞ حُٔغظلوخص ؿ٤ش ٓ٘خلؼش حُو٤ٔش، ػ٠ِ أعخط حُخزشس، هخرِش ُالعظشدحد رخٌُخَٓ. ٤ُظ ٖٓ ٓٔخسعخص حُش

 حُلظٍٞ ػ٠ِ ػٔخٗخص ػ٠ِ حُٔغظلوخص.
 :(16.5: 1117د٣غٔزش  11) 1118د٣غٔزش  11: ٖٓ حُشط٤ذ ًٔخ ك٢ 19.1، كبٕ ػششس ػٔالء سث٤غ٤٤ٖ ٣ٔؼِٕٞ ٤ٔخ ٣ظؼِن رؤهغخؽ حُظؤ٤ٖٓك

 
 االعزثًبساد -2
 

 : طْ طظ٤٘ق حالعظؼٔخسحص ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ
 

 ػًهٛبد انًغبًٍْٛ 2.3
 8132  1117 

 أنف لاير عؼٕد٘ 
 73618  413,, حعظؼٔخسحص رخُو٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ

 163851  37111 حعظؼٔخسحص ٓلظلق رٜخ كظ٠ طخس٣خ حالعظلوخم
 387413  143489 
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المالم  

 مين التعاونيأالسعهدية لمتركة عناية ش
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حهل القهائم المالية
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 االعزثًبساد )رزًخ( -2
 

 االعزثًبساد ثبنمًٛخ انؼبدنخ يٍ خالل لبئًخ انذخم:دشكخ سطٛذ فًٛب ٚهٙ 
                                

 ػًهٛبد انًغبًٍْٛ 
 

8132  1117   
 عؼٕد٘أنف لاير  

 93964  7412, حالكظظخك٢حُشط٤ذ 
 113111  - حُغ٘ش حُٔشظش٣خص خالٍ

(113196)  - حُغ٘ش حالعظزؼخدحص خالٍ  
 (111)  ,3  عظؼٔخسُإل حُظـ٤شحص ك٢ حُو٤ٔش حُؼخدُش

 73618  413,, انخزبيٙانشطٛذ 
    
 8132  1117 
 أنف لاير عؼٕد٘ 

 63911  7122, ط٘ذٝم حُزذس ُِٔشحرلش
 718  433 حُظ٘ذٝم حُغؼٞد١ حُلشٗغ٢ حُخ٤ِـ٢ ُِـشٝكخص حأل٤ُٝش

 ,7413  73618 
 

   ًذزفع ثٓب دزٗ ربسٚخ االعزذمبق:انفًٛب ٚهٙ انذشكخ فٙ االعزثًبساد 
  ػًهٛبد انًغبًٍْٛ

1117  8132   
  انف لاير عؼٕد٘

 حالكظظخك٢حُشط٤ذ  847233  153118
 حُغ٘شخالٍ  حُٔشظش٣خص -  63851

 حُغ٘شُٔغظلن خالٍ ح (837224)  (43975)
 حعظؼٔخسحص ٓلظلق رٜخ ُظخس٣خ حالعظلوخماؽلخء  13  (51)

 انخزبيٙانشطٛذ  37111  163851
 
 
 ركبنٛف إلزُبء ٔثبئك رأيٍٛ يؤجهخ -1
 

 1117  8132 ػًهٛبد انزأيٍٛ
 أنف لاير عؼٕد٘ 

 13511  27182 حُشط٤ذ حإلكظظخك٢
 163111  47211 حُغ٘شحإلػخكخص خالٍ 

 (93911)  (1,,327) حُغ٘شحُٔـلؤ خالٍ 
 83914  37113 انغُخانشطٛذ فٙ َٓبٚخ 
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138 | رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني

المالم  

 مين التعاونيأالسعهدية لمتركة عناية ش
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حهل القهائم المالية
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
1117  8132 

 
  يٕجٕداد غٛش يهًٕعخ -31

 ػًهٛبد انزبيٍٛ
  انف لاير عؼٕد٘

 انزكهفخ   
 حُشط٤ذ ك٢ رذح٣ش حُغ٘ش 837133  113184

 اػخكخص خالٍ حُغ٘ش ,1,  67
 انشطٛذ فٙ َٓبٚخ انغُخ 887132  113151

 اإلؽفبء :   
 حُشط٤ذ ك٢ رذح٣ش حُغ٘ش 317133  173981

 حُٔلَٔ ػ٢ِ حُغ٘ش 128  13971
 انشطٛذ فٙ َٓبٚخ انغُخ ,81721  193955

دٚغًجش 13طبفٙ انمًٛخ انذفزشٚخ كًب فٙ  37343  13196  

 طظٌٕٞ حُٔٞؿٞدحص ؿ٤ش حُِٔٔٞعش رشٌَ سث٤غ٢ ٖٓ رشحٓؾ حُلخعذ ح٢ُ٥ حُظ٢ طغظخذّ ُٔ٘لؼش ػ٤ِٔخص حُظخ٤ٖٓ.
 

 انًًزهكبد ٔانًؼذاد -33

 
 

 يذفٕػخ يمذيبً ٔيٕجٕداد أخشٖ يظشٔفبد -38
1117  8132  
 ػًهٛبد انزبيٍٛ انف لاير عؼٕد٘

13696  37482  ً  ٓزخُؾ ٓذكٞػش ٓوذٓخ
 ٓٞسدٕٝ دكؼخص ٓوذٓش ,8733  13798
 ػش٣زش حُٔذخالص ػ٠ِ حُو٤ٔش حُٔؼخكش 47318  63715

(11 ٝ 15ػُٔٞش ح٣ذحع )ح٣ؼخف  -  113145  
 أخشٟ 17321  13561

173816  327848  
    

1117  8132  
  انف لاير عؼٕد٘
ٓغظلن دخَ 37141  819  
خ 31  111 ًٓ  ٓظشٝكخص ٓذكٞػش ٓوذ
911  37331  
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اثبس ٔرجٓٛضاد   انًجًٕع
 يكزجٛخ

يؼذاد دبعت   عٛبساد 
 آنٙ

رذغُٛبد ػهٗ  
 انؼمبساد انًغزأجشح

 ػًهٛبد انزأيٍٛ

 انزكهفخ :  انف لاير عؼٕد٘
٣1117٘خ٣ش  1حُشط٤ذ ك٢  4,165  83681  194  13419  153549  

 اػخكخص خالٍ حُغ٘ش 141  111  119  157  13148
 حإلعظزؼخدحص خالٍ حُغ٘ش -  -  (184)  -  (184)

1117 د٣غٔزش 11 ك٢ حُشط٤ذ 43415  83991  449  13566  163411  
 اػخكخص خالٍ حُغ٘ش 187  964  -  66  13117

8132دٚغًجش  13انشطٛذ فٙ  27418  ,1713  221  87418  3,7,11  
: انًزشاكى االعزٓالن           

٣1117٘خ٣ش  1حُشط٤ذ ك٢  43118  83497  194  13154  143181  
 حُٔلَٔ ػ٠ِ حُغ٘ش 118  91  51  111  484

 حإلعظزؼخدحص خالٍ حُغ٘ش -  -  (184)  -  (184)
,813 دٚغًجش 13 فٙ انشطٛذ 43156  83588  161  13576  143481  

 حُٔلَٔ ػ٠ِ حُغ٘ش 187  119  68  117  811
8132دٚغًجش  13انشطٛذ فٙ  27121  ,2713  813  37,11  337822  

 طبفٙ انمًٛخ انذفزشٚخ :         
8132دٚغًجش  13 121  37121  832  211  8,224  

1117د٣غٔزش  11 149  415  186  989  1,911  
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 ُظبيٛخانٕدٚؼخ ان -31

 11، ٝهذسٙ ٓخُٜخ حُٔذكٞع سأط: ٖٓ 15، هخٓض حُششًش رب٣ذحع ٓخ ٣ؼخدٍ ِٞد رٔٞؿذ حُِٞحثق حُظ٘ل٤ز٣ش ُٔئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ًٔخ ٛٞ ٓـ
حكوش ٓئعغش حُ٘وذ دٕٝ ٓٞ  ٣ٌٖٔ علذ ٛزٙ حُٞد٣ؼش حُ٘ظخ٤ٓشال .، ك٢ أكذ حُز٘ٞى حُٔؼ٤٘ش ٖٓ هزَ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١عؼٞد٤ِٓ١ٕٞ لاير 

غ ٤خلظ، هخٓض حُششًش ر٤ٗٞ٣1118ٞ  11، ٝحُؼُٔٞش حُٔغظلوش ػٖ ٛزٙ حُٞد٣ؼش ٣ظْ دكؼٜخ ُٔئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١. ك٢ حُؼشر٢ حُغؼٞد١
 11ًٔخ ك٢  ٤ِٕٓٞ لاير عؼٞد١ 15 خثغ حُٞد٣ؼش حُ٘ظخ٤ٓش حُزخُؾٌُٖٝ ُْ طغلذ ك( 11)ح٣ؼخف  ٤ِٕٓٞ لاير عؼٞد١ 111ٓخُٜخ رٔوذحس  سأط

 .1118 د٣غٔزش
  

 ادزٛبؽٛبد فُٛخ -32
 

 ٙ انًطبنجبد ٔاالدزٛبؽٛبد رذذ انزغٕٚخطبف 3.32
 ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣:طلض حُظغ٣ٞش طشظَٔ حُٔـخُزخص ٝحالكظ٤خؽخص 

1117  8132   
  انف لاير عؼٕد٘

 حكظ٤خؽ٢ حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش 227212  127328
 ٓـخُزخص ٓظٌزذس ٝ ؿ٤ش ٓزِؾ ػٜ٘خ  337121  327312
483651  417133  

 أهغخؽ حُظخ٤ٖٓػـض حكظ٤خؽ٢  87223  -
 حكظ٤خؽ٤خص ك٤٘ش أخشٟ 3,8  487

493117  417142  
 

 كظش ٓؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ حكظ٤خؽ٢ حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش (,3723)  -
 كظش ٓؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ حُٔـخُزخص حُٔظٌزذس ٝ ؿ٤ش حُٔزِؾ ػٜ٘خ (87311)  ((12,

 كظش ٓؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ حكظ٤خؽ٢ ػـض أهغخؽ حُظؤ٤ٖٓ (431)  -
(798)  (273,1)  

 طبفٙ انًطبنجبد ٔاالدزٛبؽٛبد رذذ انزغٕٚخ  327,12  483119
 

 
 
 
 

-11- 

8132 

 انذشكخ فٙ االلغبؽ غٛش يكزغجخ 8.32
 :ك٢ حألهغخؽ ؿ٤ش حٌُٔظغزش ًٔخ ٢ِ٣ًخٗض حُلشًش  

 
  اإلجًبنٙ إػبدح انزأيٍٛ انظبفٙ

  أنف لاير عؼٕد٘

 غ٘شحُشط٤ذ ك٢ رذح٣ش حُ ,,32271 - ,,32271
 حُغ٘شخالٍ حٌُٔظظزش حألهغخؽ  3127822 (88,132) 3337224

 حُغ٘شحألهغخؽ حٌُٔظغزش خالٍ  (8447821) 88,132 (821,183)
 انغُخانشطٛذ فٙ َٓبٚخ  817112 - 817112

1117 

 

  حإلؿٔخ٢ُ اػخدس حُظؤ٤ٖٓ حُظخك٢
  أُق لاير عؼٞد١

 حُغ٘ش حُشط٤ذ ك٢ رذح٣ش  643741 (93414) 553116
 حُغ٘شخالٍ  ٌظظزشحُٔحألهغخؽ  1743811 (474,1) 1683141

 حُغ٘ش حألهغخؽ حٌُٔظغزش خالٍ (1913185) 347311 (3,37128)
 حُغ٘ش حُشط٤ذ ك٢ ٜٗخ٣ش 1483177 - 1483177
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 

1117 
 

8132 
 انزضايبد ٔاسرجبؽبد يذزًهخ -33

 أ. طظٔؼَ اُظضحٓخص ٝاسطزخؽخص حُششًش ك٤ٔخ ٢ِ٣:
  انف لاير عؼٕد٘

 خـخرخص ػٔخٕ 317123  113145
 اإلجًبنٙ 317123  113145

 
 ال ش٢ء(. :1117ّد٣غٔزش  11) 1118ّ د٣غٔزش 11ك٢ ًٔخ  هخثٔشٔخ٤ُش سأعد. ُْ طٌٖ ٛ٘خى حُظضحٓخص 

لاير عؼٞد١( ُٔوذ٢ٓ ٤ِٕٓٞ  1.5: 1117ّد٣غٔزش  11لاير عؼٞد١ ) ٤ِٕٓٞ 1.5، طْ اطذحس ػٔخٕ أدحء رٔزِؾ 1118ّ د٣غٔزش 11. ًٔخ ك٢ ؽ
 ػٖ حُششًش. حُخذٓخص حُـز٤ش ٤ٗخرش

٤ِٕٓٞ  11.545: 1117ّد٣غٔزش  ٤ِٓ11ٕٞ لاير عؼٞد١ ) 11.545، هخٓض حُششًش ربسعخٍ خـخد ػٔخٕ رٔزِؾ  1118ّد٣غٔزش  11. ًٔخ ك٢ د
٤ِٕٓٞ لاير 14ٓوخرَ ٝد٣ؼش ٓشحرلش ُِششًش رٔزِؾ  ٝحُز١ طْ اطذحسٙ(. 11 حال٣ؼخف( )حٗظش ح٤ُٜجش) ٝحُذخَلاير عؼٞد١( ُظخُق ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِضًخس 

 .حُزش٣ـخ٢ُٗذٟ حُز٘ي حُغؼٞد١ ّ: الش٢ء( 1117د٣غٔزش  11)عؼٞد١ 
 

 يكبفأح َٓبٚخ انخذيخ -34
٣ظْ ٜخ. ٣ظْ اؿشحء حُٔغظلوخص ٝكوخً ُِظو٤٤ْ حالًظٞحس١ رٔٞؿذ ؽش٣وش ٝكذس حإلثظٔخٕ حُٔظٞهؼش ك٢ ك٤ٖ ٣ظْ دكغ حإلُظضحٓخص حُٔغظلوش ػ٘ذ حعظلوخه

 ًٔخ ٢ِ٣:ٝحُلشًش ك٢ حإلُظضحّ خالٍ حُغ٘ش ر٘خءحُ ػ٠ِ حُو٤ٔش حُلخ٤ُشحإلػظشحف رخُٔزخُؾ ك٢ هخثٔش حُٔشًض حُٔخ٢ُ 
  

 انًجبنغ انًذسجخ فٙ ثٛبٌ انًشكض انًبنٙ ٔانذشكخ فٙ االنزضاو خالل انغُخ ثُبء ػهٗ لًٛزٓب انذبنٛخ ْٙ كًب ٚهٙ: 34.3
 
  8132 

 أنف لاير عؼٕد٘  
 37212  ٌُٔخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓشُو٤ٔش حُلخ٤ُش ح

  37212 

 يكبفأح َٓبٚخ انخذيخانذشكخ فٙ 34.8
  8132 
 أنف لاير عؼٕد٘  

 ,2781  حُشط٤ذ ك٢ رذح٣ش حُغ٘ش
 87212  حُٔلَٔ ػ٠ِ هخثٔش حُذخَ

 (2,,)  حُٔلَٔ ػ٠ِ هخثٔش حُذخَ حُشخَٓ حألخشٟ
 (231)  حُغ٘شحُٔغظلوخص حُٔذكٞػش خالٍ 

 37212  حُشط٤ذ ك٢ ٜٗخ٣ش حُغ٘ش
 

 نًكبفأح َٓبٚخ انخذيخرغٕٚخ انمًٛخ انذبنٛخ  34.1
  8132 
 أنف لاير عؼٕد٘  

 ,2781  حإلكظظخك٢حُشط٤ذ 
 87483  طٌخ٤ُق حُخذٓش حُلخ٤ُش

 831  حُظٌخ٤ُق حُٔخ٤ُش
 (2,,)  حُخغخثش حإلًظٞحس٣ش ٖٓ حُظؼذ٣الص حُٔغظ٘ذس ػ٠ِ حُخزشس

 (231)  حُغ٘شحُٔغظلوخص حُٔذكٞػش خالٍ 
  37212 
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 يكبفأح َٓبٚخ انخذيخ )رزًخ( -34

 االفزشاػبد االكزٕاسٚخ انشئٛغٛخ 34.2
 :حُظضحٓخص ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓشُششًش ُظو٤٤ْ طْ حعظخذحّ حُٔـٔٞػش حُظخ٤ُش ٖٓ حالكظشحػخص حإلًظٞحس٣ش حُشث٤غ٤ش ٖٓ هزَ ح

 
  8132 

 %3  حُظو٤٤ْٓؼذٍ خظْ 
 %2  حُٔؼذٍ حُٔظٞهغ ُِض٣خدس ك٢ ٓغظٟٞ حُشحطذ ػزش ٓخظِق حألػٔخس

 
 حُٔلذدس: ظضحّ حُٔ٘خكغك٤ٔخ ٢ِ٣ أػش حُظـ٤شحص ك٢ كغخع٤ش حُو٤ٔش حُلخ٤ُش إلُ

 
 8132  ٓؼذٍ خظْ حُظو٤٤ْ

 أنف لاير عؼٕد٘  
 (481)  %1ص٣خدس ر٘غزش  -
 38,  %1اٗخلخع ر٘غزش  -

   ُِض٣خدس ك٢ ٓغظٟٞ حُشحطذ ػزش ٓخظِق حألػٔخسحُٔؼذٍ حُٔظٞهغ 
 38,  %1ص٣خدس ر٘غزش  -
 (423)  %1اٗخلخع ر٘غزش  -
 

 ع٘ٞحص( 5ٓذكٞػخص حُٔغظلوخص حُٔغظوز٤ِش حُٔظٞهؼش )
 
  8132 
 أنف لاير عؼٕد٘  

1119  488 
1111  415 
1111  469 
1111  664 
1111  13411 

 
 ع٘ش. 11.5حُٔ٘خكغ حُٔلذدس ك٢ ٜٗخ٣ش حُلظشس حُٔشُٔٞش رخُظوش٣ش ٛٞ ٓذس حُظضحّ خـش ٓظٞعؾ 
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 انذشكخ فٙ انًطبنجبد رذذ انزغٕٚخ ٔاالدزٛبؽٛبد انفُٛخ األخشٖ -,3

 8132  1117 
انًغزذك يٍ   اإلجًبنٙ 

حُٔغظلن ٖٓ   حإلؿٔخ٢ُ  انظبفٙ  يؼٛذ٘ انزأيٍٛ
 حُظخك٢  ٓؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ

 أُق لاير عؼٞد١  عؼٕد٘أنف لاير  
ٓـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش    127328  -  127328  173411  (113418)  153981 

ٓـخُزخص ٓظٌزذس ُْ  اكظ٤خؽ٢
 -  -  -  317131  (12,)  327312  ٣زِؾ ػٜ٘خ

 -  -  -  ,22  -  ,22 حكظ٤خؽ٤خص ك٤٘ش حخشٟ
٣٘خ٣ش  11حُشط٤ذ ك٢   21731,  (,12)  227111  173411  (113418)  153981 

 (873181)  143191  (1113574)  (8437838)  827183  (82178,1) ٓـخُزخص ٓذكٞػش
 119,619  (113651)  111,191  8437,13  (137321)  11171,2 ٓـخُزخص ٓظٌزذس

 -  -  -  37213  (431)  87223 حكظ٤خؽ٢ ػـض أهغخؽ حُظخ٤ٖٓ
 -  -  -  23  -  23 اكظ٤خؽ٤خص ك٤٘ش أخشٟ

د٣غٔزش  11حُشط٤ذ ك٢   417142  (273,1)  327,12  49,117  (798)  48,119 
 48,119  (798)  49,117  127333  (,3723)  227212 ٓـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش

ٓـخُزخص ٓظٌزذس ُْ  اكظ٤خؽ٢
 -  -  -  317221  (87311)  337121 ٣زِؾ ػٜ٘خ

 -  -  -  37213  (431)  87223 حكظ٤خؽ٢ ػـض أهغخؽ حُظخ٤ٖٓ
اكظ٤خؽ٤خص ك٤٘ش أخشٟ        3,8  -  3,8  -  -  - 

 48,119  (798)  49,117  327,12  (273,1)  417142 انًجًٕع
 

 ثٕاعطخ عُخ انذبدس انزذهٛم انثالثٙ نهًطبنجبد
رظخس٣خ ًَ ٓشًض حُٔظؼخهزش ٚ ُْ ٣زِؾ ػٜ٘خ ٌَُ ع٘ش ٖٓ حُغ٘ٞحص ٣ز٤ٖ حُـذٍٝ حُظخ٢ُ حُٔـخُزخص حُٔظٌزذس رٔخ ك٢ رُي حُٔـخُزخص حُٔزِـش ٝحُٔظٌزذس حال حٗ

 .طوذ٣ش حُو٤ٔش حُٜ٘خث٤ش ُِٔـخُزخصه٤خط هذسس حُششًش ػ٠ِ آٌخ٤ٗش ٤ٖٓ ٣ئد١ ا٠ُ حُظؤ . حٕ طـٞس حُظضحٓخصٓغ حُذكؼخص حُٔظشحًٔش كظ٠ طخس٣خٚ ٓخ٢ُ،
 حُٔٞحط٤ش،ؿ٤ش حُٔغظوز٤ِش ٔـخُزخص حُطـٞسحص ذ٣ٜخ ٢ٌُ ٣ظْ كٔخ٣ظٜخ حصحء ُ ٤ٖٓحكظ٤خؽ٤خص ًخك٤ش رخظٞص حػٔخٍ حُظؤطٜذف حُششًش ا٠ُ حُللخف ػ٠ِ 

حُٔـخُزخص ؿ٤ش حُٔٞحط٤ش عٞف ٣ظْ كزكٜخ ٓٔخ ٣٘ـْ ػٖ رُي حعظزؼخد  طظزق حُظٌِلش حُٜ٘خث٤ش ُِٔـخُزخص أًؼش طؤ٤ًذح كبٕٝر٤٘ٔخ طظـٞس حُٔـخُزخص ٝ
حص ح٠ُ حكظ٤خؽ٤خص حالعظزؼخد حٌُؼ٤ش ٖٓ ٛزٙ ػ٠ِ حكظ٤خؽ٤خص ًخك٤ش طوّٞ حُششًش رظل٣َٞ. ٖٝٓ حؿَ حُللخف خؽ٤خص ٖٓ ع٘ٞحص حُلٞحدع حُٔزٌشسحالكظ٤

 ٣ظؼِن رخُظٌِلش حُٜ٘خث٤ش ُِٔـخُزخص. أًزشط٤وٖ رشٌَ ػذّ ٝٛ٘خى  ٕٞ طظـٞس حُٔـخُزخص ٓخصحٍ ك٠ رذح٣ظٚخ٤ُش ػ٘ذٓخ ٣ٌع٘ش حُلٞحدع حُل
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 )رزًخ( انذشكخ فٙ انًطبنجبد رذذ انزغٕٚخ ٔاالدزٛبؽٛبد انفُٛخ األخشٖ -,3

8132 8132 
 ٔيب لجهٓب

 
8133 

 
8134 

 
813, 

 
8132 

 
 عُخ انذبدس انًجًٕع

            رخألُق لاير عؼٞد١
إجًبنٙ انزمذٚش نزكبنٛف 

  انًطبنجبد انُٓبئٛخ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 83,73,1  83,73,1  3137331  417111  1373,2  247822 ك٢ ٜٗخ٣ش ع٘ش حُلخدع

 7231,,3  -  7231,,3  17314,  147211  217323 رؼذ ع٘ش
 17313,  -  -  17313,  1,7128  217418 رؼذ ع٘ظ٤ٖ

 1,71,3  -  -  -  1,71,3  217418 رؼذ ػالع ع٘ٞحص
 217418  -  -  -  -  217418 رؼذ حسرغ ع٘ٞحص

 837431  -  -  -  -  837431 رؼذ خٔظ ع٘ٞحص
حُظوذ٣ش حُلخ٢ُ ُِٔـخُزخص 

 37823, حُٔظشحًٔش
 

1,,1,3 
 

,1,313 
 

3,,7231 
 

83,73,1 
 

4317114 
حُٔذكٞػخص حُٔظشحًٔش كظ٠ 

 (37823,) طخس٣خٚ
 

(1,,1,3)  
 

(,17313) 
 

(3,,7222)  
 

(312783,) 
 

(33173,8) 
ك٢ حُٔشًض حُٔخ٢ُ ٓـِٞرخص  -  -  -  8  417148  417142 
 

1117 
1111 

 
1114 

 
1115 

 
1116 

 
1117 

 
 ع٘ش حُلخدع حُٔـٔٞع

            رخألُق لاير عؼٞد١
اؿٔخ٢ُ حُظوذ٣ش ُظٌخ٤ُق 

  حُٔـخُزخص حُٜ٘خث٤ش
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 1113511  1113511  693119  153578  463188  113117 ك٢ ٜٗخ٣ش ع٘ش حُلخدع

 713596  -  713596  163891  493581  113198 رؼذ ع٘ش
 173181  -  -  173181  493611  113611 رؼذ ع٘ظ٤ٖ

 493611  -  -  -  493611  113611 رؼذ ػالع ع٘ٞحص
 113611  -  -  -  -  113611 رؼذ حسرغ ع٘ٞحص

حُظوذ٣ش حُلخ٢ُ ُِٔـخُزخص 
 حُٔظشحًٔش

113611  493611  17,181  71,596  1113511  111,416 

حُٔظشحًٔش كظ٠ حُٔذكٞػخص 
 طخس٣خٚ

(113611)   (49,611)  (17,181)   (69,884)  (813188)   (161,199) 

 49,117  483415  711  -  -  - ٓـِٞرخص ك٢ حُٔشًض حُٔخ٢ُ
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 انذشكخ فٙ انًطبنجبد رذذ انزغٕٚخ ٔاالدزٛبؽٛبد انفُٛخ األخشٖ )رزًخ( -,3

8132 8132 
 ٔيب لجهٓب

 
8133 

 
8134 

 
813, 

 
8132 

 
 عُخ انذبدس انًجًٕع

            رخألُق لاير عؼٞد١
إجًبنٙ انزمذٚش نزكبنٛف 

  انًطبنجبد انُٓبئٛخ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 8117331  8117331  33,7114  4,,147  3,7,21  81,322 ك٢ ٜٗخ٣ش ع٘ش حُلخدع

 3317312  -  3317312  117131  327223  827,13 رؼذ ع٘ش
 127331  -  -  127331  327223  827234 رؼذ ع٘ظ٤ٖ

 327223  -  -  -  327223  827234 رؼذ ػالع ع٘ٞحص
 827234  -  -  -  -  827234 رؼذ حسرغ ع٘ٞحص

 ,31721  -  -  -  -  ,31721 رؼذ خٔظ ع٘ٞحص
حُظوذ٣ش حُلخ٢ُ ُِٔـخُزخص 

 137481 حُٔظشحًٔش
 

327223 
 

127331 
 

3317312 
 

8117331 
 

2,37122 
حُٔذكٞػخص حُٔظشحًٔش كظ٠ 

 (137481) طخس٣خٚ
 

(327223) 
 

(127331) 
 

(331731,) 
 

(3,27144) 
 

(2837311) 
 327,12  327,11  3  -  -  - ٓـِٞرخص ك٢ حُٔشًض حُٔخ٢ُ

 
1117 

1111 
 

1114 
 

1115 
 

1116 
 

1117 
 

 ع٘ش حُلخدع حُٔـٔٞع
عؼٞد١رخألُق لاير              

اؿٔخ٢ُ حُظوذ٣ش ُظٌخ٤ُق 
  حُٔـخُزخص حُٜ٘خث٤ش

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 1173196  1173196  163776  173789  113144  113619 ك٢ ٜٗخ٣ش ع٘ش حُلخدع
 193119  -  193119  183445  143791  113599 رؼذ ع٘ش

 183445  -  -  183445  143816  113817 رؼذ ع٘ظ٤ٖ
 143816  -  -  -  143816  113817 رؼذ ػالع ع٘ٞحص
 113817  -  -  -  -  113817 رؼذ حسرغ ع٘ٞحص

حُظوذ٣ش حُلخ٢ُ ُِٔـخُزخص 
 حُٔظشحًٔش

113817  143816  183445  193119  1173196  1113481 

حُٔذكٞػخص حُٔظشحًٔش كظ٠ 
 طخس٣خٚ

(113817)  (143816)  (183445)  (183581)  (693491 )  (1613144) 

 483119  473911  416  -  -  - ٓـِٞرخص ك٢ حُٔشًض حُٔخ٢ُ
 

 انمًٛخ انؼبدنخ نألدٔاد انًبنٛخ  -32
خس٣خ حُز١ ٣ظْ حُلظٍٞ ػ٤ِٚ ُز٤غ حطَ حٝ ٣ظْ دكؼٚ ُظل٣َٞ حُظضحّ ك٢ ٓؼخِٓش طظْ رشٌَ ٓ٘ظْ ر٤ٖ ٓشخس٤ًٖ ك٢ حُغٞم ك٢ ط حُغؼشحُو٤ٔش حُؼخدُش ٢ٛ 

 :طَ حٝ طل٣َٞ حُظضحّ طٌٕٞ ٖٓ خالٍإٔ ػ٤ِٔش ر٤غ ححكظشحع . ٣ؼظٔذ ه٤خط حُو٤ٔش حُؼخدُش ػ٠ِ حُو٤خط
 ، أُٝألطَ أٝ حالُظضحّحُغٞم حُشث٤غ٢  -
  حالُظضحُّألطَ أٝ ٓ٘لؼشً ، ك٢ حُغٞم حألًؼش ك٢ ؿ٤خد حُغٞم حُشث٤غ٢  -

 .)حُٔـٔؼش( حُٔخ٤ُش حُٔؼِٞٓخص ؿٞٛش٣خً ػٖ ه٤ٔظٜخ حُذكظش٣ش ك٢ ال طخظِق ٔخ٢ُك٢ هخثٔش حُٔشًض حُ حٕ حُو٤ٔش حُؼخدُش ُألدٝحص حُٔخ٤ُش حُٔؼظشف رٜخ

 رذذٚذ انمًٛخ انؼبدنخ ٔرغهغم انمًٛخ انؼبدنخ
 :ٜخٝحإلكظخف ػ٘حُو٤ٔش حُؼخدُش ُألدٝحص حُٔخ٤ُش طغظخذّ حُششًش حُظغِغَ حُٜش٢ٓ حُظخ٢ُ ُظلذ٣ذ 

 .حُو٤خطحُٞطٍٞ ا٤ُٜخ ك٢ طخس٣خ  س أٝ ألدحس ٓشخرٜش ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ ُِششًشحألدح ُزحصك٢ حألعٞحم حُ٘شـش  حُٔظذحُٝش: حألعؼخس 1حُٔغظٟٞ 
حُٜخٓش ٓذخالطٜخ ؿ٤ٔغ ك٢ أٝ أعخ٤ُذ حُظو٤٤ْ حألخشٟ حُظ٢ طغظ٘ذ  ُِٔٞؿٞدحص ٝحُٔـِٞرخص حُٔٔخػِشك٢ حألعٞحم حُ٘شـش  حُٔظذحُٝش: حألعؼخس 1حُٔغظٟٞ 

 ٝكوخً ُٔؼِٞٓخص حُغٞم حُوخرِش ُِٔالكظش ، ٝ
 .حُغٞم حُوخرِش ُِٔالكظشُٔؼِٞٓخص  حُٜخٓش ٖٓ ٓذخالطٜخأ١  ُْ طغظ٘ذ حُظو٤٤ْ حُظ٢ حعخ٤ُذ: 1 ٟٞحُٔغظ
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 انمًٛخ انؼبدنخ نألدٔاد انًبنٛخ )رزًخ(  -32

 ٔانمًٛخ انؼبدنخ انمًٛخ انذفزشٚخأ. 
، رٔخ ك٢ رُي ٓغظ٣ٞخطٜخ ك٢ حُظغِغَ حُٜش٢ٓ ُِو٤ٔش حُؼخدُش حُٔخ٤ُشٞدحص حُٔخ٤ُش ٝحُٔـِٞرخص ـذٍٝ حُظخ٢ُ حُو٤ٔش حُذكظش٣ش ٝحُو٤ْ حُؼخدُش ُِٔٞؿ٣ٞػق حُ

رخُو٤ٔش ٓو٤ٔش  ـ٤شحُحُو٤ٔش حُؼخدُش ُِٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش ٝحُٔـِٞرخص حُٔخ٤ُش  ػٖ ٓؼِٞٓخصحُـذٍٝ ظؼٖٔ ٣ال ٝش رخُو٤ٔش حُؼخدُش. ُٔألدٝحص حُٔخ٤ُش حُٔو٤
 .ٓؼوٞالً ُِو٤ٔش حُؼخدُشخ طوش٣زً طؼظزش  حُؼخدُش ارح ًخٗض حُو٤ٔش حُذكظش٣ش

 
 انمًٛخ انذفزشٚخ ٔانمًٛخ انؼبدنخ -ة

    
 انمًٛخ انؼبدنخ

 

  

انمًٛخ  ػًهٛبد انًغبًٍْٛ
3انًغزٕٖ  انذفزشٚخ 8انًغزٕٖ   1انًغزٕٖ    االجًبنٙ 

 انف لاير عؼٕد٘  8132 دٚغًجش 13
      انًٕجٕداد انًبنٛخ انزٙ رى لٛبعٓب ثبنمًٛخ انؼبدنخ

 
 73695 - - 73695 73695 حالعظؼٔخسحص رخُو٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ 

 ,7413 ,7413 - - ,7413 
 

 انًٕجٕداد انًبنٛخ انزٙ نى ٚزى لٛبعٓب ثبنمًٛخ انؼبدنخ
 

     

 53118 - 53118 - 53111 حعظؼٔخسحص ٓلظلق رٜخ كظ٠ طخس٣خ حالعظلوخم
 813714     813714     - - 813881 ٝدحثغ ٓشحرلش

 2,,228 - 37112     217,82 227,18 
 
 
 
 

   
 حُو٤ٔش حُؼخدُش

 

حُو٤ٔش  ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ
1حُٔغظٟٞ  حُذكظش٣ش 1حُٔغظٟٞ   1حُٔغظٟٞ    حالؿٔخ٢ُ 

 حُق لاير عؼٞد١  1117د٣غٔزش  11
      حُٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش حُظ٢ طْ ه٤خعٜخ رخُو٤ٔش حُؼخدُش

 73618 - - 73618 73618 حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَحالعظؼٔخسحص رخُو٤ٔش 
 73618 73618 - - 73618 

      حُٔٞؿٞدحص حُٔخ٤ُش حُظ٢ ُْ ٣ظْ ه٤خعٜخ رخُو٤ٔش حُؼخدُش
 163919 - 163919 -   163851 حعظؼٔخسحص ٓلظلق رٜخ كظ٠ طخس٣خ حالعظلوخم 

 1153594 1153594 - - 1143861 ٝدحثغ ٓشحرلش
 1613714 - 163919 1153594 1613511 
 

 . انمطبػبد انزشغٛهٛخ 31
 

، ٝحُز١ ٣خؼغ ُِٔخخؽش ٝحٌُٔخكآص. ألؿشحع حإلدحسس، ٣ظْ ُظــ٤ش حُـز٤ش كوؾ ُِظؤ٤ٖٓ حُظل٣٢ؼظزش حُوـخع ًٌٓٞٗخ ٤ًٔٓضح ُِششًش ٣ظٔؼَ ك٢ طٞك٤ش ح
 ٝخذٓخص حُظؤ٤ٖٓ حُظل٢.ط٘ظ٤ْ حُششًش ك٢ ٝكذحص أػٔخٍ ر٘خًء ػ٠ِ حُظــ٤ش حُـز٤ش حُٞك٤ذس ُٔ٘ظـخص 

٣ذ طخٗغ حُوشحس حُظشـ٢ِ٤ ٣ظْ حإلرالؽ ػٖ هـخػخص حُظشـ٤َ رـش٣وش طظٞحكن ٓغ حُظوخس٣ش حُذحخ٤ِش حُٔوذٓش ُظخٗغ حُوشحس حُظشـ٢ِ٤ حُشث٤غ٢. طْ طلذ
رخػظزخسٙ حُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز١ حُز١ ٣ظخز حُوشحسحص حإلعظشحط٤ـ٤ش. ُْ طلذع  ،ٝطو٤٤ْ أدحء حُوـخػخص حُظشـ٤ِ٤ش ، حُٔغئٍٝ ػٖ طخظ٤ض حُٔٞحسدحُشث٤غ٢

 ٓؼخٓالص ر٤ٖ حُوـخػخص خالٍ حُغ٘ش.
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 نًؼبيالد يغ األؽشاف راد انؼاللخا -81

حُٞحهؼش طلض ع٤ـشس ٓشظشًش حٝ حًُِٔٔٞش أٝ  حُٔ٘شآصحُشث٤غ٤٤ٖ،  ٓٞفل٢ حإلدحسس، حُٔذسحء حُشث٤غ٤٤ٖ،حُٔغخ٤ٖٔٛ  حُؼالهش ك٢ٔؼَ حألؽشحف رحص ظط
طلخط٤َ ٓؼخٓالص  . ٣ظْ حػظٔخد ع٤خعخص حُظغؼ٤ش ٝششٝؽ ٛزٙ حُٔؼخٓالص ٖٓ هزَ ادحسس حُششًش ٝٓـِظ حإلدحسس. ك٤ٔخ ٢ِ٣ٜزٙ حُـٜخصرطظؤػش رشٌَ ًز٤ش 

 :ٝحألسطذس حُٔشطزـش رٜخ حُغ٘شخالٍ  حألؽشحف رحص حُؼالهش حُشث٤غ٤٤ٖ
 
 

 نهغُخ انًُزٓٛخ فٙانًؼبيالد  ؽجٛؼخ انًؼبيهخ 
 دٚغًجش 13

 انشطٛذ يذٍٚ /)دائٍ( كًب فٙ
 د٣غٔزش 11

 1117ّ 8132 1117ّ و8132  
 أنف لاير عؼٕد٘  انًغبًٍْٛ األعبعٍٛٛ

 ٤ٗٞ٤ٓخ س١
 

 حُٔـخُزخص حُٔذكٞػش
 

 حُٔغظشدحص حألخشٟ
 

انًُشبح انٕالؼخ رذذ عٛطشح، 
عٛطشح يشزشكخ أ رزأثش ثشكم 

 انؼاللخكجٛش يٍ لجم األؽشاف راد 
 

 اػخدس حُظؤ٤ٖٓ حُٔغ٘ذس
 - (13151) - - 

 حُٔـخُزخص حُٔغظشدس
 - 183596 - - 

 حُٔغظشدحص حألخشٟ
 - - 13587 13587 
     
 

    
حألؽشحف رحص حُظِش رٔـٔٞػش 

 13757 13911 13691 13617 حهغخؽ طؤ٤ٖٓ ٌٓظظزش  )حُظخرؼش( - حُـلخ٢ُ
 - - 11 - ا٣ـخس ٌٓظذ 
 - - 13167 13716 حُٔذكٞػشحُٔـخُزخص  

 

 ششحء ٓؼذحص،
ًٔز٤ٞطشحص، 

طشحخ٤ض، ٓشًزخص ٝ 
 - - 116 ,8 خذٓخص أخشٟ
 - - 331 118 ػُٔٞش ٓذكٞػش

 
 

 :حُغ٘شٓٞفل٢ حإلدحسس خالٍ ًزخس ك٤ٔخ ٢ِ٣ طؼ٣ٞؼخص 
1117  8132  

  انف لاير عؼٕد٘
 أخشٟ ٝٓضح٣خسٝحطذ  271,2  27121

 حُخذٓشٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش  333  321
27318  27883  
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 انضكبح ٔػشٚجخ انذخم -83

 انًظشٔف انًذًم ػهٗ انغُخ أ(
 .طِشٝكوخ ُِٞحثق حُٔخ٤ُش رحص طظْ رشٌَ سث٤غ٢ ا٠ُ طؼذ٣الص ٓؼ٤٘ش  ٝحُض٣ًٞش طشؿغ حُلشٝم ر٤ٖ حُ٘ظخثؾ حُٔخ٤ُش 
 

 :انغُخانًخظض خالل فًٛب ٚهٙ دشكخ 
  

 
8132  1117  

 انف لاير عؼٕد٘ 
    

 63699  27812 حُشط٤ذ ك٢ رذح٣ش حُغ٘ش 
 13111  87211 حُٔلَٔ خالٍ حُغ٘ش
 (711)  - حُٔذكٞع خالٍ حُغ٘ش

 83198  317412 حُشط٤ذ ك٢ ٜٗخ٣ش حُغ٘ش
 

حُغخروش، ُْ ٣ظْ ط٣ٌٖٞ ٓخظض ُؼش٣زش حُذخَ ك٢ ٛزٙ حُوٞحثْ  حُغ٘ٞحصّ، ٝك٢ 1118 د٣غٔزش 11حُٔ٘ظ٤ٜش ك٢  حُغ٘شٗظشحً ُظٌزذ حُششًش خغخثش خالٍ 
 حُٔخ٤ُش. 

 
 انضكٕٖانٕػغ  -ة

ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِضًخس ٝػش٣زش حُذخَ )"ح٤ُٜجش"(.  ح٠ُّ ٤ٗٞ٣1111ٞ  11 حُٔ٘ظ٤ٜش ك٢ حأل٠ُٝ ُلظشس حالػ٢٘ ػشش شٜشح حُضًٟٞهذٓض حُششًش حالهشحس 
 1117ّ ح٢ُّ 1114ٖٓ غ٘ٞحص ُِٝ 1111ّد٣غٔزش  11ّ ا٠ُ 1111كزشح٣ش  8ٖٓ  ُِلظشس حُـ٣ِٞش ٝحُؼش٣ز٢ حُضًٟٞٝهذٓض حُششًش اهشحسٛخ 

 ٓو٤ذس.  صًخس ٝكظِض ػ٠ِ شٜخدس
 

ُظضحّ صًخس حػخك٢ رٔزِؾ حُششًش ربّ ؽخُزض ك٤ٜخ 1114ح٢ُ ّ 1111 ٖٓ حُشرؾ حُٜ٘خث٢ ُِغ٘ٞحص حُؼخٓش ُِضًخس ٝػش٣زش حُذخَ حطذسص ح٤ُٜجش
. ٝرخُظخ٢ُ ُْ ٝطؼظوذ حالدحسس حٕ ٗظ٤ـش حالػظشحع عظٌٕٞ ك٢ طخُق حُششًشح٤ُٜجش  سرؾهذٓض حُششًش حػظشحػخ ػ٠ِ ٝ. عؼٞد٤ِٓ١ٕٞ لاير  11.545

 . خظض ُِضًخس ك٢ ٛزٙ حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش٣ظْ ط٣ٌٖٞ ٓ
 

ً ، هذٓض حُششًش 1117خالٍ ػخّ  ا٠ُ  1111ػٞحّ ٖٓ ألهشحس ُـ٘ش حالػظشحع حُٔزذث٢ ُ ػذ ا٠ُ ُـ٘ش حالعظج٘خف رشؤٕ حُضًخس ٝحُؼش٣زش حػظشحػخ
 ػخك٤ش.إلض٣ًٞش ححُظضحٓخص ُخإلٝحُٔظؼِن ر ٤ِٕٓٞ لاير عؼٞد١ 11.545ٝهذٓض ػٔخٕ ر٢ٌ٘ رٔزِؾ  1114

 
ً ا٠ُ كْٜ حُششًش ألٗظٔش حُضًخس حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد١.  خس ا٠ُ طلغ٤شحص حٗظٔش حُضًطخؼغ طْ حكظغخد حُٞػخء حُض١ًٞ حعظ٘خدح

% ٖٓ حُٔغخ٤ٖٔٛ ر٤٘ٔخ 81ٝطـزن حُضًخس ػ٠ِ  .ٓخظِلش ٝحُشرٞؽ حُظ٢ عظظذسٛخ ح٤ُٜجش هذ طخظِق ػٖ حالهشحسحص حُض٣ًٞش حُٔوذٓش ٖٓ هزَ حُششًش
 % ٖٓ حُٔغخ٤ٖٔٛ.19طـزن حُؼش٣زش ػ٠ِ 
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  انًبل سأط -88

 
 عؼٞد١.لاير  ٤ِٓ11ٕٞ عْٜ ه٤ٔش حُغْٜ حُٞحكذ  ٤ِٓ11ٕٞ لاير عؼٞد١ ٓوغْ ا٠ُ  111ٝحُٔذكٞع  حٌُٔظظذٝ حُٔخٍ حُٔظشف رٚ سأطرِؾ  
 
 

 ٤ِٓ11ٕٞ لاير عؼٞد١ ٓوغٔش ا٠ُ  ٤ِٓ111ٕٞ لاير عؼٞد١ ا٠ُ  111، أٝط٠ ٓـِظ حإلدحسس رظخل٤غ سأط ٓخٍ حُششًش ٖٓ 1118ٓخ٣ٞ  9رظخس٣خ 
ٛـ  1419سٓؼخٕ  ٤ِٓ16ٕٞ عْٜ ػٖ ؽش٣ن اهلخُٜخ ٓغ حُخغخثش حُٔظشحًٔش. ك٢ حؿظٔخع حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ؿ٤ش حُؼخد٣ش )حالؿظٔخع حُؼخ٢ٗ( حُٔ٘ؼوذ ك٢ 

ّ، ٝحكن حُٔغخٕٛٔٞ ك٢ حُششًش ػ٠ِ ٛزح حُظخل٤غ ٝحُظـ٤شحص حُٔـِٞرش ك٢ ػوذ طؤع٤ظ حُششًش حُٔظؼِوش رزُي، ر٘خًء ػ٠ِ  ٤ٗٞ٣1118ٞ  11ُٔٞحكن ح
سأط حُٔخٍ ٖٓ خالٍ طخل٤غ عْٜ ٝحكذ ٖٓ ًَ طخل٤غ ٤ِٕٓٞ لاير عؼٞد١. طْ  111رُي، كوذ طْ طخل٤غ سأط حُٔخٍ ٝحُخغخثش حُٔظشحًٔش رٔزِؾ 

ٖ ٣ٔظٌِٜٔخ حُٔغخْٛ. إ حُـشع ٖٓ طخل٤غ سأط حُٔخٍ ٛٞ اػخدس ٤ٌِٛش سأط ٓخٍ حُششًش ٖٓ أؿَ حالٓظؼخٍ ُٔظـِزخص هخٕٗٞ حُششًخص. ُٖ ع٤ٜٔ
 ٣ٌٕٞ ٛ٘خى طؤػ٤ش ُظخل٤غ سأط حُٔخٍ ػ٠ِ حالُظضحٓخص حُٔخ٤ُش ُِششًش.

 
 

 كوٞم أ٣ُٞٝش ٓخٍ حُششًش ٖٓ خالٍ اطذحس أعْٜ سأط٣خدس ّ، أٝط٠ ٓـِظ حإلدحسس رض1117د٣غٔزش  11ٛـ حُٔٞحكن 1419سر٤غ حألٍٝ  15ك٢ 
كظِض حُششًش ػ٠ِ ٓٞحكوش ٖٓ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ ّ 1118 ٗٞكٔزش 1ّٝ ٤ُٞ٣1118ٞ  11رظخس٣خ  ٤ِٕٓٞ لاير عؼٞد١. 111رو٤ٔش اؿٔخ٤ُش 

حُٔخٍ  سأط، ٝحكن حُٔغخٕٛٔٞ ك٢ حؿظٔخع حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤ش حُؼخد٣ش ػ٠ِ ص٣خدس 1118ّد٣غٔزش  11ك٢ . ػ٠ِ حُظٞح٢ُ حُغؼٞد١ ٤ٛٝجش عٞم حُٔخٍ
ّ، طْ ُٜ٘خ٣ش حُؼخالكوخً ٝحكذ ٣ٔظٌِٚ حُٔغخْٛ.  ٌَُ عْٜع٤ٜٖٔ  ٖٓ خالٍ ػشع أعْٜ كوٞم أ٣ُٞٝش٤ِٕٓٞ لاير عؼٞد١ ٖٓ خالٍ اطذحس  111رٔوذحس 

ًٔخ ك٢ طخس٣خ حُٔٞحكوش ػ٠ِ ٛزٙ حُوٞحثْ . 1119ّ ٣٘خ٣ش 16حُٔخٍ حإلػخك٢ ك٢  سأط ا٣ذحعٝطْ أعْٜ كوٞم حأل٣ُٞٝش  حالٗظٜخء ٖٓ اؿشحءحص اطذحس
حُغـَ حُظـخس١ ُِششًش، ٝحُ٘ظخّ حألعخع٢ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ شٜخدس  حُوخ٤ٗٞٗش رٔخ ك٢ رُي طلذ٣غ حُٜ٘خث٤شربٜٗخء حإلؿشحءحص طوّٞ حُششًش حُٔخ٤ُش، 

 حُوخ٤ٗٞٗش.حإلؿشحءحص 
 

 انًبل  سأطإداسح  -81
 

  .ٔغخ٤ُِٖٔٛ ه٤ٔش حُؼٞحثذ ٖٓ أؿَ دػْ أٛذحف أػٔخُٜخ ٝص٣خدس ؿ٤ذسٓخٍ  سأطهزَ حُششًش ُِللخف ػ٠ِ ٗغذ د حألٛذحف ٖٓ طلذ
حُٔخٍ حُٔظشف رٜخ ٝحُٔـِٞرش ػ٠ِ أعخط ٓ٘ظظْ. ٣ظْ اؿشحء  سأطٓخُٜخ ٖٓ خالٍ طو٤٤ْ أٝؿٚ حُوظٞس ر٤ٖ ٓغظ٣ٞخص  سأططذ٣ش حُششًش ٓظـِزخص 

خف ػ٠ِ ٤ٌَٛ حُششًش. ٖٓ أؿَ حُلل ٗشخؽخصحُٔخٍ حُلخ٤ُش ك٢ ػٞء حُظـ٤شحص ك٢ فشٝف حُغٞم ٝخظخثض ٓخخؽش  سأططؼذ٣الص ػ٠ِ ٓغظ٣ٞخص 
طٔظؼَ حٕ حُششًش ُْ ، ٓـِظ حإلدحسس٣شٟ   أعْٜ.ذحس ظؼذ٣َ طٞص٣ؼخص حالسرخف حُٔذكٞػش ُِٔغخ٤ٖٔٛ أٝ اطرُششًش هذ طوّٞ ح، حُٔخٍ أٝ طؼذ٣ِٚ سأط

 17ٛـ حُٔٞحكن 1419سٓؼخٕ  11ك٢  .حُزحص حُظِش رٜزٙ حُوٞحثْ حُٔخ٤ُشحُٔخ٤ُش  حُغ٘شٖٓ حُخخسؽ خالٍ  حُظ٢ كشػضحُٔخٍ  سأطرخٌُخَٓ ُٔظـِزخص 
ً ، طِوض حُششًش 1118ٓخ٣ٞ  طؤ٤ٖٓ ؽز٢ ؿذ٣ذ أٝ طـذ٣ذ طؤ٤ٖٓ ؽز٢ هخثْ. ًٔخ ؽِزض  اطذحسٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظؼ٤ِن ٖٓ  خـخرخ

هخٓض . ش أعزخد ػؼق حُٔشًض حُٔخ٢ُ ٝحُظٞط٤ش رلٍِٞ ُظلغ٤ٖ حُٞػغسأعٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ ٖٓ حُششًش طؼ٤٤ٖ ٓغظشخس ٓؼظٔذ ُذ
 حُؼشر٢ حُغؼٞد١.حُظوش٣ش ًٔخ أطذسٙ حُٔغظشخس حُٔؼ٤ٖ ًٔخ ٛٞ ٓـِٞد ٖٓ هزَ ٓئعغش حُ٘وذ حُششًش رظوذ٣ْ 

ً حعظِٔض حُششًش  ،ٛـ1419رٝ حُوؼذس  5حُٔٞحكن  1118ٞ ٤ُٞ٣ 18ك٢  ُٔخد٣ش ك٢ ٖٓ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ رخظٞص أٝؿٚ حُوظٞس ح خـخرخ
حُظخـ٤ؾ ُِـٞحسة ٝر٤جش حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٖٓ ر٤ٖ أٓٞس أخشٟ. ؽخُزض ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ حُششًش  ،حُلًٞٔش ،اؿشحءحص طو٤٤ْ حُٔخخؽش

٣ّٞ  ٤61ٖ حُٞػغ ك٢ ؿؼٕٞ ُظلغ٣ّٞ ػَٔ ٝطوذ٣ْ حُظوش٣ش حُٔـِٞد ٝحُظٞط٤ش رلٍِٞ  15رظؼ٤٤ٖ ٓغظشخس ٓغظوَ ٓؼظٔذ ٖٓ هزِٜخ ك٢ ؿؼٕٞ 
 .حُؼشر٢ حُغؼٞد١ ح٠ُ ٓئعغش حُ٘وذ حُٔغظشخس ًٔخ أطذسٙ حُظوش٣ش رظوذ٣ْش ٝهخٓض حُششً حُٔغظشخسطْ حُظؼخهذ ٓغ  .ػَٔ

ً ، طِوض حُششًش 1119ّ ٣٘خ٣ش 14ُٜ٘خ٣ش حُؼخّ، ك٢ الكوخً    حُٔلشٝع ػ٠ِ أػٔخٍ حالًظظخد. حإل٣وخف رشكغٖٓ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١  خـخرخ
 

 أدذاس الدمخ -82
 

أعْٜ  عؼٞد١ ٖٓ خالٍ اطذحس ٤ِٕٓٞ لاير 111حُٔخٍ رٔزِؾ  سأط، حٗظٜض حُششًش ٖٓ حإلؿشحءحص حُٔظؼِوش رض٣خدس 1118د٣غٔزش  11ك٢ أػوخد 
 111ٓخٍ حُششًش  سأط ع٤زِؾ، عظ٤لخء ؿ٤ٔغ حإلؿشحءحص حُوخ٤ٗٞٗش. رؼذ ح٣1119٘خ٣ش  16 رظخس٣خ حإلػخك٢ حُٔخٍ ا٣ذحع سأط. ٝهذ طْ كوٞم أ٣ُٞٝش

ً ، طِوض حُششًش ٣1119٘خ٣ش  14ك٢  ٤ِٕٓٞ عْٜ. 11ٖٓ  ٌٓٞٗش٤ِٕٓٞ لاير عؼٞد١  رشكغ حإل٣وخف  ٣ل٤ذ ٖٓ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ خـخرخ
 ٝطغٔق ُِششًش رخُو٤خّ رؤػٔخٍ طـخس٣ش ؿذ٣ذس. 1118ٓخ٣ٞ  17حُٔلشٝع ك٢ 
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 نهغٓى  انخغبسح -83

 
هخٓض حُششًش  .ُِغ٘ش ػ٠ِ حُٔظٞعؾ حُٔشؿق ُؼذد حألعْٜ حُؼخد٣ش حُٔظذسس ٝحُوخثٔش ُِغ٘ش (حُخغخسس) طخك٢ رظوغ٤ُِْغْٜ  (حُخغخسس)طْ حكظغخد  

 حُٔظٞعؾ حُٔشؿق ُؼذد حألعْٜ حُؼخد٣ش حُٔظذسس ٝحُوخثٔشكبٕ  ، ٝٗظ٤ـش ُزُي(11حُٔخٍ ػٖ ؽش٣ن اهلخُٚ ٓغ حُخغخثش حُٔظشحًٔش )ا٣ؼخف  سأطرظخل٤غ 
 .ٕ عْٜ ٝرخُظخ٢ُ طْ حػخدس حكظغخد حُخغخسس ٌَُ ع٤ِْٜٓٞ 11طْ اػخدس حكظغخرٚ ٤ُظزق  ك٢ حُغ٘ش حُغخروش

 
 يظشٔفبد ػًٕيٛخ ٔإداسٚخ -84

1117  8132  
  انف لاير عؼٕد٘

 ػًهٛبد انزبيٍٛ   
 طٌخ٤ُق حُٔٞفل٤ٖ 117314  163814

(11حالعظٜالى )حال٣ؼخف  213  484  
(11اؽلخء )حإل٣ؼخف  128  13971  
 ٓظشٝكخص حإل٣ـخس 341  13161

 أطؼخد هخ٤ٗٞٗش ٤ٜ٘ٓٝش 37414  919
 طٌخ٤ُق اطالف ٝط٤خٗش 87241  13114

 ٓظشٝكخص طغ٣ٞن 213  155
 ٓظشٝكخص أخشٟ 17,11  13417

473166  217,41  
 

1117  8132  
  انف لاير عؼٕد٘  حُق لاير عؼٞد١

 ػًهٛبد انًغبًٍْٛ   
 أطؼخد هخ٤ٗٞٗش ٤ٜ٘ٓٝش 87314  657
رخالعظؼٔخسٓظشٝكخص ٓظؼِوش  813  111  
 حشظشحًخص 142  151

 حطؼخد ُـخٕ 31  78
 أخشٟ 222  46

13161  17311  
 

 إداسح انًخبؽش -,8
حُو٤خط ٝحُٔشحهزش ٝحُٜذف ٖٓ رُي ٛٞ طلذ٣ذ  حُٔغظٔشس،طٌٖٔ حُٔخخؽش ك٢ ٗشخؽخص حُششًش رشٌَ ٓظؤطَ ٌُٖٝ طذحس ػٖ ؽش٣ن ػ٤ِٔخص حُظلذ٣ذ 

ادحسس حُٔخخؽش طٌٕٞ ؿٞٛش٣ش ك٢ ٗٔٞ حُششًش ػِٔخً رؤٕ أ١ كشد ك٢ حُششًش ٣ظلَٔ حُٔغئ٤ُش طـخٙ حُٔخخؽش حُظ٠ ػ٤ِٔخص إ  حُخـش ٝحُغ٤ـشس ػ٤ِٚ.
 طظؼشع ُٜخ كذٝد حخظظخطخطٚ ٝٓغئ٤ُظٚ. طظٔؼَ ع٤خعش حُششًش ك٢ ٓشحهزش ٓخخؽش حالػٔخٍ ٖٓ خالٍ ػ٤ِٔخص حُظخـ٤ؾ حالعظشحط٤ـ٢.

 ٝحُخزشحص حُٔظٞكشس ػ٠ِ حُٔخخؽش حُٔظؤطِش حُظ٢ طظؼشع ُٜخ حُششًش.طذسط حإلعظشحط٤ـ٤ش طؤػ٤ش فشٝف حُغٞم 
 

 ْٛكم إداسح انًخبؽش
 ٓـِظ حالدحسس:

 إ ٓـِظ حإلدحسس ٓغئٍٝ ػٖ حُٜ٘ؾ حُشخَٓ إلدحسس حُٔخخؽش ٝحُٔٞحكوش ػ٠ِ حعظشحط٤ـ٤خص ٝٓزخدة ادحسس حُٔخخؽش.
 

 ُـ٘ش حُظذه٤ن:
ادحسس  حُٔخ٤ُش،ْ ؿٞدس ٝعالٓش حُظوخس٣ش طغخػذ ُـ٘ش حُظذه٤ن حُٔـِظ ك٢ حُو٤خّ رٔغئ٤ُٝخطٚ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظو٣٤٤ظْ طؼ٤٤ٖ ُـ٘ش حُظذه٤ن ٖٓ هزَ ٓـِظ حإلدحسس. 

ٓشحؿؼش حُلغخرخص ٝعالٓش حُؼٞحرؾ حُذحخ٤ِش ُِششًش. ٣ظْ طِخ٤ض حُٔخخؽش حُظ٢ طٞحؿٜٜخ حُششًش ٝحُـش٣وش حُظ٢ ٣ظْ رٜخ طخل٤ق ٛزٙ  حُٔخخؽش،
 .حُٔخخؽش ٖٓ هزَ حإلدحسس أدٗخٙ
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
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 إداسح انًخبؽش )رزًخ( -,8

 
 يخبؽش انزأيٍٛ

ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ٓخخؽش حُظؤ٤ٖٓ ٢ٛ ٓخخؽش إٔ حُٔـخُزخص حُلؼ٤ِش حُٔغظلوش ُلخ٢ِٓ ٝػخثن حُظؤ٤ٖٓ طظـخٝص حُو٤ٔش حُذكظش٣ش الُظضحٓخص حُظؤ٤ٖٓ. حُٜذف ٖٓ 
اػخدس حُظؤ٤ٖٓ  ٖٓ خالٍ ػٔخٕ إٔ ٣ظْ حُظــ٤ش ٖٓ خالٍ ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ٛزٙ حُٔخخؽشٛٞ ػٔخٕ ٝؿٞد حكظ٤خؽ٤خص ًخك٤ش ُظــ٤ش ٛزٙ حالُظضحٓخص. طذ٣ش 

حُٔ٘خعذ ُظو٤٤ذ أهظ٠ خغخسس ٓغظلوش حُذكغ أل١ ٓـخُزش كشد٣ش. ال طظذس حُششًش عٟٞ ػوٞد هظ٤شس حألؿَ ال طظـخٝص ع٘ش ٝحكذس ك٤ٔخ ٣ظؼِن 
 رخُٔخخؽش حُـز٤ش.

 
 ٝٓذٟ طٌشحسٛخ حُٔـخُزخصٓوذحس  

طظ٤ْٔ حُظؤ٤ٖٓ حُـز٢ ُظؼ٣ٞغ كخ٢ِٓ حُٞػخثن رؼذس ػٞحَٓ. حُششًش ال طٌلَ اال حُٔخخؽش حُـز٤ش. طْ ٝٓذٟ طٌشحسٛخ ٓوذحس حُٔـخُزخص ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظؤػش 
ٖٓ خص ٣ٝظْ طــ٤ش ػذد ًز٤ش أٝ اطخرش. ٣ظْ طوذ٣ْ حُظؤ٤ٖٓ حُـز٢ رشٌَ أعخع٢ ُِؼٔالء ٖٓ حُششً طؼذ ٓشع،خس٣ق حُٔظٌزذس ك٢ ػالؽ حُٔظ ػٖ

ً ٓؼخُـش. ٣حألشخخص رٔٞؿذ ٝػ٤وش حُظؤ٤ٖٓ حُٔـخُزخص ٝطغ٣ٞظٜخ خالٍ ػخّ ٝحكذ ٖٓ ٝهٞع حُلذع حُٔئٖٓ. ٛزح ٣غخػذ ػ٠ِ حُظخل٤ق ٖٓ  ظْ ػخدس
 ٓخخؽش حُظؤ٤ٖٓ.

 
 حُظش٤ًض حُــشحك٢ ُِٔخخؽش:

 ٣ش.ٝدُعؼحر٣ش سُؼحُُٓٓکش حکش ك٢ سُشرلخ٢ِٓ ٝػخثن حُخخطش ٕ حُطؤ٣ٓؽش حُٓخخسع ُطؼح ٣ظشًض
 

 :حُٔشحؿؼش حالًظٞحس٣ش حُٔغظوِش ُِٔـخُزخص ٝحكظ٤خؽ٤خص حُٔـخُزخص
رخإلػخكش  حُٔظٞهؼشٔـخُزخص حُٔـخُزخص ٝحُ، طغظخذّ حُششًش خز٤ًشح ٓغظوالً ٣وّٞ ربؿشحء ٓشحؿؼخص دٝس٣ش ُ٘ٔخرؽ ٖٓ حُظخل٤ق ٖٓ ٓخخؽش حُظؤ٤ٖٓ ُٔض٣ذ

 .ًض حُٔخ٢ُ ك٢ ٜٗخ٣ش حُؼخّحُٔـخُزخص حُٔذسؿش ك٢ هخثٔش حُٔشا٠ُ حُظلون ٖٓ طلش حكظ٤خؽ٤خص 
 

 حالكظشحػخص حُشث٤غ٤ش
عظخذحّ حألعخ٤ُذ حالًظٞحس٣ش حالكظشحع حألعخع٢ حُز١ ٣غظ٘ذ ا٤ُٚ حُظوذ٣شحص ٛٞ ٗغزش حُخغخسس حُٜ٘خث٤ش حُٔوذسس ُِششًش. طْ طلذ٣ذ حُخغخسس حُٜ٘خث٤ش رخ

 .ٚو٤ـز٣ٌٖٔ طٓخروذس 
 

 حألٓٞس حُلغخعش:
٤غ حالكظشحػخص حألخشٟ ػخرظش ٓلظِٔش رشٌَ ٓؼوٍٞ ك٢ حالكظشحػخص حُشث٤غ٤ش ٓؼَ ٗغزش حُخغخسس حُٜ٘خث٤ش ٓغ روخء ؿ٣ٔظْ اؿشحء حُظل٤َِ أدٗخٙ ُظلشًخص 

 ٞػق حُظؤػ٤ش ػ٠ِ طخك٢ حُٔـِٞرخص ٝطخك٢ حُخغخسس ُِغ٘ش.ٓٔخ ٣
 

  انزغٛش فٙ االفزشاػبد انزأثٛش ػهٗ انًطهٕثبد انزأثٛش ػهٗ طبفٙ انخغبسح نهغُخ
  انف لاير عؼٕد٘

ػًهٛبد انزبيٍٛ –يؼذل انخغبسح انُٓبئٛخ      
8132دٚغًجش  13ٓٛخ فٙ زنهغُخ انًُ 35 ± 387314 ± 337131 ±  

1117د٣غٔزش  11ُِغ٘ش حُٔ٘ظ٤ٜش ك٢  35 ± 83754 ±    63845 ±  
 

 يخبؽش إػبدح انزأيٍٛ
حُض٣خدس ك٢ ػذد حُٔـخُزخص حُٔذكٞػش طوّٞ حُششًش ك٢ ع٤خم ٗشخؽٜخ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ُذٟ ششًخص حُظؤ٤ٖٓ ُٝظو٤َِ حُظؼشع ُِٔخخؽش حُٔخ٤ُش حُ٘خطـش ػٖ 

خثش حُٔؼظخد ربرشحّ ػوٞد ٓغ أؽشحف أخشٟ ألؿشحع اػخدس حُظؤ٤ٖٓ. إ ٛزٙ حُظشط٤زخص طئٖٓ ط٘ٞع أًؼش ك٢ حألػٔخٍ ٝطغٔق ُإلدحسس رٔشحهزش حُخغ
 ْ ؿ٤ٔغ اػخدس حُظؤ٤ٖٓ رٔٞؿذ ػوٞد اخظ٤خس٣ش ٝحُلظض ٝحُلخثغ.حُٔلظِٔش حُظ٢ هذ ط٘شؤ ػٖ حُٔخخؽش حٌُز٤شس ٝطئٖٓ هذسحص ٗٔٞ اػخك٤ش. ط

 

ٓؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ. كبٕ حُششًش طوّٞ رظو٤٤ْ حُٞػغ حُٔخ٢ُ ُٔؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ ٝطشًض ٓخخؽش ؼشػٜخ ُخغخثش ًز٤شس ٗظ٤ـش حػغخس ُٝظو٤َِ طػالٝس ػ٠ِ رُي، 
حُخغخسس ٓغ ششًش اػخدس طؤ٤ٖٓ كخطِش ػ٠ِ كخثغ طشط٤زخص ٣ٌٕٞ ُِششًش   ظؤ٤ٖٓ.حالثظٔخٕ حُ٘خطـش ػٖ حُٔ٘خؽن حُــشحك٤ش ٝحألٗشـش حُٔٔخػِش ُٔؼ٤ذ١ حُ

 ٣ــ٢ طشط٤ذ اػخدس حُظؤ٤ٖٓ ٛزح ؿ٤ٔغ حُؼوٞد حُلشد٣ش ٝحُـٔخػ٤ش حُظخدسس ػٖ ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ك٢ حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش.. "-طظ٤٘ق " أ أ
 ػـضحُٔزِؾ ػٜ٘خ ٝحكظ٤خؽ٤خص  ٝؿ٤ش، ٝحُٔـخُزخص حُٔظٌزذس طلض حُظغ٣ٞشٖ حُٔـخُزخص إ حُظؼشع ُٔخخؽش حالثظٔخٕ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رلظش ٓؼ٤ذ حُظؤ٤ٖٓ ٓ

 أُق لاير عؼٞد١(. 798: 1117د٣غٔزش  11أُق لاير عؼٞد١ ) 8.571حألهغخؽ ٣زِؾ 
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 إداسح انًخبؽش )رزًخ( -,8

 
 انًخبؽش انًزؼهمخ ثبألَظًخ

ً ُٔظـِزخص أٗظٔش حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش. إ ٛزٙ حألٗظٔش ال طوؼ٢ كوؾ رخُلظٍٞ ػ٠ِ حُٔٞحكوش ػ٠ِ حألٗشـش  طخؼغ ػ٤ِٔخص حُششًش أ٣ؼخ
خص ٝٓشحهزش ٛزٙ حألٗشـش رَ اٜٗخ طلشع رؼغ حُو٤ٞد )ٓؼَ ًلخ٣ش سأط حُٔخٍ( ُظو٤َِ ٓخخؽش حُظؼؼش ك٢ عذحد حالُظضحٓخص ٝحالػغخس ٖٓ ؿخٗذ ششً

 حُظؤ٤ٖٓ ُٔٞحؿٜش أ١ ٓـِٞرخص ؿ٤ش ٓظٞهؼش كخٍ ٗشٞثٜخ.
 

 يخبؽش اإلؽبس انزُظًٛٙ
، رَ ُٔٞحكوش ػ٠ِ حألٗشـش ٝسطذٛخ كلغذطخؼغ ػ٤ِٔخص حُششًش ُٔظـِزخص ط٘ظ٤ٔ٤ش ك٢ حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش. ٝال ط٘ض ٛزٙ حُِٞحثق ػ٠ِ ح

ٞكخء رخالُظضحٓخص ؿ٤ش ك٢ حُ حإلػغخس ٖٓ ؿخٗذ ششًخص حُظؤ٤ٖٓحُٔخٍ( ُظو٤َِ ٓخخؽش حُظوظ٤ش ٝ سأططلشع أ٣ًؼخ رؼغ حألكٌخّ حُظو٤٤ذ٣ش )ٓؼَ ًلخ٣ش 
 حُٔظٞهؼش ػ٘ذ فٜٞسٛخ.

 
 انًبل )انًالءح انًبنٛخ( سأطيخبؽش إداسح 

حُٔخٍ ٖٓ هزَ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١. ٣ظْ ٝػغ ٛزٙ حُٔظـِزخص ُؼٔخٕ ٛخٓش ٓالءس ٓخ٤ُش ًخك٤ش. ٣ظْ ٝػغ  سأط٣ظْ طلذ٣ذ ٝط٘ظ٤ْ ٓظـِزخص 
 ٔغخ٤ٖٔٛ.حُؼٞحثذ ُِ حُٔخٍ حُغ٤ِٔش ٖٓ أؿَ دػْ أٛذحف أػٔخُٜخ ٝطؼظ٤ْ ه٤ْ سأطأٛذحف اػخك٤ش ٖٓ هزَ حُششًش ُِللخف ػ٠ِ ٗغذ 

حُٔخٍ حُٔظشف رٜخ ٝحُٔـِٞرش ػ٠ِ أعخط ٓ٘ظظْ. ٣ظْ اؿشحء  سأطو٤٤ْ أٝؿٚ حُوظٞس ر٤ٖ ٓغظ٣ٞخص ٓخُٜخ ٖٓ خالٍ ط سأططذ٣ش حُششًش ٓظـِزخص 
 حُٔخٍ حُلخ٤ُش ك٢ ػٞء حُظـ٤شحص ك٢ فشٝف حُغٞم ٝخظخثض ٓخخؽش أٗشـش حُششًش. سأططؼذ٣الص ػ٠ِ ٓغظ٣ٞخص 

 حُٔخٍ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُِششًش: شأططِخض حُٔؼِٞٓخص حُظخ٤ُش حُلذ حألد٠ٗ ُ
813, 

   عؼٞد١أُق لاير
1118 

 أنف لاير عؼٕد٘
 
 

حُٔخٍ حُ٘ظخ٢ٓ سأط حُلذ حألد٠ٗ ٖٓ 1113111  8117111  
 

 انًخبؽش انًبنٛخ
ُؾ ٓغظلوش طظٔؼَ حألدٝحص حُٔخ٤ُش حُشث٤غ٤ش ُِششًش ك٢ حُ٘وذ ٝٓخ ك٢ كٌٔٚ، ٝدحثغ حُٔشحرلش، حألهغخؽ حُٔغظلوش حُوزغ، ٓذ٣ٕ٘ٞ اػخدس حُظؤ٤ٖٓ، ٓزخ

حإلرالؽ أخشٟ، حعظؼٔخسحص، ٓزخُؾ ٓغظلوش ٖٓ أؽشحف رحص ػالهش، ٓزخُؾ ٓغظلوش ٖٓ ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ، ٓـخُزخص ٓغظلوش، ٓـِٞرخص ٓظٌزذس ُْٝ ٣ظْ 
 حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ألُـشحف رحص ػالهش ٝرؼغ حُٔـِٞرخص حألخشٟ. حُٔغخ٤ٖٔٛ،حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ُؼ٤ِٔخص  حُذكغ،ػٜ٘خ، أسطذس اػخدس حُظؤ٤ٖٓ ٓغظلوش 

، خؽش أعؼخس حُؼُٔٞشٓخ حُغٞم،ال طذخَ حُششًش ك٢ ٓؼخٓالص ٓشظوش. طظٔؼَ حُٔخخؽش حُشث٤غ٤ش حُ٘خشجش ػٖ حألدٝحص حُٔخ٤ُش ُِششًش ك٢ ٓخخؽش أعؼخس 
٣ٝٞحكن ػ٠ِ ع٤خعخص ادحسس ًَ ٖٓ ٛزٙ حُٔخخؽش ٣ٝظْ طِخ٤ظٜخ  ٓخخؽش حالثظٔخٕ ٝٓخخؽش حُغ٤ُٞش. ٣شحؿغ ٓـِظ حإلدحسس حألؿ٘ز٤ش،ٓخخؽش حُؼٔالص 

 أدٗخٙ:
 

 يخبؽش عؼش انغٕق
 ٓخخؽش أعؼخس حُغٞم ٢ٛ ٓخخؽش طوِذ ه٤ٔش أدحس ٓخ٤ُش ٗظ٤ـش ُِظـ٤شحص ك٢ أعؼخس حُغٞم.

و٤ٔش ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ ُٔخخؽش حُغٞم ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخإلعظؼٔخسحص حُٔو٤ٔش رخُو٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ حُخخطش رْٜ. إ حُظـ٤ش ك٢ حُ طظؼشع
خص حُٔغخ٤ٖٔٛ :، ٓغ روخء ؿ٤ٔغ حُٔظـ٤شحص حألخشٟ ػخرظش، ع٤ئػش ػ٠ِ ػ5٤ِٔحُؼخدُش ُإلعظؼٔخسحص حُٔو٤ٔش رخُو٤ٔش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ ر٘غزش 

 أُق لاير عؼٞد١(. 181: 1117أُق لاير عؼٞد١ )  185رٔزِؾ
 

 انؼًٕنخ يخبؽش َغجخ
ُششًش ع حطظؼشحُؼُٔٞش ػ٠ِ حُشرل٤ش حُٔغظوز٤ِش أٝ حُو٤ٔش حُؼخدُش ُألدٝحص حُٔخ٤ُش.  ظٔخ٤ُش إٔ طئػش حُظـ٤شحص ك٢ ٗغزشحُؼُٔٞش ٖٓ حك ط٘شؤ ٓخخؽش ٗغزش

طوّٞ حُششًش رب٣ذحع ٝدحثغ حُٔشحرلش حُظ٢  ٝحإلعظؼٔخسحص حُٔلظلق رٜخ كظ٠ طخس٣خ حإلعظلوخم.ُخخطش رٜخ حرلش حُٔشحثغ ٝدحػ٠ِ ُش ُؼٔٞح ٗغزش ُٔخخؿش
ٌُِٔٔش ، رخعظؼ٘خء حُٞدحثغ حُٔو٤ذس حُظ٢ ٣ِضّ حالكظلخف رٜخ ٝكوًخ ُِٞحثق حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ حأًؼش ٖٓ ػالػش أشٜش ٝأ٣ٌٖٔ طلو٤وٜخ ك٢ ؿؼٕٞ ػالػش أشٜش 

ؽش٣ن ٓشحهزش حُظـ٤شحص ك٢ ٗغزش حُؼٔٞالص حُؼُٔٞش ػٖ  ُٞش ػ٤ِٜخ. طذ٣ش حإلدحسس ٓخخؽش ٗغزشال طلظَ حُششًش ػ٠ِ أ١ ػٔ رل٤غ حُغؼٞد٣ش،حُؼشر٤ش 
 .حُٔللظش حُٔظٞكشس٣ظْ ادحسس حالعظؼٔخسحص حُٔلظلق رٜخ كظ٠ حالعظلوخم ٖٓ هزَ ٓذ٣ش  ا٣ذحع ٝدحثؼٜخ. رخُؼٔالص حُظ٢ ٣ظْ رٜخ
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 إداسح انًخبؽش )رزًخ( -,8

 
 يخبؽش َغجخ انؼًٕنخ )رزًخ(

 
 د٣غٔزش: 11ك٤ٔخ ٢ِ٣ طلخط٤َ طٞحس٣خ حعظلوخم حُلجخص حُشث٤غ٤ش ُألٝسحم حُٔخ٤ُش حُظ٢ طلَٔ ػُٔٞش ك٢ 

 

  انًجًٕع
ال ٕٚجذ أجم 

  يذذد
أكثش يٍ 

  عُخ
ثالس أشٓش إنٗ 

  عُخ ٔادذح
الم يٍ ثالس 

 ػًهٛبد انًغبًٍْٛ أشٓش

لاير عؼٕد٘انف   8132 
 ٔدائغ يشاثذخ 217833  287228  -  -  ,381711

اعزثًبساد يذزفع ثٓب دزٗ  -  -  37111  -  37111
 ربسٚخ االعزذمبق

382711,  -  37111  287228  217833  
         1117 

 ٝدحثغ ٓشحرلش 196  1143861  -  -  1153159

رٜخ كظ٠  حعظؼٔخسحص ٓلظلق -  -  163851  -  163851
 طخس٣خ حالعظلوخم

161,111  -  163851  1143861  196  
 

. طْ طلذ٣ذ حعظلوخم حُٞدحثغ ػ٠ِ أعخط حُلظشس حُٔظزو٤ش، ك٢ 1117ٝ 1118د٣غٔزش  11ُْ ٣ٌٖ ُذٟ ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ أ١ أطٍٞ طلَٔ ػُٔٞش ًٔخ ك٢ 
 حُٔشًض حُٔخ٢ُ، ا٠ُ طخس٣خ حالعظلوخم حُظؼخهذ١. هخثٔشطخس٣خ 

 د٣غٔزش: 11ك٤ٔخ ٢ِ٣ ٗغذ حُؼُٔٞش حُٔـزوش ػ٠ِ حألدٝحص حُٔخ٤ُش حُظ٢ طذكغ ػ٤ِٜخ ػُٔٞش ًٔخ ك٢ 
1117  8132  

 ػًهٛبد انًغبًٍْٛ انف لاير عؼٕد٘
 ٝدحثغ ٓشحرلش ٓغـِش رخُش٣خٍ حُغؼٞد١ %,8.1  1.19%
ٓلظلق رٜخ كظ٠ طخس٣خ حالعظلوخمحعظؼٔخسحص  8.82%  1.51%  

 
 طشَٔ حالعظؼٔخسحص حُٔلظلق رٜخ كظ٠ طخس٣خ حالعظلوخم ع٘ذحص ػٔالص ٓل٤ِش ٝأؿ٘ز٤ش ٓؼخً. حُغؼٞد١،ُْ طوْ حُششًش رب٣ذحع ػٔالص ؿ٤ش حُش٣خٍ 

 ٓغ ػزخص ًخكش حُٔظـ٤شحص حالخش١: حُؼُٔٞش حص حُٔلظِٔش ك٢ ٗغذػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ ُِظـ٤ش دسؿش كغخع٤شطؼٌظ حُٔؼِٞٓخص حُظخ٤ُش 
1117  8132  

  انف لاير عؼٕد٘
 ػًهٛبد انًغبًٍْٛ   

 ص٣خدس ك٢ ٗغذ حُؼٔٞالص رٔوذحس ٓخثش ٗوـش أعخط      37823  13611
حٗخلخع ك٢ ٗغذ حُؼٔٞالص رٔوذحس ٓخثش ٗوـش أعخط       (37823)  (1,611)  

 
 يخبؽش انؼًالد األجُجٛخ

حألؿ٘ز٤ش ٢ٛ ٓخخؽش طوِذ ه٤ٔش أدحس ٓخ٤ُش رغزذ حُظـ٤شحص ك٢ أعؼخس طشف حُؼٔالص حألؿ٘ز٤ش. طؼظوذ حإلدحسس إٔ ٛ٘خى ٓخخؽش ػج٤ِش ٓخخؽش حُؼٔالص 
ٝالس ُِخغخثش رغزذ طوِزخص أعؼخس حُظشف ك٤غ إٔ حُششًش طظؼخَٓ رشٌَ أعخع٢ رخُش٣خٍ حُغؼٞد١ ٝرخُذٝالس حألٓش٢ٌ٣. حُش٣خٍ حُغؼٞد١ ٓشرٞؽ رخُذ

 .حألٓش٢ٌ٣
 

 يخبؽش االئزًبٌ
ش ا٠ُ ٓخخؽش حالثظٔخٕ ٢ٛ ٓخخؽش ػذّ هذسس أكذ أؽشحف أدحس ٓخ٤ُش ػ٠ِ حُٞكخء رخُظضحٓٚ ٝطغززٚ ك٢ طٌزذ حُـشف ح٥خش ُخغخسس ٓخ٤ُش. طغؼ٠ حُششً

حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ؿ٤ش حُٔغذدس  طزخع ع٤خعش حُششًش ُِغ٤ـشس ػ٠ِ حالثظٔخٕ ٝٓشحهزشٜخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُؼٔالء ٖٓ خالٍ حادحسس ٓخخؽش حالثظٔخٕ حُخخطش ر
 رشٌَ ٓغظٔش ٖٓ أؿَ طو٤َِ طؼشع حُششًش ُِذ٣ٕٞ حُٔؼذٝٓش.

حُٔشًض  ٤ٔش حُذكظش٣ش ًٔخ ٛٞ ٓٞػق ك٢ هخثٔشثظٔخٕ ٛٞ حُوص حُٔخ٤ُش حُظ٢ طلظلق رٜخ حُششًش، ٣ٌٕٞ حُلذ حألهظ٠ ُٔخخؽش حالدٝحرخُ٘غزش ُـ٤ٔغ كجخص حأل
حُغؼٞد٣ش. طلظلق حُششًش رخُظؼشع ُِٔخخؽش ػٖٔ حُلذٝد. طْ ثظٔخٕ رشٌَ أعخع٢ ك٢ حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُٔخ٢ُ. ٣ظشًض طؼشع حُششًش ُٔخخؽش حال

ٕ الثطٓخؽش حٓخخادحسس ُی اکش سُشحطعؼی ٛزٙ حُلذٝد ػ٠ِ أعخط أٗٞحع حُظؼشػخص ٝحُظظ٤٘ق حالثظٔخ٢ٗ أٝ حُٞػغ حُٔخ٢ُ ُِـشف حُٔوخرَ.  طؼ٤٤ٖ
دس. طذخَ حُششًش ك٢ ػوٞد اػخدس طؤ٤ٖٓ ٓغ أؽشحف عٓؼش ؿ٣ٝى رحص رٗدٟ ثغ ُٝدحػغ ٍ ٝخال ٕٓسٟ ألخؽشحف حرخألم ُخخطش رٜخ ك٣ٓخ ٣طؼُح

 أٝ أػ٠ِ(. أٓؼظشف رٜخ ٝرحص ؿذحسس حثظٔخ٤ٗش )ٓظ٘لش كغذ حُلجش 
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 إداسح انًخبؽش )رزًخ( -,8

 
 ٣ز٤ٖ حُـذٍٝ حُظخ٢ُ أهظ٠ طؼشع ُٔخخؽش حالثظٔخٕ ٌُٔٞٗخص هخثٔش حُٔشًض حُٔخ٢ُ

 
1117  8132  

انف لاير عؼٕد٘ح  ػًهٛبد انزأيٍٛ 
(5ٗوذ ُذٟ حُز٘ٞى )ح٣ؼخف سهْ  347222  113189  

(7طخك٢ )ح٣ؼخف سهْطؤ٤ٖٓ  أهغخؽ 3,7281  1143891  
 كظش ٓؼ٤ذ١ حُظخ٤ٖٓ ٖٓ حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش ,3723  -

حُٔظٌزذس ٝؿ٤ش ٓزِؾ ػٜ٘خ  كظش ٓؼ٤ذ١ حُظخ٤ٖٓ ٖٓ حُٔـخُزخص 87311  798  
 كظش ٓؼ٤ذ١ حُظخ٤ٖٓ ٖٓ اكظ٤خؽ٢ ػـض أهغخؽ حُظؤ٤ٖٓ 431  -

 ٓزِؾ ٓغظلن ٖٓ ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ 147812  173111
 رْٓ ٓذ٣٘ش أخشٟ 323  185

1853465  3127144  
 

 

 
ً ُِظظ٤٘ق حُششًش ُٔخخؽش حالثظٔخٕ  ظؼشعـذٍٝ حُظخ٢ُ ٓؼِٞٓخص طظؼِن ر٣ز٤ٖ حُ  .حالثظٔخ٢ٗ ُِششًخص حُٔذ٣٘شػٖ ؽش٣ن طظ٤٘ق حُٔٞؿٞدحص ٝكوخ

ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔٞؿٞدحص خخسؽ ٓذٟ دسؿش حالعظؼٔخس ٣ظْ طظ٤٘لٜخ ًذسؿش ؿ٤ش حعظؼٔخس٣ش )ٓشػ٤ش(  طؼظزش دسؿش حإلعظؼٔخس ٢ٛ أػ٠ِ طظ٤٘ق ٌٖٓٔ.
 . ٟ حالعظلوخم ٌُٖ ُْ ط٘خلغ ه٤ٔظٜخحٝ طـخٝصص ٓذ

 
    انذسجخ غٛش االعزثًبسٚخ

 انًجًٕع
رجبٔصد يذح  

اعزذمبلٓب نكٍ نى 
 رُخفغ لًٛزٓب

 
 يشػٗ

 
 دسجخ اعزثًبس

 انًٕجٕداد انًبنٛخ نؼًهٛبد انزأيٍٛ
 
 

نف لاير عؼٕد٘أ   
 حُ٘وذ ٝٓخ ك٢ كٌٔٚ 347232  -  -  347232
طخك٢ ،أهغخؽ طخ٤ٖٓ -  87321  337821  3,7281  

 كظش ٓؼ٤ذ١ حُظخ٤ٖٓ ٖٓ حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش -  ,3723  -  ,3723
ٖٓ حُٔـخُزخص حُٔظٌزذس ٝؿ٤ش ٓزِؾ ػٜ٘خ كظش ٓؼ٤ذ١ حُظخ٤ٖٓ -  ,8731  -  ,8731  

 كظش ٓؼ٤ذ١ حُظخ٤ٖٓ ٖٓ اكظ٤خؽ٢ ػـض أهغخؽ حُظؤ٤ٖٓ -  431  -  431
 ٓزِؾ ٓغظلن ٖٓ ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ -  147812  -  147812

 ٓٞؿٞدحص أخشٟ -  323  -  323
8132دٚغًجش  13كًب فٙ  347232  31,7824  337821  3127121  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-45- 

1117  8132 
انف لاير عؼٕد٘ح    

(5ٗوذ ُذٟ حُز٘ٞى )ح٣ؼخف سهْ  ,21781  411  
(6ٝدحثغ ٓشحرلش )ح٣ؼخف  287228  1143861  

 حعظؼٔخسحص ٓظللق رٜخ ُالعظلوخم 37111  163851
 ٝد٣ؼش ٗظخ٤ٓش 117111  113111

 ٓٞؿٞدحص أخشٟ ,1721  13181

194,518  3437334  
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 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 إداسح انًخبؽش )رزًخ( -,8

 

 انًٕجٕداد انًبنٛخ نؼًهٛبد انزأيٍٛ )رزًخ(   حُذسؿش ؿ٤ش حالعظؼٔخس٣ش
 

طـخٝصص ٓذس حعظلوخهٜخ   حُٔـٔٞع
 ٌُٖ ُْ ط٘خلغ ه٤ٔظٜخ

  دسؿش حعظؼٔخس  ٓشػ٠ 
 

  أُق لاير عؼٞد١
 حُ٘وذ ٝٓخ ك٢ كٌٔٚ 113161  -  -  113161

طخك٢ ،طخ٤ٖٓ أهغخؽ -  713784  413116  1143891  
 كظش ٓؼ٤ذ١ حُظخ٤ٖٓ ٖٓ حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش -  798  -  798

 ٓزِؾ ٓغظلن ٖٓ ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ -  173111  -  173111
 ٓٞؿٞدحص أخشٟ -  185  -  185

1117د٣غٔزش  11ًٔخ ك٢  113161  1113971  413116  1853416  
 

   انذسجخ غٛش االعزثًبسٚخ

يذح اعزذمبلٓب نكٍ نى رجبٔصد   انًجًٕع
 انًٕجٕداد انًبنٛخ نؼًهٛبد انًغبًٍْٛ دسجخ اعزثًبس  يشػٗ  رُخفغ لًٛزٓب

  انف لاير عؼٕد٘
 حُ٘وذ ٝٓخ ك٢ كٌٔٚ ,21781  -  -  ,21781

 حعظؼٔخسحص 37111  -  -  37111
 ٓٞؿٞدحص أخشٟ -  ,1721  -  ,1721

 ٝد٣ؼش ٗظخ٤ٓش 117111  -  -  117111

و8132دٚغًجش  13كًب فٙ  ,3781,  ,1721  -  274,2,  

   انذسجخ غٛش االعزثًبسٚخ
  

رجبٔصد يذح اعزذمبلٓب نكٍ نى   انًجًٕع
  دسجخ اعزثًبس  يشػٗ  رُخفغ لًٛزٓب

  انف لاير عؼٕد٘
 حُ٘وذ ٝٓخ ك٢ كٌٔٚ 411  -  -  411

 حعظؼٔخسحص 163851  -  -  163851
 ٓٞؿٞدحص أخشٟ -  1,181  -  1,181

 ٝد٣ؼش ٗظخ٤ٓش 113111  -  -  113111
1117ّد٣غٔزش  11ًٔخ ك٢  573174  1,181  -  59,655  

 
 يخبؽش انغٕٛنخ

. ٣ٌٖٔ حٕ ط٘ظؾ ٓخخؽش حُغ٤ُٞش ٖٓ هذ طٞحؿٜٜخ حُششًش ك٢ طٞك٤ش حألٓٞحٍ حُالصٓش ُِٞكخء رخُظضحٓخطٜخ حُٔخ٤ُشطظٔؼَ ٓخخؽش حُغ٤ُٞش ك٢ حُظؼٞرخص حُظ٢ 
. طظْ ٓشحهزش حكظ٤خؿخص حُششًش ٖٓ حُغ٤ُٞش ػ٠ِ حعخط شٜش١ ٝطؼَٔ حإلدحسس ِؾ هش٣ذ ٖٓ ه٤ٔظٚ حُؼخدُشزغشػش رٔٓخ٢ُ ر أطَػذّ حُوذسس ػ٠ِ ر٤غ 

حُٔؼذحص حُظـ٤ٜضحص ٝ حالػخع،ُٝش رخعظؼ٘خء ؿ٤ٔغ ٓٞؿٞدحص حُششًش ٢ٛ ٓظذح .ػ٠ِ حُظؤًذ ٖٓ طٞكش حٓٞحٍ عخثِش ًخك٤ش ُٔوخرِش أ١ حُظضحٓخص كخٍ ٗشٞثٜخ
 . ك٤غ أٜٗخ ؿ٤ش ٓظذحُٝش ك٢ ؽز٤ؼظٜخ٘ظخ٤ٓش حُٞد٣ؼش حُحُٔٞؿٞدحص ؿ٤ش حُِٔٔٞعش ٝ حٌُٔظز٤ش،

ٓزِؾ ٓغظلن ُـٜخص  حُظؤ٤ٖٓ،ٓزِؾ ٓغظلن ُؼ٤ِٔخص  حُذكغ،أسطذس اػخدس طؤ٤ٖٓ ٓغظلوش  حُظغ٣ٞش،حُٔـخُزخص طلض طظٌٕٞ حُٔـِٞرخص حُٔخ٤ُش ُِششًش ٖٓ 
شٜش ٖٓ طخس٣خ هخثٔش  11. ؿ٤ٔغ حُٔـِٞرخص حُٔخ٤ُش ال طذكغ ػ٤ِٜخ ػُٔٞش ٖٝٓ حُٔظٞهغ إٔ ٣ظْ عذحدٛخ خالٍ رحص ػالهش ٝرؼغ حُٔـِٞرخص حالخشٟ

 .ٝحُظ٢ ٢ٛ ؿ٤ش ٓظذحُٝش ك٢ ؽز٤ؼظٜخحُٔشًض حُٔخ٢ُ رخعظؼ٘خء ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش 
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 إداسح انًخبؽش )رزًخ( -,8
 

 اإلعزذمبق ٔػغ
طٞحس٣خ حعظلوخم حُٔـِٞرخص حُٔخ٤ُش ُِششًش  ٝػغطْ حعظزؼخد حألهغخؽ ؿ٤ش حٌُٔظغزش ٖٓ حُظل٤َِ ألٜٗخ ٤ُغض حُظضحٓخص طؼخهذ٣ش. ٣ِخض حُـذٍٝ أدٗخٙ 

 ر٘خًء ػ٠ِ حإلُظضحٓخص حُظؼخهذ٣ش حُٔظزو٤ش ؿ٤ش حُٔخظٞٓش:
 

 
 

 
 ياليخ انغٕٛنخ

حُغذحد ٝكن حألعظ حُٔزًٞسس عخط حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔخظٞٓش ٝحٕ ؿ٤ٔؼٜخ ٓغظلوش ض حُٔخ٢ُ ٓز٤٘ش ػ٠ِ أطخس٣خ هخثٔش حُٔشًال ٣ٞؿذ ٓـِٞرخص ك٢ 
 ُِششًش.. ال طٞؿذ كشٝهخص ر٤ٖ طخس٣خ حالعظلوخم حُظؼخهذ١ ٝحُٔظٞهغ ُِٔـِٞرخص حُٔخ٤ُش أػالٙ
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8132 
ٔادذحدزٗ عُخ  أكثش يٍ عُخ ٔادذح ال ٕٚجذ ربسٚخ اعزذمبق ثبثذ انًجًٕع  

نف لاير عؼٕد٘أ   

 انًطهٕثبد انًبنٛخ نؼًهٛبد انزبيٍٛ       
 ٓـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش ٝحكظ٤خؽ٤خص ك٤٘ش حخشٟ 613164  -  -  613164

 رْٓ دحث٘ش ُٔؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ 111  -  -  919

 ٓظشٝكخص ٓغظلوش ٝٓـِٞرخص حخشٟ 663461  -  53818  713171

1163571  53818  -  1113765  
 انًطهٕثبد انًبنٛخ نهًغبًٍْٛ       

 ٓظشٝكخص ٓغظلوش ٝٓـِٞرخص حخشٟ 63961  -  -  63961
 يجًٕع انًطهٕثبد انًبنٛخ 1173718  -  5,818  1413516

1117 
 كظ٠ ع٘ش ٝحكذس أًؼش ٖٓ ع٘ش ٝحكذس ال ٣ٞؿذ طخس٣خ حعظلوخم ػخرض حُٔـٔٞع

 أُق لاير عؼٞد١

ُؼ٤ِٔخص حُظخ٤ٖٓحُٔـِٞرخص حُٔخ٤ُش          
ٝحكظ٤خؽ٤خص ك٤٘ش حخشٟ ٓـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش 493117  -  -  493117  

 رْٓ دحث٘ش ُٔؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ 871  -  -  871

 ٓظشٝكخص ٓغظلوش ٝٓـِٞرخص حخشٟ 113741  -  43117  163949

763959  43117  -  713751  
 حُٔـِٞرخص حُٔخ٤ُش ُِٔغخ٤ٖٔٛ       

 ٓظشٝكخص ٓغظلوش ٝٓـِٞرخص حخشٟ 13717  -  -  13717
 ٓـٔٞع حُٔـِٞرخص حُٔخ٤ُش 743479  -  43117  783686
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 إػبفٛخيؼهٕيبد  -82

 
 نًشكض انًبنٙا لبئًخ(أ
 

1117ّد٣غٔزش  11 و8132 دٚغًجش 13    
يٍٛػًهٛبد انزأ ػًهٛبد انًغبًٍْٛ اإلجًبنٙ  ػ٤ِٔخص حُظخ٤ٖٓ ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ حإلؿٔخ٢ُ  انًٕجٕداد 

  أنف لاير عؼٕد٘
 ٗوذ ٝٓخ ك٢ كٌٔٚ 163484 413117 347,83  113189 411 113811

1143861 1143861 -  287228 
 ٝدحثغ ٓشحرلش هظ٤شس حألؿَ  - 813881 

 أهغخؽ حُظؤ٤ٖٓ، رخُظخك٢ 173419 - 3,7281  1143891 - 1143891

كظش ٓؼ٤ذ١ حُظخ٤ٖٓ ٖٓ حُٔـخُزخص طلض  53857 - ,3723  - - -
 حُظغ٣ٞش 

كظش ٓؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ حُٔـخُزخص  13111 - 87311  798 - 798
 حُٔظٌزذس ٝ ؿ٤ش حُٔزِؾ ػٜ٘خ

كظش ٓؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ حكظ٤خؽ٢ ػـض  611 - 431  - - -
 أهغخؽ حُظؤ٤ٖٓ

حُٔئؿِشطٌخ٤ُق حهظ٘خء ٝػخثن حُظخ٤ٖٓ  13115 - 37113  83914 - 83914  
 حالعظؼٔخسحص - 113695 387413  - 143489 143489
 ٓغظلن ٖٓ ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ 963198 - 147812  173111 - 173111

ٓظشٝكخص ٓذكٞػش ٓوذٓخً ٝٓٞؿٞدحص  143161 13119 337123  173816 911 183717
 أخشٟ

 ٓٔظٌِخص ٝٓؼذحص  13446 - 87224  13911 - 13911
 ٓٞؿٞدحص ؿ٤ش ِٓٔٞعش 13161 - 37343  13196 - 13196

 ٝد٣ؼش ٗظخ٤ٓش - 113111 117111  - 113111 113111
 ا٣شحد ٓغظلن ػٖ حُٞد٣ؼش حُ٘ظخ٤ٓش - 13118 87132  - 13461 13461

4173491 1113156 1153116  1847114 3417833 33,7423  
(173111)  - (173111) حُؼ٤ِٔخص حُٔظذحخِش٣خظْ : حعظزؼخد  (963198) - (147812)    

 إجًبنٙ انًٕجٕداد ,43712 3417833 8117412  1883111 1113156 1913189
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 )رزًخ( إػبفٛخيؼهٕيبد  -82

 
 (  لبئًخ انًشكض انًبنٙ )رزًخ( أ

 
1117ّد٣غٔزش  11 و8132 دٚغًجش 13    

ػًهٛبد  اإلجًبنٙ  ػ٤ِٔخص حُظخ٤ٖٓ ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ حإلؿٔخ٢ُ
 االنزضايبد ػًهٛبد انزأيٍٛ انًغبًٍْٛ

  أنف لاير عؼٕد٘
 ٓظشٝكخص ٓغظلوش ٝٓـِٞرخص أخشٟ 663461 43645 ,3731,  113741 167 113119

 رْٓ دحث٘ش ُٔؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ 919 - 111  871 - 871
 أهغخؽ طؤ٤ٖٓ ؿ٤ش ٌٓظغزش 113118 - 817112  1483177 - 1483177

 حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش 443418 - 227212  143541 - 143541
 ٓـخُزخص ٓظٌزذس ٝ ؿ٤ش ٓزِؾ ػٜ٘خ 153941 - 337121  143118 - 143118

 حكظ٤خؽ٢ ػـض حهغخؽ حُظؤ٤ٖٓ 13441 - 87223  - - -
أخشٟحكظ٤خؽ٤خص ك٤٘ش  571 - 3,8  487 - 487  

 ٓغظلن ُؼ٤ِٔخص حُظخ٤ٖٓ - 963198 963198  - 173111 173111
 ٓخظض ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش 53818 - 37212  43117 - 43117
 حُضًخس ٝػش٣زش حُذخَ - 113698 317412  - 83198 83198

ا٣شحد ػُٔٞش ٓغظلوش ح٠ُ ٓئعغش حُ٘وذ  - 13118 87132  - 13461 13461
 حُؼشر٢ حُغؼٞد١

1713564 473118 1153116  8,172,1 1113959 3347133  

  : حعظزؼخد حُؼ٤ِٔخص حُٔظذحخِشٚخظى - (963198) (147812)  - (173111) (173111)

 إجًبنٙ انًطهٕثبد 3347133 3,7443 3,273,8  1153116 113115 1153161

       
 دمٕق انًغبًٍْٛ

 حُٔخٍ سأط - 1113111 3117111  - 1113111 1113111
 حُخغخثش حُٔظشحًٔش - (443718) (227,12)  - (453171) (453171)

 إجًبنٙ دمٕق انًغبًٍْٛ - 553191 337818  - 1543918 1543918

 ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش اكظ٤خؽ٢ اػخدس ه٤خط  774 - 2,,  - - -
 حُٔظؼِوش رؼ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ

 إجًبنٙ دمٕق انًغبًٍْٛ 2,, 337818 347144  - 1543918 1543918
 انًطهٕثبد ٔدمٕق انًغبًٍْٛإجًبنٙ  33,7423 87131, 8117412  1153116 1643951 1913189

 حالُظضحٓخص ٝحُظؼٜذحص 311 387323 317123  511 113545 113145
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 )رزًخ( إػبفٛخيؼهٕيبد  -82

 
 انذخم لبئًخ(ب
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1117ّد٣غٔزش  11 و8132 دٚغًجش 13    

ػًهٛبد  اإلجًبنٙ  ػ٤ِٔخص حُظخ٤ٖٓ ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ حإلؿٔخ٢ُ
  ػًهٛبد انزأيٍٛ انًغبًٍْٛ

  أنف لاير عؼٕد٘
 االٚشاداد       

 اؿٔخ٢ُ أهغخؽ حُظؤ٤ٖٓ حٌُٔظظزش 1183114 - 3127882  1743811 - 1743811

- أهغخؽ اػخدس حُظؤ٤ٖٓ حُٔغ٘ذس - - -  13151 - 13151
 حألؿ٘ز٢

 ٓظخس٣ق كخثغ خغخسس (113158) - (887132)  (73811) - (73811)
 حألؿ٘ز٢-

 طبفٙ ألغبؽ انزأيٍٛ انًكززجخ 1153886 - 3337224  1683141 - 1683141

(913161) - (913161) 
 

حُظـ٤ش ك٢ أهغخؽ حُظؤ٤ٖٓ ؿ٤ش  1183119 - 3827111
 حٌُٔظغزش ، طخك٢

 طبفٙ ألغبؽ انزأيٍٛ انًكزغجخ 1413915 - 8217183  1753181 - 1753181

 اإلٚشادادإجًبنٙ  1413915 - 8217183  1753181 - 1753181
 ركبنٛف ٔيظشٔفبد االكززبة  -    - 

 اؿٔخ٢ُ حُٔـخُزخص حُٔذكٞػش 1893171 - 82178,1  1113574 - 1113574

(143191) - (143191) 
 

كظش ٓؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ  (183111) - (827183)
 حُٔـخُزخص حُٔذكٞػش

 طبفٙ انًطبنجبد  1613151 - 8437838  873181 - 873181

143541 - 143541  27111 - 43119 
 حُظـ٤ش ك٢ حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش

حُظـ٤ش ك٢ حُٔـخُزخص حُٔظٌزذس  511 - 311  (13671) - (13671)
 ٝؿ٤ش ٓزِؾ ػٜ٘خ

 طبفٙ انًطبنجبد انًزكجذح 1653791 - 8437,13  1193151 - 1193151
 حكظ٤خؽ٢ ػـض أهغخؽ حُظخ٤ٖٓ 13811 - 37213  - - -

 حكظ٤خؽ٤خص ك٤٘ش أخشٟ 85 - 23  487 - 487
 طٌخ٤ُق حهظ٘خء ٝػخثن حُظؤ٤ٖٓ 143779 - 1,,327  93911 - 93911
 ٓظشٝكخص حًظظخد أخشٟ 43169 - 27141  43781 - 43781

طبفٙ ركبنٛف ٔ يظشٔفبد  1863855 - 8247233  1143111 - 1143111
 االكززبة

        

413751 - 413751  (287111) - (413911) 
  طبفٙ )خغبئش(/ دخم االكززبة 
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 )رزًخ( إػبفٛخيؼهٕيبد  -82

 
 )رزًّ( انذخم ة( لبئًخ 

 

 
 

 ج( لبئًخ انذخم انشبيم
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1117ّد٣غٔزش  11 و8132 دٚغًجش 13    

ػًهٛبد  اإلجًبنٙ  ػ٤ِٔخص حُظخ٤ٖٓ ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ حإلؿٔخ٢ُ
  ػًهٛبد انزأيٍٛ انًغبًٍْٛ

   أنف لاير عؼٕد٘
 )يظشٔفبد(/دخم انزشغٛم األخش       

 حُذخَ ح٥خش - - -  61 - 61
(93896) د٣ٕٞ ٓشٌٞى ك٤ٜخ (ٓخظضسد / ) 111 - 388  (93896) -   
(483619)  (13161) (473166)  (387142)  ٓظشٝكخص ػ٤ٓٞٔش ٝادحس٣ش (4993769) (13199) 

ػٔٞالص ػٖ حُٞدحثغ دخَ - 13849 17221  - 13177 13177  
(181)  خغخثش ؿ٤ش ٓلووش ٖٓ حالعظؼٔخس - 91 18   - (181) 

(553169)  13911 (573111)   (227113)  741 (493647) 
إجًبنٙ )يظشٔفبد(/دخم انزشغٛم 

 اٜخش
(143519)  13911 (163451)  (137213)  طبفٙ انخغبسح نهغُخ (913577) 741 

طخك٢ حُذخَ حُٔغ٘ذ ا٠ُ ػ٤ِٔخص  - - -  - - -
 حُظؤ٤ٖٓ

(143519)  13911 (163451)  (137213) طبفٙ )انخغبسح(/ انذخم نهغُخ  (913577) 741 
 انًغُذ إنٗ ػًهٛبد انًغبًٍْٛ

       
 انخغبسح نهغٓى )ثبنشٚبل انغؼٕد٘(

حُٔظٞعؾ حُٔشؿق ُؼذد حألعْٜ حُؼخد٣ش  - - 317111  - - 113111
 حُوخثٔش )رخ٥الف(

(1.45)  - -  (1.32) ٝحُٔخللش ُِغْٜ حُخغخسس حألعخع٤ش  - - 
 ُِغ٘ش )رخُش٣خٍ حُغؼٞد١(

1117ّد٣غٔزش  11 و8132 دٚغًجش 13    
  ػًهٛبد انزأيٍٛ ػًهٛبد انًغبًٍْٛ اإلجًبنٙ  ػ٤ِٔخص حُظخ٤ٖٓ ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ حإلؿٔخ٢ُ

    أنف لاير عؼٕد٘

انغُخ انًغُذ إنٗ طبفٙ دخم  - (913815) (137213)  - (143519) (143519)
 انًغبًٍْٛ

 )خغخسس( شخِٓش حخشٟ دخَ / - - -  - - -

حُشرق حإلًظٞحس١ ٖٓ اُظضحّ حُٔ٘خكغ  774 - 2,,  - - -
 حُٔلذدس

(143519)  (143519)  -  (137143)  (913815)  اجًبنٙ انخغبسح انشبيهخ نهغُخ  774 
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المالم  

 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 )رزًخ( إػبفٛخيؼهٕيبد  -82

 
  انزذفمبد انُمذٚخ لبئًخ( د
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1117ّد٣غٔزش  11 و8132 دٚغًجش 13    

٤ٖٓػ٤ِٔخص حُظؤ ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ حإلؿٔخ٢ُ ػًهٛبد  اإلجًبنٙ 
 انزذفمبد انُمذٚخ يٍ األَشطخ انزشغٛهٛخ ػًهٛبد انزأيٍٛ انًغبًٍْٛ

  أنف لاير عؼٕد٘
 طخك٢ خغخسس حُغ٘ش - (913815) (137213) - (143519) (143519)

 انزؼذٚالد ػهٗ انؼُبطش غٛش انُمذٚخ      
 حعظٜالى ٓٔظٌِخص ٝٓؼذحص 811 - 213 484 - 484

 حؽلخء ٓٞؿٞدحص ؿ٤ش ِٓٔٞعش 941 - 128 13971 - 13971
 أسرخف ر٤غ ٓٔظٌِخص ٝ ٓؼذحص - - - (51) - (51)

93896 - 93896 (388)  - (111)  ٓخظض د٣ٕٞ ٓشٌٞى ك٤ٜخ 
ٓلووش ٖٓ حالعظؼٔخسحسرخف ؿ٤ش  - (57) (,3) - 111 111  

 حؽلخء حُخظٞٓخص رخُظخك٢ - (15) (13) - 51 51
 ٓخظض ٌٓخكخس ٜٗخ٣ش حُخذٓش 13814 - 87212 - - -

(13111) (143116) 113111 (2,72,8) (913917) 43455  
 انزغٛشاد فٙ انًٕجٕداد ٔانًطهٕثبد انزشغٛهٛخ:      

رخُظخك٢ ،طؤ٤ٖٓحهغخؽ  973581 - 1,7321 (713915) - (713915)  
 كظش ٓؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ حألهغخؽ ؿ٤ش حٌُٔظغزش - - - 93414 - 93414

 كظش ٓؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش (53857) - (,3723) 113641 - 113641

- - - (37113) - (13115) 
كظش ٓؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ حُٔـخُزخص حُٔظٌزذس ٝ 

 ؿ٤ش حُٔزِؾ ػٜ٘خ
 كظش ٓؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ حكظ٤خؽ٢ ػـض حألهغخؽ (611) - (431) - - -

 طٌخ٤ُق حهظ٘خء ٝػخثن طؤ٤ٖٓ ٓئؿِش 73889 - 7221, (63411) - (63411)
 ٓظشٝكخص ٓذكٞػش ٓوذٓخ ٝٓٞؿٞدحص أخشٟ 113544 (198) 317124 (153111) 155 (143845)

أخشٟٓظشٝكخص ٓغظلوش ٝٓـِٞرخص  413711 43178 227112 113789 111 113911  
 رْٓ دحث٘ش ُٔؼ٤ذ١ حُظؤ٤ٖٓ 66 - 44 (13461) - (13461)
 حهغخؽ طؤ٤ٖٓ ؿ٤ش ٌٓظغزش (1183119) - (3827111) 813617 - 813617
 حكظ٤خؽ٢ ٓـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش 93866 - 17244 143541 - 143541

 ٓـخُزخص ٓظٌزذس ؿ٤ش ٓزِؾ ػٜ٘خ 13815 - 37213 (113111) - (113111)
 حكظ٤خؽ٢ ػـض أهغخؽ حُظخ٤ٖٓ 13441 - 87223 - - -

 حكظ٤خؽ٤خص ك٤٘ش أخشٟ 85 - 23 487 - 487
 ٓغظلن ُؼ٤ِٔخص حُظخ٤ٖٓ - 593195 317113 - 113119 113119

 ٓغظلن ٖٓ ػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ (593195) - (317113) (113119) - (113119)

163651 (849) 173511 (2871,2) (183651) (113411) 
يٍ األَشطخ  )انًغزخذو فٙ( / طبفٙ انُمذ

 انزشغٛهٛخ
 ٓخظض ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش حُٔذكٞع (459) - (231) - - -

 حُضًخس حُٔذكٞػش - - - - (711) (711)

153951 (13551) 173511 (287311) (183651) (113881) 
يٍ  ٘ )انًغزخذو فٙ( / طبفٙ انزذفك انُمذ
 األَشطخ انزشغٛهٛخ
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 مين التعاونيركة عناية السعهدية لمتأش
 )شركة مساهمة سعهدية(

 إيضاحات حهل القهائم المالية )تتمة(
 م8132ديسمبر 13لمسنة المالية المنتهية في 

 

 
 )رزًخ( إػبفٛخيؼهٕيبد  -82

 
 د( لبئًخ انزذفمبد انُمذٚخ )رزًخ(

 
 

 انًغبًٍْٛ ٔػًهٛبد انزأيٍٛ  اَذيبج -81
، ًخٗض رشٌَ أعخع٢ حُظـ٤٤شحص ًٔخ طْ طِخ٤ظٜخ أدٗخٙ حُلخ٤ُش. ٛزٙ حُغ٘شُظظٞحكن ٓغ ػشع  طز٣ٞزٜخطْ اػخدس طظ٤٘ق رؼغ أسهخّ حُٔوخسٗش ٝاػخدس 

 :ظظٞحكن ٓغ ٓظـِزخص ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢ حُغؼٞد١ُ
   حُذخَ ٝحُظذكوخص حُ٘وذ٣ش رشٌَ ٓ٘لظَ ُؼ٤ِٔخص  هخثٔش حُٔخ٢ُ،حُٔشًض  هخثٔش، طْ ػشع حُوٞحثْ حُٔخ٤ُشُٜزٙ  1ك٢ ا٣ؼخف ًٔخ طْ حالكظخف

حُذخَ  هخثٔش حُٔخ٢ُ،ك٢ هخثٔش حُٔشًض  عٞحًء ًٌَ ششًشػ٠ِ ٓغظٟٞ حُهٞحثْ ٓخ٤ُش حُظؤ٤ٖٓ ٝػ٤ِٔخص حُٔغخ٤ٖٔٛ حُظ٢ طْ ؿٔؼٜخ ٓؼًخ ُظوذ٣ْ 
 .حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش هخثٔشٝ

  ْحُظ٠ ًخٗض هذ طْ حإلرالؽ ػٜ٘خ رظٞسس ٓ٘لظِش ك٢ هخثٔش حُٔشًض حُٔخ٢ُ  ٝػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓحعظزؼخد حُٔزخُؾ "حُٔغظلوش ٖٓ/ ح٠ُ" حُٔغخ٤ٖٔٛ ٣ظ
 ()أ( 18)سحؿغ حإل٣ؼخف 

ٕ ٣ظْ ػشػٜخ حال ٓ٘لظَ،ػشػٜخ رشٌَ ٝ ٝػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓخص حُٔغخ٤ٖٔٛ ر٤ٖ ػ٤ِٔ 91/11ر٘غزش  حُظ٠ ًخٕ ٣ظْ هغٔظٜخكظش كخثغ ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ 
 .)د(( 18 سحؿغ ا٣ؼخف) ًٔظشٝف ك٢ هخثٔش حُذخَ

 
 أسلبو انًمبسَخ   -11

 
 حُلخ٤ُش. حُغ٘شظٞحكن ٓغ حُؼشع ك٢ ظُحُغخروش ُِوٞحثْ حُٔخ٤ُش  حُغ٘شطظ٤٘ق رؼذ أسهخّ  طْ اػخدس

 
 انمٕائى انًبنٛخ  اػزًبد -13

 
 .1119ّ ٓخسط 11 ٞحكنٛـ ح1441ُٔ سؿذ 14حُٔخ٤ُش ٖٓ هزَ ٓـِظ حإلدحسس رظخس٣خ حُوٞحثْ طْ حػظٔخد 

 
-51- 

  و8132 دٚغًجش 13 1117ّد٣غٔزش  11

 حإلؿٔخ٢ُ
ػ٤ِٔخص 

 اإلجًبنٙ ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ حُٔغخ٤ٖٔٛ
ػًهٛبد 

 ػًهٛبد انزأيٍٛ انًغبًٍْٛ
 

   أنف لاير عؼٕد٘
 انزذفمبد انُمذٚخ يٍ األَشطخ االعزثًبسٚخ      

 ششحء حعظؼٔخسحص - - - - (163851) (163851)
 ٓظلظالص ٖٓ ر٤غ حعظؼٔخسحص - 113886 837224 - 173171 173171

 هظ٤شس حألؿَ  ششحء ٝدحثغ ٓشحرلش - - - - (913151) (913151)

- - - 337123 513981 - 
ٓظلظالص ٖٓ اعظلوخم ٝدحثغ ٓشحرلش هظ٤شس 

 حألؿَ
 ٓٔظٌِخص ٝٓؼذحص ششحء (13117) - (,3713) (13148) - (13148)

 ٓظلظالص ٖٓ ر٤غ ٓٔظٌِخص ٝ ٓؼذحص - - - 51 - 51
 ششحء ٓٞؿٞدحص ؿ٤ش ِٓٔٞعش (717) - (,1,) (67) - (67)

(913798) (913711) (13165) ,37221 713867 (13114) 
طبفٙ انُمذ انًذظم يٍ / )انًغزخذو فٙ( 

 األَشطخ االعزثًبسٚخ

 انزًٕٚهٛخانزذفمبد انُمذٚخ يٍ األَشطخ       
 طٌِلش حُٔؼخِٓش - (53411) (37213) - - -
 طبفٙ انُمذ )انًغزخذو فٙ( األَشطخ انزًٕٚهٛخ - (53411) (37213) - - -

 طبفٙ انزغٛش فٙ انُمذ ٔيب فٙ دكًّ (153915) 193814 817111 163415 (913181) (653848)
  ك٢ رذح٣ش حُغ٘ش حُ٘وذ ٝٓخ ك٢ كٌٔٚ 113189 411 187238 53954 913716 983661
 انُمذ ٔيب فٙ دكًّ فٙ َٓبٚخ انغُخ 163484 413117 83,,34 113189 411 113811
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 عناية السعودية للتامين التعاوني شركة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 القوائم المالية 

  مراجعي الحسابات المستقلينتقرير و 
 م2019 سمبردي 31 في ةالمنتهي سنةلل
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  شركة عناية السعودية للتامين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 وتقرير مراجعي الحسابات المستقلينالقوائم المالية 
 م2019 سمبردي 31 في يةالمنته لسنةل
 
 
 

 صفحة الفهرس

 1-5 مراجعي الحسابات المستقلينتقرير 
   6 قائمة المركز المالي 

 8-7 الدخل قائمة 
 9 قائمة الدخل الشامل 

 10  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 11 قائمة التدفقات النقدية 

 66 -  12 يضاحات حول القوائم المالية اإل
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 الحسابات المستقلين تقرير مراجعي 

  إلى السادة مساهمي 
 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 تقرير حول القوائم المالية 
 

 الرأي 

 31المركز المالي كما في لقد راجعنا القوائم المالية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاونى )شركة مساهمة سعودية( )"الشركة"( والتي تشمل قائمة 
، وقوائم الدخل، الدخل الشامل اآلخر، التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص 2019ديسمبر 

 للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. 
 

وأدائها المالي  2019ديسمبر  31من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل 
والمعايير واإلصدارات  وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 

 ة السعودية للمحاسبين القانونيين.األخرى التي اعتمدتها الهيئ 
 

 لفت إنتباه

٪ من رأس مالها. 50، تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة  السنةنه خالل  والذي يشير إلى أ  حول القوائم المالية  4يضاح رقم  لفت االنتباه إلى اإلود  ن 
مجلس إدارة الشركة بتخفيض  أوصىهـ ،  1441األول  ىجماد 23الموافق م 2020يناير  18لتاريخ اعداد القوائم المالية ، في فترة الحقة وفي 

القوائم المالية ، فإن الشركة بصدد الحصول هذه مليون ريال سعودي بإطفاءها في الخسائر المتراكمة. وبتاريخ اعتماد  150رأس مال الشركة بمبلغ 
 خرى. ستيفاء اإلجراءات القانونية األإلعلى موافقة الجهات التنظيمية 

 رأينا مطلق فيما يتعلق باألمور المذكورة أعاله.
 

 أساس الرأي

وضيحھا في قسم  لقد قمنا بالمراجعة وفًقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم ت 
في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في  "مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية "

د. ونعتقد أن أدلة المراجعة المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك القواع
 ناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.التي حصلنا عليھا كافية وم

 
 للمراجعة  الرئيسة األمور

الحالية. وقد تم   إن األمور الرئيسة للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا األھمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للسنة
ككل، وعند تكوين رأينا فيھا، ولم نقدم رأًيا منفصال في تلك األمور. بالنسبة لألمور المدرجة أدناه، تناول ھذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية  

 فإن وصًفا لكيفية معالجة مراجعتنا لكل أمر من هذه األمور موضح أدناه:
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 تقرير مراجعي الحسابات المستقلين )تتمة(

  إلى السادة مساهمي 
 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 للمراجعة )تتمة( الرئيسة األمور
 كيفية معالجة االمر الرئيسي في مراجعتنا  أمر رئيسي للمراجعة 

 تقييم المطالب النهائية لإللتزامات الناشئة عن عقود التأمين 

 المطالبات ة،تحت التسوي  المطالبات رصيد بلغ ،2019 ديسمبر 31 في كما
 مبلغ المبلغ عنھا واحتياطي أقساط التأمين واالحتياطيات الفنية االخرى  غير المتكبدة

مليون ريال   17,335،  مليون ريال سعودي  18,493  سعودي، ريال مليون  21,431
 15رقم  اإليضاح في اإلفصاح عنه تم كما مليون ريال سعودي 1,460سعودي و 

 .المالية القوائم في

 تستند. الحكم كبيرة على بدرجة التامين لعقود النھائية اإللتزامات تقدير يتضمن
 يتم لم والتى المتكبدة المطالبات لجميع للتكلفة النھائية تقدير أفضل على االلتزامات

 إلى تكاليف باإلضافة يتم، لم أو عنھا اإلبالغ تم سواء محدد، في تاريخ تسويتھا
 .المطالبات كتل إدارة

 عنھا المبلغ المتكبدة وغير المطالبات تقديرات تتضمن وجه الخصوص، على
 األساليب من  مجموعة ھامة. تقديرات اإلكتوارية واإلحصائية التوقعات واستخدام
 ھذه األساليب تستند. االحتياطات الفنية ھذه لتحديد اإلكتواري  الخبير من قبل تستخدم

 المتوقعة التسوية بقيمة الضمنية المتعلقة أو الصريحة  االفتراضات من عدد إلى
 .المطالبات تسوية وأنماط

 افتراضات ألن استخدام  نظًرا القوائم المالية مراجعة في رئيسًيا أمًرا ھذا اعتبرنا 
ربحية  في نسبياً  ھام انخفاض/  ارتفاع يؤدي إلى أن يمكن المھني وحكمھا اإلدارة
 .الشركة

 المالية. القوائم في 3اإليضاح رقم  ,الھامة المحاسبية السياسات إلى الرجوع يرجى

 الشركة من قبل المتبعة الرئيسية الرقابية اإلجراءات وتقييم بفھم قمنا لقد
 حيث من الفنية وتكوين اإلحتياطات المطالبات إدارة بعملية يتعلق فيما

 تكوين عملية في المستخدمةالمطالبات  بيانات ودقة إكتمال
 .اإلكتوارية االحتياطيات

 خالل اإلدارة من لخبراء والموضوعية والقدرات الكفاءة بتقييم قمنا لقد 
 وتقييم عالقتهم بالمنشأة. المھنية وخبراتھم مؤھالتھم فحص

 البيانات المستخدمة دقة من للتحقق كافية مراجعة أدلة على للحصول 
 العينة، أساس على بفحص، قمنا اإلكتوارية، التقييمات في كمدخالت

 إكتواري  قبل من األساسية المستخدمة المطالبات بيانات ودقة اكتمال
 مع بمطابقتھا عنھا المبلغ غير المطالبات المتكبدة لتقدير الشركة

 .المحاسبية السجالت

 لفھم اإلكتواري بخبيرنا   اإلستعانة تم الشركة، وإفتراضات منھجية لتقييم
 من .المكونة الفنية اإلكتوارية واإلحتياطيات الشركة ممارسات وتقييم
 قام للشركة، اإلكتواري  التقرير إطمئنان بشأن على الحصول أجل

 : بما يلي اإلكتواري  خبيرنا

 تلك مع تتسق اإلكتوارية الشركة منھجيات كانت إذا ما تقييم -
 لسابقة, ا الفترات ومع القطاع في المستخدمة

 المطالبات، نسب متضمنة الرئيسية اإلكتوارية االفتراضات تقييم -
 اإلفتراضات ھذه قمنا بتقييم المطالبات. وحجم المتوقع والتكرار
 الحالية االتجاھات التاريخية، الخبرة المبنية على توقعاتنا مع بمقارنتھا

 .القطاع ومعرفتنا بھذا

 المستخدمة االفتراضات مع االحتساب طرق  مالئمة مدى فحص -
 األساسية. الحساسة لإلفتراضات واألمور
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 تقرير مراجعي الحسابات المستقلين )تتمة(

  إلى السادة مساهمي 
 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 2019المعلومات األخرى المدرجة في التقرير السنوي للشركة لسنة 
 

. تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للشركة لعام في التقرير السنوي  إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى 
 ذا.بخالف القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات الخاص بنا. من المتوقع إتاحة التقرير السنوي لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي الحسابات ه 2019

 
 إن رأينا في القوائم المالية ال يغطي المعلومات األخرى، ونحن ال نعبر عن أي شكل من أشكال اإلستنتاج أو التأكيد حولها.

 
إذا  بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عند توفرها، وعند القيام بذلك، يجب النظر فيما فيما يتعلق

خرى أنها كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهرًيا مع القوائم المالية أو معرفتنا التي تم الحصول عليها خالل عملية المراجعة، أو تظهر بطريقة أ
 محرفة بشكل جوهري.

 
 عندما نقرأ المعلومات األخرى، إذا خلصنا إلى وجود خطأ جوهري فيها، فنحن مطالبون بإبالغ األمر إلى المسؤولين عن الحوكمة.

 
 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 

 
لعادل، وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي إن مجلس االدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضھا ا

دارة  فيما يتعلق بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل, أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساسي وعن الرقابة الداخلية التي يراھا مجلس اال 
خالية من أي تحريف جوھري سواء بسبب غش أو خطأ. وعند إعداد القوائم المالية، فإن مجلس االدارة  ضرورية، لتمكينھم من إعداد قوائم مالية 

خدام مسؤول عن تقييم مدى قدرة الشركة على البقاء كشركة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية، واست 
تكن ھناك نية لدى مجلس اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتھا، أو ليس ھناك خيار واقعي بخالف  أساس االستمرارية في المحاسبة، ما لم 

 ذلك.
 إن المكلفين بالحوكمة ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة. 

 
 المالية  القوائم مراجعة عند المستقلين الحسابات مراجعي مسئووليات

 
عن الغش أو الخطأ.  ناتج كان سواء جوھري  تحريف من خالية ككل المالية القوائم كانت إذا فيما معقول تأكيد على الحصول فى اھدافنا تتمثل

تم ة التى وإصدار تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد, إال أنه ليس ضماًنا على أن المراجع 
لتحريفات عن القيام بها وفًقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائًما عن تحريف جوهري عند وجوده. تنشأ ا

المستخدمون بناًء الغش والخطأ وتعد جوهرية, بمفردها أو مجتمعة, إذا كان يتوقع بشكل معقول أنها ستؤثر على القرارات اإلقتصادية التى يتخذها 
 على هذه القوائم المالية.

السعودية, فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني  العربية المملكة فى المعتمدة للمراجعة الدولية للمعايير وفقاً  المراجعة من وكجزء
 :خالل المراجعة. كما قمنا بالتالي
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 الحسابات المستقلين )تتمة(تقرير مراجعي 
  إلى السادة مساهمي 

 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 المالية )تتمة( القوائم مراجعة عند المستقلين الحسابات مراجعي مسئووليات

 
 المراجعة إجراءات وتنفيذ وتصميم الخطأ، او الغش عن ناتجة كانت سواء المالية، القوائم فى جوھرية تحريفات وجود مخاطر وتقييم تحديد •

 جوھري  تحريف أي اكتشاف عدم رأينا. يعد خطر إلبداء أساساً  تكون  ألن ومالئمة كافية مراجعة أدلة على والحصول المخاطر، تلك لمواجھة
 تجاوز أو مضللة إفادات أو متعمد حذف أو تزوير او على تواطئ ينطوي  قد الغش ألن الخطأ، عن الناتج الخطر من أعلى الغش عن ناتج

 .بالشركة الداخلية الرقابة إلجراءات
الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة, من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفًقا للظروف, وليس بغرض إبداء   •

 رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
 مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرت المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التى قام بها مجلس اإلدارة. تقييم مدى  •
ذا كان هناك إستنتاج مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية المحاسبية, وإستنادًا إلى أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها, فيما إ •

استنتجنا دم تأكد جوهري يتعلق بأحداث وظروف قد تثير شكًا كبيًرا حول مقدرة الشركة على اإلستمرار في العمل وفًقا لمبدأ اإلستمرارية. إذا ما  ع
لك اإلفصاحات  وجود عدم تأكد جوهري, يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا الى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية, وإذا كانت ت 

ث والظروف  غير كافية, نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك, فإن األحدا
 المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن اإلستمرار في العمل وفًقا لمبدأ اإلستمرارية.

حتوى القوائم المالية, بما في ذلك اإلفصاحات, وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعامالت واألحداث ذات وهيكل وم السنةتقييم العرض  •
 العالقة بطريقة تحدد عرًضا عاداًل.
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 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 

- 12 - 

 عام -1
مسجلة في المملكة العربية السعودية وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم   (شركة مساهمة سعودية )شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ، 

ربيع األول  27بتاريخ  4030223528م(، وبموجب السجل التجاري رقم 2012فبراير  8هـ )الموافق 1433ربيع األول  16/ق وتاريخ 98
 م(. 2012فبراير  19هـ )الموافق  1433

 الرئيسي المسجل:فيما يلي عنوان الشركة  -
 الروضة   حيشارع االمير سلطان، 

 3528ص.ب. 
 23435جدة: 

 المملكة العربية السعودية  
 

 فيما يلي فرع الشركة:  -
 رقم السجل التجاري   الفرع

 1010421871  الرياض
 

الشركة واألنظمة المعمول بها في المملكة تتمثل أغراض الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به وفقًا لعقد تأسيس   -
 العربية السعودية، تم الترخيص للشركة الكتتاب أعمال التأمين الطبي فقط.

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإعطاء الشركة ترخيص لمزاولة أعمال التامين في المملكة العربية السعودية على أساس مبادئ  -
م( وفقًا لقرار مجلس الوزراء 2011يونيو  29هـ )الموافق 1432رجب  27وتاريخ  49المرسوم الملكي رقم م/التأمين التعاوني بموجب 

 م( 2011يونيو  27هـ )الموافق 1432رجب  25وتاريخ  224رقم 
 أسس اإلعداد  -2
 عرضأسس ال -أ

من خالل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين,  ملكة العربية السعوديةفي الم ةالمعتمد  لتقارير الماليةل ة ر الدوليييتم إعداد القوائم المالية وفًقا لمعا
 .المعايير األخرى المصدرة من الهيئة، القوانين المنظمة للشركات والشركات المنشأة بالقانون 

ة  المالية سابًقا وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بصيغتها المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمحاسبة الزكا  قوائمتم إعداد ال
وضريبة الدخل ، األمر الذي يتطلب اعتماد جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  

"(IASB باستثناء تطبيق المحاسبة الدولية المعيار )"(IAS12)-   ضرائب الدخل" و"IFRIC12-   الضريبة" من حيث صلتها بالزكاة وضريبة"
  26بتاريخ  2019/23099الدخل ، والمعايير والتصريحات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. حسب التعميم رقم. 

( أصدرت مؤسسة النقد تعليمات إلى شركات التأمين في المملكة العربية السعودية لحساب الزكاة 2019مايو  1الموافق  هـ ) 1440شعبان 
 وضرائب الدخل في بيان الدخل. يتماشى هذا مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة

مت الشركة بتغيير معاملتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل عن طريق تعديل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع المعيار الدولية. وفًقا لذلك ، قا
التغييرات في السياسات المحاسبية في التقديرات واألخطاء المحاسبية ويتم اإلفصاح عن آثار هذا التغيير في المالحظة   -  8المحاسبي الدولي 

 . ليةالما  قوائمعلى ال 32
بها حتى  المحتفظقياس االستثمارات )باستثناء  ماعدا( ومبدأ التكلفة التاريخية ، 4المالية على أساس مبدأ االستمرارية )إيضاح  القوائميتم إعداد 

غير الملموسة االستحقاق( بقيمتها العادلة. يتم عرض بيان المركز المالي للشركة بترتيب السيولة. باستثناء الممتلكات والمعدات واألصول  
 ، فإن جميع األصول والخصوم األخرى ذات طبيعة قصيرة األجل ، ما لم يذكر خالف ذلك. للعاملينوتعويضات نهاية الخدمة  لنظاميةا  والوديعة

 
التأمين في المملكة العربية السعودية ، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتقدم  قوانينوفًقا لما تقتضيه 

(. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والنفقات المنسوبة بشكل واضح إلى  30نفس المعلومات التكميلية في البيانات المالية )إيضاح 
 .حسابات المعنية. يتم تحديد واعتماد أساس توزيع النفقات من العمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارةأي نشاط في ال
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 أسس اإلعداد )تتمة(  -2
 )تتمة(  أسس العرض -أ

 وفًقا للنظام األساسي للشركة فإن الفائض من عمليات التأمين يتم توزيعة كالتالي:        
 ٪ 90 المساهمون 

 ٪ 10 حملة الوثائق
 100 ٪ 

 في حالة نشوء عجز عن عمليات التأمين فإن إجمالي العجز يتم تحمله من قبل عمليات المساهمين.
 

إن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين التي تم عرضها في  
من القوائم المالية تم تقديمها كمعلومات مالية تكميلية و لالمتثال لمتطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة عن   65إلى  59الصفحات من 

نقد العربي السعودي. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل الواضح بين الموجودات مؤسسة ال
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وبالتالي ، فإن قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، الدخل  

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

الي بناًء على تعليمات مؤسسة النقد الح  السنة عند إعداد هذه القوائم المالية, تم تجميع أرقام المقارنة ودمجها لتتوافق مع عرض أرقام 
 العربي السعودي, ولكن هذا ال يؤثر بأي شكل على صافي الدخل واألرباح المبقاة التى تم عرضها من قبل للعام السابق. 

لتدفقات إن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع المعلومات المالية للشركة في قائمة المركز المالي، الدخل، الدخل الشامل وا
 النقدية وكذلك بعض اإليضاحات ذات الصلة على القوائم المالية تمثل معلومات إضافة تكميلية مطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية.

 عملة التشغيل والعرض -ب
عروضة بالريال تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي باعتبارة عملة التشغيل للشركة وتم تقريب جميع المعلومات المالية الم

 السعودي، ألقرب ألف صحيح ما لم يتم تحديد خالف ذلك تحديدًا.
 السنة المالية  -ج

 ديسمبر.  31تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في 
 

 األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات  -د
والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام األحكام 

ة المعلنة للموجودات و المطلوبات واإليرادات والمصروفات. على الرغم من ان هذه التقديرات واألحكام قد تمت بناًء على المعلومات المتاح
 ن هذه التقديرات.والخبرة السابقة لإلدارة إال انه قد تختلف النتائج الفعلية ع

يتم تقييم التقديرات واألحکام بشکل مستمر وتستند إلی الخبرة التاريخية والعوامل األخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي 
   ُيعتقد أنها معقولة في ظل الظروف.

 المالية: فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في إعداد هذه القوائم 
Iالمسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين ) 

ديد  إن تقدير المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركة. هناك الع
في تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف لمثل هذه المطالبات.  من مصادر عدم اليقين التي يجب أخذها بعين االعتبار

لنهائية يتم إجراء التقديرات في نهاية السنة المالية لكاًل من التكلفة النهائية المتوقعة للتعويض عن المطالبات المبلغ عنها وعن التكاليف ا
نها. يتم تقدير التزام المطالبات غير المدفوعة المبلغ عنها باستخدام مدخالت التقييمات المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ ع

يتم إجراء للحاالت الفردية المبلغة إلی الشرکة في نهاية كل فترة مالية، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتها و 
 التغييرات على المخصص. 
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 تتمة( أسس اإلعداد ) -2
 األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات )تتمة(  -د
iتتمة( ( المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين( 

تاريخ قائمة إن المخصص للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد 
تكلفة   المركز المالي، والذي حدث فيه الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي. تتمثل التقنية األساسية التي تعتمدها اإلدارة في تقدير

هات تسوية المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها في استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجا
المطالبات المستقبلية. يستخدم االكتواريين مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهوتير فيرغوسون وطريقة معدل الخسارة 
المتوقعة لتحديد هذه المخصصات. كما يستخدم الخبير االكتواري نهج التجزئة بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة 

لقطاع الطبي. تستند هذه األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية ل
 المطالبات.

 
ii انخفاض قيمة األصول المالية ) 

مة العادلة للموجودات المالية  تقرر الشرکة أن الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها عندما يکون هناك انخفاض کبير أو متواصل في القي
شهًرا أو أكثر طويلة األجل ويعتبر  12ألقل من تكلفتها. يتطلب تحديد ما هو هام أو طويل األمد استخدام الحكم والتقدير. تعتبر فترة 

ييم من بين عوامل أخرى، ٪ من التكلفة األصلية جوهرًيا وفًقا لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم، تقوم الشركة بتق30االنخفاض بنسبة 
قدية التقلبات العادية في سعر السهم، والصحة المالية للشركة المستثمر فيها، وأداء الصناعة والقطاع، والتغيرات في التقنية والتدفقات الن

 التشغيلية والتمويلية.
 
IIIانخفاض قيمة المستحقات ) 

يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل جميع المبالغ يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة عندما 
 المستحقة وفًقا للشروط األصلية للمدينين. تعتبر الصعوبات المالية الهامة للمدين، احتمال أن يدخل المدين في اإلفالس أو إعادة التنظيم

 م المدينة قد انخفضت قيمتها.المالي، والعجز عن السداد أو التأخر في السداد مؤشرات علی أن الذم
 

 (IVالقيمة العادلة لألدوات المالية 
تم تقدير القيمة تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. ي

 ت النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة.العادلة للبنود التي تحمل عمولة استنادًا إلى التدفقا
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية في حالة عدم وجود سوق نشط أو عندما ال تکون األسعار المدرجة متاحة بخالف ذلك، باستخدام  

ل البيانات القابلة للرصد فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام  تقنيات التقييم. في هذه الحاالت ، يتم تقدير القيمة العادلة من خال
النماذج. وحيثما ال تکون مدخالت السوق القابلة للمالحظة متاحة ، فإنها تقدر علی أساس االفتراضات المناسبة عندما تستخدم تقنيات 

تحقق منها ومراجعتها بشكل دوري من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن  التقييم )على سبيل المثال ، النماذج( لتحديد القيم العادلة، يتم ال
ت الموظفين المسؤلين عن القيام بهذه االفتراضات. يتم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها ، ويتم معايرة النماذج للتأكد من أن المخرجا

م النماذج البيانات القابلة للمالحظة فقط؛ ومع ذلك، تتطلب مجاالت تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة. إلى الحد العملي، تستخد
 مثل مخاطر االئتمان )مخاطر االئتمان الخاصة بالشركة والخطر المقابل( والتقلبات واالرتباطات من اإلدارة القيام بتقديرات.

 



178 | رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني

المالم  

 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 

- 15 - 

 أسس اإلعداد )تتمة(  -2
 موسمية العمليات -ه
 ال توجد تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة  

 
 السياسات المحاسبية الهامة   -3

هو معتمد في  إن السياسات المحاسبية الهامة التي تتبناها الشركة إلعداد هذه البيانات المالية تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية كما 
وتعديالت المعايير   2018ديسمبر    31تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في  المملكة العربية السعودية و 

)أ( التي لم يكن لها تأثير على  3الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية كما هو مذكور في المالحظة 
أو األداء المالي للشركة. تم إعادة تصنيف / إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. لم يكن لهذا أي  المركز المالي

 تأثير على بيان التغيرات المكثف المؤقت في حقوق المساهمين للفترة.
 ولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها، المعتمدة من قبل الشركةالمعايير الدولية للتقارير المالية, و تفاسير لجنة تفسيرات المعايير الد -أ

 (:                                                           IASBقامت الشركة بتبني المعايير الجديدة والتعديالت التالية للمعايير القائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية )
 البيان  المعيار /  التعديالت

تصنيف  2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم               2المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 و قياس معامالت المدفوعات المبنية على أسهم. 

تحويل االستثمارات   40تعديالت على معيار المحاسبة الدولي                     40معيار المحاسبة الدولي رقم 
 العقارية

 المعامالت بالعمالت األجنبية واالعتبارات المسبقة                   22لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  
 عدم التأكد بشأن ضريبة الدخل                    23المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  لجنة تفسيرات 

 اإليرادات من العقود مع العمالء )راجع أدناه(                   15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 االيجارعقود                    16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ومعيار المحاسبة    1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

         28الدولي رقم  
على دورة التقارير المالية   2016التعديالت السنوية لعام  

2014– 2016 

  عقود االيجار 16المعيار الدولي للتقرير المالي    
  4"عقود اإليجار" ، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17محل المعيار المحاسبي الدولي  16يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 

تنطوي تقييم جوهر المعامالت التي  " 27SIC"عقود اإليجار التشغيلي" و  15SIC"تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار" ، و 
 على الشكل القانوني لعقد اإليجار".

للمستأجرين. يعترف المستأجر  قوائم المالية "عقود اإليجار" نموذًجا محاسبًيا واحًدا مدرًجا في ال 16المعيار الدولي للتقارير المالية  يعرض
لتزامه بدفع مدفوعات اإليجار. هناك استثناءات بأصل حق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل األساسي والتزام اإليجار الذي يمثل ا

أي يستمر  - اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للبنود منخفضة القيمة. تظل محاسبة المؤجر مشابهة للمعيار الحالي 
 المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار على أنها عقود تمويل أو عقود تشغيل.

وخلصت إلى أن المعيار والتفسيرات الجديدة ذات الصلة المطبقة على الشركة لم يكن لها أي تأثير كبير على هذه   قامت الشركة بتقييم األثر
 .المنفعةعقد إيجار. وبالتالي ، لم يتم االعتراف بأي حق في تفسير المعيار ك. اتفاقية اإليجار ال تقع تحت قوائم الماليةال
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -3
 الشركةالمعايير الدولية للتقارير المالية, و تفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها، المعتمدة من قبل  -أ

 التغير في محاسبة الزكاه وضريبة الدخل

.  2019يوليو  17النقد العربي السعودي ، بتاريخ ، تم تغيير أساس اإلعداد نتيجة إلصدار تعميم من مؤسسة 2كما ورد في االيضاح رقم 
سعودي. حيث كان يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية تحت األرباح المحتجزة وفًقا لمؤسسة النقد العربي ال

 17ؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ .  و نتج عن هذا التعميم الصادر من م2017أبريل  11مؤرخ في  381000074519تعميم رقم 
 ، ان يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل. 2019يوليو 

ضرائب الدخل )"المعيار المحاسبي  -و قد عدلت الشركة سياستها المحاسبية المتعلقة بالزكاة وبدأت في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 
الضرائب فيما يتعلق بالزكاة. و قد عدلت الشركة اثر هذا التغيير في  - 21ي إلعداد التقارير المالية رقم "( والمعيار الدول 12الدولي رقم 

على القوائم   31( ويتم الكشف عن آثار التغيير أعاله في االيضاح رقم 2السياسة المحاسبية المتعلقة بالزكاة بأثر رجعي )انظر االيضاح 
مليون ريال سعودي. لم يكن لهذا    2.4بمبلغ    2018ديسمبر    31المنتهية في    للسنة . نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المسجل  المالية

 . 2018ديسمبر  31المنتهية في   للسنةالتغيير أي تأثير على بيان التدفقات النقدية 
 الضريبة المؤجلة

المركز المالي ، مع توفير الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات  بقائمةيتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة التزام 
أو  ألغراض إعداد التقارير المالية والمبلغ المستخدم ألغراض الضرائب. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المقدمة إلى الطريقة المتوقعة لتحقيق

خدام معدالت الضريبة المطبقة في تاريخ المركز المالي. يتم االعتراف بأصل الضريبة  تسوية القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات باست
 المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل أن األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة ستكون متاحة ويمكن استخدام األرصدة. 

حقوق   /الشامل االخر أو المحملة على الدخل  الدائنةفي حالة البنود  الدخل ، فيما عدا قائمةيتم تحميل الضريبة المؤجلة أو إضافتها إلى 
 حقوق الملكية. /الشامل االخر الملكية وفي هذه الحالة يتم تضمينها في الدخل 

حيث ال تتوقع الشركة توفر أرباح ضريبية  م2019ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في  القوائملم يتم تقديم أصل الضريبة المؤجلة في هذه 
 .ضريبة دائنةمستقبلية الستخدام أي 

 لم يتم تسجيل التزام الضريبة المؤجلة لعدم وجود فروق مؤقتة خاضعة للضريبة.
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية السنة المشمولة   ستحقات بالقيمة الحالية للدفعاتيتم تقييم الم 
بقة فيما بالتقرير باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. يتم وضع مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة في اإلعتبار، والخبرة السا

السنة المالية مع سندات   في نهاية ق و باستخدام عائدات الس قعةتو المدفوعات المستقبلية المم تم خصالخدمة. ي وفتراتيخص مغادرة الموظفين 
والعمالت التي تتطابق، إلى أقصى حد ممكن، التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. يتم دفع مخصص  طشرو العالية بال الشراء ذات الجودة

في   والتغيراتبات إعادة القياس )األرباح/ الخسائر االكتوارية( نتيجة للتعديالت القائمة على الخبرة  مكافآت نهاية الخدمة عند استحقاقها. يتم إث
 . ملاالكتوارية في قائمة الدخل الشا اإلفتراضات
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 

 المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد -ب
 

لصادرة  المعايير الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية مذكورة أدناه. إن القائمة هي للمعايير والتفسيرات اإن  
 ، والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تكون فعالة.

 

 
 عقود التأمين -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 نظرة عامة
التأمين، و يحل محل  ، و يحدد المعيار مبادئ االعتراف و القياس و العرض و االفصاح عن عقود 2017مايو  18صدر هذا المعيار في 

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

أن تقوم    يطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة و على جميع عقود إعادة التأمين و عقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط
 العناصر التالية عن عقود التأمين: المنشأة أيضا باصدار عقود تأمين. يتطلب المعيار فصل 

 
 (  المشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض المعايير المحددة،1
 ( عناصر اإلستثمار المميزة، و 2
 ( أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.3
 

 ((. 15( و المعيار الدولي للتقرير المالي )9قرير المالي )يجب إحتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للت
 القياس:

( ، والذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض 4وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )
 ( نماذج القياس المختلفة التالية: 17للتقرير المالي )م، يقدم المعيار الدولي    2015القياس القائمة قبل شهر يناير 

 
 " التالية:الفئات التأسيسيةعلى " السنةنموذج القياس  يستند

 
 أ( التدفقات النقدية الواجب تحقيقها ، والتي تتكون من: 

 التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية، -
 التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )اي الخصم( و المخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و  -
 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.  -

 ب( هامش الخدمة التعاقدية : 
ويتم إدراجه حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في المستقبل. ال يمكن أن  يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين،   

ن قائمة  يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤها في بداية العقد ضم
 القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشمل كل من :  الدخل. في نهاية كل فترة تقرير مالي الحق، يتم إعادة قياس

 
 

تاريخ السريان الفعلي للفترات التي تبدأ  البيـــــــان تفسير  /المعيار
 في او بعد التاريخ أدناه

 2022يناير  1 عقود التأمين )مالحظة أدناه(  17المعيار الدولي للتقرير المالي 
 اإلطالع أدناه األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 )تتمة( المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد -ب
 

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

يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية و هامش الخدمات التعاقدية لمجموعة عقود التأمين  التزام التغطية المتبقي الذي   • 
 في ذلك التاريخ؛ 

    التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخ.   • 
لسالب، و  تم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحًقا بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون باي

غير في معدالت بالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسارة. إن أثر الت
 الخصم سيتم التقرير عنه إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر حسب السياسة المحاسبية التي تم اختيارها.

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

ية خدمات التعاقدلمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد و ال يتم إعادة تقييمها الحقا. بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش ال
 لتشمل:   السنةإضافة الى التعديل ضمن النموذج 

 
 ( التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية. 1
 ( التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال و المخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.2
 

من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياسا ال يختلف بشكل   توزيع األقساط الُمبسطةإضافة إلى ذلك، يسمح بطريقة  
م التغطية أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. و بهذه الطريقة يتم موائمة التزا  السنةجوهري عن النوذج  

قابال للتطبيق من أجل قياس   السنة المتبقي مع القسط المستلم عند االعتراف األولي ناقصا التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج 
لمخاطر المالية في حال أن  المطالبات المتكبدة. إال أنه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد و تأثير ا

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

 تاريخ السريان
لم مالحظات من م، و است2019( خالل شهر يونيو 17أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت لمسودة المعيار الدولي للتقرير المالي )

يالت مجموعة من األطراف المعنية. يقوم حاليا مجلس المعايير المحاسبة الدولي بإعادة مناقشة المسائل التي تم طرحها. و فيما يتعلق بأي تعد
ر. إن تاريخ دخول  (، سيقوم محلس معايير المحاسبة الدولي بإجراءاته العادية إلصدار المعيا17مقترحة على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

(  4( في المعيار المالي للتقرير المالي )9( حيز التنفيذ و تأجيل االعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي ) 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
( حيز التنفيذ 17ي للتقرير المالي ) م. و بموجب المسودة الحالية للمعيار، من المقترح تعديل تاريخ دخول المعيار الدول2021يناير  1حاليا هو 

يناير  1م أو بعد هذا التاريخ. غن هذا التأجيل لمدة ينة واحدة مقارنة مع التاريخ السابق 2022يناير  1على فترات التقرير المالي التي تبدأ في 
رادات من العقود مع العمالء" و المعيار الدولي  ( "اإلي15م، يسمح بالتطبيق المبكر في حال تطبيق كل من المعيار الدولي للتقرير المالي )2021

 ( "األدوات المالية". تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ دخوله حيز التنفيذ.9للتقرير المالي )
 

 التحول 
المنشأة عندئذ اختيار يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي، إال أنه في حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجد، يجب على  

 طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. 
 

 العرض واالفصاح
 ، مع تعديالت على العرض واإلفصاح.تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين
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 المحاسبية الهامة )تتمة( السياسات  -3
 )تتمة( المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد -ب

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

 التأثير
المالية، لم يتم االنتهاء من تقييم كامل االثر (. بتاريخ نشر هذه القوائم 17تقوم الشركة حالًيا بتقييم تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 من تطبيق هذا المعيار. أجرت الشركة تحليل فروقات و فيما يلي الفروقات بالبنود الرئيسية:
 ملخص التأثير  مجال التأثير

 . تقييم األثر الماليتقوم الشركة ب التأثير المالي  
على  التأثير 
تكنولوجيا  /البيانات

 المعلومات

و طريقة توزيع  السنةمع نموذج القياس  ئمسيتم تطوير دليل الحسابات الخاص بالشركة ليتال •
 .األقساط

 تفصيال.سيكون هناك حاجة أكبر الى بيانات محاسبية و اكتوارية أكثر  •
الحاجة إلى حفظ معدالت الخصم لمجموعة عقود التأمين ليتم تتبعها لتراكم احتساب الفائدة وفق  •

 .السنةنموذج القياس 
 .أرقام فاصل الثقة التي يتم تحديد مصدرها لتعديل المخاطر •
 احتساب المخاطر الضمنية ضمن النظام اإلكتواري. •
بناء على عقود لوكذلك تحديد "الحقائق والظروف" ل هامةتحديد المدخالت الرئيسية الختبار العقود ال •

 طريقة توزيع األقساط.
 احتساب و تتبع هامش الخدمات التعاقدية.  •
 إحتساب فترات تغطية المخاطر المتعلقة باتفاقيات إعادة التأمين. •

على  التأثير 
 المعالجة 

للمعيار  تأسيسها لتناسبات سيتم واالكتتاب وتكنولوجيا المعلوم توارية واالك االدارة الماليةعمليات  •
 .الحوكمة  اطارمع مجموعة جديدة من الضوابط و  17الدولي للتقرير المالي  

 عند اإلعتراف بالوثائق المكتتبة غير المكتسبة سيتم مقارنتها من تاريخ بداية وثيقة التأمين. •
محاسبية و  بشكل مناسب لمصادر بيانات لألقسام العمليات سيتم وضع إطار جديد لتسوية ال  •

  االكتوارية و اإلكتتاب.
 وثيقة التأمين.تتبع المقبوضات النقدية ألقساط التأمين على مستوى  سيتم •
 .والقرارات الفنية السنة لنموذج القياس مناسبةوضع سياسات محاسبية جديدة سيتم  •
 .مراقبة الشروط واألحكام المتعلقة بعقود التأمين وإعادة التأمين •
 مصاريفو  المتكبدة المطالباتمصاريف و  جديدة لمصاريف اكتتاب وثائق التأمينطرق توزيع  •

 .وثيقة التأمينالتي سيتم وضعها لتحديد الربحية على مستوى و االكتتاب 
 .منتجات المستقبليةللتغطية اليجب وضع نظام لتتبع فترة  •
 

التأثير على  
اتفاقيات إعادة 

 التأمين

/ مطلوبات إعادة  بشكل منفصل عن أصول وثائق التأمين أصول/  يجب التقرير عن مطلوبات •
 .تأمين

)بعد احتساب أي خسارة ائتمانية غير المخصومة التدفقات النقدية  اجمالي عن لتقريريجب ا •
 . قبل إعادة التأمينو متوقعة( 

 .بهذه العقودالمتعلقة لتقييم األثر على نماذج القياس  و ذلك يجب مراجعة شروط اإللغاء •
ر على  التأثي

السياسات و إطار  
 الرقابة  

قد تحتاج الشركة إلى تغيير السياسات الداخلية لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  
(. ستكون هناك حاجة إلى سياسات وأطر رقابة داخلية لتعكس متطلبات المعيار. تؤثر متطلبات 17)

للعقود المرهقة على السياسات واألطر المختلفة مثل المحاسبة  ( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
 سوف تحتاج أطر الرقابة مثل إدارة السيولة إلى السماح بتوقعات التدفق النقدي المستقبلي. والمراجعة.

 بدأت الشركة بعملية التنفيذ وأنشأت فريق عمل تحت إشراف لجنة توجيهية.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -3
 )تتمة( المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد -ب
 

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

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

 
 التصنيف و القياس :(أ
 

( منهًجا واحًدا لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  9يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية )
 المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء اآلتي معا:اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل 

 
 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و   •

 
على أصل   ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة و التي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ و فائدة •

 المبلغ القائم. 
 

ند  يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و يتم تدوير المكاسب و الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة ع
 البيع في حال تحقق الشرطين التاليين:

 دية التعاقدية و بيع الموجودات المالية، و االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النق •
 الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ و تعتبر أيضا فائدة على أصل المبلغ القائم.  •

 
ند االعتراف األولي؛  يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة الى ذلك و ع

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

 
مكن للمنشأة أيضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، ي

رباح الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر. )بما في ذلك المكاسب و الخسائر المحققة(، بينما يتم عرض توزيعات األ
 في الربح أو الخسارة. 

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

اإلئتمان  المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطر
 ام في الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي غلى حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة.الخاصة باإللتز 

 
 ب( اإلنخفاض في القيمة: 

( الخسائر االئتمانية المتوقعة ، كما لو تم استخدامها وفقا لمعيار المحاسبة  9يعكس نموذج انخفاض القيمة بوفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )
(، ليس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل ادراج خسائر 9ئر ائتمان متكبدة. وفقا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي )( كخسا39الدولي ) 

ر االئتمان االئتمان. بدال من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة و التغيرات في تلك الخسائر االئتمانية. يتم تحديث مبلغ خسائ
 في تاريخ كل فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. المتوقعة
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 )تتمة( المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد -ب

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

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

لمحاسبة التحوط. تنطبق التعديالت على كامل محاسبة التحوط باستثناء تحوطات   السنة المتطلبات على تأسيس منهج على أساس مبادئ للنموذج  
قد تستمر الشركة القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة )يشار إليها عادًة بـ "التحوطات الكلية للقيمة العادلة"(. فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة، 

. تم استخدام هذا االستثناء بشكل كبير نظرا لكون مجلس المعايير 39معيار المحاسبي الدولي رقم  في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حالًيا في ال
 المحاسبة الدولية يعالج حاليا محاسبة التحوط كمشروع منفصل.

 
 تاريخ السريان:

 
( 4التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية         ). ومع ذلك ، إال أن  2018يناير    1هو    9كان تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقارير المالية  

عقود التأمين ، المنشورة   - (  4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية )  - (  9"عقود التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )   –
( للتخفيف من بعض 4التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية )، تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود  2016سبتمبر  12في 

( "عقود التأمين" الصادر عن مجلس  17( قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد )9آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )
 ين بديلين و هما:معايير المحاسبة الدولي جيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيار 

 
 ( حتى 9. تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )1

 أ( تاريخ سريان معيار التأمين الجديد ؛ أو     
 ء م أو بعد هذا التاريخ. يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد االعفا2021يناير  1ب( فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في 

( إلى  4( في المعيار الدولي للتقارير المالية )9( و المعيار الدولي للتقارير المالية )17المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )
التي ترتبط م.هناك حاجة إلفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت  2022يناير    1

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

( ، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية 9. تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )2
 معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضافية.  التي تظهر قبل تطبيق

 
( مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق 1م على: )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  4) المعيار الدولي للتقارير المالية 
( مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. استنادا 2لجميع مطلوباتها، و)

ات استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. و بالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  إلى هذه التقييم
يل ( حتى تاريخ دخول معيار عقود التأمين الجديد حيز التنفيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة و التي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأج9)

 ن القوائم المالية للشركة.مدرجة ضم
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 )تتمة( المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد -ب

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

 تقييم التأثير
 

/ ذمم إعادة تأمين مستردة( وتأمين متعلق  مدينة تأمين أقساط)تتضمن ، لدى الشركة اجمالي موجودات مالية 2019ديسمبر  31كما في 
. تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها حاليا التوالي  على سعودي ريال مليون  48.982 و سعودي ريال مليون  323.835بالموجودات بمبلغ 

مليون   202.920: 2018مليون ريال سعودي ) 311,055 بالتكلفة المطفأة من النقد و ما في حكمه و بعض األرصدة المدينة األخرى و تبلغ
ديسمبر  31ريال سعودي(. ليس لدى الشركة أي وحدة مرتبطة باستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما في 

(. تتوقع الشركة استخدام  الشيء: 2018)تتكون الموجودات المالية األخرى من االستثمارات المتاحة للبيع و تبلغ  (.الشيء: 2018).2019
ن و  تصنيف هذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لنموذج العمل الخاص بالشركة فيما يتعلق بسندات الدي

ما إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار الطبيعة االسترتيجية الستثمارات حقوق الملكية. إال أن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد 
  العادلة  القيمة تبلغ (.9دفعات من المبلغ األصلي و الفائدة على المبلغ األصلي القائم كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقارير المالية )

  مليون   0.655  بمبلغ  السنة  خالل  العادلة  القيمة  في  بتغيرم  2019ديسمبر    31في    كما  سعوديمليون ريال    12.780  األخرى المالية    لموجوداتل
ض لمخاطر اإلئتمان و تركيز مخاطر اإلئتمان و الجودة اإلئتمانية لهذه الموجودات المالية في إيضاح رقم  . تم االفصاح عن التعر سعودي ريال
على المعلومات  المبدأيهذا التقييم  ويستند. م2019 ديسمبر 31 في كما تعتبر الموجودات المالية للشركة منخفضة المخاطر اإلئتمانية . 27

لشركة في  المتاحة حالًيا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد من التحليالت التفصيلية أو المعلومات المعقولة اإلضافية التي يمكن توفيرها ل
: ومع ذلك ، ال يتوقع أن 9. بشكل عام ، تتوقع الشركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية المستقبل

اجعة يكون تأثير ذلك هاًما. في الوقت الحاضر ، ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بمر 
 تفصيلية.

ما ورد أعاله إلى تقييم األثر عالي المستوى للمعيار الدولي  . ويستند  2018و    2019ديسمبر    31األصول ذات مخاطر ائتمانية منخفضة كما في  
احة حالًيا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد من التحليالت التفصيلية أو إلى المعلومات المت المبدأي. ويستند هذا التقييم 9للتقارير المالية 

ل. بشكل عام ، تتوقع الشركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات انخفاض القيمة  المزيد من المعقول ويتم توفير معلومات داعمة للشركة في المستقب
: ومع ذلك ، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك هاًما. في الوقت الحالي ، ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق 9للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 .فصيليةهذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة ت
 

 ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه:
iعقود التأمين . 

التأمين الهامة من حامل  تقوم الشركة بإصدار عقود التأمين التي تنقل مخاطر التأمين. عقود التأمين هي تلك العقود حيث يقبل المؤمن مخاطر  
الوثيقة بالموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا كان هناك حدث مستقبلي غير محدد يؤثر سلًبا على حامل الوثيقة. كإرشادات عامة، تحدد  

لمستحق إذا لم يحدث  ٪ على األقل عن المبلغ ا10الشركة مخاطر التأمين الهامة باعتبارها إمكانية دفع مبلغ معين عند وقوع حادث مؤمن يزيد  
 الحدث المؤمن. 

 
II تحقق اإليرادات . 

 االعتراف بالقسط:
يتم تسجيل األقساط في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين. يتم احتساب األقساط غير  

 التأمين.المكتسبة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة 
ط تمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من أقساط التأمين المكتتبة الذي يتعلق بالسنة غير المنتهية من التغطية. إن التغير في مخصص األقسا

 ا علی مدى فترة المخاطرة.ھغير المکتسبة يؤخذ إلی قائمة الدخل إعتمادا على أن اإليرادات يتم االعتراف ب
 إعادة التأمين المفترض:
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 )تتمة(  ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه:

 
IIتتمة(  . تحقق اإليرادات( 

ين كما تفترض الشركة أيًضا مخاطر إعادة التأمين في سياق األعمال االعتيادية لعقود التأمين الطبي عند االقتضاء. يتم إثبات أقساط التأم
ي ذ فوالمطالبات على إعادة التأمين المفترض كإيرادات أو مصروفات بنفس الطريقة كما لو كانت إعادة التأمين تعتبر أعمااًل مباشرة، مع األخ

 االعتبار تصنيف المنتج ألعمال إعادة التأمين. تمثل التزامات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات التأمين. 

عادة  يتم تقدير المبالغ المستحقة بطريقة تتماشى مع عقد إعادة التأمين ذي الصلة. يتم تقديم األقساط والمطالبات على أساس إجمالي لكل من إ 
التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو عندما يتم التأمين المفترضة والمسندة. يتم استبعاد موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عندما تنتهي الحقوق  

 نقل العقد إلی طرف آخر. 
يتم احتساب عقود إعادة التأمين التي ال تنقل مخاطر تأمين جوهرية مباشرة من خالل قائمة المركز المالي. وتكون عبارة عن موجودات على  

المستلم ناقًصا أية أقساط أو رسوم محددة واضحة يتم االحتفاظ بها من  شكل ودائع أو مطلوبات مالية يتم إثباتها بناًء على المقابل المدفوع أو
 قبل شركة إعادة التأمين. يتم احتساب إيرادات االستثمار على هذه العقود باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية عند استحقاقها. 

 
 دخل االستثمار:

ن االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق وودائع المرابحة على أساس الفائدة  يتم احتساب إيرادات االستثمار على أدوات الدين المصنفة ضم
 الفعلية.

 توزيعات االرباح:
م يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح على أدوات حقوق الملكية المصنفة تحت بند القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند إثبات حق استال

 المدفوعات.
 
III .المطالبات 

دة  تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين واألطراف الثالثة والمصروفات المتعلقة بتعويض الخسارة، وصافي قيمة الخر 
ا في تاريخ قائمة  والمبالغ المستردة األخرى. يمثل إجمالي المطالبات القائمة إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويته

 المركز المالي مع تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة، سواء تم اإلبالغ عنها من قبل المؤمن عليه أم ال. يتم إجراء مخصصات للمطالبات
ين مخصص يستند المبلغ عنها غير المدفوعة كما في تاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقديرات الحالة الفردية. إضافة إلى ذلك، يتم تكو 

مطالبات إلى حكم اإلدارة والخبرة السابقة للشركة في تكلفة تسوية المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بما في ذلك تكاليف معالجة ال
 ذات الصلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. 

م  ولمعيدي التأمين بشكل منفصل. عالوة على ذلك، ال تقتظهر المطالبات المستحقة على أساس إجمالي ويتم عرض الحصة ذات الصلة 
تاريخ قائمة المركز  ن دفع جميع المطالبات خالل سنة واحدة م مقع أن يتوالمدفوعة حيث يت ركة باستبعاد التزاماتها عن المطالبات غيرالش

 المالي. 
 

IVعقود إعادة التأمين . 
مع شركات   يتم توزيع إعادة التأمين بين عقود إعادة التأمين التعاقدية واالختيارية ووقف الخسارة وفائض الخسارة. إن العقود التي تبرمها الشركة

نيف إعادة التأمين التي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تص
)ب( تصنف كعقود إعادة تأمين محتفظ بها. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها  4عقود التأمين في إيضاح 

أصول مالية. إن عقود التأمين التي أبرمتها الشركة والتي بموجبها يكون صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى )إعادة التأمين إلى الداخل(  
عقود التأمين. يتم تسجيل أصل أو التزام في قائمة المركز المالي يمثل المدفوعات المستحقة من معيدي التأمين ، والخسائر القابلة   مدرجة في

لبة  زام المطالالسترداد من معيدي التأمين واألقساط المستحقة لمعيدي التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع الت
المرتبط باألطراف المؤمن عليهم. يتم استبعاد موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عندما تنتهي الحقوق التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو 
عندما يتم نقل العقد إلی طرف آخر. يتم إجراء مراجعة إلنخفاض القيمة في تاريخ کل تقرير أو علی نحو متکرر عندما ينشأ مؤشر علی 

القيمة خالل السنة المالية. يحدث انخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي علی أن الشرکة قد ال تسترد المبالغ القائمة بموجب انخفاض  
 شروط العقد وعندما يمکن قياس األثر علی المبالغ التي ستستلمها الشرکة من شرکة إعادة التأمين بصورة موثوقة. يتم تسجيل خسارة انخفاض  
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IVتتمة( . عقود إعادة التأمين( 

)ن(. إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من  4القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها. لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى 
 التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين.

 
V- تكاليف اقتناء وثيقة تأمين مؤجلة 

ا، على  يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين وتجديدها وفًقا لشروط عقود التأمين التي تتعلق به
كمصروفات عند تكبدها. يتم تسجيل اإلطفاء في "تكاليف اقتناء وثيقة غرار األقساط المكتسبة. يتم اإلعتراف بجميع تكاليف اإلستحواذ األخرى  

المتضمنة تأمين" في قائمة الدخل. يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية  
تغير في التقدير المحاسبي. يتم إجراء مراجعة إلنخفاض القيمة في تاريخ في الموجودات عن طريق تغيير فترة اإلطفاء ويتم التعامل معها ك

کل تقرير أو بشکل أکثر تکراًرا عندما يظهر مؤشر علی انخفاض القيمة. إذا لم يتم تحقيق االفتراضات المتعلقة بالربحة المستقبلية لهذه 
تحويل خسائر إنخفاض في القيمة إضافية إلى قائمة الدخل. يتم أيًضا الوثائق، فإنه يمکن تسريع إطفاء ھذه التکاليف وقد يتطلب ذلك أيضًا 

 النظر في تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة في اختبار مالءمة المطلوبات في تاريخ كل تقرير.
 

VI:اختبار مالءمة المطلوبات . 
من مالءمة المطلوبات المتعلقة بعقود التأمين بالصافي بعد  في تاريخ كل قائمة مركز مالي، يتم إجراء اختبارات مالءمة المطلوبات للتأكد 

ات النقدية  إستبعاد تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة ذات الصلة. عند إجراء هذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفق
حميل أي عجز في القيمة الدفترية مباشرة على قائمة الدخل عن طريق التعاقدية المستقبلية ومصروفات المعالجة والمصروفات اإلدارية. يتم ت

 تكوين مخصص للخسائر الناتجة عن اختبارات مالءمة المسئولية وفًقا لذلك. 
 

VII ذمم مدينة . 
ألي مبالغ غير يتم إثبات األقساط المستحقة القبض على أساس أقساط التأمين اإلجمالية المستحقة القبض من عقود التأمين، ناقًصا مخصص  

مقابل  قابلة للتحصيل. يتم إثبات أرصدة أقساط التأمين وإعادة التأمين عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة لل
ن القيمة الدفترية قد المستلم أو المستحق. يتم مراجعة القيمة الدفترية للمدينين لتحديد انخفاض القيمة وعندما تشير األحداث أو الظروف إلی أ 

ة ال تکون قابلة لالسترداد، يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في "المصروفات العمومية واإلدارية األخرى" في قائمة الدخل. يتم استبعاد األرصد
لرصيد المستحق، أو المدينة عندما ال تتحکم الشرکة في الحقوق التعاقدية التي تکون الرصيد المذکور، وھو األمر الذي يکون عادة عند بيع ا

ضمن نطاق   7عندما يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المتعلقة بالرصيد إلی طرف ثالث مستقل. تقع الذمم المدينة المفصح عنها في إيضاح  
 "عقود التأمين". 4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
VIII االستثمارات . 

Iاستثمارات متاحة للبيع . 
مالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقة التي لم يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو محتفظ بها حتى إن الموجودات ال

رات تاريخ اإلستحقاق أو القروض والذمم المدينة، كما لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تسجيل هذه اإلستثما
لفة، وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اإلستحواذ على اإلستثمار ويتم قياسها مبدئًيا بالتك

في قائمة الدخل الشامل تحت بند   راكمية في القيمة العادلة لهذه االستثمارات في الدخل الشامل اآلخرات الترالحًقا بالقيمة العادلة. تدرج التغي
االستثمارات المتاحة للبيع". تدرج األرباح أو الخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل   -في القيمة العادلة  رفي التغي"صا

األجنبية  ذات الصلة تحت بند "الربح / )الخسارة( المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع". توزيعات األرباح والعموالت والربح/ الخسارة بالعملة
عمليات المساهمين كجزء من صافي دخل / خسارة  -االستثمارات المتاحة للبيع يتم إثباتها في قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل من 

  االستثمار. يتم تعديل أي انخفاض جوهري أو طويل األمد في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع ويتم اإلبالغ عنه في بيان الدخل
لصلة كمصروف انخفاض في القيمة. تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة  الشامل ذو ا

 للتداول أو القيم العادلة المقدرة. 
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VIIIتتمة(  . االستثمارات( 
Iتتمة( . استثمارات متاحة للبيع( 

مخاطر يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استنادًا إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات 
ل  و يمكن الحص  قية إلستثمار مماثل أو عندما الوع إلى القيمة السوجرتحديد القيمة العادلة بال  مة، يترالمسع  رمماثلة. بالنسبة لالستثمارات غي

 .مالتقيي بأسالي نعة موعة متنوام مجمدتحديدها باستخ ماق النشطة، يتواألس  نالعادلة م معلى القي
يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من أسواق ملحوظة حيثما أمكن، ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن، يلزم وجود درجة من األحكام لتحديد  

 القيمة العادلة. 
 إعادة التصنيف:

غير  الشركة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع أصولها المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مناسبة. عندما تكون الشركة تقوم 
ة قادرة، في ظروف نادرة، على تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق غير النشطة، يجوز للشركة أن تعيد تصنيف هذه الموجودات المالي

القروض    إذا كانت اإلدارة لديها القدرة والنية على االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. إن إعادة التصنيف إلى
اظ بهذه والذمم المدينة مسموح بها عندما يستوفي األصل المالي تعريف القروض والذمم المدينة وتكون اإلدارة لديها النية والقدرة على االحتف

 األصول في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق.
صل ال ُيسمح بإعادة التصنيف إلى أصول مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق إال عندما يكون لدى الشركة القدرة والنية على االحتفاظ باأل

 المالي حتى االستحقاق.
أة الجديدة بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من الفئة المتاحة للبيع، فإن القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح التكلفة المطف 

مار باستخدام  وأي أرباح أو خسائر سابقة على ذلك األصل تم إثباتها في حقوق الملكية يتم إطفاءها للربح أو الخسارة على العمر المتبقي لالستث
دل  معدل الفائدة الفعلي. كما يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ اإلستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام مع

 لدخل.الفائدة الفعلي. إذا تم تحديد انخفاض قيمة األصل بعد ذلك، يتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق المساهمين الى قائمة ا 
 
IIاإلستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل . 

ة من  يتم تصنيف االستثمارات في ھذه الفئة إذا کانت محتفظ بها للمتاجرة أو تم تعيينها من قبل اإلدارة کإستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادل
رات المصنفة كمتاجرة بشكل رئيسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى  خالل قائمة الدخل عند اإلعتراف األولي. يتم شراء االستثما

 القصير ويتم تسجيلها في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في صافي دخل/ خسارة المتاجرة.
ئمة الدخل من قبل اإلدارة، عند االعتراف المبدئي، إذا کانت يفي يمکن تخصيص االستثمار ليكون محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قا

باستثناء أدوات حقوق الملکية التي ال توجد لها أسعار مدرجة في سوق نشط والتي ال   39بالمعايير المبينة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 يمکن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق بها.

بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إدراج التغيرات في يتم تسجيل االستثمارات المحتفظ 
راف القيمة العادلة في قائمة الدخل للسنة التي تنشأ فيها. ال يتم إضافة تكاليف المعامالت، إن وجدت، إلى قياس القيمة العادلة عند االعت

فظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تظهر إيرادات العموالت الخاصة وإيرادات التوزيعات على الموجودات األولي باإلستثمارات المحت
خالل  المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كإيرادات للمتاجرة أو دخل من أدوات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من 

 الدخل.  في قائمة قائمة الدخل 
المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بعد االعتراف األولي، باستثناء اإلستثمارات غير المشتقة،    ال يتم إعادة تصنيف اإلستثمارات

ها من القيمة بخالف تلك التي تم تصنيفها كـمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلعتراف المبدئي، يمكن إعادة تصنيف
م العادلة من خالل قائمة الدخل )على سبيل المثال ، تجاريًا( إذا لم تعد محتفظ بها لغرض بيعها أو إعادة شراؤها على المدى القريب، ويت

 استيفاء الشروط التالية: 
 
األصل المالي كمحتفظ به للمتاجرة عند  إذا كان األصل المالي قد استوفى تعريف القروض والذمم المدينة، إذا لم يكن مطلوًبا تصنيف  •

االعتراف األولي، فيمكن إعادة تصنيفه إذا كان لدى الشركة النية والقدرة على االحتفاظ باألصول المالية في المستقبل المنظور أو حتى  
 استحقاقها.

 ن الفئة التجارية فقط في "الظروف النادرة".ا مھإذا لم تکن الموجودات المالية تحقق تعريف القروض والذمم المدينة، فيمکن إعادة تصنيف •
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VIII )االستثمارات )تتمة . 
IIIمحتفظ بها حتى االستحقاق . 

اإلحتفاظ بها حتى يتم تصنيف اإلستثمارات التي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وتكون الشركة لديها النية والقدرة على  
بما في  اإلستحقاق على أنها محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق. يتم إثبات اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق مبدئًيا بالقيمة العادلة 

احتساب التكلفة المطفأة من   ذلك تكاليف المعاملة المباشرة والتكميلية ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة، ناقًصا مخصص انخفاض القيمة. يتم
خالل األخذ في اإلعتبار أي خصم أو أقساط تأمين عند اإلقتناء باستخدام أساس العائد الفعلي. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة في هذه 

 االستثمارات في قائمة الدخل عند استبعاد االستثمار أو انخفاض قيمته.
 

 إعادة التصنيف:
أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها عادة دون التأثير على قدرة الشركة  االستثمارات التي تصنف على 

على استخدام هذا التصنيف وال يمكن تصنيفها كبند محوط فيما يتعلق بمعدل العمولة أو مخاطر الدفع المسبق، مما يعكس طبيعة هذه 
 االستثمارات على المدى األطول.

 لن تؤثر المبيعات وعمليات إعادة التصنيف في أي من الحاالت التالية على قدرة الشركة على استخدام هذا التصنيف: ومع ذلك ،
المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف التي تكون قريبة من مرحلة االستحقاق بحيث ال يكون للتغييرات في سعر عمولة السوق أي تأثير  •

 العادلة. جوهري على القيمة 
 المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف بعد أن قامت الشركة بجمع مبلغ األصل بالكامل تقريًبا. •
المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف المنسوبة إلى أحداث معزولة غير متكررة خارج نطاق سيطرة الشركة التي لم يكن من الممكن  •

 توقعها بشكل معقول.
 

IV باألدوات المالية. إلغاء االعتراف 
الة عند  يحدث استبعاد األدوات المالية عندما ال تسيطر الشركة على الحقوق التعاقدية التي تشتمل على األداة المالية، والتي عادة ما تكون الح

بتحويل جميع مخاطر  بيع األداة، أو عند تمرير جميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى األداة إلى طرف ثالث مستقل وتكون الشركة قد قامت
 ومزايا الملكية إلى حد كبير.

 
.V المقاصة 

قابل  يتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون هناك حق قانوني  
ية على أساس صاٍف، أو لتحقيق األصول و تسوية المسؤولية في وقت للتنفيذ في الوقت الحالي لمقابلة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسو 

 واحد. ال يتم المقاصة بين الدخل والمصروف في قائمة الدخل الشامل ما لم يكن مطلوًبا أو مسموًحا به من قبل معيار محاسبي أو تفسير.
 

VIمحاسبة تاريخ المتاجرة . 
العادية للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع   يتم إثبات / استبعاد جميع عمليات الشراء والبيع

الموجودات(. إن المشتريات أو المبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسوية الموجودات ضمن 
 اتفاقية في السوق. اإلطار الزمني المحدد عامة بموجب الئحة أو 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
VII الموجودات المالية. انخفاض قيمة 
دات المالية.  وجوالم  ن عة موعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموضو ما إذا كان هناك دليل م  مبتقيي  ريركة في تاريخ كل تقرم الشوتق

كون له  يوجد انخفاض في القيمة إذا وقعت واحدة أو أكثر من األحداث التي حدثت منذ اإلعتراف األولي باألصل )"حدث خسارة" متكبدة(، ي
 تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية والتي يمكن تقديرها بدرجة عالية من الدقة. 

 
 دليل االضمحالل قد يشمل: 

 صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المدين؛ •
 خرق للعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد؛  •
 المحتمل أن المصدر أو المدين سيدخل في اإلفالس أو أي إعادة تنظيم مالي أخرى؛ يصبح من  •
 اختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية؛ أو •
  مالحظة بيانات تشير إلی وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة من الموجودات المالية منذ     •

 اإلعتراف المبدئي بهذه الموجودات، علی الرغم من أنه ال يمکن تحديد النقص مع األصول المالية الفردية في الشرکة، بما في ذلك:
 التغييرات السلبية في حالة سداد المصدرين أو المدينين في الشركة؛ أو 
 لتخلف عن سداد الموجودات.الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة التي ترتبط با 
 

 إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في الموجودات المالية، يتم تحديد االنخفاض في القيمة على النحو التالي: 
   للموجودات   المالية.بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة يمثل اإلنخفاض الكبير أو المطول في القيمة العادلة 
   بمعدل بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند اإلنخفاض في القيمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتم  خصمها

 العمولة الفعلي األصلي. 
 

بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن استثماًرا أو بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي 
 مجموعة استثمارات قد انخفضت قيمتها.

 
في حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، تقوم الشركة بشكل فردي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة. قد  

يعاني من صعوبات مالية كبيرة أو تقصير أو تأخير في دخل عمولة خاصة أو مدفوعات    تتضمن األدلة الموضوعية مؤشرات على أن المقترض
أساسية، واحتمال دخوله في اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر وحيث تشير البيانات التي يمكن مالحظتها إلى وجود انخفاض ملموس عند 

القتصادية التي ترتبط مع التخلف عن السداد. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل  تقدير التدفقات النقدية المستقبلية، مثل التغيرات في الظروف ا
انخفاض في  لإلنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقًصا أي خسارة  

الدخل وقائمة الدخل الشامل. إذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين في فترة الحقة ويمكن القيمة لتلك اإلستثمارات المعترف بها سابًقا في قائمة 
أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي بحدوث حدث ائتماني بعد إثبات خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل، يتم عكس 

 الدخل الشامل. خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل وقائمة  
ل في القيمة العادلة ألقل من تكلف تها دلياًل بالنسبة لإلستثمارات في حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يمثل اإلنخفاض الكبير أو المطوَّ

ي أنه يتم اف باألصل، أراالعت رخالل قائمة الدخل طالما استم نخسارة انخفاض القيمة م سعك  نموضوعيًا على انخفاض القيمة. ال يمك 
فقط. عند االستبعاد، يتم إدراج أي ربح أو خسارة متراكمة تم  ر انخفاض القيمة في الدخل الشامل اآلخ  دتسجيل أي زيادة في القيمة العادلة بع

 يع.االعتراف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل تحت بند "الربح / الخسارة المحققة" من االستثمارات المتاحة للب
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VII )انخفاض قيمة الموجودات المالية )تتمة . 

٪ من  25شهر أو أطول فترة مطولة ويعتبر االنخفاض بنسبة  12يتطلب تحديد ما هو "هام" أو "مطول" إستخدام الحكم. تعتبر فترة 
التكلفة األصلية جوهرًيا وفًقا لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم، تقوم الشركة، من بين عوامل أخرى، بتقييم المدة أو المدى الذي 

 القيمة العادلة لإلستثمار أقل من تكلفته.تكون فيه 
عند تقييم ما إذا كان االستثمار في أداة الدين منخفض القيمة، تنظر الشركة في عوامل مثل تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو 

سواق رأس المال إلصدار  موضح في عوائد السندات، وتقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، وقدرة الدولة على الوصول إلى أ
الدين الجديد واحتمال إعادة هيكلة الديون، مما قد يؤدى إلى أن يعانى أصحاب الدين من خسائر من خالل اإلعفاء من الديون طوعا  

قيمة العادلة  أو إلزامية. إن المبلغ المسجل لإلنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة وال
 الحالية، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك اإلستثمارات المعترف بها سابًقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. 

 
IX . ممتلكات ومعدات 

حقة في القيمة  يتم إثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا اإلستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. تدرج التكاليف الال
المحتمل أن تتدفق الفوائد اإلقتصادية   نالدفترية لألصل أو يتم تسجيلها كأصل منفصل، حسب مقتضى الحال، فقط عندما يكون م

قياس تكلفة البند بصورة موثوقة. يتم تحميل جميع اإلصالحات والصيانة األخرى على   نالمستقبلية المرتبطة بالبند الى الشركة ويمك 
ل خالل السنة المالية التي يتم تكبدها فيها. ال يتم استهالك األرض. يتم استهالك تكلفة بنود الممتلكات والمعدات األخرى قائمة الدخ

 بإستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على األعمار اإلنتاجية المقدرة، على النحو التالي: 
 

 3  التحسينات المستأجرة 
 4  أجهزة الكمبيوتر 

 5  السيارات
 10 – 4  األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية 

 
فترية  تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسًبا. تتم مراجعة القيمة الد

عندما يشير حدث أو تغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. لهذه الموجودات لتحديد انخفاض القيمة  
في حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيثما تزيد القيم الدفترية عن المبلغ القابل لالسترداد، يتم تخفيض األصول إلى قيمتها القابلة 

 لالسترداد. 
متلكات التي يتم تطويرها لالستخدام في المستقبل. عند اإلنتهاء من تطويرها، يتم تحويل تتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الم

 التنفيذ إلى الفئة المعنية ضمن الممتلكات والمعدات، ويتم استهالكه وفًقا لسياسة الشركة.  الرأسمالي تحتالعمل 
 تدرج في "إيرادات أخرى، صافي" في قائمة الدخل. يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعاد بمقارنة العائدات مع القيمة الدفترية و 

X .غير الملموسة  الموجودات 
إنتاجي محدد وتدرج الحقًا   رتظهر األصول غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل )الفئة المذكورة( بالتكلفة التاريخية. ويكون لها عم

انخفاض القيمة. تقوم الشركة بإطفاء األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود  ربالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وخسائ
 باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الفترات التالية: 

 
 4  البرامج

 4  التراخيص
 
 
 
 



192 | رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني

المالم  

 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

- 29 - 

 
 المحاسبية الهامة )تتمة( السياسات  -3

 ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه: )تتمة( 
X غير المالية الموجودات. انخفاض قيمة 

سنوًيا لتحديد  ال تخضع لالستهالك ويتم اختبارها  - على سبيل المثال، األرض  - الموجودات التي لها عمر إنتاجي غير محدد 
االنخفاض. يتم مراجعة الموجودات التي تخضع لإلستهالك لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف 

 إلی أن القيمة الدفترية قد ال تکون قابلة لالسترداد. 
الذي يمكن استرداده. المبلغ القابل لالسترداد   يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ

هو القيمة العادلة لألصل ناقًصا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة. لغرض تقييم اإلنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند 
 أدنى مستوى تتواجد من خالله تدفقات نقدية محددة بشكل منفصل )وحدات توليد النقد(. 

 
XI .هاية الخدمة للموظفينن مكافأة 

نهاية الخدمة لموظفيها بناء على قوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية.  يتم تقييم المستحقات   مكافأةتدير الشركة خطة  
بالتقرير باستخدام بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية السنة المشمولة  

طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. يتم وضع مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة في اإلعتبا، والخبرة السابقة فيما يخص  
ق في نهاية السنة المالية مع وقعة باستخدام عائدات السومغادرة الموظفين وفترات الخدمة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية المت

وط والعمالت التي تطابق، إلى أقصى حد ممكن، التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. يتم ردة العالية بالشودات الشراء ذات الجسن
ة دفع مكافآت نهاية الخدمة عند استحقاقها. يتم إثبات إعادة القياس )األرباح/ الخسائر االكتوارية( نتيجة للتعديالت القائمة على الخبر 

 االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل.  والتغيرات في
 

XIIالزكاة وضريبة الدخل . 
ة للزكاة والدخل. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين  السنةتخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وفًقا للوائح الهيئة 

لوائح الزكاة. يتم احتساب ضرائب الدخل على حصة المساهمين في حقوق الملكية أو صافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب  
األجانب من صافي الدخل المعدل للسنة. تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي. المبالغ اإلضافية المستحقة ، إن 

 عند االنتهاء من التقييم النهائي. يتم تحديد القيمة وجدت.
 الدخلالتغيرات في محاسبة الزكاه وضريبة 

يوليو  17نتيجة إلصدار تعميم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  االعداد ، تغير أساس  2في إيضاح  مبينكما هو 
، تم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في بيان التغيرات في حقوق الملكية تحت األرباح المحتجزة حسب مؤسسة النقد العربي   م 2019

. بأحدث التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي م 2017أبريل  11مؤرخ في  381000074519السعودي. تعميم رقم 
 ، يجب االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في بيان الدخل.  م2019يوليو  17السعودي بتاريخ 

ضرائب الدخل )"معيار المحاسبة   - قامت الشركة بتعديل سياستها المحاسبية المتعلقة بالزكاة وبدأت في تطبيق معيار المحاسبة الدولي  
الضرائب المتعلقة بالزكاة. قامت الشركة باحتساب هذا التغيير في  - 21"( والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 12الدولي 

 قوائم ال  من  31  حايضا( وقد تم اإلفصاح عن آثار التغيير أعاله في  2السياسة المحاسبية المتعلقة بالزكاة بأثر رجعي )انظر إيضاح  
مليون ريال سعودي.   2,4بمبلغ    م 2018ديسمبر    31المالية. نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المعلن عنه للسنة المنتهية في  

 . م2018ديسمبر  31لم يكن للتغيير أي تأثير على بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
 .XIII الضريبة المؤجلة 

المالية ، وبالتالي لم يتم تعديل مبالغ الفترة قوائم  السياسة المحاسبية للضريبة المؤجلة ليس جوهرًيا في ال تطبيقالتأثير المالي لإن 
 السابقة.
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XIVتوزيع االرباح . 
القوائم المالية للشركة في السنة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في  

 األرباح من قبل مساهمي الشركة.
 

XV النقد وما في حكمه . 
يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك ودائع المرابحة التي تستحق خالل مدة أقل 

 خ االستحواذ. من ثالثة أشهر من تاري
 

XVIقائمة التدفقات النقدية . 
إن التدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي من عمليات التأمين التي تصنف على أنها تدفق نقدي من األنشطة التشغيلية. يتم تصنيف 

 التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة االستثمار والتمويل وفًقا لذلك.
 

XVII عمالت أجنبية . 
تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بالريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات يتم  

النقدية بالعمالت األجنبية إلی الريال السعودي علی أساس سعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المرکز المالي. تؤخذ جميع الفروق 
الشامل. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف    إلى قائمة الدخل والدخل

ف العمالت األجنبية لإلستثمارات المتاحة للبيع رص رفي تاريخ المعاملة المبدئية وال يتم إعادة قياسها الحًقا. تدرج أرباح أو خسائ
مة الدخل وقائمة الدخل الشامل. وبما أن المعامالت بالعملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى ى، صافي" في قائرادات أخرفي "إي

 بالدوالر األمريكي، فإن مكاسب وخسائر العمالت األجنبية ليست جوهرية. 
 

XVIIIقطاعات التشغيل . 
ي يخضع للمخاطر والعوائد التي تختلف القطاع هو جزء مميز من الشركة يعمل في تقديم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال(، والذ

عن تلك الموجودة في القطاعات األخرى. ألغراض اإلدارة، يتم تنظيم الشركة إلى قطاعات أعمال إعتماًدا على منتجاتها وخدماتها، 
 وتتضمن القطاعات التالية التي يتم التقرير عنها:

 التغطية الطبية للتأمين الصحي.  •
غيل بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي. تم تحديد كبير يتم التقرير عن قطاعات التش

صانعي القرارات التشغيلية، وهو المسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، ليكون المدير التنفيذي الذي يتخذ  
 القطاعات خالل السنة. القرارات االستراتيجية. لم تحدث معامالت بين

 
XIXنظاميال ي. االحتياط 

٪ من صافي دخلها من عمليات المساهمين كل عام إلى االحتياطي القانوني 20وفقًا للنظام الداخلي للشركة، تقوم الشركة بتخصيص  
 حتى تقوم بتكوين احتياطي مساوي لرأس المال. االحتياطي غير متوفر للتوزيع.

 
XXI العادلة. القيم 

ر القيمة تستند القيمة العادلة للموجودات المالية على األسعار المدرجة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدي
 ثلة.العادلة للبنود الحاملة للعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مما

بالنسبة للموجودات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألصول مالية مشابهة 
أو عندما ال يمكن استنباط القيمة العادلة من السوق النشطة، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التقييم. يتم أخذ 

النماذج من السوق القابلة للمالحظة حيثما أمکن ذلك، ولکن عندما يکون ذلك غير ممکن، فهناك حاجة إلستخدام  مدخالت ھذه
 الحکم في تحديد القيم العادلة. 
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XXIالدائنون والمستحقات الدائنة . 
 المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت إصدار فاتورة بها من قبليتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في 

 المورد أم ال. 
 

XXIIالمخصصات . 
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام )قانوني أو تجاري( نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن يحدث تدفق 

 بة لتسوية االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.خارج للموارد والذي يتضمن منافع اقتصادية مطلو 
 

XXIIIمخصص المطالبات تحت التسوية . 
  يتم إستخدام الحكم من قبل اإلدارة في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين واألطراف الثالثة الناشئة عن المطالبات المقدمة

يرات بالضرورة على افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من الحكم وعدم بموجب عقود التأمين. تستند هذه التقد
 التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تقدر الشركة مطالباتها

المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكيم، إن وجدت، بشكل بناء على خبرتها في محفظة التأمين الخاصة بها. يتم تقدير 
 فردي.

تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها على أساس شهري. يتم إدراج 
لسنة التالية في قائمة عمليات التأمين أي فرق بين المخصصات في تاريخ قائمة المركز المالي والتسويات والمخصصات في ا 

ديسمبر من قبل خبير   31والفائض المتراكم لتلك السنة. كما يتم التحقق من مخصص المطالبات تحت التسوية وإعتمادة كما في 
 اكتواري مستقل.

 
 االستمرارية  مبدأ. 4

 ٪ 74.5م، تجاوزت 2018مارس  31المتراكمة للشركة كما في م اعلنت الشركة في تداول ان الخسائر 2018مايو  8انه بتاريخ 
الموافقة على تخفيض رأس المال من    تغير العادية وتم  العموميةانعقد اجتماع الجمعية    م 2018يونيو    10من رأس مالها. وبتاريخ  

مليون ريال سعودي من الخسائر  100مليون ريال سعودي. وفقًا لذلك, قامت الشركة بإطفاء  100مليون ريال سعودي إلى  200
تمثل الخسائر ، م 2018سبتمبر  30م و2018يونيو  30كما فيمليون سهم.  10المتراكمة مقابل تخفيض عدد من أسهمها بمقدار 

 ٪ من رأس مال الشركة على التوالي.  23.08  و٪ 26.19 المتراكمة ما نسبته
م, تلقت الشركة خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( بشأن عدم اإلمتثال لمتطلبات هامش المالءة 2018مايو  27في 

( من الالئحة 66م لم تلتزم الشركة بكامل متطلبات المالءة المالية بموجب المادة رقم )2018 ديسمبر 31في تاريخ  كماالمالية, 
التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بمتطلبات هامش المالءة 

يوم عمل لدرأسة أسباب  15عالوة على ذلك طلبت مؤسسة النقد العربي السعودي من الشركه تعيين مستشار مستقل خالل  ،المالية
ضعف الوضع المالي للشركة والتوصية بالحلول لتحسين ذلك وتقديم تقرير اسبوعي لمؤسسة النقد العربي السعودي. عالوة على ذلك 

يوم من تاريخ الخطاب األول, وقد قامت الشركة  60التقرير النهائي الخاص بالمستشار المستقل في غضون  فعلى الشركة تقديم
بتقديم التقرير النهائي من المستشار المستقل الى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص التطورات في اإلمتثال لمتتطلبات هامش 

 المالءة المالية.  
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م، تلقت الشركة خطاب آخر من مؤسسة النقد العربي السعودي يشير إلى القضايا المتعلقة بأوجه القصور  2018يوليو  18في 

أصدرت   . المادية في إجراءات تقييم المخاطر، وحوكمة الشركات، والتخطيط للطوارئ وبيئة الرقابة الداخلية من بين أمور أخرى 
يوم عمل إلجراء مراجعة تفصيلية لنقاط   15مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها إلى الشركة بتعيين مستشار مستقل خالل 

الضعف والمالحظات التي تم تحديدها وتقديم التقرير النهائي من المستشار المستقل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في غضون  
يوم عمل من تاريخ الخطاب االول. قامت الشركة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلمتثال لخطاب مؤسسة النقد العربي السعودي   60

وحوكمة الشركة وأمور متعلقة   المخاطر،فيما يتعلق بتعيين المستشار المستقل لتقديم التقرير بشأن اوجه القصور في إجراءات تقييم  
 م. 2018أكتوبر  18تقرير النهائي الصادر من المستشار المستقل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ اخرى. تم تقديم ال

 
مليون   200 بمبلغ، في اجتماع للجمعية العمومية غير العادية، وافق المساهمون على زيادة رأس المال 2018ديسمبر  12في 

إصدار أسهم حقوق   م، تم االنتهاء من إجراءات2018ديسمبر  24بتاريخ . أسهم حقوق أولويةريال سعودي من خالل إصدار 
، تلقت الشرکة خطاب من 2019يناير    24  بتاريخ  م.2019يناير    24بتاريخ    أس المالر   الزيادة في  األولوية وحصلت الشركة على

 مؤسسة النقد العربي السعودي يفيد برفع الحظر علی أعمال التأمين. 
 

 ٪(. 44,71: 2018ديسمبر  31٪ من رأس مالها )50,29، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة م2019ديسمبر  31في  كما
، كما هو  السنةنهاية ل في فترة الحقة. ومع ذلك، كمنشأة مستمرة بشأن قدرة الشركة على االستمرار التأكدهذه الظروف عدم  تشير 

هـ ، أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس   1441جمادى األول    23الموافق    م2020يناير    18بتاريخ    27مذكور في إيضاح  
يناير   19، قامت الشركة بتاريخ  طبقًا لذلك.  ةالمتراكم  خسائرال  مع  إطفائهامليون ريال سعودي من خالل    150مال الشركة بمقدار  

المالية،    قوائمهذه ال  كما في تاريخ إعتمادهـ بتعيين مستشار مالي لبدء عملية التخفيض.    1441جمادى األول    24الموافق    م2020
المركز المالي    على اإلدارة    أعتمدتستيفاء اإلجراءات القانونية األخرى.  الالتنظيمية    جهاتفإن الشركة بصدد الحصول على موافقة ال

المالية على أساس مبدأ    لقوائممناسب. وعليه ، فقد تم إعداد ا  أ االستمراريةبناءًا على مبد  المالية  قوائمالهذه  إعداد    بأن  على ثقةوهي  
 االستمرارية.
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 النقد وما في حكمه -5
 يشتمل النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية على ما يلي :

 عمليات التأمين 
 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

 16,484  14,590 أرصدة بنكية ونقد
 14,590  16,484 

 عمليات المساهمين 
 2019  2018 
 ريال سعوديألف  

 21  18 أرصدة بنكية ونقد
 40,216  62,767 أشهر من تاريخ الشراء  3الودائع المستحقة خالل 

 62,785  40,237 
 77,375  56,721 

 
 . ودائع مرابحة 6

التي تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة، تبلغ البنوك المحلية لدى تتمثل في الودائع إن ودائع المرابحة 
ألف ريال سعودي(، تلك المحجوزة بالريال السعودي في المملكة العربية السعودية،    82,882:  2018ألف ريال سعودي )  76,036

م , تتراوح أسعار العمولة على 2019ديسمبر  31في كما  معروضة في قائمة المركز المالي الخاصة بالمساهمين بشكل منفصل.
 (. ٪3.3الى  ٪2.4: تتراوح أسعار العمولة على الودائع من  2018)  ٪3.1الى  ٪ 1.9الودائع من 

 
 ـ أقساط تأمين، صافي  7

 المدينة من مستحق مما يلي: االقساطتتألف 
 
 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 
 

 44,929 حملة الوثائق
 16,635 

 15,211  12,472 ووكالءوسطاء 
 1,911  10,748 (22األطراف ذات عالقة )ايضاح 

 68,149  33,757 
 (16,328)  (23,290) مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

 17,429  44,859 مدينة ، صافي أقساط تأمين
 

مليون ريال سعودي  4.12بمبلغ  2019ديسمبر  31مالحظة: أرصدة أقساط التأمين المستحقة القبض من الوسطاء والوكالء في 
 والوكالء. الوسطاءمليون ريال سعودي( مستحقة في النهاية من العمالء المؤمن عليهم من خالل   15.2: 2018ديسمبر  31)
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 ـ أقساط تأمين، صافي )تتمة(  7

 كانت الحركة في مخصص اقساط التأمين المشكوك في تحصيلها خالل السنة كما يلي:
 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

 16,469  16,328 الرصيد في بداية السنة
 (122)  6,962 خالل السنة (مخصصرد / )

 (19)  - اإلستبعادات خالل السنة
 16,328  23,290 الرصيد في نهاية السنة

 
 وفيما يلي تقادم المبالغ المستحقة غير المنخفضة القيمة من أقساط التأمين الناشئة عن عقود التأمين:

حتى ثالثة  
أشهر  أكثر من ثالثة   أشهر

أكثر من ستة أشهر    وحتى ستة أشهر
أكثر من أثنى    وحتى أثنى عشر شهًرا 

 اإلجمالي  عشر شهًرا 

 ألف ريال سعودي
 44,859  -  7,584  15,520  21,755 2019ديسمبر 31
 17,429  4,180  10,794  1,262  1,193 2018ديسمبر 31

 
معرضة لخسارة اإلنخفاض في القيمة. أرصدة أكثر من ثالثة أشهر تعتبر متأخرة أرصدة تصل إلى ثالثة أشهر ال تعتبر متأخرة وال  

ولكنها لم تنخفض قيمتها. من المتوقع أن تكون المستحقات غير منخفضة القيمة، على أساس الخبرة، قابلة لالسترداد بالكامل. 
 ليس من ممارسات الشركة الحصول على ضمانات على المستحقات.

 2019ديسمبر   31٪ من الرصيد كما في 32.8ط التأمين المستحقة، فإن عشرة عمالء رئيسيين يمثلون فيما يتعلق بأقسا
 ( ٪19.3: 2018ديسمبر  31)
 

 ذمم مدينة لمعيدي التأمين -8
 :  تشتمل ذمم مدينة لمعيدي التأمين على المبالغ المستحقة على النحو التالي

 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

( 939)  5,995 الذمم المدينة / )الدائنة( إجمالي  
 -  (3,000) مخصص ذمم مدينة مشكوك فيها

 (939)  2,995 ذمم مدينة لمعيدي التأمين ، صافي
 

 كانت على النحو التالي:   السنة الحركة على مخصص الذمم المدينة لمعيدي التأمين خالل 
 

 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

 -  - السنةالرصيد في بداية 
 -  3,000 السنةالمخصص المكون خالل 
 -  3,000 الرصيد في نهاية السنة
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 االستثمارات  -9
 عمليات المساهمين :  تم تصنيف االستثمارات على النحو التالي

 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

 7,695  12,780 الدخلاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 5,000  60,170 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 72,950  12,695 
 فيما يلي حركة رصيد االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:                             

 عمليات المساهمين 
 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

 7,638  7,695 الرصيد االفتتاحي
 -  4,430 المشتريات خالل السنة

 57  655 التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمار 
 7,695  12,780 النهائيالرصيد 

    
 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

   4,878 أرامكو السعودية
 7,044  7,200 صندوق البدر للمرابحة

 651  702 الصندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات األولية
 12,780  7,695 

   فيما يلي الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:
  عمليات المساهمين

2018  2019  
  الف ريال سعودي

 الرصيد االفتتاحي  5,000  26,851
 السنةخالل  المشتريات 60,023  -

 السنة المستحق خالل  (5,000)  (21,886)
 إطفاء استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق 147  35

 ينهائالرصيد ال 60,170  5,000
 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة -10

 2018  2019 عمليات التأمين
 ألف ريال سعودي 

 8,924  1,035 الرصيد اإلفتتاحي 
 6,890  6,267 السنة خالل   المدفوع

 (14,779)  (4,451) السنة المطفأ خالل 
 1,035  2,851 السنةالرصيد في نهاية 
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   موجودات غير ملموسة -11

 
 تستخدم لمنفعة عمليات التامين.تتكون الموجودات غير الملموسة بشكل رئيسي من برامج الحاسب اآللي التي 

 
 الممتلكات والمعدات -12

2018  2019 
 الف ريال سعودي عمليات التامين

 التكلفة   
 الرصيد في بداية السنة  22,058  21,351

 إضافات خالل السنة  753  707
 الرصيد في نهاية السنة 22,811  22,058

 اإلطفاء :   
 الرصيد في بداية السنة  20,897  19,955

السنة  خاللالمحمل  808  942  
 الرصيد في نهاية السنة 21,705  20,897
ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية كما في  1,106  1,161  

  المجموع
اثاث وتجهيزات 

  سيارات  مكتبية
معدات  

  حاسب آلي
تحسينات على 

 العقارات المستأجرة
 عمليات التأمين

 التكلفة : الف ريال سعودي
2018يناير  01الرصيد في  4,405  8,993  449  2,566  16,413  
 إضافات خالل السنة  287  964  -  66  1,317

2018 ديسمبر 31 في  الرصيد 4,692  9,957  449  2,632  17,730  
 إضافات خالل السنة  -  905  -  -  905

2019ديسمبر  31الرصيد في  4,692  10,862  449  2,632  18,635  
:  المتراكم االستهالك           

2018يناير  01الرصيد في  4,156  8,588  163  1,576  14,483  
 المحمل على السنة  187  329  68  217  801

2018 ديسمبر 31 في  الرصيد 4,343  8,917  231  1,793  15,284  
 المحمل على السنة  177  503  66  213  959

2019ديسمبر  31الرصيد في  4,520  9,420  297  2,006  16,243  
 صافي القيمة الدفترية :         

2019ديسمبر  31 172  1,442  152  626  2,392  
2018ديسمبر  31 349  1,040  218  839  2,446  
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 مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى  -13

2018  2019  
 الف ريال سعودي

 عمليات التامين   
 مبالغ مدفوعة مقدماً  1,619  1,624
 موردون دفعات مقدمة 2,921  2,557
 ضريبة المدخالت على القيمة المضافة  4,023  6,532
 اخرى  4,090  3,549

14,262  12,653  
    

2018  2019  
 عمليات المساهمين الف ريال سعودي
 إيرادات مستحقة 2,322  1,069

 مصروفات مدفوعة مقدًما -  50
 اإلجمالي 2,322  1,119

15,381  14,975  
 

 الوديعة النظامية -14
٪ من رأس مالها المدفوع  10التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي، قامت الشركة بإيداع ما يعادل  كما هو مطلوب بموجب اللوائح  

، في أحد البنوك المعينة من قبل مؤسسة النقد مليون ريال سعودي( 30: 2018ديسمبر 31) مليون ريال سعودي  30، وقدره 
العربي السعودي. ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية دون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، والعمولة المستحقة عن هذه  

مليون ريال   200ر  رأس مالها بمقدا  زيادة، قامت الشركة بم 2019  يناير  16الوديعة يتم دفعها لمؤسسة النقد العربي السعودي. في  
مليون    45مليون ريال. لذلك وصلت الوديعة النظامية لمبلغ    15م تم زيادة الوديعة النظامية بمبلغ 2019ابريل    25، وفي  سعودي

  . من رأس مالها المدفوع ٪ 15بما يعادل  ريال سعودي
 احتياطيات فنية -15

 صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية 1.15
 تشتمل المطالبات واالحتياطات تحت التسوية على ما يلي:  2019  2018

  الف ريال سعودي
 احتياطي المطالبات تحت التسوية 21,431  44,408
 مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها  18,493  15,943
60,351  39,924  
 احتياطي عجز أقساط التامين 17,335  2,441

 احتياطيات فنية اخرى  1,460  572
63,364  58,719  
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 )تتمة( احتياطيات فنية -15

 صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية )تتمة( 1.15
2018  2019  

 يخصم :  ألف ريال سعودي
 التسويةحصة معيدي التأمين من احتياطي المطالبات تحت  (1,034)  (5,857)
 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها (94)  (2,103)

 حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز أقساط التأمين  -  (610)
(8,570 )  (1,128)  

 صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية  57,591  54,794
 

 
 التزامات وارتباطات محتملة -16 2019  2018

 أ. تتمثل إلتزامات وإرتباطات الشركة فيما يلي: الف ريال سعودي
 خطابات ضمان 12,545  13,045
 اإلجمالي 12,545  13,045

 
 
 
 

2019 
 الحركة في االقساط غير مكتسبة  2.15

 كانت الحركة في األقساط غير المكتسبة كما يلي : 
  اإلجمالي إعادة التأمين الصافي

  ألف ريال سعودي
 الرصيد في بداية السنة 20,338 - 20,338

 األقساط المكتتبة خالل السنة 154,028 - 154,028
 المكتسبة خالل السنةاألقساط  (98,446) - (98,446)

 الرصيد في نهاية السنة 75,920 - 75,920
2018  

  اإلجمالي إعادة التأمين الصافي 
  ألف ريال سعودي

 الرصيد في بداية السنة 148,377 - 148,377
 السنة خالل المكتتبةاألقساط  138,244 (22,358) 115,886

 السنة المكتسبة خاللاألقساط  (266,283) 22,358 (243,925)
 الرصيد في نهاية السنة 20,338 - 20,338
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 محتملة )تتمة( التزامات وارتباطات  -16

 م ال شيء(.2018ديسمبر  31م )2019ديسمبر  31ب. لم تكن هناك التزامات رأسمالية قائمة كما في 
م: 2018ديسمبر    31مليون ريال سعودي )  12.545م ، قامت الشركة بإرسال خطاب ضمان بمبلغ  2019ديسمبر    31. كما في  ج

(. والذي تم إصداره مقابل وديعة 21ة للزكاة والدخل )الهيئة( )انظر االيضاح السنةمليون ريال سعودي( لصالح الهيئة  12.545
 .البريطانيلدى البنك السعودي  مليون ريال سعودي( 14م: 2018ديسمبر  31) ديمليون ريال سعو  14مرابحة للشركة بمبلغ 

 
 أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات -17
 
 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

 53,361  15,947 لمقدمي الخدمة الطبية  ذمم دائنة
 557  924 للموردينذمم دائنة 

 119  653 الفحص واالشراف أتعاب
 4,639  11,868 مستحقةمصروفات 
 12,431  6,840 اخرى مطلوبات 
 71,107  36,232 اإلجمالي

 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة -18
 

المستحقة عند يتم إجراء المستحقات وفقًا للتقييم االكتواري بموجب طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة في حين يتم دفع اإللتزامات 
   يتم االعتراف بالمبلغ في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزامات خالل السنة بناء على قيمتها الحالية كما هو  استحقاقها.

 
 المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناء على قيمتها الحالية هي كما يلي: 1.18

 
 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

 5,808  5,934 القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة
 5,934  5,808 
 

 الحركة في إلتزامات المنافع المحددة 2.18
 

 2019  2018 
 ألف ريال سعودي

 4,207  5,808 الرصيد في بداية السنة 
 2,834  1,159 المحمل على قائمة الدخل 

 ( 774)  550 المحمل على قائمة الدخل الشامل األخرى 
 ( 459)  (1,583) السنة المستحقات المدفوعة خالل  

 5,808  5,934 الرصيد في نهاية السنة 
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 )تتمة(  مخصص مكافأة نهاية الخدمة -18
 تسوية القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة 3.18

 2019  2018 
 ألف ريال سعودي

 4,207  5,808 الرصيد في بداية السنة 
 2,834  1,159 تكاليف الخدمة الحالية 

 ( 774)  550 الخسائر اإلكتوارية من التعديالت المستندة على الخبرة
 ( 459)  (1,583) السنة المستحقات المدفوعة خالل  

 5,934  5,808 
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 4.18
 تم استخدام المجموعة التالية من االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية من قبل الشركة لتقييم إلتزامات المنافع المحددة: 

 2019  2018 
 ٪ 5  %4,6 التقييممعدل خصم 

 ٪ 4  %4 المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار 
 

 فيما يلي أثر التغيرات في حساسية القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة:
 

 2018  2019 معدل خصم التقييم
 ألف ريال سعودي

 ( 629)  (687) ٪ 1زيادة بنسبة  -
 752  822 ٪ 1إنخفاض بنسبة  -

    المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار 
 752  819 ٪ 1زيادة بنسبة  -
 ( 641)  (696) ٪ 1إنخفاض بنسبة  -
 

 فيما يلي أثر التغيرات في حساسية القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة:
 2019  2018 

    معدل خصم التقييم
(5,248) ٪ 1زيادة بنسبة  -   (5,178)  
 6,560  6,756 ٪ 1إنخفاض بنسبة  -

    معدل زيادة مستوى الرواتب المتوقع باختالف اعمار الموظفين
 ( 6,560)  (6,752) ٪ 1زيادة بنسبة  -
 ( 5,167)  (5,238) ٪ 1إنخفاض بنسبة  -

    معدل الوفيات
 ( 5,807)  (5,933) ٪ 20زيادة بنسبة  -
 ( 5,809)  (5,935) ٪ 20إنخفاض بنسبة  -

    معدل المسحوبات
 ( 5,649)  (5,750) ٪ 20زيادة بنسبة  -
 ( 5,957)  (6,110) ٪ 20إنخفاض بنسبة  -
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 الحركة في المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى  -19

 2019  2018 

المستحق من    اإلجمالي 
  اإلجمالي  الصافي  معيدي التأمين

المستحق من 
معيدي 
 التأمين

 الصافي  

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 
مطالبات تحت التسوية    44,408  (5,857)  38,551  34,542  -  34,542 

مطالبات متكبدة  إحتياطي
  لم يبلغ عنها

15,943  (2,103)  13,840  14,108  (798)  13,310 

احتياطي عجز أقساط  
 التأمين

2,441  (610)  1,831  -  -  - 

 487  -  487  572  -  572 احتياطيات فنية اخرى 
يناير  01الرصيد في   63,364  (8,570)  54,794  49,137  (798)  48,339 

 (261,252)  28,021  (289,273)  (132,761)  6,933  (139,694) مطالبات مدفوعة 
(101)  119,267 مطالبات متكبدة   119,166  300,974  (35,183)  265,791 

احتياطي عجز أقساط  
 التامين

14,894  (610)  15,504  2,441  (610)  1,831 

 85  -  85  888  -  888 إحتياطيات فنية أخرى 
ديسمبر  31الرصيد في   58,719  (1,128)  57,591  63,364  (8,570)  54,794 

 38,551  (5,857)  44,408  20,397  (1,034)  21,431 مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة  إحتياطي

 13,840  (2,103)  15,943  18,399  (94)  18,493 لم يبلغ عنها

احتياطي عجز أقساط  
 التامين

17,335  -  17,335  2,441  (610)  1,831 

إحتياطيات فنية أخرى        1,460  -  1,460  572  -  572 
 54,794  (8,570)  63,364  57,591  (1,128)  58,719 المجموع

 

 التحليل الثالثي للمطالبات بواسطة سنة الحادث
عنها لكل سنة من السنوات المتعاقبة يبين الجدول التالي المطالبات المتكبدة بما في ذلك المطالبات المبلغة والمتكبدة اال انه لم يبلغ  

بتاريخ كل مركز مالي, مع الدفعات المتراكمة حتى تاريخه. ان تطور التزامات التأمين يؤدي إلى إمكانية قياس قدرة الشركة على  
ي يتم حمايتها تهدف الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية بخصوص اعمال التأمين لديها لك تقدير القيمة النهائية للمطالبات.

ازاء تطورات المطالبات المستقبلية غير المواتية, وبينما تتطور المطالبات وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تأكيدا فإن  
المطالبات غير المواتية سوف يتم حذفها مما ينجم عن ذلك استبعاد االحتياطيات من سنوات الحوادث المبكرة. ومن اجل الحفاظ 

طيات كافية تقوم الشركة بتحويل الكثير من هذه االستبعادات الى احتياطيات سنة الحوادث الحالية عندما يكون تتطور على احتيا
 .المطالبات مازال فى بدايته وهناك عدم تيقن بشكل اكبر يتعلق بالتكلفة النهائية للمطالبات
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 الحركة في المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى )تتمة(  -19
 التحليل الثالثي للمطالبات بواسطة سنة الحادث

2019  
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
 سنة الحادث المجموع

           باأللف ريال سعودي
إجمالي التقدير لتكاليف 

 المطالبات النهائية
 

 
   

 
 

 
 

 
 93,496  93,496  257,415  131,513  69,009  في نهاية سنة الحادث

 282,091  -  282,091  177,450  70,596  بعد سنة
 178,482  -  -  178,482  70,591  بعد سنتين

 70,750  -  -  -  70,750  بعد ثالث سنوات
التقدير الحالي للمطالبات 

 المتراكمة 
 70,750  178,482  282,091  93,496  624,819 

المدفوعات المتراكمة حتى  
 تاريخه

 (70,750)  )178,482(  (053,271)   (64, 106 )  ( 845 ,895) 

 39,924  28,886  11,038  -  -  مطلوبات في المركز المالي
 

2019  
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
  سنة الحادث المجموع

           باأللف ريال سعودي
إجمالي التقدير لتكاليف 

 المطالبات النهائية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 91,859  91,859  233,159  117,396  36,776  في نهاية سنة الحادث

 259,122  -  259,122  150,598  39,019  بعد سنة
 151,563  -  -  151,563  38,159  بعد سنتين

 38,287  -  -  -  38,287  بعد ثالث سنوات
التقدير الحالي للمطالبات 

 المتراكمة 
 38,287  151,563  259,122  91,859  540,831 

المدفوعات المتراكمة حتى  
 تاريخه

 (38,287)  (151,563)   (248,985)  (63,200)   (502,035) 

 38,796  28,659  10,137  -  -  مطلوبات في المركز المالي
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -20

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم الحصول عليه لبيع اصل او يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة تتم بشكل منظم بين مشاركين 
 في السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن عملية بيع اصل او تحويل التزام تكون من خالل: 

 السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو -
 في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر منفعًة لألصل أو االلتزام   -

  ان القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها في قائمة المركز المالي ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية في المعلومات المالية
 ة(. وحد)الم

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

 : األسعار المتداولة في األسواق النشطة لذات األداة أو ألداة مشابهة والتي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس. 1المستوى  
: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند في جميع  2المستوى  

 مدخالتها الهامة وفقًا لمعلومات السوق القابلة للمالحظة ، و 
 القابلة للمالحظة.: اساليب التقييم التي لم تستند أي من مدخالتها الهامة لمعلومات السوق 3المستوى 

 أ. القيمة الدفترية والقيمة العادلة
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل  

ومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية  الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة. وال يتضمن الجدول معل
 والمطلوبات المالية الغير مقيمة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تعتبر تقريًبا معقواًل للقيمة العادلة. 

 
 القيمة الدفترية والقيمة العادلة -ب
    

 القيمة العادلة
 

  

القيمة   عمليات المساهمين
1المستوى  الدفترية 2المستوى   3المستوى    االجمالي 

 الف ريال سعودي  2019 ديسمبر 31
      الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة
 12,780 - - 12,780 12,780 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 12,780 12,780 - - 12,780 
      يتم قياسها بالقيمة العادلةالموجودات المالية التي لم  

 60,714 - 60,714 - 60,170 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 77,742 77,742 - - 76,036 ودائع مرابحة

 136,206 - 60,714 76,742 138,456 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  -20
 العادلة )تتمة( القيمة الدفترية والقيمة  -ب
 

 
 

  
 القيمة العادلة 

 

 القيمة عمليات المساهمين
1المستوى  الدفترية  2المستوى   3المستوى    االجمالي 

 الف ريال سعودي   2018ديسمبر  31
      الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة 

 7,695 - - 7,695 7,695 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 7,695 7,695 - - 7,695 

      الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 
 5,008 - 5,008 -    5,000 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 83,724 83,724 - - 82,882 ودائع مرابحة
 87,882 - 5,008 83,724 88,732 
 

 القطاعات التشغيلية  -21
تقوم الشركة بإصدار عقود التأمين فقط لتوفير خدمات الرعاية الصحية )"التأمين الطبي"( ويتم تنفيذ جميع عمليات التأمين الخاصة 

مات بالشركة في المملكة العربية السعودية. وتتم مراقبة عمليات التأمين من قبل اإلدارة تحت قطاع واحد. وبالتالي ال توجد معلو 
 منفصلة مطلوبة.

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -22

تتمثل األطراف ذات العالقة في المساهمين الرئيسيين, المدراء, موظفي اإلدارة الرئيسيين, المنشآت المملوكة أو الواقعة تحت سيطرة 
المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس مشتركة او تتأثر بشكل كبير بهذه الجهات. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه 

 :اإلدارة. فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة الرئيسيين خالل السنة واألرصدة المرتبطة بها
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 )تتمة(  المعامالت مع األطراف ذات العالقة -22

 المعامالت للسنة المنتهية في  طبيعة المعاملة  
 ديسمبر 31

 الرصيد مدين /)دائن( كما في 
 ديسمبر 31

 م 2018 2019 م 2018 م2019  
 ألف ريال سعودي  المساهمين األساسيين

 - - - - إعادة التأمين المسندة ميونيخ ري 
 - - - - المطالبات المستردة المطالبات المدفوعة 
 1,587 - - - المستردات األخرى  المستردات األخرى 

 الواقعة تحت سيطرة, سيطرة مشتركة او تتأثر بشكل كبير من قبل األطراف ذات العالقة المنشاة 
األطراف ذات الصلة بمجموعة  

 1,911 1,231 2,627 2,209 اقساط تأمين مكتتبة  )التابعة(  - الجفالي

 - - - - إيجار مكتب 
 - - 3,716 7,497 المطالبات المدفوعة  

 

 شراء معدات,
كمبيوترات, تراخيص, 

مركبات و خدمات 
 أخرى 

421 27 - - 

 - - 332 132 عمولة مدفوعة  
بمجموعة   األطراف ذات الصلة

 - 9,517 - 20,725 اقساط تأمين مكتتبة  )التابعة( -د. سليمان الفقيه  

 ( 5,611) (5,430) 8,941 4,353 المطالبات المدفوعة  
المركز    األطراف ذات الصلة

 ( 6,211) (1,381) 8,052 2,204 المطالبات المدفوعة  الطبي الدولي 
 

إن موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن التخطيط ألنشطة الشركة وتوجيهها والتحكم فيها ،   -
 التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة. بشكل مباشر أو غير مباشر ، ويتألفون من كبار المديرين 

يبين الجدول التالي الرواتب والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للسنة المنتهية في 
 : 2018و   2019ديسمبر  31

 
2018  2019  

 اإلدارة العليا الف ريال سعودي
 رواتب ومزايا أخرى  3,346  4,074

 مكافأة نهاية الخدمة  125  151
4,225  3,471  
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 )تتمة(  المعامالت مع األطراف ذات العالقة -22

2018  2019  
 مجلس اإلدارة واللجان  الف ريال سعودي

 رواتب ومزايا أخرى  1,392  9
 اإلجمالي 1,392  9

 
 وضريبة الدخلالزكاة  -23

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

 فيما يلي حركة المخصص خالل السنة:
  

 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

698,10 الرصيد في بداية السنة    8,298 
008,4 السنةالمحمل خالل    2,400 

 10,698  15,498 الرصيد في نهاية السنة
 

م، وفي السنوات السابقة، لم يتم تكوين مخصص لضريبة 2019 ديسمبر 31نظرًا لتكبد الشركة خسائر خالل السنة المنتهية في 
 الدخل في هذه القوائم المالية.  

 
 الوضع الزكوى  -ب

ة للزكاة وضريبة الدخل  السنةم الى الهيئة  2012يونيو    30قدمت الشركة االقرار الزكوى لفترة االثني عشر شهرا األولى المنتهية في  
م وللسنوات من 2013ديسمبر  31م إلى 2012فبراير  8)"الهيئة"(. وقدمت الشركة إقرارها الزكوى والضريبي للفترة الطويلة من 

 على شهادة زكاة مقيدة.   م وحصلت2018م الي  2014
 

م طالبت فيها الشركة بإلتزام زكاة اضافي  2014م الي  2011ة للزكاة وضريبة الدخل الربط النهائي للسنوات من  السنةاصدرت الهيئة  
 مليون ريال سعودي. وقدمت الشركة اعتراضا على ربط الهيئة وتعتقد االدارة ان نتيجة االعتراض ستكون في صالح  12.545بمبلغ  

 الشركة. وبالتالي لم يتم تكوين مخصص للزكاة في هذه القوائم المالية.  
 

إلى لجنة االستئناف بشأن الزكاة والضريبة ضد قرار لجنة االعتراض المبدئي لألعوام   اعتراضاً ، قدمت الشركة 2017خالل عام 
 اإللتزامات الزكوية اإلضافية.مليون ريال سعودي والمتعلق ب 12.545وقدمت ضمان بنكي بمبلغ  2014إلى   2011من 

 
تم احتساب الوعاء الزكوي استنادًا إلى فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعودي. تخضع انظمة الزكاة 

الزكاة على  إلى تفسيرات مختلفة والربوط التي ستصدرها الهيئة قد تختلف عن االقرارات الزكوية المقدمة من قبل الشركة. وتطبق 
 من المساهمين. ٪ 19من المساهمين بينما تطبق الضريبة على   81٪
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   رأس المال -24

مليون سهم  30مليون ريال سعودي مقسم إلى  300المصرح به والمكتتب والمدفوع  2019 ديسمبر 31بلغ رأس المال كما في  
 ريال سعودي. 10  قيمة السهم الواحد

مليون ريال  200ة غير العادية على زيادة رأس المال بمبلغ السنةم، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية 2018ديسمبر  12في 
سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية من خالل عرض سهمين لكل سهم واحد يمتلكه المساهم. تم االنتهاء من إجراءات 

  5.40مالت بمبلغ م. تكبدت الشركة تكلفة معا2019يناير  16إصدار أسهم حقوق األولوية وتم إيداع رأس المال اإلضافي في 
ديسمبر  31مليون ريال سعودي والمتعلقة بزيادة رأس المال والتي تم تحميلها مباشرة إلى قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في 

 م.  2018
 

 االحتياطي النظامي -25
٪ من صافي  20التأمين في المملكة العربية السعودية ، يتم تخصيص  القوانين المنظمة لقطاعمن  70فًقا لما تنص عليه المادة 

٪ من رأس المال المدفوع. لم يتم 100حتى يبلغ هذا االحتياطي  نظاميدخل المساهمين )بعد خصم الخسائر المرحلة( كاحتياطي 
 . السنةعمل أي احتياطي حيث تكبدت الشركة خسائر خالل 

 
   إدارة رأس المال -26

  األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة العوائد للمساهمين.تحدد 
تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم. 

المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر نشاطات الشركة.  يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس 
 من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم الشركة بتعديل توزيعات االرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم.  

ذات الصلة بهذه القوائم   تي فرضت خالل السنة الماليةمجلس اإلدارة، ان الشركة تمتثل بالكامل لمتطلبات رأس المال ال في رأيو 
 .المالية

من   4و  3الجدول  66تحتفظ الشركة برأس مالها وفًقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة 
تحافظ الشركة على هامش مالءة مالية الالئحة التنفيذية التي توضح بالتفصيل هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه. يجب أن 

 يعادل أعلى الطرق الثالث التالية وفًقا للوائح التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي: 
 مليون ريال سعودي. 100الحد األدنى المطلوب لرأس المال  -
 المالية أقساط التأمين.ة ءمالالهامش  -
 هامش المالئة المالية للمطالبات. -

  31تمتثل الشركة لجميع متطلبات رأس المال المفروضة خارجًيا بهامش مالءة مالية سليم. يتكون هيكل رأس مال الشركة كما في 
مليون ريال سعودي( وخسائر   100:  2018ديسمبر    31مليون ريال سعودي )  300من رأس المال المدفوع بقيمة    2019ديسمبر  

 المركز المالي.   قائمةمليون ريال سعودي( في  44.71: 2018ديسمبر  31ي )مليون ريال سعود 150.86متراكمة بقيمة 
 يرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل الفترة المالية المذكورة.

 
 أحداث الحقة -27

هـ ، أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض  1441جمادى األول  23الموافق  م 2020يناير  18، في السنةنهاية ل في فترة الحقة
  م 2020يناير  19مع الخسائر المتراكمة. وبناًء عليه ، في  االطفاءمليون ريال سعودي من خالل  150 بلغرأس مال الشركة بم

هـ ، أعلنت الشركة في تداول عن تخفيض رأس المال وعينت مستشاًرا مالًيا لبدء عملية التخفيض.   1441جمادى األول    24الموافق  
اإلجراءات  الستيفاءالتنظيمية  الجهات، فإن الشركة بصدد الحصول على موافقة المالية قوائماعتباًرا من تاريخ الموافقة على هذه ال

 .القانونية األخرى 
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 )تتمة(  أحداث الحقة -27

 خارجهاو الشعبية  الصين    جمهورية  وانتشر في جميع أنحاء  م2020( في أوائل عام  Covid-19وجود فيروس تاجي جديد )تم تأكيد  
 بقطاعالتجارية والنشاط االقتصادي وزيادة في مطالبات التأمين المتعلقة بشكل رئيسي  االعمال، مما تسبب في اضطرابات في 

. نظًرا ألن الوضع الماليالمركز    ةقائم. تعتبر الشركة أن هذا التفشي حدث غير قابل للتعديل في  مناطقاألعمال الطبي في تلك ال
الشركة.   في تقديراتسريع، فإننا ال نعتبر أنه من الممكن تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل لهذا التفشي  يتسم بالتطور الو   غير مستقر

في تقديرات الشركة لاللتزامات النهائية للمطالبات مخصص مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  سيتم النظر في تأثير هذا التفشي على  
 . م 2020في عام 

 
 الخسارة للسهم  -28

 تم احتساب الخسارة للسهم بتقسيم صافي الخسارة للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة والقائمة للسنة. 
 

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي عن الفترة السابقة ليعكس عنصر المكافأة إلصدار السهم الصحيح   (أ
 : "ربحية السهم" على النحو التالي 33المحاسبة الدولي  كما هو مطلوب في معيار

 2019  2018 
 ألف ريال سعودي 

000,10 يناير  1إصدار أسهم عادية في    000,10  
 5,673  - تأثير المكافأت في األسهم المصدرة

 -  19,411 تأثير اصدار األسهم 
 15,673  29,411 السنة نهاية في الرصيد

 
وهو نسبة من سعر الحقوق النظرية   1.57تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للفترة السابقة باستخدام عامل تعديل 

ريال للسهم العادي في اليوم األخير بتاريخ التي تم تداول األسهم فيها  21.88ريال للسهم العادي وسعر اإلغالق   13.96السابقة 
 . قبل اإلصدار

 : اب خسارة السهم األساسية والمخففة على النحو التالييتم احتس (ب
 )المعدلة( 2018  2019 
 ألف ريال سعودي 

 (94,235)  (106,152) (32صافي الخسارة للسنة )إيضاح 
 15,673  29,411 المتوسط المرجح للعدد األسهم العادية

 (6.01)  (3.61) )المعدلة( – خسارة السهم األساسية والمخففة
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 مصروفات عمومية وإدارية -29
2018  2019 

 

 عمليات التامين الف ريال سعودي
 تكاليف الموظفين 35,312  39,536

(21االستهالك )االيضاح  959  801  
( 11إطفاء )اإليضاح  808  942  
 مصروفات اإليجار 4,645  160

 أتعاب قانونية ومهنية 2,206  1,696
 تكاليف إصالح وصيانة 2,925  2,460

 مصروفات تسويق 95  435
 مصروفات أخرى  3,254  3,739

49,769  50,204  
 

2018  2019 
 

  الف ريال سعودي
 عمليات المساهمين   

 أتعاب قانونية ومهنية 463  2,106
 مصروفات متعلقة باالستثمار 328  235
 اشتراكات 1,083  415
 اتعاب لجان 1,392  10

 أخرى  412  433
3,199  3,678  

52,968  53,882  
 

 إدارة المخاطر -30
تكمن المخاطر في نشاطات الشركة بشكل متأصل ولكن تدار عن طريق عمليات التحديد المستمرة, القياس والمراقبة والهدف من  

 ذلك هو تحديد الخطر والسيطرة عليه. 
عمليات إدارة المخاطر تكون جوهرية في نمو الشركة علمًا بأن أي فرد في الشركة يتحمل المسؤلية تجاه المخاطر التى تتعرض لها 

 حدود اختصاصاته ومسؤليته. تتمثل سياسة الشركة في مراقبة مخاطر االعمال من خالل عمليات التخطيط االستراتيجي.
 والخبرات المتوفرة على المخاطر المتأصلة التي تتعرض لها الشركة. تدرس اإلستراتيجية تأثير ظروف السوق 

 هيكل إدارة المخاطر
 مجلس االدارة:

 إن مجلس اإلدارة مسؤول عن النهج الشامل إلدارة المخاطر والموافقة على استراتيجيات ومبادئ إدارة المخاطر.
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 )تتمة( إدارة المخاطر -30

 لجنة التدقيق: 
يتم تعيين لجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة. تساعد لجنة التدقيق المجلس في القيام بمسؤولياته فيما يتعلق بتقييم جودة وسالمة 

مراجعة الحسابات وسالمة الضوابط الداخلية للشركة. يتم تلخيص المخاطر التي تواجهها الشركة   ،إدارة المخاطر المالية،التقارير 
 والطريقة التي يتم بها تخفيف هذه المخاطر من قبل اإلدارة أدناه.

 مخاطر التأمين 
ترية اللتزامات التأمين. الهدف مخاطر التأمين هي مخاطر أن المطالبات الفعلية المستحقة لحاملي وثائق التأمين تتجاوز القيمة الدف

من عمليات التأمين هو ضمان وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات. تدير عمليات التأمين هذه المخاطر من خالل ضمان  
ى عقود  أن يتم التغطية من خالل إعادة التأمين المناسب لتقييد أقصى خسارة مستحقة الدفع ألي مطالبة فردية. ال تصدر الشركة سو 

 قصيرة األجل ال تتجاوز سنة واحدة فيما يتعلق بالمخاطر الطبية.
 
 مقدار المطالبات ومدى تكرارها: 

يمكن أن يتأثر مقدار المطالبات ومدى تكرارها بعدة عوامل. الشركة ال تكفل إال المخاطر الطبية. تم تصميم التأمين الطبي لتعويض 
عالج مرض, تعب أو إصابة. يتم تقديم التأمين الطبي بشكل أساسي للعمالء من  حاملي الوثائق عن المصاريف المتكبدة في

الشركات ويتم تغطية عدد كبير من األشخاص بموجب وثيقة التأمين. يتم عادًة معالجة المطالبات وتسويتها خالل عام واحد من 
 وقوع الحدث المؤمن. هذا يساعد على التخفيف من مخاطر التأمين. 

 
 رافي للمخاطر:التركيز الجغ

 يتركز التعرض لمخاطر التأمين الخاصة بحاملي وثائق الشرکة في المملکة العربية السعودية. 
 

 المراجعة االكتوارية المستقلة للمطالبات واحتياطيات المطالبات:
تقديرات معقولة محايدة الغرض من العملية المستخدمة لتحديد االفتراضات الحتساب احتياطي المطالبة غير المسددة أن تؤدي إلى  

للنتيجة األكثر احتمااًل أو متوقعة. إن طبيعة العمل تجعل من الصعب للغاية التنبؤ بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة ألي مطالبة 
معينة والتكلفة النهائية للمطالبات المبلغة. يتم تقييم كل مطالبة تم إخطارها على أساس منفصل لكل حالة على حدة مع إيالء  

عتبار الواجب لظروف المطالبة والمعلومات المتاحة من مقدمي الخدمات واألدلة التاريخية لحجم المطالبات المماثلة. تتم مراجعة اال
 .تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها عند توفر معلومات جديدة

 
بشكل عام إلى درجة أكبر من عدم اليقين من تقدير تكلفة تسوية المطالبات    مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنهامخصص  يخضع تقدير  

التي تم إبالغ الشركة بها بالفعل ، وفي هذه الحالة تتوفر معلومات حول حالة المطالبة. تأخذ عملية التقدير في االعتبار نمط 
 . 3فاصيل ، يرجى الرجوع إلى المالحظة  اإلبالغ عن المطالبات السابقة وتفاصيل برامج إعادة التأمين. لمزيد من الت

 
 Chainيتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات المعلقة باستخدام مجموعة من تقنيات إسقاط المطالبات االكتوارية القياسية ، مثل 

Ladder  وBornheutter-Ferguson  وCape Cod .وطرق نسبة الخسارة المتوقعة 
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 ة(إدارة المخاطر )تتم -30

 )تتمة(  المراجعة االكتوارية المستقلة للمطالبات واحتياطيات المطالبات:
 

 األمور الحساسة:
يتم إجراء التحليل أدناه لتحركات محتملة بشكل معقول في االفتراضات الرئيسية مثل نسبة الخسارة النهائية مع بقاء جميع االفتراضات 

 المطلوبات وصافي الخسارة للسنة. األخرى ثابتة مما يوضح التأثير على صافي 
 

  التغير في االفتراضات التأثير على صافي الخسارة للسنة
 الف ريال سعودي

عمليات التامين –معدل الخسارة النهائية     
2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  5% ± 4,922 ±  
2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  5% ± 12,196 ±  

 
 التأمينمخاطر إعادة 

البات أو المطالبات طالم نكبير م محج  نض للخطر المالي الناتج عرأجل تقليل التع نى، مراألخ نبالتعاون مع شركات التأمي
. توفر ترتيبات ناض إعادة التأميرى ألغراف أخطرد مع أوار العمل االعتيادي في عقطة، تدخل الشركة في إرذات القيمة الكبي

کبر في األعمال، وتسمح لإلدارة بالتحكم فى التعرض للخسائر المحتملة الناتجة عن مخاطر کبيرة، وتوفر إعادة التأمين ھذه تنوعًا أ
 قدرة إضافية للنمو.

عالوة على ذلك، لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين.  
". تغطى إتفاقية -Poors "AAو  قياسيوز الخسائر لحد معين مع شركة إعادة تأمين دولية مع تصنيف لدى الشركة إتفاقيات تجا

 إعادة التأمين هذه جميع العقود الفردية والجماعية الصادرة عن عمليات التأمين في المملكة العربية السعودية.
إن التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بحصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ 

 ألف ريال(.  8,570:  2018ديسمبر  31ألف ريال سعودي ) 1,128عنها واحتياطي عجز أقساط التأمين هو 
 

 مخاطر اإلطار التنظيمي
طلبات تنظيمية في المملكة العربية السعودية. وال تنص هذه اللوائح على الموافقة على األنشطة ورصدها  تخضع عمليات الشركة لمت

فحسب، بل تفرض أيًضا بعض األحكام التقييدية )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر التقصير واإلعسار من جانب شركات 
 .التأمين في الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند ظهورها

 
 إدارة مخاطر رأس المال )المالءة المالية(

يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. يتم وضع هذه المتطلبات لضمان هامش مالءة مالية  
أعمالها وتعظيم قيم كافية. يتم وضع أهداف إضافية من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال السليمة من أجل دعم أهداف 

 العوائد للمساهمين.
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 )تتمة(  إدارة مخاطر رأس المال )المالءة المالية(
تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم. 

 مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. يتم إجراء تعديالت على 
 تلخص المعلومات التالية الحد األدنى لرأس المال التنظيمي للشركة:

2018 
 2019  ألف ريال سعودي

 ألف ريال سعودي
 
 

المال النظامي رأس الحد األدنى من  100,000  100,000  
 

 الماليةالمخاطر 
تتمثل األدوات المالية الرئيسية للشركة في النقد وما في حكمه، ودائع المرابحة، األقساط المستحقة القبض، مدينون إعادة التأمين، 
مبالغ مستحقة أخرى، استثمارات، مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة، مبالغ مستحقة من عمليات التأمين، مطالبات مستحقة، 

المبالغ المستحقة    ،المبالغ المستحقة لعمليات المساهمين  الدفع،ولم يتم اإلبالغ عنها، أرصدة إعادة التأمين مستحقة  مطلوبات متكبدة  
 أللطراف ذات عالقة وبعض المطلوبات األخرى.

السوق,   ال تدخل الشركة في معامالت مشتقة. تتمثل المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة في مخاطر أسعار 
مخاطر أسعار العمولة, مخاطر العمالت األجنبية, مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يراجع مجلس اإلدارة ويوافق على سياسات 

 إدارة كل من هذه المخاطر ويتم تلخيصها أدناه:
 مخاطر سعر السوق 

 أسعار السوق. مخاطر أسعار السوق هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في 
تتعرض عمليات المساهمين لمخاطر السوق فيما يتعلق باإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الخاصة بهم.  

٪، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى 5إن التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بنسبة  
 ألف ريال سعودي(. 385:  2018ألف ريال سعودي ) 639تة، سيؤثر على عمليات المساهمين بمبلغ ثاب

 مخاطر نسبة العمولة
.  تنشأ مخاطر نسبة العمولة من احتمالية أن تؤثر التغيرات في نسبة العمولة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية

ابحة الخاصة بها واإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. تقوم رلة على ودائع المونسبة العم طركة لمخارض الشرتتع
الشركة بإيداع ودائع المرابحة التي يمكن تحقيقها في غضون ثالثة أشهر أو أكثر من ثالثة أشهر، باستثناء الودائع المقيدة التي  

بحيث ال تحصل الشركة على أي عمولة عليها. تدير   السعودية،في المملكة العربية  يلزم االحتفاظ بها وفًقا للوائح المعمول بها
ت اإلدارة مخاطر نسبة العمولة عن طريق مراقبة التغيرات في نسبة العموالت بالعمالت التي يتم بها إيداع ودائعها. يتم إدارة االستثمارا

 .المحتفظ بها حتى االستحقاق من قبل مدير المحفظة المتوفرة
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 )تتمة(  مخاطر نسبة العمولة

 ديسمبر: 31فيما يلي تفاصيل تواريخ استحقاق الفئات الرئيسية لألوراق المالية التي تحمل عمولة في 
 

  المجموع
ال يوجد 

  أجل محدد
أكثر من  

  سنة
ثالث أشهر إلى  

  سنة واحدة
اقل من  

المساهمينعمليات  ثالث أشهر  

ريال سعودي ألف  2019 
 ودائع مرابحة  62,767  76,036  -  -  138,803

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

198,973  -  60,170  76,036  62,767  
         2018 

 ودائع مرابحة 40,215  82,882  -  -  123,097

استثمارات محتفظ بها  -  -  5,000  -  5,000
 حتى تاريخ االستحقاق

128,097  -  5,000  82,882  40,215  
. تم تحديد آجال استحقاق الودائع  2018و 2019ديسمبر  31تحمل عمولة كما في  موجوداتلم يكن لدى عمليات التأمين أي 

 المالي، إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.على أساس الفترة المتبقية، في تاريخ بيان المركز 
 

 ديسمبر: 31كما في  فيما يلي نسب العمولة المطبقة على األدوات المالية التي تدفع عليها عمولة
2018  2019  

 عمليات المساهمين   
 ودائع مرابحة مسجلة بالريال السعودي 2,91%  2,37٪
تاريخ االستحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى  3,62%  2,24٪  

 
لم تقم الشركة بإيداع عمالت غير الريال السعودي, تشمل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق سندات عمالت محلية 

 وأجنبية معًا.
 المتغيرات االخري:تعكس المعلومات التالية درجة حساسية عمليات المساهمين للتغيرات المحتملة في نسب العمولة مع ثبات كافة 

2018  2019  
ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف    عمليات المساهمين 

 زيادة في نسب العموالت بمقدار مائة نقطة أساس       1,990  1,281
 انخفاض في نسب العموالت بمقدار مائة نقطة أساس  (1,990)  (1,281)
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 األجنبيةمخاطر العمالت 

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تعتقد اإلدارة أن 
هناك مخاطر ضئيلة للخسائر بسبب تقلبات أسعار الصرف حيث أن الشركة تتعامل بشكل أساسي بالريال السعودي وبالدوالر  

 مربوط بالدوالر األمريكي.األمريكي. الريال السعودي 
 

 مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف أداة مالية على الوفاء بالتزامه وتسببه في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  

رة على االئتمان تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها فيما يتعلق بالعمالء من خالل اتباع سياسة الشركة للسيط
 ومراقبة المبالغ المستحقة غير المسددة بشكل مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون المعدومة. 

بالنسبة لجميع فئات األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة، يكون الحد األقصى لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفترية كما هو  
ز تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية. تحتفظ الشركة  موضح في قائمة المركز المالي. يترك

بالتعرض للمخاطر ضمن الحدود. تم تعيين هذه الحدود على أساس أنواع التعرضات والتصنيف االئتماني أو الوضع المالي للطرف 
يتعلق باألطراف األخرى من خالل وضع ودائع لدى بنوك ذات    ا فيماھالمقابل. تسعی الشرکة إلی إدارة مخاطر االئتمان الخاصة ب

 أو أعلى(.  Aسمعة جيدة. تدخل الشركة في عقود إعادة تأمين مع أطراف معترف بها وذات جدارة ائتمانية )مصنفة حسب الفئة 
 

 مخاطر معدل التأمين 
 يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي 

 
2018  2019  

 عمليات التأمين الف ريال سعودي
( 5نقد لدى البنوك )ايضاح رقم  14,590  16,484  
 ( 7، صافي )ايضاح رقمتأمين مدينةأقساط  44,859  17,429

 من إعادة التامين ذمم مدينة 2,995  -
 حصة معيدي التامين من المطالبات تحت التسوية 1,034  5,857
 حصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها  94  2,103

 حصة معيدي التامين من إحتياطي عجز أقساط التأمين  -  610
 مبلغ مستحق من عمليات المساهمين 93,217  96,298

 ذمم مدينة أخرى  185  185
138,966  156,974  

 
 
 
 
 
 



218 | رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني

المالم  

 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

- 55 - 

 إدارة المخاطر )تتمة( -30
 )تتمة(مخاطر معدل التأمين 

 

 
يبين الجدول التالي معلومات تتعلق بتعرض الشركة لمخاطر االئتمان عن طريق تصنيف الموجودات وفقًا للتصنيف االئتماني 
للشركات المدينة. تعتبر درجة اإلستثمار هي أعلى تصنيف ممكن. وفيما يتعلق بالموجودات خارج مدى درجة االستثمار يتم تصنيفها 

 و تجاوزت مدى االستحقاق لكن لم تنخفض قيمتها. كدرجة غير استثمارية )مرضية( ا
 

    الدرجة غير االستثمارية 

 المجموع
تجاوزت مدة  
استحقاقها لكن لم 

 تنخفض قيمتها

 
 مرضى 

درجة   
 الموجودات المالية لعمليات التأمين استثمار

  ألف ريال سعودي
 النقد وما في حكمه  14,572  -  -  14,572
 أقساط تامين مستحقة , صافي  -  36,376  8,483  44,859
 مبالغ مستحقة القبض من إعادة التامين -  2,995  -  2,995
 حصة معيدي التامين من المطالبات تحت التسوية -  1,034  -  1,034

حصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ  -  94  -  94
 عنها

مستحق من عمليات المساهمينمبلغ  -  93,217  -  93,217  
أخرى أرصدة مدينة  -  185  -  185  

2019ديسمبر  31كما في  14,572  133,901  8,483  156,956  
 
 
 
 

2018  2019  
 عمليات المساهمين الف ريال سعودي

( 5نقد لدى البنوك )ايضاح رقم  62,785  40,237  
( 6ودائع مرابحة )ايضاح  76,036  82,882  
 استثمارات متحفظ بها لالستحقاق 60,170  5,000

 وديعة نظامية 40,000  30,000
أخرى ذمم مدينة  5,814  3,437  

161,556  244,805  
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 مخاطر معدل التأمين )تتمة(

 

 
   الدرجة غير االستثمارية 

تجاوزت مدة استحقاقها لكن   المجموع
 الموجودات المالية لعمليات درجة استثمار  مرضى   لم تنخفض قيمتها

 المساهمين
  الف ريال سعودي

 النقد وما في حكمه  62,785  -  -  62,785
 استثمارات 60,170  -  -  60,170
 ذمم مدينة اخرى  -  5,814  -  5,814

 وديعة نظامية 45,000  -  -  45,000
م2019ديسمبر  31كما في  167,955  5,814  -  173,769  

   الدرجة غير االستثمارية 
  

تجاوزت مدة استحقاقها لكن   المجموع
استثماردرجة   مرضى   لم تنخفض قيمتها   

  الف ريال سعودي
 النقد وما في حكمه  40,237  -  -  40,237
 استثمارات 5,000  -  -  5,000
 ذمم مدينة اخرى  -  3,437  -  3,437

 وديعة نظامية 30,000  -  -  30,000
م 2018ديسمبر  31كما في  75,237  3,437  -  78,674  

 

 )تتمة( الموجودات المالية لعمليات التأمين    الدرجة غير االستثمارية

 المجموع
تجاوزت مدة استحقاقها  

 لكن لم تنخفض قيمتها
 

 مرضى
 

 درجة استثمار
 
 

  ألف ريال سعودي
 النقد وما في حكمه  16,454  -  -  16,454
صافي  ،مدينةأقساط تامين  -  2,189  15,240  17,429  
إعادة التامينمن ذمم مدينة  -  5,857  -  5,857  
 حصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها -  2,107  -  2,107

 حصة معيدي التامين من إحتياطي عجز أقساط التأمين  -  610  -  610
 مبلغ مستحق من عمليات المساهمين -  96,298  -  96,298

أخرى أرصدة مدينة  -  185  -  185  
2018ديسمبر  31كما في  16,454  107,246  15,240  138,940  
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 السيولةمخاطر 
 

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية. يمكن ان تنتج 
مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع اصل مالي بسرعة بملغ قريب من قيمته العادلة. تتم مراقبة احتياجات الشركة من السيولة  

شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر اموال سائلة كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها. جميع موجودات الشركة  على اساس  
 الموجودات غير الملموسة والوديعة النظامية حيث أنها غير متداولة في طبيعتها. ، والمعدات ممتلكاتهي متداولة باستثناء ال

أرصدة إعادة تأمين مستحقة الدفع, مبلغ مستحق لعمليات التأمين,  ،للشركة من المطالبات تحت التسويةتتكون المطلوبات المالية 
مبلغ مستحق لجهات ذات عالقة وبعض المطلوبات االخرى. جميع المطلوبات المالية ال تدفع عليها عمولة ومن المتوقع أن يتم  

 ستثناء مكافأة نهاية الخدمة والتي هي غير متداولة في طبيعتها.شهر من تاريخ قائمة المركز المالي با 12سدادها خالل 
 

 اإلستحقاق أوضاع
تم استبعاد األقساط غير المكتسبة من التحليل ألنها ليست التزامات تعاقدية. يلخص الجدول أدناه مالمح تواريخ استحقاق المطلوبات 

 المخصومة: المالية للشركة بناًء على اإللتزامات التعاقدية المتبقية غير
 

 
 
 
 
 
 
 

2019 
متغيرتاريخ استحقاق  المجموع  حتى سنة واحدة أكثر من سنة واحدة 

  ألف ريال سعودي
 المطلوبات المالية لعمليات التامين       

، مطالبات متكبدة وغير مطالبات تحت التسوية 58,718  -  -  58,718
 واحتياطيات فنية اخرى  مبلغ عنها

إعادة تامين مستحقة الدفع دائنةذمم  -  -  -  -  
أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات  34,994  -  5,934  40,928  
99,646  5,934  -  93,712  

 المطلوبات المالية للمساهمين       
أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات  4,730  -  -  4,730  

 مجموع المطلوبات المالية 98,442  -  5,934  104,376
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30

 اإلستحقاق أوضاع

 
 السيولة مخاطر

ال يوجد مطلوبات في تاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وان جميعها مستحقة السداد وفق األسس 
 االستحقاق التعاقدي والمتوقع للمطلوبات المالية للشركة .المذكورة أعاله. ال توجد فروقات بين تاريخ  

 مخاطر التشغيل
،  عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات  الناتجة المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة 

خدمات الشركة ، ومن العوامل   قدميلشركة أو خارجًيا لدى م إما داخلًيا داخل ا  ، التكنولوجيا والبنية التحتية الداعمة لعمليات الشركة 
الخارجية بخالف االئتمان ، مخاطر السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة بشكل عام  

 لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة الشركة.
لتشغيلية وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية والضرر بسمعتها مع تحقيق هدفها يتمثل هدف الشركة في إدارة المخاطر ا 

االستثماري في توليد عوائد للمستثمرين. تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس 
 :   التالية اإلدارة. تشمل هذه المسؤولية الضوابط في المجاالت  

 متطلبات الفصل المناسب بين الواجبات واألدوار والمسؤوليات ؛ •
 ومراقبة المعامالت ؛  التسويات متطلبات   •
 االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى ؛ •
 توثيق الضوابط واإلجراءات ؛ •
 واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛  الرقابية   الضوابط   متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية •
 المعايير األخالقية والتجارية ؛ و  •
 سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر  •

 
 
 
 

2018 
 حتى سنة واحدة  أكثر من سنة واحدة  ال يوجد تاريخ استحقاق ثابت المجموع

 ألف ريال سعودي
 المطلوبات المالية لعمليات التامين       

أخرى مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية  63,364  -  -  63,364  
إعادة تامين مستحقة الدفع دائنة ذمم 939  -  -  939  

 مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى  66,462  -  5,808  72,270
136,573  5,808  -  130,765  

 المطلوبات المالية للمساهمين       
ومطلوبات اخرى مصروفات مستحقة  6,963  -  -  6,963  

143,536  5,808  -  ,728137  مجموع المطلوبات المالية 
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المالم  

 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 إضافيةمعلومات  -31
 قائمة المركز المالي  (أ
 

م 2018ديسمبر  31 م2019 ديسمبر 31    

 اإلجمالي
عمليات 
 المساهمين

عمليات 
 التامين

عمليات  اإلجمالي 
 المساهمين

عمليات 
 الموجودات التأمين

  ألف ريال سعودي
 نقد وما في حكمه 14,590 62,785 77,375  16,484 40,237 56,721
82,882 

 
 ودائع مرابحة قصيرة األجل  - 76,036 76,036  - 82,882

 أقساط التأمين, بالصافي  44,859 - 44,859  17,429 - 17,429
 ذمم مدينة معيدي التأمين ، بالصافي   2,995  2,995    

5,857 - 5,857  1,034 - 1,034 
حصة معيدي التامين من المطالبات 

 تحت التسوية 

2,103 - 2,103  94 - 94 
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 المتكبدة و غير المبلغ عنها

610 - 610  - - - 
حصة معيدي التأمين من احتياطي 

أقساط التأمينعجز   
 تكاليف اقتناء وثائق التامين المؤجلة  2,851 - 2,851  1,035 - 1,035
 االستثمارات - 72,950 72,950  - 12,695 12,695
 مستحق من عمليات المساهمين 93,217 - 93,217  96,298 - 96,298

15,381 1,119 14,262  14,975 2,322 12,653 
وموجودات مصروفات مدفوعة مقدمًا 

 أخرى 
 ممتلكات ومعدات  2,392 - 2,392  2,446 - 2,446
 موجودات غير ملموسة 1,106 - 1,106  1,161 - 1,161
30,000 30,000 -  ,00045  وديعة نظامية - 45,000 
 إيراد مستحق عن الوديعة النظامية - 3,492 3,492  - 2,318 2,318

326,936 169,251 157,685  438,376 262,585 175,791  
 يخصم : استبعاد العمليات المتداخلة  (93,217) - (93,217)  (96,298) - (96,298)
 إجمالي الموجودات 82,574 262,585 345,159  61,387 169,251 230,638
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المالم  

 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 )تتمة(  إضافيةمعلومات  -31

 المركز المالي )تتمة(  ( قائمةأ
 

م 2018ديسمبر  31 م2019 ديسمبر 31    

 اإلجمالي
عمليات 

 المساهمين
عمليات 
 اإلجمالي  التامين

عمليات 
 المطلوبات عمليات التأمين المساهمين

  ألف ريال سعودي

71,107 4,645 66,462  36,232 1,238 34,994 
مصروفات مستحقة ومطلوبات 

 أخرى 
 ذمم دائنة لمعيدي التأمين - - -  939 - 939

 أقساط تأمين غير مكتسبة 75,920 - 75,920  20,338 - 20,338
 المطالبات تحت التسوية 21,431 - 21,431  44,408 - 44,408
 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 18,493 - 18,493  15,943 - 15,943
 احتياطي عجز اقساط التأمين 17,335 - 17,335  2,441 - 2,441

أخرى احتياطيات فنية  1,460 - 1,460  572 - 572  
 مستحق لعمليات التامين - 93,217 93,217  - 96,298 96,298
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 5,934 - 5,934  5,808 - 5,808

 الزكاة وضريبة الدخل  - 15,498 15,498  - 10,698 10,698

إيراد عمولة مستحقة الى مؤسسة   - 3,492 3,492  - 2,318 2,318
 النقد العربي السعودي

270,870 113,959 156,911  289,012 113,445 175,567  
   : استبعاد العمليات المتداخلةيخصم - ( 93,217) ( 93,217)  - (96,298) (96,298)

 إجمالي المطلوبات 175,567 20,228 195,795  156,911 17,661 174,572
 حقوق المساهمين       

 رأس المال  - 300,000 300,000  - 100,000 100,000
 الخسائر المتراكمة - ( 150,860) (150,860)  - (44,708) (44,708)

 إجمالي حقوق المساهمين - 149,140 149,140  - 55,292 55,292

مكافأة نهاية  إحتياطي إعادة قياس  224 - 224  774 - 774
 المتعلقة بعمليات التأمين  الخدمة

56,066 - 774  224 - 224  
 ةيلكالمإجمالي المطلوبات وحقوق  175,791 169,368 345,159  157,685 72,953 230,638
 االلتزامات والتعهدات - 12,545 12,545  500 12,545 13,045
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المالم  

 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 )تتمة(  إضافيةمعلومات  -31
 )تتمة(   قائمة الدخل (ب
 

 

  م2019 م 2018
  )باأللف ريال سعودي(

 اإلجمالي
عمليات  

 المساهمين
عمليات  

 التامين
عمليات   اإلجمالي 

 المساهمين
 اإليرادات  عمليات التامين 

     

 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة     
 افراد  - 1,423  -  1,423 375  -  375

 منشأت متناهية الصغر - 2,381  -  2,381 1,743  -  1,743
 منشأت صغيرة - 19,082  -  19,082 19,085  -  19,085
 منشأت متوسطة - 47,418  -  47,418 39,997  -  39,997
 منشأت كبيرة - 83,724  -  83,724 77,044  -  77,044

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 154,028  -  154,028  138,244  -  138,244
 االجنبي - مصاريف فائض الخسارة -  -  -  ( )22,358  -  ( )22,358

 صافي األقساط المكتتبة 154,028  -  154,028  115,886    115,886

التغيرات في أقساط التأمين غير   ( 55,582)    (55,582)  128,039  -  128,039
 المكتسبة ، صافي 

 صافي أقساط التأمين المكتسبة 98,446  -  98,446  243,925  -  243,925
 إجمالي اإليرادات  98,446  -  98,446  243,925  -  243,925

 تكاليف ومصروفات االكتتاب           
 إجمالي المطالبات المدفوعة  139,694  -  139,694  289,273  -  289,273

حصة معيدي التأمين من المطالبات  ( 6,933)  -  (6,933)  ( 28,021)  -  ( 28,021)
 المدفوعة 

 صافي المطالبات المدفوعة 132,761  -  132,761  261,252  -  261,252
 في المطالبات تحت التسويةالتغيرات  ( 18,154)    (18,154)  4,009    4,009

في المطالبات المتكبدة و التغيرات  4,559  -  4,559  530  -  530
 الغير مبلغ عنها

 صافي المطالبات المتكبدة 119,166  -  119,166  265,791  -  265,791
 احتياطي عجز أقساط التامين 15,504  -  15,504  1,831  -  1,831

 احتياطيات فنية أخرى  888  -  888  85  -  85
 تكاليف اقتناء وثائق التأمين 4,451  -  4,451  14,779  -  14,779
 مصروفات اكتتاب أخرى  3,413  -  3,413  4,369    4,369

مصروفات صافي تكاليف و  143,422  -  143,422  286,855  -  286,855
 االكتتاب

   )الخسارة( نتائجصافي  (44,976)  -  (44,976)  ( 42,930)  -  ( 42,930)            
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المالم  

 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

- 62 - 

 )تتمة(  إضافيةمعلومات  -31
 ب(  قائمة الدخل )تتمه(  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 2018ديسمبر  31 م2019 ديسمبر 31    

 اإلجمالي
عمليات 

 المساهمين
عمليات 
 التامين

عمليات  اإلجمالي 
 المساهمين

عمليات 
 التأمين

 

   ألف ريال سعودي
)مصروفات(/دخل التشغيل        

 األخر
122 - 122  9,962) ) - 9,962) ديون مشكوك  ( / رد مخصص) (

 فيها
(52,968 )  مصروفات عمومية وإدارية  (50,204) (3,678) (53,882)  (49,769) (3,199) 

 ايراد عموالت عن الودائع  - 6,666 6,666  - 3,849 3,849
من االستثمار غير محقق ربح - 802 802  - 92 92  

(48,905 ) إجمالي )مصروفات(/دخل  (60,166) 3,790 (56,376)  (49,647) 742 
 التشغيل اآلخر

(91,835 )  صافي الخسارة للسنة (105,142) 3,790 (101,353)  (92,577) 742 

صافي الدخل المسند إلى   - - -  - - -
 عمليات التأمين

(91,835 ) صافي )الخسارة(/ الدخل للسنة  (105,142) 3,790 (101,353)  (92,577) 742 
 المسند إلى عمليات المساهمين 

(2,400) (2,400) -  (4,800)  (4,800 )  مصروف الزكاه  - 
 صافي الخسارة للسنة (105,142) (1,010) (106,152)  (92,577) (1,658) (94,235)

الخسارة للسهم )بالريال        
 السعودي(

المتوسط المرجح لعدد األسهم   - - 29,411  - - 15,673
)باآلالف(العادية القائمة   

(01.6 )  - -  (61.3) الخسارة األساسية والمخففة   - - 
 للسهم للسنة )بالريال السعودي( 
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المالم  

 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 )تتمة(  إضافيةمعلومات  -31

 ج( قائمة الدخل الشامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 2018ديسمبر  31 م2019 ديسمبر 31    

 اإلجمالي
عمليات 

 المساهمين
عمليات 
 التامين

عمليات  اإلجمالي 
 المساهمين

عمليات 
 التأمين

 

    ألف ريال سعودي
السنة المسند إلى   خسارةصافي  - (106,152) (106,152)  - ( 94,235) ( 94,235)

 المساهمين
 دخل /)خسارة( شاملة اخرى  - - -  - - -

من   ةاإلكتواري ( / الخسارةالربح) (550) - (550)  774 - 774
 إلتزام المنافع المحددة 

 اجمالي الخسارة الشاملة للسنة  (550) (106,152) (106,702)  774 (94,235) (93,461)
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المالم  

 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

- 64 - 

 )تتمة(  إضافيةمعلومات  -31
 د( قائمة التدفقات النقدية 

م2018ديسمبر  31 م 2019  ديسمبر  31    

عمليات  اإلجمالي 
 المساهمين

عمليات 
عمليات   اإلجمالي  التأمين

 المساهمين 
عمليات  
 التأمين 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  ألف ريال سعودي 
 صافي خسارة السنة  - (101,352) (101,352) - (91,835) (91,835)

 التعديالت على العناصر غير النقدية      
 استهالك ممتلكات ومعدات 959 - 959 801 - 801
 اطفاء موجودات غير ملموسة  808 - 808 942 - 942

 أرباح بيع ممتلكات ومعدات - - - - - -
(122)  - (122)  مخصص ديون مشكوك فيها 9,962 - 9,962 

 ارباح غير محققة من االستثمار - (655) (655) - (57) (57)
الخصومات بالصافي اطفاء  - (147) (147) - (35) (35)  

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  1,159 - 1,159 2,834 - 2,834
(87,472) (91,927) 4,455 (89,266) (102,154) 12,888  

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:      
 اقساط تأمين، بالصافي (34,392) - (34,392) 97,583 - 97,583

 ذمم مدينة معيدي التأمين (5,995) - (5,995) - - -
 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة - - - - - -

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  4,823 - 4,823 (5,857) - (5,857)

(1,305) - (1,305) 2,009 - 2,009 
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير 

 المبلغ عنها
 حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز األقساط  610 - 610 (610) - (610)

       
 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة (1,816) - (1,816) 7,889 - 7,889

 مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  1,609 (1,203) 406 13,544 (198) 13,346
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  (31,468) (3,407) (34,875) 43,720 4,378 48,098

 ذمم دائنة لمعيدي التأمين (939) - (939) 66 - 66
 اقساط تأمين غير مكتسبة 55,582 - 55,582 (128,039) - (128,039)

 مطالبات تحت التسوية  (22,977) - (22,977) 9,866 - 9,866
مبلغ عنهامطالبات متكبدة غير  2,550 - 2,550 1,835 - 1,835  
 احتياطي عجز أقساط التامين 14,894 - 14,894 2,441 - 2,441

 احتياطيات فنية أخرى  888 - 888 85 - 85
 مستحق لعمليات التامين - (3,081) (3,081) - 59,095 59,095

 مستحق من عمليات المساهمين 3,081 - 3,081 (59,095) - (59,095)
األنشطة التشغيلية  المستخدم فيصافي النقد  1,347 (109,845) (108,498) (13,422) (28,652) (42,074)  

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوع (1,583) - (1,583) (459) - (459)
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المالم  

 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 )تتمة(  إضافيةمعلومات  -31

 د( قائمة التدفقات النقدية )تتمة(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م 2019  ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31

 اإلجمالي 
عمليات 

 المساهمين
عمليات 
 اإلجمالي  التأمين

عمليات  
 المساهمين 

عمليات  
 التأمين 

 

   ألف ريال سعودي 
 الزكاة المدفوعة - - - - - -

(42,533) (28,652) (13,881) (110,081 ) (109,845 ) (236 )  صافي التدفق النقد من األنشطة التشغيلية  
 األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من        
 شراء استثمارات  - (64,453) ( 64,453) - - -

 متحصالت من بيع استثمارات - 5,000 5,000 - 21,886 21,886
 قصيرة األجل   شراء ودائع مرابحة - - - - - -

51,981 51,981 - 6,846 6,846 - 
متحصالت من إستحقاق ودائع مرابحة قصيرة  

 األجل 
 شراء ممتلكات ومعدات  (905) - ( 905) (1,317) - (1,317)

 زيادة في الوديعة النظامية - (15,000) ( 15,000) - - -
 شراء موجودات غير ملموسة  (753) - ( 753) (707) - (707)

71,843 73,867 (2,024) (69,265 ) (67,607) (1,658) 
المحصل من   / صافي النقد )المستخدم في(

 االستثمارية األنشطة 
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية       
 أولوية حقوق إصدار أسهم  - 200,000 200,000 - - -

 تكلفة المعاملة - - -  - (5,401) (5,401)

(5,401) (5,401) - 200,000 200,000 - 
)المستخدم في( المحصل / صافي النقد 

 األنشطة التمويلية 
 صافي التغير في النقد وما في حكمه (1,894) 22,548 20,654 (15,905) 39,814 23,909
  النقد وما في حكمه في بداية السنة  16,484 40,237 56,721 32,389 423 32,812
 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 14,590 62,785 77,375 16,484 40,237 56,721
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 مين التعاونيللتأشركة عناية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

- 66 - 

 
 أرقام المقارنة  -32

 الزكاه (أ
 نتيجة إلصدار مؤسسة النقد العربي السعودي المنشور الجديد.  االعداد، فقد تغير أساس   2رقم  ايضاحوكما ورد في ا

الدخل  ، ( له األثر التالي على بنود قائمة الدخل 3 رقم في إيضاح بين)كما هو م هإن التغيير في المعالجة المحاسبية للزكاف
 الملكية :الشامل والتغيرات في حقوق 

 م:2018ديسمبر  31المنتهي في  السنةفي نهاية 
 الرصيد المعدل اثر التعديل الرصيد قبل التعديل التأثير على القوائم المالية الحساب

 الف ريال سعودي  
 ( 2,400) ( 2,400) - قائمة الدخل  الزكاه

 ( 94,235) ( 2,400) ( 91,835) قائمة الدخل  صافي الدخل للسنة 
 - 2,400 ( 2,400) قائمة التغير في حقوق الملكية الزكاه

 اجمالي الدخل الشامل للسنة 
قائمة الدخل الشامل وقائمة التغير 

 ( 94,235) ( 2,400) ( 91,835) في حقوق الملكية 

 ( 6.01) ( 0.15) ( 5.86) قائمة الدخل  الخسارة للسهم للسنة 
 
 تم إعادة تصنيف بعد أرقام السنة السابقة للقوائم المالية لتتوافق مع العرض في السنة الحالية .  (ب

 
 اندماج المساهمين وعمليات التأمين  -33

التغييرات كما تم تلخيصها أدناه، كانت تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإعادة تبويبها لتتوافق مع عرض السنة الحالية. هذه 
 بشكل أساسي لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي

لهذه القوائم المالية، تم عرض قائمة المركز المالي, قائمة الدخل والتدفقات النقدية بشكل   2كما تم االفصاح في إيضاح   •
عها مًعا لتقديم قوائم مالية على مستوى الشركة ككل سوًاء في  منفصل لعمليات التأمين وعمليات المساهمين التي تم جم
 قائمة المركز المالي, قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية. 

يتم استبعاد المبالغ "المستحقة من/ الى" المساهمين و عمليات التأمين التى كانت قد تم اإلبالغ عنها بصورة منفصلة في   •
 )أ( (  28يضاح قائمة المركز المالي )راجع اإل

بين عمليات المساهمين و عمليات التأمين وعرضها   90/10حصة فائض عمليات التأمين التى كان يتم قسمتها بنسبة  •
 .)ب(( 28يتم عرضها االن كمصروف في قائمة الدخل )راجع إيضاح  منفصل،بشكل 

 اعتماد القوائم المالية  -34
 . م2020مارس  15 هـ الموافق1441 رجب 20تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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 عناية السعودية للتامين التعاوني شركة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 القوائم المالية

 مراجعي الحسابات المستقلينتقرير و
 م2020 سمبردي 31 في ةالمنتهي سنةلل
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  شركة عناية السعودية للتامين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(
 وتقرير مراجعي الحسابات المستقلينالقوائم المالية 

 م2020 سمبردي 31 في يةالمنته لسنةل
 

 الصفحة الفهرس
  

  5-1 مراجعي الحسابات المستقلينتقرير 
  

 6 قائمة المركز المالي
  

 8-7 قائمة الدخل
  

 9 قائمة الدخل الشامل
  

 10 قائمة التغيرات في حقوق الملكية
  

 11 قائمة التدفقات النقدية
  

 58-12 اإليضاحات حول القوائم المالية
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 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 حول القوائم الماليةإيضاحات 

 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

- 12 - 

 عام -1
/ق 98مسجلة في المملكة العربية السعودية وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم  (شركة مساهمة سعودية)شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ، 

هـ 1433ربيع األول  27بتاريخ  4030223528م(، وبموجب السجل التجاري رقم 2012فبراير  8هـ )الموافق 1433ربيع األول  16وتاريخ 
 الرئيسي المسجل:الشركة فيما يلي عنوان  م(.2012فبراير  19)الموافق 

 

 شركة عناية السعودية للتامين التعاوني
 الروضة  حيشارع االمير سلطان، 

 3528ص.ب. 
 23435جدة: 

 المملكة العربية السعودية 
 

 فيما يلي فرع الشركة:
 رقم السجل التجاري  الفرع

 1010421871  الرياض
بية لشركة واألنظمة المعمول بها في المملكة العراألساسي ل للنظامتتمثل أغراض الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به وفقاً 

 للشركة الكتتاب أعمال التأمين الطبي فقط.السعودية، تم الترخيص 
 

 27( بقانون مراقبة شركات التأمين التعاونية )قانون التأمين(. في 49(، صدر قرار ملكي رقم )م/2011يونيو  29هـ )الموافق 1432رجب  27في 
تطبيق هذا القانون( بإصدار  لالزمة ومسؤولة عنة ذات الصالحيات اكجه سابقاً( مؤسسة النقد العربي السعودي) قام البنك المركزي، 2012فبراير 

 رخصة مزاولة العمل للشركة في المملكة العربية السعودية. 
 

جدوى  وذلك لتقييم، وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أمانة للتأمين التعاوني، 2020نوفمبر  15هـ الموافق 1442ربيع األول  29في 
الفنية والمالية والقانونية واالكتوارية لنواحي لالتحقق والفحص كلتا الشركتين تشاركا في إجراءات  2020ديسمبر  31الشركتين. كما في  اندماج

 . لعملية الدمج المقترحةالشروط واألحكام  فيما يتعلق بتفاصيل غير ملزمةوالدخول في مناقشات 
 

 أسس اإلعداد -2
 

 عرضأسس ال -أ
 

وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، و المعايير  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في تم إعداد القوائم المالية 
 .السعودية للمحاسبين القانونيين واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة

 
 

ائمة ق ( باإلضافة إلى مبدأ التكلفة التاريخية، ما عدا قياس قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة.4االستمرارية )إيضاح وفقا لمبدأ المالية  قوائمتم إعداد ال
ومافي  متداولة: النقدرقام التالية تصنف بشكل عام كغير متداولة. ولكن األات بصيغة متداولة ولوبوالمط ظهر الموجوداتتالمركز المالي للشركة ال 

سبة، غير مكتمن اقساط تأمين تأمين حصة معيدي ال ،بالصافي تأمينمطلوب من معيدي الأقساط تأمين مدينة، ، تثمار في ودائع مرابحةحكمه، االس
ستحقة، ممصاريف ، معيدي التأمين والوسطاء ،لحاملي الوثائقمطلوب وموجودات آخرى،  اأمين مؤجلة، مصروفات مدفوعة مقدمتكاليف اقتناء وثائق ت

عجز  بدة الغير مبلغ عنها، احتياطيكتلبات تحت التسوية والمطالبات الممطاوعموالت إعادة تأمين،  غير مكتسبةتأمين  أقساط ،التزامات عقود االيجار
 عويضاتتالحسابات التي تصنف كغير متداولة: المستحقة. أما فيما يلي وضريبة الدخل أقساط التأمين، وأي احتياطات فنية آخرى باإلضافة إلى الزكاة 

ن يمة العادلة مبالق مصنفة استثمارات الوديعة النظامية، علىالعمولة المستحقة  ،أرصدة األطراف ذو العالقة، التزامات عقود االيجار ،نهاية الخدمة
 ممتلكات ومعدات والموجودات الغير ملموسة.، أصول حق إستخدامالوديعة النظامية،  استثمارات متاحة للبيع،، خالل قائمة الدخل

 

التأمين في المملكة العربية السعودية ، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتقدم نفس  قوانينوفقًا لما تقتضيه 
بشكل واضح إلى أي نشاط في  والمصروفات(. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات 32المالية )إيضاح  القوائمية في المعلومات التكميل

 .الحسابات المعنية. يتم تحديد واعتماد أساس توزيع النفقات من العمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة
        

 توزيعة كالتالي: وفقًا للنظام األساسي للشركة فإن الفائض من عمليات التأمين يتم 
 %90 المساهمون

 %10 حملة الوثائق
 100% 

 

 في حالة نشوء عجز عن عمليات التأمين فإن إجمالي العجز يتم تحمله من قبل عمليات المساهمين.
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 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 حول القوائم الماليةإيضاحات 

 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2
 

 أسس العرض )تتمة( -أ
 

 

فحات من الصإن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين التي تم عرضها في 
. تتطلب سعودي"ركزي ال"البنك الملالمتثال لمتطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة عن قديمها كمعلومات مالية تكميلية من القوائم المالية تم ت 57إلى  15

ين مالفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأ "البنك المركزي السعودي" اللوائح التنفيذية الصادرة عن
ن لعمليات التأمين وعمليات المساهميفإن قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، الدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة  ، وعمليات المساهمين. وبالتالي

 المشار إليها أعاله ، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشاملة لكل من تلك العمليات.
 

 عملياتالخاصة بيتم دمج األرصدة والمعامالت لعمليات التأمين مع تلك ، لتقرير الماليل الدولية معاييرالالمتوافقة مع  عند إعداد هذه القوائم المالية
خالل الدمج يتم حذف أي معامالت داخلية بين قسمي الشركة. يتم أيضا توحيد السياسات المحاسبية المتبعة من قبل عمليات التأمين  .المساهمين

 معامالت المتشابهة تحت ظروف متماثلة.والمساهمين لل
 

 والعرض عملة التشغيل -ب
 

عملة التشغيل للشركة وتم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال السعودي، ألقرب  هتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي باعتبار
 ألف صحيح ما لم يتم تحديد خالف ذلك.

 
 السنة المالية -ج

 

 ديسمبر. 31تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في 
 
 األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات  -د
 

 نيتطلب إعداد القوائم المالية استخدام بعض التقديرات و األحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات و المطلوبات المصرح عنها، واإلفصاح ع
ت و المصاريف المصرح عنها خالل سنة التقرير المالي. و بالرغم الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، و مبالغ اإليرادا

عن تلك  لفمن أن هذه التقديرات واألحكام مبنية على أفضل معلومات لدى إدارة الشركة باألحداث و الظروف الحالية، إال أن النتائج الفعلية قد تخت
 التقديرات.

 
على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة يتم تقييم التقديرات واالحكام بشكل مستمر باالعتماد 

 بموجب الظروف.
 

 فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في إعداد هذه القوائم المالية:
 
 .الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين النهائي اإللتزام (1
النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركة. هناك العديد من مصادر  اإللتزاماتإن تقدير  

ديرات في نهاية إجراء التقعدم اليقين التي يجب أخذها بعين االعتبار في تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف لمثل هذه المطالبات. يتم 
تكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ مالسنة المالية لكالً من التكلفة النهائية المتوقعة للتعويض عن المطالبات المبلغ عنها وعن التكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات ال

في نهاية كل فترة مالية،  .کةرلشالی إلمبلغة اية ردلفت اللحاالت مالتقييت اخالدمدام باستخالمبلغ عنها عة وفدلمر اغيت الباطلمر التزام ايدتقم يتعنها. 
 يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.

 
ي حدث غ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي، والذهو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبال غير المبلغ عنهاإن المخصص للمطالبات المتكبدة 

األساسية التي تعتمدها اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها والمطالبات  الطريقةفيه الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي. تتمثل 
ة من لتنبؤ باتجاهات تسوية المطالبات المستقبلية. يستخدم االكتواريين مجموعالمتكبدة وغير مبلغ عنها في استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة ل

تواري كالطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهوتير فيرغوسون وطريقة معدل الخسارة المتوقعة لتحديد هذه المخصصات. كما يستخدم الخبير اال
ة بالنسبة للقطاع الطبي. تستند هذه األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية نهج التجزئة بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السن
 المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات.
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2

 األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات )تتمة( -د
 
 المالية الموجوداتانخفاض قيمة  (2

ألقل من لمالية ودات اجولة للمدلعاالقيمة افي ل صوامتر أو کبيض نخفاون هناك اما يکدعنت قيمتها نخفضد المالية قودات اجولمأن اکة رلشا تحدد
من  ٪30بة شهًرا أو أكثر طويلة األجل ويعتبر االنخفاض بنس 12تكلفتها. يتطلب تحديد ما هو هام أو طويل األمد استخدام الحكم والتقدير. تعتبر فترة 

ر السهم، والصحة عالتكلفة األصلية جوهريًا وفقًا لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم، تقوم الشركة بتقييم من بين عوامل أخرى، التقلبات العادية في س
 لتمويلية.المالية للشركة المستثمر فيها، وأداء الصناعة والقطاع، والتغيرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية وا

 

 الذمم المدينةانخفاض قيمة  (3
ا قً يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل جميع المبالغ المستحقة وف

داد أو لسن اعز لعج، والماليم ايظلتندة اعاس أو إفالإلافي ن يدلمل اخديل أن حتمان، ايدمة للمالهالمالية ت اباولصعر اتعتبللشروط األصلية للمدينين. 
 ت قيمتها.نخفضد اينة قدلمم امذلأن اعلی رات شؤمداد لسافي ر لتأخا
 

 الضريبة المؤجلة  (4
خدام الوفر إستوإمكانية بلية خاضعة للضريبة في حالة احتمالية وجود أرباح مستق المؤجلة في حالة واحدة فقط، وهي الضريبةبموجودات  يتم االعتراف

، حيث ان الشركة ال تتوقع وجود أرباح 2020ديسمبر  31. لم يتم توفير اي موجودات ضريبة مؤجلة في هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في الضريبي
  ضريبية.  وفوراتمستقبلية خاضعة للضريبة تجعلها تستخدم اي 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية (5
على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة  قائمة الدخل فياالستثمارات بالقيمة العادلة تستند 

 للبنود التي تحمل عمولة استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة.
 

م. لتقييا طريقةدام باستخك، لف ذجة متاحة بخالدرلمر األسعاون اما ال تکدعنط أو نشوق سود جدم وية في حالة علمالدوات الة لألدلعاالقيمة د ايدتحم يت
ون حيثما ال تکماذج. وفي هذه الحاالت ، يتم تقدير القيمة العادلة من خالل البيانات القابلة للرصد فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام الن

عندما تستخدم تقنيات التقييم )على سبيل المثال ، النماذج( لتحديد لمناسبة ت اضاراالفتس اساأعلی در تق، فإنها ة متاحة ظلقابلة للمالحاوق لست اخالدم
م اعتماد تيتم التحقق منها ومراجعتها بشكل دوري من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن الموظفين المسؤلين عن القيام بهذه االفتراضات. ي و القيم العادلة

ي، تستخدم العملجميع النماذج قبل استخدامها ، ويتم معايرة النماذج للتأكد من أن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة. إلى الحد 
ة بالشركلخاصة ن االئتماطر ا)مخان الئتماطر امخال مثت مجاالفي من االدارة القيام بتقديرات ب لطتتك، لذمع النماذج البيانات القابلة للمالحظة فقط؛ و

 ت.اطتبارالت والتقلبال( والمقابطر الخوا
 
 (19 -فيروس كورونا )كوفيد آثار  (6
عودية. سبسبب اإلنتشار الواسع والسريع في العالم أصبحت تعد كجائحة. وهذه الجائحة أصابت منطقة الخليج العربي أيضا شاملة المملكة العربية ال 

ها، دالحكومات في جميع أنحاء العالم بذلوا مجهودات إليقاف إنتشار الفايروس. المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص قامت بإغالق حدو
 وأطلقت برامج وإرشادات حول التباعد االجتماعي وأقرت بحظر تجوال على مستوى الدولة. 

 

حيث تمارس الشركة أعمالها  ومما تسببت به الجائحة من قامت إدارة الشركة بتقييم آثار الجائحة ردا على إنتشار الفايروس في دول الخليج العربي 
ة في المنطقة. وكان تقييم الشركة من أجل معرفة اآلثار على عمليات الشركة، وأتخذت مجموعة من التدابير إيقافات للحياة االجتماعية واالقتصادي

 االستباقية والوقائية لتضمن:
 

 .صحة وسالمة موظفيها والمجتمع الذي تمارس فيه الشركة عملياتها 
 .حماية استمرارية العمل في المملكة و الحفاظ عليه 

 

يمكن رؤيتها في المجال الطبي. كما هو الحال مع أي تقديرات وتوقعات واحتماالت حدوث شيء فهيا مبنية بشكل  19-من جائحة كوفيد اآلثار الواضحة 
تائج نكامل على األحكام والتطور المستمر لألوضاع والشكوك حول مدة وشدة الجائحة، فلذلك أي نتائج واقعية قد تختلف عن المتوقعة. يصعب توقع 

 جائحة بهذا الحجم واآلثار، ولهذا السبب سوف تستمر الشركة بمراجعة موقفها واآلثار المتعلقة بالجائحة بشكل مستمر. 
 
 احتياطات طبية فنية (7

لبية. خالل فترة سبناء على تقييم اإلدارة، إن قرار الحكومة بتحمل تكاليف معاجلة المواطنين والمقيمين قد ساهم بشكل كبير بخفض التكاليف وأي آثار 
زادت حاالت المطالبات بشكل  2020يونيو  21حظر التجوال شهدت الشركة تذبذب في عدد المطالبات المبلغ عنها، ولكن حالما انتهت فترة الحظر في 

دية تدفقات النقدية التعاقملحوظ مما كان من ضمن توقعات إدارة الشركة. وضعت إدارة الشركة الزيادة في المطالبات في عين االعتبار لتقديرات ال
 ألف 319 مبلغ بقيمة بتسجيلفي اختبارات كفاءة االلتزامات. بناء على النتائج قامت الشركة  2020ديسمبر  31حتى  الموقعةالمستقبلية لعقود التأمين 

 : ال شيء( كاحتياطي عجز أقساط تأمين. 2019لایر سعودي )
 
 موسمية العمليات -ـ ه

 .موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركةال توجد تغييرات 
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 السياسات المحاسبية الهامة  -3
 

ة المالية تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية كما هو معتمد في المملكة العربي القوائمإن السياسات المحاسبية الهامة التي تتبناها الشركة إلعداد هذه 
وتعديالت المعايير الدولية إلعداد التقارير  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في المالية السنوية  القوائمخدمة في إعداد السعودية وتتفق مع تلك المست

)أ( التي لم يكن لها تأثير على المركز المالي أو األداء المالي  3المالية الجديدة ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية كما هو مذكور في المالحظة 
ؤقت الفترة الحالية. لم يكن لهذا أي تأثير على بيان التغيرات المكثف الم للشركة. تم إعادة تصنيف / إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض

إضافة لذلك، قامت الشركة بمراجعة المصادر األساسية لالفتراضات والتقديرات غير المؤكدة ،المفصح عنها في التقارير  في حقوق المساهمين للفترة.
. سوف تقوم االدارة بتقييم الحالة، وفرض تغييرات في الفترات المستقبلية في (6-2ظر إيضاح )ان 19-ضية، مقابل آثار جائحة كوفيدالمالية للسنة الما

 حال كان هناك حاجة لذلك. 
 

 ةلشركاالمعايير الدولية للتقارير المالية, و تفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها, المعتمدة من قبل  -أ
    :ل مجلس معايير المحاسبة الدوليةبتبني المعايير الجديدة والتعديالت التالية للمعايير القائمة والتي تم إصدارها من قبقامت الشركة 

   
وضيح وتتعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي وتحديث التعاريف ومعايير االعتراف للموجودات وااللتزامات 

 المفاهيم المهمة.بعض 
 ضاإلطار المفاهيمي المراجع يحتوي على بعض المفاهيم الجديدة، والتعاريف المحدثة، ومعايير االعتراف للموجودات وااللتزامات، و توضح بع

 المفاهيم المهمة.
 

 تعريف األعمال – 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
وعملية موضوعية،   مجموعة متاكملة من األنشطة والموجودات يجب ان تضم على أقل تقدير، مدخلالتعديالت توضح انه لكي تعتبر كنشاط تجاري، 

يتواجد حتى من دون  حيث مجتمعين يؤثرون بشكل واضح على القدرة لخلق مخرج. باإلضافة إلى ذلك، التعديالت توضح ان النشاط التجاري يمكنه ان
  ضم جميع المداخيل والعمليات الخالقة للمخارج.

                                                   
 بشأن تعريف االهمية النسبية 8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

النسبية تعتمد على طبيعية ومدى المعلومات، سواء كانت منفردة أو مضمومة مع التعديالت توفر تعريف جديد لألهمية النسبية، ويوضح أن األهمية 
 معلومات آخرى، في سياق القوائم المالية.

 
تصحيح قياس سعر  – 7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 الفائدة
ات المعايير الدولية للمحاسبة في عملية من مرحلتين لتعديل االرشادتخوض مقاييس أسعار الفائدة حول العالم. مراجعة جوهرية وتصحيح ألكبر اليا يتم ح

 لتساعد في عملية التحويل من المعدالت المعروضة بين البنوك )ايبور(.

 ( 19 –امتيازات عقود اإليجار المتعلقة بـ )كوفيد  – 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

، التعديل الذي يهتم 16التعديالت توفر امتيازات لعقود اإليجار عن طريق تطبيق االرشاد الخاص بتعديل اإليجار في المعيار الدولي للتقرير المالي 
 .19-باالمتيازات المتعلقة بشكل مباشر بآثار جائحة كوفيد

 المذكور أعاله ال يحتوي على أي آثار جوهرية على القوائم المالية لهذه السنة.تبني التعديل 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 وغير النافذةالمعايير الصادرة  -ب
 

توقع لمعايير والتفسيرات الصادرة ، والتي تتمثل اهي أدناه حتى تاريخ إصدار القوائم المالية مذكورة أدناه. إن القائمة  وغير النافذةإن المعايير الصادرة 
 .تصبح نافذةالشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير عندما 

 

 
 

تاريخ السريان الفعلي للفترات  البيـــــــان تفسير  /المعيار
 ملخص للتعديل التي تبدأ في او بعد التاريخ أدناه

المعيار الدولي للتقرير المالي 
 16و  4و  7و  9رقم 

الدولي  لمحاسبة معيار او
 )انظر ادناه( 39رقم 

 سعر الفائدةتعديل مؤشر 
 2021يناير  1 المرحلة الثانية  – المرجعي

التعديالت تؤثر على متطلبات محاسبة التحوط  هذه
مما يساهم في استمرارية التحوطات المتآثرة خالل 
فترة الشكوك قبل أن تتأثر بنود التحوط بتعديالت 

دوري للتعديل المعدل الفائدة المرجعي الحالي كنتيجة 
الفائدة المرجعي. هذه التعديالت تقوم  سعر لمؤشر
ر لبات الجديدة للمعياالمتطكما في  باإلفصاحأيضا 

الخاص بعالقات التحوط  7الدولي للتقرير المالي 
والتي قد تكون مستثناه من التعديالت للمعيار الدولي 

 .9للتقرير المالي 

 رقملمحاسبة  الدولي معيار ا
37 

 -عقود ذات مخاطر عالية 
 2022يناير  1  تكلفة الوفاء بالعقد

هذه التعديالت تحدد أن تكلفة الوفاء بعقد تتكون من 
التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد. هذه التعديالت تطبق 

طلباتها بجميع متبعد على العقود التي لم توفي الشركة 
في بداية فترة التقرير السنوية حيث تطبق هذه 

 التعديالت خالل هذه الفترة. 

المعيار الدولي للتقرير المالي 
و معيار  1و  9و 16رقم 

 41رقم  الدوليلمحاسبة  ا

تحسينات سنوية للمعايير 
الدولية للتقرير المالي 

 2022يناير  1 2018-2020

: التعديالت تزيل 16المعيار الدولي للتقرير المالي 
توضيح التعويض للتحسينات على عقد اإليجار. 

: هذه التعديالت 9المعيار الدولي للتقرير المالي 
" لتقييم %10اختبار "توضح أنه في حالة تطبيق 

 ، تقوم المنشآة بضم التكاليفمالئمة االلتزامات المالية
ط بين المنشآة و المقرض. هذه المدفوعة أو المستلمة فق

التعديالت ال تطبق بأثر رجعي وإنما تطبقها المنشآة 
على الحواالت التي تتم بنفس تاريخ تطبيقها للتعديالت 

 أو ما يلي التطبيق. 

: هذه التعديالت تلغي 41المعيار الدولي للمحاسبة 
متطلبات المعيار التي تفرض على المنشآة استبعاد 

 النقدية للضرائب وقت احتساب القييم العادلة.التدفقات 

: هذه التعديالت توفر 1المعيار الدولي للتقرير المالي  
تسهيالت إضافية للشركة التابعة التي تتبنى التعديالت 
ألول مرة في وقت الحق للشركة األم فيما يتعلق 

 بمحاسبة فرق الترجمة التراكمي. 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 )تتمة( وغير النافذةالمعايير الصادرة  -ب
 

 عقود التأمين -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

 نظرة عامة
 

، و يحدد المعيار مبادئ االعتراف و القياس و العرض و االفصاح عن عقود التأمين، و يحل محل المعيار الدولي 2017مايو  18صدر هذا المعيار في 
 التأمين". ( "عقود4للتقرير المالي )

 
تقوم  أن يطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة و على جميع عقود إعادة التأمين و عقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط

 المنشأة أيضا باصدار عقود تأمين. يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين:
 
 حال تحقق بعض المعايير المحددة،(  المشتقات الضمنية، في 1
 ( عناصر اإلستثمار المميزة، و 2
 ( أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.3
 

 .(15عيار الدولي للتقرير المالي )( و الم9يجب إحتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 القياس
 

( ، والذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس 4على النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )
 ( نماذج القياس المختلفة التالية:17م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ) 2015القائمة قبل شهر يناير 

 
 على "الفئات التأسيسية" التالية: سنةللج القياس يستند نموذ

 
 التدفقات النقدية الواجب تحقيقها ، والتي تتكون من: (أ
 التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية، -
 التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )اي الخصم( و المخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و  -
 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية. -
 
إدراجه حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في  يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين، ويتم: خدمة التعاقديةهامش ال (ب

ها في بداية ؤالمستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفا
 يمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشمل كل من :العقد ضمن قائمة الدخل. في نهاية كل فترة تقرير مالي الحق، يتم إعادة قياس الق

 
ود التأمين في قالتزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية و هامش الخدمات التعاقدية لمجموعة ع •

 ذلك التاريخ؛
 
  تاريخ.عقود التأمين في ذلك المجموعة التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على  •
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 )تتمة(وغير النافذة المعايير الصادرة  -ب
 

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

لسالب، و بالتالي يتم ايتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقًا بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون ب
امش الخدمة ئدة يتراكم أيضا في همعدل الفاإدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسارة. 

 تستخدم في البداية لتحدد القيمة الحالية للتدفقات المالية المتوقعة(. إضافة إلى ذلك،معدالت الخصم التعاقدية بمعدالت مغلقة منذ االعتراف األولي للعقد )
قية ي تمثل كمية المنافع المقدمة والتغطية المتوقعة خالل الفترة المتبسيتم إدراج هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة بناء على وحدات التغطية الت

 للمجموعة.
 

هي طريقة إلزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة )يشار إليها أيضا بـ"عقود المشاركة المباشرة"(. يتم عمل هذا التقييم  طريقة الرسوم المتغيرة
ية إضافة عاقدخدمات التلمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد و ال يتم إعادة تقييمها الحقا. بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش ال

 لتشمل:  السنةالى التعديل ضمن النموذج 
 
 ( التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية.1
 ( التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال و المخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.2
 

من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياسا ال يختلف بشكل جوهري  توزيع األقساط الُمبسطةإضافة إلى ذلك، يسمح بطريقة 
أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. و بهذه الطريقة يتم موائمة التزام التغطية المتبقي مع  السنة وذجمالنعن 

ات المتكبدة. قابال للتطبيق من أجل قياس المطالب للسنةاألولي ناقصا التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج القسط المستلم عند االعتراف 
عة سيتم النقدية المتوق تإال أنه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد و تأثير المخاطر المالية في حال أن التدفقا

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

 تاريخ السريان
 

، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من المعيار  2017في مايو  .2023يناير  1تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخه الفعلي في 
، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل مبدئي تأجيل تاريخ سريان المعيار  2020مارس  17عقود التأمين. في  (17)الدولي للتقارير المالية 

. كما قرر مجلس معايير المحاسبة 2023يناير  1واحد إلى فترات إعداد التقارير التي تبدأ في أو بعد ( لمدة عام 17الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
( لسنة إضافية من التأجيل ، مما يعني أنه يمكن تطبيقهما 9الدولية بشكل مبدئي السماح لشركات التأمين المؤهلة لتأجيل المعيار الدولي للتقارير المالية )

، عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار  2020. في يونيو 2023يناير  1ول مرة في فترات التقارير التي تبدأ في أو بعد على كال المعيارين أل
 17عقود التأمين. تهدف التعديالت إلى مساعدة الشركات على تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 1ي تبدأ في أو بعد الذي يتضمن التعديالت من فترات التقارير السنوية الت 17وتسهيل شرح أدائها المالي. يسري المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
لي للتقرير معيار الدوبإصدار تعليمات لمرحلة التصميم. يسمح بالتطبيق المبكر اذا تم تطبيق كالً من ال البنك المركزي السعوديقوم ي. 2023يناير 

 ."االدوات المالية" – 9االيرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقرير المالي  – "15المالي 
 

 التحول 
 

طريقة  رايجب تطبيق المعيار بأثر رجعي، إال أنه في حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجد، يجب على المنشأة عندئذ اختي
 التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة.

 
 العرض واالفصاح

 
 ، مع تعديالت على العرض واإلفصاح.تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  -3

 )تتمة( وغير النافذةالمعايير الصادرة  -ب
 عقود التأمين )تتمة( -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 
 التأثير

 
يشمل و التأمينلنشاط ، والتي تتطلب تطوير وتصميم عمليات جديدة 17في مرحلة تصميم عملية التطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي الشركة حاليًا 

لة مرح فياألساسية  النقاط. فيما يلي تخص الشركةتقييم مفصل ألي متطلبات و 17تطوير في النظام يخص تطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي أي 
 في كل مرحلة حتى اآلن: وخطة السير والتقدمالتصميم 

 
الجهات األساسية 
 لمرحلة التصميم 

 والتقدم العملخطة ملخص 

الحوكمة وإطار 
 الرقابة 

، والذي يشمل إنشاء لجنة توجيه اإلشراف 17وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي 
 الح.لتراقب التقدم في تطبيق وتحديد األدوار والمسؤوليات لمختلف أصحاب المص

انات. الشركة بي ودليلالشركة في مرحلة تصميم نقاط العمليات لمرحلة التصميم والتي تشمل إنشاء سياسة بيانات شاملة  جهة العمليات 
في المراحل النهائية للتصميم الهندسي لمختلف األنظمة الفرعية. وتقدمت الشركة في مرحلة تقييم متطلبات العمل وتعمل 

 تحول وتقييم الموارد الجديدة.النهي العمليات المختلفة المساعدة في حاليا على اختيار المورد وفي نفس الوقت ت
الجهات الفنية 

 والمالية 
معينة ضمن أكملت الشركة سياسات مختلفة حول مجموعة من األمور المالية والفنية وبعد االنتهاء من اتخاذ سياسة 

المداوالت الواجبة بين أصحاب المصالح. حاليا تم قرارات السياسة تتخذ بعد إن ال. 17المعيار الدولي للتقرير المالي 
 عن طريق لجنة توجيه اإلشراف. الموافقة على أغلب السياسات 

 تعمل الشركة مع أصحاب المصالح على وضع اللمسات األخيرة على خطة الضمان لفترات التحول وما بعد التطبيق. خطة الضمان 
عقود التأمين وعقود معيدي  احتسابليسهل عملية  17المعيار الدولي للتقرير المالي  االحتسابتفكر الشركة باقتناء نظام  المحاسبية األنظمة

 . 17التأمين للتوافق مع المعيار الدولي للتقرير المالي 
 .17 لم يتم االنتهاء بعد من اآلثار المالية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي التأثير المالي 

 األدوات المالية -( 9رقم ) لتقرير الماليلالمعيار الدولي 
 

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

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

 أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء اآلتي معا:
  الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال 
 غينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة و التي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ و فائدة على أصل المبل 

 القائم.
و يتم تدوير المكاسب و الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع في  يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 حال تحقق الشرطين التاليين:
 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية و بيع الموجودات المالية، و 
 ألصل المبلغ و تعتبر أيضا فائدة على أصل المبلغ القائم. الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات 

 
لي؛ يمكن ف األويتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة الى ذلك و عند االعترا

الفروقات  ضخالل الربح أو الخسارة في حال أن القيام بذلك سيعمل على استبعاد أو تخفيللمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من 
بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء . المحاسبية بشكل جوهري

هذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر. )بما في ذلك المكاسب و الخسائر المحققة(، بينما يتم عرض توزيعات عرض التغيرات الالحقة للقيمة العادلة ل
 األرباح في الربح أو الخسارة.

 

ة لإللتزام المالي لعادإضافة الى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إدراج مبلغ التغير في القيمة ال
ة باإللتزام ان الخاصالعائد إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطر اإلئتم

 حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة. الىفي الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي 
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 المحاسبية الهامة )تتمة( السياسات -3

 )تتمة( وغير النافذةالمعايير الصادرة  -ب
 )تتمة( األدوات المالية -( 9رقم ) لتقرير الماليلالمعيار الدولي 

 

 اإلنخفاض في القيمة
 

( الخسائر االئتمانية المتوقعة ، كما لو تم استخدامها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 9يعكس نموذج انخفاض القيمة بوفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )
ج خسائر االئتمان. بدال (، ليس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل ادرا9( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي )39)

 قعة في تاريخ كل ومن ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة و التغيرات في تلك الخسائر االئتمانية. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المت
 فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.

 

 تاريخ السريان
 

"عقود  –( 4)الدولي للتقارير المالية . ومع ذلك ، إال أن التعديالت على المعيار 2018يناير  1هو  9تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقارير المالية كان 
سبتمبر  12عقود التأمين ، المنشورة في  -( 4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية ) -( 9التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )

لتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي ( ل4، تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية ) 2016
التنفيذ.  حيز( "عقود التأمين" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي 17( قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد )9للتقارير المالية )

 تقدم التعديالت خيارين بديلين و هما:
 

 ( حتى9الدولي للتقارير المالية ) . تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار1
 أ( تاريخ سريان معيار التأمين الجديد ؛ أو

المؤقت  م أو بعد هذا التاريخ. يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد االعفاء 2023يناير  1السنوي التي تبدأ في ب( فترات التقرير المالي 
يناير  1( إلى 4( في المعيار الدولي للتقارير المالية )9( و المعيار الدولي للتقارير المالية )17لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )

طتها بشكل تي ترتبط أنشهناك حاجة إلفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت ال .م2023
 ( سابقا؛ أو:9دائم بالتأمين و لم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية )

 

( ، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية التي 9. تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )2
 ود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضافية.تظهر قبل تطبيق معيار عق

 

 م على: 2020يناير  1تقييم مفصل في بداية قامت الشركة بتنفيذ 
في ذلك عناصر الودائع أو  ( )بما4( مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية )1)

 المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع مجموعة القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها، و
تقييمات ل( مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. استنادا إلى هذه ا2)

( حتى تاريخ دخول 9اعت الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. و بالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )استط
ئم المالية امعيار عقود التأمين الجديد حيز التنفيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة و التي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ضمن القو

 للشركة.
 

 تقييم التأثير
 

متعلقة بعقود موجودات و/ ذمم إعادة تأمين مستردة(  )تتضمن أقساط تأمين مدينة، لدى الشركة اجمالي موجودات مالية 2020ديسمبر  31كما في 
. تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها حاليا بالتكلفة المطفأة مليون لایر سعودي على التوالي 49.426 مليون لایر سعودي و 303.203بمبلغ التأمين 

مليون لایر سعودي(. ليس لدى  311.055: 2019مليون لایر سعودي ) 291.926 من النقد و ما في حكمه و بعض األرصدة المدينة األخرى و تبلغ
(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف هذه الشيء: 2019) 2020ديسمبر  31في  كما موجودات المالية األخرى من االستثمارات المتاحة للبيع الشركة أي

بالشركة فيما يتعلق بسندات الدين و الطبيعة االسترتيجية الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لنموذج العمل الخاص 
لغ األصلي و بالستثمارات حقوق الملكية. إال أن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار دفعات من الم

 (.9للتقارير المالية )الفائدة على المبلغ األصلي القائم كما هو مطلوب في المعيار الدولي 
 

 31. كما في 9ستكون بالقيمة العادلة بقائمة الدخل تحت المعيار الدولي للتقرير المالي ستثمارات في محافظ مصنفة كاستثمارات متاحة للبيعبالنسبة إل
خرى اآللية ماالموجودات البلغت تبلغ قيمة سندات الدين بالقيمة العادلة ال شيء وذات األمر مع التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة.  2020ديسمبر 

مليون. مخاطر  0.186مع تغير في القيمة العادلة خالل السنة بقيمة  2020ديسمبر  31 سعودي كما في مليون لایر 8.047 مبلغبالقيمة العادلة 
ذات مستوى منخفض  هي. الموجودات المالية للشركة 31مذكورة في إيضاح الاالئتمان، التركيز على مخاطر االئتمان وجودتها لهذه الموجودات المالية 

. 9. المذكور أعاله مبني على آثار ذات مستوى عالي لتحليل المعيار الدولي للتقرير المالي 2019و  2020ديسمبر  31من مخاطر االئتمان كما في 
عرضة للتغيير نتيجة تحليالت اكثر دقة أو في حال توفر معلومات إضافية في المستقبل. وهو هذا التحليل المبدئي مبني على المعلومات المتوفرة حاليا، 

. ولكن، ال يتوقع ان يكون 9تطبيق بعض التأثيرات الناتجة من متطلبات االنخفاض حسب المعيار الدولي للتقرير المالي  بعدتتوقع  الشركة بشكل عام
ي قيق. نحن فد هذا التأثير ذا أهمية كبيرة. في الوقت الحالي ال يمكن توفير توقع منطقي لتأثير تطبيق هذا المعيار حيث أن الشركة لم تقم بعمل تحليل

فيما يتعلق بنموذج الخسائر اإلئتمانية  9لمعيار الدولي للتقرير المالي صدد عملية تقدير مخاطر عدم األداء لبعض اتفاقيات معيدي التأمين بناء على ا
 المتوقعة بإستخدام الطريقة المبسطة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 ت المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه:ج. السياسا
 
 عقود التأمين (1

مل الوثيقة اتقوم الشركة بإصدار عقود التأمين التي تنقل مخاطر التأمين. عقود التأمين هي تلك العقود حيث يقبل المؤمن مخاطر التأمين الهامة من ح
إذا كان هناك حدث مستقبلي غير محدد يؤثر سلبًا على حامل الوثيقة. كإرشادات عامة، تحدد الشركة مخاطر التأمين بالموافقة على تعويض حامل الوثيقة 

 على األقل عن المبلغ المستحق إذا لم يحدث الحدث المؤمن. ٪10 عن الهامة باعتبارها إمكانية دفع مبلغ معين عند وقوع حادث مؤمن يزيد
 
 تحقق اإليرادات (2

 

 لقسطاالعتراف با
ة بطريقة بيتم تسجيل األقساط في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين. يتم احتساب األقساط غير المكتس

 القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين.
 

لمکتسبة ر اغياط ص األقسفي مخصر لتغييتعلق بالسنة غير المنتهية من التغطية. إن اتمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من أقساط التأمين المكتتبة الذي  
 طرة.لمخارة افتدى ا علی مهبراف العتم ايترادات إليل إعتمادا على أن اخدلالی قائمة ذ إخؤي
 

 إعادة التأمين 
 يتم تقدير المبالغ المستحقة بطريقة تتماشى مع عقد إعادة التأمين ذي الصلة. يتم تقديمتمثل التزامات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات التأمين. 

وق لحقتنتهي اما دعنن لتأميدة اعات إباولطمودات أو جومد ستبعام ايتلكل من إعادة التأمين المفترضة والمسندة. األقساط والمطالبات على أساس إجمالي 
 ر.خطرف آلی د إلعقل انقم ما يتدعنأو تنتهي صالحيتها أو ية دلتعاقا
 

كز المالي. وتكون عبارة عن موجودات على شكل ودائع يتم احتساب عقود إعادة التأمين التي ال تنقل مخاطر تأمين جوهرية مباشرة من خالل قائمة المر
ة إعادة التأمين. ل شركأو مطلوبات مالية يتم إثباتها بناًء على المقابل المدفوع أو المستلم ناقًصا أية أقساط أو رسوم محددة واضحة يتم االحتفاظ بها من قب

 دل الفائدة الفعلية عند استحقاقها.يتم احتساب إيرادات االستثمار على هذه العقود باستخدام طريقة مع
 

 االستثمار إيراد
 ة الفعلية.ديتم احتساب إيرادات االستثمار على أدوات الدين المصنفة ضمن االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق وودائع المرابحة على أساس الفائ

 
 االرباحتوزيعات ايراد 

 حقوق الملكية المصنفة تحت بند القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند إثبات حق استالم المدفوعات.يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح على أدوات 
 
 المطالبات (3
 

والمصروفات المتعلقة بتعويض الخسارة، والمبالغ المستردة األخرى.  الثالث للطرف و تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين
كاليف معالجة ت يمثل إجمالي المطالبات القائمة إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ قائمة المركز المالي مع

من عليه أم ال. يتم إجراء مخصصات للمطالبات المبلغ عنها غير المدفوعة كما في تاريخ قائمة المطالبات ذات الصلة، سواء تم اإلبالغ عنها من قبل المؤ
كلفة تسوية تالمركز المالي على أساس تقديرات الحالة الفردية. إضافة إلى ذلك، يتم تكوين مخصص يستند إلى حكم اإلدارة والخبرة السابقة للشركة في 

لمطالبات تظهر ا بالغ عنها بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإل
د التزاماتها عن لشركة باستبعام اال تقوذلك، على وة عالالمستحقة على أساس إجمالي ويتم عرض الحصة ذات الصلة لمعيدي التأمين بشكل منفصل. 

 لمالي.قائمة المركز ايخ رمن تاواحدة سنة ل خالالمطالبات فع جميع ديتم أن يتوقع حيث المدفوعة غير المطالبات 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 )تتمة( ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية

 
 عقود إعادة التأمين (4

إعادة التأمين التعاقدية واالختيارية ووقف الخسارة وفائض الخسارة. إن العقود التي تبرمها الشركة مع شركات إعادة  يتم توزيع إعادة التأمين بين عقود
تأمين لالتأمين التي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تصنيف عقود ا

ة تأمين محتفظ بها. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها أصول مالية. إن عقود التأمين التي أبرمتها تصنف كعقود إعاد
زام في تالشركة والتي بموجبها يكون صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى )إعادة التأمين إلى الداخل( مدرجة في عقود التأمين. يتم تسجيل أصل أو ال

ي التأمين. دة المركز المالي يمثل المدفوعات المستحقة من معيدي التأمين ، والخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين واألقساط المستحقة لمعيقائم
ت باولطمودات أو جوم دستبعام ايتيتم تقدير المبالغ المستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع التزام المطالبة المرتبط باألطراف المؤمن عليهم. 

يخ رلقيمة في تاض انخفاإلجعة رامراء جم إيتر. خطرف آلی د إلعقل انقم ما يتدعنحيتها أو صالأو تنتهي ية دلتعاقوق الحقتنتهي اما دعنن لتأميدة اعاإ
أن عي علی وضومل ليود دجد وة عنلقيمافي ض نخفادث المالية. يحالسنة ل القيمة خالض انخفااعلی ر شؤما ينشأ مدعنرر متکو علی نحر أو يرتقل ک
ورة بصن لتأميدة اعاإکة رشن کة مرلشستستلمها التي المبالغ اعلی ر ألثس اقيان ما يمکدعند ولعقروط اشب جولقائمة بمالمبالغ رد اال تستد کة قرلشا
 ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق. إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة في قائمة الدخل عند تكبدها يتم تسجيل خسارة انخفاضقة. وثوم

 التأمين.
 
 تأمين مؤجلة ائقتكاليف اقتناء وث (5

غرار  ، علىايتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين وتجديدها وفقًا لشروط عقود التأمين التي تتعلق به
مين" في أاألقساط المكتسبة. يتم اإلعتراف بجميع تكاليف اإلستحواذ األخرى كمصروفات عند تكبدها. يتم تسجيل اإلطفاء في "تكاليف اقتناء وثيقة ت

في الموجودات عن  لمتضمنةقائمة الدخل. يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية ا
راًرا تکر کثل أبشکر أو يرتقل يخ کرلقيمة في تاض انخفاإلجعة رامراء جم إيتطريق تغيير فترة اإلطفاء ويتم التعامل معها كتغير في التقدير المحاسبي. 

ف لتکاليء هذه افاإطيع رتسن يمکذه الوثائق، فإنه لهلمستقبلية ابحة رلمتعلقة بالت اضاراالفتق اتحقيم يتم لإذا لقيمة. ض انخفااعلی ر شؤميظهر ما دعن
ل. يتم أيًضا النظر في تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة في اختبار خدلاقائمة إلى ضافية ر إنخفاض في القيمة إخسائتحويل يضاً ك ألب ذلطيتد قو

 مالءمة المطلوبات في تاريخ كل تقرير.
 

 اختبار مالءمة المطلوبات (6
كاليف تل قائمة مركز مالي، يتم إجراء اختبارات مالءمة المطلوبات للتأكد من مالءمة المطلوبات المتعلقة بعقود التأمين بالصافي بعد إستبعاد في تاريخ ك

دية المستقبلية عاقاقتناء وثائق التأمين المؤجلة ذات الصلة. عند إجراء هذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية الت
ومصروفات المعالجة والمصروفات اإلدارية. يتم تحميل أي عجز في القيمة الدفترية مباشرة على قائمة الدخل عن طريق تكوين مخصص للخسائر 

 الناتجة عن اختبارات مالءمة المسئولية وفقًا لذلك.
 

 ذمم مدينة (7
بلة ايتم إثبات األقساط المستحقة القبض على أساس أقساط التأمين اإلجمالية المستحقة القبض من عقود التأمين، ناقًصا مخصص ألي مبالغ غير ق

لمستلم أو المستحق. اللتحصيل. يتم إثبات أرصدة أقساط التأمين وإعادة التأمين عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل 
م يترداد، قابلة لالستون ال تکد ية قرفتدلالقيمة أن الی ظروف إلداث أو األحر اما تشيدعنولقيمة ض انخفاد ايدلتحن ينيدية للمرفتدلالقيمة اجعة رامم يت

کة في رلشم اما ال تتحکدينة عندلمة ادصرألد استبعام ايتل. خدلقائمة افي رى" ألخاية دارإلمومية والعت افارولمص"القيمة في ض انخفارة اخسال تسجي
لمتعلقة اية دلنقت افقادلتاجميع ر يرتمم يتق، أو عندما لمستحد اصيرلابيع د عندة عاون يکذي لر األمور، وهو اکذلمد اصيرلون التي تکاية دلتعاقوق الحقا

 "عقود التأمين". 4لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ضمن نطاق ا 7الذمم المدينة المفصح عنها في إيضاح  تعتبرل. مستقث ثالطرف لی د إصيربال
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(

 

 االستثمارات (8
 استثمارات متاحة للبيع -

تى تاريخ اإلستحقاق حإن الموجودات المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقة التي لم يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو محتفظ بها 
هي القيمة ت مبدئيًا بالتكلفة، وأو القروض والذمم المدينة، كما لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تسجيل هذه اإلستثمارا

ات لتغير. تدرج اةالعادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اإلستحواذ على اإلستثمار ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادل
رات الستثماا -لة دلعاالقيمة التغير في ا"صافي تحت بند امل لشقائمة الدخل اآلخر في الشامل الدخل افي رات الستثمالهذه الة دلعاالقيمة اكمية في الترا
تدرج األرباح أو الخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل ذات الصلة تحت بند "الربح / )الخسارة( المحققة من لمتاحة للبيع". ا

و ارة بالعملة األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع يتم إثباتها في قائمة الدخل أاالستثمارات المتاحة للبيع". توزيعات األرباح والعموالت والربح/ الخس
عمليات المساهمين كجزء من صافي دخل / خسارة االستثمار. يتم تعديل أي انخفاض جوهري أو طويل األمد في القيمة العادلة  -قائمة الدخل الشامل 

ي بيان الدخل الشامل ذو الصلة كمصروف انخفاض في القيمة. تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة لإلستثمارات المتاحة للبيع ويتم اإلبالغ عنه ف
تدفقات يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استناداً إلى ال للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. 

لى ع إلة بالرجودلعاالقيمة تحديد ايتم ة، لمسعراغير رات بالنسبة لالستثماالمخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة.  النقدية
ساليب أن مجموعة متنوعة مام باستخدتحديدها يتم اق النشطة، ألسوالة من دلعاالقيم اعلى ل لحصويمكن اال أو عندما مماثل ر ستثماإللسوقية القيمة ا
 لتقييم.ا
 

 العادلة.يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من أسواق ملحوظة حيثما أمكن، ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن، يلزم وجود درجة من األحكام لتحديد القيمة 
 

 التصنيفإعادة 
 

كة غير قادرة، في شرتقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع أصولها المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مناسبة. عندما تكون ال
جودات المالية إذا كانت اإلدارة ظروف نادرة، على تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق غير النشطة، يجوز للشركة أن تعيد تصنيف هذه المو

دينة مسموح ملديها القدرة والنية على االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. إن إعادة التصنيف إلى القروض والذمم ال
 درة على االحتفاظ بهذه األصول في المستقبل المنظوربها عندما يستوفي األصل المالي تعريف القروض والذمم المدينة وتكون اإلدارة لديها النية والق

ال يُسمح بإعادة التصنيف إلى أصول مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق إال عندما يكون لدى الشركة القدرة والنية على  أو حتى تاريخ االستحقاق.
نيف تصنيفها من الفئة المتاحة للبيع، فإن القيمة العادلة في تاريخ إعادة التص االحتفاظ باألصل المالي حتى االستحقاق. بالنسبة للموجودات المالية المعاد

ى العمر المتبقي لتصبح التكلفة المطفأة الجديدة وأي أرباح أو خسائر سابقة على ذلك األصل تم إثباتها في حقوق الملكية يتم إطفاءها للربح أو الخسارة ع
كما يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ اإلستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام  لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي.

 معدل الفائدة الفعلي. إذا تم تحديد انخفاض قيمة األصل بعد ذلك، يتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق المساهمين الى قائمة الدخل.
 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاإلستثمارات المحتفظ بها  -
إستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة کدارة إلل اقبن مم تعيينها ترة أو للمتاجظ بها محتفت کانإذا لفئة هذه افي رات الستثماف اتصنيم يت

ا في البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير ويتم تسجيله الدخل عند اإلعتراف األولي. يتم شراء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل رئيسي لغرض
 قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في صافي دخل/ خسارة المتاجرة.

 

 مطابقة للمعاييرت کان، إذا ئيدلمباف ارالعتد اعندارة، إلل اقبن مر ليكون محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الستثماص اتخصين يمک
س قيمتها قيان لتي ال يمکط وانشوق جة في سدرمر سعاد لها أجولتي ال تالملکية وق احقء أدوات باستثنا 39م قرلي دولالمحاسبة ر المبينة في معياا
 وق بها.ثومورة لة بصدلعاا
 

مة الدخل في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة يتم تسجيل االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائ
ثمارات المحتفظ ستفي قائمة الدخل للسنة التي تنشأ فيها. ال يتم إضافة تكاليف المعامالت، إن وجدت، إلى قياس القيمة العادلة عند االعتراف األولي باإل

قائمة الدخل. تظهر إيرادات العموالت الخاصة وإيرادات التوزيعات على الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من بها بالقيمة العادلة من خالل 
 في قائمة الدخل. خالل قائمة الدخل كإيرادات للمتاجرة أو دخل من أدوات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
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 المحاسبية الهامة )تتمة(السياسات  -3

 ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(
 )تتمة( اإلستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -
 

 اعادة التصنيف 
قائمة الدخل بعد االعتراف األولي، باستثناء اإلستثمارات غير المشتقة، بخالف المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل   ال يتم إعادة تصنيف اإلستثمارات

من خالل قائمة  ةتلك التي تم تصنيفها كـمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلعتراف المبدئي، يمكن إعادة تصنيفها من القيمة العادل
 عد محتفظ بها لغرض بيعها أو إعادة شراؤها على المدى القريب، ويتم استيفاء الشروط التالية:الدخل )على سبيل المثال ، تجارياً( إذا لم ت

 

  د به للمتاجرة عنإذا كان األصل المالي قد استوفى تعريف القروض والذمم المدينة، إذا لم يكن مطلوبًا تصنيف األصل المالي كمحتفظ
الشركة النية والقدرة على االحتفاظ باألصول المالية في المستقبل المنظور أو حتى  األولي، فيمكن إعادة تصنيفه إذا كان لدى االعتراف
 استحقاقها.

  درة".لناظروف ال"افي ط فقن الفئة التجارية تصنيفها مدة عان إفيمک، ينةدلمم امذلروض والقف ايرتعق لمالية تحقودات اجولمن اتکم لإذا 
 
 محتفظ بها حتى االستحقاق -
 

ها حتى اإلستحقاق ب يتم تصنيف اإلستثمارات التي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وتكون الشركة لديها النية والقدرة على اإلحتفاظ
تكاليف المعاملة  لة بما في ذلكعلى أنها محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق. يتم إثبات اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق مبدئيًا بالقيمة العاد

ي اإلعتبار أي فالمباشرة والتكميلية ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة، ناقًصا مخصص انخفاض القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ 
 خصم أو أقساط تأمين عند اإلقتناء باستخدام أساس العائد الفعلي. 

 
 ارة في هذه االستثمارات في قائمة الدخل عند استبعاد االستثمار أو انخفاض قيمته.يتم إثبات أي مكسب أو خس

 
 إعادة التصنيف:

لى استخدام عاالستثمارات التي تصنف على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها عادة دون التأثير على قدرة الشركة 
 ها كبند محوط فيما يتعلق بمعدل العمولة أو مخاطر الدفع المسبق، مما يعكس طبيعة هذه االستثمارات على المدى األطول.هذا التصنيف وال يمكن تصنيف

 

 ومع ذلك ، لن تؤثر المبيعات وعمليات إعادة التصنيف في أي من الحاالت التالية على قدرة الشركة على استخدام هذا التصنيف:
 

  التصنيف التي تكون قريبة من مرحلة االستحقاق بحيث ال يكون للتغييرات في سعر عمولة السوق أي تأثير جوهري على المبيعات أو عمليات إعادة
 القيمة العادلة.

 .المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف بعد أن قامت الشركة بجمع مبلغ األصل بالكامل تقريبًا 
 معزولة غير متكررة خارج نطاق سيطرة الشركة التي لم يكن من الممكن توقعها بشكل  المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف المنسوبة إلى أحداث

 معقول.
 
 إلغاء االعتراف باألدوات المالية (9

داة، ند بيع األالة عيحدث استبعاد األدوات المالية عندما ال تسيطر الشركة على الحقوق التعاقدية التي تشتمل على األداة المالية، والتي عادة ما تكون الح
ة إلى حد يأو عند تمرير جميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى األداة إلى طرف ثالث مستقل وتكون الشركة قد قامت بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملك

 كبير.
 

 المقاصة (10
نفيذ في دما يكون هناك حق قانوني قابل للتيتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عن

تم المقاصة يالوقت الحالي لمقابلة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس صاٍف، أو لتحقيق األصول و تسوية المسؤولية في وقت واحد. ال 
 معيار محاسبي أو تفسير. بين الدخل والمصروف في قائمة الدخل الشامل ما لم يكن مطلوبًا أو مسموًحا به من قبل

 
 محاسبة تاريخ المتاجرة (11

راء أو بيع شيتم إثبات / استبعاد جميع عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة ب
مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسوية الموجودات ضمن اإلطار الموجودات(. إن المشتريات أو المبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات أو 

 الزمني المحدد عامة بموجب الئحة أو اتفاقية في السوق.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 )تتمة( ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية
 

 الماليةانخفاض قيمة الموجودات  (12
يوجد لمالية. دات الموجوامجموعة من أو مالي أصل قيمة ض نخفااليل موضوعي على ن هناك دكاإذا يخ كل تقرير بتقييم ما رتافي لشركة م اتقو

 ير علىانخفاض في القيمة إذا وقعت واحدة أو أكثر من األحداث التي حدثت منذ اإلعتراف األولي باألصل )"حدث خسارة" متكبدة(، يكون له تأث
 التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية والتي يمكن تقديرها بدرجة عالية من الدقة.

 

 قد يشمل: االنخفاضدليل 
 صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المدين؛ 
 خرق للعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد؛ 
  المصدر أو المدين سيدخل في اإلفالس أو أي إعادة تنظيم مالي أخرى؛يصبح من المحتمل أن 
 اختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية؛ أو 
 ذ     اإلعتراف لمالية منودات اجولمن اعة مومجمن مدرة لمقالمستقبلية اية دلنقت افقادلتافي س للقيال قابض نخفاود اجولی ر إتشيبيانات ة ظمالح

 ك:لذبما في ، کةرلشاية في ردلفالمالية ول األصامع ص لنقد ايدتحن ال يمکن أنه مم غرلاعلی ودات، جولمبهذه ائي دلمبا
 التغييرات السلبية في حالة سداد المصدرين أو المدينين في الشركة؛ أو 
 داد الموجودات.الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة التي ترتبط بالتخلف عن س 

 

  إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في الموجودات المالية، يتم تحديد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:
  ية.المال وداتللموجبالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة يمثل اإلنخفاض الكبير أو المطول في القيمة العادلة  -1
معدل العمولة ببالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند اإلنخفاض في القيمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتم  خصمها  -2

 الفعلي األصلي.
 

ة ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن استثماًرا أو مجموعبالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم 
 استثمارات قد انخفضت قيمتها.

 

األدلة  نفي حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، تقوم الشركة بشكل فردي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة. قد تتضم
من صعوبات مالية كبيرة أو تقصير أو تأخير في دخل عمولة خاصة أو مدفوعات أساسية، واحتمال الموضوعية مؤشرات على أن المقترض يعاني 

ة المستقبلية، يدخوله في اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر وحيث تشير البيانات التي يمكن مالحظتها إلى وجود انخفاض ملموس عند تقدير التدفقات النقد
ية التي ترتبط مع التخلف عن السداد. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل لإلنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة مثل التغيرات في الظروف االقتصاد

ها سابقًا في قائمة بالتي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك اإلستثمارات المعترف 
 دقائمة الدخل الشامل. إذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين في فترة الحقة ويمكن أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي بحدوث حدث ائتماني بعالدخل و

  لشامل.ل اخإثبات خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل وقائمة الد
 

ل في القيمة العادلة ألقل من تكلف ها دليالً موضوعياً تبالنسبة لإلستثمارات في حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يمثل اإلنخفاض الكبير أو المطوَّ
في دة ياأي زتسجيل يتم  نه، أي أباألصلاف العتراستمر ل قائمة الدخل طالما القيمة من خالض انخفارة اال يمكن عكس خساعلى انخفاض القيمة. 

فقط. عند االستبعاد، يتم إدراج أي ربح أو خسارة متراكمة تم االعتراف بها سابقاً في الدخل آلخر الشامل الدخل القيمة في ض انخفاالة بعد دلعاالقيمة ا
 الشامل اآلخر في قائمة الدخل تحت بند "الربح / الخسارة المحققة" من االستثمارات المتاحة للبيع.

 
من التكلفة األصلية جوهريًا  ٪30ويعتبر االنخفاض بنسبة  طويلةشهر أو أطول فترة  12ما هو "هام" أو "مطول". تعتبر فترة  إستخدام الحكم يتطلب

مار أقل من ة لإلستثوفقًا لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم، تقوم الشركة، من بين عوامل أخرى، بتقييم المدة أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادل
 تكلفته.

 
في عوائد  حعند تقييم ما إذا كان االستثمار في أداة الدين منخفض القيمة، تنظر الشركة في عوامل مثل تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موض

ال إلصدار الدين الجديد واحتمال إعادة هيكلة السندات، وتقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، وقدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس الم
مة القي الديون، مما قد يؤدى إلى أن يعانى أصحاب الدين من خسائر من خالل اإلعفاء من الديون طوعا أو إلزامية. إن المبلغ المسجل لإلنخفاض في

ات الحالية، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك اإلستثمار يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة
 المعترف بها سابقًا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 )تتمة( ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية

 
 ممتلكات ومعدات (13

أو لألصل ترية الدفلقيمة الالحقة في الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا اإلستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. تدرج التكاليف ا يتم إثبات
لشركة ا المرتبطة بالبند الىلمستقبلية أن تتدفق الفوائد اإلقتصادية المحتمل امن ل، فقط عندما يكون لحاامقتضى ، حسب منفصليتم تسجيلها كأصل 

البند بصورة موثوقة. يتم تحميل جميع اإلصالحات والصيانة األخرى على قائمة الدخل خالل السنة المالية التي يتم تكبدها فيها. ال تكلفة س يمكن قياو
اإلنتاجية المقدرة،  على األعمار يتم استهالك األرض. يتم استهالك تكلفة بنود الممتلكات والمعدات األخرى بإستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة

 على النحو التالي:
 

 سنوات  3 المستأجرة على المباني التحسينات 
 سنوات  4  حاسب آلي
 سنوات  5 السيارات

 سنوات  10 – 4 األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية 
 

ت ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسبًا. تتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه الموجودا تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير
ا المؤشر ذلتحديد انخفاض القيمة عندما يشير حدث أو تغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود مثل ه

 لالسترداد، يتم تخفيض األصول إلى قيمتها القابلة لالسترداد.وحيثما تزيد القيم الدفترية عن المبلغ القابل 
 

الرأسمالي  الصلاتتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الممتلكات التي يتم تطويرها لالستخدام في المستقبل. عند اإلنتهاء من تطويرها، يتم تحويل 
 استهالكه وفقًا لسياسة الشركة.تحت التنفيذ إلى الفئة المعنية ضمن الممتلكات والمعدات، ويتم 

 

 ل.خدلقائمة اصافي" في رى، خرادات أي"إفي درج توية رفتدلالقيمة امع دات لعائانة ربمقاد الستبعار اخسائح وباد أريدتحم يت
 

 االصول ستخدام حق ا (14
 حسب التكلفة:  األصول ستخدام، وتقيس حق االشركة تطبق نموذج التكلفة

 وأي انخفاضات متراكمةناقصا أي اطفاءات متراكمة  -أ
 تعدل حسب أي إعادة قياس لعقود اإليجار لتعديل اإليجار. -ب

 
كاليف ، تلإلستردادتجهيز الموقع، إيداعات غير قابلة إذا كان هناك أي تكاليف زائدة كـعقود اإليجار. ولكن  الصول يساوياستخدام ، حق ابشكل عام

 .االصول ستخدامحق اتقديم، ومصروفات آخرى ذات عالقة بالعمليات، يجب أن تضاف لقيمة 
 

 الموجودات غير الملموسة (15
قصاً الحقاً بالتكلفة نامحدد وتدرج نتاجي إلها عمر تظهر األصول غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل )الفئة المذكورة( بالتكلفة التاريخية. ويكون 

تقوم الشركة بإطفاء األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود باستخدام طريقة القسط الثابت على لقيمة. ض انخفااخسائر المتراكم واإلطفاء 
 مدى الفترات التالية:

 

 سنوات  4 البرامج
 سنوات  4 التراخيص



258 | رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني

المالم  

 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

- 27 - 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(

 
 غير المالية الموجوداتانخفاض قيمة  (16

 
جعة رامم تيال تخضع لالستهالك ويتم اختبارها سنويًا لتحديد االنخفاض.  -على سبيل المثال، األرض  -لها عمر إنتاجي غير محدد الموجودات التي 

قابلة ون ال تکد ية قرفتدلالقيمة أن الی ظروف إلافي رات لتغيداث أو األحر اما تشيدلقيمة عنض انخفاد ايدلتحلإلستهالك لتي تخضع ودات اجولما
و ه يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ الذي يمكن استرداده. المبلغ القابل لالسترداد .ردادلالست

ى تتواجد والقيمة العادلة لألصل ناقًصا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة. لغرض تقييم اإلنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند أدنى مست
 من خالله تدفقات نقدية محددة بشكل منفصل )وحدات توليد النقد(.

 
 عقود اإليجار التزامات  (17

اإليجار  كة عقودتقيس الشر، تعتبر القيمة الحالية لعقد اإليجار قيمة جميع الدفعات المتبقية للمؤجر. اما بعد تاريخ البداية، المبدئىعند االعتراف 
 :بالتالي
 .الدفترية لتعكس معدل التمويل اإلضافي على عقد االيجارزيادة القيمة  (أ

 و:دفوعة مخفض القيمة الدفترية لتعكس القيمة ال (ب
 عة أو تعديل لعقد اإليجار.اس القيمة الدفترية لتعكس أي مراجإعادة قي (ج

 
شهر على العقد و عقود اإليجار ذات قيمة موجودات منخفضة،  12مع بقاء أقل من مسبقا كـعقود تشغيل  ابهاستحاعند التحويل، لعقود إيجار تم 

قي بالشركة طبقت االستثناء االختياري، كي ال تعترف موجودات حق االستخدام ولكن تقوم بحسبة مصاريف عقد اإليجار بطريقة القسط الثابت للمت
 من مدة العقد. 

 
 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة (18

نهاية الخدمة لموظفيها بناء على قوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية.  يتم تقييم المستحقات بالقيمة  مكافأةخطة  بإحتساب الشركة تقوم
حدة اإلئتمان و الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية السنة المشمولة بالتقرير باستخدام طريقة

ة. يتم ، والخبرة السابقة فيما يخص مغادرة الموظفين وفترات الخدمرقعة. يتم وضع مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة في اإلعتباالمتو
لتي ت اماللعوط والعالية بالشردة الجوالسنة المالية مع سندات الشراء ذات افي نهاية ق لسوئدات اعاستخدام لمتوقعة باالمستقبلية خصم المدفوعات ا

حد ممكن، التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. يتم دفع مكافآت نهاية الخدمة عند استحقاقها. يتم إثبات إعادة القياس )األرباح/ قصى ألى تطابق، إ
 مل.الخسائر االكتوارية( نتيجة للتعديالت القائمة على الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشا

 
 الزكاة وضريبة الدخل (19

للزكاة والدخل. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق  العامةتخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وفقًا للوائح الهيئة 
ين األجانب من صافي الملكية أو صافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب لوائح الزكاة. يتم احتساب ضرائب الدخل على حصة المساهم

ند االنتهاء ع يتم تحديد القيمة الدخل المعدل للسنة. تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي. المبالغ اإلضافية المستحقة ، إن وجدت.
 من التقييم النهائي.

 

 الضريبة المؤجلة (20
 .جوهريًا في القوائم المالية ، وبالتالي لم يتم تعديل مبالغ الفترة السابقةإن التأثير المالي لتطبيق السياسة المحاسبية للضريبة المؤجلة ليس 

 

 توزيع االرباح (21
 

ألرباح من ا يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في القوائم المالية للشركة في السنة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات
 قبل مساهمي الشركة.

 

 في حكمهالنقد وما  (22
 

هر من شيشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك ودائع المرابحة التي تستحق خالل مدة أقل من ثالثة أ
 تاريخ االستحواذ.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 القوائم المالية )تتمة(ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه 

 

 قائمة التدفقات النقدية (23
 

النقدية  تإن التدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي من عمليات التأمين التي تصنف على أنها تدفق نقدي من األنشطة التشغيلية. يتم تصنيف التدفقا
 الناتجة عن أنشطة االستثمار والتمويل وفقًا لذلك.

 

 عمالت أجنبية (24
 

ية دنقلت اباولطلمودات واجولمل ايوتحم يتالمعامالت بالعمالت األجنبية بالريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. يتم تسجيل 
إلى قائمة الدخل  اتتؤخذ جميع الفروقلمالي. ز اکرلمايخ قائمة رفي تاد لسائرف الصر اسعس ساأعلی الريال السعودي لی إألجنبية ت ابالعمال

ة وال يامل. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة المبدئوالدخل الش
لدخل اصافي" في قائمة ى، خرادات أير"إلمتاحة للبيع في رات استثمالإلألجنبية ت العمالف اخسائر صرح أو بايتم إعادة قياسها الحقًا. تدرج أر

وبما أن المعامالت بالعملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى بالدوالر األمريكي، فإن مكاسب وخسائر العمالت األجنبية لشامل. وقائمة الدخل ا
 ليست جوهرية.

 
 قطاعات التشغيل (25

 

للمخاطر والعوائد التي تختلف عن تلك الموجودة القطاع هو جزء مميز من الشركة يعمل في تقديم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال(، والذي يخضع 
لتي ا في القطاعات األخرى. ألغراض اإلدارة، يتم تنظيم الشركة إلى قطاعات أعمال إعتمادًا على منتجاتها وخدماتها، وتتضمن القطاعات التالية

 يتم التقرير عنها:
 

 .التغطية الطبية للتأمين الصحي 
 

بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي. تم تحديد كبير صانعي القرارات يتم التقرير عن قطاعات التشغيل 
لم تحدث  .التشغيلية، وهو المسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، ليكون المدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية

 طاعات خالل السنة.معامالت بين الق
 

 نظاميال ياالحتياط (26
 

 ً من صافي دخلها من عمليات المساهمين كل عام إلى االحتياطي القانوني حتى تقوم  ٪20، تقوم الشركة بتخصيص لقانون شركات التأمينوفقا
 للتوزيع. قابلبتكوين احتياطي مساوي لرأس المال. االحتياطي غير 

 

 القيم العادلة (27
 

لة للبنود دالعادلة للموجودات المالية على األسعار المدرجة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العاتستند القيمة 
 الحاملة للعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.

 

ات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألصول مالية مشابهة أو عندما ال يمكن بالنسبة للموجود
لة بلقاوق السن امذج لنمات هذه اخالدمذ خم أيتالتقييم.  طرقاستنباط القيمة العادلة من السوق النشطة، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من 

 لة.دلعام القيد ايدفي تحم لحکإلستخدام احاجة ن، فهناك ممکر غيك لون ذما يکدعنن لکك، ولن ذمکأة حيثما ظللمالح
 

 الدائنون والمستحقات الدائنة (28
 

 لمورد أم ال.ا يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت إصدار فاتورة بها من قبل
 

 المخصصات (29
 

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام )قانوني أو تجاري( نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن يحدث تدفق خارج للموارد 
 والذي يتضمن منافع اقتصادية مطلوبة لتسوية االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 )تتمة( :ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية

 

 مخصص المطالبات تحت التسوية (30
 

ة بموجب عقود ات المقدميتم إستخدام الحكم من قبل اإلدارة في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين واألطراف الثالثة الناشئة عن المطالب
لفعلية االتأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من الحكم وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج 

لخاصة خبرتها في محفظة التأمين اعن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تقدر الشركة مطالباتها بناء على 
 بها. يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكيم، إن وجدت، بشكل فردي.

 

 على أساس شهري. يتم إدراج أي فرق بين المخصصات مبلغ عنهاالغيرتقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة 
التحقق  مفي تاريخ قائمة المركز المالي والتسويات والمخصصات في السنة التالية في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم لتلك السنة. كما يت

 مستقل.ديسمبر من قبل خبير اكتواري  31من مخصص المطالبات تحت التسوية وإعتمادة كما في 
 

 االستمراريةمبدأ . 4
 

مليون لایر  150أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة بمقدار  (هـ1441جمادى األول  23الموافق )م 2020يناير  18 بتاريخ
هـ بتعيين 1441جمادى األول 24م الموافق 2020يناير  19سعودي من خالل التعويض عن الخسائر المتراكمة. وعليه، قامت الشركة بتاريخ 

تخفيض رأس مال الشركة من  اإلدارة ية العامة غير العادية، قررتم ، في اجتماع الجمع2020أبريل  22في  مستشار مالي لبدء عملية التخفيض.
من رأس مال  %19,52م، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 2020ديسمبر 31في كما مليون لایر سعودي.  150مليون لایر سعودي إلى  300

لخطة مل. إن اإلدارة واثقة من وجود نتيجة إيجابية خطة الععلى  بالموافقةإدارة الشركة  قام مجلس( . %50.29م: 2019ديسمبر  31الشركة )
تمرارية سعلى قناعة بأن أساس اإلاإلدارة  ، وإناإلعتيادي، وهي راضية عن استمرار عمليات الشركة في المستقبل المنظور في سياق العمل العمل

 اس االستمرارية.في إعداد القوائم المالية مناسب. وبناء على ذلك، تم إعداد القوائم المالية على أس
 
 وما في حكمهالنقد  -5

 يشتمل النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية على ما يلي :
 عمليات التأمين 
 2020  2019 
 ألف لاير سعودي 

 14,590  13,641 نقد لدى البنوك وفي الصندوق 
 13,641  14,590 
  
 عمليات المساهمين 
 2020  2019 
 ألف لاير سعودي 

 18  79 نقد لدى البنوك 
 62,767  101,506 االقتناءأشهر من تاريخ  3المستحقة خالل  ودائع المرابحة

 101,585  62,785 
 77,375  115,226 اإلجمالي

 
 قصيرة األجل  . ودائع مرابحة6
 

: م2019لایر سعودي ) مليون 40,068. بلغ رصيد الودائع مبلغ سنةاقل من ولها تاريخ إستحقاق محدد يزيد عن ثالثة أشهر إن ودائع المرابحة 
تستحق عمولة م، 2020ديسمبر 31 بالريال السعودي في المملكة العربية السعودية،. كما في الودائع محتفظ بهالایر سعودي(، تلك  مليون 76.036

 .(%3.1الى  %1.9: من م2019ديسمبر  31) %3,3الى  % 1,2من  هاراوح أسعارتتعلى هذه الودائع 
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 , صافي مدينة ـ أقساط تأمين 7
 

 مما يلي: المدينة منالتأمين  قساطا تتكون
 

 2020  2019 
 ألف لاير سعودي 

 44,929  32,122 وثائق التأمين حملة 
 12,472  11,184 وسطاء ووكالء

 10,748  25,481 (32ف ذات عالقة )ايضاح اطرا
 68,787  68,149 

 (23,290)  (19,671) مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
 44,859  49,116 أقساط تأمين مدينة ، صافي

 
ديسمبر  31مليون لایر سعودي ) 11.18مبلغ  2020ديسمبر  31من الوسطاء والوكالء في المدينة المستحقة أرصدة أقساط التأمين بلغت مالحظة: 

 والوكالء. الوسطاءمليون لایر سعودي( مستحقة في النهاية من العمالء المؤمن عليهم من خالل  12.47: 2019
 

 المشكوك في تحصيلها خالل السنة كما يلي:كانت الحركة في مخصص اقساط التأمين 
 2020  2019 
 ألف لاير سعودي 

 16,328  23,290 الرصيد في بداية السنة
 6,962  (3,619) خالل السنة / مخصص (رد)

 23,290  19,671 الرصيد في نهاية السنة
 

 الناشئة عن عقود التأمين: المدينة غير المنخفضة القيمة من أقساط التأمينوفيما يلي تقادم المبالغ المستحقة 
 

حتى ثالثة  
أكثر من ثالثة أشهر   أشهر

أكثر من ستة أشهر وحتى   وحتى ستة أشهر
أكثر من أثنى   أثنى عشر شهًرا

 اإلجمالي  عشر شهًرا

 ألف لاير سعودي
 

 49,116  -  2,813  9,659  36,644 2020ديسمبر 31
 44,859  -  7,584  15,520  21,755 2019ديسمبر 31

 
هر تعتبر رصدة أكثر من ثالثة أشاألمعرضة لخسارة اإلنخفاض في القيمة.  غير متأخرة وغيرتصل إلى ثالثة أشهر والتي  مةتقادالم رصدةتعتبر األ

تنخفض قيمتها. من المتوقع أن تكون المستحقات غير منخفضة القيمة، على أساس الخبرة، قابلة لالسترداد بالكامل. ليس من متأخرة ولكنها لم 
 ممارسات الشركة الحصول على ضمانات على المستحقات.

 
: 2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31من الرصيد كما في  ٪38.9فيما يتعلق بأقساط التأمين المستحقة، فإن عشرة عمالء رئيسيين يمثلون 

32.8٪) 
  
 تأمين مدينة معيديذمم  -8
 

 : على التاليالمدينة معيدي التأمين تشتمل ذمم 
 2020  2019 
 ألف لاير سعودي 

 5,995  6,991 ذمم معيدي التأمين مدينة 
 (3,000)  (6,800) مدينة مشكوك فيها تأمينمعيدي  مخصص ذمم

 2,995  191 , صافيمدينةتأمين معيدي ذمم 
 
 كانت على النحو التالي: السنةخالل المدينة معيدي التأمين الحركة على مخصص ذمم   
 

 2020   9201  
 ألف لاير سعودي 

 -  3,000 الرصيد في بداية السنة
 3,000  3,800 المخصص خالل السنة

 3,000  6,800 الرصيد في نهاية السنة
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 االستثمارات -9
 

 عمليات المساهمين : تم تصنيف االستثمارات على النحو التالي
 2020  2019 
 ألف لاير سعودي 

 12,780  8,047 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلمصنفة استثمارات 
 60,170  60,329 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات 

 68,376  72,950 
 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:                            المصنفة فيما يلي حركة رصيد االستثمارات 
 عمليات المساهمين 

 2020  2019 
 ألف لاير سعودي 

 7,695  12,780 الرصيد االفتتاحي
 4,430  - المشتريات خالل السنة

 -  (4,919) خالل السنةإستبعادات 
 655  186 في القيمة العادلة  رالتغي

 12,780  8,047 الرصيد النهائي
    
 2020  2019 
 ألف لاير سعودي 

 4,878  - أرامكو السعودية
 7,200  7,275 صندوق البدر للمرابحة

 702  772 الصندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات األولية
 8,047  12,780 

 
   فيما يلي الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:

  عمليات المساهمين
2019  2020  

  الف لاير سعودي
 الرصيد االفتتاحي 60,170  5,000

 المشتريات خالل السنة -  60,023
 المستحق خالل السنة -  (5,000)

 االستحقاق حتى تاريخإطفاء استثمارات محتفظ بها  159  147
 الرصيد النهائي 60,329  60,170

 
 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة -10

 2019  2020 عمليات التأمين
 ألف لاير سعودي 

 1,035  2,851 الرصيد اإلفتتاحي
 6,267  6,295 المدفوع خالل السنة

 (4,451)  (5,916) المطفأ خالل السنة
 2,851  3,230 الرصيد في نهاية السنة
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, صافيموجودات غير ملموسة -11  
 
 

 2019  2020 عمليات التامين
    

    التكلفة
 22,058  22,811 الرصيد في بداية السنة

 753  455 إضافات خالل السنة
 22,811  23,266 الرصيد في نهاية السنة

    اإلطفاء :
 20,897  21,705 الرصيد في بداية السنة

 808  479 المحمل خالل السنة
 21,705  22,184 الرصيد في نهاية السنة
 1,106  1,082 ديسمبر 31كما في صافي القيمة الدفترية 

 
 عمليات التأمين. لمنفعةتستخدم والتي  الحاسب األلىالموجودات الغير ملموسة بشكل أساسي من برامج تتكون 

 
 صافي ,الممتلكات والمعدات -12

 
 

 االيجار عقود -13
 

 , صافي أصول ستخدامحق ا 1.13
 

 2020  2019 
 ألف لاير سعودي مباني 

    التكلفة:
بداية السنة  الرصيد  -  - 

 -  3,784 إضافات خالل السنة 
نهاية السنة  الرصيد  3,784  - 

:االستهالك المتراكم     
بداية السنة  الرصيد  -  - 
خالل السنة  المحمل  1,041  - 

 -  1,041 الرصيد نهاية السنة 
 -  2,743 صافي القيمة الدفترية 

 
 
 

  المجموع
 اثاث وتجهيزات

مكتبية ومعدات   سيارات  
معدات حاسب 

  آلي
تحسينات على 

المستأجرة المباني  عمليات التأمين 

 التكلفة : الف لاير سعودي
9201يناير  1الرصيد في  4,692  9,957  449  2,632  17,730  

 إضافات خالل السنة -  905  -  -  905
9201 ديسمبر 31 في الرصيد 4,692  10,862  449  2,632  18,635  

 إضافات خالل السنة -  811  -  -  811
2020ديسمبر  31الرصيد في  4,692  11,673  449  2,632  19,446  

: المتراكم االستهالك           
9201يناير  1الرصيد في  4,343  8,917  231  1,793  15,284  

 المحمل على السنة 177  503  66  213  959
9201 ديسمبر 31 في الرصيد 4,520  9,420  297  2,006  16,243  

 المحمل على السنة 167  575  71  217  1,030
2020ديسمبر  31الرصيد في  4,687  9,995  368  2,223  17,273  

 صافي القيمة الدفترية :         
2020ديسمبر  31 5  1,678  81  409  2,173  

2,392 
 

626 
 

152 
 

1,442 
 

2019ديسمبر  31 172  



264 | رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني

المالم  

 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

- 33 - 

 
 )تتمة( االيجار عقود -13

 
 إلتزامات عقود اإليجار 2.13

 
 2020  2019 
 ألف لاير سعودي 

 -  - الرصيد بداية السنة 
 -  3,784 إضافات خالل السنة 

 -  49 تكاليف تمويلية 
خالل السنة  مدفوعات  (1,615)  - 

 -  2,218 الرصيد نهاية السنة
  

 الوديعة النظامية -14
 

البنك  هددحلدى بنك  من رأس مالها المدفوع  ٪15قامت الشركة بإيداع ما يعادل وفقاً لمتطلبات نظام التامين في المملكة العربية السعودية 
 ستحقةهي مهذه الوديعة  على، والعمولة المستحقة البنك المركزي السعوديموافقة  ان هذة الوديعة غير متاحة للسحب بدونالسعودي.  المركزي

ولم تقم الشركة بسحب  مليون لایر سعودي 150 بمبلغرأس مالها  بتخفيض، قامت الشركة م2020ابريل  22. في لبنك المركزي السعوديل
 23على سحب الوديعة النظامية الفائضة. في  السعودي زيالبنك المركم، إستلمت الشركة موافقة 2020اكتوبر  1 وفي ،الفائض من الوديعة

: 2019مليون لایر سعودي ) 22.5 مبلغ 2020ديسمبر  31الوديعة النظامية كما في رصيد إن  م، قامت الشركة بسحب الفائض.2020نوفمبر 
  مليون لایر سعودي(. 45

 

 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى -51
 

2019  2020   
لاير سعوديالف   

 عمليات التامين   
1,619  2,968  ً  مبالغ مدفوعة مقدما

 تكاليف وسطاء تأمين مؤجلة 899  -
 موردون دفعات مقدمة 473  2,921
المدينة ضريبة المدخالت على القيمة المضافة 70  4,023  
 اخرى 1,546  4,090

12,653  5,956      
2019  2020  

 عمليات المساهمين الف لاير سعودي
 إيرادات مستحقة 824  2,322
2,322  824  

 اإلجمالي 6,780  14,975
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 احتياطيات فنية -16

 
 صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية 1.16

 
 تشتمل المطالبات واالحتياطات تحت التسوية على ما يلي: 2020  2019

  الف لاير سعودي
 المطالبات تحت التسوية 39,307  21,431
 مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها  12,974  18,493
39,924  52,281  
 احتياطي عجز أقساط التامين 14,545  17,335

 احتياطيات فنية اخرى 326  1,460
58,719  67,152  

 يخصم : 
 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية (119)  (1,034)

 المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من  -  (94)
(1,128)  (119)  

 صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية  67,033  57,591
 

 الحركة في االقساط غير مكتسبة 2.16
 كانت الحركة في األقساط غير المكتسبة كما يلي :

 2020 
 الصافي معيدي التأمين اإلجمالي 
 ألف لاير سعودي 

 75,920 - 75,920 الرصيد في بداية السنة
 165,874 - 165,874 األقساط المكتتبة خالل السنة

 (174,290) - (174,290) األقساط المكتسبة خالل السنة
 67,504 - 67,504 الرصيد في نهاية السنة

    
 2020 
 الصافي معيدي التأمين اإلجمالي 
 ألف لایر سعودي 

 20,338 - 20,338 الرصيد في بداية السنة
 154,028 - 154,028 األقساط المكتتبة خالل السنة

 (98,446) - (98,446) األقساط المكتسبة خالل السنة
 75,920 - 75,920 الرصيد في نهاية السنة

 
 محتملةالتزامات لاالو التعهدات -71
 يلي: فيمالشركة لتزامات لالاالتعهدات و تتمثلأ. 
 

2019  2020  
  الف لاير سعودي

 خطابات ضمان 12,545  12,545
 اإلجمالي 12,545  12,545

 
 م ال شيء(.2019ديسمبر  31م )2020ديسمبر  31الية قائمة كما في لتزامات رأسمأي ا لدى الشركةب. لم تكن 

 
مليون لایر  12.545م: 2019ديسمبر  31مليون لایر سعودي ) 12.545خطاب ضمان بمبلغ لدى الشركة م ، 2020ديسمبر  31. كما في ج

مليون لایر  14(. والذي تم إصداره مقابل وديعة مرابحة للشركة بمبلغ 24للزكاة والدخل )الهيئة( )انظر االيضاح العامة ( لصالح الهيئة سعودي
 طابل ختسييتقدمت الشركة بطلب  لنهاية السنة، الحقا .البريطانيلدى البنك السعودي  مليون لایر سعودي( 14 م:2019ديسمبر  31) سعودي
 .األمر بخصوص هذا العامة للزكاة والدخل ، كما تم التواصل مع الهيئةالعامة للزكاة والدخل الهيئةلصالح  الضمان
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 أخرىمصروفات مستحقة ومطلوبات -18

 
 2020  2019 
 ألف لاير سعودي 

 15,947  15,885 ذمم دائنة لمقدمي الخدمة الطبية
 924  1,513 ذمم دائنة للموردين

 653  1,760 أتعاب الفحص واالشراف
 11,868  16,296 مصروفات مستحقة

 -  239 مصروفات وسطاء تأمين مستحقة
 6,840  332 مطلوبات اخرى

 36,025  36,232 
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة -19
 

ً للتقييم االكتواري بموجب طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة في حين يتم دفع اإللتزامات المستحقة عند استحقاق يتم  ا.هيتم إجراء المستحقات وفقا
 يلي:بناء على قيمتها الحالية كما  االعتراف بالمبلغ في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزامات خالل السنة

 
 المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناء على قيمتها الحالية هي كما يلي: قائمةالمبالغ المدرجة في  1.19

 
 2020  2019 
 ألف لاير سعودي 

 5,934  4,970 القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة
 4,970  5,934 
 

 الحركة في إلتزامات المنافع المحددة 2.19
 

 2020  2019 
 ألف لاير سعودي

 5,808  5,934 الرصيد في بداية السنة
 904  1,298 تكلفة الخدمة الحالية

 255  222 فائدةتكلفة ال
 1,159  1,520 المحمل على قائمة الدخل

 550  (784) المحمل على قائمة الدخل الشامل األخرى
 (1,583)  (1,700) المدفوعة  مكافأة نهاية الخدمة

 5,934  4,970 النهائيالرصيد 
 

 تسوية القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة 3.19
 

 2020  2019 
 ألف لاير سعودي

 5,808  5,934 الرصيد في بداية السنة
 1,159  1,520 المحمل على قائمة الدخل

 550  (784) اإلكتوارية من التعديالت المستندة على الخبرة)الربح(/ الخسارة 
 (1,583)  (1,700) المدفوعة خالل السنة التعويضات

 5,934  4,970 النهائيالرصيد 
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 مخصص مكافأة نهاية الخدمة )تتمة( -19
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 4.19
 اإلكتوارية الرئيسية من قبل الشركة لتقييم إلتزامات المنافع المحددة:تم استخدام المجموعة التالية من االفتراضات 

 2020  2019 

 %4,6  %3.95 معدل خصم التقييم

 %4  %3 باختالف اعمار الموظفينالمعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب 

 
 المحددة: فيما يلي أثر التغيرات في حساسية القيمة الحالية إللتزام المنافع

 
 2020  2019 
 ألف لاير سعودي 

    معدل خصم التقييم

 (687)  (544) %1زيادة بنسبة  -

 822  647 %1إنخفاض بنسبة  -

    المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار
 819  (647) %1زيادة بنسبة  -

 (696)  553 %1إنخفاض بنسبة  -

 
 فيما يلي أثر التغيرات في حساسية القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة:

 2020  2019 
    معدل خصم التقييم

 (5,248)  (4,426) %1زيادة بنسبة  -

 6,756  (5,617) %1إنخفاض بنسبة  -

    الرواتب المتوقع باختالف اعمار الموظفينمعدل زيادة مستوى 
 (6,752)  (5,617) %1زيادة بنسبة  -

 (5,238)  (4,417) %1إنخفاض بنسبة  -

    معدل الوفيات
 (5,933)  (4,969) %20زيادة بنسبة  -

 (5,935)  (4,970) %20إنخفاض بنسبة  -

    معدل المسحوبات
 (5,750)  (4,869) %20زيادة بنسبة  -

 (6,110)  (5,062) %20إنخفاض بنسبة  -
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 الحركة في المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى -20

 

 2020  2019 

  اإلجمالي 
المستحق 
 من معيدي

 التأمين
  اإلجمالي  الصافي 

المستحق من 
معيدي 
 التأمين

 الصافي 

 ألف لایر سعودي  ألف لاير سعودي 
مطالبات تحت التسوية    21,431  (1,034)   20,397  44,408  (5,857)   38,551 

غير ومطالبات متكبدة 
عنها مبلغ  18,493  (94)   18,399  15,943  (2,103)   13,840 

احتياطي عجز أقساط 
7,3351  -  17,335 التأمين   2,441  (610)   1,831 

 572  -  572  1,460  -  1,460 احتياطيات فنية اخرى
يناير  1الرصيد في   58,719  (1,128)   57,591  63,364  (8,570)   54,794 

(139,752) مطالبات مدفوعة   996  (138,756)   (139,694)   6,933  (132,761)  
(101)  119,267  152,122  13  152,109 مطالبات متكبدة   119,166 

احتياطي عجز أقساط 
(2,790) التامين   -  (2,790)   14,894  610  15,504 

(1,134) إحتياطيات فنية أخرى   -  (1,134)   888  -  888 
ديسمبر  31الرصيد في   67,152  (119)   67,033  58,719  (1,128)   57,591 

(119)  39,307 مطالبات تحت التسوية   39,188  21,431  (1,034)   20,397 
غير ومطالبات متكبدة 

عنها مبلغ  12,974  -  12,974  18,493  (94)   18,399 

احتياطي عجز أقساط 
 17,335  -  17,335  14,545  -  14,545 التامين

إحتياطيات فنية أخرى        326  -  326  1,460  -  1,460 
(119)  67,152 المجموع   67,033  58,719  (1,128)   57,591 

   

 الحادثسنة للمطالبات ا تحليل تطور
ات المتعاقبة اال انه لكل سنة من السنووغير المبلغ عنها يبين الجدول التالي المطالبات المتكبدة بما في ذلك المطالبات المبلغة والمتكبدة 

دير قبتاريخ كل مركز مالي، مع الدفعات المتراكمة حتى تاريخه. ان تطور التزامات التأمين يؤدي إلى إمكانية قياس قدرة الشركة على ت
تطورات  نمتهدف الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية بخصوص اعمال التأمين لديها لكي يتم حمايتها  القيمة النهائية للمطالبات.

تية االمطالبات المستقبلية غير المواتية، وبينما تتطور المطالبات وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تأكيدا فإن المطالبات غير المو
سوف يتم حذفها مما ينجم عن ذلك استبعاد االحتياطيات من سنوات الحوادث المبكرة. ومن اجل الحفاظ على احتياطيات كافية تقوم 

شركة بتحويل الكثير من هذه االستبعادات الى احتياطيات سنة الحوادث الحالية عندما يكون تتطور المطالبات مازال فى بدايته وهناك ال
 .عدم تيقن بشكل اكبر يتعلق بالتكلفة النهائية للمطالبات
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 الحركة في المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى )تتمة( -20
 

 سنة الحادثللمطالبات ا تحليل تطور
 

2020  
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
 سنة الحادث المجموع

           باأللف لاير سعودي
           

إجمالي التقدير لتكاليف 
:المطالبات النهائية  

 
 

   
 

 
 

 
 

 154,726  154,726  93,496  257,415  131,513  في نهاية سنة الحادث
 93,993  -  93,993  282,091  177,450  بعد سنة

 278,974  -  -  278,974  178,482  بعد سنتين
 179,465  -  -  -  179,465  بعد ثالث سنوات

التقدير الحالي للمطالبات 
 المتراكمة

 179,465  278,974  93,993  154,726  707,158 

المدفوعات المتراكمة حتى 
 تاريخه

 
(179,465)   (276,886)   (91,949)   (106,577)   (654,877)  

    52,281  48,149  2,044  2,088  -  مطلوبات في المركز المالي
2020  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

  سنة الحادث المجموع
           باأللف لاير سعودي

           
إجمالي التقدير لتكاليف 

:المطالبات النهائية  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الحادثفي نهاية سنة    117,396  233,159  91,859  154,720  154,720 

 92,190  -  92,190  259,122  150,598  بعد سنة
 256,392  -  -  256,392  151,563  بعد سنتين

 152,242  -  -  -  152,242  بعد ثالث سنوات
التقدير الحالي للمطالبات 

 المتراكمة
 152,242  2256.39   92,190  154,720  4655,54  

المدفوعات المتراكمة حتى 
 تاريخه

 (152.242)   (254,408)   (90,161)   (106,572)   (603,382)  

 52,162  48,148  2,029  1,984  -  مطلوبات في المركز المالي
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -21

ي تاريخ فالقيمة العادلة هي السعر الذي يتم الحصول عليه لبيع اصل او يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة تتم بشكل منظم بين مشاركين في السوق 
 القيمة العادلة على افتراض أن عملية بيع اصل او تحويل التزام تكون من خالل:القياس. يعتمد قياس 

 السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو -
 في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر منفعةً لألصل أو االلتزام   -

 ة(.حدوجوهرياً عن قيمتها الدفترية في المعلومات المالية )الم ان القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها في قائمة المركز المالي ال تختلف

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

 داة مشابهة والتي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس.: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لذات األداة أو أل1المستوى 
ة م: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند في جميع مدخالتها الها2المستوى 

 وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة ، و
 التقييم التي لم تستند أي من مدخالتها الهامة لمعلومات السوق القابلة للمالحظة.: اساليب 3المستوى 

 أ. القيمة الدفترية والقيمة العادلة
للقيمة العادلة  ييوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرم

مة بالقيمة مقيدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة. وال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية الغير لأل
 العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تعتبر تقريبًا معقوالً للقيمة العادلة.

 القيمة العادلة  
القيمة  عمليات المساهمين

1المستوى  الدفترية 2المستوى   3المستوى    االجمالي 

 الف لاير سعودي 2020 ديسمبر 31
      الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة

 8,047 - 7,275 772 8,047 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  المصنفة االستثمارات
 8,047 772 7,275 - 8,047 

      الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
873,60 - 60,329 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  - 873,60  

 40,068 40,068 - - 40,068 ودائع مرابحة
 100,397 - 873,60  40,068 941,100  
 
 

  القيمة العادلة   
 القيمة عمليات المساهمين

1المستوى  الدفترية 2المستوى   3المستوى    االجمالي 

 الف لایر سعودي  2019ديسمبر  31
      الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة

 12,780 - 7,200 5,580 12,780 خالل قائمة الدخلبالقيمة العادلة من  المصنفةاالستثمارات 
 12,780 5,580 7,200 - 12,780 

      الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
 60,714 - 60,714 - 60,170 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 77,742 77,742 - - 76,036 ودائع مرابحة
 136,206 - 60,714 77.742 138,456 

 

 جميع االستثمارات وودائع المرابحة محتفظ بها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
 
 

 القطاعات التشغيلية  -22
فقط لتوفير خدمات الرعاية الصحية )"التأمين الطبي"( ويتم تنفيذ جميع عمليات التأمين الخاصة بالشركة في تقوم الشركة بإصدار عقود التأمين 

 المملكة العربية السعودية. وتتم مراقبة عمليات التأمين من قبل اإلدارة تحت قطاع واحد. وبالتالي ال توجد معلومات منفصلة مطلوبة.
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 العالقةالمعامالت مع األطراف ذات  -23

، المنشآت المملوكة أو الواقعة تحت سيطرة مشتركة او تتأثر العلياتتمثل األطراف ذات العالقة في المساهمين الرئيسيين، المدراء، موظفي اإلدارة 
امالت تفاصيل معبشكل كبير بهذه الجهات. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي 

 :األطراف ذات العالقة الرئيسيين خالل السنة واألرصدة المرتبطة بها
 
 
 

المنشاة الواقعة تحت سيطرة, 
سيطرة مشتركة او تتأثر بشكل 
 كبير من قبل األطراف ذات العالقة

 المعامالت للسنة المنتهية في طبيعة المعاملة
 ديسمبر 31

 الرصيد مدين /)دائن( كما في
 ديسمبر 31

 م2019 2020 م2019 م2020 
 ألف لاير سعودي 

 
بمجموعة  العالقةاألطراف ذات 

 1,231 1,647 2,209 2,922 اقساط تأمين مكتتبة (شركات شقيقة) - الجفالي
 - - 7,497 1,554 المطالبات المدفوعة 

 

 شراء معدات،
 كمبيوترات، تراخيص،

مركبات و خدمات 
 - - 421 519 أخرى

 - (90) 132 58 عمولة مدفوعة 
   بمجموعة العالقةاألطراف ذات 

 9,517 8,038 20,725 21,226 اقساط تأمين مكتتبة (ةشركات شقيق) -د. سليمان الفقيه 
 (5,430) (1,479) 4,353 18,006 المطالبات المدفوعة 

المركز  العالقةاألطراف ذات 
 - 15,796 - 33,027 اقساط تأمين مكتتبة الطبي الدولي

 (1,381) (5,923) 2,204 22,173 المطالبات المدفوعة 
 

ر بشكل مباشر أو غي، أنشطة الشركةوتوجيه ومراقبة تخطيط ين لديهم السلطة والمسؤولية عن إن موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص الذ -
 بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة. موظفي االدارة التنفيذية، ويتألفون من كبار مباشر

 
سنة المنتهية لل تنفيذيةموظفي االدارة اليبين الجدول التالي الرواتب والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 :2019و  2020ديسمبر  31في 
 

2019  2020  
 اإلدارة العليا الف لاير سعودي

 رواتب ومزايا أخرى 3,777  3,346
 مكافأة نهاية الخدمة 140  125

3,471  3,917  
 

2019  2020  
 مجلس اإلدارة واللجان لایر سعوديالف 

 رواتب ومزايا أخرى 1,380  1,392
1,392  1,380  
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 الزكاة وضريبة الدخل -24

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

 
 فيما يلي حركة المخصص خالل السنة:

  
 2020  2019 
 ألف لاير سعودي 

 10,698  15,498 الرصيد في بداية السنة 
(5,298) السابقة للسنواتعكس مخصص الزكاة    - 

 4,800  1,800 المحمل خالل السنة
 15,498  12,000 الرصيد في نهاية السنة

 
م، وفي السنوات السابقة، لم يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل في هذه 2020 ديسمبر 31نظراً لتكبد الشركة خسائر خالل السنة المنتهية في 

 القوائم المالية. 
 
 الوضع الزكوى -ب
 

 الزكاة. ةحصلت على شهادم و2019 ديسمبر 31لسنة المنتهية للسنين حتى ا االقرارات الزكويةقدمت الشركة 
 

مليون  12.545زكاة اضافي بمبلغ  بمبلغ طالبت فيها الشركة وم 2014م الي 2011للزكاة الدخل الربط النهائي للسنوات من  العامةاصدرت الهيئة 
ً ، قدمت الشركة 2017خالل عام لایر سعودي.  لضريبة ضد قرار لجنة االعتراض الزكاة والمخالفات ومنازعات إلى لجنة االستئناف  اعتراضا

 مليون لایر سعودي والمتعلق باإللتزامات الزكوية اإلضافية. 12.545وقدمت ضمان بنكي بمبلغ  2014إلى  2011المبدئي لألعوام من 
 

قرار بخصوص السنوات المذكورة أعاله، القرار وافق على بعض الزكاة والضريبة لمخالفات ومنازعات خالل السنة، أصدرت لجنة االستئناف 
بناء على قرار لجنة  لزكاة ربط معدل لفي صدد إصدار  العامة للزكاة والدخل الهيئةان مليون لایر سعودي.  2.1النقاط مما خفض التزام الزكاة إلى 

 االستئناف وتحرير الضمان البنكي المسجل ضد االلتزام.
 

 قدمتمليون لایر سعودي.  9.59 إضافي بمبلغ زكاة  وطالبت فيه بمبلغ 2018إلى  2015للسنوات ربط ة، قامت الهيئة بإصدار أيضا خالل السن
 للتقييم.   العامة للزكاة والدخل الهيئةوتنتظر الشركة مراجعة  العامة للزكاة والدخل الهيئةالشركة اعتراضها على تقييم 

 
 . تخضع انظمة الزكاة إلى تفسيراتةاستناداً إلى فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعوديتم احتساب الوعاء الزكوي 

من المساهمين بينما  %81مختلفة والربوط التي ستصدرها الهيئة قد تختلف عن االقرارات الزكوية المقدمة من قبل الشركة. وتطبق الزكاة على 
 من المساهمين. %19تطبق الضريبة على 

 
 رأس المال -25

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

 لایر سعودي. 10
 

مليون لایر سعودي مقسمة  150مليون لایر سعودي إلى  300، أوصى أعضاء مجلس اإلدارة بخفض رأس مال الشركة من 2020يناير  18في 
شعبان  29اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية )االجتماع الثاني( المقام بتاريخ  خاللعن الخسائر المتراكمة.  بالتعويضمليون سهم  15إلى 

، وافق المساهمون في الشركة على هذه التوصية وما يتبعها من تغييرات في القوانين الداخلية للشركة. فبالتالي 2020أبريل  22موافق هـ ال1441
مليون لایر سعودي. تم خفض رأس المال عن طريق خصم سهم واحد لكل سهمين مملوكة  150لى رأس المال والخسائر المتراكمة إ تخفيضتم 

قف رأس المال من أجل ان يتماثل مع قوانين الشركة. لم يكن هناك اي آثار رأس المال هوا إعادة بناء موتخفيض الهدف من  من قبل المساهم.
 لخفض رأس المال على التزامات الشركة المالية. 

 

لایر سعودي من خالل  مليون 200م، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بمبلغ 2018ديسمبر  12في 
 إجراءات إصدار أسهم حقوق األولوية وتم إيداع إصدار أسهم حقوق أولوية من خالل عرض سهمين لكل سهم واحد يمتلكه المساهم. تم االنتهاء من

قة بزيادة رأس المال والتي تم مليون لایر سعودي والمتعل 5.40بمبلغ  م. تكبدت الشركة تكلفة معامالت2019يناير  16رأس المال اإلضافي في 
 م.2018ديسمبر  31في  تحميلها مباشرة إلى قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما

 

 10مليون سهم بقيمة  15مليون لایر سعودي مقسم إلى  150 هو، رأس المال المصرح به والمشترك والمدفوع للشركة 2020ديسمبر  31كما في 
  لایر سعودي للسهم الواحد.
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 االحتياطي النظامي -26

من صافي الدخل  %20سوف يتم تخصيص  من القوانين المنظمة لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية ، 70فقًا لما تنص عليه المادة و
من رأس المال المدفوع. لم يتم تكوين احتياطي  %100للمساهمين )بعد خصم الخسائر المقدمة( كـاحتياطي نظامي إلى أن يصل هذا االحتياطي إلى 

  لخسائر الشركة.خالل السنة نتيجة 
  

  إدارة رأس المال -27
 نسب رأس المال السليمة لدعم أهداف األعمال وزيادة القيمة العائدة للمساهمين.تقوم الشركة بتحديد األهداف للحفاظ على 

 

 تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تحديد أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم. يتم
التغيرات في ظروف السوق والمخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء 

 نهيكل رأس المال أو تعديله ، يمكن أن تقوم الشركة بتعديل مبلغ التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم. في رأي مجلس اإلدارة، إ
 مفروضة خارجيا خالل الفترة المالية المذكورة.الشركة قد أوفت بمتطلبات االلتزام المتعلقة برأس المال ال

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

ما بة الخسارة منذ بداية العام ، ومخصصات األقساط المتبقية ولمتغيرات مختلفة مثل: زيادة أقساط التأمين اإلجمالية ، وزيادة تكلفة الموظفين ، ونس
لتوقعات اإلى ذلك. وما يرتبط بذلك من تأثير على اإليرادات والربحية ونسبة الخسارة ونسبة المالءة المالية. وكما هو الحال مع أي توقعات، فإن 

النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. نظًرا ألن الوضع متغير وسريع التطور،  واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام وشكوك كبيرة ، وبالتالي ، قد تختلف
 ستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم.

 
 أحداث الحقة -28

 حسب رأي إدارة الشركة لم يكن هناك اي أحداث الحقة تتطلب االفصاح او التعديل على هذه القوائم المالية.
 

 الخسارة للسهم  -29
  .للسنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة والقائمة  للسنةتم احتساب الخسارة للسهم بتقسيم صافي الخسارة ي
 

 بةكما هو مطلوب في معيار المحاس التخفيض في رأس المالتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي عن الفترة السابقة ليعكس  (أ
 "ربحية السهم" على النحو التالي: 33الدولي 

 
 2020  2019 
 ألف لاير سعودي 

 10,000  30,000 يناير  1إصدار أسهم عادية في 
 19,411  - األسهم  اصدارتأثير

(15,000)  انخفاض رأس المال تأثير    (15,000)  
 14,411  15,000 السنة نهاية في الرصيد

 
وهو نسبة من سعر  1.57تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للفترة السابقة باستخدام عامل تعديل م، 2019ديسمبر  31كما في 

ا يهتم تداول األسهم ف الذي بالتاريخلایر للسهم العادي في اليوم األخير  21.88لایر للسهم العادي وسعر اإلغالق  13.96الحقوق النظرية السابقة 
 قبل اإلصدار.

 
 على النحو التالي: والمخفضةيتم احتساب خسارة السهم األساسية    (ب
 2020  2019 
 ألف لاير سعودي 

(28,413) صافي الخسارة للسنة    (106,152) 
 14,411  15,000 المتوسط المرجح للعدد األسهم العادية

 (7.37)  (1.89) معدل -بالريال السعودي  –والمخفضة خسارة السهم األساسية 
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 مصروفات عمومية وإدارية -30

2019  2020 
 

 عمليات التامين الف لاير سعودي
 تكاليف الموظفين 35,213  35,312

(12االستهالك )االيضاح  1,030  959  
(11إطفاء )اإليضاح  479  808  

(13.1)اإليضاح اصول إطفاء حق استخدام  1,041  -  
 مصروفات اإليجار 2,764  4,645
 أتعاب قانونية ومهنية 3,336  2,206
 تكاليف إصالح وصيانة 2,736  2,925

 مصروفات تسويق 166  95
أخرى مصروفات 5,430  3,254  

50,204  52,195  
 

2019  2020 
 

  الف لاير سعودي
 عمليات المساهمين   

 أتعاب قانونية ومهنية 1,525  463
 مصروفات متعلقة باالستثمار 330  328

 اشتراكات 338  1,083
 اتعاب لجان 1,380  1,392

 أخرى 49  412
3,678  3,622  

53,882  55,817  
 

 إدارة المخاطر -31
 

المخاطر في نشاطات الشركة بشكل متأصل ولكن تدار عن طريق عمليات التحديد المستمرة، القياس والمراقبة والهدف من ذلك  تنطوي
عمليات إدارة المخاطر تكون جوهرية في نمو الشركة علماً بأن أي فرد في الشركة يتحمل المسؤلية  هو تحديد الخطر والسيطرة عليه.

حدود اختصاصاته ومسؤليته. تتمثل سياسة الشركة في مراقبة مخاطر االعمال من خالل عمليات في ا تجاه المخاطر التى تتعرض له
 التخطيط االستراتيجي.

 

 اإلستراتيجية تأثير ظروف السوق والخبرات المتوفرة على المخاطر المتأصلة التي تتعرض لها الشركة. تدرس
 

 هيكل إدارة المخاطر
 مجلس االدارة:

 مسؤول عن النهج الشامل إلدارة المخاطر والموافقة على استراتيجيات ومبادئ إدارة المخاطر. إن مجلس اإلدارة
 

 لجنة التدقيق:
رير ايتم تعيين لجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة. تساعد لجنة التدقيق المجلس في القيام بمسؤولياته فيما يتعلق بتقييم جودة وسالمة التق

مراجعة الحسابات وسالمة الضوابط الداخلية للشركة. يتم تلخيص المخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة و ،إدارة المخاطر المالية،
 التي يتم بها تخفيف هذه المخاطر من قبل اإلدارة أدناه.

 

 مخاطر التأمين 
وزمن المطالبة الناتجة عن ذلك ان المخاطر الناتجة عن عقد التأمين تمثل مخاطر وقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم 

 ةالحادث. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة التي تزيد عن القيم
تطورات مقدرة أصالً والالدفترية لمطلوبات التأمين. ويتأثر ذلك بتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة اكثر من تلك ال

 الالحقة للمطالبات طويلة األجل. وبالتالي فإن الهدف من الشركة هو ضمان أن تتوفر موارد كافية لتغطية المطالبات.
 
 

تدير عمليات التأمين هذه المخاطر من خالل ضمان أن يتم التغطية من خالل إعادة التأمين المناسب لتقييد أقصى خسارة مستحقة الدفع  
 مطالبة فردية. ال تصدر الشركة سوى عقود قصيرة األجل ال تتجاوز سنة واحدة فيما يتعلق بالمخاطر الطبية. ألي
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 إدارة المخاطر )تتمة( -31
 

 مخاطر التأمين )تتمة( 
 
 مقدار المطالبات ومدى تكرارها: 

إال المخاطر الطبية. تم تصميم التأمين الطبي لتعويض حاملي الوثائق يمكن أن يتأثر مقدار المطالبات ومدى تكرارها بعدة عوامل. الشركة ال تكفل 
عن المصاريف المتكبدة في عالج مرض، تعب أو إصابة. يتم تقديم التأمين الطبي بشكل أساسي للعمالء من الشركات ويتم تغطية عدد كبير من 

ل عام واحد من وقوع الحدث المؤمن. هذا يساعد على التخفيف من األشخاص بموجب وثيقة التأمين. يتم عادةً معالجة المطالبات وتسويتها خال
 مخاطر التأمين.

 
 التركيز الجغرافي للمخاطر:

 ية.ودلسعابية رلعالمملکة اکة في رلشبحاملي وثائق الخاصة ن التأميطر المخارض لتعيتركز ا
 

 المراجعة االكتوارية المستقلة للمطالبات واحتياطيات المطالبات:
من مخاطر التأمين، تستخدم الشركة مراجع اكتواري مستقل بشكل دوري ليراجع نموذج المطالبات للشركة وتوقعاته، كما أنه يؤكد ما إذا تقليل لل

 كان الرصيد النهائي الحتياطي المطالبات كافي.
 

 االفتراضات الرئيسية:
بتقييم المطالبات المعلقة، سواء مبلغ عنها أو ال، وتحتوي أيضا على المصدر الرئيسي لتقدير عدم اليقين في تاريخ قائمة المركز المالي مرتبط 

االفتراض االساسي تحت االلتزامات المتوقعة، هوا أن قسم المطالبات للشركة سيتبع طريق مماثل للخبرة السابقة للقسم  تكاليف التسويات المتوقعة.
ي كل سنة فيف معامالت المطالبات، ومؤثرات تضخم المطالبات وعدد المطالبات متوسط تكاليف المطالبات، وتكاليشمل إفتراض في المستقبل. هذا 

 يباالضافة إلى استخدام بعد األحكام النوعية لتقييم مدى اختالف اتجاهات الماضي عن المستقبل. كمثال: تحصل المرة الواحدة، التغييرات ف حادث.
 . كما أن األحكام تستخدم أيضا لتقييم مدى العوامل الخارجية كقرارات المحاكمعوامل السوق، والظروف االقتصادية وبعض العوامل الداخلية

من  لتقدير القيمة الدائنة لحاملي وثائق التأمين الصادرةوالتشريعات الحكومية التي تؤثر على التوقعات. إدارة الشركة تحتاج لقدر هائل من الحكم 
ن تكون مبنية على افتراضات من عدة عوامل التي تحتوي درجات متغيرة من االحكام المطالبات حسب عقود التأمين. هذه التقديرات يجب أ

فإن نفس هذه  كما هو مذكور. في تقدير االلتزامات المستقبلية والشكوك. النتائج الواقعية قد تختلف عن تقديرات االدارة مما قد يسهم في تغييرات
 في قائمة المركز المالي.العوامل واألحكام تستخدم لتوقع القيمة النهائية للمطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها 

 
 االفتراضات: لتحديدعمليات مستخدمة 

ة. ئج ذات تقديرات محايدة للمخارج المتوقع، تستخدم ألجل إخراج نتاالقائمةالعملية المستخدمة لتحديد االفتراضات لحساب احتياطي المطالبات 
لوحدها، بطريقة كل حالة على حدى مع األخذ بعين  تقييمهاالتوقع بشكل مؤكد ألي مطالبات أمر صعب للغاية. كل مطالبة يتم طبيعة العمل تجعل 

ابهة. تقديرات الحالة تراجع بشكل دوري وتحدث االعتبار ظروف المطالبة، والمعلومات المتوفرة من مقدمين الخدمة والنتائج السابقة لحاالت مش
 كل ما توفرت معلومات جديدة. 

 
. المعلومات المصاحبة للمطالبة متوفرة فإن تقدير المطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها بشكل عام يواجه درجة أكبر من الشكوك، وفي هذه الحالة

 .3عملية التقدير تأخذ بعين االعتبار المطالبات السابقة و تفاصيل برامج معيدي التأمين، لمزيد من التفاصيل انظر إيضاح 
 

ب كود، ومعدل الخسارة فيرجسون، كي-للتوقع، مثل السلم التسلسلي، بورنهيوترتقدر باستخدام نطاق معيار اكتواري  القائمةالتكلفة النهائية للمطالبات 
 المتوقع. 

 
 الحساسيات:

خرى يتم إجراء التحليل أدناه لتحركات محتملة بشكل معقول في االفتراضات الرئيسية مثل نسبة الخسارة النهائية مع بقاء جميع االفتراضات األ
 ثابتة مما يوضح التأثير على صافي المطلوبات وصافي الخسارة للسنة.

 
على صافي الخسارة للسنة التأثير    

  التغير في االفتراضات الف لاير سعودي
عمليات التامين –معدل الخسارة النهائية     

2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  5٪ ± ±8,714  
9201ديسمبر  31للسنة المنتهية في  5٪ ± 4,922 ±  
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 )تتمة(إدارة المخاطر  -31

 
 مخاطر إعادة التأمين

ة، لكبيرمطالبات ذات القيمة الت أو المطالباامن كبير لناتج عن حجم المالي ض للخطر التعراجل تقليل أمن ى، ألخرالتأمين شركات امع ون بالتعا
في ر کبأعاً وتنن هذه لتأميادة عات إتيبارتر فولتأمين. تدة اعااض إألغرى خراف أطرأمع د في عقودي العتياالعمل ر اطاإفي تدخل الشركة 

 و.ضافية للنمدرة إقر فوترة، وکبيطر مخان عالمحتملة الناتجة  في مقدار الخسارةلإلدارة بالتحكم تسمح ل، وألعماا
 

شركة لعالوة على ذلك، لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين. لدى ا
 ”..”AA قياسيإتفاقيات تجاوز الخسائر لحد معين مع شركة إعادة تأمين دولية مع تصنيف 

 
 الفردية والجماعية الصادرة عن عمليات التأمين في المملكة العربية السعودية.تغطى إتفاقية إعادة التأمين هذه جميع العقود  
 

احتياطي عجز و الغير مبلغ عنهاإن التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بحصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة 
 ألف لایر(. 1.128 :2019ديسمبر  31ألف لایر سعودي ) 119أقساط التأمين هو 

 
 مخاطر اإلطار التنظيمي

 تخضع عمليات الشركة لمتطلبات تنظيمية في المملكة العربية السعودية. وال تنص هذه اللوائح على الموافقة على األنشطة ورصدها فحسب، بل
زامات جانب شركات التأمين في الوفاء بااللتتفرض أيًضا بعض األحكام التقييدية )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر التقصير واإلعسار من 

 غير المتوقعة عند ظهورها.
 

 إدارة مخاطر رأس المال )المالءة المالية(
ضع و يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. يتم وضع هذه المتطلبات لضمان هامش مالءة مالية كافية. يتم

 الشركة للحفاظ على نسب رأس المال السليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وتعظيم قيم العوائد للمساهمين. أهداف إضافية من قبل
 

تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم. يتم إجراء 
 لية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة.تعديالت على مستويات رأس المال الحا

 
 تلخص المعلومات التالية الحد األدنى لرأس المال التنظيمي للشركة:

2019 
  ألف لایر سعودي

2020 
 ألف لاير سعودي

 
 

المال النظامي رأس الحد األدنى من 100,000  100,000  
 
 

 مخاطر السوق
ر السوق يتغير نتيجة تغيرات في سعر السوق. مخاط الذيالقيمة العادلة للتدفق النقدي المستقبلي لألدوات المالية  في تذبذبمخاطر السوق تتمثل 

 و سعر السوق. ، معدالت الفائدة للسوق معدالت تحويل العمالت األجنبيةتتكون من ثالثة أنواع: 
والعزم في مخاطر السوق للشركة. يتم مراقبة التماثل مع السياسة وفي حال خرقها سياسة الشركة في إدارة المخاطر تضع التقييم  -

 .ئمة وأي تغيرات في طبيعة المخاطريتم التبليغ للجنة المخاطر في الشركة. يتم مراجعة السياسة بشكل دوري للمال
تعزز التزامات معنية لحاملي وثائق هناك إرشادات موضوعة من أجل توزيع الموجودات وحدود للمحفظة، لتأكيد أن الموجودات  -

 التأمين، وأن الموجودات تساعد على توفير الدخل والمكاسب لحاملي وثائق التأمين لما يتالئم مع توقعاتهم. 
 

طي علرأس المال المتوفر. في حين أن المجلس ييؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن التعرض لمخاطر السوق بشكل عام مراقب ليبقى على مستوى مالئم 
لجنة المخاطر. يقوم الفريق بتجهيز توقعات  هي من مسؤوليةتوجيه استراتيجي وأهداف، وبعض وظائف إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق، 

ياطات. تتشير إلى االحتماالت المختلفة للتغيرات في في أحوال السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر. يتم إحالل هذه المخاطر باالختيار السليم لالح
تحافظ الشركة على محفظة متنوعة وتراقب التطورات ذات العالقة في السوق بشكل مستمر. باالضافة إلى مراقبة العوامل المؤثرة على سوق 

 االسهم والسكوك، بما في ذلك تحليل االداء العملي والمالي للمستثمر.
 

 لعمولة، ومخاطر آخرى لسعر السوق.تتكون مخاطر السوق من ثالثة مخاطر: مخاطر العملة، مخاطر نسبة ا
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 مخاطر سعر السوق

تتعرض عمليات المساهمين لمخاطر السوق فيما يتعلق  مخاطر أسعار السوق هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.
عادلة من خالل الباإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الخاصة بهم. إن التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المقيمة بالقيمة 

ألف  639: 2019ألف لایر سعودي ) 402عمليات المساهمين بمبلغ  ، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، سيؤثر على٪5قائمة الدخل بنسبة 
 لایر سعودي(.

 
 مخاطر نسبة العمولة

لشركة ض اتتعر .تنشأ مخاطر نسبة العمولة من احتمالية أن تؤثر التغيرات في نسبة العمولة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية
 واإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. لخاصة بها ابحة المرائع داوعلى لة لعمونسبة المخاطر 

 
في غضون ثالثة أشهر أو أكثر من ثالثة أشهر، باستثناء الودائع المقيدة التي يلزم  الى نقد هاتحويلتقوم الشركة بإيداع ودائع المرابحة التي يمكن 

بحيث ال تحصل الشركة على أي عمولة عليها. تدير اإلدارة مخاطر نسبة العمولة  السعودية،كة العربية االحتفاظ بها وفقًا للوائح المعمول بها في الممل
 عن طريق مراقبة التغيرات في نسبة العموالت بالعمالت التي يتم بها إيداع ودائعها. 

 
 يتم إدارة االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق من قبل مدير المحفظة.

 
 ديسمبر: 31تفاصيل تواريخ استحقاق الفئات الرئيسية لألوراق المالية التي تحمل عمولة في فيما يلي 

 

  المجموع
أكثر من 

  سنة
ثالث أشهر إلى 

  سنة واحدة
اقل من ثالث 

 عمليات المساهمين أشهر

 2020 
 ودائع مرابحة 101,506  40,068  -  141,574

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -  -  60,329  60,329
201,903  60,329  40,068  101,506  

       9201  
 ودائع مرابحة 62,767  76,036  -  138,803

تاريخ االستحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى  -  -  60,170  60,170  
198,973  60,170  76,036  62,767  

 
استحقاق الودائع على أساس الفترة  تاريخ. تم تحديد 2019و 2020ديسمبر  31تحمل عمولة كما في  موجوداتلم يكن لدى عمليات التأمين أي 

 المتبقية، في تاريخ بيان المركز المالي، إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
 

 ديسمبر: 31كما في  فيما يلي نسب العمولة المطبقة على األدوات المالية التي تدفع عليها عمولة
2019  2020  

 عمليات المساهمين   
91.2%   1.64%  ودائع مرابحة مسجلة بالريال السعودي 
62.3%   3.84%  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 
 ً  .لم تقم الشركة بإيداع عمالت غير الريال السعودي، تشمل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق سندات عمالت محلية وأجنبية معا

 
 :ىتغيرات االخردرجة حساسية عمليات المساهمين للتغيرات المحتملة في نسب العمولة مع ثبات كافة المتعكس المعلومات التالية 

 
2019  2020  

 عمليات المساهمين ألف لاير سعودي
 زيادة في نسب العموالت بمقدار مائة نقطة أساس      2,019  1,990

(1,990)   (2,019) العموالت بمقدار مائة نقطة أساسانخفاض في نسب    
 
 
 
 
 
 



278 | رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني

المالم  

 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

- 47 - 
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 مخاطر العمالت األجنبية

ئيلة ض مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تعتقد اإلدارة أن هناك مخاطر
 لابت مقابثللخسائر بسبب تقلبات أسعار الصرف حيث أن الشركة تتعامل بشكل أساسي بالريال السعودي وبالدوالر األمريكي. الريال السعودي 

 الدوالر األمريكي.
 

 مخاطر االئتمان
على الوفاء بالتزامه وتسببه في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر  مقدرة طرف مامخاطر االئتمان هي مخاطر عدم 

ل مستمر راقبة المبالغ المستحقة غير المسددة بشكاالئتمان الخاصة بها فيما يتعلق بالعمالء من خالل اتباع سياسة الشركة للسيطرة على االئتمان وم
 من أجل تقليل تعرض الشركة للديون المعدومة.

ائمة المركز قبالنسبة لجميع فئات األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة، يكون الحد األقصى لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفترية كما هو موضح في 
طر االئتمان بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية. تحتفظ الشركة بالتعرض للمخاطر ضمن الحدود. تم المالي. يتركز تعرض الشركة لمخا

 نالئتماطر امخاإدارة لی إکة رلشاتسعی تعيين هذه الحدود على أساس أنواع التعرضات والتصنيف االئتماني أو الوضع المالي للطرف المقابل. 
دة. تدخل الشركة في عقود إعادة تأمين مع أطراف معترف سمعة جيوك ذات بندى ئع لوداضع ل وخالن مرى ألخطراف اباألق لخاصة بها فيما يتعلا

 أو أعلى(. أبها وذات جدارة ائتمانية )مصنفة حسب الفئة 
 

 يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي
 

2019  2020  
التأمين عمليات الف لاير سعودي  

(5نقد لدى البنوك )ايضاح رقم  13,641  14,590  
 (7أقساط تأمين مدينة، صافي )ايضاح رقم 49,116  44,859

 مدينة تامين معيديذمم  191  2,995
 حصة معيدي التامين من المطالبات تحت التسوية 119  1,034

مبلغ عنها الحصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير  -  94  
93,217  3099,2  مبلغ مستحق من عمليات المساهمين 

 ذمم مدينة أخرى 185  185
156,974  82162,4   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019  2020  
 عمليات المساهمين الف لاير سعودي

(5)ايضاح رقم ومافي حكمه نقد  101,585  62,785  
(6ودائع مرابحة )ايضاح  40,068  76,036  
 استثمارات متحفظ بها لالستحقاق 60,329  60,170
 وديعة نظامية 22,500  45,000
أخرىذمم مدينة  5,201  5,814  

249,805  229,683  
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 إدارة المخاطر )تتمة( -31

 

 )تتمة( مخاطر االئتمان
 

 .يبين الجدول التالي معلومات تتعلق بتعرض الشركة لمخاطر االئتمان عن طريق تصنيف الموجودات وفقاً للتصنيف االئتماني للشركات المدينة
( ةتعتبر درجة اإلستثمار هي أعلى تصنيف ممكن. وفيما يتعلق بالموجودات خارج مدى درجة االستثمار يتم تصنيفها كدرجة غير استثمارية )مرضي

 و تجاوزت مدى االستحقاق لكن لم تنخفض قيمتها. ا
 

    الدرجة غير االستثمارية

 المجموع
تجاوزت مدة  

استحقاقها لكن لم 
 تنخفض قيمتها

 
 مرضى

درجة  
 الموجودات المالية لعمليات التأمين استثمار

  ألف لاير سعودي
 النقد وما في حكمه 13,641  -  -  13,641
، صافي مدينةأقساط تامين  -  36,644  12,472  49,116  

تأمين مدينةذمم معيدي  -  191  -  191  
 حصة معيدي التامين من المطالبات تحت التسوية -  119  -  119

 حصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها -  -  -  -
3099,2   -  3099,2  مبلغ مستحق من عمليات المساهمين -  

 أرصدة مدينة أخرى -  185  -  185
82162,4   12,472  9136,36 2020ديسمبر  31كما في  13,641    

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    الدرجة غير االستثمارية

 المجموع
تجاوزت مدة  

استحقاقها لكن لم 
 تنخفض قيمتها

 
 مرضى

درجة  
 استثمار

 
 

  ألف لایر سعودي
 النقد وما في حكمه 14,590  -  -  14,590
صافي ،مدينةأقساط تامين  -  21,755  23,104  44,859  

مدينة تامين معيديذمم  -  2,995  -  2,995  
تحت التسويةحصة معيدي التامين من المطالبات  -  1,034  -  1,034  

المطالبات والمتكبدة وغير المبلغ حصة معيدي التامين من  -  94  -  94
 عنها

 مبلغ مستحق من عمليات المساهمين -  93,217  -  93,217
 أرصدة مدينة أخرى -  185  -  185

156,974  23,104  802,119 9201ديسمبر  31كما في  14,590    
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 إدارة المخاطر )تتمة( -31
 

 

 ()تتمة مخاطر االئتمان
   الدرجة غير االستثمارية

تجاوزت مدة استحقاقها لكن   المجموع
 الموجودات المالية لعمليات درجة استثمار  مرضى  لم تنخفض قيمتها

 المساهمين
سعوديالف لاير    

 النقد وما في حكمه 101,585  -  -  101,585
 استثمارات 60,329  -  -  60,329

 ذمم مدينة اخرى -  5,201  -  5,201
 وديعة نظامية 22,500  -  -  22,500

م2020ديسمبر  31كما في  184,414  5,201  -  189,615  

 الدرجة غير االستثمارية
 

 
 
 
  

تجاوزت مدة استحقاقها لكن   المجموع
  درجة استثمار  مرضى  لم تنخفض قيمتها

  الف لاير سعودي
 النقد وما في حكمه 62,785  -  -  62,785
 استثمارات 60,170  -  -  60,170

مدينة اخرىذمم  -  5,814  -  5,814  
 وديعة نظامية 45,000  -  -  45,000

م9201ديسمبر  31كما في  167,955  5,814  -  173,769  
 

 مخاطر السيولة
ولة من الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية. يمكن ان تنتج مخاطر السي السيولةتتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجهها الشركة في توفير 

لغ قريب من قيمته العادلة. تتم مراقبة احتياجات الشركة من السيولة على اساس شهري وتعمل اإلدارة بعدم القدرة على بيع اصل مالي بسرعة بم
، اتوالمعد ممتلكاتنشوئها. جميع موجودات الشركة هي متداولة باستثناء ال على التأكد من توفر اموال سائلة كافية لمقابلة أي التزامات حال

 الموجودات غير الملموسة والوديعة النظامية حيث أنها غير متداولة في طبيعتها. 
جهات ذات بلغ مستحق ل، مبلغ مستحق لعمليات التأمين، مذمم معيدي تأمين دائنة ،تتكون المطلوبات المالية للشركة من المطالبات تحت التسوية

شهر من تاريخ قائمة المركز  12عالقة وبعض المطلوبات االخرى. جميع المطلوبات المالية ال تدفع عليها عمولة ومن المتوقع أن يتم سدادها خالل 
 المالي باستثناء مكافأة نهاية الخدمة والتي هي غير متداولة في طبيعتها.

 
 

 أوضاع اإلستحقاق 
األقساط غير المكتسبة من التحليل ألنها ليست التزامات تعاقدية. يلخص الجدول أدناه مالمح تواريخ استحقاق المطلوبات المالية للشركة تم استبعاد 

 بناًء على اإللتزامات التعاقدية المتبقية غير المخصومة:

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

  المجموع
تاريخ استحقاق ال يوجد 

  ثابت
أكثر من سنة 

 حتى سنة واحدة  واحدة

  ألف لاير سعودي

 المطلوبات المالية لعمليات التامين       

67,152  -  -  67,152 
مطالبات تحت التسوية، مطالبات متكبدة 
 وغير مبلغ عنها واحتياطيات فنية اخرى

دائنةتامين  معيديذمم  -  -  -  -  
ومطلوبات أخرىمصروفات مستحقة  34,629  -  4,970  39,599  

106,751  4,970  -  101,781  
 المطلوبات المالية للمساهمين       

773,5  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 5,773  -  -  
 مجموع المطلوبات المالية 107,554  -  4,970  112,524
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 )تتمة(أوضاع اإلستحقاق 

 
 السيولة مخاطر

ورة أعاله. كال يوجد مطلوبات في تاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وان جميعها مستحقة السداد وفق األسس المذ
 للمطلوبات المالية للشركة .ال توجد فروقات بين تاريخ االستحقاق التعاقدي والمتوقع 

 
 مخاطر التشغيل

ا والبنية التكنولوجي، المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات 
خدمات الشركة ، ومن العوامل الخارجية بخالف االئتمان ، مخاطر السوق  قدميإما داخل الشركة أو خارجيًا لدى م ،التحتية الداعمة لعمليات الشركة

شغيلية من جميع توالسيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة بشكل عام لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر ال
 أنشطة الشركة.

 

التشغيلية وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية والضرر بسمعتها مع تحقيق هدفها االستثماري في يتمثل هدف الشركة في إدارة المخاطر 
لمسؤولية اتوليد عوائد للمستثمرين. تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة. تشمل هذه 

 التالية : الضوابط في المجاالت
 
 

 متطلبات الفصل المناسب بين الواجبات واألدوار والمسؤوليات ؛ 
 متطلبات التسويات ومراقبة المعامالت ؛ 
 االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى ؛ 
 توثيق الضوابط واإلجراءات ؛ 
  واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛ الرقابية وكفاية الضوابطمتطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها 
 المعايير األخالقية والتجارية ؛ و 
 سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
 حتى سنة واحدة أكثر من سنة واحدة ال يوجد تاريخ استحقاق ثابت المجموع

 ألف لایر سعودي

 المطلوبات المالية لعمليات التامين       
 مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى 58,719  -  -  58,719

دائنة تامين  معيديذمم  -  -  -  -  

 مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى 34,994  -  5,934  40,928
99,647  5,934  -  93,713  

 المطلوبات المالية للمساهمين       
 مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى 4,730  -  -  4,730

 مجموع المطلوبات المالية 98,443  -  5,934  104,377
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 إضافيةمعلومات  -32
 قائمة المركز المالي (أ
 

م9201 ديسمبر 31 م2020 ديسمبر 31    

عمليات  اإلجمالي
التامين عمليات المساهمين عمليات  اإلجمالي  

 الموجودات عمليات التأمين المساهمين

  ألف لاير سعودي
 نقد وما في حكمه 13,641 101,585 115,226  14,590 62,785 77,375
 ودائع مرابحة قصيرة األجل  - 40,068 40,068  - 76,036 76,036
مدينة تأمينأقساط  49,116 - 49,116  44,859 - 44,859  

 ، بالصافي  مدينة تأمينذمم معيدي  191 - 191  2,995 - 2,995

1,034 - 1,034  119 - 119 
حصة معيدي التامين من المطالبات 

 تحت التسوية 

94 - 94  - - - 
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 المتكبدة و غير المبلغ عنها
مؤجلة تكاليف اقتناء وثائق تامين 3,230 - 3,230  2,851 - 2,851  

ستثماراتا - 68,376 68,376  - 72,950 72,950  
 مستحق من عمليات المساهمين 99,230 - 99,230  93,217 - 93,217

14,975 2,322 12,653  6,780 824 5,956 
مصروفات مدفوعة مقدماً 

 وموجودات أخرى
 ممتلكات ومعدات  2,173 - 2,173  2,392 - 2,392
 موجودات غير ملموسة 1,082 - 1,082  1,106 - 1,106

، صافياصول حق استخدام 2,743 - 2,743  - - -  
 وديعة نظامية - 22,500 22,500  - 45,000 45,000

3,492 3,492 -  4,377 4,377 - 
وديعة  على عمولة مستحقةإيراد 

 نظامية
438,376 262,585 175,791  415,211 237,730 177,481  

(93,217)  - (93,217)   (99,230)  - (99,230)  يخصم : استبعاد العمليات المتداخلة 
 إجمالي الموجودات 78,251 237,730 315,981  82,574 262,585 345,159
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المالم  

 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

- 52 - 

 
 )تتمة( إضافيةمعلومات  -32

 المركز المالي )تتمة( ( قائمةأ
 

م2019ديسمبر  31 م2020 ديسمبر 31    

 اإلجمالي
عمليات 
 اإلجمالي  عمليات التامين المساهمين

عمليات 
 المطلوبات عمليات التأمين المساهمين

  ألف لاير سعودي

مصروفات مستحقة ومطلوبات  34,629 1,396 36,025  34,994 1,238 36,232
 أخرى

 أقساط تأمين غير مكتسبة 67,504 - 67,504  75,920 - 75,920
 المطالبات تحت التسوية 39,307 - 39,307  21,431 - 21,431
 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 12,974 - 12,974  18,493 - 18,493
 احتياطي عجز اقساط التأمين 14,545 - 14,545  17,335 - 17,335

أخرىاحتياطيات فنية  326 - 326  1,460 - 1,460  
 مستحق لعمليات التامين - 99,230 99,230  - 93,217 93,217

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 4,970 - 4,970  5,934 - 5,934
 التزامات عقود اإليجار 2,218 - 2,218  - - -

 الزكاة وضريبة الدخل - 12,000 12,000  - 15,498 15,498
الى البنك إيراد عمولة مستحقة  - 4,377 4,377  - 3,492 3,492

السعودي المركزي  
289,012 113,445 175,567  293,476 117,003 176,473  

: استبعاد العمليات يخصم - (99,230) (99,230)  - (93,217) (93,217)
  المتداخلة

 إجمالي المطلوبات 176,473 17,773 194,246  175,567 20,228 195,795
 حقوق المساهمين       

 رأس المال - 150,000 150,000  - 300,000 300,000
 المتراكمةالخسائر  - (29,273) (29,273)  - (150,860) (150,860)

 إجمالي حقوق المساهمين - 120,727 120,727  - 149,140 149,140

224 - 224  1,008 - 1,008 
 مكافأةإحتياطي إعادة قياس 

 المتعلقة بعمليات التأمين الموظفين
224 - 224  1,008 - 1,008  

إجمالي المطلوبات وحقوق  177,481 138,500 315,981  175,791 169,368 345,159
 الملكية

 وااللتزامات المحتملة التعهدات - 12,545 12,545  - 12,545 12,545
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المالم  

 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

- 53 - 

 
 )تتمة( إضافيةمعلومات  -32
   قائمة الدخل (ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م2020 م2019
  )باأللف لاير سعودي(

عمليات   اإلجمالي
 المساهمين

عمليات   اإلجمالي  عمليات التامين 
 المساهمين

 اإليرادات عمليات التامين 

     

 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة     
 افراد - 5,742  -  5,742 1,423  -  1,423
 منشأت متناهية الصغر - 13,778  -  13,778 2,381  -  2,381

 منشأت صغيرة - 37.834  -  37.834 19,082  -  19,082
 منشأت متوسطة - 39,922  -  39,922 47,418  -  47,418
 منشأت كبيرة - 68,598  -  68,598 83,724  -  83,724

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 165,874  -  165,874  154,028  -  154,028

- 
 

- 
 

-  - 
 

- 
 

- 
 - مصاريف فائض الخسارة

 االجنبي
 صافي األقساط المكتتبة 165,874  -  165,874  154,028  -  154,028

(55,582) 
 

- 
 

(55,582)  8,416 
 

- 
 

8,416 
التغيرات في أقساط التأمين غير 

 المكتسبة
 صافي أقساط التأمين المكتسبة 174,290  -  174,290  98,446  -  98,446
 إجمالي اإليرادات 174,290  -  174,290  98,446  -  98,446

 تكاليف ومصروفات االكتتاب           
 إجمالي المطالبات المدفوعة 139,752  -  139,752  139,694  -  139,694

(6,933)  -  (6,933)  (996)  -  (996) 
حصة معيدي التأمين من 

 المطالبات المدفوعة
 المطالبات المدفوعةصافي  138,756  -  138,756  132,761  -  132,761

في المطالبات تحت التغيرات  18,791  -  18,791  (18,154)  -  (18,154)
 التسوية

4,559  -  4,559  (5,425)  -  (5,425) 
في المطالبات المتكبدة التغيرات 

 و الغير مبلغ عنها
 صافي المطالبات المتكبدة 152,122  -  152,122  119,166  -  119,166

 احتياطي عجز أقساط التامين (2,790)  -  (2,790)  15,504  -  15,504
 احتياطيات فنية أخرى (1,134)  -  (1,134)  888  -  888

 تكاليف اقتناء وثائق التأمين 5,916  -  5,916  4,451  -  4,451
 مصروفات اكتتاب أخرى 3,315  -  3,315  3,413  -  3,413

صافي تكاليف و مصروفات  157,429  -  157,429  143,422  -  143,422
 االكتتاب

  نتيجة االكتتابصافي  16,861  -  16,861  (44,976)  -  (44,976)    -        
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المالم  

 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

- 54 - 

 
 )تتمة( إضافيةمعلومات  -32

 ب(  قائمة الدخل )تتمه( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م9201ديسمبر  31 م2020 ديسمبر 31    

عمليات  اإلجمالي
عمليات  اإلجمالي  عمليات التامين المساهمين

 المساهمين
عمليات 
 التأمين

 

   ألف لاير سعودي

ايرادات تشغيلية )مصروفات(/       
 اخرى

9,962) ) - 9,962) )  (181)  - (181) في مخصص ديون مشكوك  
 تحصيلها

(53,882) (3,678)  (50,204)   (55,817)  (3,622)  (52,195)  مصروفات عمومية وإدارية 
 ايراد عموالت عن الودائع - 4,399 4,399  - 6,666 6,666

اتمن االستثمار ربح غير محقق - 186 186  - 655 665  
اتربح محقق من اإلستثمار - 117 117  - - -  
توزيعات األرباح ايراد - 108 108  - - -  

 اطفاء الخصومات، صافي - 159 159  - 147 147
 إيرادات آخرى 2,257 - 2,257  - - -

(56,376) 3,790 (60,166)   (48,772)  1,347 (119,05) إجمالي )مصروفات(/االيرادات  
 التشغيلة اآلخرى

( 2101,35 ) 3,790 (105,142)   (31,911)  1,347 (33,258)  صافي الخسارة للسنة 

- - -  - - - 
إلى عمليات  العائدصافي الدخل 

 التأمين

( 2101,35 ) 3,790 (105,142)   (31,911)  1,347 (33,258)  
صافي )الخسارة(/ الدخل للسنة  

 العائدة إلى عمليات المساهمين

 عن سنواتعكس مخصص الزكاة  - 5,298 5,298  - - -
 سابقة

(4,800)  (4,800)  -  (1,800)  (1,800) ة للسنةمصروف الزكا -   

(106,152)  (1,010)  (105,142)   (28,413)  4,845 (33,258) للسنة صافي الخسارة   

الخسارة للسهم الواحد )بالريال        
 السعودي(

المتوسط المرجح لعدد األسهم    15,000    14,411
 العادية القائمة )باآلالف(

(7.37)     (1.89)    

 والمنخفضةالخسارة األساسية 
 - للسهم للسنة )بالريال السعودي(

 معدله
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المالم  

 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

- 55 - 

 
 

 معلومات إضافية )تتمة( -32
 ج( قائمة الدخل الشامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م9201 م2020  ديسمبر 31للسنة المنتهية في    

عمليات  اإلجمالي
 المساهمين

عمليات 
عمليات  اإلجمالي  التامين

 المساهمين
عمليات 
 التأمين

 

سعوديألف لاير      

(106,152) (106,152) -  (28,413) (28,413) - 
 إلى العائدةصافي خسارة السنة 

 المساهمين
(550)  - (550) اإلكتوارية من  )الخسارة(الربح /  784 - 784  

 منافع الموظفين اتإلتزام
(106,702) (106,152) (550)  (27,629)  (28,413)  اجمالي الخسارة الشاملة للسنة  784 
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المالم  

 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

- 56 - 

 
 معلومات إضافية )تتمة( -32

 د( قائمة التدفقات النقدية 
 

 
 
 
 
 

م9201ديسمبر  31 م2020 ديسمبر 31    

عمليات  اإلجمالي
 المساهمين

عمليات 
عمليات  اإلجمالي التأمين

 المساهمين
عمليات 
 التأمين

 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ألف لاير سعودي
(101,352)  (101,352)  - (31,911)  (31,911)  صافي خسارة السنة - 
 التعديالت على العناصر غير النقدية      

 استهالك ممتلكات ومعدات 1,030 - 1,030 959 - 959
اصول  استهالك حق استخدام 1,041 - 1,041 - - -  
يجاراإل عقود التزامات عن تكاليف تمويل 49 - 49 - - -  

 اطفاء موجودات غير ملموسة 479 - 479 808 - 808
في تحصيلهامخصص ديون مشكوك  181 - 181 9,962 - 9,962  

(655)  (655)  - (186)  (186) اتارباح غير محققة من االستثمار -   
- - - (117)  (117) اتأرباح محققة من اإلستثمار -   
(147)  (147)  - (159)  (159)  اطفاء الخصومات بالصافي - 

نهاية الخدمة تعويضاتمخصص  1,520 - 1,520 1,159 - 1,159  
(89,266)  (102,154)  12,888 (073,82)  (32,373)  4,300  
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:      

(34,392)  - (34,392)  (638)  - (638) مدينة اقساط تأمين   
(5,995)  - (5,995)  (996)  - (996) مدينة  تأمينذمم معيدي    

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 915 - 915 4,823 - 4,823

2,009 - 2,009 94 - 94 
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير 

 المبلغ عنها

610 - 610 - - - 
اقساط حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز 

 التأمين
(1,816)  - (1,816)  (379)  - (379)  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

406 (1,203)  مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 6,697 1,498 8,195 1,609 
(34,875)  (3,407)  (31,468)  (207)  158 (365)  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
(939)  - (939) دائنة تأمينذمم معيدي  - - -   

55,582 - 55,582 (8,416)  - (8,416)  اقساط تأمين غير مكتسبة 
(,97722)  - (,97722)  مطالبات تحت التسوية 17,876 - 17,876 

2,550 - 2,550 (5,519)  - (5,519)  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 
14,894 - 14,894 (2,790)  - (2,790)  احتياطي عجز أقساط التامين 

888 - 888 (1,134)  - (1,134)  احتياطيات فنية أخرى 
(3,081)  (3,081)  مستحق لعمليات التامين - 6,013 6,013 - 

3,081 - 3,081 (6,013)  - (6,013)  مستحق من عمليات المساهمين 

(108,498)  (109,845)  1,347 (21,072)  (24,704)  3,632 
األنشطة  (المستخدم في)/ منصافي النقد 

 التشغيلية
(1,583)  - (1,583)  (1,700)  - (1,700) نهاية الخدمة المدفوع تعويضات   

(110,081)  (109,845)  (236)  (22,772)  (24,704)  1,932 
 األنشطة / )المستخدم في(النقد من  صافي

 التشغيلية
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 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

- 57 - 

 
 معلومات إضافية )تتمة( -32

 تتمة(د( قائمة التدفقات النقدية )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م2020 ديسمبر 31 م2019ديسمبر  31

 اإلجمالي
عمليات 

 المساهمين
عمليات 

 اإلجمالي التأمين
عمليات 

 المساهمين
عمليات 
 التأمين

 

   ألف لاير سعودي
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية      
 شراء استثمارات - - - - (64,453) (64,453)

 متحصالت من بيع استثمارات - 5,036 5,036 - 5,000 5,000

6,846 6,846 - 35,968 35,968 - 
متحصالت من إستحقاق ودائع مرابحة قصيرة 

 األجل
 / )زيادة( في الوديعة النظامية تخفيض - 22,500 22,500 - (15,000) (15,000)
 شراء ممتلكات ومعدات (811) - (811) (905) - (905)
 شراء موجودات غير ملموسة (455) - (455) (753) - (753)

(69,265) (67,607) (1,658) 62,238 63,504 (1,266) 
صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة 

 االستثمارية
 األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من       

 أولويةحقوق إصدار أسهم  - - - - 200,000 200,000
 التزامات عقود اإليجار المدفوعة (1,615) - (1,615) - - -

200,000 200,000 - (1,615) - (1,615) 
األنشطة من  /)المستخدم في(صافي النقد 

 التمويلية
 صافي التغير في النقد وما في حكمه (949) 38,800 37,851 (1,894) 22,548 20,654
  النقد وما في حكمه في بداية السنة 14,590 62,785 77,375 16,484 40,237 56,721
 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 13,641 101,585 115,226 14,590 62,785 77,375
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المالم  

 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

- 58 - 

 
 أرقام المقارنة  -33

 أرقام السنة السابقة للقوائم المالية لتتوافق مع العرض في السنة الحالية . تم إعادة تصنيف بعض
 

 اندماج المساهمين وعمليات التأمين  -34
ي سإعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإعادة تبويبها لتتوافق مع عرض السنة الحالية. هذه التغييرات كما تم تلخيصها أدناه، كانت بشكل أساتم 

 لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي
   الدخل والتدفقات النقدية بشكل منفصل لعمليات  لهذه القوائم المالية، تم عرض قائمة المركز المالي، قائمة 2كما تم االفصاح في إيضاح

 لالتأمين وعمليات المساهمين التي تم جمعها معًا لتقديم قوائم مالية على مستوى الشركة ككل سواًء في قائمة المركز المالي، قائمة الدخ
 وقائمة التدفقات النقدية.

 تأمين التى كانت قد تم اإلبالغ عنها بصورة منفصلة في قائمة المركز يتم استبعاد المبالغ "المستحقة من/ الى" المساهمين و عمليات ال
 )أ( ( 32 المالي )راجع اإليضاح

  يتم  منفصل،بين عمليات المساهمين و عمليات التأمين وعرضها بشكل  90/10حصة فائض عمليات التأمين التى كان يتم قسمتها بنسبة
 .)ب(( 32وف في قائمة الدخل )راجع إيضاح عرضها االن كمصر

 
 اعتماد القوائم المالية  -35

 .م2021 مارس 5 هـ الموافق1442 رجب 21 تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
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ملحق )2(: القوائم المالية االفتراضية المفحوصة  12--

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة أمانة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

   تصوريةالمعلومات المالية ال 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 وتقرير تأكيد المحاسب القانوني المستقل 
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المالم  

 
 التعاوني شركة أمانة للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 تصورية المعلومات المالية ال 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 صفحة  المحتويات  

  
 2 - 1 المضمنة في نشرة االكتتاب تصوريةالمحاسب القانوني المستقل عن تجميع المعلومات المالية ال تأكيد تقرير

  
 4 - 3 تصورية قائمة المركز المالي ال

  

 6 - 5 يةتصور قائمة الدخل ال
  

 7 تصوريةال الدخل الشامل  قائمة
  

 15 - 8  تصوريةإيضاحات حول المعلومات المالية ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



292 | رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني

المالم  



رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني | 293

المالم  



294 | رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني

المالم  

 
 شركة أمانة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 )غير المراجعة(  تصوريةقائمة المركز المالي ال

 2020ديسمبر  31كما في 
   
 ( ألف ريال سعودي)  
 ( 3)إيضاح   

   الموجودات 
  249,209                 النقدية وما في حكمها

  80,068                  ودائع قصيرة األجل 
  178,514                 ، صافي مدينة  أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين

  2,056                    التأمين من األقساط غير المكتسبة  يحصة معيد 
  11,882                  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

  2,701                    عنها  غير المبلغحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 
  14,240                  مؤجلة  إكتتابتكاليف 

  130,293                 استثمارات 
  28,291                  وموجودات أخرى  مصاريف مدفوعة مقدماً 

  965,875                 شهرة 
  8,149                    ومعدات  ممتلكات
  2,743                    ستخدام  اال حق أصول  

  1,982                    أصول غير ملموسة 
  58,500                  ودائع نظامية 

  7,253                    على الوديعة النظامية  ةمستحق عوائد
  1,741,756              موجودات ال مجموع

   

   مطلوبات ال
  109,106                 مستحقة ومطلوبات أخرى  مصاريف 

  22,550                  دائنةمعيدي التأمين  ذمم 
  208,604                 غير المكتسبة التأمين أقساط 

  456                       عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة 
  74,968                  تحت التسوية المطالبات 
  71,122                  المتكبدة غير المبلغ عنها  المطالبات
  30,257                  ط تأمين اقسأ عجز احتياطي 

  5,121                    احتياطيات فنية أخرى 
  2,218                    اإليجار  التزامات عقود

  1,284                    دائنةوثائق ال مطالبات حاملي 
  9,516                    مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  18,673                  الزكاة وضريبة الدخل 
  779                       ة الفائض المستحق  اتتوزيع
  7,253                    المركزي السعودي  للبنكعموالت مستحقة  عوائد

  561,907                 مطلوبات مجموع ال
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 شركة أمانة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 )تتمة(  )غير المراجعة( تصوريةقائمة المركز المالي ال

 2020ديسمبر  31كما في 
   
 ( ألف ريال سعودي)  
 ( 3)إيضاح   

   الملكية  حقوق 
  288,580                 رأس المال 

  929,030                 عالوة إصدار 
 (37,503)                 خسائر متراكمة 

 (1,743)                   المتعلق بعمليات التأمين مكافأة نهاية الخدمةاحتياطي إعادة قياس  
  1,485                    احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

  1,179,849              الملكية  مجموع حقوق 
  1,741,756              حقوق الملكية  و  مطلوباتال مجموع
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 شركة أمانة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 )غير المراجعة(   تصوريةال الدخل قائمة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  

 ( ألف ريال سعودي)
 ( 3)إيضاح 

   
   يرادات اإل

  495,393                 بةت إجمالي أقساط التأمين المكت 
 (5,361)                   المسندة التأمين  إعادة أقساط  

 (44,637)                 الخسارة مصاريف فائض 
  445,395                 بة ت المكت التأمين صافي أقساط

 (31,773)                 غير المكتسبة التأمين أقساط  إجمالي التغير في
 (2,810)                   غير المكتسبة  التأمين أقساط إجمالي  في حصة معيدي التأمين من رالتغي 

  410,812                 المكتسبة  التأمين صافي أقساط
  1,992                    إعادة التأمين   عمولة

  10,786                  إيرادات اكتتاب األخرى 
  423,590                 اإليرادات  إجمالي 

   

   ومصاريف اإلكتتاب تكاليف 
 (360,262)               إجمالي المطالبات المدفوعة 

  28,732                  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 (331,530)               األخرى المدفوعة  نافعصافي المطالبات والم

 (2,978)                   المطالبات تحت التسوية  إجمالي في رالتغي 
 (3,878)                   في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  رالتغي 
 (24,367)                   غير المعلن عنها في المطالبات المتكبدة رالتغي 

 (1,048)                   غير المعلن عنها  في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التغير
 (363,801)               صافي المطالبات المتكبدة 

   

 (30,757)                 وثائق التأمين  اقتناءتكاليف 
  2,498                    التأمين أقساط عجز احتياطي 

  7,279                    االحتياطيات الفنية األخرى 
 (19,529)                 مصاريف اكتتاب أخرى 

 (404,310)               إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب، صافي 
  19,280                  اإلكتتاب صافي دخل 
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 أمانة للتأمين التعاوني شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 )تتمة(  )غير المراجعة(التصورية   الدخل قائمة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  

 )ألف ريال سعودي( 
 ( 3)إيضاح 

   
   مصاريف تشغيلية أخرى 

 (23,361)                 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
 (101,625)               مصاريف إدارية وعمومية 

  10,827                  وعموالت  اتدخل استثمار 
  2,223                    للبيع ة متاح  اتمن بيع استثمار  ةمحقق أرباح
  186                       غير محققة من االستثمارات  أرباح

  108                       توزيعات ارباح 
  159                       صافي  ات،مو اطفاء الخص 

  3,019                    أخرى  إيرادات
 (108,464)               األخرى، بالصافي  يةمصاريف التشغيلال إجمالي 

   

 (89,184)                 والزكاة وضريبة الدخل المنسوب  قبل الفائض  للسنةإجمالي الخسارة  
    -                         عمليات التأمين المنسوب إلى الفائض 

 (89,184)                 لزكاة وضريبة الدخل ا  للسنة قبلإجمالي الخسارة  
 (1,066)                   الزكاة

 (90,250)                 لمساهمين ا المنسوبة إلى إجمالي الخسارة للسنة 
   

  28,858                  ( ألف سهمالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )
   

   خسارة السهم )بالريال السعودي لكل سهم( 
 (3,13)                    األساسية  السهم خسارة

 (3,13)                    ضة خسارة السهم المخف
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 شركة أمانة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
   المراجعة()غير  التصورية الشامل  الدخل قائمة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
     

 )ألف ريال سعودي(     

   
( 3)إيضاح    

 (90,250)    لمساهمين ا المنسوبة إلىإجمالي الخسارة للسنة 
     

     :الشامل اآلخرالدخل ( الشاملة األخرى  )الخسارة
     : الالحقة الدخل في السنوات قائمةتصنيفها إلى    قد يعادبنود 

 648    صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 (2,223)    محول من احتياطي القيمة العادلة إلى الدخل للسنة 

    (1,575) 
     

     : الدخل في السنوات الالحقة  قائمةبنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى  
 784    الخسارة االكتواراية على منافع نهاية الخدمة 

     

 (91,041)    سارة الشاملة للسنة بعد الزكاة وضريبة الدخل خ اجمالي ال 
     

     : الدخل في السنوات الالحقة  قائمةبنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى  
 (1,204)    االكتواراية على منافع نهاية الخدمة الخسارة 
 (1,204)    المنسوبة لعمليات التأمين سارة الشاملة للسنة خ اجمالي ال 

    

 

 (92,245)             بعد الزكاة وضريبة الدخل  المنسوبة الى المساهمين  سارة الشاملة للسنة خ اجمالي ال 
     

  28,858  أ( 3)إيضاح  (ألف سهمالقائمة )المتوسط المرجح لعدد األسهم 
     

     خسارة السهم )بالريال السعودي لكل سهم( 
 (3.20)    األساسية  السهم خسارة

 (3.20)    ضة خسارة السهم المخف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصوريةتشكل 
 

-7- 



رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني | 299

المالم  

 
 أمانة للتأمين التعاوني شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
   تصورية إيضاحات حول المعلومات المالية ال

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 معلومات عن الشركات  -1

 شركة أمانة للتأمين التعاوني 
المملكة العربية  ب الرياض،  مدينة  شركة أمانة للتأمين التعاوني )"الشركة" أو "أمانة" أو "المستحوذ"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست في  

(، تعمل الجهة المستحوذة بموجب  2010مايو    17هـ )الموافق    1431  خر جمادى اآل   3بتاريخ    ،35السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م /  
الرئيسي المسجل    إن عنوان المركز(.  2010مايو    24هـ )الموافق    1431  خراآل جمادى    10بتاريخ    1010288711السجل التجاري رقم  

 ية.المملكة العربية السعود ،11427الرياض  ،27986 ب ص.  ،للشركة هو شارع صالح الدين األيوبي
 في المملكة العربية السعودية.   تبعةواألنظمة الم ياألساس  هانظام بما يتفق مع التأمين  أعمال  هي مزاولةف الشركة اهدأ  إن

، صدر قانون اإلشراف على شركات التأمين التعاوني )"قانون التأمين"( بموجب  (هـ  1424  اآلخرجمادى    2الموافق  )،  2003يوليو    31في  
السلطة الرئيسية المسؤولة عن    اعتبارها)"ساما"(، ب   البنك المركزي السعودي  منح،  2008(. خالل شهر مارس  32المرسوم الملكي رقم )م /  

 لممارسة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية. للشركة التنفيذية، ترخيًصا ئحتهالتأمين وال قانون تطبيق وإدارة 
تعديلت  تم على  األ   الموافقة  ل  ساسيالنظام  مع  ي للشركة  الجديد  نظام توافق  /    -   الشركات  م  رقم  الملكي  بالمرسوم  بتاريخ   3الصادر 

 . 2017يونيو  18هـ الموافق  1438رمضان  23بتاريخ التي عقدت اجتماع الجمعية العامة غير العادية  فيهـ وذلك  28/01/1437
 

 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
المملكة العربية ب جدة،    في مدينة  "( هي شركة مساهمة سعودية تأسست عليها شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني )"عناية" أو "المستحوذ

  الجهة المستحوذ عليهاعمل  ت (.  2012فبراير    8هـ )الموافق    1433ربيع األول    16/ س بتاريخ    98السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم  
الرئيسي    ركز الم  إن عنوان(.  2012فبراير    19هـ )الموافق    1433ربيع األول    27بتاريخ    4030223528بموجب السجل التجاري رقم  

 المملكة العربية السعودية. ،23435جدة   ،3528 بشارع األمير سلطان، حي الروضة، ص.   في  المستحوذ عليهاشركة ل المسجل ل
واألنظمة    به وفقًا للنظام األساسي للشركة واألنشطة المتعلقة    التعاوني  التأمين  أعمال   مزاولة في    عليها   المستحوذ   للشركة تتمثل األنشطة الرئيسية  

 . في أعمال التأمين الطبي فقط  لالكتتاب، تم ترخيص الشركة في المملكة العربية السعودية  عمول بهاالم
التعاونية )  بقانون مراقبة شركات  ( 49الملكي رقم )م /    قرارال(، صدر  2011يونيو    29هـ )الموافق    1432رجب    27في   انون  قالتأمين 

التأمين    قانون السلطة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق وإدارة    اعتبارهاب )"ساما"(،  السعوديالبنك المركزي    منح،  2012فبراير    27في    التأمين(.
 لممارسة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية.  للشركة التنفيذية، ترخيًصا ئحتهوال

 

 ة أمانة وعناي  بين االندماج المحتمل 
 اندماج الشركتين.   جدوى   لتقييموذلك  عناية    وقعت أمانة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع،  2020نوفمبر    15هـ الموافق    1442ربيع األول    29في  

، وقع الطرفان اتفاقية اندماج ملزمة )"اتفاقية  )هـ  1442رمضان    17الموافق  (،  2021أبريل    29مذكرة التفاهم المذكورة أعاله، في  ل   الحقاً 
لقانون الشركات الصادر عن    اً جميع أصول والتزامات عناية إلى أمانة، وفق يتم تحويلأمانة وس  معاالندماج"( والتي بموجبها سيتم دمج عناية  

، وكذلك قواعد  وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق المالية، بما في ذلك الئحة االندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
 لسعودية )"تداول"(، واألنظمة ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي )"ساما"(. اإلدراج الصادرة عن شركة السوق المالية ا
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 شركة أمانة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 )تتمة(  تصورية إيضاحات حول المعلومات المالية ال

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 تصورية المعلومات المالية الأساس إعداد وعرض  -2

ــح هذه المعلومات المالية  ــوريةالتوضــــ ــاحاتواال تصــــ ــامل اآلخر  الدخل  وقائمة  الماليالمركز    قائمةعلى  التأثيرات  المرفقة  يضــــ   وقامة الدخل الشــــ
 .2020يناير  1في  تحدث  أنها كما لو بين أمانة وعناية"( ندماجالمحتمل )"اال لالندماج

بدعوة الجمعية العامة غير العادية  2020ديســــمبر    7، أعلنت أمانة عن توصــــية مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في  2020ديســــمبر    8في  
٪ إلعادة هيكلة رأس مال الشركة لشطب جزء  45,833ض بنسبة ي خفت مليون سهم، أي    13مليون سهم إلى   24لتخفيض رأس مال الشركة من  

ــائر المتراكم ــعودي. في    110,000,000ة بمبلغ  من الخســــــــ ــتلمت2021يناير   25ريال ســــــــ ــعودي رقم    ، اســــــــ أمانة خطاب البنك المركزي الســــــــ
، لم تتم الموافقة على يةتصـــــــــــــور تاريخ هذه المعلومات المالية ال  كما فيبالموافقة على التخفيض المقترح في رأس مال الشـــــــــــــركة.   42039348

. ولغرض إعـــداد هـــذه  2021مـــايو    23في    ةانعقـــاد  اجتمـــاع الجمعيـــة العـــامـــة غير العـــاديـــة المقررالتخفيض المقترح في رأس المـــال من قبـــل  
 عكس االنخفاض المقترح المذكور أعاله في رأس المال.ي رأس مال أمانة ل تعديل، تم يةتصور المعلومات المالية ال

ــتند المعلومات المالية  ــمبر   31عناية كما في  و  مانة  أل  مراجعةالمالية التاريخية ال قوائمإلى ال يةتصــــــور التســــ ــم   2020ديســــ ــار إليها مًعا باســــ )يشــــ
 .والتخفيض المقترح المذكور أعاله في رأس مال أمانة االندماج أثر عملية لبيانكما تم تعديلها "( ةالمندمج الشركة"

 1,0572016أمانة لمساهمي عناية، بمعدل مبادلة أسهم    سعودي من قبلريال   10سهم بقيمة  15,858,024إصدار  عن طريق  يتم االندماج  
 عناية. أمانة مقابل سهم واحد عادي في من األسهم العادية في

توضــيح فقط، وبســبب الألغراض    اوقد تم إعداده يةتصــور إلى بعض االفتراضــات ال  ةالمندمج  شــركةلل يةتصــور اليســتند عرض المعلومات المالية 
، ال بالتاليو  ةافتراضـــي   حالةعالج ت  وقائمة الدخل الشـــامل اآلخر التصـــورية  يةتصـــور ال  الدخل  قائمةو  يةتصـــور ال  لمركز الماليا  قائمة، فإن  طبيعتها

تكون ذات    ية التصـــور المعلومات المالية ال. عالوة على ذلك، فإن ةالمندمج  شـــركةتمثل وال تعطي صـــورة حقيقية للمركز المالي واألداء المالي لل
. ال تأخذ المعلومات المالية 2020ديســــــــــــمبر   31ناية للســــــــــــنة المالية المنتهية في  وعمانة  ألالمالية التاريخية  قوائمقتران مع الباال  فقط اال  عنىم
 نتيجة االندماج. ا التضافرأو التكاليف المتوقعة المتكبدة لتحقيق هذ تضافرفي االعتبار آثار ال يةتصور ال

للسـنة   راجعةالمالية الم  قوائمهاوعرضـها على أسـاس السـياسـات المحاسـبية ألمانة كما تم اإلفـصاح عنها في   يةتـصور التم إعداد المعلومات المالية 
للسـنة المنتهية في    راجعةالمالية الم  قوائمهاأمانة كما هو موضـح في    السـياسـات المحاسـبية التي تسـتخدمها إن .2020ديسـمبر    31المنتهية في  

 عناية. ال تختلف جوهرًيا عن تلك المستخدمة من قبل 2020ديسمبر  31
 

 تصورية تعديالت  -3
 قابلة للتغيير. أولية مبنية على تقديرات وافتراضات يةتصور الالتعديالت 

 أمانة لمساهمي عناية: أ( تسجيل إصدار أسهم
عدد أسـهم عادية في أمانة  1,0572016، تم احتسـاب مقابل االسـتحواذ على أسـاس معدل مبادلة أسـهم  يةتصـور ألغراض المعلومات المالية ال

 عناية كما هو موضح أدناه: مقابل سهم واحد عادي في
 سهم  

  15,000,000 عناية في القائمةعدد األسهم 
  1,0572016 (د3 إيضاح)معدل مبادلة 

  15,858,024 أمانة عدد األسهم التي ستصدرها
  

 ( ألف ريال سعودي)
  158,580 سهم(للريال /  10عناية ) أمانة إلى القيمة االسمية لألسهم المصدرة من

  130,000 (2المعدل )إيضاح  مانةأل قائمرأس المال ال
  288,580 إجمالي رأس مال أمانة بعد االندماج
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المالم  

 
 شركة أمانة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
)تتمة(  تصورية إيضاحات حول المعلومات المالية ال  

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة(  تصوريةتعديالت  -3
 إصدارها عند االندماج: التي سيتمأمانة  تسجيل عالوة إصدار أسهمب( 

ريال ســعودي للســهم في تداول المملكة العربية الســعودية   68,5841933280411أمانة    تم احتســاب مقابل الشــراء على أســاس ســعر إغالق
مقابل الشــراء إرشــادي  كما تم تعديله ليعكس تأثير التخفيض المقترح في رأس مال أمانة على ســعر الســهم. يعتبر  2020ديســمبر   31بتاريخ  

  وسيتم تعديله ليعكس سعر السوق ألسهم أمانة في تاريخ االندماج.
 ( ريال سعودي )

  

 37,15 ب(1)  2020ديسمبر  31سعر السوق في 
 ٪45,833 ب(2) عامل تخفيض رأس المال
  68,58 ب((2-1ب / )1) 2020ديسمبر  31سعر السوق المعدل في 

  
 ( ألف ريال سعودي)

  1,087,610 سهم(للريال سعودي /  68,58سهم بسعر  15,858,024إجمالي المقابل )
 (158,580)  عنايةمساهمي أمانة لسيتم إصدارها من ناقصًا: القيمة االسمية لألسهم التي 

  929,030 عالوة اإلصدار
 

  .2020ديسمبر  31عناية كما في تسجيل الشهرة باعتبارها الزيادة في إجمالي المقابل على صافي أصول ج( 
 ( ألف ريال سعودي)

  1,087,610 ج(1) عناية حقوق ملكية فيإجمالي المقابل 
 (121,735)  ج(2) 2020ديسمبر  31إجمالي صافي أصول عناية كما في 

  965,875 ج(2 –ج 1)ة الشهر 
 

 تفاقية االندماج:ال وفقاً المبادلة  معاملد( 
المقترح من الجهة المســـــــتحوذة على أســـــــاس صـــــــافي القيمة الدفترية لألســـــــهم المنســـــــوبة إلى   بادلةالم  معامللمذكرة التفاهم، تم احتســـــــاب    اً وفق

 الفحص النافي للجهالةبعد عكس التعديالت الناتجة عن  2020ســــبتمبر  30كما في   ســــتحوذ عليهامســــاهمي كل من المســــتحوذ والشــــركة الم
 .(2نخفاض الالحق في رأس مال أسهم الشركة المستحوذة )إيضاح واال شركتينعلى كال ال

 عناية   أمانة   
     

  ســعودي ريالألف ) 2020ســبتمبر   30لمســاهمين كما في  ا  المنســوبة إلىإجمالي حقوق الملكية  
 (راجعةغير م -

 
133,654   125,441  

 (3,100)   (33,362)   (راجعةغير م - سعودي ريالألف ) المتفق عليهاالنافي للجهالة  الفحصتعديالت 
  122,341   100,292 د(1) (راجعةغير م - سعودي رياللمساهمين )ألف ا المنسوبة إلىإجمالي حقوق الملكية المعدلة 

  15,000   13,000  (2( )د سهم عدد األسهم القائمة )ألف
  8,16   7,71  د(2د / 1) القيمة الدفترية المعدلة لكل سهم )ريال سعودي(

 1,0572016    )معامل مبادلة( عناية( عادي في واحد العادية في أمانة إلى سهم األسهمالمبادلة )عدد  معامل
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المالم  

 
 شركة أمانة للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة(

  2020ديسمبر  31في  كما 
 

تصورية )تتمة( تعديالت -3  
( قائمة المركز المالي التصورية )غير مراجعة(ه  
     عناية     

   

  أمانة 
  ("المستحوذ") 

المستحوذ  ") 
 تعديالت  (" عليها

 
 تصورية 

 (غير مراجعة)  تصورية   ) تاريخية  ة مراجع  (  إيضاح  
 )ألف ريال سعودي(   

          الموجودات 
 249,209  -  115,226  133,983   النقدية وما في حكمها 

 80,068  -  40,068  40,000   ودائع قصيرة األجل 
 178,514  -  49,307  129,207   ، صافي مدينة أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين 

 2,056  -  -  2,056   التأمين من األقساط غير المكتسبة  يحصة معيد
 11,882  -  119  11,763   التسوية حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 2,701  -  -  2,701   عنها  غير المبلغ حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 
 14,240  -  3,230  11,010   مؤجلة وثائق تأمبن  إكتتاب تكاليف 

 130,293  -  68,376  61,917   استثمارات 
 28,291  -  6,780  21,511   وموجودات أخرى   مصاريف مدفوعة مقدماً 

 965,875  965,875  -  -  ج3 شهرة 
 8,149  -  2,173  5,976   ومعدات  ممتلكات
 2,743  -  2,743  -   ستخدام  االحق أصول 

 1,982  -  1,082  900   أصول غير ملموسة 
 58,500  -  22,500  36,000   ودائع نظامية 

 7,253  -  4,377  2,876   على الوديعة النظامية  ةمستحق  عوائد
 1,741,756  965,875  315,981  459,900   الموجودات  مجموع 

          

          مطلوبات ال
 109,106  -  36,025  73,081   مستحقة ومطلوبات أخرى  مصاريف 

 22,550  -  -  22,550   دائنة معيدي التأمين  ذمم
 208,604  -  67,504  141,100   غير المكتسبة التأمين أقساط 

 456  -  -  456   عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة 
 74,968  -  39,307  35,661   تحت التسوية المطالبات 
 71,122  -  12,974  58,148   المتكبدة غير المبلغ عنها  المطالبات 
 30,257  -  14,545  15,712   ط تأمين ا قسأ  عجزاحتياطي 

 5,121  -  326  4,795   احتياطيات فنية أخرى 
 2,218  -  2,218  -   اإليجار  التزامات عقود 

 1,284  -  -  1,284   دائنة وثائق ال  مستحقة لحملةمطالبات 
 9,516  -  4,970  4,546   مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 18,673  -  12,000  6,673   الزكاة وضريبة الدخل مخصص  
 779  -  -  779   ة الفائض المستحق  ات توزيع
 7,253  -  4,377  2,876   المركزي السعودي  للبنكعموالت مستحقة  عوائد

 561,907  -  194,246  367,661   مطلوبات مجموع ال 
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المالم  

 
 شركة أمانة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
)تتمة(  تصورية المعلومات المالية الإيضاحات حول   

  2020ديسمبر  31في  كما
 

)تتمة(  تصورية تعديالت -3  
 

)تتمة(  )غير مراجعة( تصورية( قائمة المركز المالي اله  
     عناية      

   
  أمانة 

  ("المستحوذ") 
المستحوذ  ") 

 تعديالت   (" عليها
 

 تصورية 

 (غير مراجعة )  تصورية   ) تاريخية ة مراجع (  إيضاح 
 )ألف ريال سعودي(   

          الملكية  حقوق 
 288,580  (101,420)  150,000  240,000  أ3 رأس المال 

 929,030  929,030  -  -  ب 3 عالوة إصدار 
 (37,503)  139,273  (29,273)  (147,503)   خسائر متراكمة 

المتعلق   الخدمةمكافأة نهاية احتياطي إعادة قياس  
 (1,008)  1,008  (1,743)   بعمليات التأمين

 
(1,743) 

 1,485  -  -  1,485   المتاحة للبيع  احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 
 1,179,849  965,875  121,735  92,239   الملكية  مجموع حقوق 

 1,741,756  965,875  315,981  459,900   حقوق الملكية و  مطلوباتال مجموع
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المالم  

 
 شركة أمانة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
)تتمة(  تصورية إيضاحات حول المعلومات المالية ال  

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

)تتمة(  تصورية تعديالت -3  
 

)غير مراجعة(  تصوريةال الدخل( قائمة و  
     عناية     

   

  أمانة 
  ("المستحوذ") 

المستحوذ  ") 
 تعديالت  (" عليها

 
 تصورية 

 (غير مراجعة)  تصورية   ) تاريخية  ة مراجع  (   
 )ألف ريال سعودي(   
          يرادات اإل

 495,393  -  165,874  329,519   بةت إجمالي أقساط التأمين المكت 
 (5,361)  -  -  (5,361)   المسندة التأمين  إعادة أقساط  

 (44,637)  -  -  (44,637)   الخسارة مصاريف فائض 
 445,395  -  165,874  279,521   بة ت المكت التأمين صافي أقساط

 (31,773)  -  8,416  (40,189)   غير المكتسبة التأمين أقساط  إجمالي التغير في
  أقساط إجمالي  في حصة معيدي التأمين من رالتغي 

 -  -  (2,810)   غير المكتسبة  التأمين
 

(2,810) 
 410,812  -  174,290  236,522   المكتسبة  التأمين صافي أقساط

 1,992  -  -  1,992   إعادة التأمين   عمولة
 10,786  -  -  10,786   إيرادات اكتتاب األخرى 

 423,590  -  174,290  249,300   اإليرادات  صافي
          

          ومصاريف اإلكتتاب تكاليف 
 (360,262)  -  (139,752)  (220,510)   إجمالي المطالبات المدفوعة 

 28,732  -  996  27,736   حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 (331,530)  -  (138,756)  (192,774)   األخرى المدفوعة  نافعصافي المطالبات والم

 (2,978)  -  (18,791)  15,813   المطالبات تحت التسوية  إجمالي في رالتغي 
 في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت   رالتغي 

 -  -  (3,878)   التسوية   
 

(3,878) 
 (24,367)  -  5,425  (29,792)     عنها المبلغغير  في المطالبات المتكبدة رالتغي 

   في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التغير
 (1,048)  -  -  (1,048)   عنها  المبلغغير   

 (363,801)  -  (152,122)  (211,679)   صافي المطالبات المتكبدة 
          

 (30,757)  -  (5,916)  (24,841)   وثائق التأمين  اكتتابتكاليف 
 2,498  -  2,790  (292)   التأمين أقساط عجز احتياطي 

 7,279  -  1,134  6,145   االحتياطيات الفنية األخرى 
 (19,529)  -  (3,315)  (16,214)   مصاريف اكتتاب أخرى 

 (404,310)  -  (157,429)  (246,881)   إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب، صافي 
 19,280  -  16,861  2,419   اإلكتتاب دخل  صافي
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المالم  

 
 شركة أمانة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
)تتمة(  تصورية إيضاحات حول المعلومات المالية ال  

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

)تتمة(  تصورية تعديالت -3  
 

)تتمة(  )غير مراجعة( تصوريةال الدخل( قائمة و  
     عناية     

   

  أمانة 
  ("المستحوذ") 

المستحوذ  ") 
 تعديالت  (" عليها

 
 تصورية 

 (غير مراجعة)  تصورية   ) تاريخية  ة مراجع  (  ايضاح  
 )ألف ريال سعودي(   

          مصاريف أخرى 
 (23,361)  -  (181)  (23,180)   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (101,625)  -  (55,817)  (45,808)   مصاريف إدارية وعمومية 
 10,827  -  4,516  6,311   وعموالت  اتاستثمار دخل 
 2,223  -  -  2,223   للبيع ة متاح  اتمن بيع استثمار  ةمحقق أرباح
 186  -  186  -   غير محققة من االستثمارات  أرباح

 108  -  108  -   توزيعات ارباح 
 159  -  159  -   صافي  ات،مو اطفاء الخص 

 3,019  -  2,257  762   أخرى  إيرادات
 (108,464)  -  (48,772)  (59,692)   مصاريف األخرى، بالصافي ال إجمالي 

          

 المنسوب  قبل الفائض  للسنةإجمالي الخسارة  
 -  (31,911)  (57,273)   والزكاة وضريبة الدخل   

 
(89,184) 

 (1,066)  -  3,498  (4,564)   وضريبة الدخل   الزكاة مصروف
 (90,250)  -  (28,413)  (61,837)   لمساهمين ا المنسوبة إلى لي الخسارة للسنة إجما 

          

  28,858  (10,142)   15,000  24,000  أ3 ( ألف سهموسط المرجح لعدد األسهم القائمة )المت
 

      
 

 

 
          خسارة السهم )بالريال السعودي لكل سهم( 

 (3,13)    1,34  (1,89)  (2,58)   األساسية  السهم خسارة
 (3,13)    1,34  (1,89)  (2,58)   ضة خسارة السهم المخف
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المالم  

 
 شركة أمانة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
)تتمة(  تصورية إيضاحات حول المعلومات المالية ال  

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

)تتمة(  تصورية تعديالت -3  
 

)غير مراجعة(  تصوريةال الشامل الدخل( قائمة ز  
     عناية     

   

  أمانة 
  ("المستحوذ") 

المستحوذ  ") 
 تعديالت  (" عليها

 
 تصورية 

 (غير مراجعة)  تصورية   ) تاريخية  ة مراجع  (   
 )ألف ريال سعودي(   

 (90,250)  -  (28,413)  (61,837)   لمساهمين ا المنسوبة إلىإجمالي الخسارة للسنة 
          

          :الشامل اآلخرالدخل ( الشاملة األخرى  )الخسارة
 الدخل في السنوات   قائمةتصنيفها إلى    قد يعادبنود 

        : الالحقة  
 

 
 648  -  -  648   صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 (2,223)  -  -  (2,223)   العادلة إلى الدخل للسنة محول من احتياطي القيمة 
   (1,575)  -  -  (1,575) 

          

الدخل في السنوات   قائمةبنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى  
        : الالحقة

 
 

 784  -  784  -   الخسارة االكتواراية على منافع نهاية الخدمة 
          

 (91,041)  -  (27,629)  (63,412)   سارة الشاملة للسنة بعد الزكاة وضريبة الدخل خ اجمالي ال 
          

الدخل في السنوات   قائمةبنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى  
        : الالحقة

 
 

 (1,204)  -  -  (1,204)   الخسارة االكتواراية على منافع نهاية الخدمة 
 (1,204)  -  -  (1,204)   المنسوبة لعمليات التأمين سارة الشاملة للسنة خ ال اجمالي 

   
     

 

 

 المنسوبة الى المساهمين  سارة الشاملة للسنة خ اجمالي ال 
   بعد الزكاة وضريبة الدخل    

        
(64,616)  

     
(27,629)   -   

        
(92,245) 

          

 ألف سهم وسط المرجح لعدد األسهم القائمة )المت
 (10,142)   15,000  24,000 أ( 3)إيضاح  (

 
28,858  

          

          خسارة السهم )بالريال السعودي لكل سهم( 
 (3.20)  1.34  (1.84)  (2.69)   األساسية  السهم خسارة

 (3.20)  1.34  (1.84)  (2.69)   ضة خسارة السهم المخف
 
 
 
 
 
 
 
 



رشكة أمانة للتأمني التعاوين - تعميم المساهمني | 307

المالم  

ملحق )3(: الرأي المقدم من المستشار المالي  13--
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ملحق )1(: نسخة من النظام األساسي لشركة عناية وعقد التأسيس شامالً جميع التعديالت  11--
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ملحق )1(: التعديالت عىل النظام األساسي لشركة أمانة بصفقة االندماج  11--

الملحق رقم )-(:التعديالت عىل النظام األساسي لشركة أمانة بصفقة االندماج  

المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل

المادة الثانية:

.
ً
شركة أمانة -عناية للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية، أو أي اسم يتم االتفاق عليه الحقا

المادة الثانية: اسم الشركة:

شركة أمانة للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية.

المادة الثامنة:

رأس مال الشركة هو )288,580,240( مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف 
ومئتان وأربعون ريال سعودي، مقسم إلى )28,858,024( ثمان وعشرون مليون وثمانمائة وثمان 
وخمسون ألف وأربع وعشرون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية )10( عشرة رياالت سعودية 

للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.

المادة الثامنة:

إلى  مقسم  سعودي،  ريال  مليون  وثالثون  مائة   )130,000,000( هو  الشركة  مال  رأس 
)13,000,000( ثالثة عشر مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية )10( عشرة رياالت سعودية 

للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.

المادة الخامسة عشرة: إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من )8( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة 
 مناسًبا من األعضاء 

ً
ال تزيد على ثالث سنوات ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيال

المستقلين. وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو 
ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر. واستثناًء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس 

إدارة لمدة ال تتجاوز )3( ثالث سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة بتأسيس الشركة.

المادة الخامسة عشرة: إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من )7( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة 
 مناسًبا من األعضاء 

ً
ال تزيد على ثالث سنوات ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيال

المستقلين. وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو 
ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر. واستثناًء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس 
إدارة لمدة ال تتجاوز )3( ثالث سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة واالستثمار بتأسيس 

الشركة.
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