تعميم المساهمين
شركة أمانة للتأمين التعاوني
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»).

(الموافق 2021/12/06م) ستقوم شركة أمانة بالدعوة لعقد جمعية عامة غيرعادية 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( )1.05720160في شركة أمانة لصالح مساهمي شركة عناية مقابل كل ( )1سهم 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.

سوف تقوم شركة أمانة بإصدار خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون ( )15,858,024سهم
عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ ( )10عشرة 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 ( )158,580,240ريال سعودي حيث سيتم إصدار
( )1.05720160في شركة أمانة مقابل كل ( )1سهم مملوك في شركة عناية ،مما سيترتب عليه زيادة رأس مال شركة أمانة من
مائة وثالثون مليون ( )130,000,000ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف ومئتان وأربعون
( )288,580,240ريال سعودي ،وزيادة عدد أسهم شركة أمانة من ثالثة عشرمليون ( )13,000,000سهم إلى ثمان وعشرون
مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون ( )28,858,024سهم ،حيث ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمي شركة
عناية في رأس مال الشركة الدامجة ( )%55بعد إتمام صفقة االندماج (أي ما يعادل نسبة ( )%121.9848من 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 ً
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )188الصادر بتاريخ
1430/06/08هـ (الموافق 2009/06/01م) والمرسوم الملكي رقم م 35/بتاريخ 1430/06/10هـ (الموافق 2009/06/03م)
وقرار وزير التجارة رقم /180ق بتاريخ 1431/06/03هـ (الموافق2010/05/17م) ومقيدة في السجل التجاري رقم
( )1010288711وتاريخ 1431/06/10هـ (الموافق 2010/05/24م) الصادر من مدينة الرياض ،يبلغ رأس مال الشركة
الدامجة الحالي مائة وثالثين مليون ( )130,000,000ريال سعودي مقسم إلى ثالثة عشر مليون ( )13,000,000سهم عادي
بقيمة إسمية قدرها ( )10رياالت 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
ً
مساهما .يمثل المساهمين الكبار في شركة أمانة كل من
عدد المساهمين في شركة أمانة بتاريخ 2021/05/19م ()21,722
شركة أمانة الخليج للتأمين ش.م.ب وبنسبة ملكية تبلغ ( )%13.64من رأس مال الشركة الدامجة قبل عملية زيادة رأس المال
فيما ستصبح ملكيتها ( )%6.14بعد عملية زيادة رأس المال ،وتبلغ نسبة ملكية الجمهور في شركة أمانة ( )%85.10من رأس
مال الشركة الدامجة  ،فيما تبلغ ملكية أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة ( )%1.26من رأس مال الشركة الدامجة قبل عملية
زيادة رأس المال فيما ستصبح ملكية الجمهور في شركة أمانة ( )%38.90بعد عملية زيادة رأس المال .فيما ستبلغ نسبة ملكية
مساهمي شركة عناية في شركة أمانة ( )%55بعد عملية زيادة رأس المال وإتمام صفقة االندماج.

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.

أعلنت شركة أمانة بتاريخ 1442/09/٢٠هـ (الموافق 2021/05/٠٢م) عن توقيع اتفاقية االندماج مع شركة عناية
السعودية لتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية عامة تأسست بموجب السجل التجاري رقم ( )4030223528بتاريخ
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 ( )15,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم
الواحد .وجميع تلك األسهم مدفوعة بالكامل ومدرجة في تداول ،إن كبار المساهمين في شركة عناية هي شركة ميونخ ري
وبنسبة ملكية تبلغ ( )%15من رأس مال شركة عناية قبل االندماج وهي ال تمتلك أي أسهم في شركة أمانة قبل االندماج
(وستحصل على نسبة ( )%8.24في شركة أمانة بعد االندماج) وستصبح من كبار المساهمين في شركة أمانة بعد االندماج.
وشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) وبنسبة ملكية تبلغ ( )%10من رأس مال شركة عناية قبل عملية االندماج وهي ال
تمتلك أي أسهم في شركة أمانة قبل االندماج (وستحصل على نسبة ( )%5.50في شركة أمانة بعد االندماج) وستصبح من كبار
المساهمين في شركة أمانة بعد االندماج .يمتلك الجمهور في شركة عناية نسبة ( )%75من رأس مال شركة عناية قبل عملية
االندماج وسيحصلون على نسبة ( )%41.21في 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 ( )15,858,024سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ ( )10عشرة 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 ( )158,580,240ريال سعودي ،وتبلغ إجمالي القيمة
السوقية لألسهم الجديدة ً
بناء على معامل المبادلة وعلى سعر االغالق لسهم شركة أمانة البالغ ( )64.38ريال 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 ( )1,020,939,585ريال سعودي.
بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية «الهيئة» على طلب زيادة رأس مال شركة أمانة من مائة وثالثين مليون
( )130,000,000ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف ومئتان وأربعون ()288,580,240
ريال سعودي ،عن طريق إصدارعدد خمسة عشرمليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون ( )15,858,024سهم
عادي جديد مدفوعة القيمة بالكامل لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة والمعلن بموقع الهيئة بتاريخ 1443/05/02هـ

المستشار المالي

ُ
يحتوي هذا التعميم على معلومات قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح
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
أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة ( )37مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة
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.
صدرهذا التعميم بتاريخ 1443/05/05هـ (الموافق 2021/12/09م).

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 غيرالعادية 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
ً
نافذا بعد انقضاء ثالثين ً
يوما من تاريخ إعالن نتائج كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة وشركة عناية
االندماج
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
ً
ً
ً
ضمانا ً
كافيا للوفاء به إن كان آجال .تبدأ فترة اعتراض الدائنين
عملية االندماج أو تفي شركة عناية بالدين إن كان حال أوتقدم
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 غيرالعادية لشركة عناية أو الجمعية العامة
غيرالعادية لشركة أمانة أيهما يأتي ً
الحقا ،وتستمرلمدة ثالثين ً
يوما.
ً
سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة عناية وإصداراألسهم الجديدة كأوراق مالية قابلة للتداول لصالح مساهمي شركة عناية وفقا
ً
لسجل المساهمين لشركة عناية بتاريخ نفاذ قرار االندماج آخذا بعين االعتبار إجراءات التسوية والمقيدين بسجل مساهمي
شركة عناية بنهاية ثاني يوم تداول يلي اليوم األخيرلفترة اعتراض الدائنين .على أن تودع تلك األسهم في محافظ مساهمي شركة
عناية بعدد ( )1.05720160سهم في شركة أمانة لكل ( )1سهم مملوك في شركة عناية.
نتيجة عملية االندماج وتبادل األوراق المالية بين شركة أمانة ومساهمي شركة عناية ،ستنخفض ملكية جميع مساهمي
شركة أمانة الحاليين من  %100إلى  %45وستنق�ضي 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 الدامجةً ،
وفقا لمعامل المبادلة.
سيتم البدء بإجراءات شطب شركة عناية من السجل التجاري في وزارة التجارة بعد انقضاء فترة اعتراض دائني شركة عناية.
ستتم اإلجراءات أعاله ً
وفقا للجدول الزمني المتوقع لعملية االندماج والموضح في الصفحة (ك).
ً
ويؤكد جميع أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة ،بعد بذل العناية المهنية الالزمة كما يرونه مناسبا 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 ً
وتبعا زيادة أرباحها من خالل زيادة قاعدة العمالء للشركة الدامجة باإلضافة إلى تكوين محفظة تأمينية
متنوعةً .
وبناء على ذلك ،يو�صي 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 غيرالعادية على القرارالخاص بالصفقة ،فقد تم الحصول على جميع الموافقات ذات العالقة بهذا التعميم
وبالصفقة .ينبغي قراءة هذا التعميم بالكامل ودراسة قسمي «إشعارمهم» و «عوامل المخاطرة» ،الواردين فيها في الصفحة
(أ) والصفحة ( )6على 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 مستشارمالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق المالية.

www.amana.sa

إشعار مهم

ً
أعدت شركة أمانة هذا التعميم وفقا لمتطلبات المادة ( )57من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة لتقديم معلومات لمساهميها لتمكينهم من اتخاذ
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 ً
وفقا ألحكام المواد ( )193( ،)192( ،)191من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من المادة ( )49من 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 ( )130,000,000ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف ومئتان وأربعون ( )288,580,240ريال
سعودي ،عن طريق إصدار خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون ( )15,858,024سهم عادي جديد ليزيد بذلك عدد أسهمها إلى ثمان
وعشرون مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون ( )28,858,024سهم.
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 اعتبارأن تصويت المساهمين في شركة أمانة على قرارات الجمعية العامة الغيرعادية 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
اإللكتروني للمستشارالمالي ( )www.alinmainvestment.comأو الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية (.)https://cma.org.sa
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 وإصدارأسهم جديدة لصالح مساهمي شركة عناية مقابل إتمام عملية االندماج من شركة أمانة.
ً
ال تتحمل هيئة السوق المالية وال تداول أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي
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
ً
ً
ً
الواردة في هذا التعميم عرضة للتغيير بعد صدورها ،ال يحتوي هذا التعميم على أي نص يمكن اعتباره تنبؤا أو تخطيطا أو تقديرا لألداء المالي الحالي أو المستقبلي
لشركة أمانة ،كما ال يجوز تفسيرأي اعتبارات في هذا المستند بما يعني أن ربح السهم في الفترات المالية الحالية أو المستقبلية سوف يتما�شى 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
ً
المتوقعة لصفقة االندماج بتاريخ نشر هذا التعميم ،إال أنها ال تعتبر ضمانا لألداء المالي للشركة الدامجة بعد إتمام الصفقة وينبغي التوضيح بأن هناك عوامل
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»).
ً
ستقوم شركة أمانة وفقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة بنشر تعميم مساهمين تكميلي في أي وقت بعد تاريخ نشر هذا التعميم وقبل
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 تجدراإلشارة 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 آخرفي نفس هذه الصفقة ،يجدربالذكرأنه لم تتحقق اإلنماء لالستثماربشكل مستقل من صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم ،وعليه
فإن االنماء لالستثمارأو 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 غيرمبنية 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 ( )3صفقة 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 ً
نظاما.
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
ً
ً
االستراتيجيات أو األحداث بشكل جوهري عن تلك التي تضمنتها هذه اإلفادات صراحة أو ضمنا .وتعتبرالمخاطرالمتعلقة باإلفادات المستقبلية خارج سيطرة شركة
أمانة وال يمكن تقديرها بشكل دقيق ،مثل أوضاع السوق المستقبلية وسلوك المشاركين اآلخرين في السوق ولهذا ينبغي عدم االعتماد على هذه اإلفادات بشكل كامل.
ً
كما أن هذه اإلفادات المستقبلية ال تعتبرضمانا لألداء الفعلي المستقبلي لشركة أمانة ولم يتم مراجعتها من قبل المحاسبين لشركة أمانة إال في الحاالت المشارإليها.
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 اعتبارنشرهذا 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 («( )2عوامل 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 غيرالمملكة العربية السعودية أو أي دولة أو والية أخرى ُيعتبرفيها
ً
هذا التعميم مخالفا ألنظمتها أو قوانينها المحلية .لن تتخذ شركة أمانة أي إجراء يسمح بإصدار األسهم الجديدة في نطاق دولة أو والية تشريعية غير المملكة العربية
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  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .كما تجدراإلشارة 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.
ً
تم إعداد هذا المستند وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية ،وعليه فقد تختلف حجم ونوع وطبيعة المعلومات الواردة فيه لو تم إعداد
ً
هذا المستند وفقا لقوانين أو أنظمة واليات قضائية أخرى غير المملكة العربية السعودية ،ال تنوي شركة أمانة اتخاذ أي إجراء لنشرهذا التعميم أو تسجيل األسهم
المقترح إصدارها في أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية ،إن هذه الصفقة تتعلق بأوراق مالية لشركات سعودية مساهمة مدرجة في تداول ،وعليه فإن
ً
هذا التعميم وأي مستندات أو إعالنات أخرى تتعلق بالصفقة قد تم أو سوف يتم إعدادها وفقا لمتطلبات اإلفصاح عن المعلومات المعمول بها في المملكة العربية
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
ُ
متلق
المعلومات الواردة في هذا التعميم عامة ،وقد أعد هذا التعميم دون اعتبار ألهداف االستثمار الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة ألي ٍ
متلق لهذا التعميم قبل اتخاذ قراره – مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص صفقة االندماج وتقييم مدى مالءمة المعلومات
لها .ويتحمل كل ٍ
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�صي بأن يتم الحصول
على استشارة مالية مستقلة من أي مستشارمالي مستقل ومرخص له لدى هيئة السوق المالية.
ً
ً
ال تعد محتويات الموقع اإللكتروني لشركة أمانة أو محتويات أي موقع الكتروني آخر منشور فيه هذا التعميم ،جزءا من التعميم أو مكمال له ،وال يتحمل أي من
مستشارين شركة أمانة أي مسؤولية عن محتويات هذه المواقع اإللكترونية.
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دليل الرشكة
شركة أمانة للتأمين التعاوني
الدور
الثاني)
الرياض ،شارع صالح الدين األيوبي (مركزبالتينيوم –
ص .ب ،27986 :الرياض 11427
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 475 7700 :
فاكس+966 )11( 475 7722 :
البريد اإللكترونيinfo@amana-coop.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.amana.sa :

ممثلو ُ
المصدر
الممثل األول

البيان

الممثل الثاني

االسم

محمود محمد الطوخي

سليمان بن محمود هالل

الصفة

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

الرياض ،شارع صالح الدين األيوبي
(مركزبالتينيوم – الدور الثاني)

الرياض ،شارع صالح الدين األيوبي
(مركزبالتينيوم – الدور الثاني)

ص .ب ،279876 :الرياض 11427

ص .ب ،279876 :الرياض 11427

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

العنوان

رقم الهاتف

+966 (11) 475 7700

رقم الفاكس

+966 (11) 475 7722

+966 (11) 475 7722

البريد اإللكتروني

m.altouki@amana-coop.com.sa

s.hilal@amana-coop.com.sa

تحويلة1425 :

+966 (11) 475 7700

تحويلة1113 :
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المستشارالمالي لشركة أمانة
شركة اإلنماء لالستثمار
الرياض ،طريق الملك فهد (برج العنود)2-
ص .ب  55560الرياض 11544
رقم الهاتف+966 (11) 218 5999 :
رقم الفاكس+966 (11) 218 5970 :
البريد اإللكترونيinfo@alinmainvestment.com :
الموقع اإللكترونيwww.alinmainvestment.com :

المستشارالقانوني لشركة أمانة
مكتب محمد أحمد الضبعان لالستشارات القانونية
الرياض -طريق العروبة -مكتب رقم  – 11-10مجمع البيوت المكتبية
ص.ب  245555الرياض 11312
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 484 4448 :
فاكس+966 (11) 281 6611 :
البريد اإللكترونيCapitalMarkets@AlDhabaan-es.com :
الموقع اإللكترونيwww.aldhabaan-es.com :

مستشارالعناية المهنية المالية والزكوية والضريبية لشركة أمانة
كي بي ام جي لالستشارات المهنية
واجهة الرياض ،طريق المطار
ص.ب  92876الرياض 11663
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 874 8500 :
فاكس+966 (11) 874 8600 :
البريد اإللكترونيaalfozan@kpmg.com :
الموقع اإللكترونيwww.kpmg.com/sa :

المستشاراالكتواري
شركة بدري منجمنت كونسولتن�سي
مدينة دبي  -برج إس اي تي -واحة دبي سيليكون-مكتب 2017
ص.ب  341486أمارة دبي
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 432 07250 :
فاكس+971 432 07206 :
البريد اإللكترونيinfo@BadriConsultancy.com :
الموقع اإللكترونيwww.badriconsultancy.com :

محاسب القوائم المالية االفتراضية لشركة أمانة وشركة عناية
شركة بيكرتيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون
الخبر–شارع الملك فيصل -مبنى الديوان -مكتب 310
ص.ب  34422الخبر1142
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (13) 830 0906 :
فاكس+966 (13) 834 7582 :
البريد اإللكترونيInfo@bakertilly.com :
الموقع اإللكترونيwww.bakertillyjfc.com :
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مراجعو الحسابات لشركة أمانة عن العام المنتهي في  31ديسمبر2018م
شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه -محاسبون قانونيون
الرياض -حي السليمانية -شارع الملك عبد العزيزبن مساعد
ص.ب  69658الرياض 11557
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 206 5333 :
فاكس+966 (11) 206 5444 :
البريد اإللكترونيinfo.sa@pkf.com :
الموقع اإللكترونيwww.pkfalbassam.com :

شركة عبدالمجيد منقل  -لمراجعة وتدقيق الحسابات
الرياض -حي المروج -شارع الملك عبد العزيز
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 246 7366 :
البريد اإللكترونيinfo@finexpertizasa.com :
الموقع اإللكترونيwww.finexpertizasa.com :

مراجعو الحسابات لشركة أمانة عن العام المنتهي في  31ديسمبر2019م
شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه -محاسبون قانونيون
الرياض -حي السليمانية -شارع الملك عبد العزيزبن مساعد
ص.ب  69658الرياض 11557
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 206 5333 :
فاكس+966 (11) 206 5444 :
البريد اإللكترونيinfo.sa@pkf.com :
الموقع اإللكترونيwww.pkfalbassam.com :

شركة الدارلتدقيق الحسابات -عبدالله البصري وشركاه
الرياض ،شارع العليا -مجمع المو�سى التجاري
ص.ب  2195الرياض 11451
المملكة العربية السعودية
هاتـ ــف+966 (11) 463 0680 :
فاكس+966 (11) 464 5939 :
البريد اإللكترونيinfo@sa.gt.com :
الموقع اإللكترونيwww.sa.gt.com :

مراجعو الحسابات لشركة أمانة عن العام المنتهي في  31ديسمبر2020م
شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه -محاسبون قانونيون
الرياض -حي السليمانية -شارع الملك عبد العزيزبن مساعد
ص.ب  69658الرياض 11557
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 206 5333 :
فاكس+966 (11) 206 5444 :
البريد اإللكترونيinfo.sa@pkf.com :
الموقع اإللكترونيwww.pkfalbassam.com :

شركة السيد العيوطي – محاسبون ومراجعون قانونيون
الرياض-حي المربع -شارع الضباب
الرياض  ،11411المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 408 1811 :
فاكس+966 (12) 660 2432 :
البريد اإللكترونيriyadh@elayouty.com :
الموقع اإللكترونيwww.elayouty.com :
ً
مالحظة :قدم المستشارون الموضحة أسماؤهم أعاله موافقتهم الخطية على نشرأسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفقا 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.
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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 مصادرموثوقة ،وبالرغم من عدم وجود أي سبب العتقاد أن هذه المعلومات تفتقرالدقة في جوهرها ،إال أن أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة والمستشارين
ً
بشكل مستقل من صحة ودقة هذه المعلومات والبيانات ،بالتالي ال يمكن ضمان دقتها أو اكتمالها .إضافة إلى ذلك ،إن الدراسات
المبينة أسمائهم أعاله لم يتحققوا
ٍ
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 األمرالحصول على أي موافقة الستخدام هذه المعلومات.
وتتضمن مصادرالمعلومات والبيانات الخاصة بأطراف ثالثة والتي تم االستعانة بها في هذا التعميم المصادرالتالية:
البنك المركزي السعودي
شارع الملك سعود بن عبد العزيز
ص ب 2992 :الرياض 11169

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:
yالقيام بدور مصرف الحكومة ،ومراقبة البنوك التجارية.

المملكة العربية السعودية

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

هاتف+966 11 4633000 :

yإدارة احتياطيات الدولة من النقد األجنبي.

فاكس+966 11 4662966 :

yإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقراراألسعاروأسعارالصرف.

الموقع اإللكترونيwww.sama.gov.sa :

yتشجيع نمو النظام المالي والمصرفي وضمان سالمته.
yمراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.

مجموعة تداول السعودية (تداول)
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحده رقم15 :
الرياض 3388 - 12211
المملكة العربية السعودية
هاتف خدمة العمالء:
+966 92000 1919

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،

البريد اإللكترونيinfo@tadawul.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.saudiexchange.sa :

الهيئة العامة لإلحصاء
تأسست الهيئة العامة لإلحصاء عام 1379هـ (الموافق 1960م) باسم مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات قبل تغيير اسمها لالسم
الحالي عام 1436هـ (الموافق 2015م).
مدينة الرياض  -حي المربع
شارع األميرعبد الرحمن بن عبد العزيزآل سعود
الرياض - 11481 :ص.ب3735 :
المملكة العربية السعودية
هاتف خدمة العمالء920020081 :
البريد اإللكترونيinfo@stats.gov.sa :
الموقع اإللكترونيwww.stats.gov.sa :

وفيما يلي بعض المهام المنوطة بالهيئة العامة لإلحصاء:
ُ
 1تنفيذ العمل اإلحصائي باعتبارها كهيئة المرجع الرسمي والوحيد له واإلشراف والتنظيم الفني على القطاع اإلحصائي وتنظيمه. 2إعداد االستراتيجية الوطنية للعمل اإلحصائي في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ،ومتابعة تنفيذها بعدإقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري.
ُ
 3تطبيق المعاييرالدولية ُتتضمن منهجية العمل اإلحصائي ،وتصميم وتنفيذ المسوح ،وإجراء الدراسات البحوث،
المتعارف عليها والتي
وتحليل البيانات والمعلومات ،وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات.
 4جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية التي ُتغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية ِم ْن مصادرها ُتعددة وتدوينها
الم
ِ
وتبويبها.
تعتبر المعلومات المستسقاة من تقارير الهيئة العامة لإلحصاء والتي تم استخدامها في هذا التعميم معلومات متاحة للعموم ،وبالتالي ال
يتطلب األمرالحصول على أي موافقة الستخدام هذه المعلومات.
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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 ّ
يتعين مراجعة ما ورد في
قسم («إشعارمهم») والقسم رقم («( )2عوامل المخاطرة») من هذا التعميم بعناية قبل اتخاذ قرارمتعلق بالتصويت على بنود الجمعية العامة غيرالعادية لشركة
أمانة الخاصة بصفقة االندماج.
اسم المصدرووصفه
ومعلومات عن تأسيسه

شركة أمانة للتأمين التعاوني ،وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة ،تحولت إلى شركة مساهمة بموجب المرسوم الملكي رقم م 35/الصادربتاريخ 1430/06/10هـ
الموافق (2009/06/03م) وقرار مجلس الوزراء رقم ( )188وتاريخ 1430/06/08هـ (الموافق 2009/06/10م) ،وترخيص وزارة االستثمار رقم (-01
 )102030094185وتاريخ 1430/09/22هـ (الموافق 2009/09/12م) وبسجل تجاري رقم ( )1010288711الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1431/06/10هـ
(الموافق 2010/05/24م) وتم تسجيلها بسجل مدينة الرياض حيث مقرالمركزالرئي�سي للشركة .وهي مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي بموجب تصريح
رقم (تم ن )20107/30 /وتاريخ 1431/07/24هـ (الموافق 2010/07/06م).
يتمثل نشاط شركة أمانة كما في سجلها التجاري في تقديم التأمين الصحي والتأمين العام.

نشاط شركة أمانة

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 ً
وفقا 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.
يوضح الجدول التالي عدد األسهم المملوكة للمساهمين الكبارونسبة ملكيتهم في شركة أمانة قبل زيادة رأس المال وبعده:

المساهمون الكبارفي شركة
أمانة وعدد أسهمهم ونسب
ملكيتهم قبل زيادة رأس المال
وبعده

المساهم

قبل إتمام صفقة االندماج

بعد إتمام صفقة االندماج

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

أمانة الخليج للتأمين ش.م.ب.

1,772,975

%13.64

1,772,975

%6.14

شركة ميونخ ري

-

-

2,378,704

%8.24

الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)

-

-

1,585,802

%5.50

المصدر :شركة أمانة وشركة عناية

رأس مال شركة أمانة

( )130,000,000مائة وثالثون مليون ريال سعودي.

إجمالي عدد أسهم شركة أمانة

( )13,000,000ثالثة عشرمليون ريال سعودي.

فئة األسهم القائمة في شركة
أمانة

أسهم عادية

القيمة االسمية لكل سهم من
أسهم شركة أمانة

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

إجمالي عدد األسهم الجديدة
التي سيتم إصدارها لمساهمي
شركة عناية

( )15,858,024خمسة عشرمليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون سهم عادي

نسبة األسهم الجديدة من رأس
المال الحالي لشركة أمانة

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

سعرإصداراألسهم الجديدة

تبلغ القيمة االسمية األسهم الجديدة عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .وسيتم تحديد سعرإصداراألسهم الجديدة (كما سيتم عكسه في القوائم المالية
لشركة أمانة) في وقت الحق ً
بناء على سعراإلغالق لسهم شركة أمانة في آخريوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة االندماج.

إجمالي قيمة إصداراألسهم
الجديدة

يبلغ إجمالي القيمة االسمية لألسهم الجديدة ( )158,580,240مائة وثمان وخمسون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ومئتان وأربعون ريال سعودي ،وتبلغ إجمالي
القيمة السوقية لألسهم الجديدة ً
بناء على سعر االغالق لسهم شركة أمانة البالغ ( )64.38ريال سعودي كما في تاريخ 2021/04/28م (وهو آخر يوم تداول يسبق
تاريخ توقيع اتفاقية االندماج) ما قيمته ملياروعشرون مليون وتسعمائة وتسعة وثالثون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ( )1,020,939,585ريال سعودي .وسيتم
تحديد إجمالي القيمة لألسهم الجديدة (كما سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة أمانة) في وقت الحق ً
بناء على سعراإلغالق لسهم شركة أمانة في آخريوم 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 ( )15,858,024سهم عادي جديد (بقيمة اسمية تبلغ ( )١٠رياالت للسهم
الواحد) لصالح مساهمي شركة عناية وبقيمة اسمية تبلغ مائة وثمان وخمسون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ومئتان وأربعون ( )158,580,240ريال سعودي،
حيث سيتم إصدار( )1.05720160سهم في شركة أمانة مقابل كل ( )1سهم مملوك في شركة عناية ،مما سيترتب عليه زيادة رأس مال شركة أمانة من مائة وثالثون
مليون ( )130,000,000ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف ومئتان وأربعون ( )288,580,240ريال سعودي ،وزيادة عدد أسهم
شركة أمانة من ثالثة عشرمليون ( )13,000,000سهم إلى ثمان وعشرون مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون ( )28,858,024سهم ،حيث ستبلغ
نسبة ما سيملكه مساهمي شركة عناية في رأس مال الشركة الدامجة ( )%55عند إتمام صفقة االندماج ،وبعد إتمام صفقة االندماج ،ستستمرشركة أمانة الوجود
وستصبح الشركة الدامجة ،في حين ستنق�ضي 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/الصادربتاريخ 1432/07/27هـ (الموافق
2011/06/29م) وقرارمجلس الوزراء رقم ( )224وتاريخ 1432/07/25هـ (الموافق 2011/06/27م) وترخيص وزارة االستثماررقم ( )112031036630-01وتاريخ
1431/02/30هـ (الموافق 2010/02/14م) السجل التجاري رقم ( )4030223528وتاريخ 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
ً
في فرع التأمين الصحي وللشركة أن تباشر جميع االعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اغراضها وتمارس شركة عناية أنشطتها وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين
التعاوني والئحته التنفيذية واألحكام الصادرة من المؤسسة واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من
الجهات المختصة إن وجدت.
يوضح الجدول التالي عدد األسهم المملوكة لكبارمساهمي شركة عناية ونسب ملكيتهم فيها قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها:

المساهمون الكبارفي شركة
عناية وعدد أسهمهم ونسبة
ملكيتهم قبل إتمام صفقة
االندماج وبعدها

قبل إتمام صفقة االندماج

المساهم

عدد األسهم

نسبة الملكية

شركة ميونخ ري

2,250,000

%15

الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)

1,500,000

%10

بعد إتمام صفقة االندماج
نسبة الملكية

عدد األسهم

ال ينطبق حيث سيتم انقضاء وشطب السجل التجاري
لشركة عناية كما سيتم إلغاء إدراج أسهمها

المصدر :شركة عناية
ملكية مساهمي شركة عناية في
شركة أمانة بعد إتمام صفقة
االندماج

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

رأس مال شركة عناية

( )150,000,000مائة وخمسون مليون ريال سعودي.

إجمالي عدد أسهم شركة عناية

( )15,000,000خمسة عشرمليون سهم بقيمة اسمية تبلغ ( )10عشرة رياالت سعودية ومدفوعة بالكامل.

األطراف ذات العالقة

إن صفقة االندماج ال تنطوي على وجود أطراف ذات عالقة.
ً
العوض الوحيد لصفقة االندماج هو قيام شركة أمانة بإصدار األسهم الجديدة بتاريخ نفاذ قرار اإلندماج حصرا لصالح كافة مساهمي شركة عناية مقابل نقل
أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة بمعامل تبادل األسهم المحدد كالتالي:

القيمة الكلية والمفصلة
للعوض

إصدار عدد ( )1.05720160سهم عادي جديد من أسهم شركة أمانة مقابل كل ( )1سهم مملوك في شركة عناية ،ويبلغ إجمالي القيمة االسمية لألسهم الجديدة
مائة وثمان وخمسون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ومئتان وأربعون ( )158,580,240ريال سعودي ،ويبلغ إجمالي القيمة السوقية (لألسهم الجديدة ً
بناء على
معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم شركة أمانة البالغ ( )64.38ريال 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 ( )1,020,939,585ريال سعودي ،وسيتم تحديد إجمالي
القيمة السوقية لألسهم الجديدة (كما سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة أمانة) في وقت الحق ً
وبناء على سعر اإلغالق لسهم شركة أمانة في آخر يوم تداول
يسبق تاريخ إتمام صفقة االندماج .كما يجدربالذكربأنه لن يحصل المساهمين في شركة عناية على أي مقابل نقدي نتيجة صفقة االندماج.
يوضح الشكل التالي نموذج مبسط لهيكل صفقة االندماج:

ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج

هيكل صفقة االندماج

ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺪﻣﺎج

ﴍﻛﺔ أﻣﺎﻧﺔ

ﴍﻛﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ

ﴍﻛﺔ أﻣﺎﻧﺔ )اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺪاﻣﺠﺔ(

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٤٥

٪٥٥

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﴍﻛﺔ أﻣﺎﻧﺔ

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﴍﻛﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﴍﻛﺔ أﻣﺎﻧﺔ

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﴍﻛﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ

اﻧﻘﻀﺎء ﴍﻛﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻠﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻌﺎوﱐ

المصدر :المستشارالمالي ،شركة أمانة ،شركة عناية

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

المساهم
هيكل الملكية في شركة أمانة
قبل إتمام صفقة االندماج
وبعدها

أمانة الخليج للتأمين ش.م.ب.

قبل إتمام صفقة االندماج

بعد إتمام صفقة االندماج

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

1,772,975

%13.64

1,772,975

%6.14

شركة ميونخ ري

-

-

2,378,704

%8.24

الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)

-

-

1,585,802

%5.50

الجمهور

11,227,025

%86.36

23,120,543

%80.12

اإلجمالي

13,000,000

%100

28,858,024

%100

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

قبل إتمام صفقة االندماج

المساهم
هيكل الملكية في شركة عناية
قبل إتمام صفقة االندماج
وبعدها

عدد األسهم

نسبة الملكية

شركة ميونخ ري

2,250,000

%15

الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)

1,500,000

%10

الجمهور

11,250,000

%75

15,000,000

%100

اإلجمالي

بعد إتمام صفقة االندماج
نسبة الملكية

عدد األسهم

ال ينطبق ،حيث ستنق�ضي شركة عناية بموجب صفقة
االندماج

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 ( )%100إلى ( )%45أي بنسبة انخفاض قدرها (.)%55
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  31ديسمبر2020م).

بيان االرتفاع أواالنخفاض في
ربحية السهم

شركة أمانة 2020م شركة عناية 2020م القوائم المالية االفتراضية الموحدة 2020م
ربحية السهم(/خسارة السهم) (ريال سعودي)

()2.58

()1.89

()3.13

المصدر :القوائم المالية لشركة أمانة وشركة عناية والقوائم المالية االفتراضية

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

من المتوقع أن ينتج عن عملية االندماج تعزيزالوضع التناف�سي للشركة الدامجة كونها ستستفيد من ( )1قدرة 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( ،تعزيزاالنتشارالجغرافي ألعمالها)3( ،
تخفيض نسبة نفقات المصاريف العمومية واإلدارية )4( ،تحسن رأس مال الشركة الدامجة )5( ،تحسن قدرة الشركة الدامجة على استثمارأموالها )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 بأسعارأكثرتنافسية على المدى الطويل.
تتمثل الخطوات الرئيسية إلتمام صفقة االندماج فيما يلي:
yنشرالدعوة النعقاد الجمعية العامة غيرالعادية لكل من شركة أمانة وشركة عناية الخاصة بصفقة االندماج.
yموافقة 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.

ملخص اإلجراءات الرئيسية
المطلوبة

yموافقة 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 إصداراألسهم الجديدة من قبل شركة أمانة لصالح مساهمي عناية وعلى أساس معامل المبادلة سيتم إصدار
( )1.05720160سهم في شركة أمانة مقابل كل ( )1سهم مملوك في شركة عناية.
yنشرقرارات الجمعية العامة غيرالعادية لكل من شركة أمانة وشركة عناية.
ً
yابتداء فترة اعتراض الدائنين على الصفقة ،والتي ستستمرلمدة ( )30يوما من تاريخ نشرقرارات الجمعية العامة غيرالعادية.
ً
ً
yانتهاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج (أيهما يأتي الحقا) وذلك وفقا ألحكام المادة ( )193من نظام الشركات.
yنفاذ قراراالندماج.
ل
yإلغاء إدراج أسهم شركة عناية وإدراج األسهم الجديدة في شركة أمانة لصالح المساهمين في شركة عناية في تداو .
yتعديل النظام األسا�سي لشركة أمانة والسجل التجاري التابع لها.

األحقية في األرباح لألسهم
الجديدة

yنقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة ،وشطب السجل التجاري الخاص بشركة عناية وكافة التراخيص األخرى.
ً
عند إتمام صفقة االندماج ،سيكون لمالكي األسهم الجديدة (وهم المساهمين في شركة عناية) جميع الحقوق المتعلقة باألسهم المصدرة حاليا في شركة أمانة ،ال
سيما الحق في الحصول على أية أرباح موزعة تقوم الشركة الدامجة باإلعالن عنها بعد إتمام صفقة االندماج.
تتطلب صفقة االندماج وزيادة رأس المال الحصول على عدد من الموافقات كما يلي:
yعدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركزاالقتصادي الناتج عن صفقة االندماج.
yموافقة البنك المركزي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة أمانة.

الموافقات المطلوبة لزيادة
رأس المال

yموافقة تداول على طلب شركة أمانة إلدراج األسهم الجديدة المصدرة لصالح مساهمي شركة عناية.
yموافقة 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.
yموافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة عناية
الخاصة بصفقة االندماج.
yموافقة مساهمي شركة أمانة ومساهمي شركة عناية على قرارات االندماج في الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بصفقة االندماج القرارات اإلضافية ذات
العالقة بها.
yالحصول 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 («( )٦المعلومات 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 غيرالعادية لشركة عناية على عرض االندماج خالل الجمعية العامة غيرالعادية التي سيتم عقدها لغاية الصفقة .وعليه ،يتوجب على مساهمي شركة أمانة
ً
قراءة التعميم كامل (وليس فقط الملخص المبين أعاله) قبل التصويت في اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية بالموافقة أو عدم الموافقة على إقرارالصفقة
ً
وزيادة رأس المال لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج( .فضال راجع قسم «إشعارمهم» والقسم رقم («( )2عوامل المخاطرة») من هذا التعميم بعناية وبشكل
دقيق قبل اتخاذ أي قرارفيما 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 /التاريخ

الحدث
 )1اإلجراءات المتعلقة فيما يتعلق بالجمعية العامة غيرالعادية
تقديم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة.

1443/04/26هـ (الموافق 2021/12/01م).

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

1443/05/02هـ (الموافق 2021/12/06م).

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

1443/05/05هـ (الموافق 2021/12/09م).

توفيرالمستندات المتاحة للمعاينة

من تاريخ 1443/05/05ه ـ (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 غيرالعادية
لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غيرالعادية لشركة 1443/05/15هـ (الموافق 2021/12/19م).
عناية الخاصة بصفقة االندماج.
اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غيرالعادية لشركة أمانة
الخاصة بصفقة االندماج (مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد
1443/05/15هـ (الموافق 2021/12/19م).
ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،وذلك في
حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع األول).
اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة
عناية الخاصة بصفقة االندماج (مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني
1443/05/15هـ (الموافق 2021/12/19م).
بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول لعدم
اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع األول).
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 1443/06/06هـ (الموافق 2022/01/09م).
المساهمين يمثلون نصف رأس مال شركة أمانة على األقل.
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج
(االجتماع الثاني) وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم في بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول للجمعية العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه
االجتماع األول  -يكتمل النصاب القانوني لالجتماع الثاني بحضور عدد من النصاب القانوني الالزم النعقاده.
المساهمين يمثلون ربع رأس مال شركة أمانة على األقل.
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة االندماج
(االجتماع األول) – يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من 1443/06/06هـ (الموافق 2022/01/09م).
المساهمين يمثلون نصف رأس مال شركة عناية على األقل.
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة االندماج
(االجتماع الثاني) وذلك حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم في بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول للجمعية العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه
االجتماع األول – يكتمل النصاب القانوني لالجتماع الثاني بحضور عدد من النصاب القانوني الالزم النعقاده.
المساهمين يمثلون ربع رأس مال شركة عناية على األقل.
نشر قرار االندماج والقرارات األخرى التي تم اتخاذها في االجتماع األول أو
االجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة
1443/06/07هـ (الموافق 2022/01/10م).
االندماج على موقع تداول(أو اإلعالن عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير
العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).
نشر قرار االندماج والقرارات األخرى التي تم اتخاذها في االجتماع األول أو
االجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة
1443/06/07هـ (الموافق 2022/01/10م).
االندماج على موقع تداول (أو اإلعالن عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير
العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).
 )2اإلجراءات التي ستتبع في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غيرالعادية لكال الشركتين
موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة النعقاد االجتماع الثالث للجمعية
العامة غيرالعادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج و/أوموافقة هيئة 1443/06/13هـ(الموافق 2022/01/16م)( .في حال عدم انعقاد االجتماع األول أو الثاني للجمعية العامة غير العادية
السوق المالية على الدعوة النعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير الخاصة بصفقة االندماج ألي من الشركتين).
العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة االندماج.
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الجدول الزمني /التاريخ

الحدث
اإلعالن على موقع تداول عن الدعوة لالجتماع الثالث للجمعية العامة غير
العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج و/أو اإلعالن على موقع
1443/06/13هـ (الموافق 2022/01/16م).
تداول عن الدعوة لالجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة
عناية الخاصة بصفقة االندماج.
بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في االجتماع الثالث للجمعية
العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج و/أو بدء فترة
1443/07/01هـ (الموافق 2022/02/02م).
التصويت اإللكتروني للمساهمين في االجتماع الثالث للجمعية العامة غير
العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة االندماج.
انعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة
بصفقة االندماج و/أو االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة
1443/07/06هـ (الموافق 2022/02/07م).
عناية الخاصة بصفقة االندماج .يتحقق النصاب القانوني النعقاد االجتماع
الثالث للجمعية العامة غيرالعادية أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.
نشر على موقع تداول قرار االندماج والقرارات األخرى التي تم اتخاذها في
االجتماع الثالث للجمعية العامة غيرالعادية لشركة أمانة و/أو لشركة عناية 1443/07/07هـ (الموافق 2022/02/08م).
(بحسب الحالة).
 )3فترة 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).
ابتداء فترة اعتراض الدائنين

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

انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

إعالن شركة عناية عن عدم وجود أي اعتراضات للدائنين

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).
وتستمرفترة اعتراض الدائنين لمدة ثالثين (ً )30
يوما.
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).
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).
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).

 )4إتمام صفقة االندماج

نفاذ قراراالندماج.

بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج (أيهما
يأتي ً
الحقا) .ومن المتوقع أن يكون نفاذ قراراالندماج 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).
أول فترة تداول بعد نفاذ قراراالندماج .ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

تعليق تداول أسهم شركة عناية.

(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 قراراالندماج.

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).

إلغاء إدراج أسهم شركة عناية في تداول.

خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قراراالندماج وال تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قراراالندماج.

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

خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قراراالندماج وال تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قراراالندماج.
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الجدول الزمني /التاريخ

الحدث
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).
خالل مدة ال تتجاوز ثالثين (ً )30
يوما من تاريخ نفاذ قراراالندماج ،ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

شطب وإلغاء السجل التجاري لشركة عناية.

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).

الموعد النهائي لتوزيع متحصالت بيع كسور األسهم التي تم بيعها.

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).
ً
خالل ثالثين ( )30يوما من تاريخ نفاذ قراراالندماج ،ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:
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.saعن أي تغييرات في هذه التواريخ.
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 تافيرعتلاو تاحلطصملا

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

تعميم المساهمين هذا المتعلق بزيادة رأس مال شركة أمانة عن طريق إصداراألسهم الجديدة لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة ،والمعد من قبل شركة
ً
ّ
والموجه والمتاح لمساهمي شركة أمانة فيما يتعلق بزيادة رأس المال لغرض
أمانة وفقا للمادة ( )57من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
االندماج مع شركة عناية.

شركة أمانة أوالشركة الدامجة أو
المصدر

شركة أمانة للتأمين التعاوني.

شركة عناية أوالشركة المندمجة

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.

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.

الشركتان أوالشركتين

شركة أمانة وشركة عناية.

مذكرة التفاهم

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

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.

معامل المبادلة
صفقة االندماج أوالصفقة أو
االندماج أوعملية االندماج
مستند العرض
فترة العرض
تاريخ اإلنهاء

رسوم اإلنهاء

اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية

أي عدد  1.05720160سهم في شركة أمانة لصالح مساهمي شركة عناية مقابل كل ( )1سهم مملوك في شركة عناية.
صفقة االندماج المقترحة بين شركة عناية في شركة أمانة ً
وفقا ألحكام المواد ( )191إلى ( )193من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ)

من المادة ( )49من 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 ( )130,000,000ريال سعودي إلى
مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف ومئتان وأربعون ( )288,580,240ريال سعودي.
ً
مستند العرض المعد من قبل شركة أمانة وفقا للمادة ( )38من الئحة االندماج واالستحواذ بشأن العرض المقدم من قبل شركة أمانة إلى مساهمي شركة
عناية ،لغرض دمج شركة عناية مع شركة أمانة مقابل نقل أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة.
الفترة الممتدة من تاريخ إعالن النية المؤكدة لشركة أمانة بتقديم عرض لمساهمي شركة عناية وحتى تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة
َ
بصفقة االندماج لكل من الشركتين أو أن يتم إنهاء اتفاقية االندماج وفقا ألحكامها.
ً
هوالتاريخ الذي يقع بعد ستة أشهرمن تاريخ توقيع اتفاقية االندماج (أي بتاريخ2021/10/29م) (أوأي تاريخ يليه تتفق عليه الشركتين خطيا) ،كما تم االتفاق
ً
بين الشركتين خطيا على تمديد تاريخ اإلنهاء إلى 2022/04/29م.
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 ( )3,500,000ريال 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 (« )4-5-6رسوم اإلنهاء» من هذا التعميم).
ً
اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية للمساهمين للشركة ذو العالقة الذي يعقد وفقا للنظام األسا�سي.
اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية لشركة أمانة والذي سيعقد للتصويت على صفقة االندماج وعدد من القرارات األخرى ذات العالقة ،وتتمثل هذه القرارات
فيما يلي:
1 -الموافقة على أحكام وشروط اتفاقية االندماج المبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية بتاريخ 1442/09/17هـ (الموافق 2021/04/29م).

الجمعية العامة غيرالعادية لشركة
أمانة الخاصة بصفقة االندماج

 2الموافقة على زيادة رأس مال شركة أمانة من مائة وثالثين مليون ( )130,000,000ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانينألف ومئتان وأربعون ( )288,580,240ريال سعودي ،وزيادة عدد األسهم من ثالثة عشرمليون ( )13,000,000سهم إلى ثمان وعشرون مليون وثمانمائة
ً ا من تاريخ نفاذ قراراالندماج ً
ً
وفقا لنظام الشركات
وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون ( )28,858,024سهم وذلك وفقا ألحكام اتفاقية االندماج اعتبار
واتفاقية االندماج.
ً
 3الموافقة على التعديالت المقترحة على النظام األسا�سي لشركة أمانة وفقا للصيغة الموضحة من الملحق ( )5بعنوان (التعديالت على النظام األسا�سيلشركة أمانة المرتبطة بصفقة االندماج) ً
ووفقا للصيغة الموضحة من الملحق ( )5بعنوان (التعديالت العامة على النظام األسا�سي لشركة أمانة) من

هذا التعميم.
ً
ن
 4تفويض مجلس إدارة شركة أمانة بإصدارأي قرارأو اتخاذ أي إجراء قد يكو ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعاله.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 ( )5من هذا التعميم) ،والتصويت على التعديالت األخرى المقترحة على النظام األسا�سي لشركة أمانة (ملحق
( )5من 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
ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة التي تخص صفقة 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:
الجمعية العامة غيرالعادية لشركة
عناية الخاصة بصفقة االندماج

 1الموافقة على أحكام اتفاقية االندماج المبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية بتاريخ 1442/09/17هـ (الموافق 2021/04/29م).ً
 2تفويض مجلس إدارة شركة عناية أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة شركة عناية ،بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذأي من القرارات المذكورة أعاله.
وستكون بنود الجمعية العامة غيرالعادية لشركة عناية هي التصويت على أحكام اتفاقية االندماج ،وتفويض مجلس إدارة شركة عناية ،أو أي شخص مفوض
ً
من قبل مجلس إدارة شركة عناية ،بإصدارأي قرارأو اتخاذ أي إجراء قد يكون
ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بصفقة االندماج.
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زيادة رأس المال

هي الزيادة المقترحة في رأس مال شركة أمانة من مائة وثالثين مليون ( )130,000,000ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين
ألف ومئتان وأربعون ( )288,580,240ريال 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

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

األسهم الجديدة أوأسهم 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 ( )15,858,024سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد (وال تختلف هذه األسهم
الجديدة عن األسهم الحالية المصدرة لشركة أمانة بأي شكل من األشكال).

ترخيص البنك المركزي السعودي

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

بوليصة التأمين أووثيقة التأمين

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

التأمين

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

الوسطاء
الوديعة النظامية

وسطاء التأمين الذين يقومون بالتفاوض مع شركات التأمين إلتمام عملية التأمين لصالح المؤمن لهم لقاء مقابل مادي.
ً
نسبة من رأس المال المدفوع لشركة التأمين الواجب اقتطاعها كوديعة سندا لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
ّ
ّ
المؤمن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمن لهم إذا تعرضوا للضرر أو
المؤمن إلى معيد التأمين ،وتعويض
تحويل أعباء المخاطر المؤمن عليها من

أخصائي تسوية المطالبات
التأمينية

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

إجمالي األقساط المكتتبة

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

األقساط المسندة

األقساط المتنازل عنها لفائدة شركات إعادة التأمين في إطارعمليات إعادة التأمين.

األقساط غيرالمكتسبة

ً
أخطارا تتعلق بالفترات المالية الالحقة.
الجزء من األقساط المكتتبة الذي يغطي
المطالبات والحوادث التي قام َ
المؤمن له بإخطارشركة التأمين عنها والتي مازالت قيد البحث ولم تتم تسويتها أو دفعها ،وهي تعادل قيمة الخسائرالتي يطالب
َ
المؤمن له وذلك بناء على مبالغ التأمين في الوثيقة.
بها

إعادة التأمين

المطالبات تحت التسوية

الخسارة.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

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

إجمالي المطالبات المدفوعة

قيمة ما تدفعه شركة التأمين للمؤمن لهم كتعويض عن االخطارأو االضرارالتي تعرضوا لها بحسب شروط وأحكام وثيقة التأمين.

صافي المطالبات المدفوعة

إجمالي المطالبات بعد خصم حصة معيدي التأمين من تلك المطالبات.

تسوية المطالبات
مطالبات متكبدة غيرمبلغ عنها

اجراءات تقوم بها شركات التأمين سواء أكانت فنية أو قانونية قد تؤخرصرف المطالبات لمستحقيها من حملة الوثائق في نفس فترة االستحقاق.
ّ
الم ّ
المبالغ المستحقة على ُ
ؤمن لصالح المؤمن لهم جراء المطالبات التي حدثت ولم يبلغ عنها في تاريخ إعداد القوائم المالية.

صافي المطالبات المتكبدة

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

فائض عمليات التأمين

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

ديون مشكوك في تحصيلها

وهي الديون التي تكون ً
أي من الشركتين غيرمتأكدة من قدرتها على تحصيلها من العميل.

إعادة التأمين االختياري
()Facultative

طريقة اختيارية إلعادة التأمين لكل حالة على حدة يكون فيها لمعيد التأمين الخيارفي قبول المخاطرالمعروضة عليه أو رفضها.

إعادة التأمين النسبي

طريقة توزيع مبالغ التأمين (سواء كانت أقساط أو مطالبات) بين شركة التأمين ومعيد التأمين بنسبة معينة متفق عليها.
َ
المؤمن له أن يتنازل عن بعض المخاطر ضمن مبالغ معينة تزيد عن قيمة الخسارة والتي وافق
نوع غير نسبي من اتفاقيات إعادة التأمين حيث يتعن على

فائض الخسارة (إعادة التأمين غير
النسبي)
َ
المؤمن له

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبرم عقد التأمين.

المؤمن
ِ

َ
َ
المؤمن له بشكل مباشر.
المؤمن له وتتولى التعويض عن األخطارالتي يتعرض لها
شركة التأمين التي تقبل عقود التأمين من

المطالبة

َ
للمؤمن يطلب تعويض عن حادثة مغطاة بموجب أحكام وثيقة التأمين.
المؤمن له
هي إشعاركتابي يقدمه
ِ

التأمين الصحي

التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية وإدارة البرامج الطبية.
يشمل التأمين العام ثالثة أنواع وهي التأمين البحري والذي يشمل التأمين على البضائع المنقولة ً
بحرا 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 مخاطرالنقل.

تأمين المركبات

التأمين من الخسائروالمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطرالنقل.

تأمين الحياة

َ
المؤمن دفع استحقاقات الوفاة للمستفيدين المعالين من قبل حامل وثيقة التأمين عند وفاته.
والمؤمن له يتعهد فينه
المؤمن
عقد بين
ِ
ِ
ن ً
تغطية تأمينية لمجموعة من األشخاص ،تتكو عادة من موظفي شركة أو أعضاء منظمة .ينقسم هذا النوع من التأمين إلى تأمين المركبات الجماعي ،تأمين
الحياة الجماعي ،والتأمين الطبي الجماعي.

التأمين العام

التأمين الجماعي

المؤمن على قبولها ،ويتعهد معيد التأمين أن يتقبل التأمين على المخاطرالمسندة إليه.

االحتياطي النظامي

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

عموالت إعادة التأمين

مؤم ٍن آخر ،ضد جميع أو جزء من مخاطرالتأمين أو إعادة التأمين.
العمولة المتحصلة جراء إعادة التأمين على ِ
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المخصصات الفنية

المسؤوليات التأمينية ،أي القيمة التي توضع لتغطية المخاطرالمتوقعة الناتجة عن مجموعة من الوثائق والتزاماتها المالية.

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.

معدل الخسارة

نسبة المطالبات المتكبدة إلى صافي األقساط المكتسبة.

صافي النسبة الموحدة

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

توزيع الفائض

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

المحفظة االستثمارية

محفظة ً
أي من الشركتين االستثمارية هي أداة مركبة من أدوات االستثمارتحتوي على أصلين أو أكثر.

مستقر

تصنيف من المرجح أنه ال يتغير.

يوم عمل

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

الهيئة أوهيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

هيئة المنافسة

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية
ً
ً
هي شركة تداول السعودية (شركة السوق المالية السعودية سابقا) إحدى شركات مجموعة تداول السعودية ،المؤسسة وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ
ً
1428/02/29هـ (الموافق 2007/03/19م) وذلك تنفيذا لنظام السوق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،والجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل
ُ
كسوق لألوراق المالية في المملكة العربية السعودية ،حيث تقوم بإدراج األوراق المالية وتداولها.

تداول أوالسوق
نظام السوق المالية

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

نظام مراقبة شركات التأمين
التعاوني

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة الصادربموجب 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
إتمام صفقة االندماج

ّ
والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م)79 /
نظام الشركات الصادربموجب المرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ  1437 /01 /28هـ (الموافق 2015/11/10م)،
وتاريخ 1439/7/25هـ (الموافق 2018/04/11م).
ً
اليوم الذي يتم فيه إدراج األسهم الجديدة لمساهمي شركة عناية في شركة أمانة في تداول وفقا لشروط وأحكام اتفاقية 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 ً
وفقا ألحكام المواد ( )191إلى ( )193من نظام الشركات ،من خالل إصدار
y
شركة أمانة خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون ( )15,858,024سهم عادي وذلك بواقع  1.05720160سهم في شركة
أمانة مقابل كل سهم في شركة عناية ،وذلك ً
وفقا لشروط وأحكام اتفاقية االندماج ،بما في ذلك الموافقة على األمور التالية المتعلقة بصفقة االندماج:
 -أالموافقة على أحكام اتفاقية االندماج المبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية بتاريخ 1442/09/17هـ (الموافق 2021/04/29م).

قرارات االندماج

 بالموافقة على زيادة رأس مال شركة أمانة من مائة وثالثين مليون ( )130,000,000ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائةوثمانين ألف ومئتان وأربعون ( )288,580,240ريال سعودي وذلك ً
وفقا لشروط وأحكام اتفاقية االندماج ،على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ
قراراالندماج ً
وفقا ألحكام نظام الشركات واتفاقية االندماج.
ً
 جالموافقة على التعديالت المقترحة على النظام األسا�سي لشركة أمانة وفقا للصيغة الموضحة في الملحق رقم ( )1من هذا التعميم ،على أن تسريهذه التعديالت عند نفاذ قراراالندماج.
ً
 دتفويض مجلس إدارة شركة أمانة ،أو أي شخص مفوض من قبل مجلس اإلدارة ،بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكونضروريا لتنفيذ أي
من القرارات المذكورة أعاله.
فيما يخص شركة عناية :الموافقة على العرض المقدم من شركة أمانة لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة ً
وفقا ألحكام المواد ( )191إلى ( )193من
y
نظام الشركات ،من خالل إصدار ( )1.05720160سهم في شركة أمانة مقابل كل سهم في شركة عناية وانقضاء شركة عناية نتيجة لذلك ،وذلك ً
وفقا
للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية االندماج ،بما في ذلك الموافقة على األمور التالية المتعلقة بصفقة االندماج:

 أالموافقة على أحكام اتفاقية االندماج المبرمة بين شركة عناية وشركة أمانة بتاريخ 1442/09/17هـ (الموافق 2021/04/29م). بتفويض مجلس إدارة شركة عناية ،أو أي شخص مفوض من قبل مجلس اإلدارة ،بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أيمن القرارات المذكورة أعاله.
مجلس التعاون لدول الخليج

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

المملكة

المملكة العربية السعودية.

نظام العمل

يقصد به نظام العمل السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم (م )51/وتاريخ 1426/08/23هـ (الموافق 2005/09/27م) والمعدل بموجب المرسوم الملكي
(م )5 /وتاريخ  1442/07/01هـ (الموافق 2020/08/26م).

الئحة االندماج واالستحواذ

الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2007-50-1وتاريخ 1428/09 /21ه (الموافق 2007/10/03م)
والمعدلة بقرارمجلس هيئة السوق المالية رقم  2018 - 45 -3وتاريخ 1439/8/7ه (الموافق 2018/04/23م).

الوزارة

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.

قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017 - 123 -3وتاريخ 1439/04/09ه
(الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بقرارمجلس هيئة السوق المالية رقم  2021 -7 -1وتاريخ 1442/6/1ه (الموافق 2021/1/14م).
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يقصد به بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،مايلي:
 1تابعي المصدر. 2المساهمين الكبارفي المصدر.طرف ذوعالقة

 3أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين للمصدر. 4أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لتابعي المصدر. 5أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لدى المساهمين الكبارفي المصدر. 6أي أقرباء لألشخاص المشارإليهم في (4،3،2،1أو )5أعاله.7 -أي شركة يسيطرعليها أي شخص مشارإليه في (5،4،3،2،1أو )6أعاله.

قريب
القوة القاهرة
مدرجة
تاريخ اإلدراج

ويقصد به في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الزوج والزوجة واألوالد القصر.
ً
ً
ي
ن
تعني حدثا أوظرفا ال يمكن ألي طرف من أطراف اتفاقية االندماج السيطرة عليه بشكل معقول ،ويكو له تأثيرجوهر على تنفيذ صفقة االندماج( ،على سبيل
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
ً
ً
ُ
وانقطاع التيارالكهربائي ولتجنب الشك ،فإن وباء كورونا والتدابيرالتي تتخذها أي سلطة حكومية استجابة له ال تعتبرحدثا من أحداث القوة القاهرة.
هي األسهم أو األوراق المالية التي تم قبول إدراجها في تداول.
هو التاريخ الذي سيصبح في إدراج األسهم الجديدة لشركة أمانة سارياً.

وزارة االستثمار

وزارة االستثمارفي المملكة العربية السعودية.
ً
البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا).

الريال السعودي

الريال السعودي ،العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

شركة تابعة

فيما يتعلق بشركة ،أي شركة أخرى تسيطرعليها تلك الشركة.

مساهم كبيرأوالمساهمون الكبار

شخص يمتلك ( )%5أو أكثرمن األسهم في شركة أمانة أو في شركة عناية.

البنك المركزي

أمانة الخليج للتأمين ش.م.ب
وشركة ميونخ ري
الشركة الوطنية للضمان الصحي
(ضمان)
العرض

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 واستثمارالمال واألصول.
ُ
شركة ميونخ ري وقد تأسست عام 1870م ،وهي في قطاع إعادة التأمين في العالم .حيث تنشط شركة ميونيخ ري في قطاع التأمين عبرشركتها التابعة مجموعة
إيرغو للتأمين ،وفي قطاع إدارة األصول عبرشركتها التابعة ميونيخ إيرغو إدارة األصول .يقع مقرشركة ميونيخ ري الرئيس في مدينة ميونيخ  -ألمانيا.
الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) ،وقد تأسست في أبوظبي  -اإلمارات عام 2005م كشركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة ( )%80من قبل حكومة
أبوظبي بينما تملك حصة ( )%20المتبقية شركة ميونخ ري .يقع مقرالشركة الوطنية للضمان الصحي الرئيس في مدينة أبوظبي –اإلمارات .تتخصص الشركة
الوطنية للضمان الصحي في قطاع التأمين الصحي.
العرض المقدم من شركة أمانة إلى مساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة مقابل إصدار األسهم الجديدة لهم في شركة أمانة وفقاً

فترة اعتراض الدائنين

ألحكام المواد ( )191إلى ( )193من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من المادة ( )49من الئحة االندماج واالستحواذ.
الفترة التي يحق لدائني شركة عناية خاللها تقديم اعتراضاتهم على صفقة االندماج ً
وفقا ألحكام المادة ( )193من نظام الشركات ،وتبدأ من تاريخ نشرالموافقة
على قرارات االندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية وتستمرلمدة (ً )30
يوما.
ً
بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج (أيهما يأتي الحقا) وذلك ً
وفقا ألحكام المادة ( )193من نظام

سعراإلغالق

آخرسعرتم تداول األسهم عليه في يوم التداول ذي الصلة وفق اآللية المحددة من قبل تداول

نفاذ قراراالندماج

قواعد اإلدراج
الئحة حوكمة الشركات

الشركات.

قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرارمجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2017 - 123 -3بتاريخ 1439/04/09هـ والمعدلة بقرارمجلس هيئة السوق المالية رقم
 2019- 104 -1وتاريخ  1441/02/01ه.
ً
ق
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السو المالية بموجب القرار رقم ( )2017- 16 -8وتاريخ 1438/5/16هـ بناء على نظام الشركات الصادر
بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/1/28هـ المعدلة بقرارمجلس هيئة السوق المالية رقم  1-7-2021وتاريخ 1442/6/1هـ.

السعودة

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

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة.

الهيئة العامة لإلحصاء

الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة.

الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين ()SOCPA

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.

وزارة المالية

وزارة المالية في المملكة.

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 المالية

السنة المنتهية بتاريخ  31ديسمبرمن كل سنة ميالدية.

النظام األسا�سي

النظام األسا�سي للشركة ذات الصلة.
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نظام ضريبة الدخل

نظام ضريبة الدخل الصادربالمرسوم الملكي رقم م 1/بتاريخ 1425/1/15هـ.
ً
أي شخص طبيعي يديرويكون مسؤوال عن وضع وتنفيذ القرارات االستراتيجية للشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونوابه والمديرالمالي.

هـ (هجري)

التاريخ الهجري.

م (ميالدي)

التاريخ الميالدي.

المساهمون

المساهمون في أي من الشركتين ذات الصلة.

كبارالتنفيذيين

يعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غيرالمذكورين أدناه:
 1تابعي ُالمصدر.
 2المساهمين الكبارفي ُالمصدر.

الجمهور

 3أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين ُللمصدر.
ُ
4 -أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لتابعي المصدر.

 5أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لدى المساهمين الكبارفي ُالمصدر.
6 -أي أقرباء لألشخاص المشارإليهم في ( )5،4،3،2،1أعاله

 7أي شركة يسيطرعليها أي من األشخاص المشارإليهم في ( )6،5،4،3،2،1أعاله.ً
األشخاص الذين يتصرفون باإلتفاق معا ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثرمن فئة األسهم المراد إدراجها.
المستشارالمالي

اإلنماء لالستثمار.

المستشارالقانوني لشركة أمانة

مكتب محمد أحمد الضبعان للمحاماة واالستشارات القانونية

مستشارالعناية المهنية المالية
والزكوية والضريبية لشركة أمانة

كي بي إم جي لالستشارات المهنية.

المستشاراالكتواري لشركة أمانة

شركة بدري منجمنت كونسولتن�سي.

مراجع الحسابات لشركة أمانة

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه – محاسبون قانونيون و السيد العيوطي وشركاه – محاسبون ومراجعون قانونيون.

محاسب القوائم المالية االفتراضية

شركة بيكرتيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون.

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.

دوالر

الدوالراألمريكي

الشخص

أي شخص طبيعي أو اعتباري.

القوائم المالية

البيانات المالية المراجعة لشركة أمانة للسنوات المالية المنتهية في  31ديمسبر 2018م و 2019م و 2020م والبيانات المالية المراجعة لشركة عناية
للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و 2019م و 2020م.

فترة التداول
اإلعالن ،أوإعالن النية المؤكدة

األوقات التي يمكن خاللها بيع وشراء األسهم في السوق بحسب ما تنص عليه تداول من وقت آلخر.
هو اإلعالن الذي صدربتاريخ  1442/09/20هـ (الموافق 2021/05/02م) بخصوص الصفقة ً
وفقا للمادة (17هـ) من الئحة االندماج.

خطة لتنظيم عملية دمج األعمال
بعد االنتهاء من عملية االندماج

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

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 بورزوهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني.

A.M.Best

وكالة إيه إم بست وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني تركزعلى 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.

تصنيف «»A

تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورزويعني أن الجهة المصنفة معرضة إلى حد ما لآلثارالضارة للتغيرات في الظروف االقتصادية ،ولكن لديها قدرة
عالية على الوفاء بالتزاماتها المالية .وتجدرالمالحظة أنه تمت إضافة عالمة موجبة ( )+لدرجة التصنيف إظهارالمكانة النسبية ضمن فئات التصنيف ،حيث
أن اإلشارة الموجبة ( )+تشيرإلى الحد األعلى في مجموعة «( »Aمخاطرمنخفضة).

تصنيف «»AA-

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 إظهارالمكانة النسبية ضمن فئات التصنيف.

تصنيف «»A-

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 إظهارالمكانة النسبية ضمن فئات التصنيف ،حيث أن اإلشارة الموجبة ( )-تشيرإلى الحد األعلى في مجموعة «( »Aمخاطر
ً
منخفضة جدا).

تصنيف «»BBB

تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورزويعني 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 تعتبرااللتزامات لديها ذات نوعية مرتفعة و معرضة لدرجة منخفضة من المخاطر.
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2عوامل المخاطرةيجب على مساهمي شركة أمانة قراءة المخاطرالواردة 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 غيرالعادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماجً .
علما بأن المخاطرالموضحة في هذا
التعميم قد ال تشتمل على كافة المخاطر التي قد تواجهها شركة أمانة وشركة عناية ً
حاليا أو التي تم رصدها قبل أو بتاريخ صدور هذا التعميم .يجدر بالذكر بأنه قد
تكون هناك عوامل مخاطرة إضافية غيرالمخاطرة الواردة في هذا القسم ،وهذه المخاطرقد تؤثر ً
سلبا على الشركة الدامجة لكنها إما غيرمعلومة لمجلس إدارة شركة
ّ
أمانة بتاريخ صدور هذا التعميم أو أنها ال تعتبرمن العوامل التي قد تؤثرعلى الصفقة بتاريخ صدور هذا التعميم أو أن مجلس إدارة الشركة الدامجة لم يرأنها جوهرية
لدرجة الخطرالواجب اإلفصاح عنه بتاريخ صدور هذا التعميم.
ً
إن تحقق أي من المخاطر المبينة في هذا القسم سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على نشاط شركة أمانة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية المستقبلية
وربحية أسهمها في حال تمت صفقة االندماج ،كما أن تحقق أي مخاطرأخرى (غيرالمخاطرالمذكورة أدناه) إما لعدم علم مجلس إدارة شركة أمانة بها ً
حاليا أو لعدم
ً
اعتبار تلك المخاطر أنها جوهرية بتاريخ صدور هذا التعميم ،سيؤثر أيضا بشكل سلبي على نشاط الشركة الدامجة ومركزها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عملياتها
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،
َّ
المحددة 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
ً
ُت َ
سرد بتسلسل يعبرعن مدى أهميتها وأثرها السلبي الذي قد ينعكس على شركة أمانة في حال تمت صفقة االندماج ،كما أن المخاطراالضافية المجهولة حاليا أو غير
الجوهرية قد يكون لها ذات التأثيرات المبينة في هذا التعميم.

-1

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

-1-1

2المخاطر المرتبطة بعدم تحقيق القيمة المضافة المرجوة من عملية االندماج

-1-2

2المخاطر المرتبطة بعملية التقييم بمعامل المبادلة لصفقة االندماج

ً
مستقبلية ،حيث ال يمكن
ترتبط معظم مبررات صفقة االندماج (فضل راجع القسم الفرعي رقم (« )2-4دوافع االندماج واآلثارالمترتبة على شركة أمانة») بتوقعات
ٍ
ً
إعطاء تأكيدات على تحققها أو ّ
كليا أو ً
تحقق أي من النتائج المرجوة منها .تبعا لذلك ،وفي حال عدم تحقق النتائج المرجوة من عملية االندماج ً
جزئيا سيؤثرذلك بشكل
سلبي على األداء المالي للشركة الدامجة وعلى نتائج عملياتها بعد إتمام صفقة االندماج.
ً
ّ
تبعا لزيادة رأس المال لصالح مساهمي شركة عناية ً
بناء على تقييم مالي تم إجراؤه على الشركتين .وعلى أساس
تم تحديد عدد األسهم التي ستصدرها شركة أمانة
ً
ُ
ّ
هذا التقييم ،تم تحديد أيضا معامل مبادلة األسهم بين الشركتين الدامجة والشركة المندمجة .وقد تم إعداد التقييم بعد تطبيق المعاييرالمهنية الالزمة ،لقد بنيت
عملية التقييم على أساس القيمة الدفترية لحقوق الملكية للشركتين كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في  30سبتمبر2020م،وذلك بعد اجراء التعديالت الناتجة
عن تقاريرالفحص 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  30سبتمبر
ً
2020م) لكال من شركة عناية وشركة أمانة ما قيمته ( )24,925,000ريال سعودي و ( )62,171,000ريال سعودي على التوالي( .لمزيد من المعلومات عن تلك
التعديالت فضال راجع القسم رقم (« )4-4تقييم 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 ( )14من هذا التعميم).
تم االتفاق مابين الشركتين على أن يتم تعديل حقوق الملكية لشركة عناية (كما في 2020/09/30م) بتخفيضها بمبلغ ( )3,100,000ريال سعودي ،و يتم تعديل
حقوق الملكية لشركة أمانة (كما في 2020/09/30م) وذلك بتخفيضها بما قيمته ( )33,362,000ريال سعودي.
ً
إن أي إخفاء أو تظليل ألي من المعلومات التي تم االفصاح عنها يؤثر جوهريا على عملية التقييم والتعديالت ذات العالقة .إضافة إلى ذلك فقد تم االفتراض بأن
ُ
القوائم المالية المنشورة هي صحيحة وعادلة وتعكس الوضع المالي الصحيح للشركتين .وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد خطر مستمر ينشأ بسبب إمكانية تغير العوامل
واالفتراضات التي ُبني عليها التقييم وتحديد معامل المبادلة المتفق عليه في اتفاقية االندماج ،ويعود ذلك إلى أنه منذ تاريخ  1442/09/17هـ 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 المركزالمالي لكل من الشركتين عرضة للتغيير ،أنه في حال عدم صحة أي من االفتراضات المشارإليها أووقوع أي تغير
كبيرفي االفتراضات المستخدمة نتيجة لتقلبات السوق أو كيفية إدارة األعمال التشغيلية للشركتين أو تأخرإتمام صفقة االندماج ألي سبب من األسباب أو حدوث أي
تغيرات في األوضاع السياسية و/أوغيرها من األوضاع التي قد تؤثرعلى الوضع المالي ألي من الشركتين ،سيؤدي ذلك إلى التأثيربشكل جوهري على تقييم الشركتين مما
يعني أن معامل المبادلة المتفق عليه ال يعكس القيمة العادلة للشركتين وبالتالي احتمالية قيام شركة أمانة بإصدارأسهم بقيمة تزيد عن القيمة العادلة ألسهم شركة
ُ
عناية األمر الذي سينتج عنه نسبة ملكية أكبر لمساهمي شركة عناية في الشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج األمر الذي سينعكس سلبيا على المساهمين
الحاليين لشركة أمانة قبل إتمام صفقة االندماج.
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2المخاطر المرتبطة بعملية التكامل بعد االندماج
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2المخاطر المرتبطة بتأثير اإلعالن عن صفقة االندماج عىل أعمال الشركتين

تتطلب صفقة االندماج وضع آلية واضحة وفريق عمل ّ
متفرغ 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
ً
متاحا ً
نظرا إلمكانية اختالف
االندماج ،سوف ينتج عن عملية التكامل الكثير من اإلجراءات والخطوات المتناسقة المطلوب تنفيذها بنجاح ،وقد ال يكون هذا األمر
ّ
ّ
المطبقة من قبل كل من الشركتين .وفي حال عدم قدرة شركة أمانة على التعامل مع آليات دمج األعمال وإدارتها بشكل فعال ،ستتأثر أعمال
آليات وأساليب العمل
ً
وإنتاجية الشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج وسيؤدي ذلك إلى عدم تحقيق المنافع المتوقعة من صفقة االندماج ،وبالتالي التأثير سلبا على أعمال الشركة
الدامجة وأرباحها وتكاليفها وصافي دخلها وأصولها والتزاماتها وتوقعاتها المستقبلية وعلى النتائج المالية الموحدة ونتائج العمليات بعد إتمام صفقة االندماج.

من المحتمل أن يؤثراإلعالن عن صفقة االندماج على أعمال كال الشركتين الدامجة والمندمجة وذلك نتيجة لتحول تركيزإدارة شركة أمانة وشركة عناية إلى العمل
على إتمام صفقة االندماج األمرالذي سيؤثرعلى مستوى الخدمة المقدمة للعمالء الحاليين أو المحتملين للشركتين ّ
مما 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.
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2المخاطر المرتبطة بتأخر أو إيقاف إتمام صفقة االندماج بسبب اإلجراءات المتصلة بفترة اعتراض الدائنين

ُيشترط إلتمام صفقة االندماج انقضاء فترة اعتراض الدائنين المشار إليها في المادة ( )193من نظام الشركات تسوية أي اعتراضات مقدمة خاللها وفق أحكام نظام
ً
الشركات ،حيث يحق لدائني شركة عناية االعتراض على صفقة االندماج خالل مدة  30يوما من تاريخ نشر الموافقة على قرارات الجمعية غير العادية على صفقة
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 أوتفي شركة
ً
ً
ً
ً
ً
حاال أو ّ
تقدم شركة عناية أو شركة أمانة ضمانا كافيا للوفاء بالدين إذا كان آجال( ،ولمزيد من المعلومات فضل راجع القسم الفرعي ()3-3-6
عناية بالدين إن كان
(«فترة اعتراض الدائنين») من القسم رقم («( )6المعلومات 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
ً
المرتبطة بالصفقة أو خسائر في األرباح أو إلى خسائر إضافية غير متوقعة تنتج من تأخر أو إيقاف إتمام صفقة االندماج ،وبالتالي التأثير سلبا على أعمال الشركة
الدامجة وأرباحها وتكاليفها وصافي دخلها وأصولها والتزاماتها وتوقعاتها المستقبلية .
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2المخاطر المرتبطة باختالف رغبة الشركة الدامجة يف التعرض للمخاطر

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 لهمً .
بناء 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
ً
مما يؤثرسلبا على أعمال الشركة الدامجة وأرباحها وتكاليف وصافي دخلها وأصولها والتزاماتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة برأي المستشار المالي المقدم لشركة أمانة
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2المخاطر المرتبطة بدمج األعمال

ً
تلقى مجلس إدارة شركة أمانة بتاريخ 1442/09/17هـ (الموافق 2021/04/29م) رأيا من المستشارالمالي لشركة أمانة «شركة اإلنماء لالستثمار» يفيد بأن المستشار
ً
المالي يرى أن معامل المبادلة عادل بالنسبة لشركة أمانة من وجهة نظرمالية كما في تاريخ تقديم الرأي ،وذلك وفقا للعوامل واالفتراضات الموضحة في الرأي (لمزيد
من التفاصيل حول الرأي ،الرجاء مراجعة الملحق رقم ( )3من 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 (« )5-4تقييم
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
ً
مما سيؤدي إلى التأثيرسلبا على أصولها والتزامات الشركة الدامجة وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.

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 لمخاطرتشغيلية ينتج عنها خسائربسبب عدم كفاية أوفشل اإلجراءات
الوقائية والتصحيحية واألنظمة الداخلية لديها أو بسبب عوامل خارجية أخرى .وفي حال تناولت الشركة الدامجة تعامالت غيرمصرح عنها أو أخطاء في التشغيل ،أو
أخطاء كتابية عنها ،أو أخطاء في حفظ السجالت الناتجة عن خلل في أجهزة الحاسوب أو أنظمة االتصاالت .سيظهر تأثيرسلبي 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 ،سيظهرتأثيرسلبي 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:
yضرورة دمج الوظائف اإلدارية والتنسيق بينها ،وكذلك ضرورة تحسين الهيكل التنظيمي للشركة الدامجة ،ودمج أنظمة المعلومات وشبكات
التوزيع وتوحيد كافة المرافق والبنى التحتية.
yدمج وتوحيد أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركتين وموظفيهما ورفع معنويات الموظفين واالحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتحفيزهم.
yتقييم 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.
yالقدرة على التقييم الصحيح لحركة السوق والتركيبة السكانية والبيئة التنافسية وفرص النمو في السوق.
yالحصول 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.
الجديربالذكربأن شركة أمانة لم تتمكن من حصرجميع تلك العقود وبالتالي عدم قدرتها على تحديد كافة الشروط الواردة في تلك العقود والمرتبطة بالموافقة على
ً
صفقة االندماج ،االمر الذي سوف يؤثر على الشركة الدامجة نتيجة لعدم قدرتها على تقدير حجم الخسائر المترتبة على تلك العقود وبالتالي التأثير سلبا على المركز
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 ً
سلبا على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية وبحسب تقديرات شركة أمانة ،فإن مبالغ التعويضات الناشئة عن خسارة
تلك العقود تبلغ حوالي مبلغ  16.5مليون ريال سعودي ،وينطبق ذات األمر على عقود شركة عناية ،ولمزيد من التفاصيل حول ذلك يرجى مراجعة عامل الخطر رقم
(« )11-1-2المخاطرالمرتبطة 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
ً
وخصوصا المنافع المشارإليها في القسم («( )2-4دوافع االندماج واآلثارالمترتبة على شركة أمانة»)
وقد يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق المنافع المتوقعة من االندماج
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.
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2المخاطر المرتبطة بإيرادات الشركة الدامجة وقدرتها عىل توزيع األرباح للمساهمين

بلغت صافي إيرادات شركة أمانة  202.1مليون ريال في العام 2019م ،في حين بلغت صافي إيراداتها عن العام 2020م ما قيمته  249.3مليون ريال .كما لم تقم شركة
أمانة بتوزيعات أرباح نقدية على مساهميها خالل الثالثة أعوام الماضية 2018م2019 ،م ،و و2020م ،وال يوجد أي قيود مفروضة على شركة أمانة يختص بتوزيع
األرباح على مساهميها.
كما بلغت صافي إيرادات شركة عناية السعودية  98.4مليون ريال في العام 2019م ،في حين بلغت صافي إيراداتها عن العام 2020م  174.3مليون ريال ،كما لم تقم
شركة عناية بتوزيعات أرباح نقدية على مساهميها خالل الثالثة أعوام الماضية 2018م2019 ،م ،وو2020م ،وال يوجد أي قيود مفروضة على شركة عناية يختص
بتوزيع األرباح على مساهميها.
يجب األخذ بعين االعتبارإلى أنه بعد إتمام صفقة االندماج قد تتأثرأعمال وإيرادات شركة أمانة بعدد من مخاطر العوامل التشغيلية والمالية واالقتصادية وعوامل
ً
تتعلق بظروف سوق التأمين ،والتي قد ال تتوقعها الشركة الدامجة أو التي قد تخرج عن سيطرتها ،مما سيؤثر على أعمالها وربحيتها .إضافة إلى ذلك قد تتأثر قدرة
ً
الشركة الدامجة على توزيع األرباح على المساهمين بالقيود التي يمكن فرضها عليها مستقبال من قبل البنك المركزي السعودي ،حيث يتطلب توزيع األرباح على
المساهمين موافقة البنك المركزي السعودي ،وقد يرى البنك المركزي السعودي في حينه – وبحسب الظروف  -أنه يجب على الشركة الدامجة تعزيزرأس 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.
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2المخاطر المرتبطة بتحمل شركة أمانة بعض التكاليف غير المتكررة المتعلقة بدمج أعمال الشركتين

ستتحمل شركة أمانة وشركة عناية بعض التكاليف غيرالمتكررة المتعلقة بخطة دمج األعمال وذلك من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وحتى تاريخ نفاذ قراراالندماج.
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  %2من مجموع
ً
تكاليف ومصاريف االكتتاب مضافا إليها إجمالي المصاريف األخرى لشركة أمانة للعام المنتهي في  31ديسمبر 2020م ( أي بحوالي سته  6مليون ريال سعودي) أن
ً
ارتفاع التكاليف المتعلقة بدمج األعمال عن ما تم تقديرمن قبل شركة أمانة سوف سيؤثرسلبيا على األوضاع المالية للشركة الدامجة وسيولتها وعملياتها ونتائجها
المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بنقل أعمال وأصول والتزامات شركة عناية

سيتم تنفيذ صفقة االندماج وفقا ألحكام نظام الشركات والئحة االندماج واالستحواذ وذلك عن طريق دمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصول شركة
ً
عناية والتزاماتها إلى شركة أمانة .وقد قامت شركة أمانة بالتعاون مع مستشاريها بإجراء دراسة العناية المهنية الالزمة على أعمال شركة عناية كما تراه مناسبا في ظل
الظروف ،كما قامت بالتوصل إلى اتفاق مع شركة عناية حول معامل المبادلة ً
بناء على عدة أمور ،من بينها نتائج التقاريرالمعدة من قبل مستشاري شركة أمانة والتي
تم التوصل لها من خالل دراسات العناية المهنية الالزمة التي تم إعدادها بشأن صفقة االندماج.
ً
قد تتأثردراسات العناية المهنية الالزمة المعدة من قبل شركة أمانة نتيجة لالختالف في مستوى اإلفصاح وأنظمة الرقابة الداخلية لشركة عناية مقارنة بما هو متبع
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 المخاطرإلى التأثيربشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي بعد االندماج.
وبحسب تقريرالعناية المهنية القانوني المعد على شركة عناية ،تمت اإلشارة إلى اتفاقية التسهيالت االئتمانية الموقعة مع البنك السعودي البريطاني ،والتي تضمنت
بند «تغيير السيطرة» الذي ّ
يخول 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 (« )26-2-2المخاطر 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 غيرمتوقعة مما يؤثرسلبا على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بتأثير تراجع ثقة العمالء

ً
سجلت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركة عناية انخفاضا بنسبة انخفاض سنوية مركبة تبلغ  %25.1من  274.8مليون ريال سعودي في عام 2017م لتصل
إلى  154.0مليون 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
ً
التأمين الصادرة ظلت منخفضة خالل الفترة من 2017م إلى 2019م ،مدفوعا بتعليق اعمال شركة عناية الذي فرضه البنك المركزي السعودي خالل عام 2018م
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  30سبتمبر2020م نتيجة رفع تعليق األعمال من قبل البنك المركزي السعودي في يناير2019م .باعتبارأن عامل الثقة بين شركة أمانة وعمالئها له أهمية
بالغة على استمرارية نمو اإليرادات والدخل وتعزيزالمركزالمالي .ال يمكن للشركة الدامجة ضمان بقاء ثقة العمالء على نفس المستوى ،وباألخص عمالء شركة عناية
ً
الذين سوف تنتقل وثائقهم التأمينية إليها عند إتمام صفقة االندماج .وال يمكن أيضا للشركة الدامجة ضمان بقاء ثقة عمالئها الحاليين بنفس المستوى عند إتمام
صفقة االندماج ،ويعزى ذلك إلى إمكانية تحويل اهتمام و/أو وتركيزبعض اإلدارات في الشركة الدامجة إلى عملية دمج األعمال ،وبالتالي تقليل االهتمام و/أو التركيزعلى
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
ً
إلغاء و/أو عدم تجديد وثائق التأمين في الشركة الدامجة ،مما قد يؤثرسلبا على مبيعات الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج.
عند تحقق أحد أو كل المخاطر المذكورة أعاله سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها
المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة الدامجة
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2المخاطر المرتبطة بعدم التحكم بأسعار الوثائق التأمينية

تعد سمعة الشركة الدامجة ً
أمرا 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.

تلتزم شركة أمانة باتباع تعليمات البنك المركزي السعودي وتوصيات المستشاراالكتواري فيما يختص بوضع التسعيرات الخاصة بوثائق التأمين وذلك فيما يختص
ً
بوثائق التأمين العام والتأمين الطبي .كما تلتزم شركة عناية باتباع تلك التعليمات أيضا .حيث تقوم شركة أمانة وشركة عناية بشكل سنوي (وبناء على تقرير كفاية
التسعيرالصادرعن المستشاراالكتواري 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 المستشاراالكتواري للشركة الدامجة عند حلول فترة دراسة كفاءة التسعيرالسنوية بإعادة دراسة كفاية التسعيرلاللتزام
بالمتطلبات النظامية ،وذلك بالنظرإلى المحفظة التأمينية للشركة الدامجة التي ستشتمل على الوثائق التأمينية المنتقلة إليها من شركة عناية).
قد تكون توصيات المستشار االكتواري في ذلك الحين تقت�ضي 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 لخسائروبالتالي التأثيربشكل سلبي وجوهري على الوضع المالي للشركة الدامجة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتوقعاتها
المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بالبيانات المستقبلية
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2المخاطر المرتبطة بسلوك الموظفين وأخطائهم

ً
يرى أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة بأن صفقة االندماج تصب في مصلحة مساهمي شركة أمانة ،وتم تضمين مبررات صفقة االندماج في هذا التعميم (فضال راجع
القسم الفرعي (« )2-4دوافع االندماج واآلثارالمترتبة على شركة أمانة» من القسم رقم (« )4صفقة االندماج») .يجدربالذكرأنه 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 اعتبارهذه اإلفادات على أنها تأكيد بأن ربحية سهم الشركة الدامجة ستكون مساوية أوستزيد عن ربحية سهم شركة أمانة للفترات المالية السابقة .في حال
ً
عدم تحقق بعض أو كل البيانات المالية المتوقعة مستقبال ،سيظهرتأثيرجوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

تطبق شركة أمانة سياسة تتضمن تنظيم قواعد السلوك المنهي الخاص بالموظفين ،كما أن لكل قسم إداري سياسة تشمل إجراءات العمل والمهام المنوطة بكل
ً
إدارة .كما تطبق شركة عناية الئحة تنظيم العمل والئحة السلوك ،وهي أيضا لوائح تختص بتنظيم قواعد السلوك المنهي الخاص بالموظفين .إن تطبيق مثل هذه
ً
ً
السياسات مهم جدا ،حيث أنه يساعد في تالفي أخطاء الموظفين وتنظيم سلوكهم لتفادي فرض أي غرامات و/أو عقوبات و/أو نشوء أي قضايا قانونية جراء أي
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
ّ
المتعمد أو التقصير أو
االندماج وذلك خالل و/أو بعد انتهاء عملية دمج األعمال .ال يمكن أن تضمن الشركة الدامجة أن موظفيها لن يقوموا بأعمال الغش أو الخطأ
ً
االحتيال أو االختالس أو السرقة أو التزوير أو إساءة استخدام ممتلكات الشركة الدامجة أو التصرف نيابة عنها دون الحصول على التصاريح والتفويضات اإلدارية
ً
المطلوبة داخليا .بالتالي قد يترتب على تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تجاه عمالء الشركة الدامجة و/أو تجاه الجهات المنظمة واإلشراقية ،وبالتالي سوف تتحمل
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.
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2المخاطر المتعلقة بالمحافظة عىل متطلبات هامش المالءة المالية

بحسب متطلبات البنك المركزي فإنه يجب على شركات قطاع التأمين االلتزام بالمحافظة على هامش المالءة المالية والذي يق�ضي الحفاظ عل هامش مالءة مالية
بنسبة ( ،)%100وبسبب 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 ( )%159لشركة 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  30يونيو 2021م مانسبته ( ،)%6-في حين بلغ هامش المالءة لشركة عناية ما نسبته ( .)%80ويتم
ً
حاليا التواصل بشكل مستمرمع البنك المركزي وشركة أمانة لدراسة وضع هامش المالءة المالية المنخفض لدى شركة أمانة .حيث تعمل شركة أمانة على محاولة
ً
ً
تخفيض الخسائر من خالل تقليل المصاريف التشغيلية االمر الذي من شأنه أن يسهم نسبيا في تعزيز مستويات المالءة لدى شركة أمانة ،ويتم حاليا موافاة البنك
المركزي بتقاريرمستمرة 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 إصدارأوتجديد أي وثيقة تأمين( ،ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة
القسم رقم (« )16-2-2المخاطرالمتعلقة بعدم التزام شركة عناية بالمتطلبات النظامية»)
ً
يجدربالذكرأن عدم االلتزام بهامش المالءة المالية بحسب متطلبات البنك المركزيُ ،يلزم الشركة الدامجة اتخاذ إجراءات تصحيحية وفقا للمواد ( )66و ( )68من
لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لتصبح على األقل  ،%100وفي 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 تؤثربشكل جوهري على أعمال الشركة الدامجة:
yزيادة رأس مال الشركة الدامجة
yتعديل األسعار
yتخفيض التكاليف
yالتوقف عن قبول أي اكتتاب جديد ألي لوثيقة تأمينية جديدة
yتسييل بعض أصول الشركة الدامجة
ً
yأي إجراء آخرتراه الشركة الدامجة مناسبا ويوافق عليه البنك المركزي
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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.
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2المخاطر المرتبطة بالخسائر المتراكمة لدى شركة أمانة

بلغت الخسائر المتراكمة لدى شركة أمانة ماقيمته ( )44.57مليون ريال سعودي والتي تمثل مانسبته  %31.84من رأس مال شركة أمانة كما في  31ديسمبر 2018م
والبالغ  140مليون ريال سعودي ،فيما بلغت الخسائرالمتراكمة ماقيمته ( )85.67مليون ريال سعودي والتي تمثل مانسبته  % 35.69من رأس مال شركة أمانة كما في
 31ديسمبر2019م والبالغ  240مليون ريال سعودي .في حين بلغت الخسائرالمتراكمة ماقيمته ( )147.50مليون ريال سعودي والتي تمثل مانسبته  %61.46من رأس
مال شركة أمانة كما في  31ديسمبر2020م والبالغ  240مليون ريال سعودي.
ً
في حين بلغت الخسائرالمتراكمة لدى شركة أمانة ( )123.55مليون ريال سعودي ممثلة بذلك ما نسبته  %95.04من رأس مال شركة أمانة كما في  30سبتمبر2021م
والبالغ  130مليون ريال سعودي.
إن استمرارشركة أمانة في تحقيق خسائريشيرإلى عدم اليقين حول قدرة شركة أمانة على االستمرارفي أداء أعمالها ،وفي حال لم تستطع شركة أمانة بعد إتمام صفقة
االندماج إيقاف الخسائرومعالجة الخسائرالمتراكمة القائمة سيؤثرذلك بشكل سلبي على الشركة الدامجة واستمرارية أعمالها ووضعها المالي.
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2المخاطر المرتبطة بعدم كفاية المخصصات (االحتياطات)
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2المخاطر المتعلقة بالتصنيف االئتماني لمعيدي التأمين
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2المخاطر المرتبطة بالقرارات اإلدارية

ً
عمال بأحكام المادة ( )69من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،يتوجب على شركة أمانة وشركة عناية االحتفاظ بمخصصات مالية لمواجهة
وتغطية االلتزامات المالية ،وهذه المخصصات تشمل ( )1مخصصات األقساط غيرالمكتسبة )2( ،مخصصات المطالبات تحت التسوية )3( ،مخصصات مصاريف
تسوية المطالبات )4( ،مخصصات األخطارالتي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد )5( ،مخصصات المخاطرالتي لم تسقط )6( ،مخصصات الكوارث ،و( )7مخصصات
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 ً
نظرا 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 سيظهرتأثيرجوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة وسمعتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها
المستقبلية.
ً
عمل بأحكام الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف االئتماني إلعادة التأمين ،فإن اختيار معيدي التأمين خاضع
لشروط حد التصنيف االئتماني األدنى ،التي تشير إلى أنه ال يجب التعامل مع معيدي تأمين ذوي تصنيف ائتماني أقل من ً BBB
وفقا لوكالة  S&Pأو 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 االستمراربااللتزام 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.

تعتمد نتائج أعمال الشركة الدامجة بشكل رئي�سي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها ،كما أن التغييرالمتوقع
في مجلس إدارة الشركة الدامجة وكافة لجانها بعد اتمام صفقة االندماج ،وتشمل التغيرات المتوقعة التعديل على مجلس اإلدارة الحالي لشركة أمانة وذلك بحسب
ً
ماتم االتفاق عليه بموجب اتفاقية االندماج بعد إتمام صفقة االندماج (لمزيد من المعلومات فضال راجع القسم الفرعي (« )3-2-4التغييرات المقترحة على مجلس
إدارة الشركة الدامجة» من القسم (« )4صفقة االندماج» من هذا التعميم) من شأنه أن يزيد من مخاطر القرارات االدارية في حال قامت إدارة الشركة الدامجة
ً
الجديدة أو المعاد تشكيلها باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمال الشركة الدامجة ،سيؤثر ذلك سلبا على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بسوء تقدير المخاطر

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
ً
تطور المخاطر والتوقعات المستقبلية ً
بناء على األداء التاريخي ،وفي حال لم يتم تقدير المخاطر بشكل دقيق ،قد تتكبد شركة أمانة بخسائر مالية تؤثر سلبا على
أعمالها وأدائها المستقبلي ،ويجدر بالذكر أن الشركة الدامجة قد تواجه مخاطر سوء تقدير شركة عناية للمخاطر المحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات
ً
المقدمة من عمالئها الحاليين ،وبالتالي في حال تبين أن شركة عناية أساءت في تقدير المخاطر المحتملة عند إصدار تلك الوثائق ،سيؤثر ذلك سلبا على الشركة
الدامجة وقد تتكبد خسائرمالية بشكل سلبي وجوهري مما سيؤثرعلى أعمالها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بسياسات إدارة المخاطر

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 أكبرمن 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
ً
وضوابطها فعالة تماما في جميع األحوال والظروف ،األمر الذي سيؤدي إلى حصول شركة أمانة على معلومات غير وافية لكي تقوم بتقدير تعرضها للمخاطر وفق
ً
أسس صحيحة ،ونتيجة لذلك ،فإن ارتفاع مستوى المخاطر التي تتعرض لها الشركة الدامجة نتيجة لذلك سيؤثر سلبا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي
ونتائج عملياتها ،كما أن الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج قد تواجه مخاطرعدم قيام اإلدارة السابقة لشركة عناية بالتنبؤ بدقة حول المخاطرالمحتملة
ً
وتقديرها في عملياتها الحالية ،مما سيؤثرسلبا على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بالموظفين

يعتمد نجاح الشركة الدامجة في تقديم خدماتها بشكل كبيرعلى 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
ً
وخصوصا الموظفين المعتمد عليهم في تشكيل وتنفيذ استراتيجية الشركة الدامجة وإدارة أعمالها حيث أن الحفاظ على هؤالء الموظفين يخضع لعدد
وشركة عناية
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 التأثيرعلى قدرة الشركة الدامجة على تنفيذ استراتيجيتها وبالتالي التأثير ً
سلبا على الشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

-1-25

2المخاطر المرتبطة بمكافأة نهاية الخدمة بموظفي شركة أمانة

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 ،وتجدراإلشارة إلى أن شركة أمانة ملتزمة بنظام العمل فيما يتعلق باحتساب
مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها .كما يجب على الشركة الدامجة االستمراربااللتزام بنظام العمل في عقودها وعالقتها مع موظفيها ،وفي حال عدم التزام الشركة الدامجة
ً
بمتطلبات نظام العمل مستقبال فإن ذلك قد يعرض الشركة الدامجة لدعاوى قضائية والذي قد ينتج عنها التزام الشركة الدامجة بدفع مبالغ تعويضات كبيرة مما
سيؤثر ً
سلبا على الشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر الضريبية والزكوية

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 إصدارأسهم 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
ونظرا النقضاء شركة عناية بعد إتمام صفقة االندماج ،سيكون الشركة الدامجة ً
والجمارك لن تقوم بفرض أي التزامات على صفقة االندماجً .
ملزما 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 ً
أيضا خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
ً
ونظرا 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 غيرالمعلنة 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.
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2المخاطر المرتبطة بالسيطرة المحتملة من قبل مساهمي شركة عناية عىل الشركة الدامجة

ستكون نسبة الملكية اإلجمالية لمساهمي شركة عناية في الشركة الدامجة بعد نفاذ قرار االندماج ( )%55من أسهم الشركة الدامجة( ،بمافي ذلك حصة كبار
المساهمين في شركة عناية (شركة ميونخ ري ،والشركة الوطنية للضمان الصحي)ً .
وبناء 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 وغيرالعادية للشركة الدامجة.
كما أن قيام شركة ميونخ ري ،والشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) ببيع عدد كبيرمن أسهمهم بعد إتمام صفقة االندماج ،سيؤثربشكل سلبي على سعرسهم
الشركة الدامجة ،حيث أن شركة ميونخ ري ،والشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) سيمتلكان ( )%8.24و ( )%5.50على 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.

-1-28

2المخاطر المرتبطة بمطالبة شركة عناية بعد انقضائها

قامت شركة عناية بموجب اتفاقية االندماج بتقديم عدد من التأكيدات والضمانات لشركة أمانة ،والتي اعتمدت عليها شركة أمانة عند إبرام اتفاقية االندماج،
ً
وتضمنت تلك التأكيدات ،على سبيل المثال ال الحصر ،أن شركة عناية تعمل وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ،وأن رئيس مجلس إدارة شركة
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 (« )1-5-6الشروط 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
ً
لشركة عناية واالتفاقيات والعقود الرئيسية الموقعة ما بين شركة عناية وأي أطراف أخرى ،كما ال يوجد لدى شركة عناية حاليا أي أوراق مالية قابلة للتحويل
ً
ألسهم ،أو أي عقود خيارعلى أسهمها كما ليس لديها أي ترتيبات أو اتفاقيات في هذا الخصوص ،كما تم التأكيد بأنه يتم إعداد ومراجعة قوائمها المالية وفقا للمعايير
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 (« )7-5االلتزامات 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 (« )7-2-2المخاطر المرتبطة بمطالبات قضايا عمالية قائمة على شركة عناية» والقسم رقم
ً
(« )8-6الدعاوى القضائية والمطالبات على شركة عناية») من هذا التعميم ،وتم التأكيد أيضا أنه ال توجد لدى شركة عناية أي برامج أو ترتيبات أخرة تتعلق ببرامج
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 الخطررقم (« )17-2-2المخاطرالمتعلقة 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 (« )24-2-2المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة»
وعامل الخطررقم (« )25-2-2المخاطرالمتعلقة 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 (« )8-6الدعاوى
القضائية والمطالبات على شركة عناية» من هذا التعميم).
وفي حال اتضح بعد إتمام صفقة االندماج أن أي من الضمانات والتأكيدات المقدمة من شركة عناية غيرصحيحة أو دقيقة ،فإن شركة أمانة لن تتمكن من مطالبة
شركة عناية بأي تعويضات عن أي خسائرناشئة عن عدم صحة تلك التأكيدات والضمانات ،حيث أن شركة عناية ستنق�ضي 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.
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2المخاطر المرتبطة بشركة عناية
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2المخاطر المرتبطة بعدم إفصاح الشركة المندمجة عن كافة المعلومات الجوهرية خالل عملية الفحص النافي للجهالة

ً
سيتم تنفيذ صفقة االندماج وفقا للمواد ( )191و( )192و( )193من نظام الشركات والفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من المادة ( )49من الئحة االندماج
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 ّ
تم االتفاق بين الشركتين على معامل وقيمة مبادلة األسهم ً
بناء على
عدة أمور ،من بينها المستندات والمعلومات التي ّ
تم تزويدها من قبل شركة عناية إلى شركة أمانة ضمن إطارإجراءات 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 ُ
المنبثقة 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 ُ
والمقدم 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
المحدثة ،شهادة بلدي ُ
الشركة المندمجة ،ومستندات تفيد وتوضح حالة «اتفاقية رهن وديعة ألجل» ،وكذلك شهادة التأمينات االجتماعية ُ
المحدثة ،وتحديث
العالمة التجارية المسجلة ،مستند يوضح المطالبات المتكبدة ،اتفاقيات إعادة التأمين ،مستند يوضح تفاصيل الخسائر .كما لم يتم االطالع على كافة بوالص
ً
التأمين ولم يتم االطالع على أي مستندات توضح المطالبات المتكبدة أو تفاصيل الخسائرالمتكبدة حديثا).
في حال ظهور أي مخاطرتشغيلية 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
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة الدامجة
أو أي من مستشاريها ،فستؤدي تلك المخاطر (أو المعلومات التي لم يتم اإلفصاح عنها إلى شركة أمانة) إلى التأثير ٍ
ووضعها المالي ونتائجها بعد إتمام الصفقة.
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2المخاطر المرتبطة بتطوير وتنمية االعمال الحالية للشركة المندمجة

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 الموظفين الرئيسيين الحاليين في شركة عناية وعمالئها الرئيسيين أو توفر ظروف السوق المالئمة لتنمية أعمالها ،وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا على نتائج عمليات
الشركة الدامجة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بتركز نشاط التأمين عىل القطاع الصحي
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2المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة وانخفاض هامش المالءة المالية لدى شركة عناية

ُ
تركز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من قبل شركة عناية على القطاع الصحي حيث شكلت نسبة  %100من إجمالي األقساط المكتتبة كما في  31ديسمبر2018م
و2019م وكما في  31ديسمبر2020م.
ُ
يجدربالذكرأن تركزنشاط التأمين لدى شركة عناية على القطاع الصحي يؤثربشكل مباشرعلى توزيع المحفظة التأمينية لشركة عناية لغرض إدارة المحفظة ،حيث
أنه من المتوقع أن يشكل القطاع الصحي أكثر من  %60من إجمالي المحفظة التأمينية للشركة الدامجة وذلك بعد إتمام صفقة االندماج .إن تركز إجمالي أقساط
التأمين المكتتبة على القطاع الصحي يجعل شركة عناية عرضة للتأثربشكل مباشرفي 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.

أظهر الفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية قد سجلت صافي خسائر بقيمة ( )14.5مليون ريال سعودي بنهاية عام 2017م ،في حين بلغ صافي خسائر شركة
عناية ما قيمته ( )94.2مليون ريال سعودي في نهاية العام 2018م نتيجة الرتفاع المطالبات المتكبدة على شركة عناية والتي بلغت ( )174مليون ريال سعودي خالل
العام 2018م.
كما بلغت الخسائرالمتراكمة لشركة عناية كما في نهاية شهرمارس 2018م ما نسبته  %74.5من رأس مال شركة عناية ،وعلى ضوء ذلك قامت شركة عناية بتخفيض
ُ
رأس مالها من ( )200مليون ريال سعودي إلى ( )100مليون ريال سعودي إلطفاء الخسائر المتراكمة ،حيث تم تخفيض الخسائر المتراكمة بمبلغ ( )100مليون ريال
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  %26.19بنهاية شهر يونيو 2018م ،و %23.08بنهاية سبتمبر 2018م %44.7 ،بنهاية
العام 2018م.
ً
خطاب من البنك المركزي والمتعلق بعدم تقيدها بمتطلبات المالءة المالية حسب المادة  66من الالئحة
الجدير بالذكر أنه في  27مايو 2018م تلقت شركة عناية
ُ
ً
التنفيذية لمراقبة شركات التأمين التعاوني حيث بلغت المالءة المالية في نهاية عام 2018م  ،%36.6وبناء على ذلك فقد وجه البنك المركزي شركة عناية بتعيين
ً
ً
مستشارلذلك.
مستشارلها فيما يتعلق بمراجعة وتقييم أعمال شركة عناية وتزويد البنك المركزي بتقاريرأسبوعية حيال ذلك وقد قامت شركة عناية بتعيين
ً
ً
وقد أظهر الفحص المالي النافي للجهالة أيضا بأن شركة عناية قد تلقت خطابا من قبل البنك المركزي بتاريخ  18يوليو 2018م يتضمن القضايا المتعلقة بتقييم
ً
ً
المخاطر ،وحوكمة شركة عناية ،وخطة الطوارئ ،والرقابة الداخليةً .
مستشار مستقال لشركة عناية إلجراء مراجعة
وبناء عليه فقد وجه البنك المركزي بتعيين
تفصيلية للمالحظات الواردة من البنك المركزي السعودي.
ً
المستشارالمستقل لشركة عناية الخاص بمراجعة وتقييم أعمالها ،قامت شركة عناية بزيادة رأس مالها من  100مليون ريال سعودي إلى 300
وبناء على نتائج تقرير
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.
ً
ً
ونتيجة لتحسن هامش المالءة المطلوبة تبعا لعملية زيادة رأس مال شركة عناية ،استلمت شركة عناية في تاريخ  24يناير 2019م ،خطابا من البنك المركزي
السعودي يفيد برفع المنع إصدارأي 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 تقريرتقييم 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 خسائرشركة عناية ما قيمته  106.2مليون ريال سعودي بنهاية العام 2019م ،وتعود أسباب الخسارة بشكل كبيرلالنخفاض في صافي أقساط التأمين
المكتتبة حيث انخفضت بما قيمته ( )145.5مليون ريال سعودي خالل العام 2019م ،في حين ارتفع معدل الخسارة ليصل إلى ( )%121بنهاية العام 2019م ،وبلغت
الخسائرالمتراكمة ما قيمته  150.9مليون ريال سعودي ممثلة بذلك ( )%50.3من رأس مال الشركة في نهاية العام 2019م.
خالل العام 2020م ،حيث انخفضت صافي خسائرشركة عناية إلى ( )28.4مليون 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�صى مجلس إدارة شركة عناية بتخفيض رأس مال شركة عناية من ( )300مليون ريال إلى ( )150مليون 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 الخسائرالمتراكمة إلى رأس مال شركة عناية لتصل إلى  %19.5بنهاية العام 2020م.
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ً
كما تجدراإلشارة بأن الخسائرالمتراكمة لشركة عناية بلغت ( )74.05مليون ريال سعودي ممثلة بذلك مانسبته  %49.37من رأس مال شركة عناية كما في  30سبتمبر
2021م.
إن استمرارتراكم الخسائريشيرإلى عدم اليقين حول قدرة شركة عناية على االستمراركمنشأة مستقلة مستمرة .وتجدراإلشارة 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 الخسائرالناتجة عن أعمال شركة عناية المنتقلة إليها بعد إتمام صفقة االندماج سيظهر
أثرسلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.
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2المخاطر المتعلقة بتركز عمالء شركة عناية

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  %34.4بنهاية العام 2018م في حين ارتفعت لتصل إلى  %44.2بنهاية العام 2019م كما استمرت
نسبة إجمالي األقساط المكتتبة المحققة من أكبرعشرة عمالء لدى شركة عناية باالرتفاع لتصل إلى  %53.4في نهاية العام 2020م.
وبتحليل نسبة إجمالي األقساط المكتتبة المحققة من أكبر ثالثة عمالء لدى شركة عناية ،فقد بلغت النسبة  %19.6بنهاية العام 2018م في حين ارتفعت لتصل
 %25.7في العام 2019م واستمرت هذه النسبة في االرتفاع لتصل إلى  %43.2من إجمالي األقساط المكتتبة لشركة عناية في نهاية العام 2020م.
ُ
كما تجدر اإلشارة بأن لدى شركة عناية تركز جغرافي عالي في األقساط المكتتبة حيث شكلت األقساط المكتتبة من عمالء مدينة جدة ما نسبته  %77.9من إجمالي
األقساط المكتتبة لشركة عناية للعام المنتهي في  31ديسمبر2020م.
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
ً
ً
جغرافيا بعد إتمام صفقة االندماج سيؤثر ذلك سلبا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وتوقعاتها المستقبلية وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من
صفقة االندماج.

-2-6

2المخاطر المرتبطة بالدعاوى والمنازعات القضائية القائمة عىل شركة عناية

أظهرالفحص القانوني والمالي النافي للجهالة والمعد على شركة عناية أنه يوجد عدد من الدعاوى القائمة ضد شركة عناية والتي يبلغ عددها ( )٢ومجموع مطالباتهما
 924,000ريال سعودي والمرفوعة من قبل شركة سابا الطبية بقيمة  154,000ريال سعودي ،ومجلس الضمان الصحي بقيمة  770,000ريال 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 («( )8-6الدعاوى القضائية والمطالبات على شركة عناية») من هذا التعميم.
بحكم انتقال أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج( ،وفي حال استمرارالقضايا إلى ما بعد تاريخ نفاذ قراراالندماج) ،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 تقديرالمحاكم 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 غيرمتوقعة
ً
ً
أو في حال ظهور دعاوى جوهرية جديدة متعلقة بشركة عناية وغير معلومة حاليا أو في حال نشوء دعاوى جديدة متعلقة بمطالبات غير موجودة حاليا وصدر قرارات
أو أحكام فيها ليست لصالح شركة عناية بعد إتمام صفقة االندماج ،سوف تكون الشركة الدامجة ملزمة بسداد جميع تلك التعويضات وسيؤثرذلك وبشكل جوهري
سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

-2-7

2المخاطر المرتبطة بمطالبات قضايا عمالية قائمة عىل شركة عناية

أظهرالفحص القانوني والمالي النافي للجهالة والمقام على شركة عناية أنه يوجد عدد من المطالبات المرتبطة بقضايا عمالية والقائمة على شركة عناية ويبلغ عددها
( )5قضايا عمالية ،ويصل إجمالي مبالغ مطابات القضايا العمالية حوالي تسعمائة ألف ( )900,000ريال سعودي منها ثالثة دعاوى قضائية عمالية بمبلغ خمسمائة
ألف ( )500,000ريال سعودي عن العام 2020م فيما يوجد على شركة عناية دعوتين بمبلغ أربعمائة ألف ( )400,000ريال 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 («( )8-6الدعاوى القضائية والمطالبات على شركة عناية») من هذا التعميم.
وبحكم انتقال أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج( ،وفي حال استمرارالقضايا إلى ما بعد تاريخ نفاذ قراراالندماج) ،وفي حال
نتج عن هذه القضايا قرارات بإلزام شركة عناية تسديد المطالبات ،سوف تكون الشركة الدامجة ملزمة بسداد جميع تلك التعويضات وسيؤثرذلك وبشكل جوهري
سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.
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2المخاطر المرتبطة بارتفاع الذمم المدينة لمعيدي التأمين

ارتفعت ذمم معيدي التأمين المدينة ألقساط التأمين من حوالي  24.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م إلى حوالي  31.8مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م ،فيما بلغت حوالي  32.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود ذلك نتيجة الرتفاع أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بذمم معيدي
ً
التأمين المدينة بموجب اتفاقية فائض الخسارة وإعادة التأمين المبرمة مع مجموعة إعادة التأمين األمريكية .وفقا التفاقية إعادة التأمين الموقعة مع مجموعة إعادة
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  3.0مليون ريال و  6.8مليون ريال سعودي لألعوام المنتهية في
 31ديسمبر2019م 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  0.4مليون ريال سعودي من
ً
إجمالي الذمم المدينة القائمة ،تجدر اإلشارة إلى أنه اليزال استالم مبالغ التسوية مازالت تحت اإلجراء حتى تاريخ هذا التعميم( .ولمزيد من المعلومات فضال راجع
القسم الفرعي رقم (« )5-1-6-5ذمم معيدي تأمين مدينة» من القسم رقم (« )5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة» من هذا التعميم) .وباستثناء ماتم
اإلفصاح عنه في هذا الخطروبما 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.
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2المخاطر المرتبطة بانخفاض معدالت تجديد وثائق التأمين

أظهرالفحص المالي النافي للجهالة انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركة عناية بنسبة انخفاض سنوية مركبة تبلغ  %25.1من  274.8مليون ريال سعودي
في عام 2017م لتصل إلى  154.0مليون في عام 2019م ،يرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد وثائق التأمين المكتتبة من عام 2017م وحتى عام 2018م،
ً
وكان االنخفاض في عدد الوثائق بين عامي 2017م و2018م مدفوعا بتعليق اعمال الشركة المندمجة الذي فرضه البنك المركزي السعودي خالل عام 2018م
ُ
وذلك نتيجة عدم االمتثال لمتطلبات هامش المالءة المالية ،فيما سجلت الشركة المندمجة ارتفاع في عدد الوثائق التأمينية خالل العام 2019م و 2020م حيث
ُ
بلغ عدد الوثائق  1,801و  8,008لعامي 2019م و2020م على التوالي حيث أرتفعت عدد الوثائق بما نسبته  %334.6بين عامي 2019م و 2020م ،وذلك نتيجة رفع
تعليق األعمال من قبل البنك المركزي السعودي في يناير2019م 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.
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2المخاطر المرتبطة بخسارة عدد من العمالء الرئيسيين لشركة عناية

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 ،و2020م  .وبمراجعة بيانات أكبرالعمالء مساهمة في االنخفاض المتحقق في إجمالي األقساط المكتتبة لشركة عناية خالل الفترات المذكورة ،فقد انخفض
إجمالي األقساط المكتتبة من هؤالء العمالء من  32.9مليون ريال سعودي في العام 2018م ليصل إلى  15.2مليون ريال سعودي بنهاية العام 2019م أي بنسبة
انخفاض بلغت  %54مقارنة بالعام 2018م ،في حين لم تحقق شركة عناية أي أقساط مكتتبة من هؤالء العمالء خالل العام 2020م مسجلة بذلك نسبة انخفاض
 %100في العام 2020م مقارنة بالعام 2019م.
ُ
ُ
حيث أظهرالفحص المالي النافي للجهالة بأن االنخفاض المتحقق يعود لعدد من أكبرعمالء شركة عناية حيث انخفضت األقساط المكتتبة لهؤالء العمالء بماقيمته
 48.2مليون وذلك على النحو التالي( :شركة العراب للمقاوالت ( 23.7مليون ريال سعودي) ،مجموعة سفاري بما ( 11.6مليون ريال سعودي) ،مجموعة ماني (4.9
مليون ريال سعودي) مستشفى المملكة ( 3.5مليون ريال سعودي) شركة أم أي �سي كي العربية ( 4.5مليون ريال سعودي)).
ويعود ذلك بشكل رئي�سي لقرارالبنك 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 استمرارارتفاع مخاطرخسارة 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.
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2المخاطر المتعلقة بارتفاع مخصصات إهالك األصول الثابتة لشركة عناية
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2المخاطر المرتبطة بالتأخر يف تحصيل الذمم المدينة ألقساط التأمين المكتتبة

ً
أظهرالفحص المالي النافي للجهالة بأن لدى شركة عناية ارتفاع في إجمالي مخصصات اإلهالك المحتسبة على األصول الثابتة خالل العام 2020م لكال من التحسينات
ُ
على المباني المستأجرة ،أجهزة الحاسب اآللي ،والسيارات ،واألثاث والمفروشات حيث بلغت  %84.5 ،%82.0 ،%85.6 ،%99.9على التوالي .األمر الذي قد يستلزم
ً
استثمارات إضافية لشراء أصول بديلة بعد إتمام صفقة االندماج األمر الذي من الممكن أن يؤثر سلبا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية
سهمها وتوقعاتها المستقبلية ،وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

أظهرالفحص المالي النافي للجهالة أن صافي الذمم المدينة ألقساط التأمين المكتتبة بلغت ( )49.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م ،في حين بلغ إجمالي
الذمم المدينة ألقساط التأمين المكتتبة والمستحقة لفترة تزيد عن  360يوم ما نسبته ( )%23.9من إجمالي الذمم المدينة ألقساط التأمين المكتتبة كما في 31
ديسمبر2020م ،في حين بلغت صافي الذمم المدينة ألقساط التأمين المكتتبة ( )48.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م.
ً
كما أنه وفقا لتقريرالفحص المالي النافي للجهالة فقد تم تسجيل أرصدة دائنة بقيمة ( )0.7مليون ريال سعودي والتي من المفترض أن يتم تحصيلها خالل فترة تتراواح
ً
ما بين  360-181يوما والمتعلقة بوثائق تأمين منتهية مصدرة ألحد عمالء شركة عناية ،وقد تم تكوين مخصص لها بنسبة  %25من مبلغ الرصيد وذلك عن للعام
ً
المنتهي في  31ديسمبر2020م ،وقد قامت شركة عناية بتحويل تلك المبالغ إلى إدارة التحصيل للمتابعة بقيمة الذمم المدينة القائمة (ولمزيد من المعلومات فضال
راجع القسم الفرعي رقم (« )3-1-6-5أقساط تأمين مدينة ،صافي» من القسم رقم (« )5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة» من هذا التعميم).
ً
إن ارتفاع نسبة الذمم المدينة المتأخرة وغيرالمحصلة يعكس الصعوبة التي تواجهها إدارة شركة عناية في تحصيل الذمم المدينة .مما سينعكس سلبا على مستويات
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 ( )69من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وتشمل تلك المخصصات التالي:
 1مخصصات األقساط غيرالمكتسبة. 2مخصصات المطالبات تحت التسوية. | 16رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني
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 3مخصصات مصاريف تسوية المطالبات. 4مخصصات األخطارالتي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد. 5مخصصات المخاطرالتي لم تسقط. 6مخصصات الكوارث. 7مخصصات المصاريف العامة.ً
تجدراإلشارة إلى أن شركة عناية تقوم باحتساب مخصصات للديون القائمة والتي تزيد عن  90يوما وفيما يلي ملخص بسياسة احتساب المخصصات:
  (1):مقر لودجلاملخص بسياسة احتساب المخصصات
الفترة

النسبة

ً
بين  180 -91يوما

%15

ً
بين  360 -181يوما

%25

أكثرمن 360

%100

المصدر :شركة عناية

ً
إن عدم قدرة الشركة الدامجة على اتخاذ اإلجراءات المناسبة التي من شأنها تحسين مستويات وإجراءات التحصيل بعد إتمام صفقة االندماج سيؤثر سلبا على
أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية ،وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

-2-13

2المخاطر المتعلقة بارتفاع معدل دوران موظفي شركة عناية

أظهرالفحص المالي النافي للجهالة ارتفاع معدالت دوران موظفي شركة عناية ،حيث بلغ معدل دوران الموظفين حوالي  %45.2 ،%26.9 ،%19.9في السنوات 2018م،
2019م2020،م على التوالي .ويعود ارتفاع معدل دوران الموظفين خالل العام 2019م إلى مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية التي قامت بها شركة عناية ونتج عنها
ُ
تقليص أعداد من الموظفين في اإلدارة التشغيلية والطبية وخدمة العمالء حيث تقوم شركة عناية باالعتماد على طرف ثالث النجازمثل هذه األعمال.
في حين يعود سبب ارتفاع نسبة معدل دوران الموظفين في العام 2020م إلى اعتماد شركة عناية على إسناد إدارة المطالبات إلى طرف ثالث االمرالذي أدى إلى تقليص
عدد أكبرمن 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 المخاطرفي شركة عناية.
ً
إن عدم قدرة الشركة الدامجة على وضع التدابير الالزمة للحد من استمرار ارتفاع معد دوران الموظفين بعد إتمام صفقة االندماج سيؤثر سلبا على أعمال الشركة
الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية ،وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

-2-14

2المخاطر المتعلقة باألنظمة التقنية وأنظمة أمن المعلومات لدى شركة عناية

ً
بموجب نتائج الفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية لم تقم بتحديث األنظمة الخاصة بحماية البيانات حيث م�ضى عليها ست نسخ سابقا ،وفي شهر نوفمبر
2020م قامت شركة عناية بتحديث أنظمة حماية المعلومات الخاصة بها .باإلضافة لذلك فإن شركة عناية ال تحتفظ بأنظمة حماية لفرع الرياض.
ً
تستخدم شركة عناية برنامج (( )MenaMeالتخزين السحابي) كنظام معلومات إلدارة الموارد البشرية علما بأن هذا النظام لم يتم ربطه في بالنظام الرئي�سي لشركة
عناية ( )Oracle E-Businessحتى تاريخ هذا التعميم ،باإلضافة إلى ذلك فإن شركة عناية تستخدم تطبيق ( )Toshfaإلدارة 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 وتطويراألنظمة ،مما سيؤثروبشكل سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي وربحية سهمها ونتائج عملياتها.

-2-15

2المخاطر المرتبطة بعدم وجود تأمين ممتلكات والمعدات لشركة عناية

أظهرالفحص المالي النافي للجهالة ،بأنه ليس لدى شركة عناية وثائق تأمينية على ممتلكاتها من مباني ومعدات ضد الخسائرأو التلفيات ،األمرالذي قد يؤدي إلى تكبد
شركة عناية لخسائرمادية في حال حدوث أي أخطارمحتملة تتعلق بالممتلكات أو المعدات .وفي حال استمرارشركة عناية بعدم التأمين هذا النوع من المخاطرفإن
ً
الشركة الدامجة معرضة لخسائرمادية نتيجة لذلك مما سيؤثروبشكل سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي بعد االندماج.

-2-16

2المخاطر المتعلقة بعدم التزام شركة عناية بالمتطلبات النظامية

أظهرالفحص المالي النافي للجهالة ،بأن شركة عناية تعرضت خالل فترة الدراسة لعدد من الغرامات والمخالفات من الجهات اإلشرافية ذات العالقة ،وفيما ملخص
لذلك:
yتلقت شركة عناية خطاب من البنك المركزي بتاريخ  1439/09/13الموافق 2018/05/27م بخصوص عدم استيفاء الشركة المندمجة
ً
لمتطلبات هامش المالءة المالية المطلوبة نظاما ومنع شركة عناية من إصدار أي أو تجديد أي وثائق تأمينية ،وطلب البنك المركزي من شركة
عناية التعاقد مع مستشارمستقل للقيام بمراجعة وتقييم لنقاط الضعف والمالحظات القائمة على شركة عناية،
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yفي تاريخ  1439/11/06الموافق 2018/07/18م استلمت شركة عناية خطاب آخر من البنك المركزي فيما يتعلق بوجود ضعف في الرقابة
ً
الداخلية للشركة وفي تطبيق بعض األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وخصوصا فيما يتعلق في حوكمة شركة عناية ولجنة
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،
yفي شهر2020/2م فرض البنك المركزي عقوبة مالية قدرها  90ألف ريال سعودي على شركة عناية بسبب عدم حصولها على موافقة مسبقة من
البنك المركزي فيما يتعلق بتعيين المديرالمالي للشركة ،وقامت شركة عناية بسداد الغرامة المالية.
yفي شهر 2020/9م فرض البنك المركزي عقوبة مالية قدرها  15ألف ريال سعودي على شركة عناية (وقد تم تسوية هذه الغرامة) نتيجة إلخفاق
شركة عناية في اتخاذ عدد من التدابيرواالحترازات الوقائية لمنع انتشارفايرس كورونا وهي كاآلتي:
yعدم وجود مساحة كافية بين الموظفين.
yقلة التوعية بما يتعلق بالصحة والسالمة واالحترازات مثل (قياس درجة الحرارة و االلتزام بارتداء الكمامة عند الدخول لمرافق شركة عناية).
yفي شهر نوفمبر2020/م فرض البنك المركزي عقوبة مالية قدرها  200ألف ريال سعودي على شركة عناية بسبب عدد من المخالفات المرتبطة
وهي كاآلتي:
yعدم قدرة شركة عناية باعتماد إجراءات تقييم وقياس المخاطر.
 yعدم التزام شركة عناية بتحديث بيان قابلية تحمل المخاطروإطارإدارة المخاطر.
yعدم شمولية الئحة الحوكمة الخاصة بشركة عناية على هيكل اإلدارة العليا.
yعدم التزام الخبيراالكتواري برفع تقريرالتسعيرللعام 2018م لمجلس إدارة شركة عناية.
yعدم وجود سياسة وإجراءات للتعاقب الوظيفي لإلدارة العليا معتمدة من لجنة الترشيحات والمكافآت.
yعــدم الت ـزام إدارة لجنــة المخاطــربرفــع تقريــرمفصــل إلــى مجلــس إدارة شــركة عنايــة حــول التعــرض للمخاطــروالخطــوات المقترحــة إلدارة هــذه
المخاطــر.
yعدم توثيق األساس المنطقي لتقا�ضي أسعارمختلفة عن التي و�صى بها الخبيراإلكتواري.
yعدم تسليم بيانات صحيحة في التقريرالمالية السنوية والربعية المقدمة للبنك المركزي للسنوات 2015م وحتى 2018م.
yتجدراإلشارة بأنه شركة عناية قامت بسداد هذه الغرامات المتعلقة بالمخالفات على شركة عناية.
yفي 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 والمتعلقة بالعمليات خالل عام 2017م حيث بلغت قيمة الغرامة المالية  770ألف ريال سعودي وبحسب إفادة شركة عناية لم
تتم المطالبة من قبل مجلس الضمان الصحي بقيمة الغرامة ولم يبت في تلك القضية حتى تاريخ التعميم .
ً
yفي شهر 2019/10م ،فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية  20ألف ريال على شركة عناية لعدم إفصاحها فورا عن ترسية عقد مستشفى
الدكتور سليمان فقيه ،وقد قامت شركة عناية بسداد هذه الغرامة.
yفي شهر 2020/11م ،غرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية شركة عناية غرامة بلغت قيمتها  20ألف ريال بسبب قيام شركة عناية
بتسريح عدد من موظفيها خالل فترة جائحة كورونا .وقد قامت شركة عناية بسداد هذه الغرامة.
yفي شهر أبريل 2021م غرمت المديرية العامة للدفاع المدني شركة عناية غرامة بلغت  6,000ريال 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  2من المادة ( )61من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة
شركات التأمين التعاوني ،وذلك فيما يتعلق بمخاطر تركز االستثمارات حيث بلغت استثماراتها لدى أحد المؤسسات المالية االستثمارية المرخصة لها  %67.4من
إجمالي استثمارات شركة عناية وهي النسبة التي تفوق النسبة التي حددتها الالئحة بأن ال تتجاوز ( %50لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة عامل الخطررقم ()18-2-2
«المخاطرالمتعلقة بتركزاستثمارات شركة عناية»).
ً
إن استمرار تلك المخالفات بعد إتمام صفقة االندماج وعدم قدرة الشركة الدامجة وضع التدابير واإلجراءات الالزمة للحد منها سيؤثر سلبا على أعمال الشركة
الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية ،وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

-2-17

2المخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة

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 ( )49من الالئحة التنفيذية لنظام
مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي نصت بعدم إصدارأو تجديد أي وثيقة تأمين ألي من األطراف ذوي العالقة إال بعد دفع القسط المستحق بالكامل .ووفقا ألحكام
المادة الحادية والعشرون ( )21من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرمن البنك المركزي ،يجوز للبنك المركزي فرض غرامة تصل إلى مليون ()1,000,000
ريال سعودي لعدم التزامها في بأحكام المادة ( )49من 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  71من نظام الشركات.
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ً
إن استمرار تلك التعامالت بعد إتمام صفقة االندماج وعدم قدرة الشركة الدامجة على وضع التدابير واإلجراءات الالزمة سيؤثر سلبا على أعمال الشركة الدامجة
ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية ،وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

-2-18

2المخاطر المتعلقة بتركز استثمارات شركة عناية

ُ
أظهرالفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية لديها تركزعالي في استثماراتها كما في نهاية العام 2020م حيث تحتفظ شركة عناية بنسبة  %28.7من استثماراتها
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  %67.4من إجمالي استثماراتها ،في حين تحتفظ شركة عناية بما نسبته  %3.8في صناديق استثمارية محلية.
كما أظهر الفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية لم تلتزم بأحكام المادة ( )2( )61من الالئحة التنفيذية لمراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على
أنه يجب أن ال يتجاوز تركز االستثمارات مانسبته ( )%50من الوعاء االستثماري للشركة ،وذلك فيما يتعلق باستثماراتها لدى أحد المؤسسات المالية االستثمارية
المرخصة ما قيمته  141.6مليون ريال سعودي والتي تمثل  %67.4من إجمالي استثمارات شركة عناية كما في ديسمبر2020م ،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 ( )21من نظام مراقبة شركات التأمين
التعاوني الصادر من البنك المركزي ،يجوز للبنك المركزي فرض غرامة تصل إلى مليون ( )1,000,000ريال سعودي لعدم التزامها بأحكام المادة ( )61من 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  5.4مليون ريال سعودي ،وقد قامت شركة عناية بإعادة استثمارمتحصالت 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 مخاطرتركزاالستثمارات سينتج عنه مخاطراستثمارية أكبر
على الشركة الدامجة بعد االندماج ،باإلضافة إلى إمكانية تعرض الشركة الدامجة إلى غرامات إضافية نتيجة لعدم االلتزام بنسب االستثمارات المنصوص عليها
ً
في الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني األمر الذي سيؤثر سلبا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها
المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالتقارير المالية لدى شركة عناية

أظهر الفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية ال تحتفظ بسجالت مالية بشكل دوري فيما يتعلق بالذمم الدائنة لمزودي الخدمات الطبية ،ووسطاء ووكالء
التأمين.
ً
ان عدم قدرة الشركة الدامجة على وضع التدابير واإلجراءات الالزمة لتحسين جودة التقارير المالية الداخلية قد يؤثر سلبا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها
المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية ،وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.
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2المخاطر المتعلقة بالقضية المتعلقة مع الجهة المالكة لمبنى اإلدارة الرئيسية لشركة عناية

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
ً
شركة عناية بتأخيردفع المستحقات التأجيرية لمالك العقاروالبالغة  2.3مليون ريال سعودي سنويا لألعوام 2018م و 2019م .ونتيجة لذلك قام المؤجربرفع قضية
ً
ً
على شركة عناية مطالبا شركة عناية بدفع  5.4مليون ريال سعودي باإلضافة إلى مبلغ  2.9مليون ريال سعودي والتي تمثل تعويضا عن األضرارالمادية بسبب التأخر
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.
ً
في  31ديسمبر 2020م تم تسجيل مبلغ  2.2مليون ريال سعودي كمطالبات ايجارية وفقا للمعيار رقم  16من المعايير المالية للتقرير المالي ( ،)IFRSوقد تم تسجيل
ً
مطالبات ايجارية مستحقة إضافية غيرمدفوعة بمبلغ  2.4مليون ريال سعودي تتعلق بالعام 2020م ،الجديربالذكربأنه ووفقا للتقريرالمالي النافي للجهالة فقد تم
ُ
تسوية المبالغ االيجارية اإلضافية حيث تم التوصل إلى تسوية نهائية بمبلغ  1.1مليون ريال سعودي خالل العام 2021م وقد تم دفع مبلغ التسوية.
ً
إن ظهور أي خالفات مستقبلية متعلقة بهذه القضية سيؤثر سلبا على أعمال الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها
وتوقعاتها المستقبلية ،وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.
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2المخاطر المرتبطة بتعيينات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه

أظهرتقريرالفحص 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.
ً
َ
باإلضافة إلى ذلك فقد استحدثت شركة عناية مؤخرا لجنة األمن السيبراني والتي لم ت ِرد بشأنها أي موافقات من قبل البنك المركزي السعودي ،كما أشار تقرير
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 محاضراجتماعات مجلس اإلدارة.
الجديربالذكرأنه في حال لم يتم تشكيل لجان مجلس اإلدارة أوأعضاء 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 األمرالذي قد يتسبب في مخالفات نظامية وبالتالي التأثيرسلبا
على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالية ونتائجها عملياتها.
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2المخاطر المتعلقة بمخالفات شركة عناية لمواد االلئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

أظهر الفحص النافي للجهالة المالية بأن شركة عناية لم تلتزم بأحكام الفقرة الثانية من المادة ( )65من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
وذلك فيما يتعلق بالحد األق�صى البالغ ( )%20لقيمة كل أصل إلى إجمالي قيمة األصول ،حيث لم تلتزم شركة عناية بهذا الحد في عدد من أصولها على النحو التالي:
ُ
yاالستثمارات (خالل عامي 2019م و2020م حيث بلغت نسب االستثمارات  %21.6 ،%21.1على التوالي من إجمالي األصول)
yاألصول األخرى (خالل األعوام 2018م و2019م و2020م)
ُ
yالنقد وما في حكمه (خالل األعوام 2018م و2019م و2020م حيث بلغ نسب النقد وما في حكمه  %36.5 ،%22.4 ،%24.6على التوالي من إجمالي
األصول)
إضافة إلى ما تم ذكره أعاله ،ورد في تقريرالفحص 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 ( )%128للعام 2019م ،مقارنة بـ ( )%124.9باستخدام القوائم المالية المراجعة المنتهية
غي  31ديسمبر2019م.
كما تمت اإلشارة في تقريرالفحص النافي للجهالة المالية ،أن هناك عدد من األخطاء في النماذج والتقاريرالمرسلة 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 التطويربما فيها مكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب ،وتقنية المعلومات وإدارة االكتتابات والعناية بالعمالء.
ً
إن عدم قدرة الشركة الدامجة على وضع التدابير واإلجراءات الالزمة بعد إتمام صفقة االندماج لعدم تكرار مثل هذه المخالفات ،سيؤثر سلبا على أعمال الشركة
الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية ،وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.
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2المخاطر المتعلقة بالوظائف الرئيسية الشاغرة لدى شركة عناية

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 االنتظارللحصول 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.
ً
ً
ُ
باإلضافة إلى أن منصب المدير المالي لشركة عناية شاغرا حيث يشغل المنصب في الفترة الحالية مديرا باإلنابة ،باإلضافة إلى منصب المراجع الداخلي ومحلل
ً
المطابقة وااللتزام التزال شاغرة ،كما تجدراإلشارة بأن عملية التوظيف متوقفة حاليا لدى شركة عناية وذلك بسبب دخول شركة عناية في إجراءات االندماج.
إن عدم قدرة الشركة الدامجة على وضع التدابير واإلجراءات الالزمة بعد إتمام صفقة االندماج لسد الثغرات الموجودة لدى شركة عناية فيما يتعلق بالوظائف
ً
الرئيسية الشاغرة ،سيؤثرسلبا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية ،وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة
االندماج.
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2المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

أظهر الفحص المالي النافي للجهالة ،بأنه يوجد على شركة عناية مبلغ  55ألف 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 وتصديرالفواتيرالضريبية بحسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،باإلضافة لما ذكرأعاله،
أظهرالفحص 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 التدابيرواإلجراءات الالزمة لسياسة إعداد وقبول الفواتيرالضريبية بما يتالءم مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك،
ً
ً
وفي حال تم مطالبة شركة عناية بأي مبالغ ضريبية إضافية مستقبال ،فإن ذلك األمرسيؤثرسلبا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية،
وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.
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2المخاطر المتعلقة بالزكاة والضرائب

بحسب تقرير الفحص المالي النافي للجهالة ،والقوائم المالية المفحوصة لشركة عناية للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م ،فقد أصدرت هيئة الزكاة والضريبة
ً
والجمارك ربطها الزكوي النهائي عن الفترة (2011م إلى 2014م) ،مطالبة شركة عناية بالتزام زكوي إضافي بمبلغ ( )12.5مليون ريال سعودي .خالل العام 2017م
ً
قدمت شركة عناية اعتراضا لدى اللجنة االستئنافية للمخالفات والنزاعات الضريبية ضد قرار لجنة تسوية الخالفات والمنازعات الضريبة عن الفترة (2011م إلى
2014م) .وفي العام 2020م أصدرت اللجنة االستئنافية للمخالفات والنزاعات الضريبة موافقتها على بعض النقاط وعليه تم خفض االلتزام الزكوي إلى ( )2.1مليون
ريال سعودي .كما قامت شركة عناية بتقديم إقراراتها الزكوية حتى  31ديسمبر2020م ،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( )9.49مليون 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).
ً
الجديربالذكربأن اإلقرارات الزكوية والضريبة لعامي 2019م و2020م مازالت تحت المراجعة حاليا من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (لمزيد من المعلومات
ً
فضال راجع القسم الفرعي (« )11-1-5-5الزكاة» من القسم رقم (« )5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة» من هذا التعميم).
ً
إن عدم تسوية مبالغ الزكاة والضريبة قبل إتمام صفقة االندماج ،سيؤثر سلبا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها
المستقبلية ،وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.
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2المخاطر المتعلقة باتفاقيات التسهيالت االئتمانية

أظهرتقريرالفحص 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  12.5مليون
ريال سعودي عن الفترة (2011م2014-م) ،والذي تم إصدارة مقابل وديعة مرابحة لشركة عناية بمبلغ  14.0مليون ريال سعودي ،وتنتهي هذه االتفاقية في تاريخ
1443/07/26هـ (2022/02/28م) .والجديربالذكرأن هذه االتفاقية تحتوي على بند «تغييرالسيطرة» الذي ّ
يخول بنك ساب إلى تعديل شروط التسهيالت أو إلغائها
والمطالبة بسداد الرسوم المستحقة .كما نصت ذات االتفاقية على أن شركة عناية هي المسؤولة عن إخطاربنك ساب بأي تغييرات محتملة أوفعلية تطرأ على هيكلها
القانوني ونظامها األسا�سي .قامت شركة عناية بإخطارالبنك 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
ً
عناية ببنود اتفاقية التسهيالت أو في حال قرر بنك ساب ممارسة حقه بتعديل شروط التسهيالت أو إلغائها ،فإن هذا األمر سيؤثر سلبيا على الوضع المالي للشركة
الدامجة بعد إتمام صفقةاالندماج مما سيكون له األثرالجوهري على مركزها المالي وعملياتها.
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2المخاطر المتعلقة بعقود موظفي شركة عناية

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.
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2المخاطر المرتبطة بمكافأة نهاية الخدمة لموظفي شركة عناية

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  86من قانون العمل ،أنه يجب يشمل حساب مكافأة نهاية الخدمة على جميع المكافآت والحوافزما لم يوافق صاحب العمل
والموظف على استبعاد المكافآت من حساب مكافأة نهاية الخدمة على أن يذكرذلك 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
والحوافزفي احتساب مكافأة نهاية الخدمة سينتج عنه مبالغ إضافية تدفع كمكافأة نهاية خدمة للموظفين المنتقلين عند استقالتهم من الشركة الدامجة ،األمرالذي
سيؤثربشكل سلبي على أعمال الشركة الدامجة بعد االندماج ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بعدم توافق أنشطة النظام األساسي مع الدليل الوطني أللنشطة االقتصادية

أظهرالفحص القانوني النافي للجهالة المقام على شركة عناية ،بإن األنشطة الواردة في النظام األسا�سي لشركة عناية ال تتوافق مع الدليل الوطني لألنشطة االقتصادية
الصادرمن وزارة التجارة والصناعة.
ً
إن عدم قدرة الشركة الدامجة على وضع التدابيرالالزمة لمعالجة مثل هذه المخالفات بعد إتمام صفقة االندماج سيؤثرسلبا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها
المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باألمن السيبراني

أظهرالفحص المالي النافي للجهالة بأن شركة عناية قد اتمت المستوى الثالث من مشروع تطبيق متطلبات تطبيق األمن السيبراني حسب اطارتقييم البنك المركزي
ً
ُ
السعودي ،حيث أن شركة عناية قد وصلت إلى نسبة  %84من تطبيق المتطلبات ،ونظرا لدخول شركة عناية في صفقة اندماج محتملة فقد قد قامت شركة عناية
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 ً
سلبا على شركة عناية
بالتالي سيؤثر ً
سلبا على الشركة الدامجة بعد االندماج.
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2المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بنظام حماية األجور

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
ً
بدفع األجور في الوقت المحدد ،وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد ،هادفا إلى تقليص خالفات األجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
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 األمرالذي سيسهم في تعطيل القيام
بالخدمات لموظفيها التي تتطلب موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
ً
إن عدم قدرة الشركة الدامجة على وضع التدابيرالالزمة لمعالجة مثل هذه المخالفات بعد إتمام صفقة االندماج سيؤثرسلبا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها
المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.
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 2المخاطر المتعلقة بسجالت المطالبات المتكبدة والخسائر من المطالبات التأمينية

أظهرالفحص القانوني النافي للجهالة عدم وضوح سجالت شركة عناية فيما يتعلق بالخسائرالمتكبدة والخسائرمن المطالبات التأمينية ،حيث أظهرالفحص 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.
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2المخاطر المتعلقة بعمليات إعادة التأمين لدى شركة عناية

ً
أظهر الفحص القانوني النافي أن شركة عناية ال تقوم حاليا بعمليات إعادة تأمين لوثائق التأمين المصدرة ،ويعزى ذلك إلى أن شركة عناية ابتداء من العام 2019م
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 ( )28مليون ريال سعودي في 2018م إلى ( )6.9مليون ريال سعودي في 2019م ،وإلى ( )1مليون
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 لخسائروبالتالي التأثيربشكل سلبي وجوهري على الوضع المالي للشركة الدامجة وسيولتها ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتوقعاتها المستقبلية.

-3

2المخاطر المتعلقة باألسهم
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2المخاطر المرتبطة بالتغير يف ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية لذلك

تتم صفقة االندماج من خالل عرض مبادلة أوراق مالية ،حيث ستقوم شركة أمانة بإصدار األسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة عناية مقابل نقل جميع أصول
ً
والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة تبعا إلتمام صفقة االندماج ،سوف تصبح نسبة ملكية مساهمي شركة عناية ( )%55في شركة أمانة وبالتزامن سوف تقل نسبة
ملكية المساهمين الحاليين في شركة أمانة إلى ( )%45بينما كانت تمثل ملكيتهم ما نسبته ( )%100قبل صفقة االندماج .بالتالي ستقل قدرتهم على التأثيرفي 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.
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2المخاطر المرتبطة بتذبذب سعر األسهم حتى إتمام صفقة االندماج

من الممكن أن يؤدي اإلعالن عن صفقة االندماج ومعرفة المستثمرين عنها ،أوطريقة إدارة الشركتين وأعمالهما ،أوتأخرإتمام صفقة االندماج ألي سبب من األسباب
(كالتأخربسبب طول فترة اعتراض الدائنين) أو لتغيرات سياسية أو اقتصادية أو غيرها من األسباب التي تؤثرعلى سعرالسهم إلى زيادة تذبذب سعرسهم 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 سيؤثرعلى القيمة السوقية لشركة أمانة ،وعلى استثمارات المستثمرين في أسهمه.
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2المخاطر المرتبطة بانخفاض سعر السهم نتيجة صفقة اللندماج

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 أشهرمن 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
ً
الماليين أو مجلس إدارة الشركة الدامجة ،مما قد يؤثرذلك سلبا على أصول الشركة الدامجة والتزاماتها ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بتذبذب سعر أسهم الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج

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 ،والتغيرفي النتائج والتوقعات المالية والتقاريرالتشغيلية واألخبارالمتعلقة بالتغيرات .ومن الممكن
أن تؤثرهذه العوامل بشكل سلبي على سعرتداول أسهم الشركة الدامجة بغض النظرعن األداء الفعلي للشركة .وينبغي للمساهمين التنبه إلى أن سعرأسهم 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.
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2المخاطر المرتبطة بالتداول اعتما ًدا عىل األداء السابق لسهم شركة أمانة ومخاطر بيع المساهمين الكبار لحصصهم يف الشركة
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 الكبارببيع عدد كبيرمن األسهم المملوكة لهم في الشركة الدامجة قد يؤدي إلى التأثيربشكل
سلبي على سعرسهم الشركة الدامجة.
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2المخاطر المرتبطة ربحية السهم نتيجة صفقة االندماج

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 ،يجدربالذكرأن 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
( )2.58ريال سعودي في العام 2020م ،وبلغت خسارة سهم الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج ( )3.13ريال 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 أكبرمن
األسهم نتيجة لزيادة رأسمالها وارتفاع عدد أسهمها.
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2المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية بشكل عام
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2المخاطر المرتبطة باألداء االقتصادي للمملكة

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 غيرمتوقعة تحدث في أسعارالنفط سيكون لها تأثيرمباشروجوهري على خطط نمو االقتصاد السعودي بشكل عام وعلى معدالت االنفاق
ً
ً
سلبا على أداء الشركة الدامجة في مرحلة ما بعد اتمام صفقة االندماج ً
نظرا
الحكومي ،والذي سيؤثر سلبا على قطاع التأمين بشكل عام ،والذي من شأنه أن يؤثر
لعملها ضمن منظومة االقتصاد السعودي وتأثرها بمعدالت االنفاق الحكومي .إضافة إلى ذلك أن استمرارنمو 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
ً
بدوره سيؤثرسلبا على أعمال الشركة الدامجة وأدائها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
عالوة على ذلك ،إن أي تغييرات كبيرة غيرمتوقعة تطرأ على األوضاع االقتصادية أوالسياسية أوالقانونية في المملكة أوالدول المجاورة أوغيرها من الدول في المنطقة
قد يكون لها تأثيرسلبي وجوهري على الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي يف منطقة الشرق األوسط والخليج العربي
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2المخاطر المرتبطة بزيادة المنافسة والقدرة عىل التوسع يف سوق التأمين يف المملكة

ً
تقدم شركة أمانة حاليا منتجات التأمين العام والتأمين الصحي ،كما تقوم شركة عناية بتقديم منتجات تأمينية في فرع التأمين الصحي إن جميع وثائق التأمين
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 تأثيرسلبي على سوق التأمين
في المملكة وعلى أعمال الشركة الدامجة وعلى نتائج عملياتها وربحية سهمها ووضعها المالي.
ً
يبلغ عدد شركات التأمين المصرح لها بالعمل في المملكة ( )30شركة وفقا لتقرير االستقرار المالي الصادر بعام 2020م ،حيث تستحوذ أكبر خمس شركات تأمين
 %67.5من إجمالي األقساط المكتتبة كما في  31ديسمبر 2020م (بحسب تقرير سوق االستقرار المالي للعام 2020م الصادر عن البنك المركزي السعودي) .يجدر
بالذكرأن تركزالحصة السوقية في قطاع التأمين على عدد محدود من الشركات يفقد الشركات الصغيرة قدرتها على السيطرة على تسعيرمنتجاتها ،إذ ال بد لها من أن
تأخذ بعين االعتباراألسعارالمطبقة من قبل كبارالشركات عند تحديد أسعارمنتجاتها .يجدربالذكرأنه وعند إتمام صفقة االندماج سوف تستمرالشركة 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 ،سيظهرتأثيرجوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي
ونتائج عملياتها وربحية سهمها.
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2المخاطر المرتبطة بالثقافة التأمينية بالمملكة وأهميتها
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2المخاطر المرتبطة بدورة األعمال التأمينية

ً
ً
إن نظرة المجتمع تجاه قطاع التأمين تشكل عامال أساسيا لنجاح هذا القطاع .وبذلك يوجد مخاطرة حول تلك النظرة بصفة عامة حيث يرى المجتمع أن القطاع ال
ً
ً
يلعب ً
دورا أساسيا أو يعمل بنطاق خدمات ال تتوافق مع أصل التكافل والشريعة .فقد يفقد المجتمع ثقته في هذا القطاع وذلك سوف يؤثرسلبيا على أعمال الشركة
الدامجة ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.

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 االسعارالناتجة عن فائض العرض وكذلك فترات يتاح فيها للشركات الحصول على أقساط أفضل ،ومن المتوقع أن تتأثر
ً
دورة أعمال شركات التأمين من وقت آلخر ،مما سيؤثر سلبا على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية ال سيما بعد اتمام
صفقة االندماج.
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2المخاطر المرتبطة باالستثمار

تلتزم شركة أمانة بالتعليمات الواردة في الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحة االستثمار الصادرة عن البنك المركزي السعودي وسياسة
االستثمارالخاصة بشركة أمانة ،تبلغ القيمة السوقية إلجمالي المحفظة االستثمارية المتاحة للبيع في شركة أمانة  19.3مليون ريال سعودي ،فيما بلغت االستثمارات
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مبلغ  48.6مليون ريال سعودي وذلك كما في تاريخ 2019/12/31م ،وقد بلغت االستثماريات المتاحة للبيع مبلغ  12.9مليون
ريال سعودي ،في حين بلغت االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  49.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م ،فيما بلغت االستثمارات المتاحة
للبيع مبلغ  15.0مليون ريال سعودي ،واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  49.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 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  73.0مليون ريال سعودي وذلك كما في تاريخ 2019/12/31م ،فيما بلغت المحفظة االستثمارية  68.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م ،وقد بلغت المحفظة االستثمارية  8.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 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 الخطررقم (« )18-2-2المخاطرالمتعلقة بتركزاستثمارات 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
االستثمارالخاصة بها لضمان تماشيها مع االستراتيجية االستثمارية للشركة الدامجة .يجدربالذكرإلى 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
ً
إعادة هيكلة المحفظة بيع األوراق المالية بأسعار غير مناسبة مما يؤثر سلبا أداء محفظتها االستثمارية للشركة الدامجة .ويجدر بالذكر أنه تعتمد النتائج التشغيلية
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 يؤثرعلى أداء المحفظة االستثمارية
ً
سلبا .كما أنه يجب على الشركة الدامجة أن تلتزم في جميع األوقات بمتطلبات الئحة االستثمار ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ،وفي حال
عدم التزام الشركة الدامجة بهذه المتطلبات سوف يقع عليها غرامات مالية و/أو عقوبات و/أو فرض إلعادة هيكلة للمحفظة مما يؤدي إلى تأثيرسلبي جوهري على أداء
المحفظة وأعمال الشركة الدامجة.
في حال تحقق أحد أو كل هذه المخاطر ،سيظهرتأثيرجوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.
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2المخاطر المرتبطة بفرض ضرائب جديدة (ضريبة القيمة المضافة)

قرر مجلس الوزراء في المملكة بتاريخ  2جمادى األولى  1438هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
والتي بدأ العمل بها من  1يناير 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
ً
ابتداء من شهريوليو 2020م ،وبالتالي ،فإنه يتعين على المنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة المضافة وطريقة تطبيقها وكيفية حسابها.
إلى  %15وذلك
كما سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات العالقةً .
وبناء 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 ً
أيضا من التكاليف والمصاريف
التشغيلية ،وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التناف�سي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها ،مما سيكون له تأثيرسلبي على الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بلوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني
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2المخاطر المرتبطة بالقيود عىل ملكية األسهم يف شركات التأمين

ُ
تخضع منتجات التأمين الصحي التي تقدمها شركة عناية للرقابة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني ،وتلزم متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني بااللتزام
بمتطلبات خاصة بتقديم المنتجات الطبية ،بما في ذلك توفير فريق طبي متخصص إلعطاء الموافقات خالل مهلة ال تتجاوز ( )60دقيقة من تقديم طلب الموافقة،
ً
كما تلزم تلك المتطلبات شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات الطبية مثل المستشفيات والعيادات وغيرها خالل مدة ال تتجاوز  30يوما.
تجدراإلشارة أنه في شهر2019/1م ،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 («( )8-6الدعاوى القضائية والمطالبات على شركة عناية») من هذا التعميم.
ً
إن عدم التزام الشركة الدامجة بمتطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني مستقبال واستمرار مخالفتها لموادها التنفيذية سيؤدي إلى فرض عقوبات عليها ،بما في
ً
ً
ذلك سحب رخصة تقديم منتجات الخدمات الطبية ،مما سيؤثرسلبا وجوهريا على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها
المستقبلية.
ً
ً
يضع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قيودا معينة بخصوص ملكية االسهم في شركات التأمين ،ووفقا للمادة ( )9من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
والمادة ( )39من 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  38من الالئحة التنفيذية المشارإليها ما يلي:
yعلى الشركة إبالغ البنك المركزي السعودي بنسبة ملكية أي شخص يمتلك ما نسبته ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة من خالل تقرير ربع سنوي
تعده الشركة،
ً
yعلى كل شخص يملك ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة إبالغ البنك المركزي كتابيا بنسبة ملكيته وأي تغيير يطرأ عليها خالل خمسة  5أيام عمل من
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
إصدارالموافقات المطلوبة أو فرض شروط ليس في مقدور الشركة الدامجة أو المستثمرين استيفائها ،مما سيكون له تأثيرسلبي على أعمال الشركة الدامجة ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2مخاطر ائتمان العمالء
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2المخاطر المرتبطة بالكوارث واألزمات الغير متوقعة

ً
عمال بالمادة السادسة من الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي تلتزم شركات التأمين بتعويض طرف أو أطراف
(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
ً
ذلك مخاطرعالية تكمن في مماطلة البعض في سداد أو عدم وفائهم بالمبالغ المستحقة عليهم مما سيؤثرسلبا على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها وتوقعاتها
المستقبلية.

إن وقوع الكوارث واألزمات الغيرالمتوقعة ،سواء الطبيعية منها أو غيرالطبيعية ،قد تؤثربشكل مباشرعلى أداء الشركة الدامجة التي تقدم منتجات تأمين على الصحة
أوعلى المركبات والممتلكات وغيرها ،وستتعرض الشركة الدامجة الرتفاع عدد المطالبات التي تنشأ عن وقوع الكوارث واألزمات غيرالمتوقعة مثل الفيروسات واألوبئة
المتفشية والعواصف واألعاصيروالزالزل 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 غيرالمتوقعة ستؤثرعلى أعمال الشركة الدامجة ومركزها المالي ونتائج عملياتها بشكل جوهري.
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2المخاطر المرتبطة باآلثار المترتبة عىل اإلجــراءات االحترازية المتخذة للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
(كوفيد)19 -

ً
نظرا للظروف الراهنة وما يشهده العالم من انتشارسريع لفيروس كورونا المستجد «كوفيد  ،»19والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة بشأن اإلجراءات
ً
االحترازية والتدابيرالوقائية للتصدي والحد من انتشارجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19 -حتى تاريخ هذا التعميم ،فإن ذلك سيؤثرذلك سلبا على العديد
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 وتأثرمبيعات الوثائق التأمينية للشركة الدامجة وعدم وضوح مدة استمرارالعمل بتلك االجراءات االحترازية والتدابيرالوقائية وما
ً
سيستجد مستقبال.
وتجدراإلشارة إلى أن أول إصابة بوباء فيروس كورونا المستجد قد سجلت في تاريخ ديسمبر2019م ليتنشربعد ذلك في جميع أنحاء العالم كوباء عالمي .ونتج عن وباء
فيروس كورونا المستجد تداعيات سلبية على االقتصادات اإلقليمية والعالمية واألسواق المالية مما أثر ً
سلبا على الدول بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
واتخذت الحكومات والقطاعات الخاصة إجراءات غيرمسبوقة الحتواء انتشارفيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثاره ،بما في ذلك فرض الحجرالصحي 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�شي وباء فيروس كورونا المستجد إلى حدوث ركود أوأزمة اقتصادية عالمية طويلة األمد .ورغم أن نطاق فيروس كورونا المستجد ومدته وتأثيراته
تتغيربسرعة وغيرمعروفة بالكامل ،إال أن الوباء والجهود ذات الصلة الحتوائه قد عطلت النشاط االقتصادي العالمي ،وأثرت ً
سلبا 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
ً
سينتج عنها أثرسلبي قد يكون جوهري على الشركة الدامجة وفي حال حدوث أي من اآلثارالسلبية فإن ذلك سيؤثرسلبا على أعمال الشركة الدامجة ومركزها المالي
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
سلبا على عمليات شركة أمانة أو شركة عناية والذي بدوره سيؤثر ً
تلبية توقعات العمالء ،والتي قد تؤثر ً
سلبا على أعمال الشركة الدامجة .باإلضافة إلى ذلك قامت
ً
الشركتين ،لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد ،بتعديل ممارسات األعمال لجميع الموظفين الذين يشغلون وظائف غيرأساسية مؤقتا ،بحيث يعملون عن بعد أو
بالتناوب بهدف استمرارعمليات الشركتين دون انقطاع.
ً
ونظرا 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 تأثيرسلبي على اقتصاد المملكة بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص .ويعتمد مدى تأثيرتف�شي 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
تأثيرسلبي وجوهري على أعمال الشركة الدامجة أو عملياتها أو نتائجها التشغيلية أو وضعه المالي أو السيولة أو مستويات رأس المال لديها.
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2المخاطر المرتبطة بالتنظيمات الوقائية

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 واستقراراألوضاع 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.
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2المخاطر المرتبطة بااللتزام بالمتطلبات التنظيمية

ستخضع الشركة الدامجة إلى العديد من المتطلبات النظامية المفروضة من البنك المركزي وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها من الجهات التي قد تتغيرمن
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 ً
وفقا 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
يتأثرعمل الشركة الدامجة بشكل مباشربأي تغيرفي 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 ً
سلبا 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 تتأثرمن أي تغيرفي تلك المتطلبات.
ً
كما أنه تم فرض عدد من المتطلبات اإلضافية على الشركات المدرجة وذلك ً
بناء على نظام الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام
ً
خصوصا فيما يتعلق باإلفصاح والحوكمة .وقد ال تتمكن الشركة الدامجة من مراقبة التزامها بتلك المتطلبات بشكل
الشركات والئحة حوكمة الشركات الجديدة
ّ
فعال.
وباعتبارأن 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 تؤثرتلك المخالفات أوالغرامات المالية على سمعة الشركة الدامجة بما في ذلك سمعة شركاتها التابعة .كما ستتكبد
الشركة الدامجة بعد نفاذ قراراالندماج أي غرامات أو عقوبات للمخالفات المرتكبة فيما يتعلق بأعمال شركة عناية وشركة أمانة قبل نفاذ قراراالندماج.
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2المخاطر المرتبطة بالتراخيص

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
ً
على الشركة الدامجة المحافظة على التراخيص الصادرة لها سابقا والمتمثلة بترخيص مزاولة نشاط التأمين العام والتأمين الصحي .إن إصدار التراخيص المذكورة
ً
ً
أساسيا الستمرارية أعمال الشركة الدامجة و/أو ّ
التوسع فيها.
أعاله والمحافظة عليها يعد عامال
ً
ً
إن الحصول على هذه التصاريح والموافقات قد يستغرق وقتا طويال ال يمكن التنبؤ به ،كما أنه قد ال تتمكن الشركة الدامجة من الحصول على هذه الموافقات
والتصاريح بالتالي سيؤثرذلك على قدرة الشركة الدامجة من ممارسة أعمالها وتحقيق أهدافها .يجدربالذكرأنه 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
تف الشركة الدامجة بمتطلبات النظام أو الالئحة التنفيذية للبنك المركزي
الدامجة في الحاالت التالية :إذا لم يمارس النشاط المرخص له خالل ستة أشهر ،إذا لم ِ
السعودي ،إذا تبين للبنك المركزي السعودي أن الشركة الدامجة قد تعمدت تزويدها بمعلومات أو بيانات غيرصحيحة ،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 صادرفي أي من المنازعات التأمينية وغيرها من الحاالت .يؤدي سحب أو عدم إصدارأي من التراخيص والتصاريح للشركة الدامجة إلى تأثيرجوهري
سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالمخالفات والمطالبات المالية من قبل الهيئات التنظيمية

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
ً
ً
التأمين التعاوني ،وفقا للمادة ( )19حيث يحق للبنك المركزي السعودي إذا تبين له أن أيا 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 تتخذ إجر ًاء و أكثر من اإلجراءات
اآلتية ( )1تعيين 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 ( )21من 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 أوبإحدى هاتين العقوبتين .يجدربالذكر ،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
سيؤثروبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.
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2المخاطر المرتبطة بعدم الت ًقيد باألنظمة الحالية و/أو صدور أنظمة جديدة

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
ً
المختصة – وبالتالي -إصدار أنظمة ولوائح جديدة من حين إلى آخر .وال تستطيع الشركة الدامجة أن تؤكد أن التغييرات المستقبلية في األنظمة لن تؤثر سلبا على
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.
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2المخاطر المرتبطة بالسعودة واألنظمة واللوائح العمالية

تلزم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية والبنك المركزي الشركة الدامجة بتوظيف نسبة محددة من المواطنين السعوديين باإلضافة إلى سعودة مناصب
ُ
معينة .حيث أن الحد األدنى للسعودة هي  %59.31وكما في تاريخ هذا التعميم فقد بلغت نسبة السعودة لشركة أمانة  %71.77ونطاق شركة أمانة هو «بالتيني» .وقد
تشهد الشركة الدامجة منافسة في توظيف وتدريب المواطنين السعوديين لذا قد يجد صعوبة بين الحين واآلخرفي 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 تأثيرسلبي على عمل الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ً
محققا النطاق «البالتيني» في برنامج نطاقات
وفي حال عدم تقيد الشركة الدامجة بنسب السعودة (حيث إن نسبة السعودة الحالية لدى شركة أمانة ()%70.54

المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،وبالمقابل فإن نسبة السعودة الحالية لدى شركة عناية المالية ( )%57.38محققة 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 ً
سلبا على قدرة الشركة الدامجة على مزاولة أعمالها بشكل اعتيادي.
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 ةرطاخملا لماوع

والجدير بالذكر ،أنه صدر قرار وزاري رقـم ( )182495وتاريـخ  1442/10/11ه ـ بشـأن برنامـج نطاقـات المطـور والـذي اعتمد إعادة هيكلة برنامج نطاقات ً
بناء على
ً
أول :دمــج األنشطة االقتصادية الصغيــرة والمتناهيــة بالصغــروضمهــا مــع بقيــة األنشطة االقتصادية ً
ثانيا :تقديم خطة توطين ثابتة للسنوات
ثالث تعديالت رئيسية؛
ً
الثالث القادمة لتوفيراالستقرارالتشريعي ،ثالثا :تحسين العالقة الطردية بين العاملين ونسبة التوطين المطلوبة كبديل عن النسب المبنية على أحجام محددة وثابتة
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 تتأثرأعمال الشركة ونشاطاتها.
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2المخاطر المتعلقة بااللتزام بأنظمة البنك المركزي السعودي

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 ()19حيث يحق للبنك المركزي السعودي إذا تبين له أن ًأيا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثيربصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ،أن يتخذ إجر ًاء أو أكثرمن
اإلجراءات اآلتية ( )1تعيين 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 ( )21من 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 أوبإحدى
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 سيؤثروبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.
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2المخاطر المرتبطة بلوائح مكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب

ً
تقوم شركة أمانة وشركة عناية حاليا بحفظ المعلومات الخاصة بعمالئهما عبر أنظمتهما الحاسوبية .ويجدر بالذكر بأنه يتوجب على الشركة الدامجة عند إتمام
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 عشرسنوات ،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
سيظهرتأثيرجوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.
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هتاهاجتاو ةجمدنملا ةكرشلا لامعأ عاطق نع ةيقوسلاو ةيداصتقالا تامولعملا

3المعلومات االقتصادية والسوقية عن قطاع أعمال الشركة المندمجة واتجاهاتها-1

3البيئة االقتصادية يف المملكة

بحسب تقريراالستقرارالمالي للعام 2021م الصادرعن البنك المركزي السعودي ،فقد أظهرت بيانات الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي معدالت انخفاض بنحو %4.1
خالل العام 2020م مقارنة بارتفاع ما نسبته  %0.3في عام 2019م .في ظل انخفاض الناتج النفطي بنحو  %6.7مقارنة بانخفاض مانسبته  %3.6في عام 2019م ،وقد
ً
سجل الناتج غيرالنفطي انخفاضا بما نسبته  %2.3في عام 2020م مقارنة بارتفاع بنسبه  %3.3في عام 2019م.
إن جائحة تف�شي 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 أسعارالبترول .لذا فإن هذه األزمة الصحية لها تأثيرشديد على النشاط االقتصادي.
ً
ونظرا للظروف االقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تف�شي وباء كورونا واالنخفاض الحاد في توقعات نمو االقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على
أسواق النفط ،وتأثيرها المباشرعلى المالية العامة في المملكة العربية السعودية ،اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثرانخفاض أسعارالبترول ،كما سيتم اتخاذ
ً
إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض األسعارالمتوقع .وهو ما سينعكس سلبا على االقتصاد السعودي.
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3قطاع التأمين يف المملكة
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3نظرة عامة عىل قطاع التأمين

ُ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 إصدارتحديث لضوابط األعمال اإلكتوارية وذلك بعد أخذ مرئيات العموم في عام 2019م ,مما نتج عنه إصدارللضوابط بشكلها
النهائي في الربع األول من عام 2020م كما تم اكتمال المرحلة األولى والمرحلة الثانية من مشروع تطبيق المعيارالدولي المالي للتقاريررقم  17واالنتقال للمرحلة الثالثة
من أربعة مراحل من المشروع والذي يتوقع االنتهاء منها في شهرأبريل من عام 2021م.
ً
وبحسب تقريراالستقرارالمالي 2020م وتقريرسوق التأمين السعودي 2020م الصادرين عن البنك المركزي السعودي ،فقد سجل سوق التأمين ارتفاعا في األقساط
المكتتبة ،بلغت نسبته  %2.3في عام 2020م ،ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى  38.3مليارريال.
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:
yارتفاع 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).
yنجاح المرحلة التجريبية لمبادرة تقديرأضرارحوادث المركبات.
ً
yمنح موافقة مبدئية لشركة تأمين أجنبية الفتتاح فرع في المملكة وذلك تبعا لقواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين
ً
مؤخرا.
األجنبية في المملكة والتي أصدرها البنك المركزي السعودي
yزيادة استخدام وساطة التأمين اإللكترونية وذلك بعد إصدارالبنك المركزي السعودي للقواعد المنظمة ألعمالها.
yوبحسب التقاريرالسنوية عن قطاع التأمين الصادرمن البنك المركزي السعودي توضح البيانات أدناه أهم بنود المكونة للقطاع.
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3إجمالي األقساط المُكتتب بها

  (2):مقر لودجلاإجمالي األقساط المُكتتب بها
 31ديسمبر2018م
نوع التأمين

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

اإلجمالي
(بالمليون ريال سعودي)

اإلجمالي
()%

اإلجمالي
(بالمليون ريال سعودي)

اإلجمالي
()%

اإلجمالي
(بالمليون ريال سعودي)

اإلجمالي
()%

إجمالي التأمين الصحي

19,883.4

%56.8

22,474.9

%59.3

22,836.8

%58.9

إجمالي التأمين العام

14,028.4

%40.1

14,280.7

%37.7

14,678.3

%37.9

إجمالي تأمين الحماية واالدخار

1,102.7

%3.1

1,134.9

%3.0

1,263.6

%3.3

اإلجمالي

35,014.5

%100

37,890.5

%100

38,778.7

%100

المصدر :التقريرالسنوي للبنك المركزي السعودي عام 2020م

يقصد باألقساط المكتتب بها هي اإلنفاق على أنواع التأمين المختلفة كما في الجدول أعاله ،وبحسب تقريرسوق التأمين السعودي للعام 2020م الصادرعن البنك
المركزي السعودي ،فقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة  %2.3في عام 2020م ليصل إلى  38.78مليارريال مقابل  37.89مليارريال في عام 2019م.
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كما حافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين ً
حجما في عام 2020م .حيث ارتفعت حصة التأمين الصحي من إجمالي أقساط التأمين المكتتب
بها لتصل إلى  %58.9في عام 2020م .بالمقابل ،ارتفعت حصة التأمين العام في قطاع التأمين العام إلى  %37.9في عام 2020م مقابل  %37.7في عام 2019م ،وحافظ
نشاط تأمين الحماية واالدخارعلى مرتبته من حيث كونه أقل أنشطه التأمين ً
حجما ،حيث بلغت حصته في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها .%3.3
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3عمق سوق التأمين

  (3):مقر لودجلاعمق سوق التأمين إىل الناتج المحلي اإلجمالي
 31ديسمبر2018م
نوع التأمين

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

اإلجمالي
(بالمليون ريال سعودي)

اإلجمالي
()%

اإلجمالي
(بالمليون ريال سعودي)

اإلجمالي
()%

اإلجمالي
(بالمليون ريال سعودي)

اإلجمالي
()%

إجمالي التأمين الصحي

%0.48

%0.73

%0.48

%0.70

%0.56

%0.73

إجمالي التأمين العام

%0.68

%1.03

%0.76

%1.11

%0.87

%1.11

إجمالي تأمين الحماية واالدخار

%0.04

%0.06

%0.04

%0.06

%0.05

%0.06

اإلجمالي

%1.20

%1.82

%1.27

%1.87

%1.48

%1.92

المصدر :التقريرالسنوي 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  %1.48مقابل  %1.28في عام 2019مً ,
نظرا الرتفاع إجمالي أقساط التأمين
المكتتبة .كما بلغ معدل النمو السنوي المركب (المتوسط) لعمق التأمين –  %0.13خالل الخمس أعوام الماضية وبلغ عمق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي
 %1.92في عام 2020م مقابل  %1.87للعام 2019م ،مع اإلشارة إلى أن عمق التأمين غيرالنفطي يعرف بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي
غيرنفطي.
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3كثافة سوق التأمين

  (4):مقر لودجلاكثافة سوق التأمين
2018م

2019م

2020م

معدل النمو السنوي المركب
2017م2019 -م

إجمالي التأمين الصحي

419.8

417.3

414.42

()%0.64

إجمالي التأمين العام

595.1

656.8

644.76

%4.09

إجمالي تأمين الحماية واالدخار

33.0

33.2

35.68

%3.98

اإلجمالي

1,047.9

1,107.3

1,095

%2.22

نوع التأمين (بالريال السعودي (للفرد)

المصدر :التقريرالسنوي 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 تقريرسوق التأمين السعودي
للعام 2020م الصادر عن البنك المركزي السعودي ،فقد ارتفعت كثافة التأمين من  1,048ريال للفرد في عام 2018م إلى  1,095ريال للفرد في عام 2020م بارتفاع
نسبته  .%2.2كما بلغ معدل النمو السنوي المركب (المتوسط) لمستوى إنفاق الفرد على خدمات التأمين  %1.1-خالل الخمس أعوام الماضية.
ً
ً
ُ
بلغت األقساط المكتتبة ( )38.8مليارريال سعودي في شركات التأمين العاملة في المملكة حيث شهد قطاع التأمين نموا يقدرتقريبا ب  %2.3خالل عام 2020م مقارنة
ً
ُ
ب ( )37.89مليار ريال سعودي في عام 2019م ،فيما حافظ التأمين الصحي على مكانته كأكبر األنشطة التأمينية حجما في عام 2020م ،حيث بلغت حصته %58.9
ً
من إجمالي أقساط المكتتبة وذلك وفقا لتقريرسوق التأمين العام 2020م الصادرمن البنك المركزي.
ُ
انخفض نشاط تأمين المركبات بنسبة ()%2.9مما خفض من ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خالل عام 2020م ،حيث انخفض إلى 8.4
مليار ريال سعودي في 2020م مقارنة بمبلغ  8.6مليار ريال في 2019م .تجدر اإلشارة إلى أن تم في عام 2020م بلغت األقساط المكتتبة من خالل منصات الوساطة
االلكترونية ( )2.3مليارريال سعودي مقارنة ب ( )1.3مليارريال سعودي في عام 2019م.
وبالمقابل ،ارتفع إجمالي األقساط المكتتب بها للتأمين الصحي خالل عام 2020م بنسبة ( )%1.6بقيمة  22.8مليار 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  %1.8وبما يعادل
14.3مليار ،ويمثل التأمين العام  %37.7من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها .بينما بلغت نسبة االرتفاع في األقساط المكتتب بها لتأمين الحماية واالدخار %2.9بما
يعادل  1.1مليارريال ،ويمثل تأمين الحماية واالدخار %3.0من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
انخفض إجمالي معدل االحتفاظ لقطاع التأمين ليصل إلى  %77.5في العام 2020م مقارنة في  %81.9في العام 2019م ،فيما انخفض المطالبات المدفوعة من 28.5
مليار ريال للعام 2020م مقارنة ب  28.5مليار ريال للعام 2019م ،بارتفاع ما نسبته  .%5.4وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما
نسبته  %20.4 %69.4على 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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3اتجاهات سوق التأمين

ً
ارتفاعا في األقساط التأمينية المكتتبة ،ألول مرة في ثالث سنوات،
بحسب تقريراالستقرارالمالي 2020م الصادرعن البنك المركزي السعودي ،سجلت سوق التأمين
ً
حيث بلغت نسبة االرتفاع  %8.3في عام 2019م ،ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى  37٫8مليار ريال مدفوعا باألداء القوي لقطاع التأمين الصحي .باإلضافة
إلى ذلك زاد حجم سوق التأمين من ناحية األصول ،حيث سجل إجمالي األصول زيادة بنسبة  %9مقارنة بالعالم 2018م ،ليصل بذلك إلى  63مليارريال.
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  873مليون ريال عن العام
ً
مسجال ً
نموا بأكثرمن  %300مقارنة بالعام 2018م.
2019م،
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 ً
معا ما نسبته  %82من 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  %33في عام 2016م إلى  %23في عام 2019م .ومن ناحية أخرى ،حافظت مختلف أنواع
التأمين على الممتلكات والحوادث على حصص مستقرة ً
نسبيا خالل السنوات الثالثة الماضية (تشكل مجتمعة حوالي  %15من السوق).
استحوذت أكبرخمس شركات تأمين على نحو  %67.5من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2020م .وبلغ تركزاألقساط أعلى مستوياته في نشاط التأمين الصحي
حيث استحوذت أكبر خمس شركات على نسبة  %85من إجمالي أقساط النشاط ومن العوامل التي ساهمت في هذا التركز العالي في قطاع التأمين الصحي هو تقديم
نظاميا ً
ً
إحدى شركات التأمين الكبرى لخدمات التأمين الصحي بشكل حصري ،ويشكل هذا التركز الكبير لألقساط التأمين الصحي ً
كامنا قد يؤثر على استقرار
خطرا
القطاع .وفي المقابل .في نشاط تأمين المركبات .حيث المنافسة عالية ،استحوذت أكبرخمس شركات تأمين  %49فقط من إجمالي األقساط.
وبحسب تقرير االستقرار المالي 2020م الصادر عن البنك المركزي السعوديُ ،تشير توقعات قطاع التأمين على المدى المتوسط والبعيد أنه سيشهد نمو ً
نظرا
لإلصالحات الهيكلية ومبادرات التطوير المتخذة خالل السنوات القليلة الماضية ،باإلضافة إلى النشاط االقتصادي ومشاريع البنية التحتية العمالقة والمرتبطة
ً
برؤية  ،2030والتي تشكل فرصا سائحة لالكتتاب .إال أن هذه التوقعات سوف تتأثر بالتطورات األخيرة لالقتصاد الكلي ،وبالتحديد تقلب أسعار النفط والتداعيات
الكبيرة لتف�شي فايروس كورونا على االقتصاد العالمي.
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جامدنالا ةقفص

4صفقة االندماج-1

4لمحة عامة عن صفقة االندماج

بتاريخ 1442/03/29هـ الموافق 2020/11/15م أعلنت شركة أمانة عن توقيع مذكرة تفاهم غيرملزمة 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 بإصدارأسهم 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 valueبعد اجراء التعديالت
التي سيتم االتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص النافي للجهالة وعملية التحقق ،وعلى أن معامل المبادلة ( )swap ratioبين شركة أمانة ومساهمي شركة عناية سيتم
ً
احتسابها باستخدام القيمة الدفترية ُ
المعدلة للسهم لكل من الشركتين ( )Adjusted book value per shareبحسب تاريخ يتفق عليه كال الطرفين .تبعا لذلك ،شكلت
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 Equityوطريقة
القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية (  )Adjusted Book Equity valueوفق البيانات المالية المعلنة لكل من الشركتين كما في تاريخ  30سبتمبر 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 («( )1-4-6اتفاقية 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 باالعتبارإجراءات التسوية) حصرا لصالح مساهمي شركة عناية المستحقين مقابل دمج شركة عناية في شركة أمانة ،حيث ستقوم
شركة أمانة بإصدار( )1.05720160سهم عادي جديد في شركة أمانة مقابل كل ( )1سهم مملوك في شركة عناية مما يترتب عليه نقل جميع أصول والتزامات شركة
عناية إلى شركة أمانة أما شركة عناية فستنق�ضي 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 ( )15,858,024سهم عادي
جديد وبقيمة اسمية إجمالية تبلغ عشرة ( )10رياالت 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 عشرمليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون ( )15,858,024سهم عادي جديد مدفوعة بالكامل وبقيمة
اسمية للسهم الواحد قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية بحيث يكون إجمالي القيمة االسمية للسهم الجديد مبلغ وقدره تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودي.
وتم تحديد إجمالي قيمة صفقة االندماج ً
بناء على قيمة األسهم الجديدة االسمية ،ويبلغ إجمالي القيمة االسمية لألسهم الجديدة مبلغ وقدره مائة وثمان وخمسون
ً
مليون وخمسمائة وثمانون ألف ومئتان وأربعون ( )158,580,240ريال سعودي .ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لألسهم الجديدة بناء على معامل المبادلة وعلى سعر
اإلغالق لسهم شركة أمانة والبالغ ( )64.38ريال 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 ( )1,020,939,585ريال سعودي ريال سعودي ،وسيتم
تحديد إجمالي قيمة األسهم الجديدة التي سيتم تضمينها في القوائم المالية لشركة أمانة في وقت الحق ً
بناء على سعر اإلغالق لسهم شركة أمانة في آخر يوم تداول
يسبق تاريخ نفاذ قراراالندماج.
بتاريخ نفاذ قرار االندماج ،سيمتلك المساهمون في شركة أمانة نسبة  %45من أسهم الشركة الدامجة وسيمتلك المساهمون في شركة عناية نسبة  %55من أسهم
الشركة الدامجة.
وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد األسهم المستحق ألي من مساهمي شركة عناية ً
بناء على معامل المبادلة كسور أسهم ،فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل
رقم صحيح .فعلى سبيل المثال ،إذا كان أحد مساهمي شركة عناية يملك ( )50سهم في شركة عناية سيخصص له ( )52سهم من األسهم الجديدة وليس ( )53سهم.
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
عملية بيع كسور األسهم على مستحقيها ًكل حسب ما يستحقه ،وذلك خالل مدة أقصاها ثالثين (ً )30
يوما من تاريخ إتمام صفقة االندماج .وسيتم خصم التكاليف
المتعلقة بعملية بيع كسور األسهم من إجمالي متحصالت بيع كسور األسهم.

 | 32رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني

جامدنالا ةقفص

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في شركة أمانة لكل من المساهمين في شركة أمانة والمساهمين في شركة عناية والجمهور قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها:
  (5):مقر لودجلاهيكل ملكية المساهمين قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها
قبل إتمام صفقة االندماج

المساهم

بعد إتمام صفقة االندماج
نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

شركه أمانة الخليج للتامين ش .م.ب

1,772,975

13.64%

1,772,975

%6.14

شركة ميونخ ري

ال يوجد

2,378,704

%8.24

الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)

ال يوجد

1,585,802

%5.50

الجمهور

11,227,025

86.36%

23,120,543

%80.12

اإلجمالي

13,000,000

%100

28,858,024

%100

المصدر :تداول ،شركة أمانة ،شركة عناية ،المستشارالمالي

وقامت شركة أمانة بتعيين شركة اإلنماء لالستثماركمستشارمالي فيما يتعلق بصفقة االندماج ،وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة االندماج:
الشكل رقم ( :)1هيكل صفقة االندماج

ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج

ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺪﻣﺎج

ﴍﻛﺔ أﻣﺎﻧﺔ

ﴍﻛﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ

ﴍﻛﺔ أﻣﺎﻧﺔ )اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺪاﻣﺠﺔ(

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٤٥

٪٥٥

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﴍﻛﺔ أﻣﺎﻧﺔ

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﴍﻛﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﴍﻛﺔ أﻣﺎﻧﺔ

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﴍﻛﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ

اﻧﻘﻀﺎء ﴍﻛﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻠﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻌﺎوﱐ

المصدر :المستشارالمالي ،شركة أمانة ،شركة عناية
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4دوافع الصفقة واآلثار المترتبة عىل شركة أمانة

إن المعلومات الواردة في هذا القسم تعكس الرأي الحالي لشركة أمانة بشأن المنافع والمزايا المتوقع ً
حاليا 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 للمخاطروالتقلبات ويجب
عدم االعتماد عليها بشكل كامل .ولمزيد من المعلومات حول هذه المخاطر ،الرجاء مراجعة القسم («( )2عوامل المخاطرة») من هذا التعميم .كما تجدراإلشارة إلى
أن المعلومات الواردة في هذا القسم تم تضمينها ً
بناء 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 اعتبارأي عبارة في هذا التعميم على أنها تأكيد بأن ربحية السهم للشركة الدامجة ستكون مساوية أو ستزيد عن
ربحية سهم شركة أمانة للفترات المالية السابقة.

إن االندماج المقترح لشـركة عناية مـع شـركة أمانة يعـد خطـوة هامـة لالستحواذ علـى حصـة سـوقية أكبـرممـا 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 باألسعارمـع شـركات إعـادة التأمـين.
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وتتلخص دوافع االندماج على سبيل المثال ال الحصرفي اآلتي:
 1تحسين كفاءة رأس مال الشركة الدامجة :كنتيجة لصفقة االندماج ،فإن الشركة الدامجة ستتمتع برأس مال أقوى وبمستوى مالءة ماليةأقوى ،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.
 2تحسين الوضع التناف�سي للشركة الدامجة في سوق التأمين :كنتيجة لصفقة االندماج ،فإنه من المتوقع أن تزيد الحصة السوقية للشركةً
الدامجة وبقاعدة عمالء أكبر وأكثر تنوعا ،وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تحسن وضع الشركة الدامجة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية مقارنة
بالمراكزالحالية لكل من شركة أمانة وشركة عناية.
 3تخفيض مصاريف التشغيل والقدرة على تقديم منتجات بأسعار منافسة :كنتيجة لصفقة االندماج ،فإن الشركة الدامجة ستكون قادرة علىتخفيض المصاريف التشغيلية والمصاريف العمومية واإلدارية للشركة الدامجة بما يتناسب مع حجم أعمالها الجديد ،وبالتالي ستكون قادرة على
تقديم منتجات تأمينية بأسعارأكثرتنافسية على المدى الطويل.
 4االستفادة من الخبرات اإلدارية والفنية والبنية التقنية :كنتيجة لصفقة االندماج ،فإنه من المتوقع أن تستفيد الشركة الدامجة من الخبراتالتراكمية فيما يتعلق بالجوانب اإلدارية والفنية والبنية التقنية التي تملكها كال الشركتين.
 5االستفادة من الشركاء االستراتيجيين :كنتيجة لصفقة االندماج ،فإنه من المتوقع أن تستفيد الشركة الدامجة من وجود كل من شركه أمانةُ
الخليج للتامين ش.م.ب ،وشركة ميونخ ري ،و الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) كشركاء استراتيجيين للشركة الدامجة ،حيث ستستفيد
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.
6 -تحسن قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على األسعارمع معيدي التأمين.
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4التغييرات المقترحة عىل مجلس إدارة الشركة الدامجة

ً
يتولى حاليا إدارة شركة أمانة مجلس إدارة مؤلف من ( )7أعضاء وهم على النحو التالي:
  (6):مقر لودجلاأعضاء مجلس إدارة شركة أمانة
االسم

المنصب

محمود بن محمد الطوخي

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالله بن عثمان المو�سى

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدالرحمن بن عبدالله السكران

عضو مجلس اإلدارة

هيثم بن توفيق الفريح

عضو مجلس اإلدارة

نايف بن فيصل السديري

عضو مجلس اإلدارة

بدربن ابراهيم السويلم

عضو مجلس اإلدارة

بييرميشال فرعون

عضو مجلس اإلدارة

المصدر :شركة أمانة

تم االتفاق بموجب اتفاقية االندماج أنه بعـد إتمـام صفقـة االندماج ،سـيتولى إدارة الشـركة الدامجـة مجلـس إدارة مؤلـف مـن ثمانية ( )8أعضاء وفق التالي:
yأربعة ( )4أعضاء من األعضاء الثمانية (ُ )8يرشحون من قبل شركة أمانة ،سواء من أعضاء مجلس إدارة أمانة الحاليين أوغيرذلك ،من بينهم عضو
ُ
واحد ( )1مستقل ،وعضو واحد ( )1يكون رئيس مجلس اإلدارة .وقبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج ،تخطر شركة أمانة شركةعناية باآلتي( :أ) األفراد
ُ
المرشحين من قبل أمانة للعمل كأعضاء في مجلس إدارة الشركة الدامجة ،و(ب) أسماء الثالثة أو أكثرمن أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين في أمانة
عند توقيع اتفاقية االندماج والذين ستسري استقالتهم عند نفاذ قراراإلندماج.
yيجوز لشركة عناية ترشيح أربعة ( )4أعضاء لمجلس إدارة الشركة المندمجة ،من بينهم عضوين ( )2مستقلين و عضو ( )1واحد يكون نائب رئيس
مجلس اإلدارةُ .وتخطرشركة عناية شركة أمانة أسماء األفراد ُ
المقترح ترشيحهم من قبلها للعمل كأعضاء في مجلس إدارة الشركة الدامجة.
ويتـم تعيين األعضاء الجدد بعـد أخـذ موافقـة البنك المركزي السعودي ويجـب الحصـول علـى مصادقـة الجمعيـة العامـة العاديـة للشـركة الدامجـة علـى قـرار التعيين.
ً
كما تم االتفاق بموجب اتفاقية االندماج بأن السـيد /محمود بن محمد الطوخي سيبقى رئيسـا لمجلـس إدارة الشـركة الدامجـة ،في حين سيصبح السيد  /عمرو محمد
ً
خاشقجي نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة الدامجة .كما تم االتفاق بموجب اتفاقية االندماج.
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4الخطط المستقبلية لشركة أمانة فيما يتعلق بنسب الخسائر المتراكمة

تنوي شركة أمانة إطفاء الخسائرالمتراكمة (والبالغة  %95.04من رأس مالها كما في  30سبتمبر2021م) بعد إتمام صفقة االندماج وذلك من خالل استخدام رصيد
عالوة اإلصدارالناتج عن صفقة االندماج وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة بما فيها الجمعية العامة العادية للشركة الدامجة.
ُ
وستبحث شركة أمانة بعد إتمام صفقة االندماج الخيارات األخرى المتاحة التي من الممكن أن تسهم في تخفيض نسب الخسائر المتراكمة إلى رأس مالها والتي قد
تتضمن زيادة رأس مال شركة أمانة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية أو بحث سبل اإلندماج مع شركات تأمين أخرى.
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4نبذة عن عمليات شركة عناية

	)أ(التأسيس

تمت الموافقة على تأسيس شركة عناية كشركة مساهمة سعودية تأسست بموجب قرارمجلس الوزراء رقم ( )224تاريخ1432/07/25هـ (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 ( )403020223528بتاريخ 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 ( )400,000,000ريال سعودي مقسم إلى ( )40,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
بتاريخ 1438/01/17هـ (الموافق 2016/10/18م) وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على تخفيض رأس مالها إلى ( )200,000,000ريال سعودي
مقسم إلى ( )20,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق إلغاء ( )20,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها ( )10رياالت
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 واستثمارالفائض 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 ( )100,000,000ريال سعودي
مقسم إلى ( )10,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق إلغاء ( )10,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها ( )10رياالت
سعودية للسهم الواحد.
بتاريخ 1440/04/05هـ (الموافق 2018/12/12م) وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على زيادة رأس مالها إلى ( )300,000,000ريال سعودي مقسم
إلى ( )30,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد ( )20,000,000سهم بقيمة اسمية
قدرها ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد،
بتاريخ 1441/08/29هـ (الموافق 2020/04/22م) وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على تخفيض رأس مالها إلى ( )150,000,000ريال سعودي
مقسم إلى ( )15,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق إلغاء ( )5,000,0001سهم بقيمة اسمية قدرها ( )10رياالت
سعودية للسهم الواحد.
يبلغ رأس مال شركة عناية الحالي ( )150,000,000ريال سعودي مقسم إلى ( )15,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها ( )10رياالت 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  3528جدة  .21481كما يبلغ عدد الموظفين الذين يعملون في شركة عناية
 121موظف وفق شهادة التأمينات االجتماعية .وبنسبة سعودة قدرها حوالي ( )%57.38وتندرج شركة عناية حاليا النطاق «األخضر المرتفع» من برنامج نطاقات
للسعودة.
	)ب(السنة المالية ومراجعي الحسابات

تبدأ السنة المالية لشركة عناية في األول من ينايروتنتهي في  31ديسمبرفي 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.
	)ج(هيكل الملكية

يبلغ رأس مال شركة عناية ( )150,000,000ريال سعودي مقسم إلى ( )15,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،ويوضح الجدول
أدناه هيكل ملكية شركة عناية كما في تاريخ هذا التعميم:
  (7):مقر لودجلاهيكل الملكية
االسم

نسبة الملكية ()%

شركة ميونخ ري

%15

الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)

%10

الجمهور

%75

اإلجمالي

%100
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	)د(لمحة عامة عن أعمال شركة عناية

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 استثمارأموالها 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.
)ه(المنتجات التأمينية لشركة عناية
  (8):مقر لودجلاالمنتجات التأمينية لشركة عناية
نشاط التأمين الرئي�سي
التأمين الصحي

المنتج التأميني
التأمين الصحي

الوضع الحالي
(كما في تاريخ تعميم المساهمين)

خطاب البنك المركزي السعودي
(المرجع)

تاريخ الموافقة

ترخيص ساري المفعول حتى تاريخ 1445/10/24هـ

ت م ن 20128/32/

1433/09/19هـ

المصدر :شركة عناية

	)و(شرح عن الوثائق التأمينية التي تقدمها شركة عناية

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 بتوفيرالتغطية والحماية التأمينية ،والتزامها بمتطلبات البنك المركزي السعودي فيما
يتعلق بتوفيرالمستندات الالزمة لتحديث أو تعديل أي من هذه المنتجات ووثائقها.
  (9):مقر لودجلاالوثائق التأمينية التي تقدمها شركة عناية
نشاط التأمين الرئي�سي

التأمين الصحي

المنتج التأميني

شرح مبسط عن الوثيقة التأمينية

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 والمراكزالطبية.

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

	)ز(المخصصات الفنية (االحتياطيات)

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 الخبيـراإلكتواري متضمنـة التزامـات شـركة عناية ويشـمل ذلـك المخصصات الفنيـة التاليـة:
yأقساط تأمين غيرمكتسبة
yمطالبات تحت التسوية
yمطالبات متكبدة غيرمبلغ عنها
yاحتياطي عجزأقساط تأمين
yاحتياطات فنية أخرى
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	)ح(الهيكل التنظيمي لشركة عناية
الشكل رقم ( :)2الهيكل التنظيمي لشركة عناية

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﳉﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﱰﺷﻴﺤﺎت

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﳉﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺪﻳﺮ اﻻﻟﱱام

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﳉﻨﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﱪاﱐ

ﻣﺪﻳﺮ
ﺷﺆون
اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ
اﻟﺴﱪاﱐ

اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻷﻛﺘﻮاري

اﻠﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺎﱄ

ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻣﺪﻳﺮ
ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﴩﻳﺔ

المصدر :شركة عناية

	)ط(أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لشركة عناية

يتولـى إدارة شـركة عناية مجلـس إدارة يتألـف مـن ( )8أعضاء يتـم تعيينهـم مـن قبـل الجمعيـة العامـة العاديـة .ولـدى مجلـس إدارة شـركة عناية لجان فرعية تشمل اللجنة
التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة إدارة المخاطرولجنة 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 ( )8أعضاء معينين للدورة الممتدة من تاريخ 2021/03/08م إلى 2024/01/07م ،على النحو
التالي:
  (10):مقر لودجلاأعضاء مجلس إدارة شركة عناية
المنصب

التمثيل

نسبة الملكية في شركة عناية

االسم

رئيس مجلس اإلدارة

بصفة شخصية

-

فيصل فاروق محمد تمر

نائب رئيس مجلس االدارة

بصفة شخصية

%0.0008333

خالد عابد حسني قامه

عضو مجلس إدارة

بصفة شخصية

-

الدانا خالد احمد الجفالي

عضو مجلس إدارة

بصفة شخصية

%0.6666666

كورنيليوس ألكسندرلونس أنكيل

عضو مجلس إدارة

شركة ميونخ ري األلمانية

-

حمد عبدالله آل علي المحياس

عضو مجلس إدارة

شركة ضمان اإلماراتية

-

محمد عبدالله جعفرالدار

عضو مجلس إدارة

بصفة شخصية

-

عبدالله محسن النمري

عضو مجلس إدارة

بصفة شخصية

-

عمرو محمد خالد خاشقجي
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ويبين الجدول التالي أعضاء اإلدارة التنفيذية لشركة عناية وعدد نسبة األسهم التي يملكونها في شركة عناية:
  (11):مقر لودجلاأعضاء اإلدارة التنفيذية لشركة عناية
االسم
سلطان محمد عبد الرؤوف

نسبة الملكية في شركة عناية

المنصب
الرئيس التنفيذي

-

المديرالمالي

-

مازن جميل علي شهاوي

مديرااللتزام المكلف و مديرإدارة المراجعة الداخلية

-

وجدان عبدالعزيزباخريبة

مديرإدارة الموارد البشرية المكلف

-

ريان النزهة

مديرإدارة االمن السيبراني المكلف

-

عبدالجبارالمربعي

مديرإدارة العناية بالعمالء

-

أليكساندرساجرليفيفر

اإلكتواري الداخلي

-

توماس رين

مديراإلدارة الفنية

-

سامي المالكي

مديرإدارة المبيعات

-

رامي إبراهيم المدهون

*

المصدر :تداول وشركة عناية
*شغل رامي المدهون منصب المديرالمالي في شركة عناية من تاريخ 2021/01/01م ،وقد قدم استقالته من شركة عناية بتاريخ 2021/08/31م وتم قبولها.

-4

4تقييم شركة عناية وشركة أمانة

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
قراراالندماج ،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 (« )7-5-6ملخص شروط إتمام صفقة
االندماج» من هذا التعميم).
لقد خضعت المناقشات ما بين الشركتين والتي أجريت حول معامل المبادلة ألحكام مذكرة التفاهم غيرالملزمة 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 قرارنهائي 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  30سبتمبر 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:
  (12):مقر لودجلاتقييم شركة عناية وشركة أمانة
شركة أمانة

شركة عناية

الشركة الدامجة

القوائم المالية المنتهية كما في  30سبتمبر2020م
القيمة الدفترية لحقوق الملكية

133,654,000

125,441,000

259,095,000

التعديالت المتفق عليها بين الشركتين والمستخرجة من تقاريرالفحص المنهي النافي للجهالة

()33,362,000

()3,100,000

ال ينطبق

القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية

100,292,000

122,341,000

ال ينطبق

%45

%55

الملكية في الشركة الدامجة

%100

عدد أسهم شركة أمانة

13,000,000

عدد أسهم شركة عناية

15,000,000

معامل المبادلة مقابل كل ( )1سهم مملوك في شركة عناية

1.05720160

عدد األسهم التي ستصدرلصالح مساهمي شركة عناية (أسهم العوض)

15,858,024

إجمالي عدد أسهم الشركة الدامجة (بعد إتمام صفقة االندماج)

28,858,024
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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 ( )14والجدول رقم ( ))15وقامت 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:
  (13):مقر لودجلاالتعديالت المتفق عليها بين الشركتين والمستخرجة من تقارير الفحص المهني النافي للجهالة
شركة عناية

شركة أمانة
التعديل

التعديل

القيمة

مخصصات إضافية مقابل ذمم مدينة قائمة مستحقة من قبل شركات إعادة تأمين
لمدة تزيد عن  360يوم

()20,523,000

مخصصات إضافية مقابل ذمم مدينة قائمة مستحقة لمدة بين  90يوم و 360يوم

()2,041,000

مخصصات مقابل ذمم مدينة قائمة لمدة تزيد عن  360يوم

()10,558,000

مخصصات ذمم مدينة متعلقة بمصاريف قانونية.

()240,000

إجمالي التعديالت المتفق عليها بين الشركتين والمستخرجة من تقاريرالفحص المنهي
النافي للجهالة

()33,362,000

مخصصات إضافية لديون مشكوك في تحصيلها

إجمالي التعديالت المتفق عليها بين الشركتين
والمستخرجة من تقاريرالفحص المنهي النافي للجهالة

القيمة

()3,100,000

()3,100,000

المصدر :تقاريرالعناية 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
سبتمبر2020م:
  (14):مقر لودجلاالتعديالت المقترحة عىل القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة عناية كما يف 2020/09/30م
قيمة التعديل المقترح
إضافات ( /استبعادات)

البيان

1

انخفاض القيمة الدفترية الستثمارات السندات

()3,782,000

لم تقم شركة عناية باختبار انخفاض القيمة الدفترية للسندات التي تملكها ضمن بند
االستثمارات مقارنة بقيمتها العادلة ،وقد أجرى المستشار المالي للفحص النافي للجهالة
هذا االختبار وتبين أن هناك انخفاض بقيمة ( )3.78مليون ريال سعودي وقد اقترح تخفيض
القيمة الدفترية لحقوق الملكية (كما في نهاية سبتمبر 2020م) لشركة عناية لعكس هذه
االنخفاض في قيمة هذه السندات.

2

مخصصات إضافية لديون مشكوك في تحصيلها

()4,748,000

3

استبعادات متعلقة بغرامات مالية مفروضة من
الجهات الرقابية

()220,000

4

مخصص إضافي لضريبة القيمة المضافة (يعكس
احتمال مطالبات ضريبة قيمة مضافة إضافية)

()26,000

رقم

الموضوع

يتعلق هذا التعديل بما يلي:
yمخصص إضافي مقابل ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة ( )748,000ريال سعودي
وذلك فيما يتعلق برصيد الذمم المدينة الخاص بأحد عمالء شركة عناية (الشركة
االلكترونية لالتصاالت الدولية) حيث أن هذا الرصيد يعود لوثيقة تأمين منتهية
الصالحية ،وتقوم شركة عناية بمتابعة تحصيلها.
yمخصص إضافي مقابل ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة ( )4,000,000ريال
سعودي وذلك فيما يتعلق باتفاقية فائض الخسارة مع شركة إعادة التأمين وهي
مجموعة إعادة التأمين األمريكية( .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة عامل الخطر
رقم (« )8-2-2المخاطر المرتبطة بارتفاع الذمم المدينة لمعيدي التأمين»
والقسم الفرعي رقم (« )5-1-6-5ذمم معيدي تأمين مدينة» من القسم رقم ()5
«المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة» من هذا التعميم).
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  30سبتمبر
2020م وبالتالي لم يتم احتسابها كمصاريف خالل الفترة المذكورة ،وهي على النحو التالي:
yفي شهر2020/11م فرض البنك المركزي السعودي عقوبة مالية قدرها  200ألف ريال
سعودي على شركة عناية بسبب عدد من المخالفات للوائح البنك المركزي السعودي.
yفي شهر 2020/11م ،فرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على شركة
عناية غرامة مالية بلغت قيمتها  20ألف ريال بسبب قيام شركة عناية بتسريح عدد من
موظفيها خالل فترة جائحة كورونا.
(لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة عامل الخطررقم (« )16-2-2المخاطرالمتعلقة بعدم
التزام شركة عناية بالمتطلبات النظامية» من هذا التعميم).
نتيجة للفحص الضريبي ،أو�صى مستشار الفحص المالي النافي للجهالة بإضافة تعديل
للقيمة الدفترية لحقوق الملكية لعكس المطالبات اإلضافية المحتملة لقيمة ضريبة القيمة
المضافة على شركة عناية.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة عامل الخطررقم (« )24-2-2المخاطرالمتعلقة بضريبة
القيمة المضافة» من هذا التعميم.
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جامدنالا ةقفص

رقم

الموضوع

قيمة التعديل المقترح
إضافات ( /استبعادات)

البيان
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:
yالقضية األولى :وتتعلق بالمطالبات بالمتعلقة بقضية المبنى الرئي�سي لشركة عناية
والمرفوعة من قبل مالك المبنى على شركة عناية ،وتبلغ قيمة المطالبات المتعلقة
بالقضية ( 1,648,000ريال سعودي)

5

مخصص قضايا قانونية قائمة

()1,703,000

6

دفعة الضمان المتعلقة بعقد إيجارالمبنى الرئي�سي
لشركة عناية

()185,000

7

التأثيرالمتوقع نتيجة للوظائف الشاغرة لدى شركة
عناية

()804,000

8

التأثيرالمتوقع نتيجة لعدم وجود وثيقة تأمين لدى
شركة عناية على ممتلكاتها من مباني ومعدات ضد
الخسائرأو التلفيات.

()2,004,000

9

المصاريف المستحقة بتذاكرسفرموظفي شركة
عناية

()111,000

تتعلق بعدم تسجيل مصاريف مستحقة لتذاكر سفر موظفي شركة عناية خالل الفترات
(2017م2018 ،م2019 ،م ،والتسعة أشهر من العام 2020م) حيث تقوم شركة عناية
ً
بتسجل المصروف في وقت دفعة نقديا .ويرى مستشارالفحص المالي النافي للجهالة أن أفضل
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 سبتمبر2020م) لشركة عناية لعكس تلك المصاريف المستحقة.

10

المصاريف المستحقة بأتعاب عقود استشارية قائمة

()515,000

تتعلق بالعقود االستشارية القائمة على شركة عناية والمتعلقة بتطبيق المعايير المحاسبية
الدولية (رقم  9ورقم  .)17حيث 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.

11

احتياطي أقساط التأمين غيرالمكتسبة

()235,000

بحسب رأي المستشار االكتواري للفحص النافي للجهالة ،فإن احتياطي أقساط التأمين
غير المكتسبة والمسجل في القوائم المالية لشركة عناية عن الفترة المنتهية في  30سبتمبر
2020م ،أقل مما أظهرته الدراسة االكتوارية بنسبة ضئيلة تقدربـ .%0.3

12

احتياطي عجزأقساط تأمين

()1,949,000

أظهر تقرير الفحص االكتواري النافي للجهالة ،بأن هناك اختالفات في تقدير االحتياطي
المخصص لعجز أقساط التأمين فيما بين ما تم احتسابه بموجب تقرير الفحص االكتواري
وما تم إعداده من قبل الخبير االكتواري لشركة عناية ،ويعود ذلك الختالف الطرق
المستخدمة في احتسابه.

13

احتياطي المطالبات تحت التسوية.

()53,000

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.

14

احتياطي المطالبات المتكبدة وغيرالمبلغ عنها،

()6,577,000

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
مستشارالفحص االكتواري النافي للجهالة بأن الطريقة المتبعة من قبل شركة عناية تتناسب
مع المعاييرالعامة االكتوارية في هذا الخصوص.

yالقضية الثانية :وتتعلق بقضية عمالية مرتبطة بمطالبات أحد عاملي شركة عناية
نتيجة إنهاء خدماته ،وتبلغ قيمة المطالبات المتعلقة بالقضية ( 55,000ريال سعودي)
(لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة عامل الخطر رقم (« )20-2-2المخاطر المتعلقة
بالقضية المتعلقة مع الجهة المالكة لمبنى اإلدارة الرئيسية لشركة عناية» ،وعامل الخطر
رقم (« )7-2-2المخاطر المرتبطة بمطالبات قضايا عمالية قائمة على شركة عناية»،
والقسم رقم (« )8-6الدعاوى القضائية والمطالبات على شركة عناية» من هذا التعميم).
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.
(لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة عامل الخطر رقم (« )20-2-2المخاطر المتعلقة
بالقضية المتعلقة مع الجهة المالكة لمبنى اإلدارة الرئيسية لشركة عناية» من هذا
التعميم).
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.
(لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة عامل الخطر رقم (« )٢٣-2-2المخاطر المتعلقة
بالوظائف الرئيسية الشاغرة لدى شركة عناية»).
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تم االقتراح من قبل مستشار الفحص المالي النافي للجهالة بتخفيض القيمة الدفترية
لحقوق الملكية (كما في نهاية سبتمبر 2020م) لشركة عناية لعكس مصروف متعلق بالتكلفة
التأمينية المتوقعة على ممتلكات شركة عناية من مباني ومعدات ضد الخسائرأو التلفيات.
(لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة عامل الخطر رقم (« )15-2-2المخاطر المرتبطة بعدم
وجود تأمين ممتلكات والمعدات لشركة عناية» من التعميم).

جامدنالا ةقفص

رقم

15

الموضوع

مخصص مصاريف تسوية المطالبات

قيمة التعديل المقترح
إضافات ( /استبعادات)

البيان

()2,013,000

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 ( )%5من مجموع إجمالي المطالبات القائمة
ً
مضافا إليها احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها ،في حين يرى مستشار الفحص
االكتواري النافي للجهالة أن يجب احتسابه بواقع ( )%10من مجموع إجمالي احتياطي
ً
المطالبات المتكبدة وغيرالمبلغ عنها مضافا إيها  %50من إجمالي المطالبات القائمة.

إجمالي التعديالت المقترحة على القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة عناية كما في  30سبتمبر
2020م

()24,925,000ريال سعودي

قيمة التعديالت على القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة عناية والمتفق عليها من قبل شركة
أمانة وشركة عناية

( )3,100,000ريال سعودي

المصدر :تقاريرالعناية المهنية النافية للجهالة

تمت مناقشة مخرجات تقاريرالعناية 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 ( ،)14وتعود 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
سبتمبر2020م:
  (15):مقر لودجلاالتعديالت المقترحة عىل القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة أمانة كما يف 2020/09/30م
رقم

الموضوع

قيمة التعديل المقترح
إضافات ( /استبعادات)

البيان

()530,000

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
ً
على إجمالي أرصدة الذمم المدينة لمعيدي التأمين عوضا عن احتسابها على صافي الذمم المدينة
لمعيدي التأمين.
أو�صى مستشارالفحص المالي النافي للجهالة المعين من قبل شركة عناية بتكوين مخصص إضافي
بقيمة ( )20.5مليون ريال سعودي لمقابلة الخسائر المتحققة من عدم إمكانية شركة أمانة من
تحصيل تلك الذمم من شركات إعادة التأمين.

1

مخصصات معيدي التأمين

2

مخصصات أضافية للذمم المدينة القائمة
والمستحقة من شركات إعادة تأمين لمدة تزيد عن
 360يوم

()20,523,000

3

مخصصات إضافية للذمم المدينة القائمة
والمستحقة لمدة بين  90يوم و 360يوم

()2,041,000

أو�صى مستشارالفحص المالي النافي للجهالة المعين من قبل شركة عناية بتكوين مخصص إضافي
بقيمة ( )2.04مليون 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  360يوم

()10,558,000

أو�صى مستشار الفحص المالي النافي للجهالة المعين من قبل شركة عناية بتكوين مخصص
إضافي للذمم المدينة القائمة والمستحقة لمدة تزيد عن  360يوم ،حيث أن شركة عناية تقوم
باحتساب المخصص بنسبة ( )%100للذمم المدينة القائمة (التي تزيد أعمارها عن  360يوم) في
حين تصل النسبة الفعلية لدى شركة أمانة ( )%79.6لنفس أعمارالذمم المدينة .وبتطبيق نفس
النسبة ( )%100على 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�صى 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 وغيرمحصلة 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.
ويرى مستشار الفحص المالي النافي للجهالة المعين من قبل شركة عناية بأن يتم تخفيض
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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رقم

الموضوع

7

مخصصات ذمم مدينة متعلقة بمصاريف قانونية.

8

فوارق مخصصات فنية

قيمة التعديل المقترح
إضافات ( /استبعادات)

البيان

()240,000

أو�صى مستشار الفحص المالي النافي للجهالة المعين من قبل شركة عناية بتكوين مخصص
مقابل مبالغ مدينة تقدربـ ( )240ألف 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

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  30سبتمبر2020م

( )62,171,000ريال سعودي

قيمة التعديالت على القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة
أمانة والمتفق عليها من قبل شركة أمانة وشركة عناية

( )33,362,000ريال سعودي

المصدر :تقاريرالعناية المهنية النافية للجهالة

تمت مناقشة مخرجات تقاريرالعناية 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 ( ،)15وتعود 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.
  (16):مقر لودجلاطريقة احتساب معامل المبادلة
البند
تقييم الشركة الدامجة «بعد عملية االندماج»
نسبة ملكية شركة أمانة في الشركة الدامجة «بعد عملية
االندماج»
نسبة ملكية شركة عناية في الشركة الدامجة «بعد عملية
االندماج»
عدد األسهم الجديدة لمساهمي شركة أمانة الحاليين «بعد
عملية االندماج»
عدد األسهم الجديدة لمساهمي شركة عناية

معامل المبادلة كل ( )1سهم مملوك في شركة عناية

اإليضاح
تقييم شركة أمانة  +تقييم شركة عناية
تقييم شركة أمانة
تقييم الشركة الدامجة «بعد عملية االندماج»
تقييم شركة عناية
تقييم الشركة الدامجة «بعد عملية االندماج»
كما هو قبل زيادة رأس المال ثالثة عشرمليون ( )13,000,000سهم عادي.
عدد األسهم لمساهمي شركة أمانة بعد االندماج
نسبة ملكية شركة أمانة في الشركة الدامجة بعد االندماج

 -عدد األسهم لمساهمي شركة أمانة الحاليين بعد االندماج

ُ
عدد األسهم التي سوف تصدرلصالح مساهمي شركة عناية لغرض االندماج
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
( )15,858,024سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ ( )10عشر رياالت سعودية للسهم الواحد لصالح المساهمين في شركة عناية .ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لألسهم
الجديدة ً
بناء على معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم شركة أمانة البالغ ( )64.38ريال 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 ( )1,020,939,585ريال سعودي .وسيتم تحديد
إجمالي القيمة السوقية لألسهم الجديدة التي سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة أمانة في وقت الحق ً
بناء على سعر اإلغالق لسهم شركة أمانة في آخر يوم تداول
يسبق تاريخ نفاذ قراراالندماج.
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  (17):مقر لودجلاقيمة العوض حسب سعر سهم شركة أمانة ومقارنتها بالقيمة السوقية لشركة عناية
عدد األسهم التي سوف تصدرلصالح مساهمي شركة عناية (أسهم العوض)

القيمة السوقية لشركة عناية في تاريخ (2021/04/28م) وهو آخريوم تداول سبق
تاريخ إبرام اتفاقية االندماج

 15,858,024سهم عادي
ً
( )1,020,939,585ريال سعودي ،علما بأن سعراإلغالق لشركة أمانة بلغ ( )64.38ريال
سعودي.
ً
( )609,000,000ريال سعودي ،علما بأن سعراإلغالق لشركة عناية بلغ ( )40.60ريال سعودي،
وعدد األسهم المصدرة للشركة خمسة عشرمليون ( )15,000,000سهم عادي.

نسبة الفرق بين القيمة السوقية لشركة عناية وإجمالي العوض مقابل االندماج في
تاريخ (2021/04/28م) وهو آخريوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج

ارتفاع بنسبة  %67.64في 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.

القيمة االجمالية للعوض بحسب سعرإغالق شركة أمانة في تاريخ
(2021/04/28م) آخريوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج

-5

4تقييم شركة اإلنماء اللستثمار لكل من شركة أمانة وشركة عناية

قيمت شركة اإلنماء لالستثمار(بصفتها المستشارالمالي 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  30سبتمبر 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 والمشارإليها أعاله ،قامت اإلنماء لالستثمارباستخدام منهجيات أخرى لتقييم كل من شركة أمانة وشركة عناية وذلك باألخذ
بعين االعتبارمايلي:
yالقيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة أمانة وشركة عناية كما في  31ديسمبر2020م.
yالقيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة أمانة وشركة عناية كما في  30سبتمبر2020م.
yالقيمة السوقية للشركتين وذلك باستخدام أسعارتداول الشركتين المرجحة بأحجام التداول ( )VWAPآلخرسنة تسبق توقيع اتفاقية االندماج
والموقعة بتاريخ 2021/04/29م.
ُ
تجدر اإلشارة إلى أنه تم تقييم الشركتين دون األخذ بعين اإلعتبار أي من تعديالت الفحص النافي للجهالة المالي والقانوني والضريبي واالكتواري ،حيث أن التعديالت
ً
ً
الناتجة عن الفحص النافي للجهالة يتم التفاوض عليها تجاريا وفنيا بين الشركتين.
ولغايات الوصول لقيمة الشركتين تم تحديد أوزان نسبية لكل منهجية من المنهجيات أعاله وذلك على النحو التالي:
  (18):مقر لودجلااألوزان النسبية لكل منهجية تقييم مستخدمة
الوزن النسبي

المنهجية
القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة أمانة وشركة عناية كما في  31ديسمبر2020م

%60

القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة أمانة وشركة عناية كما في  30سبتمبر2020م

%20

القيمة السوقية للشركتين وذلك باستخدام أسعارتداول الشركتين المرجحة بأحجام التداول ( )VWAPآلخرسنة تسبق توقيع اتفاقية االندماج

%20

كما يوضح الجدول التالي تفاصيل القيمة التقديرية للشركتين باستخدام المنهجيات المشارإليها أعاله:
  (19):مقر لودجلاملخص التقييم باستخدام منهجيات تقييم أخرى لتقييم لكل من شركة أمانة وشركة عناية
أمانة

عناية

القيمة المرجحة لشركة
أمانة باستخدام كل
منهجية

القيمة المرجحة لشركة
عناية باستخدام كل
منهجية

القيمة الدفترية لحقوق الملكية
كما في  31ديسمبر2020م

92,239,000

121,735,000

55,343,400

73,041,000

القيمة الدفترية لحقوق الملكية
كما في  30سبتمبر2020م

133,654,000

125,441,000

26,730,800

25,088,200

القيمة السوقية للشركتين وذلك
باستخدام أسعارتداول الشركتين
المرجحة بأحجام التداول
( )VWAPآلخرسنة تسبق توقيع
اتفاقية االندماج)

760,718,798

القيمة
التقديرية
لشركة أمانة

234,217,960
491,110,511

152,143,760

القيمة
التقديرية
لشركة عناية

196,351,302

98,222,102

المصدر :القوائم المالية للشركتين ،تداول ،تحليل شركة اإلنماء لالستثمار

يعود االختالف ما بين نتائج منهجيات التقييم األخرى (الموضحة في الجدول رقم ( )19أعاله) لكل من شركة أمانة وشركة عناية مقارنة بالتقييم المتفق عليه بموحب
ً
اتفاقية االندماج ،إلى التغيرالكبيرفي سعرسهمي الشركتين وخاصة سعرسهم شركة أمانة خالل االثني العشرشهرا التي تسبق توقيع اتفاقية االندماج.
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ً
بمقارنة المتوسط المرجح لسعر سهم كل شركة بأحجام التداول الخر إثنا عشر شهرا تسبق توقيع اتفاقية االندماج مع سعر إغالق سهم كل شركة بنهاية يوم تداول
(2020/04/28م) (وهو التاريخ الذي يأتي قبل سنة كاملة من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج) ،فقد ارتفع سعر سهم شركة أمانة بنسبة  %184في حين بلغ االرتفاع في
سعرسهم شركة عناية مانسبته .%73
وبموجب منهجيات التقييم األخرى والموضحة في الجدول رقم ( )19أعاله ستصبح نسبة ملكية مساهمي شركة عناية في الشركة الدامجة ( )%53في الشركة الدامجة
في حين ستصبح نسبة ملكية مساهمي شركة أمانة ( )%47في 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 ( %73وهي 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 ( )%53في حين ستصبح نسبة ملكية مساهمي شركة أمانة ( )%47في الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج ،والتي تعد قريبة نسبيا
من نسب الملكية المتفق عليها بموجب اتفاقية االندماج والموضحة في الجدول رقم (« )12تقييم شركة عناية وشركة أمانة» .وعليه فإن شركة اإلنماء لالستثمارترى
أن معامل المبادلة المتفق عليه بين الشركتين بموجب اتفاقية االندماج هو عادل لشركة أمانة من وجهة نظرمالية.
كما قدمت شركة اإلنماء لالستثمار(بصفتها المستشارالمالي لشركة أمانة في صفقة االندماج) رأيها بتاريخ 1442/09/17هـ (الموافق 2021/04/29م) ،لمجلس إدارة
ً
شركة أمانة والذي يفيد أنه وفي تاريخ تقديم الرأي ،وفقا للعوامل واالفتراضات الموضحة فيه ،حيث ترى شركة اإلنماء لالستثمارأن معامل المبادلة المتفق عليه بين
ّ
والمبين في اتفاقية االندماج هو عادل لشركة أمانة من وجهة نظر مالية .ولقد تم إرفاق نسخة من الرأي المقدم من قبل شركة اإلنماء لالستثمار لمجلس
الشركتين
ّ
إدارة شركة أمانة بتاريخ 1442/09/17هـ (الموافق 2021/04/29م) كملحق لهذا التعميم (ملحق رقم  ،)3ويبين فيه االفتراضات واإلجراءات والقيود التي استندت
عليها شركة اإلنماء لالستثمارإلصدارهذا 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
ً
ً
أو غيرها ،علما بأن صفقة االندماج خاضعة للشروط المحددة في اتفاقية االندماج (فضال راجع القسم الفرعي (« )5-6البنود والشروط الجوهرية المسبقة أو
التعهدات الواردة في اتفاقية االندماج» من القسم رقم (« )6المعلومات القانونية»).

-6

4تفاصيل األطراف ذوي العالقة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يف االندماج

ال تنطوي هذه الصفقة على وجود أي أطراف ذوي عالقة.

-7

4هيكل الملكية قبل زيادة رأس المال وبعدها

  (20):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة أمانة قبل وبعد إتمام صفقة االندماج
المساهم

قبل إتمام صفقة االندماج

بعد إتمام صفقة االندماج

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

شركه أمانة الخليج للتامين ش .م.ب

1,772,975

%13.64

1,772,975

%6.14

شركة ميونخ ري

ال يوجد

2,378,704

%8.24

الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)

ال يوجد

1,585,802

%5.50

الجمهور

11,227,025

%86.36

23,120,543

%80.12

اإلجمالي

13,000,000

%100

28,858,024

%100

المصدر :شركة أمانة وشركة عناية وتداول
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4القوائم المالية االفتراضية لشركة أمانة بعد االندماج

إن المعلومات المالية االفتراضية الموحدة التالية واإليضاحات ذات الصلة والمعدة من قبل شركة أمانة بمساعدة مستشارالقوائم المالية االفتراضية (شركة بيكر
تيلي م ك م -محاسبون قانونيون) تتناول إيضاح التأثيرات الجوهرية لعملية االندماج بين شركة أمانة وشركة عناية على قائمة المركزالمالي التاريخي الموحد وقائمة
الدخل التاريخية الموحدة بتاريخ  31ديسمبر 2020م بافتراض أن االندماج المقترح قد وقع بالفعل بتاريخ  1يناير 2020م وفق الهيكل الذي سينتج عنه االندماج
ً
وذلك بعد إجراء التعديالت الالزمة وفقا لإليضاحات المرفقة على المعلومات المالية االفتراضية .يستند عرض المعلومات المالية االفتراضية على افتراضات تصورية
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  31ديسمبر 2020م ،وفيما يلي ملخص للقوائم المالية
االفتراضية الموحدة:
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4قائمة المركز المالي االفتراضية للشركة الدامجة كما يف  31ديسمبر 2019م (غير مراجعة)

شركة أمانة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي التصورية (غير المراجعة)
كما يف  31ديسمبر 2020م

(ألف ريال سعودي)
(إيضاح )3
الموجودات
النقدية وما في حكمها

249,209

ودائع قصيرة األجل

80,068

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي

178,514

حصة معيدي التأمين من األقساط غيرالمكتسبة

2,056

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

11,882

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غيرالمبلغ عنها

2,701

تكاليف إكتتاب مؤجلة

14,240
130,293

استثمارات
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

28,291

شهرة

965,875

ممتلكات ومعدات
حق استخدام األصول
أصول غيرملموسة

8,149
2,743
1,982

ودائع نظامية

58,500

عوائد مستحقة على الوديعة النظامية

7,253

مجموع الموجودات

1,741,756

المطلوبات
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

109,106

ذمم معيدي التأمين دائنة

22,550

أقساط التأمين غيرالمكتسبة

208,604

عمولة إعادة التأمين غيرالمكتسبة

456

المطالبات تحت التسوية

74,968

المطالبات المتكبدة غيرالمبلغ عنها

71,122

احتياطي عجزأقساط تأمين
احتياطيات فنية أخرى

30,257
5,121

التزامات عقود اإليجار

2,218

مطالبات حاملي الوثائق دائنة

1,284

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

9,516

الزكاة وضريبة الدخل

18,673

توزيعات الفائض المستحقة

779

عوائد عموالت مستحقة للبنك المركزي السعودي

7,253

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

561,907

رأس المال

288,580

عالوة إصدار

929,030

خسائرمتراكمة

()37,503

احتياطي إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة المتعلق بعمليات التأمين

()1,743

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1,485
1,179,849
1,741,756
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4قائمة الدخل االفتراضية للشركة الدامجة كما يف  31ديسمبر 2019م (غير مراجعة).

شركة أمانة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل التصورية (غير المراجعة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

(ألف ريال سعودي)
(إيضاح )3
اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إعادة التأمين المسندة
مصاريف فائض الخسارة
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرفي إجمالي أقساط التأمين غيرالمكتسبة
التغيرفي حصة معيدي التأمين من إجمالي أقساط التأمين غيرالمكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عمولة إعادة التأمين
إيرادات اكتتاب األخرى
صافي اإليرادات
تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
التغيرفي إجمالي المطالبات تحت التسوية
التغيرفي حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
التغيرفي المطالبات المتكبدة غيرالمعلن عنها
التغيرفي حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غيرالمعلن عنها
صافي المطالبات المتكبدة
تكاليف اقتناء وثائق التأمين
احتياطي عجزأقساط التأمين
االحتياطيات الفنية األخرى
مصاريف اكتتاب أخرى
إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب ،صافي
صافي دخل اإلكتتاب
مصاريف تشغيلية أخرى
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مصاريف إدارية وعمومية
دخل استثمارات وعموالت
أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
أرباح غيرمحققة من االستثمارات
توزيعات ارباح
اطفاء الخصومات ،صافي
إبرادات أخرى
إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى ،بالصافي
إجمالي الخسارة للسنة قبل الفائض المنسوب والزكاة وضريبة الدخل
الفائض المنسوب إلى عمليات التأمين
إجمالي الخسارة للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
مصروف الزكاة
إجمالي الخسارة للسنة المنسوبة إلى المساهمين
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (باأللف)
خسارة السهم (بالريال السعودي لكل سهم)
خسارة السهم األساسية
خسارة السهم المخفضة
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495,393
()5,361
()44,637
445,395
()31,773
()2,810
410,812
1,992
10,786
423,590
()360,262
28,732
()331,530
()2,978
()3,878
()24,367
()1,048
()363,801
()30,757
2,498
7,279
()19,529
()404,310
19,280
()23,361
()101,625
10,827
2,223
186
108
159
3,019
()108,464
()89,184
()89,184
()1,066
()90,250
28,858
()3,13
()3,13
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شركة أمانة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الشامل التصورية (غير المراجعة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

(ألف ريال سعودي)
(إيضاح )3
إجمالي الخسارة للسنة المنسوبة إلى المساهمين

()90,250

(الخسارة الشاملة األخرى) الدخل الشامل اآلخر:
بنود قد يعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة:
صافي التغيرفي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

648

محول من احتياطي القيمة العادلة إلى الدخل للسنة

()2,223
()1,575

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة:
الخسارة االكتواراية على منافع نهاية الخدمة

784

اجمالي الخسارة الشاملة للسنة بعد الزكاة وضريبة الدخل

()91,041

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة:
الخسارة االكتواراية على منافع نهاية الخدمة

()1,204

اجمالي الخسارة الشاملة للسنة المنسوبة لعمليات التأمين

()1,204

اجمالي الخسارة الشاملة للسنة المنسوبة إلى المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

()92,245

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (ألف سهم) (إيضاح 3أ)

28,858

خسارة السهم (بالريال السعودي لكل سهم)
خسارة السهم األساسية

()3.20

خسارة السهم المخفضة

()3.20

إجمالي الخسارة للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

()89,184

مصروف الزكاة

()1,066

إجمالي الخسارة للسنة المنسوبة إلى المساهمين

()90,250

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (باأللف)

28,858

خسارة السهم (بالريال السعودي لكل سهم)
خسارة السهم األساسية

()3.13

خسارة السهم المخفضة

()3.13
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4إيضاحات عىل المعلومات المالية االفتراضية الموحدة

شركة أمانة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

1معلومات عن الشركاتشركة 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  3جمادى اآلخر1431هـ (الموافق  17مايو 2010م) ،تعمل الشركة الدامجة بموجب السجل التجاري رقم  1010288711بتاريخ
 10جمادى اآلخر  1431هـ (الموافق  24مايو 2010م) .إن عنوان المركز الرئي�سي المسجل للشركة هو شارع صالح الدين األيوبي ،ص.ب  ،27986الرياض ،11427
المملكة العربية السعودية.
إن أهداف الشركة الدامجة هي مزاولة أعمال التأمين بما يتفق مع نظام األساس واألنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية.
في  31يوليو 2003م( ،الموافق  2جمادى اآلخر1424هـ) ،صدرقانون 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،
ً
ترخيصا 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 غيرالعادية التي عقدت بتاريخ  23رمضان 1438هـ الموافق  18يونيو 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  / 98س بتاريخ  16ربيع األول 1433هـ (الموافق  8فبراير2012م) .تعمل الشركة المندمجة بموجب السجل التجاري رقم 4030223528
بتاريخ  27ربيع األول  1433هـ (الموافق  19فبراير2012م) .إن عنوان المركزالرئي�سي المسجل للشركة عناية في شارع األميرسلطان ،حي الروضة ،ص.ب  ،3528جدة
 ،23435المملكة العربية السعودية.
ً
تتمثل األنشطة الرئيسية الشركة المندمجة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به وفقا للنظام األسا�سي للشركة واألنظمة المعمول بها في المملكة
العربية السعودية ،تم ترخيص الشركة لالكتتاب في أعمال التأمين الطبي فقط.
في  27رجب 1432هـ (الموافق  29يونيو 2011م) ،صدرقرارملكي الملكي رقم (م  )49 /بقانون مراقبة شركات التأمين التعاونية (قانون التأمين) .في  27فبراير2012م،
ً
ترخيصا للشركة لممارسة
منح البنك المركزي السعودي(«ساما») ،باعتبارها السلطة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق وإدارة قانون التأمين والئحته التنفيذية،
أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية.
االندماج المحتمل بين شركة أمانة وشركة عناية

في  29ربيع األول 1442هـ (الموافق  15نوفمبر2020م) ،وقعت شركة أمانة مذكرة تفاهم غيرملزمة مع شركة عناية وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
باإلضافة إلى مذكرة التفاهم المذكورة أعاله ،في  29أبريل 2021م( ،الموافق  17رمضان  1442هـ) ،وقع الطرفان اتفاقية اندماج ملزمة («اتفاقية االندماج») والتي
ً
بموجبها سيتم دمج شركة عناية مع شركة أمانة وسيتم تحويل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة ،وفقا لقانون الشركات الصادر عن وزارة التجارة
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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شركة أمانة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

2-أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية

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  1يناير2020م.
في  8ديسمبر 2020م ،أعلنت شركة أمانة عن توصية مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في  7ديسمبر 2020م بدعوة الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس
مال شركة أمانة من  24مليون سهم إلى  13مليون سهم ،أي تم تخفيضة بنسبة  %45٫833إلعادة هيكلة رأس مال شركة أمانة لشطب جزء من الخسائر المتراكمة
بمبلغ  110,000,000ريال سعودي .في  25يناير2021م ،استلمت شركة أمانة خطاب البنك المركزي السعودي رقم  42039348بالموافقة 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  23مايو 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  31ديسمبر 2020م (يشار إليها ً
معا باسم «الشركة
الدامجة») كما تم تعديلها لبيان أثرعملية االندماج والتخفيض المقترح المذكور أعاله في رأس مال أمانة.
يتم االندماج عن طريق إصدار 15,858,024سهم بقيمة  10ريال سعودي من قبل شركة أمانة لمساهمي شركة عناية ،بمعامل مبادلة أسهم  1,0572016من 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
المركزالمالي التصورية وقائمة الدخل التصورية تعالجان حالة افتراضية وبالتالي ،ال تمثالن وال تعطيان صورة حقيقية للمركزالمالي 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  31ديسمبر2020م .ال تأخذ المعلومات المالية التصورية في االعتبارآثارالتضافرأو التكاليف المتوقعة المتكبدة لتحقيق هذا التضافرنتيجة االندماج.
تم إعداد المعلومات المالية التصورية وعرضها على أساس السياسات المحاسبية لشركة أمانة كما تم اإلفصاح عنها في قوائمها المالية المراجعة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2020م .إن السياسات المحاسبية التي تستخدمها شركة أمانة كما هو موضح في قوائمها المالية المراجعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ال
ً
جوهريا عن تلك المستخدمة من قبل شركة عناية.
تختلف
3-تعديالت تصورية

التعديالت التصورية مبنية على تقديرات وافتراضات أولية قابلة للتغيير.
أ) تسجيل إصدارأسهم شركة أمانة لمساهمي شركة عناية:
ألغراض المعلومات المالية التصورية ،تم احتساب مقابل االندماج على أساس معامل مبادلة أسهم  1,0572016عدد أسهم عادية في شركة أمانة مقابل سهم واحد
عادي في شركة عناية كما هو موضح أدناه:
عدد األسهم القائمة في عناية

15,000,000

معامل المبادلة (إيضاح 3د)

1,0572016

عدد األسهم التي ستصدرها شركة أمانة

15,858,024

(ألف ريال سعودي)
القيمة االسمية لألسهم المصدرة من شركة أمانة إلى شركة عناية ( 10ريال  /للسهم)

158,580

رأس المال القائم ألمانة المعدل (إيضاح )2

130,000

إجمالي رأس مال أمانة بعد االندماج

288,580
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شركة أمانة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

 -3تعديالت تصورية (تتمة)

ب) تسجيل عالوة إصدارأسهم شركة أمانة التي سيتم إصدارها عند االندماج:
تم احتساب مقابل الشراء على أساس سعر إغالق أمانة  68,58ريال سعودي للسهم في تداول المملكة العربية السعودية بتاريخ  31ديسمبر 2020م كما تم تعديله
ليعكس تأثيرالتخفيض المقترح في رأس مال شركة أمانة على سعرالسهم .يعتبرمقابل الشراء إرشادي وسيتم تعديله ليعكس سعرالسوق ألسهم شركة أمانة في تاريخ
االندماج.
(ريال سعودي)
سعرالسوق في  31ديسمبر2020م (1ب)

37,15
%45,833

عامل تخفيض رأس المال (2ب)
سعرالسوق المعدل في  31ديسمبر2020م (1ب 2-1( /ب))

68,58

(ألف ريال سعودي)
1,087,610

إجمالي المقابل ( 15,858,024سهم بسعر 68.58ريال سعودي  /للسهم)
ً
ناقصا :القيمة االسمية لألسهم التي سيتم إصدارها من أمانة لمساهمي عناية

()158,580

عالوة اإلصدار

929,030

ج) تسجيل الشهرة باعتبارها الزيادة في إجمالي المقابل على صافي أصول شركة عناية كما في  31ديسمبر2020م.
(ألف ريال سعودي)
إجمالي المقابل في حقوق ملكية عناية (1ج)

1,087,610

إجمالي صافي أصول شركة عناية كما في  31ديسمبر2020م (2ج)

()121,735

الشهرة (2ج – 1ج)

965,875

ً
د) معامل المبادلة وفقا التفاقية االندماج:
ً
وفقا لمذكرة التفاهم ،تم احتساب معامل المبادلة المقترح من شركة أمانة على أساس صافي القيمة الدفترية لألسهم المنسوبة إلى مساهمي كل من الشركة الدامجة
والشركة المندمجة كما في  30سبتمبر 2020م بعد عكس التعديالت الناتجة عن الفحص النافي للجهالة على كال الشركتين واالنخفاض الالحق في رأس مال أسهم
الشركة الدامجة (إيضاح .)2
شركة أمانة

شركة عناية

(ألف ريال سعودي)
إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهمين كما في  30سبتمبر2020م

133,654

125,441

تعديالت الفحص النافي للجهالة المتفق عليها (ألف ريال سعودي -غيرمراجعة)

()33,362

()3,100

إجمالي حقوق الملكية المعدلة المنسوبة إلى المساهمين (ألف ريال سعودي غيرمراجعة) (1د)

100,292

122,341

عدد األسهم القائمة (ألف سهم) (د )2

13,000

15,000

القيمة الدفترية المعدلة لكل سهم (ريال سعودي) (1د 2 /د)

7,71

8,16

معامل المبادلة (عدد األسهم العادية في أمانة إلى سهم واحد عادي في عناية)
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شركة أمانة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

 -3تعديالت تصورية (تتمة)

ه) قائمة المركزالمالي التصورية (غيرمراجعة)

إيضاح

شركة أمانة

شركة عناية

(«الشركة الدامجة»)

(«الشركة المندمجة»)

(مراجعة تاريخية)

تعديالت

تصورية

تصورية

(غيرمراجعة)

(ألف ريال سعودي)
الموجودات
النقدية وما في حكمها

133,983

115,226

-

249,209

ودائع قصيرة األجل

40,000

40,068

-

80,068

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي

129,207

49,307

-

178,514

حصة معيدي التأمين من األقساط غيرالمكتسبة

2,056

-

-

2,056

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

11,763

119

-

11,882

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غيرالمبلغ عنها

2,701

-

-

2,701

تكاليف إكتتاب مؤجلة

11,010

3,230

-

14,240

استثمارات
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

61,917

68,376

-

130,293

21,511

6,780

-

28,291

-

-

965,875

965,875

ممتلكات ومعدات

5,976

2,173

-

8,149

حق استخدام األصول

-

2,743

-

2,743

شهرة

3ج

أصول غيرملموسة

900

1,082

-

1,982

ودائع نظامية

36,000

22,500

-

58,500

عوائد مستحقة على الوديعة النظامية

2,876

4,377

-

7,253

مجموع الموجودات

459,900

315,981

965,875

1,741,756

المطلوبات
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

73,081

36,025

-

109,106

ذمم معيدي التأمين دائنة

22,550

-

-

22,550

أقساط التأمين غيرالمكتسبة

141,100

67,504

-

208,604

عمولة إعادة التأمين غيرالمكتسبة

456

-

-

456

المطالبات تحت التسوية

35,661

39,307

-

74,968

المطالبات المتكبدة غيرالمبلغ عنها

58,148

12,974

-

71,122

احتياطي عجزأقساط تأمين

15,712

14,545

-

30,257

احتياطيات فنية أخرى

4,795

326

-

5,121

التزامات عقود اإليجار

-

2,218

-

2,218

مطالبات حاملي الوثائق دائنة

1,284

-

-

1,284

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

4,546

4,970

-

9,516

الزكاة وضريبة الدخل

6,673

12,000

-

18,673

توزيعات الفائض المستحقة

779

-

-

779

عوائد عموالت مستحقة للبنك المركزي السعودي

2,876

4,377

-

7,253

مجموع المطلوبات

367,661

194,246

-

561,907
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شركة أمانة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

 -3تعديالت تصورية (تتمة)

ه) قائمة المركزالمالي التصورية (غيرمراجعة) (تتمة)

إيضاح

شركة أمانة

شركة عناية

(«الشركة الدامجة»)

(«الشركة المندمجة»)

(مراجعة تاريخية)

تعديالت

تصورية

تصورية

(غيرمراجعة)

(ألف ريال سعودي)
حقوق الملكية
رأس المال

3أ

240,000

150,000

()101,420

288,580

عالوة إصدار

3ب

-

-

929,030

929,030

خسائرمتراكمة

()147,503

()29,273

139,273

()37,503

احتياطي إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة المتعلق بعمليات
التأمين

()1,743

1,008

()1,008

()1,743

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

1,485

-

-

1,485

مجموع حقوق الملكية

92,239

121,735

965,875

1,179,849

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

459,900

315,981

965,875

1,741,756
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شركة أمانة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

 -3تعديالت تصورية (تتمة)

و) قائمة الدخل التصورية (غيرمراجعة)
شركة أمانة

شركة عناية

(«الشركة الدامجة»)

(«الشركة المندمجة»)

(مراجعة تاريخية)

تعديالت

تصورية

تصورية

(غيرمراجعة)

(ألف ريال سعودي)
اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

329,519

165,874

-

495,393

أقساط إعادة التأمين المسندة

()5,361

-

-

()5,361

مصاريف فائض الخسارة

()44,637

-

-

()44,637

صافي أقساط التأمين المكتتبة

279,521

165,874

-

445,395

التغيرفي إجمالي أقساط التأمين غيرالمكتسبة

()40,189

8,416

-

()31,773

التغيرفي حصة معيدي التأمين من إجمالي أقساط التأمين غيرالمكتسبة

()2,810

-

-

()2,810

صافي أقساط التأمين المكتسبة

236,522

174,290

-

410,812

عمولة إعادة التأمين

1,992

-

-

1,992

إيرادات اكتتاب األخرى

10,786

-

-

10,786

صافي اإليرادات

249,300

174,290

-

423,590

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة

()220,510

()139,752

-

()360,262

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

27,736

996

-

28,732

صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

()192,774

()138,756

-

()331,530

التغيرفي إجمالي المطالبات تحت التسوية

15,813

()18,791

-

()2,978

التغيرفي حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

()3,878

-

-

()3,878

التغيرفي المطالبات المتكبدة غيرالمعلن عنها

()29,792

5,425

-

()24,367

التغيرفي حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غيرالمعلن عنها

()1,048

-

-

()1,048

صافي المطالبات المتكبدة

()211,679

()152,122

-

()363,801

تكاليف اقتناء وثائق التأمين

()24,841

()5,916

-

()30,757

احتياطي عجزأقساط التأمين

()292

2,790

-

2,498

االحتياطيات الفنية األخرى

6,145

1,134

-

7,279

مصاريف اكتتاب أخرى

()16,214

()3,315

-

()19,529

إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب ،صافي

()246,881

()157,429

-

()404,310

صافي دخل اإلكتتاب

2,419

16,861

-

19,280
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شركة أمانة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

 -3تعديالت تصورية (تتمة)

و) قائمة الدخل التصورية (غيرمراجعة) (تتمة)

ايضاح

شركة أمانة

شركة عناية

(«الشركة الدامجة»)

(«الشركة المندمجة»)

(مراجعة تاريخية)

تعديالت

تصورية

تصورية

(غيرمراجعة)

(ألف ريال سعودي)
مصاريف أخرى
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()23,180

()181

-

()23,361

مصاريف إدارية وعمومية

()45,808

()55,817

-

()101,625

دخل استثمارات وعموالت

6,311

4,516

-

10,827

أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

2,223

-

-

2,223

أرباح غيرمحققة من االستثمارات

-

186

-

186

توزيعات ارباح

-

108

-

108

اطفاء الخصومات ،صافي

-

159

-

159

إبرادات أخرى

762

2,257

-

3,019

إجمالي المصاريف األخرى ،بالصافي

()59,692

()48,772

-

()108,464

إجمالي الخسارة للسنة قبل الفائض المنسوب والزكاة وضريبة الدخل

()57,273

()31,911

-

()89,184

مصروف الزكاة وضريبة الدخل

()4,564

3,498

-

()1,066

إجمالي الخسارة للسنة المنسوبة إلى المساهمين

()61,837

()28,413

-

()90,250

24,000

15,000

()10,142

28,858

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (ألف سهم)

3أ

خسارة السهم (بالريال السعودي لكل سهم)
خسارة السهم األساسية

()2,58

()1,89

1,34

()3,13

خسارة السهم المخفضة

()2,58

()1,89

1,34

()3,13
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شركة أمانة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2020م

 -3تعديالت تصورية (تتمة)

ز) قائمة الدخل الشامل التصورية (غيرمراجعة)
شركة أمانة

عنايةشركة

(«الشركة الدامجة»)

(«الشركة المندمجة»)

(مراجعة تاريخية)

تعديالت

تصورية

تصورية

(غيرمراجعة)

(ألف ريال سعودي)
إجمالي الخسارة للسنة المنسوبة إلى المساهمين

()61,837

()28,413

-

()90,250

(الخسارة الشاملة األخرى) الدخل الشامل اآلخر:
بنود قد يعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة:
صافي التغيرفي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

648

-

-

648

محول من احتياطي القيمة العادلة إلى الدخل للسنة

()2,223

-

-

()2,223

()1,575

-

-

()1,575

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة:
الخسارة االكتواراية على منافع نهاية الخدمة

-

784

-

784

اجمالي الخسارة الشاملة للسنة بعد الزكاة وضريبة الدخل

()63,412

()27,629

-

()91,041

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة:
الخسارة االكتواراية على منافع نهاية الخدمة

()1,204

-

-

()1,204

اجمالي الخسارة الشاملة للسنة المنسوبة لعمليات التأمين

()1,204

-

-

()1,204

اجمالي الخسارة الشاملة للسنة المنسوبة إلى المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

()64,616

()27,629

-

()92,245

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (ألف سهم) (إيضاح 3أ)

24,000

15,000

()10,142

28,858

خسارة السهم (بالريال السعودي لكل سهم)
خسارة السهم األساسية

()2.69

()1.84

1.34

()3.20

خسارة السهم المخفضة

()2.69

()1.84

1.34

()3.20

-8-4

4مقارنة لمؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بشركة أمانة وفقا ً للقوائم االفتراضية الموحدة مقابل القوائم المالية لشركة أمانة

  (21):مقر لودجلامؤشرات األداء وفق القوائم االفتراضية الموحدة
شركة أمانة ( 31ديسمبر2020م)

القوائم اإلفتراضية الموحدة ( 31ديسمبر2020م)

بألف ريال سعودي
معدل نمو اإليرادات ً
(بناء على إيرادات العام 2019م لشركة أمانة)

%23.38

%109.6

إجمالي األقساط المكتتبة (بآالف الرياالت السعودية)

329,519

495,393

إجمالي الموجودات (بآالف الرياالت السعودية)

459,900

1,741,756

إجمالي حقوق الملكية (بآالف الرياالت السعودية)

92,239

1,179,849

معدل االحتفاظ (صافي األقساط المكتتبة/مجمل األقساط المكتتبة)

%84.8

%89.9

معدل الخسائر(صافي المطالبات المتكبدة /صافي أقساط التأمين المكتسبة)

()%89.5

()%88.6

هامش الربح (صافي الدخل /إجمالي األقساط المكتتبة)

()%18.8

()%18.2

العائد على حقوق المساهمين (صافي الدخل /إجمالي حقوق الملكية)

()%67.0

()%7.6
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4االرتفاع أو االنخفاض يف ربحية السهم نتيجة االندماج

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).
  (22):مقر لودجلاربحية السهم (/خسارة السهم) للشركتين قبل االندماج واالفتراضية الموحدة يف عام 2020م
ربحية السهم(/خسارة السهم) (ريال سعودي)

-10

أمانة 2020م

عناية 2020م

االفتراضية الموحدة 2020م

()2.58

()1.89

()3.13

4أداء سعر أسهم شركة أمانة

ً
يوضح الجدول التالي أداء سهم شركة أمانة بنهاية إغالق كل شهرميالدي خالل االثني عشرشهرا التي تسبق تاريخ تقديم طلب شركة أمانة لتسجيل وطرح أسهم زيادة
المال لغرض االندماج مع شركة عناية:
  (23):مقر لودجلاأداء سهم شركة أمانة خالل االثني عشر شهرا ً التي تسبق طلب زيادة رأس المال
التاريخ

سعرإقفال سهم أمانة (ريال سعودي)

2020/11/30م

68.44

2020/12/31م

68.53

2021/01/31م

73.88

2021/02/28م

71.85

2021/03/31م

71.30

2021/04/29م

64.19

2021/05/31م

62.70

2021/06/30م

61.70

2021/07/29م

59.90

2021/08/31م

54.20

2021/09/30م

50.50

2021/10/31م

48.00

المصدر :تداول
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5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة-1

5مقدمة

يستند ما يلي من مناقشة وتحليل للوضع المالي ونتائج العمليات إلى القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م،
واإليضاحات المرفقة بها ،لشركة عناية .حيث تم تدقيق القوائم المالية عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م من قبل شركة
إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه -محاسبون قانونيون باإلضافة إلى شركة العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون.
ً
تم إعداد القوائم المالية لألعوام 2018م و2019م و2020م وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات
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 ً
بناء على األرقام التي تم تقريبها في الجداول أدناه.
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5إقرارات أعضاء مجلس إدارة أمانة للتأمين التعاوني حول القوائم المالية

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
مصادرعامة (بما في ذلك القوائم المالية لشركة عناية) باإلضافة إلى المعلومات المقدمة من شركة عناية ،مع العلم بأن شركة عناية ملزمة بموجب اتفاقية االندماج
ً
بتزويد شركة أمانة بجميع المعلومات الالزمة لغرض إعداد هذا التعميم .كما قدمت شركة عناية السعودية ضمانا لشركة أمانة بموجب اتفاقية االندماج (حسب ما
هو متعارف عليه في مثل هذه االتفاقيات) فيما يتعلق بصحة واكتمال المعلومات (من جميع الجوانب الجوهرية) المقدمة لشركة أمانة خالل مرحلة إجراء دراسات
ً
العناية المهنية الالزمة كما في تاريخ تقديمها وأن المعلومات المقدمة غير مضللة من جميع الجوانب الجوهرية .كما قدمت شركة عناية ضمانا بموجب اتفاقية
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
ً
دراسات العناية المهنية الالزمة ،مع العلم أنه تم حجب هذه المعلومات نظرا لسريتها ووجود قيود تعاقدية أو نظامية تمنع اإلفصاح عنها.
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
ً
دون إجراء أي تعديل جوهري عليها وان القوائم المالية لشركة عناية قد تم إعدادها وفقا للمعاييرالدولية إلعداد التقاريرالمالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية
السعودية ،والمعاييرواإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
ً
كما افترضت شركة أمانة بأنه ال توجد أي نية حاليا إلجراء أي تغيير جوهري في أنشطة شركة عناية وأنه لم يكن هناك أي تغير في أنشطة أعمالها يمكن أن يؤثر أو أن
يكون قد أثربشكل جوهري في الوضع المالي لشركة عناية خالل فترة الـ(ً )12
شهرا التي تسبق تاريخ هذا التعميم.
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5السياسات المحاسبية الهامة

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  31ديسمبر 2019م وتعديالت المعايير الدولية إعداد التقارير المالية
الجديدة ولجنة تفسيرات التقاريرالمالية الدولية كما هو مذكور في المالحظة التالية التي لم يكن لها تأثيرعلى المركزالمالي أو األداء المالي لشركة عناية .وقد تم إعادة
تصنيف  /إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية .لم يكن لهذا أي تأثيرعلى 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.
	)أ(المعايير الدولية للتقارير المالية ،وتفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ( )IFRICالجديدة وتعديالتها ،المعتمدة من قبل شركة عناية

قامت شركة عناية بتبني المعاييرالجديدة والتعديالت التالية للمعاييرالقائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس معاييرالمحاسبة الدولية:
تعديالت على مراجع اإلطارالمفاهيمي في المعاييرالدولية للتقريرالمالي وتحديث التعاريف ومعاييراالعتراف للموجودات وااللتزامات وتوضيح بعض المفاهيم
المهمة
اإلطارالمفاهيمي المراجع يحتوي على بعض المفاهيم الجديدة ،والتعاريف المحدثة ،ومعاييراالعتراف للموجودات وااللتزامات ،وتوضح بعض المفاهيم المهمة.
تعديالت على المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( - )3تعريف 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 معيارالمحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيارالمحاسبة الدولي رقم ( )8بشأن 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 المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( )9ومعيارالمحاسبة الدولي رقم ( )39والمعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( – )7تصحيح قياس سعرالفائدة
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).
المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( - )16امتيازات عقود اإليجارالمتعلقة بـ (كوفيد – )19
التعديالت توفر امتيازات لعقود اإليجار عن طريق تطبيق اإلرشاد الخاص بتعديل اإليجار في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)16التعديل الذي يهتم باالمتيازات
المتعلقة بشكل مباشربآثارجائحة كوفيد.19-
تبني التعديل المذكور أعاله ال يحتوي على أي آثارجوهرية على القوائم المالية لهذه السنة.
	)ب(المعايير الصادرة وغير النافذة

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 المعاييرعندما تصبح نافذة.
المعيار /تفسير

البيان

تاريخ السريان الفعلي للفترات
التي تبدأ في أو بعد التاريخ أدناه

ملخص للتعديل

المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ()9
و( )7و( )4و( )16ومعيارالمحاسبة
الدولي رقم (( )39انظرأدناه).

تعديل مؤشرسعر
الفائدة المرجعي المرحلة
الثانية.

 1يناير2021م

هذه التعديالت تؤثر على متطلبات محاسبة التحوط مما يساهم في استمرارية
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 للمعيارالدولي للتقريرالمالي
رقم ( )7الخاص بعالقات التحوط والتي قد تكون مستثناة من التعديالت للمعيارالدولي
للتقريرالمالي .9

معيارالمحاسبة الدولي رقم (.)37

عقود ذات مخاطرعالية
تكلفة الوفاء بالعقد.

 1يناير2022م

هذه التعديالت تحدد أن تكلفة الوفاء بعقد تتكون من التكاليف المتعلقة مباشرة
بالعقد .هذه التعديالت تطبق على العقود التي لم توف شركة عناية بعد بجميع
متطلباتها في بداية فترة التقريرالسنوية حيث تطبق هذه التعديالت خالل هذه الفترة.

المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم
( )16و( )9و( )1ومعيارالمحاسبة
الدولي رقم (.)41

تحسينات سنوية للمعايير
الدولية للتقريرالمالي
2018م – 2020م.

 1يناير2022م

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( :)16التعديالت تزيل توضيح التعويض للتحسينات
على عقد اإليجار .المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( :)9هذه التعديالت توضح أنه في
حالة تطبيق اختبار « »%10لتقييم مالئمة االلتزامات المالية ،تقوم المنشاة بضم
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
أوما يلي التطبيق .المعيارالدولي للمحاسبة ( :)41هذه التعديالت تلغي متطلبات المعيار
التي تفرض على المنشاة استبعاد التدفقات النقدية للضرائب وقت احتساب القيمة
العادلة.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( :)1هذه التعديالت توفر تسهيالت إضافية للشركة
التابعة التي تتبنى التعديالت ألول مرة في وقت الحق للشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة
فرق الترجمة التراكمي.
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المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )17عقود التأمين
نظرة عامة
صدر هذا المعيار في  18مايو 2017م ،ويحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين ،ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
(« )4عقود التأمين».
يطبق المعيارالجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمارمع مزايا المشاركة االختيارية بشرط أن تقوم المنشأة أيضا بإصدار
عقود تأمين .يتطلب المعيارفصل العناصرالتالية عن عقود التأمين:
 1المشتقات الضمنية ،في حال تحقق بعض المعاييرالمحددة، 2عناصراالستثمارالمميزة ،و 3أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.يجب احتساب هذه العناصربشكل منفصل وفقا للمعاييرذات الصلة المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( )9والمعيارالدولي للتقريرالمالي رقم (.)15
القياس
على النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)4والذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس القائمة
قبل شهريناير2015م ،يقدم المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( )17نماذج القياس المختلفة التالية:
يستند نموذج القياس للسنة على «الفئات التأسيسية» التالية:
 .أالتدفقات النقدية الواجب تحقيقها ،والتي تتكون من:
yالتقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية،
yالتعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال أي الخصم والمخاطرالمالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية ،و
yتعديل المخاطرالمتعلقة بالمخاطرغيرالمالية.
 .بهامش الخدمة التعاقدية :يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غيرالمحقق لمجموعة عقود التأمين ،ويتم إدراجه حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في
المستقبل .ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد .يتم تسجيل أي عجزفي التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤها في بداية
العقد ضمن قائمة الدخل .في نهاية كل فترة تقريرمالي الحق ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشمل كل من:
yالتزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية لمجموعة عقود
التأمين في ذلك التاريخ؛
yالتزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على مجموعة عقود التأمين في ذلك التاريخ.
ً
يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقا بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون بالسالب ،وبالتالي يتم
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:
 1التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية. 2التغيرات في تأثيرالقيمة الوقتية للمال والمخاطرالمالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.إضافة إلى ذلك ،يسمح بطريقة توزيع األقساط ُ
المبسطة 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 المعيارفي تاريخه الفعلي في  1يناير2023م .في مايو2017م ،نشرمجلس معاييرالمحاسبة الدولية النسخة النهائية من المعيارالدولي للتقارير
المالية رقم ( )17عقود التأمين .في  17مارس 2020م ،قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل مبدئي تأجيل تاريخ سريان المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم ( )17لمدة عام واحد إلى فترات إعداد التقاريرالتي تبدأ في أو بعد  1يناير2023م .كما قرر مجلس معاييرالمحاسبة الدولية بشكل مبدئي السماح لشركات التأمين
المؤهلة لتأجيل المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9لسنة إضافية من التأجيل ،مما يعني أنه يمكن تطبيقهما على كال المعيارين ألول مرة في فترات التقارير التي تبدأ
في أو بعد  1يناير2023م .في يونيو 2020م ،عدل مجلس معاييرالمحاسبة الدولية المعيارالدولي إلعداد التقاريرالمالية رقم ( )17عقود التأمين .تهدف التعديالت إلى
مساعدة الشركات على تطبيق المعيارالدولي إلعداد التقاريرالمالية رقم ( )17وتسهيل شرح أدائها المالي .يسري المعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم ( )17الذي يتضمن
التعديالت من فترات التقاريرالسنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير2023م .يقوم البنك المركزي السعودي بإصدارتعليمات لمرحلة التصميم .يسمح بالتطبيق المبكر
ً
إذا تم تطبيق كال من المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( – « )15اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيارالدولي للتقريرالمالي رقم (« – )9األدوات المالية».
التحول
يجب تطبيق المعياربأثررجعي ،إال أنه في حال كان التطبيق بأثررجعي لمجموعة من عقود التأمين غيرمجد ،يجب على المنشأة عندئذ اختيارطريقة التطبيق المعدلة
بأثررجعي أو طريقة القيمة العادلة.
العرض واإلفصاح
تتوقع شركة عناية أن ينتج عن هذا المعيارالجديد تغييرفي السياسات المحاسبية لعقود التأمين ،مع تعديالت على العرض واإلفصاح.
التأثير
ً
شركة عناية حاليا في مرحلة تصميم عملية التطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)17والتي تتطلب تطوير وتصميم عمليات جديدة لنشاط التأمين ويشمل أي
تطويرفي النظام يخص تطبيق للمعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( )17وتقييم مفصل ألي متطلبات تخص شركة عناية .فيما يلي النقاط األساسية في مرحلة التصميم
وخطة السيروالتقدم في كل مرحلة حتى اآلن:
ملخص خطة العمل والتقدم

الجهات األساسية لمرحلة التصميم
الحوكمة وإطارالرقابة

وضعت شركة عناية برنامج حوكمة شامل للمعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( ،)17والذي يشمل إنشاء لجنة توجيه اإلشراف لتراقب التقدم في
تطبيق وتحديد األدواروالمسؤوليات 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 المعيارالدولي
للتقريرالمالي رقم ( .)17إن القرارات السياسة تتخذ بعد المداوالت الواجبة بين أصحاب المصالح .حاليا تم الموافقة على أغلب السياسات
عن طريق لجنة توجيه اإلشراف.

خطة الضمان

تعمل شركة عناية مع أصحاب المصالح على وضع اللمسات األخيرة على خطة الضمان لفترات التحول وما بعد التطبيق.

األنظمة المحاسبية

تفكرشركة عناية باقتناء نظام االحتساب المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( )17ليسهل عملية احتساب عقود التأمين وعقود معيدي التأمين
للتوافق مع المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم (.)17

التأثيرالمالي

لم يتم االنتهاء بعد من اآلثارالمالية لتطبيق المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم (.)17
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المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )9األدوات المالية
تم نشرهذا المعيارفي  24يوليو 2014م ليحل محل معيارالمحاسبة الدولي ( )39يعالج المعيارالجديد البنود التالية التي تتعلق بالقوائم المالية:
ً
ً
يستخدم المعيارالدولي للتقاريرالمالية ( )9منهجا واحدا لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة ،أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو القيمة
ً
العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء اآلتي معا:
yاالحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
yينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبرفقط 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:
yاالحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،و
yالشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبرأيضا 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 االختياربشكل غيرقابل لإللغاء عرض التغيرات الالحقة
للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر .بما في ذلك المكاسب والخسائرالمحققة ،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 مخاطراالئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخر ،إال إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطراالئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخرقد
يؤدي إلى حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة.
االنخفاض يف القيمة
يعكس نموذج انخفاض القيمة توفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9الخسائر االئتمانية المتوقعة ،كما لو تم استخدامها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ()39
كخسائرائتمان متكبدة .وفقا لمنهج المعيار الدولي للتقريرالمالي رقم ( ،)9ليس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل أدراج خسائراالئتمان .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 مخاطراالئتمان منذ االعتراف األولي.
تاريخ السريان
كان تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9هو  1يناير 2018م .ومع ذلك ،إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية (« – )4عقود التأمين» :تطبيق
المعيارالدولي للتقاريرالمالية ( - )9األدوات المالية مع المعيارالدولي للتقاريرالمالية ( - )4عقود التأمين ،المنشورة في  12سبتمبر2016م ،تسمح للمنشآت التي تقوم
بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )4للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9قبل أن يدخل المعيار الدولي
للتقاريرالمالية الجديد (« )17عقود التأمين» الصادرعن مجلس معاييرالمحاسبة الدولي حيزالتنفيذ .تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما:
 .1تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9حتى

 .أتاريخ سريان معيارالتأمين الجديد؛ أو
 .بفترات التقريرالمالي السنوي التي تبدأ في  1يناير2023م أو بعد هذا التاريخ .يقترح مجلس معاييرالمحاسبة الدولي تمديد اإلعفاء المؤقت
لتاريخ سريان المعيارالدولي للتقاريرالمالية ( )17والمعيارالدولي للتقاريرالمالية ( )9في المعيارالدولي للتقاريرالمالية ( )4إلى  1يناير2023م .هناك حاجة إلفصاحات
إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل .إن هذا الخيارمتاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المعيارالدولي للتقارير
المالية ( )9سابقا؛ أو:
 .2تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( ،)9ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة ،يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية التي تظهر قبل
تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة .خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضافية.

قامت شركة عناية بتنفيذ تقييم مفصل في بداية  1يناير2020م على:
 1مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات شركة عناية الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيارالدولي للتقاريرالمالية ( )4بما في ذلك عناصرالودائع أو (المشتقاتالضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين) مع مجموعة القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها ،و
 2مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها .استنادا إلى هذه التقييمات استطاعتشركة عناية تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت .وبالتالي ،قررت شركة عناية تأجيل تطبيق المعيارالدولي للتقاريرالمالية ( )9حتى تاريخ دخول معيارعقود
التأمين الجديد حيزالتنفيذ .إن اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ضمن القوائم المالية للشركة.
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تقييم التأثير
كما في  31ديسمبر 2020م ،لدى شركة عناية إجمالي موجودات مالية (تتضمن أقساط تأمين مدينة  /ذمم إعادة تأمين مستردة) وموجودات متعلقة بعقود التأمين
بمبلغ  303.203مليون ريال سعودي و 49.426مليون ريال سعودي على التوالي .تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها حاليا بالتكلفة المطفأة من النقد وما في
حكمه وبعض األرصدة المدينة األخرى وتبلغ  291.926مليون ريال سعودي (2019م 311.055 :مليون ريال سعودي) .ليس لدى شركة عناية أي موجودات المالية
األخرى من االستثمارات المتاحة للبيع كما في  31ديسمبر 2020م (2019م :ال �شىء) تتوقع شركة عناية استخدام تصنيف هذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخروفقا 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 اختباردفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم كما هو مطلوب
في المعيارالدولي للتقاريرالمالية (.)9
بالنسبة الستثمارات في محافظ مصنفة كاستثمارات متاحة للبيع ستكون بالقيمة العادلة بقائمة الدخل تحت المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( .)9كما في  31ديسمبر
2020م تبلغ قيمة سندات الدين بالقيمة العادلة ال �شيء وذات األمر مع التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة .بلغت الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة
مبلغ  8.047مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م مع تغيرفي القيمة العادلة خالل السنة بقيمة  0.186مليون .مخاطراالئتمان ،التركيزعلى مخاطراالئتمان
وجودتها لهذه الموجودات المالية المذكورة في إيضاح  .31الموجودات المالية للشركة هي ذات مستوى منخفض .من مخاطر االئتمان كما في  31ديسمبر 2020م
و2019م .المذكور أعاله مبني على آثارذات مستوى عالي لتحليل المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( )9هذا التحليل المبدئي مبني على المعلومات المتوفرة حاليا ،وهو
عرضة للتغييرنتيجة تحليالت أكثردقة أو في حال توفرمعلومات إضافية في المستقبل .شركة عناية بشكل عام تتوقع بعد تطبيق بعض التأثيرات الناتجة من متطلبات
االنخفاض حسب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( .)9ولكن ،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
للتقريرالمالي رقم ( )9فيما يتعلق بنموذج الخسائراالئتمانية المتوقعة باستخدام الطريقة المبسطة.
	)ج(السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة يف إعداد القوائم المالية موضحة أدناه:
1-عقود التأمين

تقوم شركة عناية بإصدارعقود التأمين التي تنقل مخاطرالتأمين .عقود التأمين هي تلك العقود حيث يقبل المؤمن مخاطرالتأمين الهامة من حامل الوثيقة بالموافقة
ً
على تعويض حامل الوثيقة إذا كان هناك حدث مستقبلي غيرمحدد يؤثرسلبا على حامل الوثيقة .كإرشادات عامة ،تحدد شركة عناية مخاطرالتأمين الهامة باعتبارها
إمكانية دفع مبلغ معين عند وقوع حادث مؤمن يزيد عن  %10على األقل عن المبلغ المستحق إذا لم يحدث الحدث المؤمن.
2تحقق اإليراداتاالعتراف بالقسط:

يتم تسجيل األقساط في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية وثيقة التأمين .يتم احتساب األقساط غيرالمكتسبة بطريقة القسط
الثابت على مدى فترة تغطية وثيقة التأمين.
تمثل األقساط غيرالمكتسبة الجزء من أقساط التأمين المكتتبة الذي يتعلق بالسنة غيرالمنتهية من التغطية .إن التغيرفي مخصص األقساط غيرالمكتسبة يؤخذ
ً
إلى قائمة الدخل اعتمادا على أن اإليرادات يتم االعتراف بها على مدى فترة المخاطرة.
إعادة التأمين:

تمثل التزامات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات التأمين .يتم تقديرالمبالغ المستحقة بطريقة تتما�شى مع عقد إعادة التأمين ذي الصلة .يتم تقديم األقساط
والمطالبات على أساس إجمالي لكل من إعادة التأمين المفترضة والمسندة .يتم استبعاد موجودات أومطلوبات إعادة التأمين عندما تنتهي الحقوق التعاقدية أوتنتهي
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
ً
مالية يتم إثباتها ً
بناء على المقابل المدفوع أو المستلم ناقصا أية أقساط أو رسوم محددة واضحة يتم االحتفاظ بها من قبل شركة إعادة التأمين .يتم احتساب
إيرادات االستثمارعلى هذه العقود باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية عند استحقاقها.
دخل االستثمار:

يتم احتساب إيرادات االستثمارعلى 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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3-المطالبات

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 المركزالمالي 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 المركزالمالي .تظهرالمطالبات 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 المركزالمالي.
4-عقود إعادة التأمين

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 ،والخسائرالقابلة لالسترداد من معيدي التأمين واألقساط المستحقة لمعيدي التأمين .يتم تقديرالمبالغ 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.
5-تكاليف اقتناء وثيقة تأمين مؤجلة

ً
يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين وتجديدها وفقا لشروط عقود التأمين التي تتعلق بها ،على غرار األقساط
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
ً
ويتم التعامل معها كتغيرفي التقديرالمحاسبي .ﯾﺗم إﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ إلﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐل ﺗﻘرﯾرأو ﺑﺷﮐل أﮐﺛرﺗﮐرارا ﻋﻧدﻣﺎ يظهرﻣؤﺷرﻋﻟﯽ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ .إذا ﻟم
ً
ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ بالربحية اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻟﯾﺔ لهذه الوثائق ،فإنه ﯾﻣﮐن ﺗﺳرﯾﻊ إطﻔﺎء ھذه اﻟﺗﮐﺎﻟﯾف وﻗد ﯾﺗطﻟب ذﻟك أﯾﺿﺎ تحويل ﺧﺳﺎﺋر انخفاض في القيمة
ً
إﺿﺎﻓﯾﺔ إلى ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .يتم أيضا النظرفي تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة في اختبارمالءمة المطلوبات في تاريخ كل تقرير.
6-اختبار مالءمة المطلوبات

في تاريخ كل قائمة مركزمالي ،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 عجزفي القيمة الدفترية مباشرة على قائمة الدخل عن طريق تكوين مخصص للخسائرالناتجة عن اختبارات مالءمة المسئولية
ً
وفقا لذلك.
7-ذمم مدينة

ً
يتم إثبات األقساط المستحقة القبض على أساس أقساط التأمين اإلجمالية المستحقة القبض من عقود التأمين ،ناقصا مخصص ألي مبالغ غير قابلة للتحصيل.
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 تشيراألحداث 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 األمرالذي يكون عادة عند بيع الرصيد المستحق ،أو عندما يتم تمريرجميع التدفقات النقدية المتعلقة بالرصيد إلی طرف ثالث مستقل .تعتبرالذمم
المدينة المفصح عنها في إيضاح  7ضمن نطاق المعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم (« )4عقود التأمين».
8االستثماراتاستثمارات 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
ً
أو القروض والذمم المدينة ،كما لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم تسجيل هذه االستثمارات مبدئيا بالتكلفة ،وهي القيمة العادلة
ً
للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى االستحواذ على االستثمار ويتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة .تدرج التغيرات التراكمية في القيمة
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
ً
المقدرة .يتم تقديرالقيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استنادا إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطرمماثلة.
بالنسبة لالستثمارات غيرالمسعرة ،يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارمماثل 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 غيرممكن ،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 غيرقادرة ،في
ظروف نادرة ،على تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق غيرالنشطة ،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
خسائرسابقة على ذلك األصل تم إثباتها في حقوق الملكية يتم إطفاؤها للربح أوالخسارة على العمرالمتبقي لالستثمارباستخدام 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 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺋﺔ إذا ﮐﺎﻧت ﻣﺣﺗﻔظ بها ﻟﻟﻣﺗﺎﺟرة أو ﺗم تعيينها ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة 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 القصيرويتم تسجيلها في قائمة المركزالمالي بالقيمة
العادلة .يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في صافي دخل /خسارة المتاجرة.
ﯾﻣﮐن ﺗﺧﺻﯾص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ليكون محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ،ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،إذا ﮐﺎﻧت يفي ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ٣٩ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻟﮐﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﺟد لها أﺳﻌﺎرﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﮐن ﻗﯾﺎس قيمتها اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺻورة ﻣوﺛوق بها.
يتم تسجيل االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة المركزالمالي 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 .تظهرإيرادات 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 غيرالمشتقة ،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
ً
المثال ،تجاريا) إذا لم تعد محتفظ بها لغرض بيعها أو إعادة شراؤها على المدى القريب ،ويتم استيفاء الشروط التالية:
ً
مطلوبا تصنيف األصل المالي كمحتفظ به للمتاجرة عند االعتراف األولي،
yإذا كان األصل المالي قد استوفى تعريف القروض والذمم المدينة ،إذا لم يكن
فيمكن إعادة تصنيفه إذا كان لدى شركة عناية النية والقدرة على االحتفاظ بالموجودات المالية في المستقبل المنظور أو حتى استحقاقها.
yإذا 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
ً
على أنها محتفظ بها لتاريخ االستحقاق .يتم إثبات االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مبدئيا بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة
ً
ً
والتكميلية ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة ،ناقصا مخصص انخفاض القيمة .يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو أقساط
تأمين عند االقتناء باستخدام أساس العائد الفعلي .يتم إثبات أي مكسب أو خسارة في هذه االستثمارات في قائمة الدخل عند استبعاد االستثمارأو 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 مخاطرالدفع المسبق ،مما يعكس طبيعة هذه االستثمارات على المدى األطول.
ومع ذلك ،لن تؤثرالمبيعات وعمليات إعادة التصنيف في أي من الحاالت التالية على قدرة شركة عناية على استخدام هذا التصنيف:
yالمبيعات أو عمليات إعادة التصنيف التي تكون قريبة من مرحلة االستحقاق بحيث ال يكون للتغييرات في سعر عمولة السوق أي تأثير جوهري على القيمة
العادلة.
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ً
yالمبيعات أو عمليات إعادة التصنيف بعد أن قامت شركة عناية بجمع مبلغ األصل بالكامل تقريبا.
yالمبيعات أو عمليات إعادة التصنيف المنسوبة إلى أحداث معزولة غير متكررة خارج نطاق سيطرة شركة عناية التي لم يكن من الممكن توقعها بشكل
معقول.
9-إلغاء االعتراف باألدوات المالية

يحدث استبعاد األدوات المالية عندما ال تسيطرشركة عناية على الحقوق التعاقدية التي تشتمل على األداة المالية ،والتي عادة ما تكون الحالة عند بيع األداة ،أو عند
تمريرجميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى األداة إلى طرف ثالث مستقل وتكون شركة عناية قد قامت بتحويل جميع مخاطرومزايا الملكية إلى حد كبير.
	10-المقاصة

يتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهارصافي المبلغ في قائمة المركزالمالي فقط عندما يكون هناك حق قانوني قابل للتنفيذ في الوقت الحالي
صاف ،أو لتحقيق الموجودات وتسوية المسؤولية في وقت واحد .ال يتم المقاصة بين الدخل والمصروف
لمقابلة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس ٍ
ً
ً
في قائمة الدخل الشامل ما لم يكن مطلوبا أو مسموحا به من قبل معيارمحاسبي أو تفسير.
	11-محاسبة تاريخ المتاجرة

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.
	12-انخفاض قيمة الموجودات المالية

ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ في ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮﺑﺘﻘﯿﯿﻢ 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:
yصعوبة مالية كبيرة للمصدرأو المدين؛
yخرق للعقد ،مثل التخلف عن السداد أو التأخرفي السداد؛
yيصبح من المحتمل أن المصدرأو المدين سيدخل في اإلفالس أو أي إعادة تنظيم مالي أخرى؛
yاختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية؛ أو
yمالحظة بيانات تشيرإلی 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:
yالتغييرات السلبية في حالة سداد المصدرين أو المدينين في شركة عناية؛ أو
yالظروف 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:
 1بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ،فإن انخفاض القيمة يمثل االنخفاض الكبيرأو المطول في القيمة العادلة للموجودات المالية. 2بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ،يستند االنخفاض في القيمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتم خصمها بمعدلالعمولة الفعلي األصلي.
ً
بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع ،تقوم شركة عناية في تاريخ كل تقريرمالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن استثمارا أو مجموعة استثمارات
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
ً
ناقصا أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك االستثما ات المعترف بها ً
سابقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل .إذا زادت القيمة
المطفأة والقيمة العادلة الحالية،
ر
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.
ً
ً
َّ
المطول في القيمة العادلة ألقل من تكلفتها دليال موضوعيا على
بالنسبة لالستثمارات في حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع ،يمثل االنخفاض الكبير أو
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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ً
انخفاض القيمة في الدخل الشامل اآلخر فقط .عند االستبعاد ،يتم إدراج أي ربح أو خسارة متراكمة تم االعتراف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل
تحت بند «الربح  /الخسارة المحققة» من االستثمارات المتاحة للبيع.
ً ً
يتطلب استخدام الحكم ما هو «هام» أو «مطول» .تعتبر فترة  12شهر أو أطول فترة طويلة ويعتبر االنخفاض بنسبة  % 30من التكلفة األصلية جوهريا وفقا لسياسة
شركة عناية .عند إجراء هذا الحكم ،تقوم شركة عناية ،من بين عوامل أخرى ،بتقييم المدة أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادلة لالستثمارأقل من تكلفته.
عند تقييم ما إذا كان االستثمارفي أداة الدين منخفض القيمة ،تنظرشركة 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 إلصدارالدين 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
ً
ناقصا أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك االستثما ات المعترف بها ً
سابقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل
بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية،
ر
الشامل.
	13-ممتلكات ومعدات

ً
يتم إثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي خسائرانخفاض في القيمة .تدرج التكاليف اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ الدفترية ﻟﻸﺻﻞ أو يتم تسجيلها
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 األعماراإلنتاجية المقدرة ،على النحو التالي:
التحسينات المستأجرة

 3سنوات

أجهزة الكمبيوتر

 4سنوات

السيارات

 5سنوات

األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية

 10 - 4سنوات

ً
تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعماراإلنتاجية في تاريخ كل تقريرويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسبا .تتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه الموجودات لتحديد
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
ً
إلى الفئة المعنية ضمن الممتلكات والمعدات ،ويتم استهالكه وفقا لسياسة شركة عناية.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋراﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋدات ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وﺗدرج ﻓﻲ «إﯾرادات أﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ» ﻓﻲ قائمة اﻟدﺧل.
	14-حق استخدام األصول

شركة عناية تطبق نموذج التكلفة ،وتقيس حق استخدام األصول حسب التكلفة:
 .أناقصا أي اطفاءات متراكمة وأي انخفاضات متراكمة
 .بتعدل حسب أي إعادة قياس لعقود اإليجارلتعديل اإليجار.
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.
	15-الموجودات غير الملموسة

ً
ً
تظهر الموجودات غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل (الفئة المذكورة) بالتكلفة التاريخية .ويكون ﻟﻬﺎ ﻋﻤﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ محدد وتدرج ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ اإلطفاء
المتراكم وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ .تقوم شركة عناية بإطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى
الفترات التالية:
البرامج

 4سنوات

التراخيص

 4سنوات

	16-انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

ً
الموجودات التي لها عمر إنتاجي غير محدد  -على سبيل المثال ،األرض  -ال تخضع لالستهالك ويتم اختبارها سنويا لتحديد االنخفاض أو االرتفاع .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ لالستهالك ﻟﺗﺣدﯾد اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻷﺣداث أو اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف إﻟﯽ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻗد ﻻ ﺗﮐون ﻗﺎﺑﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد .يتم إثبات
ً
خسارة انخفاض القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ الذي يمكن استرداده .المبلغ القابل لالسترداد هوالقيمة العادلة لألصل ناقصا تكاليف
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).

 | 66رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني

 ةرادإلا ليلحتو ةشقانمو ةيلاملا تامولعملا

	17-التزامات عقود اإليجار

عند االعتراف المبدئي ،تعتبرالقيمة الحالية لعقد اإليجارقيمة جميع الدفعات المتبقية للمؤجر .أما بعد تاريخ البداية ،تقيس شركة عناية عقود اإليجاربالتالي:
 .أزيادة القيمة الدفترية لتعكس معدل التمويل اإلضافي على عقد اإليجار.
 .بخفض القيمة الدفترية لتعكس القيمة المدفوعة و:
 .تإعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي مراجعة أو تعديل لعقد اإليجار.
عند التحويل ،لعقود إيجارتم احتسابها مسبقا كعقود تشغيل مع بقاء أقل من  12شهرعلى العقد وعقود اإليجارذات قيمة موجودات منخفضة ،شركة عناية طبقت
االستثناء االختياري ،كي ال تعترف موجودات حق االستخدام ولكن تقوم بحسبة مصاريف عقد اإليجاربطريقة القسط الثابت للمتبقي من مدة العقد.
	18-مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

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 بالتقريرباستخدام 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�صى 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.
	19-الزكاة وضريبة الدخل

ً
تخضع شركة عناية للزكاة وضريبة الدخل وفقا للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو
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.
	20-الضريبة المؤجلة

ً
إن التأثيرالمالي لتطبيق السياسة المحاسبية للضريبة المؤجلة ليس جوهريا في القوائم المالية ،وبالتالي لم يتم تعديل مبالغ الفترة السابقة.
	21-توزيع األرباح

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.
	22-النقد وما يف حكمه

يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك ودائع المرابحة التي تستحق خالل مدة أقل من ثالثة أشهرمن تاريخ االستحواذ.
	23-قائمة 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 االستثماروالتمويل وفقا لذلك.
	24-عمالت أجنبية

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بالريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة .ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
إﻟﯽ الريال السعودي ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻌراﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﮐزاﻟﻣﺎﻟﻲ .تؤخذ جميع الفروق إلى قائمة الدخل والدخل الشامل .يتم تحويل البنود غيرالنقدية
ً
التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعرالصرف في تاريخ المعاملة المبدئية وال يتم إعادة قياسها الحقا .تدرج أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ لإلﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ «إﯾﺮادات أﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ» ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ الدخل وقائمة الدخل اﻟﺸﺎﻣﻞ .وبما أن المعامالت بالعملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى
بالدوالراألمريكي ،فإن مكاسب وخسائرالعمالت األجنبية ليست جوهرية.
	25-قطاعات التشغيل

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 التقريرعنها:
yالتغطية 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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	26-االحتياطات النظامي

ً
وفقا للنظام الداخلي للشركة ،تقوم شركة عناية بتخصيص  %20من صافي دخلها من عمليات المساهمين كل عام إلى االحتياطي القانوني حتى تقوم بتكوين احتياطي
مساوي لرأس المال .االحتياطي غيرمتوفرللتوزيع.

	27-القيم العادلة

تستند القيمة العادلة للموجودات المالية على األسعارالمدرجة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة .يتم تقديرالقيمة العادلة للبنود التي تحمل
عمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطرمماثلة.
بالنسبة للموجودات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط ،يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مشابهة أوعندما ال يمكن استنباط
القيمة العادلة من السوق النشطة ،يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التقييم .ﯾﺗم أﺧذ ﻣدﺧﻼت ھذه اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ ﻟﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺣﯾﺛﻣﺎ
أﻣﮐن ذﻟك ،وﻟﮐن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﮐون ذﻟك ﻏﯾرﻣﻣﮐن ،فهناك ﺣﺎﺟﺔ إلستخدام اﻟﺣﮐم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
	28-الدائنون والمستحقات الدائنة

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت إصدارفاتورة بها من قبل المورد أم ال.
	29-المخصصات

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 تقديرموثوق لمبلغ االلتزام.
	30-مخصص المطالبات تحت التسوية

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  31ديسمبرمن قبل خبيراكتواري مستقل.
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5المؤشرات المالية الرئيسية

يوضح الجدول التالي المؤشرات المالية الرئيسية للسنوات المالية المنتهية  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (24):مقر لودجلاالمؤشرات المالية الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
وحدة العرض

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ألف ريال سعودي
معدل الخسارة

%

%١٠٩٫٠

%١٢١٫٠

%٨٧٫٣

نسبة المصاريف

%

%30٫3

%89٫5

%٣٥٫٢

النسبة الموحدة

%

%139٫3

%210٫5

%١٢٢٫٥

عدد وثائق التأمين المكتسبة

x

٧٩٧

١,٨٠١

٨,٠٠٨

١٧٣,٤٥٥

٨٥,٥٢٤

٢٠,٧١٤

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لكل وثيقة
المصدر :معلومات اإلدارة.
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5نتائج العمليات

-5-1

5قائمة الدخل

يوضح الجدول التالي قائمة دخل شركة عناية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (25):مقر لودجلانتائج العمليات – قائمة الدخل
زيادة ( /نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2019م
مدققة

2018م
مدققة

2020م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م 2020 -م

اإليرادات
%١١٫٤

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

١٣٨,٢٤٤

١٥٤,٠٢٨

١٦٥,٨٧٤

مصاريف فائض الخسارة  -األجنبية

()٢٢,٣٥٨

-

-

صافي أقساط التأمين المكتتبة

١١٥,٨٨٦

١٥٤,٠٢٨

١٦٥,٨٧٤

التغيرات في أقساط التأمين غيرالمكتسبة

١٢٨,٠٣٩

()٥٥,٥٨٢

٨,٤١٦

()%١٤٣٫٤

()%١٠٠٫٠
%٣٢٫٩

%٧٫٧
ال ينطبق
%٧٫٧
()%١١٥٫١

%٩٫٥
()%١٠٠٫٠
%١٩٫٦
()%٧٤٫٤

صافي أقساط التأمين المكتسبة

٢٤٣,٩٢٥

٩٨,٤٤٦

١٧٤,٢٩٠

()%٥٩٫٦

%٧٧٫٠

()%١٥٫٥

إجمالي اإليرادات

٢٤٣,٩٢٥

٩٨,٤٤٦

١٧٤,٢٩٠

()%٥٩٫٦

%٧٧٫٠

()%١٥٫٥

إجمالي المطالبات المدفوعة

٢٨٩,٢٧٣

١٣٩,٦٩٤

١٣٩,٧٥٢

()%٥١٫٧

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

()٢٨,٠٢١

()٦,٩٣٣

()٩٩٦

()%٧٥٫٣

صافي المطالبات المدفوعة

٢٦١,٢٥٢

١٣٢,٧٦١

١٣٨,٧٥٦

()%٤٩٫٢

تكاليف ومصاريف االكتتاب
()%٨٥٫٦
%٤٫٥

التغيرات في المطالبات تحت التسوية ،صافي

٤,٠٠٩

()١٨,١٥٤

١٨,٧٩١

ال معنى لها

()%٢٠٣٫٥

التغيرات في المطالبات المتكبدة وغيرالمبلغ عنها ،صافي

٥٣٠

٤,٥٥٩

()٥,٤٢٥

ال معنى لها

()%٢١٩٫٠

صافي المطالبات المتكبدة

٢٦٥,٧٩١

١١٩,١٦٦

١٥٢,١٢٢

()%٥٥٫٢

%٢٧٫٧

()%٣٠٫٥
()%٨١٫١
()%٢٧٫١
%١١٦٫٥
ال ينطبق
()%٢٤٫٣

احتياطي عجزأقساط التأمين

١,٨٣١

١٥,٥٠٤

()٢,٧٩٠

%٧٤٦٫٨

()%١١٨٫٠

ال ينطبق

احتياطيات فنية أخرى

٨٥

٨٨٨

()١,١٣٤

%٩٤٤٫٧

()%٢٢٧٫٧

ال ينطبق

تكاليف اقتناء وثائق التأمين

١٤,٧٧٩

٤,٤٥١

٥,٩١٦

()%٦٩٫٩

مصروفات اكتتاب أخرى

٤,٣٦٩

٣,٤١٣

٣,٣١٥

()%٢١٫٩

إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

٢٨٦,٨٥٥

١٤٣,٤٢٢

١٥٧,٤٢٩

()%٥٠٫٠

صافي نتيجة االكتتاب

()٤٢,٩٣٠

()٤٤,٩٧٦

١٦,٨٦١

%٤٫٨

%٣٢٫٩
()%٢٫٩
%٩٫٨
()%١٣٧٫٥

()%٣٦٫٧
()%١٢٫٩
()%٢٥٫٩
ال ينطبق

(مصروفات)  /إيرادات تشغيلية أخرى
مخصص (رد) ديون مشكوك في تحصيلها

١٢٢

()٩,٩٦٢

()١٨١

مصروفات عمومية وإدارية

()٥٢,٩٦٨

()٥٣,٨٨٢

()٥٥,٨١٧

%١٫٧

ال معنى لها

()%٩٨٫٢
%٣٫٦

ال ينطبق
%٢٫٧

إيراد عموالت عن الودائع

٣,٨٤٩

٦,٦٦٦

٤,٣٩٩

%٧٣٫٢

()%٣٤٫٠

%٦٫٩

ربح غيرمحقق من االستثمارات

92

655

١٨٦

%612٫0

()%٧٦٫6

%٤٢٫٢

ربح محقق من االستثمارات

-

-

١١٧

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-

١٠٨

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

إطفاء الخصومات ،صافي

-

147

١٥٩

ال ينطبق

إيرادات أخرى

-

-

٢,٢٥٧

ال ينطبق

إيراد توزيعات أرباح

%8٫2
ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

إجمالي المصروفات التشغيلية األخرى

()٤٨,٩٠٥

()٥٦,٣٧٦

()٤٨,٧٧٢

%١٥٫٣

()%١٣٫٥

()%٠٫١

صافي الخسارة السنة

()٩١,٨٣٥

()١٠١,٣٥٢

()٣١,٩١١

%١٠٫٤

()%٦٨٫٥

()%٤١٫١

صافي الخسارة للسنة العائدة إلى المساهمين قبل الزكاة

()٩١,٨٣٥

()١٠١,٣٥٢

()٣١,٩١١

%١٠٫٤

()%٦٨٫٥

()%٤١٫١

عكس مخصص الزكاة عن سنوات سابقة

-

-

٥,٢٩٨

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مصروف الزكاة للسنة

()٢,٤٠٠

()٤,٨٠٠

()١,٨٠٠

%١٠٠٫٠

()%٦٢٫٥

()%١٣٫٤

صافي الخسارة للسنة

()٩٤,٢٣٥

()١٠٦,١٥٢

()٢٨,٤١٣

%١٢٫٦

()%٧٣٫٢

()%٤٥٫١

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
مالحظة :يقصد بعبارة «ال معنى لها» أن نسبة االرتفاع تزيد عن  %500أو نسبة االنخفاض تزيد عن  .%500ويقصد 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  %11٫4من  138.2مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  154.0مليون ريال سعودي في عام 2019م ،يعود ذلك إلى
ُ
االرتفاع في عدد وثائق التأمين المكتتبة نتيجة رفع تعليق األعمال من قبل البنك المركزي السعودي في يناير2019م ،حيث تم إيقاف شركة عناية من قبول مكتتبين
جدد ومنعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمينة في  27مايو 2018م وذلك لعدم تقيدها بمتطلبات المالءة المالية حسب المادة  66من الالئحة التنفيذية لمراقبة
ُ
حيث بلغت المالءة المالية في نهاية عام 2018م  .%36٫6وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مرة أخرى بنسبة  %7٫7من  154.0مليون
شركات التأمين التعاوني
ريال سعودي في عام 2019م إلى  165.9مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعزى ذلك االرتفاع إلى الزيادة في عدد الوثائق المكتتبة من  ١,٨٠١وثيقة في العام 2019م
إلى  ٨,٠٠٨وثيقة في العام 2020م.
انخفض إجمالي اإليرادات بنسبة  %59٫6من  243.9مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  98.4مليون ريال سعودي في عام 2019م .ويعود ذلك االنخفاض بشكل
رئي�سي إلى انخفاض صافي التغيرات في أقساط التأمين غيرالمكتسبة .ثم ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة  %77٫0من  98.4مليون 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  %50٫0من  286.9مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  143.4مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعزى ذلك
إلى انخفاض إجمالي المطالبات المدفوعة وارتفع إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب بنسبة  %9٫8من  143.4مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  157.4مليون
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  %15٫3من
 48.9مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  56.4مليون 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  %13٫5من  56.4مليون ريال سعودي
في عام 2019م إلى  48.8مليون ريال سعودي في عام 2020م ونتج هذا من عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.
-5-1-1

5إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (حسب قناة المبيعات)

يوضح الجدول التالي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب (قناة المبيعات) للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (26):مقر لودجلاإجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب (قناة المبيعات)
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

زيادة ( /نقص)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م 2020 -م

مبيعات مباشرة

٨١,١٣١

٩١,٠٢٧

٥٥,٥٧٦

%١٢٫٢

()%٣٨٫٩

()%١٧٫٢

مبيعات عبروسطاء

٣٥,١٥٤

٢٤,٠٤٨

١٨,٥٣٩

()%٣١٫٦

()%٢٢٫٩

()%٢٧٫٤

المبيعات عبرالهاتف

٩,٤٨٥

٨,٦٨٣

١١,٧٢٩

()%٨٫٥

%٣٥٫١

%١١٫٢

وكالء

٩,٥١٩

٦,٢٦٦

٢٣,٣٢٠

()%٣٤٫٢

%٢٧٢٫٢

%٥٦٫٥

مديرالمبيعات

٢,٩٥٦

٢٤,٠٠٤

٥٦,٧١٠

%٧١٢٫٣

%١٣٦٫٣

%٣٣٨٫١

١٣٨,٢٤٤

١٥٤,٠٢٨

١٦٥,٨٧٤

%١١٫٤

%٧٫٧

%٩٫٥

اإلجمالي
كنسبة مئوية من إجمالي األقساط المكتتبة
مبيعات مباشرة

%٥٨٫٧

%٥٩٫١

%٣٣٫٥

مبيعات عبروسطاء

%٢٥٫٤

%١٥٫٦

%١١٫٢

المبيعات عبرالهاتف

%٦٫٩

%٥٫٦

%٧٫١

وكالء

%٦٫٩

%٤٫١

%١٤٫١

مديرالمبيعات

%٢٫١

%١٥٫٦

%٣٤٫٢

%١٠٠٫٠

%١٠٠٫٠

%١٠٠٫٠

اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة.

تركزشركة عناية على المبيعات المباشرة ومديرالمبيعات والمبيعات عبرالهاتف (عن طريق موظفي إدارة المبيعات) ،حيث شكال ما نسبته  %67٫7و %80٫3و%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  %74٫8في 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  %25٫4في 2018م إلى  %11٫2في 2020م ،ويعزى ذلك إلى التركيز على المبيعات
المباشرة من قبل شركة عناية لتجنب تكاليف الوسطاء المرتفعة القتناء وثائق التأمين.
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ترتكزالمبيعات عبرالهاتف على أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،حيث تنتج شركة عناية أعمالها من هذه القناة عن طريق مراسالت الهاتف والبريد اإللكتروني.
تتما�شى الحركة في المبيعات من خالل هذه القناة مع الحركة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل فترة قيد التحليل.
تتمثل المبيعات عبرالوكالء 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 عبرالوكالء 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  17.1مليون ريال سعودي (ما يعادل نسبة  )%272٫2يرجع 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.
-5-1-2

5إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (حسب المناطق)

يوضح الجدول التالي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (حسب المناطق) للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (27):مقر لودجلاإجمالي أقساط التأمين (حسب المناطق)
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

زيادة ( /نقص)

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م 2020 -م

جدة

٩٨,133

١١٩,٣٢٨

١٤١,٥٠٠

%٢١٫6

%١٨٫٦

%٢٠٫٠

الرياض

40,111

٣٤,٧٠٠

٢٤,٣٧٤

()%١٣٫٥

()%٢٩٫٧

()%٢٢٫٠

اإلجمالي

١٣٨,٢٤٤

١٥٤,٠٢٨

١٦٥,٨٧٤

%١١٫٤

%٧٫٧

%٩٫٥

كنسبة مئوية من إجمالي األقساط المكتتبة
جدة

%٧١٫٠

%٧٧٫٥

%٨٥٫٣

الرياض

%٢٩٫٠

%٢٢٫٥

%١٤٫٧

اإلجمالي

%١٠٠٫٠

%١٠٠٫٠

%١٠٠٫٠

المصدر :معلومات اإلدارة.

تدرج شركة عناية أعمالها في مدينتي جدة والرياض .واستحوذت األعمال في مدينة جدة النسبة األكبر حيث شكلت ما نسبته  %71٫0و %77٫5و %85٫3من إجمالي
أقساط التأمين المكتتبة في 2018م و2019م و2020م.
5 -5-1-3مصاريف فائض الخسارة األجنبية وأقساط إعادة التأمين المسندة
ً
أبرمت شركة عناية في 2018م اتفاقية إعادة التأمين مع مجموعة إعادة التأمين األمريكية ،وفقا التفاقية إعادة التأمين الموقعة مع مجموعة إعادة التأمين األمريكية،
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  3.0مليون ريال و 6.8مليون ريال سعودي لألعوام المنتهية في
 31ديسمبر2019م و2020م على التوالي.
وفي شهر أغسطس 2021م قامت شركة عناية بعمل تسوية نهائية مع مجموعة إعادة التأمين األمريكية يتم بموجبها تحصيل ما قيمته  0.4مليون ريال سعودي من
ً
إجمالي الذمم المدينة القائمة ،تجدراإلشارة إلى أنه اليزال استالم مبالغ التسوية مازالت تحت اإلجراء حتى تاريخ هذا التقرير(لمزيد من المعلومات فضال راجع عامل
الخطررقم (« )8-2-2المخاطرالمرتبطة بارتفاع الذمم المدينة لمعيدي التأمين» من هذا التعميم).
-5-1-4

5التغيرات يف أقساط التأمين غير المكتسبة ،صافي

تمثل التغيرات في أقساط التأمين غيرالمكتسبة الفرق في األقساط المكتتبة (المسجلة) واألقساط المكتسبة خالل العام .عالوة على ذلك ،فإنه يتم عرض التغيرات
في إجمالي أقساط التأمين غيرالمكتسبة صافية من حصة معيدي التأمين.
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-5-1-5

5تكاليف ومصاريف االكتتاب

يوضح الجدول التالي تكاليف ومصاريف االكتتاب للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (28):مقر لودجلاتكاليف ومصاريف االكتتاب
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

زيادة ( /نقص)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م 2020 -م

إجمالي المطالبات المدفوعة

٢٨٩,٢٧٣

١٣٩,٦٩٤

١٣٩,٧٥٢

()%٥١٫٧

-

()%٣٠٫٥

ناقصا :حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

()٢٨,٠٢١

()٦,٩٣٣

()٩٩٦

()%٧٥٫٣

()%٨٥٫٦

()%٨١٫١

صافي المطالبات المدفوعة

٢٦١,٢٥٢

١٣٢,٧٦١

١٣٨,٧٥٦

()%٤٩٫٢

%٤٫٥

()%٢٧٫١

التغيرفي المطالبات تحت التسوية ،صافي

٤,٠٠٩

()١٨,١٥٤

١٨,٧٩١

ال معنى لها

()%٢٠٣٫٥

%١١٦٫٥

التغيرفي المطالبات المتكبدة وغيرالمبلغ عنها ،صافي

٥٣٠

٤,٥٥٩

()٥,٤٢٥

ال معنى لها

()%٢١٩٫٠

ال ينطبق

صافي المطالبات المتكبدة

٢٦٥,٧٩١

١١٩,١٦٦

١٥٢,١٢٢

()%٥٥٫٢

%٢٧٫٧

()%٢٤٫٣

احتياطي عجزأقساط تأمين

١,٨٣١

١٥,٥٠٤

()٢,٧٩٠

ال معنى لها

()%١١٨٫٠

ال ينطبق

احتياطيات فنية أخرى

٨٥

٨٨٨

()١,١٣٤

ال معنى لها

()%٢٢٧٫٧

ال ينطبق

تكاليف اقتناء وثائق تأمين

١٤,٧٧٩

٤,٤٥١

٥,٩١٦

()%٦٩٫٩

%٣٢٫٩

()%٣٦٫٧

مصروفات اكتتاب أخرى

٤,٣٦٩

٣,٤١٣

٣,٣١٥

()%٢١٫٩

()%٢٫٩

()%١٢٫٩

إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

٢٨٦,٨٥٥

١٤٣,٤٢٢

١٥٧,٤٢٩

()%٥٠٫٠

%٩٫٨

()%٢٥٫٩

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
مالحظة :يقصد بعبارة «ال معنى لها» أن نسبة االرتفاع تزيد عن  %500أو نسبة االنخفاض تزيد عن  .%500ويقصد بعبارة «ال ينطبق» في الجدول أعاله إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود «أصفار».

انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة  %51٫7من  289.3مليون ريال سعودي في 2018م إلى  139.7مليون 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  %75٫3من  28.0مليون ريال سعودي في 2018م إلى  6.9مليون ريال سعودي في 2019م ،وكذلك
انخفضت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة بنسبة  %85٫6من  6.9مليون ريال سعودي في 2019م إلى  1.0مليون ريال سعودي في 2020م ،وكان
ً
ً
فصاعدا .وارتبطت حصة معيدي التأمين
اعتبارا من 2019م
االنخفاض في 2019م و2020م مقارنة بـ 2018م نتيجة قرار شركة عناية تحمل جميع مخاطر التأمين
من إجمالي المطالبات المدفوعة خالل العامين 2019م و2020م بعمليات إعادة التأمين غير المنتهية بموجب اتفاقية فائض الخسارة وإعادة التأمين المبرمة مع
ً
مجموعة إعادة التأمين األمريكية .وفقا التفاقية إعادة التأمين الموقعة مع مجموعة إعادة 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 6.8مليون ريال سعودي لألعوام المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م على التوالي.
انخفض صافي التغير في المطالبات تحت التسوية بنسبة  %552٫8من  4.0مليون ريال سعودي في 2018م إلى ( )18.2مليون ريال سعودي في 2019م ،حيث كانت
شركة عناية قيد التعليق لمعظم عام 2018م ولم يكن باستطاعتها إنشاء أعمال جديدة .وارتبط االرتفاع في صافي التغيرفي المطالبات تحت التسوية في 2020م بنسبة
 %203٫5إلى رفع تعليق األعمال من قبل البنك المركزي السعودي في يناير2019م.
ً
ارتبط صافي المطالبات المتكبدة بصافي المطالبات المدفوعة مضافا إليها التغييرات التي حصلت خالل العام فيما يخص المطالبات تحت التسوية وصافي المطالبات
المتكبدة غيرمبلغ عنها.
يمثل مخصص احتياطي عجزأقساط التأمين احتياطي يتم تكوينه للتخفيف من تأثيرأي عجزمتوقع .يتم تقديرالمخصص من قبل الخبيراالكتواري بعد األخذ بعين
االعتبارعدة عوامل وافتراضات تتعلق باألحداث والظروف المستقبلية ونسبة الخسارة المتوقعة للجزء غيرالمنتهي من مخاطرالوثائق.
تتضمن االحتياطات الفنية األخرى بشكل رئي�سي احتياطات مرتبطة باألخطارالسارية.
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  %0٫5من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة) ورسوم مجلس
الضمان الصحي التعاوني (والتي تمثل  %1٫0من إجمالي أقساط التأمين الطبي المكتتب بها) .وانخفضت مصروفات اكتتاب أخرى بنسبة  %21٫9من  4.4مليون ريال
ً
سعودي في عام 2018م إلى  3.4مليون ريال سعودي في عام 2019م وعادت وانخفضت مجددا بنسبة  %2٫9إلى  3.3مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعزى هذا

 | 72رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني

 ةرادإلا ليلحتو ةشقانمو ةيلاملا تامولعملا

إلى انخفاض الرسوم المتعلقة بخدمات إدارة المطالبات اآللية من شركة «وصيل لنقل المعلومات اإللكترونية» بنسبة  %19٫4وكذلك انخفض رسوم خدمة التحقق
من حاملي الوثائق المحتملين «خدمة يقين» من شركة «علم» بنسبة .%34٫3
-5-1-6

5مخصص ( /رد) ديون مشكوك يف تحصيلها

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 التغيرفي طريقة تحليل التقادم للذمم المدينة ،حسب تعليمات البنك المركزي السعودي.
-5-1-7

5مصروفات إدارية وعمومية

يوضح الجدول التالي المصروفات اإلدارية والعمومية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (29):مقر لودجلامصروفات إدارية وعمومية
زيادة ( /نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م 2020 -م

عمليات التأمين
تكاليف الموظفين

٣٩,٥٣٦

٣٥,٣١٢

٣٥,٢١٣

()%١٠٫٧

()%٠٫٣

()%٥٫٦

االستهالك

٨٠١

٩٥٩

١,٠٣٠

%١٩٫٧

%٧٫٤

%١٣٫٤

إطفاء

٩٤٢

٨٠٨

٤٧٩

()%١٤٫٢

()%٤٠٫٧

()%٢٨٫٧

إطفاء حق استخدام األصول

-

-

١,٠٤١

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مصروفات إيجار

١٦٠

٤,٦٤٥

٢,٧٦٤

ال معنى لها

()%٤٠٫٥

%٣١٥٫٦

أتعاب قانونية ومهنية

١,٦٩٦

٢,٢٠٦

٣,٣٣٦

%٣٠٫١

%٥١٫٢

%٤٠٫٢

تكاليف إصالح وصيانة

٢,٤٦٠

٢,٩٢٥

٢,٧٣٦

%١٨٫٩

()%٦٫٥

%٥٫٥

مصروفات تسويق

٤٣٥

٩٥

١٦٦

()%٧٨٫٢

%٧٤٫٧

()%٣٨٫٢

مصروفات أخرى

٣,٧٣٩

٣,٢٥٤

٥,٤٣٠

()%١٣٫٠

%٦٦٫٩

%٢٠٫٥

إجمالي عمليات التأمين

٤٩,٧٦٩

٥٠,٢٠٤

٥٢,١٩٥

%٠٫٩

%٤٫٠

%٢٫٤

عمليات المساهمين
أتعاب قانونية ومهنية

٢,١٠٦

٤٦٣

١,٥٢٥

()%٧٨٫٠

%٢٢٩٫٤

()%١٤٫٩

مصروفات متعلقة باالستثمار

٢٣٥

٣٢٨

٣٣٠

%٣٩٫٦

%٠٫٦

%١٨٫٥

اشتراكات

٤١٥

١,٠٨٣

٣٣٨

%١٦١٫٠

()%٦٨٫٨

()%٩٫٨

أتعاب لجان

١٠

١,٣٩٢

١,٣٨٠

ال معنى لها

()%٠٫٩

١,٠٧٤٫٧%

أخرى

٤٣٣

٤١٢

٤٩

()%٤٫٨

()%٨٨٫١

()%٦٦٫٤

إجمالي عمليات المساهمين

٣,١٩٩

٣,٦٧٨

٣,٦٢٢

%١٥٫٠

()%١٫٥

%٦٫٤

اإلجمالي

٥٢,٩٦٨

٥٣,٨٨٢

٥٥,٨١٧

%١٫٧

%٣٫٦

%٢٫٧

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة لعام 2020م.

مالحظة :يقصد بعبارة ««ال معنى لها» أن نسبة االرتفاع تزيد عن  %500أو نسبة االنخفاض تزيد عن  .%500ويقصد 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  %74٫6و %65٫5و %63٫1من إجمالي المصروفات اإلدارية
والعمومية في 2018م و2019م و2020م على التوالي .ويعود السبب في ارتفاع تكلفة الموظفين ً
نسبيا خالل السنة المالية 2018م إلى زيادة عدد الموظفين بعدد
ً
28موظفا .وانخفضت تكاليف الموظفين بنسبة  %10٫7من  39.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  35.3مليون ريال سعودي في 2019م ،ولم تشهد تكاليف
الموظفين تقلبات جوهرية بين 2019م و2020م وكان ذلك االنخفاض نتيجة عدم تسجيل مكافآت مستحقة للعامين 2019م و2020م .وتجدر اإلشارة إلى أن
ً
موظفا في فريق المبيعات.
االنخفاض الكبيرفي عدد الموظفين بين 2019م و2020م لم ينتج عنه توفيرجوهري في تكاليف الموظفين بسبب تعيين 13
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  %19٫7من  0.8مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  1.0مليون 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 غيرالملموسة 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  %2,803٫1من  0.2مليون ريال سعودي في 2018م إلى 4.6
مليون ريال سعودي في 2019م .وكان ذلك نتيجة عدم تسجيل مصروفات إيجار لعام 2018م بسب التقا�ضي بين شركة عناية والمؤجر وتم دفع إيجار السنوات
السابقة بعد االنتهاء من مسألة التقا�ضي .وانخفضت مصروفات إيجاربنسبة  %40٫5من  4.6مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  2.8مليون ريال سعودي في عام
2020م ويعزى هذا االنخفاض إلى تطبيق المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم (« )16عقود 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  %30٫1من  1.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  2.2مليون ريال سعودي في 2019م يعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة في
خدمات االستشارات إلدارة المطالبات بمقدار  0.6مليون ريال سعودي .وارتفعت األتعاب بنسبة  %51٫2من  2.2مليون ريال سعودي في 2019م إلى  3.3مليون ريال
سعودي في 2020م إلى تكبد شركة عناية أتعاب مهنية بقيمة  0.5مليون ريال سعودي مقابل خدمات تطبيق المعيار الدولي رقم ( )17ورقم ( .)9وأوضحت اإلدارة
لشركة عناية بأن المشروع قد توقف ً
الحقا نتيجة لعملية االندماج.
تتعلق تكاليف اإلصالح والصيانة بشكل أسا�سي بصيانة أجهزة وبرامج الكمبيوتروالمعدات الكهربائية وغيرها من المعدات .ارتفعت تكاليف اإلصالح والصيانة بنسبة
 %18٫9من  2.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  2.9مليون 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  %6٫5إلى  2.7مليون 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�ضي 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 ( .)16انخفضت مصروفات أخرى بنسبة  %13٫0من  3.7مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  3.3مليون 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
 %66٫9من  3.3مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  5.4مليون ريال سعودي في عام 2020م ونتج هذا من ارتفاع مصروفات الكهرباء والتسويات الخاصة بتطبيق
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (« )16عقود اإليجار» باإلضافة إلى بعض المخالفات المفروضة على شركة عناية من البنك المركزي السعودي بقيمة  0.3مليون
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
 %78٫0من  2.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.5مليون 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  %229٫4من  0.5مليون ريال سعودي في 2019م إلى  1.5مليون ريال سعودي 2020م .يعود ذلك بشكل كبير إلى األتعاب التي تقاضاها المستشارون الماليون
بشأن تخفيض رأس المال.
تمثل المصروفات المتعلقة باالستثمارالرسوم المدفوعة للسعودي الفرن�سي كابيتال إلدارة محفظة شركة عناية .ويعزى االرتفاع واالنخفاض في رصيد المصروفات
المتعلقة باالستثمارخالل فترة قيد التحليل إلى االرتفاع واالنخفاض في الرسوم المدفوعة لشركة السعودي الفرن�سي كابيتال.
ارتفعت رسوم االشتراكات المرتبطة بعمليات المساهمين بنسبة  %161٫0من  0.4مليون ريال سعودي في 2018م إلى  1.1مليون 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  %68٫8من  1.1مليون ريال
سعوي في 2019م إلى  0.3مليون 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  10آالف ريال سعودي في 2018م إلى  1.4مليون 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  %88٫1من  0.4مليون 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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5إيراد عموالت عن الودائع

عمليات المساهمين

ارتفع إيراد عموالت عن الودائع بنسبة  %73٫2من  3.8مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  6.7مليون ريال سعودي في عام 2019م ونتج هذا من ارتفاع قيمة
االستثمارات المحتفظ فيها حتى تاريخ االستحقاق .وانخفض إيراد عموالت عن الودائع بنسبة  %34٫0من  6.7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  4.4مليون ريال
سعودي في عام 2020م ويعزى هذا االنخفاض إلى تراجع العوائد من ودائع المرابحة.
-5-1-9

5أرباح محققة وغير محققة من استثمارات

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  0.1مليون ريال سعودي خالل العام 2020م بتحقيق أرباح من استبعاد استثمارات شركة
أرامكو السعودية .في حين أن األرباح غيرالمحققة للعام 2020م بقيمة  0.2مليون ريال سعودي تتعلق بالتغيراإليجابي في القيمة العادلة لكل من الصناديق المشتركة
وسندات الحكومة السعودية.
-5-1-10

5إيرادات أخرى

تتعلق اإليرادات األخرى بمقدار  1.5مليون 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.
-5-1-11

5الزكاة

تم تغيير احتساب الزكاة وضريبة الدخل نتيجة إلصدار تعميم من قبل البنك المركزي السعودي بتاريخ  17يوليو 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
والمعيارالدولي إلعداد التقريرالمالي رقم ( )21الضرائب فيما يتعلق بالزكاة .وقد عدلت شركة عناية أثرهذا التغييرفي السياسة المحاسبية المتعلقة بالزكاة بأثررجعي.
نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المسجل للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م بمبلغ  2.4مليون ريال سعودي .لم يكن لهذا التغيير أي تأثيرعلى بيان
التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر2018م.
الوضع الزكوي

قدمت شركة عناية اإلقرارات الزكوية للسنين حتى السنة المنتهية  31ديسمبر2019م وحصلت على شهادة الزكاة.
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربط النهائي للسنوات من 2011م الي 2014م وطالبت فيها شركة عناية بمبلغ زكاة إضافي بمبلغ  12.545مليون 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  12.545مليون 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  2.1مليون 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 بإصدارربط للسنوات 2015م إلى 2018م وطالبت فيه بمبلغ زكاة إضافي بمبلغ  9.59مليون ریال سعودي.
قدمت شركة عناية اعتراضها على تقييم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتنتظرشركة عناية مراجعة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للتقييم.
ً
تم احتساب الوعاء الزكوي استنادا إلى فهم شركة عناية ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .تخضع أنظمة الزكاة إلى تفسيرات مختلفة والربوط
التي ستصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد تختلف عن اإلقرارات الزكوية المقدمة من قبل شركة عناية .وتطبق الزكاة على  %81من المساهمين بينما تطبق
الضريبة على  %19من المساهمين.
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5قائمة المركز المالي

يوضح الجدول التالي موجزقائمة المركزالمالي كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (30):مقر لودجلاموجز قائمة المركز المالي
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

معدل النمو
السنوي المركب
(2018م2020-م)

إجمالي الموجودات

٢٣٠,٦٣٨

٣٤٥,١٥٩

٣١٥,٩٨١

%٤٩٫٧

()%٨٫٥

%١٧٫٠

إجمالي المطلوبات

١٧٤,٥٧٢

١٩٥,٧٩٥

١٩٤,٢٤٦

%١٢٫٢

()%٠٫٨

%٥٫٥

إجمالي حقوق الملكية

٥٦,٠٦٦

١٤٩,٣٦٤

١٢١,73٥

%١٦٦٫٤

()%١٨٫5

%٤٧٫4

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

٢٣٠,٦٣٨

٣٤٥,١٥٩

٣١٥,٩٨١

%٤٩٫٧

()%٨٫٥

%١٧٫٠

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
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5الموجودات

يوضح الجدول التالي تفاصيل قائمة المركزالمالي كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (31):مقر لودجلاالموجودات
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

معدل النمو
السنوي المركب
(2018م2020-م)

النقد وما في حكمه

٥٦,٧٢١

٧٧,٣٧٥

١١٥,٢٢٦

%٣٦٫٤

%٤٨٫٩

%٤٢٫٥

ودائع مرابحة قصيرة األجل

٨٢,٨٨٢

٧٦,٠٣٦

٤٠,٠٦٨

()%٨٫٣

()%٤٧٫٣

()%٣٠٫٥

أقساط تأمين مدينة ،صافي

١٧,٤٢٩

٤٤,٨٥٩

٤٩,١١٦

%١٥٧٫٤

%٩٫٥

%٦٧٫٩

ذمم معيدي تأمين مدينة

-

٢,٩٩٥

١٩١

ال ينطبق

()%٩٣٫٦

ال ينطبق

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

٥,٨٥٧

١,٠٣٤

١١٩

()%٨٢٫٣

()%٨٨٫٥

()%٨٥٫٧

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغيرمبلغ عنها

٢,١٠٣

٩٤

-

()%٩٥٫٥

()%١٠٠٫٠

()%١٠٠٫٠

حصة معيدي التأمين من احتياطي عجزاألقساط

٦١٠

-

-

()%١٠٠٫٠

ال ينطبق

()%١٠٠٫٠

مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

١٥,٣٨١

١٤,٩٧٥

٦,٧٨٠

()%٢٫٦

()%٥٤٫٧

()%٣٣٫٦

تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

١,٠٣٥

٢,٨٥١

٣,٢٣٠

%١٧٥٫٥

%١٣٫٣

%٧٦٫٧

استثمارات

١٢,٦٩٥

٧٢,٩٥٠

٦٨,٣٧٦

%٤٧٤٫٦

()%٦٫٣

%١٣٢٫١

ممتلكات ومعدات ،صافي

٢,٤٤٦

٢,٣٩٢

٢,١٧٣

()%٢٫٢

()%٩٫٢

()%٥٫٧

موجودات غيرملموسة ،صافي

١,١٦١

١,١٠٦

١,٠٨٢

()%٤٫٧

()%٢٫٢

()%٣٫٥

حق استخدام األصول ،صافي

-

-

٢,٧٤٣

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

وديعة نظامية

٣٠,٠٠٠

٤٥,٠٠٠

٢٢,٥٠٠

%٥٠٫٠

()%٥٠٫٠

()%١٣٫٤

إيراد عمولة مستحقة على وديعة نظامية

٢,٣١٨

٣,٤٩٢

٤,٣٧٧

%٥٠٫٦

%٢٥٫٣

%٣٧٫٤

إجمالي الموجودات

٢٣٠,٦٣٨

٣٤٥,١٥٩

٣١٥,٩٨١

%٤٩٫٧

()%٨٫٥

%١٧٫٠

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
و %78٫6و %86٫3من إجمالي الموجودات كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م على التوالي.
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5النقد وما يف حكمه

يوضح الجدول التالي النقد وما في حكمه كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (32):مقر لودجلاالنقد وما يف حكمه
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

عمليات التأمين
نقد في الصندوق ولدى البنوك

١٦,٤٨٤

١٤,٥٩٠

١٣,٦٤١

()%١١٫٥

()%٦٫٥

()%٩٫٠

١٦,٤٨٤

١٤,٥٩٠

١٣,٦٤١

()%١١٫٥

()%٦٫٥

()%٩٫٠

عمليات المساهمين
نقد لدى البنوك

٢١

١٨

٧٩

()%١٤٫٣

%٣٣٨٫٩

%٩٤٫٠

ودائع المرابحة المستحقة خالل  3أشهرمن تاريخ االقتناء

٤٠,٢١٦

٦٢,٧٦٧

١٠١,٥٠٦

%٥٦٫١

%٦١٫٧

%٥٨٫٩

٤٠,٢٣٧

٦٢,٧٨٥

١٠١,٥٨٥

%٥٦٫٠

%٦١٫٨

%٥٨٫٩

٥٦,٧٢١

٧٧,٣٧٥

١١٥,٢٢٦

%٣٦٫٤

%٤٨٫٩

%٤٢٫٥

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

نقد يف الصندوق ولدى البنوك

يشاربالنقد 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  3أشهر 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  %0٫7كما في  31ديسمبر2020م .وترتبط الحركة في رصيد ودائع المرابحة المستحقة خالل  3أشهر
من تاريخ االقتناء بشكل رئي�سي بتاريخ استحقاق الودائع وإضافة ودائع جديدة.
حركة النقد اإلجمالية

ارتفع إجمالي النقد وما في حكمة بنسبة  %36٫4من  56.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ليصل إلى  77.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
ً
ً
2019م .يرجع ذلك إلى زيادة رأس المال بمقدار  200.0مليون ريال سعودي من خالل إصدار حقوق األولوية .وتم تعويض االرتفاع تعويضا جزئيا بصافي خسارة قبل
الزكاة بمقدار  101.4مليون ريال سعودي خالل عام 2019م .وارتفع النقد وما في حكمة بنسبة  %48٫9من  77.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى
ً
 115.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .وجاء هذا االرتفاع مدفوعا باسترداد ودائع المرابحة المستحقة وقصيرة األجل وسحب الودائع النظامية
الفائضة لتلبية متطلبات السيولة المستهدفة.
-6-1-2

5ودائع مرابحة قصيرة األجل

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  %0٫9و %1٫2خالل السنوات المالية من  31ديسمبر2018م إلى  31ديسمبر2020م.
انخفضت ودائع المرابحة قصيرة األجل بنسبة  %8٫3من  82.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م لتصل إلى  76.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
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  %47٫3من  76.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م لتصل إلى  40.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
يعزى ذلك إلى استرداد ودائع بقيمة  36مليون ريال سعودي والتي استحقت قبل نهاية العام وإعادة استثمارها كودائع تستحق خالل  3أشهرمن تاريخ االقتناء.
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-6-1-3

5أقساط تأمين مدينة ،صافي

يوضح الجدول التالي تفاصيل أقساط تأمين مدينة ،صافي كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (33):مقر لودجلاأقساط تأمين مدينة ،صافي
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

حملة الوثائق

١٦,٦٣٥

٤٤,٩٢٩

٣٢,١٢٢

وسطاء ووكالء

١٥,٢١١

١٢,٤٧٢

١١,١٨٤

معدل النمو
السنوي المركب

2018م2019-م
%١٧٠٫١
()%١٨٫٠

2019م2020-م
()%٢٨٫٥
()%١٠٫٣

(2018م2020-م)
%٣٩٫٠
()%١٤٫٣

األطراف ذات العالقة

١,٩١١

١٠,٧٤٨

٢٥,٤٨١

%٤٦٢٫٤

%١٣٧٫١

%٢٦٥٫٢

إجمالي أقساط تأمين مدينة

٣٣,٧٥٧

٦٨,١٤٩

٦٨,٧٨٧

%١٠١٫٩

%٠٫٩

%٤٢٫٧

مخصص أقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها

()١٦,٣٢٨

()٢٣,٢٩٠

()١٩,٦٧١

%٤٢٫٦

إجمالي أقساط تأمين مدينة ،صافي

١٧,٤٢٩

٤٤,٨٥٩

٤٩,١١٦

%١٥٧٫٤

()%١٥٫٥
%٩٫٥

%٩٫٨
%٦٧٫٩

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

شكل إجمالي أقساط التأمين المدينة من حملة الوثائق ما نسبته و %49٫3و %65٫9و %46٫7من إجمالي أقساط التأمين المدينة كما في  31ديسمبر2018م و2019م
و2020م على التوالي.
ومثل إجمالي أقساط التأمين المدينة من الوسطاء والوكالء ما نسبته  %45٫1و %18٫3و %16٫3من إجمالي أقساط التأمين المدينة كما في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م على التوالي.
ارتفع إجمالي أقساط التأمين المدينة بنسبة  %101٫9من  33.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  68.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
ً
2019م وكان ذلك متماشيا مع ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة خالل نفس العام وذلك بعد رفع التعليق من قبل البنك السعودي المركزي خالل 2019م .ولم يشهد
إجمالي أقساط التأمين المدينة تقلبات ملحوظة ما بين  31ديسمبر2019م و2020م.
-6-1-4

5الحركة يف مخصص أقساط التأمين المشكوك يف تحصيلها

يوضح الجدول التالي تفاصيل الحركة في مخصص أقساط التأمين المشكوك في تحصيلها كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (34):مقر لودجلاالحركة يف مخصص أقساط التأمين المشكوك يف تحصيلها
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

الرصيد في بداية السنة

١٦,٤٦٩

١٦,٣٢٨

٢٣,٢٩٠

()%٠٫٩

%٤٢٫٦

%١٨٫٩

(رد)  /مخصص خالل السنة

()١٢٢

٦,٩٦٢

()٣,٦١٩

ال معنى لها

()%١٥٢٫٠

%٤٤٤٫٦

اإلستبعادات خالل السنة

()١٩

-

-

()%١٠٠٫٠

ال ينطبق

()%١٠٠٫٠

الرصيد في نهاية السنة

١٦,٣٢٨

٢٣,٢٩٠

١٩,٦٧١

%٤٢٫٦

()%١٥٫٥

%٩٫٨

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
مالحظة :يقصد بعبارة «ال معنى لها» أن نسبة االرتفاع تزيد عن  %500أو نسبة االنخفاض تزيد عن  .%500ويقصد بعبارة «ال ينطبق» في الجدول أعاله إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود «أصفار».
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-6-1-5

5ذمم معيدي تأمين مدينة

يوضح الجدول التالي تفاصيل ذمم معيدي التأمين المدينة كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (35):مقر لودجلاذمم معيدي التأمين المدينة
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

الذمم المدينة

٢٤,٩٤١

٣١,٨٧٥

٣2,871

%٢٧٫٨

%3٫1

%14٫8

الذمم الدائنة

()٢٥,٨٨٠

()٢٥,٨٨٠

()٢٥,٨٨٠

-

-

-

مخصص ذمم معيدي تأمين مدينة

-

()٣,٠٠٠

()٦,٨٠٠

ال ينطبق

%١٢٦٫٧

ال ينطبق

إجمالي ذمم معيدي التأمين المدينة ،صافي

()٩٣٩

٢,٩٩٥

191

()%٤١٩٫٠

()%93٫6

ال ينطبق

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
ً
2018م .وفقا لالتفاقية ،فإن معيد التأمين يتحمل أي فائض خسارة للمطالبات من أقساط التأمين المدرجة ضمن االتفاقية ،وهذا أدى إلى ارتفاع رصيد ذمم معيدي
التأمين المدينة ما بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م .في المقابل ،بقي رصيد الذمم الدائنة لمعيدي التأمين ثابت ما بين  31ديسمبر 2018م و2020م،
ً
حيث وصل الحد األق�صى ً
بناء على معدالت التأرجح .وفقا لالتفاقية ،يشترط أن يتم السداد إلى «مجموعة إعادة التأمين األمريكية» بعد خصم رصيد الذمم المدينة.
ً
وبناء على الخطاب المؤرخ في  2أغسطس 2021م ،تم االتفاق على سداد تسوية كاملة ونهائية بقيمة  0.4مليون ريال سعودي من قبل «مجموعة إعادة التأمين
األمريكية» .ومع ذلك ،كما في  31ديسمبر2020م ،ارتفع مخصص ذمم معيدي تأمين مدينة إلى  6.8مليون ريال سعودي.
-6-1-6

5حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

شكلت حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية ما نسبته  %13٫2و %4٫8و %0٫2من إجمالي المطالبات تحت التسوية كما في  31ديسمبر2018م و2019م
و2020م على التوالي.
-6-1-7

5حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

مثلت حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها ما نسبته %13٫2و %0٫5و %0من إجمالي المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها كما في 2018م
و2019م و2020م على التوالي.
-6-1-8

5حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز أقساط التأمين

سجلت شركة عناية حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز أقساط التأمين بمقدار  0.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م .وارتبطت حصة معيدي
التأمين من احتياطي عجزأقساط التأمين بشكل رئي�سي بارتفاع احتياطي عجزأقساط التأمين من  2.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م إلى  17.3مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م.
-6-1-9

5تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

يوضح الجدول التالي تفاصيل تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (36):مقر لودجلاتكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

الرصيد االفتتاحي

٨,٩٢٤

١,٠٣٥

٢,٨٥١

()%٨٨٫٤

%١٧٥٫٥

()%٤٣٫٥

المدفوع خالل السنة

٦,٨٩٠

٦,٢٦٧

٦,٢٩٥

()%٩٫٠

%٠٫٤

()%٤٫٤

المطفأ خالل السنة

()١٤,٧٧٩

()٤,٤٥١

()٥,٩١٦

()%٦٩٫٩

%٣٢٫٩

()%٣٦٫٧

الرصيد نهاية السنة

١,٠٣٥

٢,٨٥١

٣,٢٣٠

%١٧٥٫٥

%١٣٫٣

%٧٦٫٧

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
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ارتفعت تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة بنسبة  %175٫5من  1.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م إلى  2.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م .كما ارتفعت أيضا تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة بنسبة  %13٫3من  2.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  3.2مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر2020م .وارتبط االرتفاع في تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة إلى الحركة في صافي أقساط التأمين المكتتبة.
-6-1-10

5االستثمارات

يوضح الجدول التالي تفاصيل االستثمارات كما في كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (37):مقر لودجلااالستثمارات
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٧,٦٩٥

١٢,٧٨٠

٨,٠٤٧

%٦٦٫١

()%٣٧٫٠

%٢٫٣

استثمارات محتفظ فيها حتى تاريخ االستحقاق

٥,٠٠٠

٦٠,١٧٠

٦٠,٣٢٩

ال معنى لها

%٠٫٣

%٢٤٧٫٤

اإلجمالي

١٢,٦٩٥

٧٢,٩٥٠

٦٨,٣٧٦

%٤٧٤٫٦

()%٦٫٣

%١٣٢٫١

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
مالحظة :يقصد بعبارة «ال معنى لها» أن نسبة االرتفاع تزيد عن  %500أو نسبة االنخفاض تزيد عن . .»%500

ً
وفقا لسياسة االستثمار لشركة عناية ،فإن يجب تقسيم المحفظة االستثمارية بين االستثمارات المتعلقة بعمليات التأمين واالستثمارات المتعلقة بعمليات
ُ
المساهمين ،حيث تكون المحافظ مختلفة االستراتيجية وتحمل المخاطر .وتهدف السياسة التخصيص هي إدارة مخاطراالستثماروتحسين عائد االستثمار.
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  %66٫1من  7.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م
إلى  12.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .يعزى ذلك بشكل رئي�سي إلى االكتتاب في شركة أرامكو السعودية عن طريق شراء  138.4ألف سهم بمقدار
 4.9مليون ريال سعودي خالل عام 2019م .وانخفض رصيد االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بنسبة  %37٫0ليصل إلى  8.0مليون ريال
سعودي بسبب بيع أسهم شركة أرامكو وتسجيل ربح بمقدار 0.2مليون ريال سعودي في قائمة الدخل.
ويمثل صندوق البدر للمرابحة بشكل رئي�سي في االستثمارات في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وصكوك .كما في  31ديسمبر 2020م كان لدى شركة
عناية  463,573وحدة 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 االستثمارالمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في االكتتابات العامة األولية في دول مجلس التعاون الخليجي وشركات سوق األسهم الخليجية
ً
المدرجة حديثا والتي تم إدراجها لمدة ال تزيد عن خمس سنوات.
ُ
تتألف االستثمارات المحتفظ فيها حتى تاريخ االستحقاق من سندات الحكومة السعودية ،حيث قامت شركة عناية بتوسيع محفظتها من االستثمارات المحتفظ
فيها حتى تاريخ االستحقاق بمقدار 60.1مليون ريال سعودي خالل 2019م عن طريق االستثمارفي السندات الحكومية السعودية التي قدمت متوسط معدل قسيمة
على السندات ( )coupon rateبنسبة  %3٫5كما في  31ديسمبر 2020م .ويتم االعتراف بأرباح أو خسائر السندات في قائمة الدخل عند استبعاد االستثمار أو انخفاض
قيمتهً .
ووفقا إلدارة شركة عناية ،فإن القيمة السوقية (العادلة) الحالية لصكوك الحكومة السعودية أعلى من التكاليف المطفأة في دفاترالشركة .ومع ذلك ،أشارت
إدارة شركة عناية إلى أنه بتاريخ الحق ،تم استبعاد محفظة السندات بالكامل وتحقيق مكاسب قدرها  5.4مليون ريال سعودي خالل العام 2021م .تم إعادة استثمار
المتحصالت من عملية البيع في ودائع تستحق خالل  3أشهرمن تاريخ االستحواذ ،وذلك لضمان االمتثال ألنظمة البنك المركزي السعودي.
ً
ُ
تجدر اإلشارة أن شركة عناية قد قامت بتسييل محفظتها السندات خالل عام 2021م حيث حققت شركة عناية مكاسبا بمبلغ  5.4مليون ريال سعودي ،وقد قامت
شركة عناية بإعادة استثمارمتحصالت بيع تلك االستثمارات في ودائع مرابحة مستحقة خالل ثالث أشهر ،وذلك لضمان االمتثال للوائح البنك المركزي السعودي في
هذا الجانب.
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5 -6-1-11مصروفات مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
ً
يوضح الجدول التالي تفاصيل مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (38):مقر لودجلامصروفات مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

معدل النمو
السنوي المركب
(2018م2020-م)

عمليات التأمين
ً
مبالغ مدفوعة مقدما

١,٦٢٤

١,٦١٩

٢,٩٦٨

()%٠٫٣

%٨٣٫٣

%٣٥٫٢

تكاليف وسطاء تأمين مؤجلة

-

-

899

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

موردون دفعات مقدمة

٢,٥٥٧

٢,٩٢١

٤٧٣

%١٤٫٢

()%٨٣٫٨

()%٥٧٫٠

ضريبة المدخالت على القيمة المضافة

٦,٥٣٢

٤,٠٢٣

٧٠

()%٣٨٫٤

()%٩٨٫٣

()%٨٩٫٦

أخرى

٣,٥٤٩

٤,٠٩٠

١,٥٤٦

%١٥٫٢

()%٦٢٫٢

()%٣٤٫٠

١٤,٢٦٢

١٢,٦٥٣

٥,٩٥٦

()%١١٫٣

()%٥٢٫٩

()%٣٥٫٤

عمليات المساهمين
إيرادات مستحقة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما
ً
إجمالي مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

١,٠٦٩

٢,٣٢٢

٨٢٤

%١١٧٫٢

()%٦٤٫٥

()%١٢٫٢

٥٠

-

-

()%١٠٠٫٠

ال ينطبق

()%١٠٠٫٠

١,١١٩

٢,٣٢٢

٨٢٤

%١٠٧٫٥

()%٦٤٫٥

()%١٤٫٢

١٥,٣٨١

١٤,٩٧٥

٦,٧٨٠

()%٢٫٦

()%٥٤٫٧

()%٣٣٫٦

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

ً
ً
تشمل مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى لعمليات التأمين المبالغ المدفوعة مقدما وتكاليف وسطاء تأمين مؤجلة والدفعات المقدمة إلى موردين وضريبة
ً
المدخالت على القيمة المضافة وأخرى .وانخفضت المصروفات المدفوعة مقدما لعمليات التأمين بنسبة  %11٫3من  14.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2018م إلى  12.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى االنخفاض ضريبة المدخالت على القيمة المضافة .كما انخفضت
ً
ً
مجددا المصروفات المدفوعة مقدما لعمليات التأمين أيضا بنسبة  %52٫9لتصل إلى  6.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .نتج عن ذلك في المقام
ً
األول انخفاض الدفعات المقدمة إلى الموردين وانخفاض المصاريف المدفوعة مقدما األخرى باإلضافة إلى عدم تسجيل ضريبة المدخالت على القيمة المضافة
كما في  31ديسمبر2020م.
ً
ً
تشمل المصاريف المدفوعة مقدما األخرى بشكل رئي�سي المصروفات المدفوعة مقدما فيما يتعلق باإليجاروالتأمين الصحي وأماكن إقامة الموظفين وأجهزة وبرامج
الكمبيوتر.
عمليات المساهمين

ً
ً
ً
تتضمن المصروفات المدفوعة مقدما لعمليات المساهمين اإليرادات المستحقة والمصروفات المدفوعة مقدما .وارتفعت المصروفات المدفوعة مقدما لعمليات
المساهمين بنسبة  %107٫5لتصل من  1.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  2.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .وانخفضت
ً
ً
المصروفات المدفوعة مقدما بنسبة  %64٫5إلى  0.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م جاء هذا االرتفاع واالنخفاض مدفوعا بالتغيرات التي شهدتها
اإليرادات المستحقة.
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-6-1-12

5ممتلكات ومعدات ،صافي

يوضح الجدول التالي تفاصيل صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (39):مقر لودجلاممتلكات ومعدات ،صافي
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

تحسينات على المباني المستأجرة

٣٤٩

١٧٢

٥

()%٥٠٫٧

معدات حاسب آلي

١,٠٤٠

١,٤٤٢

١,٦٧٨

%٣٨٫٧

%١٦٫٤

سيارات

٢١٨

١٥٢

٨١

()%٣٠٫٣

()%٤٦٫٧

()%39٫0

أثاث وتجهيزات مكتبية

٨٣٩

٦٢٦

٤٠٩

()%٢٥٫٤

()%٣٤٫٧

()%30٫2

صافي القيمة الدفترية

٢,٤٤٦

٢,٣٩٢

٢,١٧٣

()%٢٫٢

()%٩٫٢

()%5٫7

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

()%٩٧٫١

()%88٫0
%27٫0

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  31ديسمبر 2018م و2019م .وانخفض صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات بنسبة  %9٫2من  2.4مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  2.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .يعود ذلك االنخفاض بشكل رئي�سي إلى االستهالك بقيمة  1.0مليون ريال
سعودي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر2020م.
-6-1-13

5موجودات غير ملموسة ،صافي

يوضح الجدول التالي تفاصيل صافي الموجودات غيرالملموسة كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (40):مقر لودجلاالموجودات غير الملموسة ،صافي
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

التكلفة

٢٢,٠٥٨

٢٢,٨١١

٢٣,٢٦٦

%٣٫٤

%٢٫٠

%٢٫٧

اإلطفاء

()٢٠,٨٩٧

()٢١,٧٠٥

()٢٢,١٨٤

%٣٫٩

%٢٫٢

%٣٫٠

صافي القيمة الدفترية

١,١٦١

١,١٠٦

١,٠٨٢

()%٤٫٧

()%٢٫٢

()%٣٫٥

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

تشمل الموجودات غيرالملموسة برامج ورخص تقنية المعلومات .ولم تشهد الموجودات غيرالملموسة تقلبات جوهرية خالل فترات التحليل.
5 -6-1-14حق استخدام األصول ،صافي
ً
طبقت شركة عناية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16اعتبارا من الربع الثالث من عام 2020م .ويؤثر تطبيق المعيار على قائمة المركز المالي من خالل االعتراف
بحق استخدام األصول بمقدار 2.7مليون ريال سعودي والتزامات إيجاربمقدار 2.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م.
-6-1-15

5وديعة نظامية وإيراد عمولة مستحقة عىل الوديعة النظامية

وفقا لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية قامت شركة عناية بإيداع ما يعادل  %15من 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  150مليون ريال سعودي ولم تقم شركة عناية بسحب الفائض من الوديعة ،وفي  1أكتوبر 2020م،
استلمت شركة عناية موافقة البنك المركزي السعودي على سحب الوديعة النظامية الفائضة .في  23نوفمبر2020م ،قامت شركة عناية بسحب الفائض .إن رصيد
الوديعة النظامية كما في  31ديسمبر2020م مبلغ  22.5مليون ریال سعودي (2019م 45 :مليون ریال سعودي).
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5المطلوبات

يوضح الجدول التالي تفاصيل المطلوبات كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (41):مقر لودجلاالمطلوبات
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

٧١,١٠٧

٣٦,٢٣٢

٣٦,٠٢٥

()%٤٩٫٠

()%٠٫٦

()%٢٨٫٨

ذمم دائنة لمعيدي التأمين

٩٣٩

-

-

()%١٠٠٫٠

ال ينطبق

()%١٠٠٫٠

أقساط تأمين غيرمكتسبة

٢٠,٣٣٨

٧٥,٩٢٠

٦٧,٥٠٤

%٢٧٣٫٣

()%١١٫١

%٨٢٫٢

مطالبات تحت التسوية

٤٤,٤٠٨

٢١,٤٣١

٣٩,٣٠٧

()%٥١٫٧

%٨٣٫٤

()%٥٫٩

مطالبات متكبدة وغيرمبلغ عنها

١٥,٩٤٣

١٨,٤٩٣

١٢,٩٧٤

%١٦٫٠

()%٢٩٫٨

()%٩٫٨

احتياطي عجزأقساط التأمين

٢,٤٤١

١٧,٣٣٥

١٤,٥٤٥

%٦١٠٫٢

()%١٦٫١

%١٤٤٫١

احتياطيات فنية أخرى

٥٧٢

١,٤٦٠

٣٢٦

%١٥٥٫٢

()%٧٧٫٧

()%٢٤٫٥

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٥,٨٠٨

٥,٩٣٤

٤,٩٧٠

%٢٫٢

()%١٦٫٢

()%٧٫٥

التزامات عقود إيجار

-

-

٢,٢١٨

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

الزكاة وضريبة الدخل

١٠,٦٩٨

١٥,٤٩٨

١٢,٠٠٠

%٤٤٫٩

()%٢٢٫٦

%٥٫٩

إيراد عمولة مستحقة إلى البنك المركزي السعودي

٢,٣١٨

٣,٤٩٢

٤,٣٧٧

%٥٠٫٦

%٢٥٫٣

%٣٧٫٤

إجمالي المطلوبات

١٧٤,٥٧٢

١٩٥,٧٩٥

١٩٤,٢٤٦

%١٢٫٢

()%٠٫٨

%٥٫٥

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  %77٫8و %68٫2و %73٫5من إجمالي المطلوبات كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م ،على التوالي.
-6-2-1

5مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

يوضح الجدول التالي تفاصيل المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (42):مقر لودجلامصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

ذمم دائنة لمقدمي الخدمة الطبية

٥٣,٣٦١

١٥,٩٤٧

١٥,٨٨٥

()%٧٠٫١

()%٠٫٤

()%٤٥٫٤

ذمم دائنة للموردين

٥٥٧

٩٢٤

١,٥١٣

%٦٥٫٩

%٦٣٫٧

%٦٤٫٨

أتعاب الفحص واإلشراف

١١٩

٦٥٣

١,٧٦٠

%٤٤٨٫٧

%١٦٩٫٥

%٢٨٤٫٦

مصروفات مستحقة

٤,٦٣٩

١١,٥٩٣

١٤,٩٠٠

%١٤٩٫٩

%٢٨٫٥

%٧٩٫٢

مصروفات وسطاء تأمين مستحقة

-

-

٢٣٩

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مطلوبات أخرى

٧,٧٨٦

٥,٨٧٧

571

()%٢٤٫٥

()%٩٠٫٣

()%٧٢٫٩

اإلجمالي

٦٦,٤٦٢

٣٤,٩٩٤

٣٤,868

()%٤٧٫٣

()%0٫4

()%٢٧٫6

عمليات التأمين

عمليات المساهمين
مستحقات وذمم دائنة أخرى

٤,٦٤٥

٧٩

١٩

()%٩٨٫٣

()%٧٥٫٩

()%٩٣٫٦

مستحقات وذمم دائنة للجمعية العمومية

-

١,١٥٩

١,٣٧٧

ال ينطبق

%١٨٫٨

ال ينطبق

اإلجمالي

٤,٦٤٥

١,٢٣٨

١,٣٩٦

()%٧٣٫٤

%١٢٫٨

()%٤٥٫٢

إجمالي مصروفات مستحقة ومطلوبات األخرى

٧١,١٠٧

٣٦,٢٣٢

٣٦,٠٢٥

()%٤٩٫٠

()%٠٫٦

()%٢٨٫٨

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  %47٫3من  66.5مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2018م إلى  35.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 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  31ديسمبر
2019م و 31ديسمبر2020م.
لموفر الشبكة الطبية لشركة عناية .ويتضمن أيضا الذمم
يمثل ذمم دائنة لمقدمي الخدمة الطبية بشكل أسا�سي المبالغ الدائنة للمستشفيات والعيادات التابعة
ِ
الجزئي للوثائق من قبل حملة الوثائقً .
وفقا إلدارة شركة
الدائنة لحملة الوثائق والتي تمثل مطالبات تمت تسويتها ولم يتم دفعها بعد من ِقبل شركة عناية واإللغاء
بناء على عدد المطالبات المرفوعة أثناء سير العمل العادي .وكان الرصيد البالغ  53.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م ً
عناية ،فإن الرصيد يتقلب ً
ناتجا
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
ً
واالتصاالت وغيرها من الموردين بشروط ائتمانية تتراوح بين  30إلى  60يوما .وكانت التغيرات في ذمم دائنة للموردين متماشية إلى حد كبيرمع حركة الذمم التجارية
الدائنة التي ارتفعت من  0.3مليون ريال سعودي كما في 31ديسمبر 2019م إلى  0.6مليون ريال سعودي كما في 31ديسمبر 2020م بشكل رئي�سي بسب المصاريف
المتكبدة لخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
يمثل أتعاب الفحص واإلشراف الرسوم المستحقة للبنك المركزي السعودي ومجلس الضمان االجتماعي بقيمة  %0٫5و %1٫0من 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 1.1مليون 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  11.6مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م وكان ذلك بشكل رئي�سي بسبب زيادة مصاريف اإليجار المتراكمة بمقدار  4.5مليون ريال سعودي نتيجة عدم دفع إيجار المكتب الرئي�سي
بجدة لمدة عامين حيث كان األمر قيد التقا�ضي .باإلضافة إلى مخصص عموالت مبيعات للوكالء والوسطاء والموظفين بمقدار  2.3مليون 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  14.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويرجع ذلك إلى زيادة في مخصصات عموالت مبيعات للوكالء والوسطاء والموظفين بمقدار  6.3مليون ريال
سعودي ويعود ذلك الي تسجيل مبالغ مخصص عموالت مبيعات عند تحصيل األقساط في الذمم الدائنة ،قوبلت الزيادة في األرصدة المستحقة كما في  31ديسمبر
2020م بانخفاض في مصاريف اإليجارالمستحقة بمبلغ  4.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م بسبب تطبيق المعيارالدولي إلعداد التقاريرالمالية رقم
( )16عقد 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  %73٫4من  4.6مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر2018م إلى  1.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م .وتمثل الرصيد البالغ  4.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م 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  %12٫8لتصل إلى  1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .الجدير بالذكر أن شركة عناية بدأت بتسجيل مستحقات
ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2019م ،وبلغت هذه المستحقات  1.2مليون ريال سعودي و 1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م و31
ديسمبر2020م ،على التوالي.
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5أقساط تأمين غير مكتسبة

يوضح الجدول التالي تفاصيل أقساط التأمين غيرمكتسبة كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (43):مقر لودجلاأقساط تأمين غير مكتسبة
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

الرصيد في بداية السنة

١٤٨,٣٧٧

٢٠,٣٣٨

٧٥,٩٢٠

()%٨٦٫٣

األقساط المكتتبة خالل السنة

١١٥,٨٨٦

١٥٤,٠٢٨

١٦٥,٨٧٤

%٣٢٫٩

%٧٫٧

األقساط المكتسبة خالل السنة

()٢٤٣,٩٢٥

()٩٨,٤٤٦

()١٧٤,٢٩٠

()%٥٩٫٦

%٧٧٫٠

()%١٥٫٥

الرصيد نهاية السنة

٢٠,٣٣٨

٧٥,٩٢٠

٦٧,٥٠٤

%٢٧٣٫٣

()%١١٫١

%٨٢٫٢

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

%٢٧٣٫٣

()%٢٨٫٥
%١٩٫٦

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

ارتفعت أقساط التأمين غير المكتسبة بنسبة  %273٫3من  20.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  75.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م .ويعود ذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة بنسبة  %32٫9خالل عام 2019م .وانخفضت أقساط التأمين غير المكتسبة بنسبة  %11٫1من  75.9مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  67.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .ويعود ذلك إلى بشكل رئي�سي بسبب الزيادة في األقساط المكتسبة
خالل السنة المالية 2020م.
-6-2-3

5صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية

يوضح الجدول التالي تفاصيل صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (44):مقر لودجلاصافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

المطالبات تحت التسوية

٤٤,٤٠٨

٢١,٤٣١

٣٩,٣٠٧

()%٥١٫٧

%٨٣٫٤

()%٥٫٩

مطالبات متكبدة وغيرمبلغ عنها

١٥,٩٤٣

١٨,٤٩٣

١٢,٩٧٤

%١٦٫٠

()%٢٩٫٨

()%٩٫٨

٦٠,٣٥١

٣٩,٩٢٤

٥٢,٢٨١

()%٣٣٫٨

%٣١٫٠

()%٦٫٩

احتياطي عجزأقساط التأمين

٢,٤٤١

١٧,٣٣٥

١٤,٥٤٥

%٦١٠٫٢

()%١٦٫١

%١٤٤٫١

احتياطات فنية أخرى

٥٧٢

١,٤٦٠

٣٢٦

%١٥٥٫٢

()%٧٧٫٧

()%٢٤٫٥

٦٣,٣٦٤

٥٨,٧١٩

٦٧,١٥٢

()%٧٫٣

%١٤٫٤

%٢٫٩

يخصم:
حصة معيدي التأمين من احتياطي المطالبات تحت التسوية

()٥,٨٥٧

()١,٠٣٤

()١١٩

()%٨٢٫٣

()%٨٨٫٥

()%٨٥٫٧

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغيرمبلغ عنها

()٢,١٠٣

()٩٤

-

()%٩٥٫٥

()%١٠٠٫٠

()%١٠٠٫٠

حصة معيدي التأمين من احتياطي عجزأقساط التأمين

()٦١٠

-

-

()%١٠٠٫٠

ال ينطبق

()%١٠٠٫٠

صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية

٥٤,٧٩٤

٥٧,٥٩١

٦٧,٠٣٣

%٥٫١

%١٦٫٤

%١٠٫٦

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

مطالبات تحت التسوية
ارتفع صافي المطالبات تحت التسوية بنسبة  %5٫1من  54.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م إلى  57.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م.
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  %16٫4من  57.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  67.0مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .ويعزى ذلك في األساس إلى تأخير تقديم المطالبات خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 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  %16٫0من  15.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م لتصل إلى  18.5مليون ريال سعودي كما
ُ
في  31ديسمبر2019م .ويعزى ذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين المكتسبة خالل الفترة بين  31ديسمبر2018م و2019م ،حيث ترتفع المطالبات المتكبدة وغيرالمبلغ
ً
عنها عادة بارتفاع األقساط المكتسبة .وانخفض إجمالي المطالبات المتكبدة وغيرمبلغ عنها بنسبة  %29٫8من  18.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م
إلى  13.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م .ويعود ذلك إلى االستالم المبكرلبيانات المطالبات تحت التسوية من قبل الطرف الثالث ،حيث عينت شركة
ً
ً
عناية طرف ثالث لمعالجة المطالبات بدال من معالجة المطالبات داخليا (من خالل موظفي شركة عناية) في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،ونتج عن ذلك
ارتفاع في المطالبات تحت التسوية وانخفاض في المطالبات المتكبدة وغيرمبلغ عنها.
احتياطي عجز أقساط التأمين
يتمثل في احتياطي يتم تكوينه للتخفيف من تأثيرأي عجزمتوقع .يتم تقديرالمخصص من قبل الخبيراالكتواري بعد األخذ بعين االعتبارعدة 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  2.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  17.3مليون ريال سعودي كما في 31ديسمبر 2019م بسبب الزيادة المستمرة في معدل الخسارة
المحتملة حيث ارتفعت من  %109٫0في 2018م إلى  %121٫0في 2019م ،ويرجع ذلك إلى المطالبات والتسويات التي حدثت خالل السنة المالية 2019م لألعمال
14.5ريال سعوديً .
وفقا إلدارة شركة عناية ،فإن االنخفاض
المتعلقة بفترات سابقة .وانخفض رصيد احتياطي عجز قسط التأمين كما في  31ديسمبر 2020م إلى
المذكور ناتج عن انخفاض النسبة المجمعة المستخدمة في حساب احتياطي عجز قسط التأمين بنسبة  %2٫0واألقساط غير المكتسبة بمقدار  8.4مليون ريال
سعودي من 2019م إلى 2020م .وكذلك انخفضت معدل الخسارة المحتملة من  %121٫0في 2019م إلى  %87٫3في 2020م.
احتياطات فنية أخرى
ترتبط هذه المخصصات بشكل رئي�سي باحتياطات األخطارالسارية 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.
-6-2-4

5مخصص مكافأة نهاية الخدمة

يوضح الجدول التالي تفاصيل مخصص مكافأة نهاية الخدمة كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (45):مقر لودجلامخصص مكافأة نهاية الخدمة
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

الرصيد في بداية السنة

٤,٢٠٧

٥,٨٠٨

٥,٩٣٤

%٣٨٫١

%٢٫٢

%١٨٫٨

المحمل على قائمة الدخل

٢,٨٣٤

١,١٥٩

١,٥٢٠

()%٥٩٫١

%٣١٫١

()%٢٦٫٨

المحمل على قائمة الدخل الشامل األخرى

()٧٧٤

٥٥٠

()٧٨٤

()%١٧١٫١

()%٢٤٢٫٥

%٠٫٦

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

()٤٥٩

()١,٥٨٣

()١,٧٠٠

%٢٤٤٫٩

%٧٫٤

%٩٢٫٥

الرصيد النهائي

٥,٨٠٨

٥,٩٣٤

٤,٩٧٠

%٢٫٢

()%١٦٫٢

()%٧٫٥

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.

ُ
تتبنى شركة عناية خطة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بموجب أنظمة العمل السعودية السارية .تحدد المستحقات وفق التقييم االكتواري باستخدام طريقة
تقدير المبالغ المستحقة حسب الوحدة مع الوفاء بااللتزام بتقديم مدفوعات المكافآت عند استحقاقها .ولم يشهد الرصيد تقلبات جوهرية ما بين  31ديسمبر
2018م و2019م .وانخفض رصيد مكافأة الخدمة بنسبة  %16٫2من  5.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  5.0مليون 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.
5 -6-2-5مطلوبات إيجار
ً
طبقت شركة عناية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16اعتبارا من الربع الثالث من عام 2020م .ويؤثر تطبيق المعيار على قائمة المركز المالي من خالل االعتراف
بحق استخدام األصول بمقدار 2.7مليون ريال سعودي والتزامات إيجاربمقدار 2.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م.
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5الزكاة وضريبة الدخل

الوضع الزكوي
قدمت شركة عناية اإلقرارات الزكوية للسنوات الماضية وحتى السنة المنتهية  31ديسمبر2020م 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  12.545مليون 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  12.545مليون ریال سعودي والمتعلق بااللتزامات الزكوية اإلضافية حيث تم إصدار الضمان البنكي مقابل وديعة
مرابحة لشركة عناية بمبلغ  14.0مليون 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  2.1مليون 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  9.59مليون ریال سعودي .قدمت شركة عناية
اعتراضها على تقييم الهيئة العامة للزكاة والدخل وتنتظرشركة عناية مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل للتقييم.
ً
تم احتساب الوعاء الزكوي استنادا إلى فهم شركة عناية ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .تخضع أنظمة الزكاة إلى تفسيرات مختلفة والربوط
التي ستصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد تختلف عن اإلقرارات الزكوية المقدمة من قبل شركة عناية .وتطبق الزكاة على  %81من المساهمين بينما تطبق
الضريبة على  %19من المساهمين.
5إيراد عمولة مستحقة إىل البنك المركزي السعودي

-6-2-7
ً
تماشيا مع المادة رقم ( )58من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر من قبل البنك المركزي السعودي ،يجب أن تكون نسبة الوديعة
ً
النظامية  %10من رأس المال المدفوع ،ويحق للبنك المركزي السعودي أن يرفع النسبة بحد أق�صى إلى  %15وفقا للمخاطر التي تواجهها شركة عناية .وقد قامت
شركة عناية بإيداع المبلغ والبالغ  30.0مليون ريال سعودي في بنك معين من قبل البنك المركزي السعودي وال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية دون موافقة
ً
البنك المركزي السعودي ،علما بأن العمولة المستحقة على هذا الوديعة مستحقة الدفع للبنك المركزي السعودي.
في  16يناير 2019م ،قامت شركة عناية بزيادة رأس ماله بمقدار  200.0مليون ريال سعودي وفي  25أبريل 2019م ،قامت بإيداع وديعة إضافية بمبلغ  15.0مليون
ريال سعودي .وعليه ،بلغت الوديعة النظامية مبلغ  45.0مليون ريال سعودي بما يعادل  %15٫0من رأس المال المدفوع.
في  22أبريل 2020م ،قامت شركة عناية بخفض رأس مالها بمقدار 150.0مليون ريال سعودي ولم تقوم بسحب الودائع الفائضة والبالغة  22.5مليون ريال سعودي.
وفي  1أكتوبر2020م ،حصلت شركة عناية على موافقة البنك المركزي السعودي لسحب فائض الودائع وبالتالي تم سحب الوديعة المذكورة في  23نوفمبر 2020م.
ُ
ُ
حيث بلغت الوديعة النظامية كما في  31ديسمبر2020م مبلغ  22.5مليون ريال سعودي حيث تمثل  %15من رأس المال الحالي لشركة عناية.
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5االلتزامات المحتملة والتعهدات

كما في  31ديسمبر2020م ،لدى شركة عناية خطاب ضمان بمبلغ  12.5مليون ريال سعودي لصالح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،والذي تم إصدارة مقابل وديعة
مرابحة لشركة عناية بمبلغ  14.0مليون ريال سعودي لدى البنك السعودي البريطاني .لم تكن لدى لشركة عناية التزامات رأسمالية قائمة كما في  31ديسمبر2020م.

-8

5حقوق المساهمين

يوضح الجدول التالي تفاصيل حقوق المساهمين كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (46):مقر لودجلاحقوق المساهمين
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

زيادة(/نقص)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

١٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

%٢٠٠٫٠

()%٥٠٫٠

%٢٢٫٥

خسائرمتراكمة

()٤٤,٧٠٨

()١٥٠,٨٦٠

()٢٩,٢٧٣

%٢٣٧٫٤

()%٨٠٫٦

()%١٩٫١

إجمالي حقوق المساهمين

٥٥,٢٩٢

١٤٩,١٤٠

١٢٠,٧٢٧

%١٦٩٫٧

()%١٩٫١

%٤٧٫٨

احتياطي مكافأة نهاية الخدمة المتعلق بالتأمين

٧٧٤

٢٢٤

١,٠٠٨

()%٧١٫١

%٣٥٠٫٠

%١٤٫١

إجمالي حقوق الملكية

٥٦,٠٦٦

١٤٩,٣٦٤

١٢١,٧٣٥

%١٦٦٫٤

()%١٨٫٥

%٤٧٫٤

رأس المال

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
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رأس المال
بتاريخ  9مايو 2018م ،أو�صى مجلس اإلدارة شركة عناية بتخفيض رأس مالها من  200.0مليون ريال سعودي إلى  100.0مليون ريال سعودي مقسمة إلى  10مليون
سهم عن طريق تخفيضها أو إلغائها مع الخسائر المتراكمة .وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في  26رمضان 1439هـ الموافق  10يونيو 2018م،
وافق مساهمون شركة عناية على هذا التخفيض والتغييرات المطلوبة في عقد تأسيس شركة عناية المتعلقة بذلكً ،
بناء على ذلك ،فقد تم تخفيض رأس المال
والخسائرالمتراكمة بمبلغ  100.0مليون ريال سعودي .تم تخفيض رأس المال من خالل تخفيض سهم واحد من كل سهمين يمتلكها المساهم.
وفي  12ديسمبر 2018م ،وافق مساهمو شركة عناية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال بمبلغ  200.0مليون ريال سعودي من خالل إصدار
أسهم حقوق األولية وتم إيداع رأس المال اإلضافي في  16يناير 2019م .تكبدت شركة عناية تكلفة معامالت بمقدار  5.4مليون ريال سعودي والمتعلقة بزيادة رأس
المال والتي تم تحميلها مباشرة على قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في  31ديسمبر2018م.
في  18يناير 2020م ،أو�صى مجلس اإلدارة شركة عناية بتخفيض رأس مالها من  300.0مليون ريال سعودي إلى  150.0مليون ريال سعودي مقسمة إلى  15مليون
سهم وذلك لتعويض الخسائر المتراكمة .وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في  29شعبان 1441هـ الموافق  22أبريل 2020م ،وافق مساهمو شركة
ً
عناية على هذا التخفيض والتغييرات المطلوبة في النظام األسا�سي لشركة عناية فيما يتعلق بهذا التخفيض .وفقا لذلك تم تخفيض رأس مال شركة عناية والخسائر
المتراكمة بمقدار  150.0مليون ريال سعودي .تم تخفيض رأس المال من خالل تخفيض سهم واحد لكل سهمين يمتلكها المساهم .الغرض من تخفيض رأس المال
هو إعادة هيكلة المركزالرأسمالي لشركة عناية بهدف االمتثال لقانون الشركات .لن يكون هناك تأثيرلخفض رأس المال على االلتزامات المالية لشركة عناية.
كما في  31ديسمبر 2020م ،بلغ رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع  150.0مليون ريال سعودي مقسم إلى  15مليون سهم وقيمة السهم الواحد  10ريال
سعودي.
خسائر متراكمة
سجلت شركة عناية خسائرمتراكمة بقيمة  44.7مليون ريال سعودي و 150.9مليون ريال سعودي و 29.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبرو2018م و2019م
و2020م ،على التوالي .تم تعويض هذه الخسائر من خالل تخفيض رأس المال بمقدار  100.0مليون ريال سعودي و 150.0مليون 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.
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5التدفقات النقدية

يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (47):مقر لودجلاالتدفقات النقدية
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

صافي النقد الناتج المستخدم في األنشطة التشغيلية

()٤٢,٥٣٣

()١١٠,٠٨١

()٢٢,٧٧٢

%١٥٨٫٨

()%٧٩٫٣

()%٢٦٫٨

صافي النقد من ( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية

٧١,٨٤٣

()٦٩,٢٦٥

٦٢,٢٣٨

()%١٩٦٫٤

()%١٨٩٫٩

()%٦٫٩

صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة التمويلية

()٥,٤٠١

٢٠٠,٠٠٠

()١,٦١٥

ال معنى لها

()%١٠٠٫٨

()%٤٥٫٣

التغيرفي أرصدة النقد وما في حكمه

٢٣,٩٠٩

٢٠,٦٥٤

٣٧,٨٥١

()%١٣٫٦

%٨٣٫٣

%٢٥٫٨

النقد وما في حكمه في بداية السنة

٣٢,٨١٢

٥٦,٧٢١

٧٧,٣٧٥

%٧٢٫٩

%٣٦٫٤

%٥٣٫٦

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

٥٦,٧٢١

٧٧,٣٧٥

١١٥,٢٢٦

%٣٦٫٤

%٤٨٫٩

%٤٢٫٥

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
مالحظة :يقصد بعبارة «ال معنى لها» أن نسبة االرتفاع تزيد عن  %500أو نسبة االنخفاض تزيد عن .»%500
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5التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسنوات المالية المنتهية  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (48):مقر لودجلااألنشطة التشغيلية
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

صافي خسارة السنة

2018م
مدققة
()٩١,٨٣٥

2019م
مدققة

2020م
مدققة

()١٠١,٣٥٢

()٣١,٩١١

2018م2019-م
%١٠٫٤

2019م2020-م

معدل النمو
السنوي المركب
(2018م2020-م)

()%٦٨٫٥

()%٤١٫١

تعديالت على البنود غيرالنقدية
استهالك الممتلكات والمعدات

٨٠١

٩٥٩

١,٠٣٠

%١٩٫٧

%٧٫٤

%١٣٫٤

إطفاء موجودات غيرملموسة

٩٤٢

٨٠٨

٤٧٩

()%١٤٫٢

()%٤٠٫٧

()%٢٨٫٧

استهالك حق استخدام األصول

-

-

١,٠٤١

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

تكاليف تمويل عن التزامات تأجير

-

-

٤٩

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مخصص ( /رد) ديون مشكوك في تحصيلها

()١٢٢

٩,٩٦٢

١٨١

ال معنى لها

()%٩٨٫٢

ال ينطبق

أرباح غيرمحققة من االستثمارات

()٥٧

()٦٥٥

()١٨٦

ال معنى لها

()%٧١٫٦

%٨٠٫٦

أرباح محققة من االستثمارات

-

-

()١١٧

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

إطفاء الخصومات  -صافي

()٣٥

()١٤٧

()١٥٩

%٣٢٠٫٠

%٨٫٢

%١١٣٫١

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٢,٨٣٤

١,١٥٩

١,٥٢٠

()%٥٩٫١

%٣١٫١

()%٢٦٫٨

()٨٧,٤٧٢

()٨٩,٢٦٦

()٢٨,٠٧٣

%٢٫١

()%٦٨٫٦

()%٤٣٫٣

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
أقساط تأمين مدينة

٩٧,٥٨٣

()٣٤,٣٩٢

()٦٣٨

()%١٣٥٫٢

()%٩٨٫١

ال ينطبق

ذمم معيدي تأمين مدينة

-

()٥,٩٩٥

()٩٩٦

ال ينطبق

()%٨٣٫٤

ال ينطبق

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

()٥,٨٥٧

٤,٨٢٣

٩١٥

()%١٨٢٫٣

()%٨١٫٠

ال ينطبق

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغيرمبلغ عنها

()١,٣٠٥

٢,٠٠٩

٩٤

()%٢٥٣٫٩

()%٩٥٫٣

ال ينطبق

حصة معيدي التأمين من احتياطي عجزأقساط التأمين

()٦١٠

٦١٠

-

()%٢٠٠٫٠

ال ينطبق

ال ينطبق

تكاليف اقتناء ووثائق تأمين مؤجلة
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

٧,٨٨٩

()١,٨١٦

()٣٧٩

()%١٢٣٫٠

()%٧٩٫١

ال ينطبق

١٣,٣٤٦

٤٠٦

٨,١٩٥

()%٩٧٫٠

ال معنى لها

()%٢١٫٦

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

٤٨,٠٩٨

()٣٤,٨٧٥

()٢٠٧

()%١٧٢٫٥

()%٩٩٫٤

ال ينطبق

ذمم دائنة لمعيدي التأمين

٦٦

()٩٣٩

-

ال معنى لها

()%١٠٠٫٠

()%١٠٠٫٠

أقساط تأمين غيرمكتسبة

()١٢٨,٠٣٩

٥٥,٥٨٢

()٨,٤١٦

()%١٤٣٫٤

()%١١٥٫١

()%٧٤٫٤

مطالبات تحت التسوية

٩,٨٦٦

()٢٢,٩٧٧

١٧,٨٧٦

()%332٫9

()%١٧٧٫٨

%٣٤٫٦

مطالبات متكبدة غيرمبلغ عنها

١,٨٣٥

٢,٥٥٠

()٥,٥١٩

%٣٩٫٠

()%٣١٦٫٤

ال ينطبق

احتياطي عجزأقساط تأمين

٢,٤٤١

١٤,٨٩٤

()٢,٧٩٠

ال معنى لها

()%١١٨٫٧

ال ينطبق

احتياطيات فنية أخرى

٨٥

٨٨٨

()١,١٣٤

ال معنى لها

()%٢٢٧٫٧

ال ينطبق

()٤٢,٠٧٤

()١٠٨,٤٩٨

()٢١,٠٧٢

%١٥٧٫٩

()%٨٠٫٦

()%٢٩٫٢

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

()٤٥٩

()١,٥٨٣

()١,٧٠٠

%٢٤٤٫٩

%٧٫٤

%٩٢٫٥

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

()٤٢,٥٣٣

()١١٠,٠٨١

()٢٢,٧٧٢

%١٥٨٫٨

()%٧٩٫٣

()%٢٦٫٨

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
مالحظة :يقصد بعبارة «ال معنى لها» أن نسبة االرتفاع تزيد عن  %500أو نسبة االنخفاض تزيد عن  .%500ويقصد بعبارة «ال ينطبق» إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود «أصفار».

ارتفع النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية بنسبة  %158٫8من  42.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  110.1مليون ريال سعودي في 2019م .ونتج ذلك في
المقام األول عن تسجيل صافي خسارة قبل الزكاة بمقدار 101.4مليون ريال سعودي في 2019م .وانخفض النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية بنسبة  %79٫3من
 110.1مليون ريال سعودي في 2019م إلى  22.8مليون ريال سعودي في 2020م .ويعود ذلك إلى انخفاض صافي الخسارة قبل الزكاة وارتفاع المطالبات تحت التسوية
خالل الفترة المنهية في  31ديسمبر2020م.
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5التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للسنوات المالية المنتهية  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (49):مقر لودجلااألنشطة االستثمارية
زيادة(/نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

شراء استثمارات

-

()٦٤,٤٥٣

-

ال ينطبق

()%١٠٠٫٠

ال ينطبق

متحصالت من بيع استثمارات

٢١,٨٨٦

٥,٠٠٠

٥,٠٣٦

()%٧٧٫٢

%٠٫٧

()%٥٢٫٠

المتحصل من استحقاق ودائع مرابحة قصيرة األجل

٥١,٩٨١

٦,٨٤٦

٣٥,٩٦٨

()%٨٦٫٨

%٤٢٥٫٤

()%١٦٫٨

(الزيادة)  /النقص في الودائع النظامية

-

()١٥,٠٠٠

٢٢,٥٠٠

ال ينطبق

()%٢٥٠٫٠

ال ينطبق

شراء ممتلكات ومعدات

()١,٣١٧

()٩٠٥

()٨١١

()%٣١٫٣

()%١٠٫٤

()%٢١٫٥

شراء موجودات غيرملموسة

()٧٠٧

()٧٥٣

()٤٥٥

%٦٫٥

()%٣٩٫٦

()%١٩٫٨

صافي النقد من (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

٧١,٨٤٣

()٦٩,٢٦٥

٦٢,٢٣٨

()%١٩٦٫٤

()%١٨٩٫٩

()%٦٫٩

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
مالحظة :يقصد بعبارة «ال معنى لها» أن نسبة االرتفاع تزيد عن  %500أو نسبة االنخفاض تزيد عن  .%500ويقصد بعبارة «ال ينطبق» في الجدول أعاله إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود «أصفار».

يعزى تحول النقد الناتج من األنشطة االستثمارية بمقدار 71.8مليون ريال سعوي في 2018م إلى نقد مستخدم بقيمة  69.3مليون ريال سعودي في 2019م إلى شراء
استثمارات باإلضافة إلى الزيادة في الوديعة النظامية .وسجلت شركة عناية نقد ناتج من األنشطة االستثمارية بمقدار  62.2مليون ريال سعودي في 2020م مقارنة
بنقد مستخدم بقيمة  69.3مليون ريال سعودي في 2019م .ويعزى ذلك في األساس إلى تسجيل متحصل من استحقاق ودائع مرابحة قصيرة األجل بمقدار 36.0مليون
ريال سعودي ونقص في الودائع النظامية بمقدار 22.5مليون ريال سعودي في 2020م.
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5التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للسنوات المالية المنتهية  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
  (50):مقر لودجلااألنشطة التمويلية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف ريال سعودي

زيادة(/نقص)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

إصدارأسهم حقوق أولية

-

٢٠٠,٠٠٠

-

ال ينطبق

تكلفة المعاملة

()٥,٤٠١

-

-

()%١٠٠٫٠

ال ينطبق

التزامات التأجيرالمدفوعة

-

-

()١,٦١٥

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة التمويلية

()٥,٤٠١

٢٠٠,٠٠٠

()١,٦١٥

ال معنى لها

()%١٠٠٫٨

()%٤٥٫٣

2018م2019-م

2019م2020-م

(2018م2020-م)

()%١٠٠٫٠

ال ينطبق
()%١٠٠٫٠

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
مالحظة :يقصد بعبارة «ال معنى لها» أن نسبة االرتفاع تزيد عن  %500أو نسبة االنخفاض تزيد عن  .%500ويقصد بعبارة «ال ينطبق» في الجدول أعاله إلى عدم احتساب نسبة االرتفاع أو االنخفاض نظرا لوجود «أصفار»

يتمثل النقد الناتج من األنشطة التمويلية بمقدار 200.0مليون ريال سعودي في عام 2019م بشكل رئي�سي بزيادة رأس مال شركة عناية من خالل إصدارأسهم حقوق
أولية .وتكبدت شركة عناية تكلفة معامالت  5.4مليون ريال سعودي والمتعلقة بزيادة رأس المال والتي تم تحميلها مباشرة على قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما
في  31ديسمبر2018م .وارتبطت التزامات التأجيرالمدفوعة بمقدار 1.6مليون ريال سعودي في 2020م بتطبيق شركة عناية للمعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم ()16
ً
اعتبارا من الربع الثالث من عام 2020م.
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6المعلومات القانونية-1

6إقرارات أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة

يقرأعضاء مجلس إدارة شركة أمانة بما يلي:
 1أن صفقة االندماج ال تخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.ً
 2أن إصداراألسهم الجديدة ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون شركة أمانة طرفا فيها. 3أن هذا القسم يتضمن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بمستندات صفقة االندماج التي يجب على مساهمي شركة أمانة أخذهابعين االعتبارللتصويت بشكل مبني على دراية وإدراك.
 4أنه ال يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى في هذا القسم تؤدي إزالتها إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة.ً
مناسبا في ظل الظروف بمساعدة
ويرى أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة بأن صفقة االندماج عادلة ومعقولة ،وذلك بعد بذل العناية المهنية الالزمة كما يرونه
مستشاريهم ،وبعد األخذ في االعتبار وضع السوق بتاريخ نشر هذا التعميم وفرص النمو المستقبلية للشركة الدامجة والمنافع المتوقعة من صفقة االندماج والرأي
ً
المقدم من اإلنماء لالستثمار(بصفتها المستشار المالي لشركة أمانة فيما يتعلق بصفقة االندماج) بتاريخ 1442/09/17هـ (الموافق 2021/04/29م) (فضال راجع
الملحق (« )3الرأي المقدم من المستشار المالي» من هذا التعميم) بما مفاده بأنه في تاريخ تقديم الرأي إلى مجلس إدارة شركة أمانة ً
ووفقا للعوامل واالفتراضات
الموضحة في ذلك الرأي فإن اإلنماء لالستثمارترى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج عادل من وجهة نظرمالية.
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 تجدراإلشارة بأن جميع أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة ،الذين سيقومون بالتصويت على قرارات االندماج في الجمعية العامة غيرالعادية 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 ً
نظرا 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.
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6ملخص الهيكل القانوني لصفقة االندماج

سيتم تنفيذ صفقة االندماج ً
وفقا ألحكام المواد  191إلى  193من نظام الشركات والفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من المادة  49من الئحة االندماج واالستحواذ.
وبعد استيفاء جميع شروط اتفاقية االندماج والملخصة في القسم («( )5-6البنود 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�ضي 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 قراراالندماج.
كما اتفقت الشركتان بموجب اتفاقية االندماج على معامل المبادلة والذي يتمثل في حصول مساهمي شركة عناية على عدد ( )1.05720160سهم في شركة أمانة
مقابل كل ( )1سهم 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 ( )10رياالت سعودية بحيث يكون إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره مائة
وثمان وخمسون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ومئتان وأربعون ( )158,580,240ريال سعودي .وستصدرهذه األسهم من خالل زيادة رأس مال شركة أمانة المدفوع
بالكامل بنسبة ( )%121.9848من رأس المال الحالي من مائة وثالثين مليون ( )130,000,000ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف
ومئتان وأربعون ( )288,580,240ريال سعودي وزيادة عدد األسهم المصدرة لشركة أمانة من ثالثة عشرمليون ( )13,000,000سهم عادي إلى ثمان وعشرون مليون
وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون ( )28,858,024سهم مدفوعة بالكامل .وعند إتمام صفقة االندماج ،ستكون ملكية مساهمي شركة أمانة الحاليين ما
نسبته ( )%45من رأس مال الشركة الدامجة ،وستكون ملكية مساهمي شركة عناية ما نسبته ( )%55من رأس مال الشركة الدامجة.
كما اتفقت الشركتين بموجب اتفاقية االندماج على عدد من التعهدات والضمانات ومنها  -على سبيل المثال ال الحصر:
yأن 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 يديرأعماله التشغيلية وفق المعتاد،
yال يجوز ألي من الطرفين القيام بأي عمليات تشغيلية خارج عملياته المعتادة دون الحصول على موافقة كتابية وصريحة من الطرف اآلخروبشكل
مسبق،
ً
yيجب أن يضمن حصول ممثلي ومستشاري لطرف اآلخرعلى حق الوصول لفحص الدفاتروالسجالت ،بناء على طلبه.
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إن التزام شركة أمانة بهذه التعهدات والضمانات دون الم�ضي قدما في صفقة االندماج سيكلف الشركة الدامجة األعباء المالية بسبب تعيين المستشارين الماليين
والقانونيين واالكتواريين والمحاسبين لشركة أمانة األمرالذي سيحمل شركة أمانة نفقات مما له األثرالسلبي والجوهري على أعمال الشركة الدامجة ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية (لمزيد من التفاصيل حول التعهدات والضمانات يرجى مراجعة القسم رقم (« )5-6البنود والشروط الجوهرية المسبقة أو التعهدات الواردة
في اتفاقية االندماج» من هذا التعميم).
وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة االندماج:
الشكل رقم ( :)3هيكل صفقة االندماج

ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج

ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺪﻣﺎج

ﴍﻛﺔ أﻣﺎﻧﺔ

ﴍﻛﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ

ﴍﻛﺔ أﻣﺎﻧﺔ )اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺪاﻣﺠﺔ(

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٤٥

٪٥٥

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﴍﻛﺔ أﻣﺎﻧﺔ

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﴍﻛﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﴍﻛﺔ أﻣﺎﻧﺔ

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﴍﻛﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ

اﻧﻘﻀﺎء ﴍﻛﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻠﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
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6الموافقات االلزمة إلتمام صفقة االندماج
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6الموافقات الحكومية

تتطلب صفقة االندماج الحصول على عدد من الموافقات الحكومية ،وهي على النحو التالي:
 .أالحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االندماج( ،تم الحصول على عدم ممانعة الهيئة
العامة للمنافسة بتاريخ 1442/12/04هـ (الموافق 2021/07/14م))
 .بالحصول على موافقة البنك المركزي السعودي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة أمانة ،وقد تم الحصول موافقة البنك المركزي
السعودي بتاريخ 1443/04/18هـ (الموافق 2021/11/23م)
 .جالحصول على موافقة تداول على طلب شركة أمانة إدراج األسهم الجديدة المصدرة لصالح مساهمي شركة عناية ،وقد تم الحصول على موافقة
تداول بتاريخ 1443/04/24ه (الموافق 2021/11/29م)
 .دالحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة أمانة وطلب نشر مستند العرض المقدم من شركة أمانة إلى مساهمي
شركة عناية ،وقد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1443/05/02ه (الموافق 2021/12/06م)
 .هالحصول على موافقة هيئة السوق المالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غير
العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة االندماج ،وسيتم اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية على موقع تداول.
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6موافقة الجمعية العامة غير العادية

تتمثل أحد شروط إتمام صفقة االندماج في الحصول على موافقة الجمعية العامة غيرالعادية لشركة أمانة وشركة عناية على صفقة االندماج وذلك على النحوالتالي:
 1موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي شركة أمانة على قرارات االندماج. 2موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي شركة عناية على قرارات االندماج.وستقوم شركة أمانة بالتقدم لهيئة السوق المالية بطلب لدعوة الجمعية العامة غيرالعادية بعد نشرهذا 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 ( )21يوم على األقل من
ً
صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون
تاريخ نشر الدعوة للجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أمانة .يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة
على األقل نصف رأس مال شركة أمانة .فإذا لم يتوافرهذا 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
ً
صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على
النعقاد االجتماع األول عند عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع) .ويكون االجتماع الثاني

 | 92رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني

 ةينوناقلا تامولعملا

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
ً
للجمعية العامة غيرالعادية ويكون االجتماع الثالث صحيحا ًّأيا كان عدد األسهم الممثلة فيه .وعند الحصول على موافقتها ،ستقوم شركة أمانة بنشرالدعوة الجتماع
الجمعية العامة غيرالعادية وسيتم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية بعد مدة ال تقل عن واحد وعشرين ( )21يوم من تاريخ نشرالدعوة.
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) ً
وفقا لإلجراءات
ً
مساهما في شركة أمانة أو غيرذلك ،وشرط أال يكون هذا الشخص من أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة أو أي من موظفي شركة
ذات العالقة .سواء كان هذا الشخص
ً
ً
أمانة .ويجب أن يكون التوكيل ً
وموقعا عليه من قبل المساهم المفوض ومصادقا عليه من الغرفة التجارية أو من أحد األشخاص المرخص لهم من هيئة
خطيا
السوق المالية أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .ويجب على الوكيل إبراز أصل التوكيل المصادق عليه يوم اجتماع الجمعية باإلضافة إلى
ً
(إلكترونيا) على بنود جدول أعمال الجمعية العامة
صورة من الهوية الوطنية أو جوازالسفرأو هوية المقيم للوكيل .كما سيتمكن المساهمين من التصويت عن بعد
غيرالعادية الخاصة باالندماج .سيكون التصويت اإللكتروني ً
متاحا قبل ( )3أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية على األقل ،وسيتم تحديد التواريخ التي
سيتاح فيها التصويت اإللكتروني ضمن الدعوة النعقاد الجمعية العامة غيرالعادية.
ستتم الموافقة على قرارات االندماج في اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة االندماج إذا صدرقرارالموافقة بأغلبية ثالث أرباع األسهم
الممثلة في االجتماع (سواء باإلصالة أوبالوكالة) .كما أنه ال يحق للمساهم الذي يملك ً
أسهما في كل من شركة أمانة وشركة عناية التصويت على قرارات االندماج إال من
خالل الجمعية العامة غيرالعادية إلحدى الشركتين .تحسب األصوات في الجمعيات العامة غيرالعادية على أساس صوت واحد لكل سهم ،والمساهم الذي ال يحضر
الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بالصفقة سواء شخصيا أو عن طريق وكيل أو الكترونيا سيخسرحقه في التصويت على قرارات الجمعية.
ً
(إلكترونيا) عن طريق خدمة «تداوالتي» المقدمة من تداول،
كما سيكون بمقدور المساهمين التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية عن بعد
ً
على أن يكون المساهمون قد قاموا بالتسجيل في خدمة «تداوالتي» ً
علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات «تداوالتي» متاح مجانا لجميع المساهمين .للمزيد من
المعلومات الرجاء زيارة الرابط www.tadawulaty.com.sa :سيكون التصويت اإللكتروني ً
متاحا قبل انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية بثالثة أيام على األقل ،وسيتم
تحديد التواريخ التي سيتاح فيها التصويت اإللكتروني في دعوة الجمعية العامة غيرالعادية.
تحسب األصوات في الجمعيات العامة غيرالعادية على أساس صوت واحد لكل سهم ،وسيخسرالمساهم الذي يعتذرعن حضور الجمعية العامة غيرالعادية (سواء
بنفسه أو بواسطة التصويت اإللكتروني أو عن طريق الوكالة) حقه في التصويت في الجمعية العامة غيرالعادية ولن تؤخذ األصوات المرتبطة بأسهمه في عين االعتبار.
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6فترة اعتراض الدائنين
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6ملخص االتفاقيات الجوهرية الخاصة بصفقة زيادة رأس المال لغرض االندماج
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6اتفاقية االندماج

ً
وفقا ألحكام المادة ( )193من نظام الشركات ،فإنه يحق لدائني شركة عناية االعتراض على صفقة االندماج خالل فترة اعتراض الدائنين (والتي تمتد لمدة  30يوم
ً
من تاريخ نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على صفقة االندماج) .بناء 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 المقرالرئي�سي لشركة عناية خالل (ً )30
يوما من تاريخ نشرنتائج الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بصفقة االندماج.
ً
نافذا بعد انقضاء (ً )30
يوما من اإلعالن عنه وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من أي من دائني شركة عناية على صفقة االندماج .وفي
سيكون قراراالندماج
ل
حال تقدم أي من الدائنين باعتراضهم خالل المدة المشار إليها فسيتم إيقاف االندماج إلى أن يتناز الدائن عن معارضته أو إلى أن تقوم شركة عناية بالوفاء بالدين
ً
كاف للوفاء بالديون اآلجلة والمقبولة وفي حال التقدم بأي مديونات لم تسجل في القوائم المالية
إن كان حال ،أو أن تقوم شركة عناية أو شركة أمانة بتقديم ضمان ٍ
ً
ً
لشركة عناية فيتم حينها اللجوء إلى الجهات القضائية المعنية حسب كل دينا إن كان آجال.

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.
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6البنود والشروط الجوهرية المسبقة أو التعهدات الواردة يف اتفاقية االندماج
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6الشروط المسبقة

بحسب البند رقم ( )4من 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:
 .أالحصول على موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة ،على إتمام صفقة االندماج.
ً
 .بالحصول على جميع الموافقات المطلوبة من البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بصفقة االندماج .وفقأ لبنود صفقة االندماج.
 .تموافقة تداول على طلب شركة أمانة إلدراج األسهم المصدرة لصالح مساهمي شركة عناية.
 .ثالحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة أمانة عبرإصدارأسهم جديدة لصالح مساهمي
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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.
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6التغيرات الجوهرية السلبية

في حال تبين ألي من الطرفين حدوث (أو احتمال حدوث) أي تغييرجوهري سلبي ينتج عنه انخفاض في صافي القيمة الدفترية المعدلة (والمتفق عليها بموجب اتفاقية
ً ً
االندماج) بنسبة  %20أو أكثرألي من الشركتين ،يقت�ضي أن يتم إخطارالطرف اآلخركتابة فورا بذلك .وعليه ،يجتمع ممثلي الشركتين لمناقشة ظروف وأسس التغيير
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
تغييرجوهري سلبي ،يجب على الطرفين تعيين خبيرمستقل من إحدى شركات التدقيق األربع الكبرى (ديلويت ،إرنست ويونغ ،كيه بي إم جي ،برايس واترهاوس كوبرز)
ّ
نهائيا ً
ليعمل كخبيرال كمحكم ،لمراجعة الظروف وإصدارتقريريكون ً
وملزما لألطراف حول كون ما حدث يشكل تغييرجوهري سلبي أم ال .يتحمل الطرفين بالتساوي
جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بتعيين الخبير ،في حال كان قرارالخبيربعدم حدوث تغييرجوهري 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 ( )10أيام عمل من تاريخ استالم اإلخطارأو في حال لم يتفق ممثلي الشركتين على تحديد خبيرخالل  ۲۰يوم 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 ً
ملزما للطرفين .وبحسب اتفاقية
االندماج يكون قرارالمركزالسعودي للتحكيم التجاري ملزم في عملية اختيارالخبيرفي حال لم يصل الطرفين إلى االتفاق على تعيين خبير.
ً
جوهريا ً
في حال اتفق الطرفين أو اعتبرالخبيرالمعين أن الحدث أو الظرف يشكل فعال ً
سلبيا يعود لألطراف القيام بما يلي:
تغييرا
قدما بالصفقة ً
 1االتفاق على الم�ضي ًوفقا لبنود اتفاقية االندماج بغـض النظـرعـن التغييـرالجوهـري السـلبي لـدى إحـدى الشركتين؛ أو
 2يجوز للطرف الذي ال تتأثرأعماله بالتغييرالسلبي الجوهري إنهاء اتفاقية االندماج والمطالبة بالدفع الفوري لرسوم اإلنهاء من الطرف اآلخر(لمزيدمن التفاصيل حول رسوم اإلنهاء ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )3-5-6شروط إنهاء الصفقة/اتفاقية االندماج» من هذا التعميم) ،بشرط
ً
أنه قبل إنهاء اتفاقية االندماج والمطالبة بالدفع الفوري لرسوم اإلنهاء ،يجب على الطرفين السعي أوال للتفاوض بحسن نية بشأن أي مراجعات
لشروط اتفاقية االندماج ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إعادة التفاوض على نسبة الصرف ،بقصد توصل الطرفين إلى اتفاق للم�ضي
ً
قدما في عملية الدمج .في حالة عدم تمكن األطراف من الموافقة على أي مراجعات التفاقية االندماج عن طريق المفاوضات بحسن نية في غضون
أربعة عشر( )14يوم عمل بعد اتفاق األطراف أو قرارملزم من الخبيربحدوث تغييرسلبي جوهري ،فإنه يجوز للطرف الذي ال تتأثرأعماله بالتغيير
السلبي الجوهري إنهاء اتفاقية االندماج على الفور والمطالبة بالدفع الفوري لرسوم اإلنهاء من الطرف اآلخر.
 3ويبقى حق أي طرف في إنهاء اتفاقية االندماج والمطالبة بالدفع الفوري لرسوم اإلنهاء بموجب البند رقم ( 8.2ب) من اتفاقية االندماج الموضحةأحكامها في الفقرة ( )2أعاله ،يجب أن يكون عن طريق إخطار كتابي في غضون ثالثين ( )30يوم عمل من استالم اإلشعار (في حالة عدم نزاع أحد
األطراف على وجود تغييرسلبي جوهري) أو في موعد ال يتجاوز ثالثين ( )30يوم عمل من إصدارالقرارالنهائي 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
ً
البند رقم ( 8.2ب) من اتفاقية االندماج الموضحة في الفقرة ( )2أعاله سينتهي ويعتبر الطرف الذي قدم اإلشعار موافقا على الم�ضي في عملية
االندماج ً
وفقا لبنود اتفاقية االندماج.
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نص البند رقم ( )7.1من 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،
ً
ومالم يتفق األطراف على خالف ذلك كتابة ،يجوز ألي من الطرفين إنهاء صفقة االندماج بإخطار كتابي للطرف اآلخر وبما يتما�شى مع أحكام البند رقم ( )7.3من
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 ( )7.1من اتفاقية االندماج الموضحة أحكامها في الفقرة أعاله ،والبند رقم ( )8من اتفاقية
االندماج الموضحة أحكامها في القسم الفرعي رقم (« )2-5-6التغيرات الجوهرية السلبية» من هذا التعميم ،و البند رقم ( )9من اتفاقية االندماج والذي يتطرق
لحاالت القوة القاهرة ،يجوز إنهاء الصفقة في أي وقت قبل تاريخ نفاذ قراراإلندماج عند حدوث أي من األمور التالية:
 ً 1بناء على موافقة مشتركة وخطية بين كل من شركة أمانة وشركة عناية على إنهاء صفقة االندماج.
 ً 2بناء على إخطاركتابي للطرف اآلخرفي حال:
 .أدخول أي نظام معمول به حيزالتنفيذ مما يجعل إتمام االندماج غيرقانوني أو محظور بأي شكل آخر؛ أو
 .بأي حكم أو أمر قضائي أو أمر أو مرسوم صادر عن أي سلطة حكومية أو محكمة أو هيئة تنظيمية ذات اختصاص قضائي يوجه األطراف إلى
وقف االندماج ويصبح هذا الحكم أو األمرالقضائي أو األمرأو المرسوم ً
نهائيا وغيرقابل لالستئناف؛ أو
 .تحصول حدث قوة قاهرة وامتداده ألكثرمن شهرين (ً )2
وفقا للبند رقم ( )9من اتفاقية االندماج (والذي يبين حاالت القوة القاهرة) ،ومع ذلك،
يجوز للطرفين االتفاق ً
كتابيا على تمديد الفترة المنصوص عليها في هذه الفقرة إلى أي فترة أخرى.
 3عدم التزام أي من الطرفين تجاه الطرف اآلخربموجب البند رقم ( )5.3أ من اتفاقية االندماج والذي ينص على االمتناع عن اتخاذ أي إجراء (سواءمباشر 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 أوعرض منافس يتعارض مع شروط مستند العرض) والذي من شأنه أن يضربقدرة األطراف على إتمام الشروط
واألحكام بموجب اتفاقية االندماج لتحقيق عملية االندماج.
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 4من قبل أي من الطرفين ًوفقا للبند رقم ( 8.2ب) من اتفاقية االندماج والموضح أحكامه في القسم الفرعي رقم (« )2-5-6التغيرات الجوهرية
السلبية» من هذا التعميم.
 5من قبل أي من الطرفين إذا كان الطرف اآلخرقد انتهك أوفشل في تنفيذ أي من مواثيقه أواتفاقياته المنصوص عليها في اتفاقية االندماج ،والتي قديؤدي خرقها أو الفشل في أداءها إلى فشل هذا الطرف اآلخر في أداء جميع الجوانب الجوهرية لجميع التزاماته بموجب اتفاقية االندماج المطلوب
ً
اعتبارا 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
أن يؤديها
(ً )30
يوما بعد إرسال إشعاركتابي 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:
 1دفع رسوم اإلنهاء ًوفقا للبند رقم  8.2ب من اتفاقية االندماج والموضحة أحكامها في القسم الفرعي رقم (« )2-5-6التغيرات الجوهرية السلبية»
من هذا التعميم والبند رقم  10من اتفاقية االندماج الموضحة أحكامها في القسم الفرعي رقم (« )4-5-6رسوم اإلنهاء» من هذا التعميم .و

 2المطالبات التي نشأت قبل أو أدت إلى اإلنهاء؛ و 3األحكام الواردة في صفقة االندماج التي تم التعبير عنها لتظل سارية بعد إنهاء اتفاقية االندماج ،واألحكام ذات الصلة بالبنود التالية من اتفاقيةاالندماج:
 .أالبند رقم ( )3من اتفاقية االندماج الذي ينص على أحكام التمثيل والضمانات؛ حيث كال الشركتين تتعهدان بأن جميع ما قدموه من ضمانات
هي ضمانات صحيحة ،ودقيقة ،و غير مضللة في تاريخ توقيعه اتفاقية االندماج وحتى تاريخ نفاذ قرار االندماج .وال تحتوي أي من الضمانات
ُ
المقدمة من الشركتين أي بيان غيرصحيح أومنقوص قد يؤثرعلى رغبة الشركتين في استكمال صفقة االندماج .كما وأنه تتعهد كال الشركتين
ُ
بإخطار األخرى عن طريق خطاب إفصاح تكميلي حال علمها بأي معلومات تجعل الضمانات المقدمة من قبلها ضمانات غير صحيحة أو غير
دقيقة أو مضللة في أي جانب جوهري.
 .بالبنود من ( )10إلى ( )21من اتفاقية االندماج والتي توضح األحكام المتعلقة بالتالي -1 :رسوم اإلنهاء -2 ،اإلعالنات والسرية -3 ،مجمل اتفاقية
االندماج -4 ،التعديالت -5 ،عدم اإلحالة-6 ،التعويضات والتنازل -7 ،حقوق الطرف الثالث-8 ،التكاليف -9 ،التأكيدات -10 ،اإلخطارات،
 -11النظام الحاكم واالختصاص القضائي -12 ،نسخ العقد.
على أن يتعاون الطرفان ويعمالن ً
معا إلنهاء جميع االتفاقيات المبرمة والتراخيص والموافقات الصادرة ،وسحب جميع الطلبات المعلقة المقدمة فيما يتعلق
بالمعامالت المنصوص عليها في اتفاقية االندماج.
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تم االتفاق على تحديد رسوم اإلنهاء بمبلغ قدره ( )3,500,000ثالثة ماليين وخمسمائة ألف ريال سعودي ،تمثل رسوم وتكاليف االستشارات المالية والقانونية
واالكتوارية وغيرها من المصاريف التي تكبدتها كل من الشركتين الستكمال صفقة االندماج.
yبموجب البند رقم ( )10.1من اتفاقية االندماج والذي يشير إلى موافقة شركة عناية على االلتزام بالموارد وتكبد النفقات والتكاليف القانونية
وغيرها من التكاليف في تعزيزمصلحة عناية في االندماج ،تتعهد شركة أمانة بدفع رسوم اإلنهاء إلى شركة عناية أو ً
وفقا لما قد توجهه شركة عناية
( وعلى أي حال في غضون ( )5أيام عمل بعد طلب شركة عناية) وفي حال انقضت فترة الدمج بعد تاريخ اتفاقية االندماج ،أو إذا تم إنهاء اتفاقية
االندماج نتيجة ألي مما يلي:
 1في حال قرر مجلس إدارة شركة أمانة عدم التوصية لمساهمي شركة أمانة بالتصويت لصالح العرض ،أو قرر سحب توصيته بهذا الخصوصأو تعديلها بشكل جوهري ّ
عما هو محدد في تعميم المساهمين أو أو�صى إلى مساهمي شركة أمانة بعرض غيرالوارد في مستند العرض.
ٍ
 2في حال عدم القيام بالخطوات الالزمة في حدود سلطة شركة أمانة ،والتي تكون مناسبة أو مطلوبة إلنفاذ صفقة االندماج ،وذلك إلحداثً
قبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج (باستثناء أي خطوات وافقت عليها شركة عناية ً
مطلوبا
كتابيا تفيد أن شركة أمانة ال تحتاج إلى اتخاذ أو ليس
التخاذها ً
وفقا ألحكام صفقة االندماج).
 3باستثناء أحكام اإلنهاء على النحو المنصوص عليه في البند رقم ( )7.2أ من اتفاقية االندماج والتي تشيرعلى أنه يجوز إنهاء اتفاقية االندماجفي أي وقت قبل تاريخ نفاذ قراراإلندماج باالتفاق الخطي من قبل األطراف و البند رقم (( )7.2ب) من اتفاقية االندماج التي تشيرعلى أنه يجوز
إنهاء اتفاقية االندماج في أي وقت قبل تاريخ نفاذ قراراإلندماج وذلك بإخطارخطي من أحد األطراف للطرف اآلخرفي حال -1 :دخول أي نظام
مطبق حيز التنفيذ يجعل إتمام االندماج غير قانوني أو محظور بطريقة أخرى؛ أو  -2أي حكم أو أمر قضائي أو أمر أو مرسوم من أي سلطة
حكومية أومحكمة أوهيئة تنظيمية ذات اختصاص قضائي مختص يأمراألطراف بوقف االندماج ويصبح هذا الحكم أواألمراإلجباري أواألمر
نهائيا وغير قابل لالستئناف؛ أو  -3حدوث قوة قاهرة وتمتد ألكثر من شهرين (ً )2
أو المرسوم ً
وفقا للبند رقم ( )9من اتفاقية االندماج بشرط
أن يتفق الطرفان كتابة على تمديد الفترة المنصوص عليها في هذه الفقرة إلى أي فترة أخرى (مع مراعاة أحكام البند رقم ( )7.1من اتفاقية
االندماج الموضح أحكامه في القسم الفرعي رقم (« )3-5-6شروط إنهاء الصفقة/اتفاقية االندماج» من هذا التعميم ،والبند رقم ( )8من
اتفاقية االندماج الموضح أحكامه في القسم الفرعي رقم (« )2-5-6التغيرات الجوهرية السلبية» من هذا القسم و البند رقم ( )9من اتفاقية
االندماج والذي يتطرق لحاالت القوة القاهرة) تتسبب أمانة في االندماج أو العرض الوارد في مستند العرض أو تعميم المساهمين ،حسب
مقت�ضى الحال ،أن يسقط أو يسحب؛ أو
 4أن تنهي شركة عناية صفقة االندماج بما يتوافق مع البند رقم (( )7.2ج) من اتفاقية االندماج الذي يوضح أنه يجوز إنهاء اتفاقية االندماجفي أي وقت قبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج من قبل أي من الطرفين في حال خرق الطرف اآلخر اللتزاماته ،باإلضافة إلى البند رقم (( )7.2د) من
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اتفاقية االندماج الذي يوضح أنه يجوز إنهاء اتفاقية االندماج في أي وقت قبل تاريخ نفاذ قراراإلندماج من قبل أي من الطرفين ً
وفقا للبند 8.2
(ب) ،والبند رقم (( )7.2ه) من اتفاقية االندماج الذي يوضح أنه يجوز إنهاء اتفاقية االندماج في أي وقت قبل تاريخ نفاذ قراراإلندماج 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
ً
اعتبارا من تاريخ
الفشل في األداء تؤدي إلى فشل الطرف اآلخرفي أداء جميع النواحي الجوهرية جميع التزاماته بموجب اتفاقية االندماج ألدائها
نفاذ قراراإلندماج أو قبله ،وأي مخالفة أو فشل في األداء ال يمكن تصحيحها من قبل هذا الطرف اآلخرفي غضون ثالثين ً
يوما بعد إشعارخطي
لهذا الطرف اآلخر ،أو التي ال يمكن تصحيحها بطبيعتها أو توقيتها ،أو البند رقم (( )8.2ب) من اتفاقية االندماج والموضح في الفقرة الفرعية
رقم (« )2-5-6التغيرات الجوهرية السلبية» من هذا التعميم.
yوبموجب البند رقم ( )10.2من 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 ً
وفقا لما قد توجهه شركة أمانة
( وعلى أي حال في غضون ( )5أيام عمل بعد طلب شركة أمانة) وفي حال انقضت فترة الدمج بعد تاريخ اتفاقية االندماج ،أو إذا تم إنهاء اتفاقية
االندماج نتيجة ألي مما يلي:
 .أفي حال قرر مجلس إدارة شركة عناية عدم التوصية لمساهمي شركة عناية بالتصويت لصالح العرض ،أو قرر سحب توصيته بهذا الخصوص
أو تعديلها بشكل جوهري ّ
عما هو محدد في تعميم المساهمين أو أو�صى إلى مساهمي شركة عناية بعرض غيرالوارد في مستند العرض ،أو أو�صى
ٍ
بعرض أعلى أو منافس للعرض الوارد في مستند العرض.
 .بفي حال عدم القيام بالخطوات الالزمة في حدود سلطة شركة عناية ،والتي تكون مناسبة أو مطلوبة إلنفاذ صفقة االندماج ،وذلك إلحداث
تاريخ قبل تاريخ نفاذ قرار اإلندماج (باستثناء أي خطوات وافقت عليها شركة أمانة ً
كتابيا تفيد أن شركة عناية ال تحتاج إلى اتخاذ أو ليس
مطلوبا التخاذها ً
ً
وفقا ألحكام صفقة االندماج).
 .تباستثناء أحكام اإلنهاء على النحو المنصوص عليه في البندين (( )7.2أ) و ( 7.2ب) من اتفاقية االندماج والموضح أحكامها في الفقرة ( )3أعاله
ودون اإلخالل بالبند رقم ( )7.1الموضح أحكامه في القسم الفرعي رقم (« )3-5-6شروط إنهاء الصفقة/اتفاقية االندماج» من هذا التعميم،
تتسبب شركة عناية في إنهاء االندماج أو سحبه؛ أو
 .ثتتخذ شركة عناية أي إجراء يمثل إجراء يخالف المادة (( )36أ) من الئحة االندماج واالستحواذ «القيود واإلجراءات المثبطة :موافقة
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
ً
مسبقا) )1 :إصدار أي أسهم مصرح بها غير مصدرة)2 .
دون موافقة الجمعية العامة للمساهمين (باستثناء ما نص عليه في عقد ملزم مبرم
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
 %10أو أكثرمن صافي موجودات الشركة المعروض عليها ً
وفقا آلخرقوائم مالية أولية مفحوصة ،أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث،
ً
سواء 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
ً
جوهري سلبي على شركة عناية (ولهذه األغراض ،يجب أن يكون اإلجراء «جوهريا» إذا تم اتخاذه إلى جانب أي إجراءات أخرى تندرج ضمن
هذه الفقرة (ث) التي توضح أحكام البند رقم ( )10.2د من اتفاقية االندماج ،تبلغ أو تزيد عن مبلغ إجمالي قدره  1,500,000ريال سعودي
(مليون وخمسمائة ريال سعودي) وبعد ذلك أخطرت شركة أمانة شركة عناية عن رغبتها في االنسحاب من االندماج (و لهذه األغراض ،فإن
ً
اإلجراءات المتخذة بموافقة خطية مسبقة من شركة أمانة (ال يتم حجبها أو تأخيرها بشكل غير معقول) ال تعتبر إجر ًاء معرقل ينتهك المادة
( 36أ) من الئحة االندماج واالستحواذ)؛ أو
 .جأن تنهي شركة أمانة صفقة االندماج بما يتوافق مع البنود التالية رقم ( )7.2ج ،و ( )7.2د ،و( )7.2ه ،من اتفاقية االندماج والموضحة في
الفقرة الفرعية أعاله رقم ( )4من القسم الفرعي رقم (« )4-5-6رسوم اإلنهاء» من هذا التعميم أو البند رقم ( )8.2ب من اتفاقية االندماج
والموضح في القسم الفرعي رقم (« )2-5-6التغيرات الجوهرية السلبية» من هذا التعميم.

-5-5

6اإلجراءات المعلقة حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج

-5-5-1

6يتعهد كل طرف من الطرفين حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج بكل من التالي:

يتعهد كل طرف من الطرفين حتى تاريخ نفاذ قراراالندماج بكل من التالي:
 1إخطار الطرف اآلخر كتابيا بموجب خطاب (خطابات) إفصاح إضافي أو أكثر وفقا للبند رقم ( )۳من اتفاقية االندماج الموضح أحكامها فيالفقرة (( )3أ) من القسم رقم (« )3-5-6شروط إنهاء الصفقة/اتفاقية االندماج» من هذا التعميم بأي مسألة (مسائل) أو ظرف ظروف
بحيث يكون معلومات للطرف اآلخروالذي من شأنه أن يجعل أي من الضمانات المقدمة غيرصحيحة أو غيردقيقة أو مضللة أو من شأنه أن
يؤثرعلى استعداد الطرف اآلخر(التصرف بشكل معقول) للم�ضي قدما في عملية االندماج وفقا للشروط في اتفاقية االندماج.
 2ال يجوز في أي وقت اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج القيام أو اإلغفال عن قصد أو السماح ألي شخص آخر بالقيام أو اإلغفال عنقصد عن القيام بأي فعل من شأنه (أو من المحتمل أن يؤدي إلى أي خرق ألي من ضماناتها.
 3ال يجوز خالل الفترة الممتدة من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وتاريخ نفاذ قرار االندماج ألي من األطراف إجراء أي تغييرات أو اتخاذ أي قرار(قرارات) من شأنها ،يؤدي إلى تأثيرسلبي على أعمالها أو أصولها أو في شهرتها.
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 4ال يجوز ألي من الطرفين استبعاد أي أصل أو الموافقة على استبعاد أي أصل أو االستحواذ على أصل أو الموافقة على االستحواذ على أصلباستثناء:
 .أأي أصل يتم تصنيفه أنه يقع ضمن سياق عملها المعتاد أو
 .بأي أصل يقع ضمن سياق عملية االندماج.
 5ال يجوز ألي من الطرفين اعتبارا من تاريخ التوقيع وحتى تاريخ نفاذ قرار االندماج تقديم رهن أو إصدار الموافقة على منح رهن على أي منأصولها.
 6ال يجوز ألي من الطرفين القيام أو اإلغفال عن القيام مع الحرص على اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية لمنع أي حدث حالي أو متوقع يمكنأن يؤثر بشكل سلبي على حالة األصول أو الوضع المالي ،مع عدم اإلخالل بجميع ما سبق ،يجب أن يضمن كال الطرفين تجديد والحفاظ على
ً
اعتبارا من تاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج.
صالحية جميع التراخيص والتصاريح الالزمة الستمرارالعمليات التشغيلية
 7في غير سياق العمل العادي أو نتيجة لطلب من البنك المركزي السعودي ،ال يجوز ألي من الطرفين أن يسمح ويمنع أي من اتفاقيات إعادةالتأمين 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 �شيء من شأنه أن يجعل أي بوليصة
تأمين أو إعادة تأمين باطلة أو الغية.
 8يجب على كل طرف أن يدير أعماله التشغيلية وفق المعتاد ،وال يجوز له القيام بأي عمليات تشغيلية خارج عملياته المعتادة دون الحصولعلى موافقة كتابية وصريحة من الطرف اآلخر وبشكل مسبق ،كما ال يجوز استنفاد صافي األصول إال بطريقة تتفق مع العمليات التشغيلية
االعتيادية.
 9يجب أن يضمن حصول ممثلي ومستشاري الطرف األخر على حق الوصول لفحص الدفاتر والسجالت ،وبناء على طلبه ،يجب أن تقدم علىالفور أي معلومات أو وثيقة مطلوبة أو ذات صلة فيما يتعلق بصفقة االندماج.
	10-ال يجوز ألي من الطرفين أن يعلن أو يلغي أو يوافق أو يصنع أو يدفع أي أرباح (بما في ذلك أرباح األسهم المؤقتة).
	11-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
ملكية سواء كانت مستحقة الدفع ً
نقدا أو األسهم (بما في ذلك إعادة الرسملة) أو الممتلكات أو غيرذلك.
-5-5-2

6يتعهد كل طرف للطرف اآلخر أنه من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج ،أنه يجب إبالغ الطرف اآلخر كتابيا ً وفي غضون ثالثة ( )3أيام عمل يف
حالة حدوث أي من األحداث التالية قبل تاريخ نفاذ قرار االندماج:
 .أالدخول في أي اتفاقية قرض جديدة أو سداد أي قرض ،بما في ذلك قروض المساهمين (إن وجد)؛
 .بالدخول في أي معامالت جديدة مع األطراف ذات العالقة؛
 .جالدخول في أو تعديل أو إنهاء اتفاقية أو ترتيب أو التزامات جوهرية تزيد عن ( )500,000خمسمائة ألف ريال سعودي (باستثناء العقود المبرمة في
سياق العمليات التشغيلية االعتيادية).
 .دتكبد أي نفقات رأسمالية على أي بند بشكل مفرد بقيمة تزيد عن مبلغ ( )500,000خمسمائة ألف ريال سعودي.
 .هإجراء ،أو الموافقة على إجراء ،أي تعديالت جوهرية على شروط وأحكام التوظيف (بما في ذلك المزايا) ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين
التنفيذيين أو المسؤولين أو الموظفين ،أو تعيين أو الموافقة على تعيين أي من كبارالمديرين التنفيذيين.
 .وفصل أي من الموظفي التنفيذيين الرئيسيين.

-5-5-3

6يجب عىل كل طرف من األطراف (بداية من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وحتى تاريخ نفاذ قرار االندماج أو تاريخ إنهاء اتفاقية االندماج)
وف ًقا للبند رقم( )7من اتفاقية االندماج والذي يوضح أحكامها يف القسم الفرعي رقم (« )3-5-6شروط إنهاء الصفقة/اتفاقية االندماج» من
هذا التعميم االلتزام بما يلي:
 .أاالمتناع عن اتخاذ أي إجراء (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) لتشجيع أو بدء الدخول أو البحث عن الدخول في مناقشات أو مفاوضات مع أي
كيان آخرفيما يتعلق بأي عملية اندماج أومعاملة أخرى مماثلة ،أواتخاذ 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
يضربقدرة األطراف على إتمام الشروط واألحكام بموجب اتفاقية االندماج لتحقيق عملية االندماج؛ و
 .بالتعاون الكامل بين الطرفين بأسرع الطرق وأكثرها فعالية فيما يتعلق بتقديم الملفات واإلعالنات والطلبات المطلوبة للحصول على جميع
الموافقات أو التصاريح أو خطابات عدم االعتراض أو الموافقات األخرى المماثلة على النحو المطلوب بموجب قوانين المملكة العربية السعودية
ً
أو الجهات الحكومية المختصة إلتمام صفقة االندماج بموجب اتفاقية االندماج .وفقا لما سبق ،يتعاون كل طرف مع طلبات الطرف اآلخرإلبالغه
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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-5-6

6التنفيذ  /اإلنجاز

-5-6-1

6يجب عىل الطرفين تسليم المستندات التالية عند أو حول تاريخ توقيع اتفاقية االندماج ،التي تم تنفيذها عىل النحو الواجب من قبل ممثلي
الطرفين:
ّ
 1على شركة أمانة أن تقدم لشركة عناية كل من التالي:ً
ضوئيا قبل توقيع
 .أنسخة أصلية وموقعة من خطاب اإلفصاح الذي تم تسليمه بالفعل إلى عناية عن طريق البريد اإللكتروني وبتنسيق ممسوح
اتفاقية االندماج؛
 .بنسخة أصلية وموقعة من اتفاقية االندماج؛ و
 .جنسخة من قرارمجلس إدارة شركة أمانة بالموافقة على اتفاقية االندماج.
 2على شركة عناية أن ّتقدم لشركة أمانة كل من التالي:
ً
ضوئيا قبل
 .أنسخة أصلية وموقعة من خطاب اإلفصاح الذي تم تسليمه بالفعل إلى شركة أمانة عن طريق البريد اإللكتروني وبتنسيق ممسوح
توقيع اتفاقية االندماج؛
 .بنسخة أصلية وموقع من اتفاقية االندماج؛ و
 .جنسخة من قرارمجلس إدارة شركة عناية بالموافقة على اتفاقية االندماج.
ً
 .دنسخة من قرارمجلس إدارة شركة عناية يؤكد للهيئة أن رسم اإلنهاء في مصلحة مساهمي شركة عناية وفقا للمادة ( 36ب) من الئحة االندماج
واالستحواذ.

-5-6-2

6يتعين عىل كال الطرفين ،حسب الحاجة ،ضمان عقد اجتماعات مجلس اإلدارة لتمرير جميع القرارات للموافقة عىل اإلجراءات المنصوص
عليها يف البنود التالية من اتفاقية االندماج:
 .أالبند رقم ( )2من اتفاقية االندماج ،الموضحة أحكامة في القسم الفرعي رقم (« )7-5-6ملخص شروط إتمام صفقة االندماج» من هذا التعميم.
 .بالبند رقم ( )3من اتفاقية االندماج؛ الموضحة أحكامه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ( )3في القسم الفرعي رقم (« )3-5-6شروط إنهاء الصفقة/
اتفاقية االندماج» من هذا التعميم.
 .جالبند رقم ( )4من اتفاقية االندماج؛ الموضحة أحكامه في القسم الفرعي رقم (« )1-5-6الشروط المسبقة» من هذا التعميم.
 .دالبند رقم ( )5من اتفاقية االندماج؛ الموضحة أحكامة في القسم رقم (« )5-5-6اإلجراءات المعلقة حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج» من هذا
التعميم.
 .هالبند رقم ( )6من اتفاقية االندماج؛ الموضحة أحكامه في القسم الفرعي رقم (« )6-5-6التنفيذ  /اإلنجاز» من هذا التعميم.

-5-6-3

6يف تاريخ نفاذ قرار االندماج وبعد استيفاء الشروط المسبقة التي تم ذكرها يف البند ( )4من اتفاقية االندماج ،يجب عىل شركة عناية اإليفاء
بالتزاماتها خالل فترة اعتراض الدائنين التي تمتد لمدة ( )30يوم عىل النحو المنصوص عليه يف البند رقم ( )2.1د من اتفاقية االندماج وتسليم
المستندات بموجب البند رقم ( )6.1من اتفاقية االندماج ،والموضحة يف القسم الفرعي رقم ( )2-6-5-6من هذا التعميم ،ويتعين عىل األطراف
القيام و /أو تدبير مثل هذه اإلجراءات المطلوبة إلكمال ما يلي:
 1يتم تسجيل األسهم الجديدة ُالمصدرة في شركة أمانة لصالح مساهمي شركة عناية مقابل جميع أسهمهم المصدرة في شركة عناية حسب نسب
الصرف ،ولن يحصل المساهمين في شركة عناية على أي مقابل نقدي نتيجة صفقة االندماج.

 2سيتم نقل الملكية القانونية ألسهم شركة عناية إلى شركة أمانة (التي ستصبح الشركة الدامجة) في مقابل تسجيل األسهم الجديدة المصدرة فيشركة أمانة لصالح مساهمي شركة عناية ،ويعتبرتاريخ تسجيل األسهم لصالح مساهمي شركة عناية بمثابة تاريخ نفاذ قراراالندماج.
 3يجب عقد اجتماع مجلس إدارة للشركة الدامجة التخاذ جميع القرارات المنصوص عليها في الفقرة ( 2.1ح) من اتفاقية االندماج كما هو موضحفي القسم الفرعي رقم ( )2-6-5-6من هذا التعميم.
-5-6-4

6تتعهد عناية من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج ،ببذل الجهود المعقولة من أجل ( )1استكمال جميع اإلقرارات
الضريبية والزكوية وإقرارات ضريبة القيمة المضافة إىل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ( )2معالجة جميع الربوط الزكوية مع هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك و( )3الحصول 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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-5-7

6ملخص شروط إتمام صفقة االندماج

يتفق الطرفان بموجب صفقة االندماج على التالي:
 1على الطرفين االيفاء بحسن نية والسعي إلى أداء جميع الشروط وااللتزامات المنصوص عليها في صفقة االندماج ،واتخاذ ،أو التسبب في اتخاذجميع اإلجراءات ،والقيام أو التسبيب بالقيام بكل األمور الضرورية أو المناسبة أو من المستحسن إتمامهاّ ،
ويفعل المعامالت المتوخاة بموجب
اتفاقية االندماج وجعلها فعالة بأسرع ما يمكن نحو إتمام االندماج في تاريخ نفاذ قراراإلندماج .
 2بالنظر إلى تعهدات والتزامات عناية المنصوص عليها في اتفاقية االندماج ،تقوم أمانة بإعداد مستند العرض ،وتعميم المساهمين ،التي تو�صيفيها 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 ( )4.1أ إلى رقم ( )4.1د من اتفاقية االندماج
الموضح أحكامه في القسم الفرعي رقم ( )2-6-5-6من القسم (« )5-5-6اإلجراءات المعلقة حتى تاريخ نفاذ قراراالندماج»من هذا التعميم– وعلى
مجلس إدارة شركة أمانة أن يدعو الجمعية العمومية غيرالعادية لالنعقاد والتصويت على كل من:
 .أالموافقة على االندماج المقترح بما يتوافق مع أحكام صفقة االندماج؛ و
 .بالموافقة على زيادة أس المال وإصدار األسهم الجديدة ً
وفقا لشروط تعميم المساهمين ،مع مراعاة النصاب المحدد بالنظام لمساهمي
ر
شركة عناية بالموافقة على االندماج ً
وفقا لشروط مستند العرض خالل انعقاد جمعية شركة عناية غير العادية التي تعقدها شركة عناية
ً
وفقا للبند رقم ( )2.1ج من اتفاقية االندماج كما هو موضح في القسم الفرعي رقم ( )2-6-5-6من القسم (« )5-5-6اإلجراءات المعلقة حتى
تاريخ نفاذ قراراالندماج» من هذا التعميم.

 .تالموافقة على تسجيل األسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة عناية ،والتي يجب أن تكون مشروطة ومع مراعاة النصاب المحدد بالنظام
لمساهمي شركة عناية بالموافقة على االندماج ً
وفقا لشروط مستند العرض خالل انعقاد جمعية شركة عناية غيرالعادية التي تعقدها شركة
عناية ً
وفقا للبند رقم ( )2.1ج من اتفاقية االندماج كما هو موضح في القسم الفرعي رقم ( )2-6-5-6من القسم (« )5-5-6اإلجراءات المعلقة
حتى تاريخ نفاذ قراراالندماج» من هذا التعميم.
 .ثاعتماد النظام األسا�سي للشركة الدامجة ،والتي يجب أن تكون مشروطة وتخضع لألغلبية التنظيمية لمساهمي شركة عناية بالموافقة على
وفقا لشروط مستند العرض خالل انعقاد جمعية شركة عناية غير العادية التي تعقدها شركة عناية ً
االندماج ً
وفقا للبند رقم ( )2.1ج من
اتفاقية االندماج كما هو موضح في القسم الفرعي رقم ( )2-6-5-6من القسم (« )5-5-6اإلجراءات المعلقة حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج»
من هذا التعميم.
 .جالموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة شركة أمانة من خالل إضافة مقعد واحد ( ،)1والتي يجب أن تكون مشروطة وتخضع لألغلبية
التنظيمية لمساهمي شركة عناية بالموافقة على االندماج ً
وفقا لشروط مستند العرض خالل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة
عناية والتي تعقدها شركة عناية ً
وفقا للبند رقم ( )2.1ج من اتفاقية االندماج كما هو موضح في القسم الفرعي رقم ( )2-6-5-6من القسم
(« )5-5-6اإلجراءات المعلقة حتى تاريخ نفاذ قراراالندماج» من هذا التعميم ،وتوافق شركة أمانة كذلك على:
أن تشــيرفــي تعميــم المســاهمين ومســتند العــرض إلــى األفـراد الذيــن تــم تحديدهــم مــن قبــل شــركة عنايــة وشــركة أمانــة ً
وفقــا للجــدول رقــم ()1
y
والمرفق في اتفاقية االندماج والذي يوضح األحكام ُ
المتفق عليها والمتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين لشركة أمانة بعد
االندمــاج  -قــد تــم ترشــيحهم فــي المناصــب المحــددة بحســب الجــدول رقــم ( )1مــن اتفاقيــة االندمــاج ،والمشــارإليــه أعــاه و
yإدراج بند مناســب في جدول األعمال الجتماع المســاهمين بعد نفاذ قراراإلندماج الذي يشــيرإلى ترشــيح هؤالء األفراد للمناصب المحددة
(باإلضافة إلى أي أفراد آخرين تم ترشــيحهم بشــكل مناســب للوظيفة المحددة وذلك ألخذ موافقة المســاهمين على ذلك،
yعدم 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 آخــرللمنصــب 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 غيــرعادلــة أو تمييزيــة تجــاه أي مرشــح للمناصــب المحــددة أو التصــرف بخــاف
االمتثــال لجميــع القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وبالنظرإلى تعهدات والتزامات شركة أمانة على النحوالمنصوص عليه في هذه اتفاقية االندماج ،توافق عناية بموجب صفقة االندماج وتتعهد بأنه  -مع مراعاة استيفاء
الشروط المسبقة بموجب البنود رقم ( )4.1أ إلى البند رقم ( )4.1د من اتفاقية االندماج والموضح أحكامها القسم الفرعي رقم (« )1-5-6الشروط المسبقة» من
القسم (« )5-6البنود 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:
yنشر تعميم مجلس إدارة شركة عناية الذي يو�صي مساهمي شركة عناية بالموافقة على االندماج كما هو منصوص عليه في اتفاقية االندماج
ومستند العرض؛ و
yدعوة وعقد الجمعية العمومية غير العادية لشركة عناية للتصويت على الموافقة على االندماج كما هو منصوص عليه في اتفاقية االندماج
ومستند العرض.

رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني | 99

 ةينوناقلا تامولعملا

 3ويشترط لذلك ما يلي:yالحصــول علــى الموافقــات الحكوميــة الالزمــة التمــام صفقــة االندمــاج مــن كل مــن؛ البنــك المركــزي الســعودي وهيئــة الســوق الماليــة وتــداول
والهيئــة العامــة للمنافســة؛ و
yموافقــة األغلبيــة المطلوبــة مــن مســاهمي شــركة أمانــة علــى جميــع األمــور المنصــوص عليهــا فــي البنــد رقــم ( )2.1ب مــن اتفاقيــة االندمــاج كمــا هــو
موضح في القسم الفرعي رقم ( )2-6-5-6من القسم (« )5-6البنود والشروط الجوهرية المسبقة أوالتعهدات الواردة في اتفاقية االندماج»
مــن هــذا التعميــم خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــرالعاديــة لشــركة أمانــة؛ و
ً
yموافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي شركة عناية والموافقة على االندماج وفقا لشروط مستند العرض خالل اجتماع الجمعية العمومية
غيــر العاديــة لشــركة عنايــة المنعقــد ً
وفقــا للبنــد رقــم (( )2.1ج) كمــا هــو موضــح فــي القســم الفرعــي رقــم ( )2-6-5-6مــن القســم (« )5-6البنــود
والشــروط الجوهريــة المســبقة أو التعهــدات الــواردة فــي اتفاقيــة االندمــاج» مــن هــذا التعميــم؛ و
yتمنح شــركة عناية ضمانات كافية لديونها المؤجلة و  /أو تســديد جميع ديون الدائنين المســتحقة في حالة تقديم مطالبة أو أكثرمن قبل دائني
يوما من فترة اعتراض الدائنين ً
شــركة عناية خالل الثالثين (ً )30
وفقا للمادة  193من 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 قراراالندماج (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصرجميع بوالص التأمين والمطالبات الخاصة بها) بالكامل إلى شركة أمانة.
عند اكتمال االندماج في تاريخ نفاذ قراراإلندماج ،يتم تخصيص  %45من رأس المال الشركة الدامجة لمساهمي شركة أمانة وتخصيص نسبة  %55المتبقية من رأس
المال الشركة الدامجة إلى مساهمي شركة عناية .ويتولى مجلس اإلدارة الجديد والمديرون التنفيذيون ُ
المعينون بعد إتمام صفقة االندماج إدارة الكيان المندمج.
وبعد مرورثالثين (ً )30
يوما من فترة اعتراض الدائنين على النحو المنصوص عليه في المادة ( )193من نظام الشركات ،وبمجرد أن يتم اإلعالن عن تأكيد االندماج من
قبل الطرفين ،فإن المهام األولى لمجلس اإلدارة تتألف من:
 .أاتخاذ جميع التدابيرالالزمة للحصول على أي موافقة (أو موافقات) حكومية و /أو تنظيمية إضافية مطلوبة (إن وجد)؛ و
مطلوبا لالندماج ً
ً
 .بتنفيذ جميع اإلعالنات المتبقية واتخاذ أي إجراء ضروري قد يكون
وفقا ألحكام نظام الشركات (المادة  191و  192و  )193و  /أو
أي قواعد وأنظمة أخرى معمول بها في المملكة العربية السعودية؛ و

ً
اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار اإلندماج أن يتحمل جميع الحقوق
 .تاستكمال نقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى الكيان المندمج والذي يجب
وااللتزامات والمسؤوليات والوفاء بجميع االلتزامات والتعهدات فيما يتعلق بمطالبات شركة عناية ووثائق التأمين الصادرة عن شركة عناية
ً
مسبقا حتى تاريخ نفاذ قراراإلندماج؛ و
 .ثاتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لشطب أسهم شركة عناية وإدراج األسهم الجديدة في تداول ،وتعديل ترخيص وزارة االستثمار لشركة أمانة وإلغاء
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 االستثماروتسجيلها في الوزارة.
ً
ويؤكد الطرفان صراحة أن الغرض من االندماج هو نقل األنشطة االقتصادية من شركة عناية إلى شركة أمانة بشكل كامل وغير قابل للنقض .مع التأكيد أن نية
األطراف السابق يتوافق مع المادة ( )17من الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ويوافق الطرفان بموجب هذا على اتخاذ جميع اإلجراءات األخرى وتنفيذ
ً
وتسليم جميع المستندات األخرى قبل تاريخ نفاذ قراراإلندماج كما قد يكون
مطلوبا التأكد من أن االندماج معفي من ضريبة القيمة المضافة بموجب قانون ضريبة
القيمة المضافة.

 | 100رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني

 ةينوناقلا تامولعملا

-6

6البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة يف المستندات أو االتفاقيات األخرى للشراء أو
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.

-7

6الدعاوى القضائية والمطالبات عىل شركة أمانة

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 ً
جوهريا على أعمال شركة أمانة أو مركزها المالي ،ويوضح الجدول التالي
تأثيرا
تفاصيل الدعاوى القضائية المرفوعة على شركة أمانة بصفتها «مدعى عليه» والمرفوعة من قبل األفراد والشركات:
  (51):مقر لودجلاتفاصيل الدعاوى القضائية عىل شركة أمانة
م

الدعاوى

الوصف

1

دعاوى مرفوعة على شركة أمانة
بصفتها «مدعى عليه» من قبل
الشركات

yدعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى المحكمة التجارية بالرياض من قبل شركة بريتيش تليكوم السعودية المحدودة بمطالبة شركة أمانة
بدفع مبلغ مطالبة بقيمة ( )613,000ريال سعودي ناتجة عن عقد خدمات الكترونية ،والتزال الدعوى قائمة لدى المحكمة.
yدعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى اللجنة االبتدائية بجدة من قبل شركة المطلق للتجارة والصناعة القابضة بمطالبة شركة أمانة بدفع
مبلغ مطالبة بقيمة ( )28,000ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمين طبي ،وقد صدر قرار اللجنة االبتدائية ،ولم تقم شركة أمانة باالستئناف
على قراراللجنة االبتدائية.
yدعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى اللجنة االبتدائية بالرياض من قبل مؤسسة عبد الله الدخيل لنقل البضائع بمطالبة شركة أمانة
بدفع مبلغ مطالبة بقيمة ( )50,000ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمينية ،وقد تم الرد من قبل شركة أمانة على الدعوى ،والتزال الدعوى
قائمة على شركة أمانة.

2

دعاوى مرفوعة على شركة أمانة
بصفتها «مدعى عليه» من قبل
األفراد

yدعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى اللجنة االبتدائية بالرياض من قبل أحد األفراد بمطالبة شركة أمانة بدفع مبلغ مطالبة بقيمة
( )735,000ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمينية وقد تم الرد من قبل شركة أمانة على الدعوى ،و التزال الدعوى قائمة على شركة أمانة.
yدعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى اللجنة االبتدائية بالرياض من قبل أحد األفراد بمطالبة شركة أمانة بدفع مبلغ مطالبة بقيمة
( )500,000ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمينية وقد تم الرد من قبل شركة أمانة على الدعوى ،والتزال الدعوى قائمة على شركة أمانة.
yدعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى المحكمة العمالية بالرياض من قبل أحد األفراد بمطالبة شركة أمانة بدفع مبلغ مطالبة بقيمة
( )369,418ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمينية وقد تم الرد من قبل شركة أمانة على الدعوى ،وبحسب افادة الشركة الدامجة فإن
القضية منتهية بعد صدور قرارالمحكمة برد الدعوى.
yدعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى اللجنة االبتدائية بالرياض من قبل أحد األفراد بمطالبة شركة أمانة بدفع مبلغ مطالبة بقيمة
( )300,000ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمينية وقد تم الرد من قبل شركة أمانة على الدعوى ،و التزال الدعوى قائمة على شركة أمانة.
yدعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى اللجنة االبتدائية بالرياض من قبل أحد األفراد بمطالبة شركة أمانة بدفع مبلغ مطالبة بقيمة
( )300,000ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمينية وقد صدرقرارالمحكمة االبتدائية برد الدعوى ،و التزال الدعوى قائمة على شركة أمانة.
yدعوى قضائية قائمة على شركة أمانة لدى اللجنة االبتدائية بالرياض من قبل أحد األفراد بمطالبة شركة أمانة بدفع مبلغ مطالبة بقيمة
( )300,000ريال سعودي ناتجة عن مطالبات تأمينية وقد تم الرد من قبل شركة أمانة على الدعوى ،و التزال الدعوى قائمة على شركة أمانة.
yدعوى 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.
yعدد  30دعاوى قضائية مرفوعة على شركة أمانة من قبل أفراد بإجمالي قيمة تقل عن  100ألف ريال سعودي (لكل قضية قائمة) مرفوعة لدى
المحاكم االبتدائية في مناطق المملكة وتبلغ إجمالي تلك القضايا ( )365,623ريال سعودي،
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6الدعاوى القضائية والمطالبات عىل شركة عناية

يوضح الجدول التالي ملخص الدعاوى والمطالبات القضائية على شركة عناية:
  (52):مقر لودجلاتفاصيل الدعاوى القضائية والمطالبات عىل شركة عناية
الوصف

آخرالتطورات

اتفاقية التسوية المبرمة مع زكي غانم بتاريخ 2020/09/10م بمبلغ ( 170,000ريال سعودي)

تمت التسوية النهائية ودفع المبلغ

حكم صادرعن المحكمة العامة بجدة ضد شركة عناية بتاريخ 1441/12/01هـ بمبلغ ( 2,700,000ريال سعودي)؛
للقضية المتعلقة بالمبنى المستأجرلشركة عناية
اتفاقية تسوية مع شركة رواتج للتسويق العقاري بتاريخ 2021/04/08م بمبلغ ( 5,300,000ريال سعودي) .فيما يتعلق
بالقضية المتعلقة بالمبنى المستأجرلشركة عناية.

صدر الحكم بإلزام شركة عناية بسداد مبلغ مليونان وسبعمائة ألف وهي
عن الفترة من 2019م2020-م.
بتاريخ 2021/04/08م ،تم توقيع اتفاقية التسوية مع شركة رواتج وسداد
المبالغ المتبقية .

حكم صادرعن المحكمة العمالية ضد شركة عناية بجدة بتاريخ 1441/11/11هـ بمبلغ ( 250,000ريال سعودي).

صدر الحكم بإلزام شركة عناية بسداد مبلغ  250,000ريال سعودي وتم
سداد المبلغ.

دعوى قضائية مرفوعة من قبل شركة سابا الطبية ،والمرفوعة على شركة عناية وتتعلق بمطالبات تحصيل رسوم
الخدمات الطبية والبالغة  154,000ريال سعودي.

التزال الدعوى قائمة على شركة عناية.

دعوى عمالية مرفوعة بمبلغ  130,000ريال سعودي والمرفوعة من قبل دانيال وايتهيد والمتعلقة براتب شهرسبتمبر
2020م،

التزال الدعوى قائمة على شركة عناية.

دعوى عمالية مرفوعة بمبلغ  427,000ريال سعودي والمرفوعة من قبل ثامرالعبا�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.
ل ُ
دعوى عمالية مرفوعة بمبلغ  278,000ريال سعودي والمرفوعة من قبل حامد محمد كو حيث صدرالحكم بإلزام
شركة عناية بدفع مبلغ الدعوى إال أن شركة عناية قامت باالستئناف
دعوى عمالية مرفوعة من قبل جعفرالقشقاري والمتعلقة بإلغاء العقد وصرف النظرعن جميع اإلنذارات التي تخص
الدعوى وقد صدرحكم أولي بعدم قبول الدعوى ،وكما في تاريخ هذا التعميم فإنه لم يصدرالحكم النهائي بالدعوى.
دعوى مطالبات مرفوعة من قبل مركزالراقي الطبي على شركة عناية مطالبة شركة عناية بتعويض عن األضرار
ُ
مطالبات على شركة عناية من قبل مجلس الضمان الصحي والمتعلقة بوجود  154مخالفة على شركة عناية حيث أن
إجمالي مبالغ المخالفات  770,000ريال سعودي،
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التزال الدعوى قائمة على شركة عناية.
التزال الدعوى قائمة على شركة عناية.
التزال الدعوى قيد االستئناف.
ال تزال الدعوى قيد الدراسة من قبل شركة عناية.
لم يتم البت في تلك القضية حتى تاريخ التعميم.

6تقرير عن حاالت إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو أحد كبار
التنفيذين أو أمين سر مجلس إدارة المُصدر

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.

-10

6تفاصيل عن ّأي إعسار يف السنوات الخمس السابقة لشركة كان ُأي من أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس
اإلدارة المقترحين أو احد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المُصدر معينا ً 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
كبارالتنفيذيين في شركة أمانة أو أمين سرمجلس إدارة شركة أمانة ً
معينا من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها.
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اربخلا تادافإ

7-إفادات الخبراء

قدم المستشارين الموضحة أسمائهم في القسم («دليل الشركة») موافقتهم الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعا اتهم وإفاداتهم ً
وفقا للسياق الوارد في هذا
ر
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 خبيرفي هذا التعميم.
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8المصاريفتقدرالتكاليف والمصاريف المتعلقة بإتمام صفقة االندماج بحوالي ثالثة مليون ومائتين ألف ( )3,200,000ريال 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.

 | 104رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني

تاءافعإلا

9اإلعفاءاتلم تقم شركة أمانة بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية.
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ةنياعملل ةحاتملا تادنتسملا

	10-المستندات المتاحة للمعاينة
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  ،27986الرياض ،11427المملكة العربية السعودية) خالل ساعات العمل االعتيادية في أي يوم عمل من تاريخ نشرهذا التعميم وحتى نهاية فترة العرض.
ً
متضمنا جميع التعديالت التي طرأت عليه حتى تاريخه (إن وجدت) وعقد تأسيسها.
yالنظام األسا�سي لشركة أمانة
ً
النظام األسا�سي لشركة عناية متضمنا جميع التعديالت التي طرأت عليه حتى تاريخه (إن وجدت) وعقد تأسيسها.
y

yاتفاقية االندماج المبرمة ما بين شركة أمانة وشركة عناية (باللغة اإلنجليزية).
yالقوائم المالية المراجعة لشركة أمانة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و  31ديسمبر2019م و31ديسمبر2020م
yالقوائم المالية المراجعة لشركة عناية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و  31ديسمبر2019م و31ديسمبر2020م
yالقوائم المالية االفتراضية المفحوصة التي تعكس الوضع المالي لشركة أمانة كما لو تم االندماج في السنة المالية 2020م.
yتقريرالتقييم.
yخطابات موافقات المستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم.
yخطاب رسوم اإلنهاء.
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 قحالملا

11المالحق	1-1

1ملحق ( :)1القوائم المالية السنوية لشركة عناية للسنوات المالية المنتهية يف  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2019م
و31ديسمبر 2020م

ششكخ ػُبٚخ انغؼٕدٚخ نهزأي ٍٛانزؼبَٔٙ
(ششًش ٓغخٔٛش عؼٞد٣ش)
انمٕائى انًبنٛخ ٔرمشٚش يشاجؼ ٙانذغبثبد انًغزمهٍٛ
نهغُخ انًبنٛخ انًُزٓٛخ ف 13 ٙدٚغًجش 8132
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 قحالملا

ششكخ ػُبٚخ انغؼٕدٚخ نهزبي ٍٛانزؼبَٔٙ
(ششكخ يغبًْخ عؼٕدٚخ)
انمٕائى انًبنٛخ ٔرمشٚش يشاجؼ ٙانذغبثبد انًغزمهٍٛ
نهغُخ انًبنٛخ انًُزٓٛخ ف 13 ٙدٚغًجش 8132و

انًذزٕٚبد
طوش٣ش ٓشحؿؼ ٢حُلغخرخص حُٔغظوِٖ٤
هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ٢
هخثٔش حُذخَ
هخثٔش حُذخَ حُشخَٓ

طفذخ
4-1
5
7-6
8

هخثٔش حُظـ٤شحص ك ٢كوٞم حٌُِٔ٤ش

11-9

هخثٔش حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش

11-11

ا٣ؼخكخص ك ٍٞحُوٞحثْ حُٔخُ٤ش
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شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إٚؼبدبد دٕل انمٕائى انًبنٛخ
نهغُخ انًبنٛخ انًُزٓٛخ ف 13 ٙدٚغًجش8132و
 -3ػبو
ششًش ػ٘خ٣ش حُغؼٞد٣ش ُِظؤٓ ٖ٤حُظؼخ"( ٢ٗٝحُششًش") ،ششًش ٓغخٔٛش عؼٞد٣ش ٓغـِش ك ٢حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش ٝكوخ ُوشحس ٝصحسس حُظـخسس ٝحُظ٘خػش سهْ /98م
ٝطخس٣خ  16سر٤غ حألٛ1411 ٍٝـ (حُٔٞحكن  8كزشح٣ش ٝ ،)ّ1111رٔٞؿذ حُغـَ حُظـخس ١سهْ  4111111518رظخس٣خ  17سر٤غ حألٛ1411 ٍٝـ (حُٔٞحكن 19
كزشح٣ش  .)ّ1111كٔ٤خ  ٢ِ٣ػ٘ٞحٕ حُششًش حُشث٤غ ٢حُٔغـَ:
ششًش ػ٘خ٣ش حُغؼٞد٣ش ُِظؤٓ ٖ٤حُظؼخ٢ٗٝ
شخسع حالٓ٤ش عِـخٕ  ،ك ٢حُشٝػش
ص.د1518 .
ؿذس 11415 :
حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش
كٔ٤خ  ٢ِ٣كشع حُششًش:
انفشع

سلى انغجم انزجبس٘

حُش٣خع

1111411871

طظٔؼَ أؿشحع حُششًش كٓ ٢ضحُٝش أػٔخٍ حُظؤٓ ٖ٤حُظؼخٝ ٢ٗٝحألٗشـش حُٔظؼِوش ر ٚرٔخ ك ٢رُي اػخدس حُظؤٓ ،ٖ٤حًُٞخالص ،حُظٔؼ ،َ٤حُٔشأعِش ٝحُٞعخؽش ك ٢حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش
حُغؼٞد٣ش ٝكوخ ً ُؼوذ طؤع٤ظ حُششًش ٝحألٗظٔش حُٔؼٔ ٍٞرٜخ ك ٢حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش ،طْ حُظشخ٤ض ُِششًش الًظظخد أػٔخٍ حُظؤٓ ٖ٤حُـز ٢كوؾ.
هخٓض ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ١ربػـخء حُششًش طشخ٤ض ُٔضحُٝش أػٔخٍ حُظخٓ ٖ٤ك ٢حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش ػِ ٠أعخط ٓزخدة حُظؤٓ ٖ٤حُظؼخ ٢ٗٝرٔٞؿذ
حُٔشع ّٞحٌُِٔ ٢سهْ ّٝ 49/طخس٣خ  17سؿذ ٛ1411ـ (حُٔٞحكن ٝ )ّ1111 ٞ٤ٗٞ٣ 19كوخ ً ُوشحس ٓـِظ حُٞصسحء سهْ ٝ 114طخس٣خ  15سؿذ ٛ1411ـ (حُٔٞحكن 17
)ّ1111 ٞ٤ٗٞ٣
 -8أعظ اإلػذاد
أ -ثٛبٌ اإلػذاد
طْ اػذحد حُوٞحثْ حُٔخُ٤ش ُِششًش ٝكوخ ً ُِٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش ُِظوخس٣ش حُٔخُ٤ش حُٔؼذُش ٖٓ هزَ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞدُِٔ ١لخعزش ػٖ حُضًخس ٝحُؼش٣زشٝ .حُظ٠
طظـِذ طـز٤ن ؿٔ٤غ حُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش ُِظوخس٣ش حُٔخُ٤ش حُظخدسس ػٖ ٓـِظ ٓؼخ٤٣ش حُٔلخعزش حُذ٤ُٝش رخعظؼ٘خء طـز٤ن ٓؼ٤خس حُٔلخعزش حُذ ٢ُٝسهْ (- )11
"ػشحثذ حُذخَ" ٝحُظلغ٤ش سهْ  11حُظخدس ػٖ ُـ٘ش طلغ٤شحص حُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش ُِظوخس٣ش حُٔخُ٤ش " -حُشع "ّٞالسطزخؽ ْٜرخُٔلخعزش ػٖ حُضًخس ٝػش٣زش
حُذخَٝ .كوخ ُظؼٔٓ ْ٤ئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ١سهْ  181111174519رظخس٣خ  11أرشٝ 1117 َ٣حُظؼذ٣الص حُالكوش ٖٓ خالٍ رؼغ حُظٞػ٤لخص
حُٔظؼِوش رٔلخعزش حُضًخس ٝػش٣زش حُذخَ ("طؼٔٓ ْ٤ئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ،)١طغظلن حُضًخس ٝػش٣زش حُذخَ ػِ ٠أعخط سرغ ع٘ ٖٓ ١ٞخالٍ كوٞم
حُٔغخ ٖ٤ٔٛػٖٔ حألسرخف حُٔزوخ.ٙ
ٝرٔخ حٕ ع٤خعش حُششًش حُٔلخعز٤ش حُٔظؼِوش رخُضًخس ٝحُؼش٣زش طظٞحكن ٓغ حُظؼِٔ٤خص حُـذ٣ذس حُظخدسس ػٖ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ،١كبٕ طـز٤ن ٛزٙ
حُظٞؿٜ٤خص ُْ ٘٣ظؾ ػٜ٘خ أ ١طـ٤شحص ك ٢حُغ٤خعخص حُٔلخعز٤ش أ ٝحُٔؼخُـخص حُٔلخعز٤ش أ ٝحُٔزخُؾ حُظ ٠طْ ػشػٜخ ك ٢حُغ٘ٞحص حُلخُ٤ش أ ٝحُغخروش.
٣ظْ حػذحد حُوٞحثْ حُٔخُ٤ش ٝكوخ ً ُلشع حالعظٔشحس٣ش (ا٣ؼخف سهْ ٓٝ )4زذأ حُظٌِلش حُظخس٣خ٤ش كٔ٤خ ػذح ه٤خط حالعظؼٔخسحص ٣ظْ رخُؤ٤ش حُؼخدُش (رخعظؼ٘خء حُٔلظلق
رٜخ كظ ٠طخس٣خ حالعظلوخم)٣ .ظْ ػشع هخثٔش حُٔشًض حُٔخُٝ ٢كوخ ً ُظشط٤ذ حُغُٞ٤ش .كٔ٤خ ػذح حُٔٔظٌِخص ٝحُٔؼذحصٝ ،دحثغ ٗظخٓ٤شٌٓ ،خكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش،
حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش ٝحُٔـخُزخص حُٔظٌزذس حُظ٣ ُْ ٢ظْ حإلرالؽ ػٜ٘خ .ؿٔ٤غ حُٔٞؿٞدحص ٝحُٔـِٞرخص حالخش ٟرحص ؽز٤ؼش هظ٤شس حالؿَ ٓخ ُْ ٣زًش خالف
رُي.
ٝكوخ ً ألٗظٔش حُظؤٓ ٖ٤ك ٢حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش ،طلظلق حُششًش رذكخطش كغخرخص ٓ٘لظِش ُؼِٔ٤خص حُظؤٓٝ ٖ٤ػِٔ٤خص حُٔغخٝ ٖ٤ٔٛطوذّ حُٔؼِٓٞخص حُٔخُ٤ش ٝكوخ ً
ُزُي٣ .ظْ طغـ َ٤حُٔٞؿٞدحص ٝحُٔـِٞرخص ٝحإل٣شحدحص ٝحُٔظشٝكخص حُٔ٘غٞرش رٞػٞف أل ٖٓ ١طِي حالٗشـش ك ٢حُلغخرخص حُٔؼ٘٤شٝ .رخُٔؼَ ،ك ٢حُٔخػ،٢
كبٕ حُوٞحثْ حُٔخُ٤ش حُغ٘٣ٞش ُِششًش طوذّ رشٌَ ٓ٘لظَ هٞحثْ حُٔشًض حُٔخُ ،٢حُذخَ ،حُذخَ حُشخَٓ ٝحُظذكوخص حُ٘وذ٣ش ُؼِٔ٤خص حُظؤٓٝ ٖ٤ػِٔ٤خص حُٔغخ٣ .ٖ٤ٔٛظْ
طلذ٣ذ أعخط طخظ٤ض ٓظخس٣ق حُؼِٔ٤خص حُٔشظشًش ٝحُٔٞحكوش ػِٜ٤خ ٖٓ هزَ حُٔذ٣شٓٝ ٖ٣ـِظ حإلدحسس.
-11-
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أ -ثٛبٌ اإلػذاد (رزًخ)
خالٍ حُؼخّ حُلخُٝ ٝ ،٢كوًخ ُظٞؿٜ٤خص ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ،١هخٓض ادحسحص ششًخص حُظؤٓ ٖ٤ربطزخع ٝاػذحد حُوٞحثْ حُٔخُ٤ش حُظٞػ٤ل٤ش ُوـخع حُظؤٓ ٖ٤ك٢
حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش .ػ٘ذ اػذحد حُوٞحثْ حُٔخُ٤ش ػِٓ ٠غظ ٟٞحُششًش ٝكوًخ ُِٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش ُِظوش٣ش حُٔخُٝ ٢حُٔؼذُش ٖٓ هزَ عخٓخ٣ ،ظْ دٓؾ أسطذس
ٓٝؼخٓالص ػِٔ٤خص حُظؤٓٓ ٖ٤غ طِي حُخخطش رؼِٔ٤خص حُٔغخ٣ .ٖ٤ٔٛظْ كزف حألسطذس حُٔظذحخِش ٝحُٔؼخٓالص ٝحألسرخف ٝحُخغخثش ؿ٤ش حُٔلووش ،إ ٝؿذص،
رخٌُخَٓ أػ٘خء حُذٓؾ .إ حُغ٤خعخص حُٔلخعز٤ش حُٔؼظٔذس ُؼِٔ٤خص حُظؤٓٝ ٖ٤ػِٔ٤خص حُٔغخٞٓ ٖ٤ٔٛكذس رخُ٘غزش ُِٔؼخٓالص ٝحألكذحع حُٔشخرٜش ك ٢فشٝف ٓٔخػِش.
ٝكوًخ ُِ٘ظخّ حألعخعُِ ٢ششًش كبٕ حُلخثغ ٖٓ ػِٔ٤خص حُظؤٓ٣ ٖ٤ظْ طٞص٣ؼش ًخُظخُ:٢
حُٔغخٕٞٔٛ

%91

كِٔش حُٞػخثن

%11
%111

ك ٢كخُش ٗشٞء ػـض ػٖ ػِٔ٤خص حُظؤٓ ٖ٤كبٕ اؿٔخُ ٢حُؼـض ٣ظْ طٞص٣ؼ ٚاُ ٠ػِٔ٤خص حُٔغخ.ٖ٤ٔٛ
إ هخثٔش حُٔشًض حُٔخُٝ ٢هخثٔش حُذخَ ٝهخثٔش حُذخَ حُشخَٓ ٝحُظذكوخص حُ٘وذ٣ش ُؼِٔ٤خص حُظؤٓٝ ٖ٤ػِٔ٤خص حُٔغخ ٖ٤ٔٛحُظ ٢طْ ػشػٜخ ك ٢حُظللخص ٖٓ  48اُ٠
 ٖٓ 51حُوٞحثْ حُٔخُ٤ش طْ طوذٜٔ٣خ ًٔؼِٓٞخص ٓخُ٤ش طٌٔ٤ِ٤ش ُٝالٓظؼخٍ ُٔظـِزخص حُِٞحثق حُظ٘ل٤ز٣ش حُظخدسس ػٖ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد .١طظـِذ حُِٞحثق
حُظ٘ل٤ز٣ش حُظخدسس ػٖ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ١حُلظَ حُٞحػق ر ٖ٤حُٔٞؿٞدحص ٝحُٔـِٞرخص ٝحُذخَ ٝحُٔظشٝكخص ُؼِٔ٤خص حُظؤٓٝ ٖ٤ػِٔ٤خص
حُٔغخٝ .ٖ٤ٔٛرخُظخُ ،٢كبٕ هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ ،٢هخثٔش حُذخَ ،حُذخَ حُشخَٓ ٝحُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔؼذس ُؼِٔ٤خص حُظؤٓٝ ٖ٤ػِٔ٤خص حُٔغخ ٖ٤ٔٛحُٔشخس اُٜ٤خ أػال،ٙ
طؼٌظ كوؾ حُٔٞؿٞدحص ٝحُٔـِٞرخص ٝحُذخَ ٝحُٔظشٝكخص ٝحُذخَ أ ٝحُخغخثش حُشخِٓش ٌَُ ٖٓ طِي حُؼِٔ٤خص.
ػ٘ذ اػذحد ٛز ٙحُوٞحثْ حُٔخُ٤ش ،طْ طـٔ٤غ أسهخّ حُٔوخسٗش ٝدٓـٜخ ُظظٞحكن ٓغ ػشع أسهخّ حُؼخّ حُلخُ ٢ر٘خ ًء ػِ ٠طؼِٔ٤خص ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞدٌُٖٝ ،١
ٛزح ال ٣ئػش رؤ ١شٌَ ػِ ٠طخك ٢حُذخَ ٝحألسرخف حُٔزوخس حُظ ٠طْ ػشػٜخ ٖٓ هزَ ُِؼخّ حُغخرن.
ً
ٓٝغ رُي ،كبٕ حإل٣ؼخف سهْ  19كٛ ٢ز ٙحُوٞحثْ حُٔخُ٤ش ٣ؼشع هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ ،٢هخثٔش حُذخَ ،هخثٔش حُذخَ حُشخَٓ ٝهخثٔش حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش ٌُال ٖٓ
ػِٔ٤خص حُظؤٓٝ ٖ٤ػِٔ٤خص حُٔغخ ٖ٤ٔٛرشٌَ ٓ٘لظَ.
إ ادسحؽ ٓؼِٓٞخص ٓ٘لظِش ُؼِٔ٤خص حُظؤٓٓ ٖ٤غ حُٔؼِٓٞخص حُٔخُ٤ش ُِششًش ك ٢هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ ،٢حُذخَ ،حُذخَ حُشخَٓ ٝحُظذكوخص حُ٘وذ٣ش ًٝزُي رؼغ
حإل٣ؼخكخص رحص حُظِش ػِ ٠حُوٞحثْ حُٔخُ٤ش طٔؼَ ٓؼِٓٞخص اػخكش طٌٔ٤ِ٤ش ٓـِٞرش رٔٞؿذ حُِٞحثق حُظ٘ل٤ز٣ش.
ة -ػًهخ انزشغٛم ٔانؼشع
طْ ػشع ٛز ٙحُوٞحثْ حُٔخُ٤ش رخُش٣خٍ حُغؼٞد ١رخػظزخسس ػِٔش حُظشـُِ َ٤ششًش ٝطْ طوش٣ذ ؿٔ٤غ حُٔؼِٓٞخص حُٔخُ٤ش حُٔؼشٝػش رخُش٣خٍ حُغؼٞد ،١ألهشد أُق
طل٤ق ٓخ ُْ ٣ظْ طلذ٣ذ خالف رُي طلذ٣ذح ً.
ج -انغُخ انًبنٛخ
طظزغ حُششًش ع٘ش ٓخُ٤ش ط٘ظ ٢ٜك 11 ٢د٣غٔزش.
د -األدكبو انًذبعجٛخ انٓبيخ ٔانزمذٚشاد ٔاالفزشاػبد
٣ظـِذ اػذحد حُوٞحثْ حُٔخُ٤ش ٖٓ حإلدحسس حعظخذحّ حألكٌخّ ٝحُظوذ٣شحص ٝحالكظشحػخص حُظ ٢طئػش ػِ ٠طـز٤ن حُغ٤خعخص حُٔلخعز٤ش ٝحُٔزخُؾ حُٔؼِ٘ش ُِٔٞؿٞدحص
ٝحُٔـِٞرخص ٝحُذخَ ٝحُٔظشٝكخص .ػِ ٠حُشؿْ ٖٓ حٕ ٛز ٙحُظوذ٣شحص ٝحألكٌخّ هذ طٔض ر٘خ ًء ػِ ٠حُٔؼِٓٞخص حُٔظخكش ٝحُخزشس حُغخروش ُإلدحسس اال حٗ ٚهذ طخظِق
حُ٘ظخثؾ حُلؼِ٤ش ػٖ ٛز ٙحُظوذ٣شحص.
٣طّ طو ّ٣٣حُطود٣سحص ٝحألكﮐخّ رشﮐٍ ٓعطٓس ٝطعطٗد اُﯽ حُخرسس حُطخس٣خ٣ش ٝحُؼٝحٍٓ حألخس ،ٟرٓخ ك ٢رُى طٝهؼخص حألكدحع حُٓعطورُ٣ش حُطُ٣ ٢ؼطود أٜٗخ ٓؼوُٝش ك٢
فَ حُفشٝف.
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د -األدكبو انًذبعجٛخ انٓبيخ ٔانزمذٚشاد ٔاالفزشاػبد (رزًخ)
كٔ٤خ  ٢ِ٣حألكٌخّ ٝحُظوذ٣شحص حُٔلخعز٤ش حُٜخٓش ك ٢اػذحد ٛز ٙحُوٞحثْ حُٔخُ٤ش:
أ) حُٔغئ٤ُٝش حُٜ٘خث٤ش حُ٘خشجش ػٖ حُٔـخُزخص حُٔوذٓش رٔٞؿذ ػوٞد حُظؤٖٓ٤
إ طوذ٣ش حُٔغئ٤ُٝش حُٜ٘خث٤ش حُ٘خشجش ػٖ حُٔـخُزخص حُٔوذٓش رٔٞؿذ ػوٞد حُظؤٓ ٞٛ ٖ٤حُظوذ٣ش حُٔلخعز ٢حألًؼش أ٤ٔٛش ُِششًش٘ٛ .خى حُؼذ٣ذ ٖٓ ٓظخدس حُشي
حُظ٣ ٢ـذ أخزٛخ رؼ ٖ٤حالػظزخس ك ٢طوذ٣ش حالُظضحّ حُز ١عظذكؼ ٚحُششًش كٜٗ ٢خ٣ش حألٓش ُٔؼَ ٛز ٙحُٔـخُزخص٣ .ظْ اؿشحء حُظوذ٣شحص كٜٗ ٢خ٣ش حُغ٘ش حُٔخُ٤ش ٌُالً
ٖٓ حُظٌِلش حُٜ٘خث٤ش حُٔظٞهؼش ُِظؼ٣ٞغ ػٖ حُٔـخُزخص حُٔزِؾ ػٜ٘خ ٝػٖ حُظٌخُ٤ق حُٜ٘خث٤ش حُٔظٞهؼش ُِٔـخُزخص حُٔظٌزذس ٣ ُْ ٌُٖٝظْ حإلرالؽ ػٜ٘خ٣ .طّ طود٣س حُظضحّ
حُٓؽخُرخص ؿ٣س حُٓدكٝػش حُٔزِؾ ػٜ٘خ رخعطخدحّ ٓدخالص حُطوٓ٣٣خص ُُكخالص حُلسد٣ش حُٓرُـش اُﯽ حُشسﮐش كٜٗ ٢خ٣ش ًَ كظشس ٓخُ٤ش٣ ،ظْ اػخدس طو ْ٤٤طوذ٣شحص
حُٔـخُزخص ُِغ٘ش حُغخروش ُِظؤًذ ٖٓ ًلخءطٜخ ٣ٝظْ اؿشحء حُظـ٤٤شحص ػِ ٠حُٔخظض.
إ حُٔخظض ُِٔـخُزخص حُٔظٌزذس ٣ ُْٝظْ حإلرالؽ ػٜ٘خ  ٞٛطوذ٣ش ُِٔـخُزخص حُظ ٖٓ ٢حُٔظٞهغ إٔ ٣ظْ حإلرالؽ ػٜ٘خ رؼذ طخس٣خ هخثٔش حُٔشًض حُٔخُٝ ،٢حُز ١كذع
ك ٚ٤حُلذع حُٔئٖٓ هزَ طخس٣خ هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ .٢طظٔؼَ حُظو٘٤ش حألعخع٤ش حُظ ٢طؼظٔذٛخ حإلدحسس ك ٢طوذ٣ش طٌِلش حُٔـخُزخص حُٔزِؾ ػٜ٘خ ٝحُٔـخُزخص حُٔظٌزذس
ٝؿ٤ش ٓزِؾ ػٜ٘خ ك ٢حعظخذحّ حطـخٛخص طغ٣ٞش حُٔـخُزخص حُغخروش ُِظ٘زئ رخطـخٛخص طغ٣ٞش حُٔـخُزخص حُٔغظوزِ٤ش٣ .غظخذّ حُخزشحء حالًظٞحسٓ ٖ٤٣ـٔٞػش ٖٓ
حُـشم ٓؼَ ؽش٣وش عِْ حُغِغِش ٝؽش٣وش رٞسٜٗٞط٤ش ك٤شؿٞعٝ ٕٞؽش٣وش ٓؼذٍ حُخغخسس حُٔظٞهؼش ُظلذ٣ذ ٛز ٙحُٔخظظخصًٔ .خ ٣غظخذّ حُخز٤ش حالًظٞحس١
ٜٗؾ حُظـضثش رٔخ ك ٢رُي طلِ َ٤حُظٌِلش ٌَُ ػؼ ٞك ٢حُغ٘ش رخُ٘غزش ُِوـخع حُـز .٢طغظ٘ذ ٛز ٙحألعخُ٤ذ اُ ٠ػذد ٖٓ حالكظشحػخص حُظش٣لش أ ٝحُؼٔ٘٤ش
حُٔظؼِوش رؤ٤ش حُظغ٣ٞش حُٔظٞهؼش ٝأٗٔخؽ طغ٣ٞش حُٔـخُزخص.
ب) حٗخلخع هٔ٤ش حُٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش

طلذد حُشسﮐش إٔ حُٓٝؿٝدحص حُٓخُ٣ش هد حٗخلػص هٔ٤ظٜخ ػٗدٓخ ٣ﮐ٘ٛ ٕٝخى حٗخلخع ﮐر٣س أٓ ٝطٝحطٍ ك ٢حُوٓ٣ش حُؼخدُش ُُٓٝؿٝدحص حُٓخُ٣ش ألهَ ٖٓ طٌِلظٜخ.
شٜشح أ ٝأًؼش ؽِ٣ٞش حألؿَ ٣ٝؼظزش حالٗخلخع ر٘غزش  ٖٓ :15حُظٌِلش حألطِ٤ش
٣ظـِذ طلذ٣ذ ٓخ ٛ ٞٛخّ أ ٝؽ َ٣ٞحألٓذ حعظخذحّ حُلٌْ ٝحُظوذ٣ش .طؼظزش كظشس 11
ً
ؿٛٞشً٣خ ٝكوًخ ُغ٤خعش حُششًش .ػ٘ذ اؿشحء ٛزح حُلٌْ ،طو ّٞحُششًش رخُظو ٖٓ ْ٤٤ر ٖ٤ػٞحَٓ أخش ،ٟحُظوِزخص حُؼخد٣ش ك ٢عؼش حُغٝ ،ْٜحُظلش حُٔخُ٤ش ُِششًش
حُٔغظؼٔش كٜ٤خٝ ،أدحء حُظ٘خػش ٝحُوـخعٝ ،حُظـ٤شحص ك ٢حُظو٘٤ش ٝحُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُظشـ٤ِ٤ش ٝحُظٔ٤ِ٣ٞش.
ج) حٗخلخع هٔ٤ش حُٔغظلوخص

٣ظْ طٌٓ ٖ٣ٞخظض حٗخلخع هٔ٤ش حُزْٓ حُٔذ٘٣ش ػ٘ذٓخ ٘ٛ ٌٕٞ٣خى دُٞٓ َ٤ػٞػ ٢ػِ ٠إٔ حُششًش ُٖ طظٌٖٔ ٖٓ طلظ َ٤ؿٔ٤غ حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ٝكوًخ
ُِششٝؽ حألطِ٤ش ُِٔذ .ٖ٤٘٣طؼطرس حُطؼٝرخص حُٓخُ٣ش حُٜخٓش ُُٓد ،ٕ٣حكطٓخٍ إٔ ٣دخٍ حُٓد ٕ٣ك ٢حإلكالط أ ٝاػخدس حُطٗف ّ٣حُٓخُٝ ،٢حُؼؿص ػٕ حُعدحد أ ٝحُطؤخس
ك ٢حُعدحد ٓإشسحص ػُﯽ إٔ حُرّٓ حُٓدٗ٣ش هد حٗخلػص هٔ٤ظٜخ.
د) حُؤ٤ش حُؼخدُش ُألدٝحص حُٔخُ٤ش
طغظ٘ذ حُو ْ٤حُؼخدُش ُالعظؼٔخسحص حُٔظخكش ُِز٤غ ػِ ٠حألعؼخس حُٔؼِ٘ش ُألٝسحم حُٔخُ٤ش حُوخرِش ُِظذح ٍٝأ ٝحُو ْ٤حُؼخدُش حُٔوذسس٣ .ظْ طوذ٣ش حُؤ٤ش حُؼخدُش ُِز٘ٞد حُظ٢
طلَٔ ػُٔٞش حعظ٘خدح ً اُ ٠حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔخظٓٞش رخعظخذحّ حُؼُٔٞش ُز٘ٞد رحص ششٝؽ ٝعٔخص ٓخخؽش ٓٔخػِش.
٣طّ طكد٣د حُوٓ٣ش حُؼخدُش ُألدٝحص حُٓخُ٣ش ك ٢كخُش ػدّ ٝؿٝد عٝم ٗشؽ أ ٝػٗدٓخ ال طﮐ ٕٝحألعؼخس حُٓدسؿش ٓطخكش رخالف رُى ،رخعطخدحّ طوٗ٣خص حُطو .ّ٣٣ك٢
ٛز ٙحُلخالص٣ ،ظْ طوذ٣ش حُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ حُز٤خٗخص حُوخرِش ُِشطذ كٔ٤خ ٣ظؼِن رخألدٝحص حُٔخُ٤ش حُٔٔخػِش أ ٝرخعظخذحّ حُ٘ٔخرؽٝ .ك٣ػٓخ ال طﮐٓ ٕٝدخالص
حُعٝم حُوخرُش ُُٓالكفش ٓطخكش ،كبٜٗخ طودس ػُﯽ أعخط حالكطسحػخص حُٓٗخعرش ػ٘ذٓخ طغظخذّ طو٘٤خص حُظو( ْ٤٤ػِ ٠عز َ٤حُٔؼخٍ ،حُ٘ٔخرؽ) ُظلذ٣ذ حُو ْ٤حُؼخدُش٣ ،ظْ
حُظلون ٜٓ٘خ ٓٝشحؿؼظٜخ رشٌَ دٝس ٖٓ ١هزَ ٓٞفلٓ ٖ٤ئٓ ٖ٤ِٛغظوِ ٖ٤ػٖ حُٔٞفل ٖ٤حُٔغئُ ٖ٤ػٖ حُو٤خّ رٜز ٙحالكظشحػخص٣ .ظْ حػظٔخد ؿٔ٤غ حُ٘ٔخرؽ هزَ
حعظخذحٜٓخ٣ٝ ،ظْ ٓؼخ٣شس حُ٘ٔخرؽ ُِظؤًذ ٖٓ إٔ حُٔخشؿخص طؼٌظ حُز٤خٗخص حُلؼِ٤ش ٝأعؼخس حُغٞم حُٔوخسٗش .اُ ٠حُلذ حُؼِٔ ،٢طغظخذّ حُ٘ٔخرؽ حُز٤خٗخص حُوخرِش
ُِٔالكظش كوؾ؛ ٓٝغ رُى ،ططؽُد ٓؿخالص ٓػٍ ٓخخؽش حالثطٓخٕ (ٓخخؽش حالثطٓخٕ حُخخطش رخُششًش ٝحُخؽش حُٓوخرٍ) ٝحُطوُرخص ٝحالسطرخؽخص ٕٓ حإلدحسس حُو٤خّ
رظوذ٣شحص.
ْـ -يٕعًٛخ انؼًهٛبد
ال طٞؿذ طـ٤٤شحص ٓٞعٔ٤ش هذ طئػش ػِ ٠ػِٔ٤خص حُظؤٓ ٖ٤ك ٢حُششًش
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شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -1انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ
طْ طِخ٤ض حُغ٤خعخص حُٔلخعز٤ش حُٜخٓش حُٔـزوش ك ٢اػذحد ٛز ٙحُوٞحثْ حُٔخُ٤ش أدٗخ .ٙطْ طـز٤ن ٛز ٙحُغ٤خعخص رخعظٔشحس ػِ ٖٓ ًَ ٠حُغ٘ٞحص حُٔؼشٝػش رخعظؼ٘خء (حُظـ٤٤ش
ك ٢حُغ٤خعش حُٔلخعز٤ش ،إ ٝؿذص) ٝحػظٔخد حُظؼذ٣الص ػِ ٠حُٔؼخ٤٣ش حُلخُ٤ش حُٔزًٞسس أدٗخٝ ٙحُظُٜ ٌٖ٣ ُْ ٢خ أ ١طؤػ٤ش ٓخد ١ػِٛ ٠ز ٙحُوٞحثْ حُٔخُ٤ش ك ٢حُؼخّ حُلخُ ٢أٝ
حُغ٘ٞحص حُغخروش ٖٓٝ .حُٔظٞهغ إٔ ُٜ ٌٕٞ٣خ طؤػ٤ش ػج َ٤ك ٢حُغ٘ٞحص حُٔوزِش:
أ -انًؼبٛٚش انذٔنٛخ نهزمبسٚش انًبنٛخ ٔ ،رفبعٛش نجُخ رفغٛشاد انًؼبٛٚش انذٔنٛخ نهزمشٚش انًبن ٙانجذٚذح ٔرؼذٚالرٓب ،انًؼزًذح يٍ لجم انششكخ
هخٓض حُششًش رظز٘ ٢حُٔؼخ٤٣ش حُـذ٣ذس ٝحُظؼذ٣الص حُظخُ٤ش ُِٔؼخ٤٣ش حُوخثٔش ٝحُظ ٢طْ اطذحسٛخ ٖٓ هزَ ٓـِظ ٓؼخ٤٣ش حُٔلخعزش حُذ٤ُٝش:
انًؼٛبس  /انزؼذٚالد

انٕطف

حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ 1

طؼذ٣الص ػِ ٠حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوخس٣ش حُٔخُ٤ش سهْ  1طظ٘٤ق  ٝه٤خط ٓؼخٓالص
حُٔذكٞػخص حُٔز٘٤ش ػِ ٠أع.ْٜ

ٓؼ٤خس حُٔلخعزش حُذ ٢ُٝسهْ 41

طؼذ٣الص ػِٓ ٠ؼ٤خس حُٔلخعزش حُذ 41 ٢ُٝطل َ٣ٞحالعظؼٔخسحص حُؼوخس٣ش

ُـ٘ش طلغ٤شحص حُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش ُِظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ

حُٔؼخٓالص رخُؼٔالص حألؿ٘ز٤ش ٝحالػظزخسحص حُٔظوذٓش

11
حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ 15

حإل٣شحدحص ٖٓ حُؼوٞد ٓغ حُؼٔالء (سحؿغ أدٗخ)ٙ

حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ ٓٝ 1ؼ٤خس

حُظؼذ٣الص حُغ٘٣ٞش ُؼخّ  1116ػِ ٠دٝسس حُظوخس٣ش حُٔخُ٤ش 1116 –1114

حُٔلخعزش حُذ ٢ُٝسهْ 18

حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ )15( ٢حال٣شحدحص ٖٓ حُؼوٞد ٓغ حُؼٔالء
٣لذد حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ ٞٔٗ 15ر ًؿخ ٝحكذًح شخٓالً ُِٔلخعزش ػٖ حإل٣شحدحص حُ٘خشجش ػٖ حُؼوٞد ٓغ حُؼٔالء ٣ٝلَ ٓلَ حُظٞؿ ٚ٤حُلخُٝ ،٢حُزٞ٣ ١ؿذ
كخًُ٤خ ك ٢حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔؼخ٤٣ش ٝحُظلغ٤شحص ػٖٔ حُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش إلػذحد حُظوخس٣ش حُٔخُ٤شٓٝ .غ رُي ،كبٕ حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ  15ال ٘٣ـزن ػِ" ٠
حإل٣شحدحص ٖٓ ػوٞد حُظؤٓٓٝ ."ٖ٤غ رُي ،ع٤ظـِذ ٖٓ حٌُ٤خٗخص حُظؤٓ٤٘٤ش طـز٤ن حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ  15ػِ ٠ػوٞد ؿ٤ش حُظؤٓ( ٖ٤أٌٗٞٓ ٝخص ػوٞد
حُظؤٓ.)ٖ٤
هخٓض ادحسس حُششًش رظوٝ ْ٤٤حعظ٘ظخؽ ػذّ ٝؿٞد أ ١طؤػ٤ش ؿٛٞش ١ػِ ٠حُٔزخُؾ حُٔزِؾ ػٜ٘خ ػ٘ذ حُظل ٍٞاُ ٠حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ  15رظخس٣خ ٘٣ 1خ٣ش
.1118
ٓخظض ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش ُِٔٞفلٖ٤
٣ظْ طو ْ٤٤حُٔغظلوخص رخُؤ٤ش حُلخُ٤ش ُِذكؼخص حُٔغظوزِ٤ش حُٔظٞهؼش كٔ٤خ ٣ظؼِن رخُخذٓخص حُظ٣ ٢وذٜٓخ حُٔٞفل ٕٞكظٜٗ ٠خ٣ش حُغ٘ش حُٔشُٔٞش رخُظوش٣ش رخعظخذحّ ؽش٣وش
ٝكذس حإلثظٔخٕ حُٔظٞهؼش٣ .ظْ ٝػغ ٓغظ٣ٞخص حألؿٞس ٝحُشٝحطذ حُٔغظوزِ٤ش حُٔظٞهؼش ك ٢حإلػظزخسٝ ،حُخزشس حُغخروش كٔ٤خ ٣خض ٓـخدسس حُٔٞفلٝ ٖ٤كظشحص حُخذٓش٣ .ظْ
خظْ حُٔذكٞػخص حُٔغظوزِ٤ش حُٔظٞهؼش رخعظخذحّ ػخثذحص حُغٞم كٜٗ ٢خ٣ش حُغ٘ش حُٔخُ٤ش ٓغ ع٘ذحص حُششحء رحص حُـٞدس حُؼخُ٤ش رخُششٝؽ ٝحُؼٔالص حُظ ٢طظـخرن ،اُ٠
أهظ ٠كذ ٌٖٓٔ ،حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔغظوزِ٤ش حُٔوذسس٣ .ظْ دكغ ٓخظض ٌٓخكآص ٜٗخ٣ش حُخذٓش ػ٘ذ حعظلوخهٜخ٣ .ظْ اػزخص اػخدس حُو٤خط (حألسرخف /حُخغخثش
حالًظٞحس٣ش) ٗظ٤ـش ُِظؼذ٣الص حُوخثٔش ػِ ٠حُخزشس ٝحُظـ٤شحص ك ٢حالكظشحػخص حالًظٞحس٣ش ك ٢هخثٔش حُذخَ حُشخَٓ.
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شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -1انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ (رزًخ)
ة -انًؼبٛٚش انظبدسح ٔانز ٙنى ٚغش٘ يفؼٕنٓب ثؼذ
إ حُٔؼخ٤٣ش حُظخدسس  ُْ ٌُٖٝطظزق عخس٣ش حُٔلؼ ٍٞكظ ٠طخس٣خ اطذحس حُوٞحثْ حُٔخُ٤ش ٓزًٞسس أدٗخ .ٙإ حُوخثٔش ُِٔ ٢ٛؼخ٤٣ش ٝحُظلغ٤شحص حُظخدسسٝ ،حُظ ٢طظٞهغ
حُششًش رشٌَ ٓؼو ٍٞإٔ طٌ ٕٞهخرِش ُِظـز٤ن ك ٢طخس٣خ ٓغظوزِ .٢ط٘ ١ٞحُششًش حػظٔخد ٛز ٙحُٔؼخ٤٣ش ػ٘ذٓخ طٌ ٕٞكؼخُش.
ربسٚخ انغشٚبٌ انفؼه ٙنهفزشاد انز ٙرجذأ فٙ

انًؼٛبس  /انزفغٛش

انٕطف

حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ9 ٢

حألدٝحص حُٔخُ٤ش

سحؿغ أدٗخٙ

حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ16 ٢

ػوٞد حال٣ـخس

٘٣ 1خ٣ش 1119

ُـ٘ش طلغ٤ش حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ11 ٢

حُشي رشؤٕ ٓؼخٓالص ػش٣زش حُذخَ

٘٣ 1خ٣ش 1119

حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ17 ٢

ػوٞد حُظؤٓ( ٖ٤سحؿغ أدٗخ)ٙ

٘٣ 1خ٣ش 1111

أ ثؼذ انزبسٚخ أدَبِ

حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ( 9 ٢رٔخ ك ٢رُي حُظؼذ٣الص ػِ ٠حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ،4 ٢ػوٞد حُظؤٓ)ٖ٤
كٗ ، 1114 ٞ٤ُٞ٣ ٢شش ٓـِظ ٓؼخ٤٣ش حُٔلخعزش حُذ٤ُٝش حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ  9حألدٝحص حُٔخُ٤ش ٝحُز٣ ١لَ ٓلَ ٓؼ٤خس حُٔلخعزش حُذ ٢ُٝسهْ 19
حألدٝحص حُٔخُ٤ش (حإلػظشحف ٝحُو٤خط)٣ .ذٓؾ حُٔؼ٤خس ًخكش ٓظـِزخص حُظظ٘٤ق ٝحُو٤خط ٝحالٗخلخع ك ٢حُؤ٤ش ٓٝلخعزش طــ٤ش حُٔخخؽش ُِٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤شٝ ،ادخخٍ
ٗٔٞرؽ حٗخلخع هٔ٤ش حالثظٔخٕ حُٔظٞهغ ٝحُز ١ع٤لَ ٓلَ ٗٔٞرؽ حُخغخسس حُٔظٌزذس ك ٢حُٔؼ٤خس حُٔلخعز ٢حُذ ٢ُٝسهْ ٓٝ 19ظـِزخص ؿذ٣ذس ُٔلخعزش حُظلٞؽ.
ٝرٔٞؿذ حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ (:)9


٣ظْ ه٤خط ؿٔ٤غ حُٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش آخ رخُظٌِلش حُٔـلؤس أ ٝرخُؤ٤ش حُؼخدُش٣ .ؼظٔذ أعخط حُظظ٘٤ق ػِٞٔٗ ٠رؽ حألػٔخٍ ٝخظخثض حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُظؼخهذ٣ش
ُِٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش٣ .زو ٢حُٔؼ٤خس ػِٓ ٠ؼظْ ٓظـِزخص ٓؼ٤خس حُٔلخعزش حُذ ٢ُٝسهْ  19رخُ٘غزش ُِٔـِٞرخص حُٔخُ٤ش رخعظؼ٘خء طِي حُٔلذدس رخُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ
خالٍ حُشرق أ ٝحُخغخسس ك٤غ ٣ظْ حإلهشحس رٜزح حُـضء ٖٓ طـ٤شحص حُؤ٤ش حُؼخدُش حُٔ٘غٞرش اُ ٠حالثظٔخٕ حُخخص ك ٢حُذخَ حُشخَٓ ح٥خش رذالً ٖٓ هخثٔش
حُذخَ.



٣ظـِذ حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ  ٖٓ 9حُٔ٘شؤس طغـٓ َ٤خظض ُخغخثش حإلثظٔخٕ حُٔظٞهؼشٌُ ،خكش حُوشٝع ٝحالُظضحٓخص حُٔخُ٤ش حألخش ٟؿ٣س
حُٔلظلق رٜخ رخُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخًَٔ ،خ أٗ٘خ ٗٔٓ ٍٞذ٤ٗٞ٣خص حإل٣ـخس ،رخإلػخكش حُ ٠حُظضحٓخص حُوشٝع ٝػوٞد حُؼٔخٕ حُٔخُ٣ .٢غظ٘ذ ٛزح
حُٔخظض ػِ ٠خغخثش حإلطٔخٕ حُٔظٞهؼش حُٔشطزـش رخكظٔخٍ حُظخِق ػٖ حُغذحد ك ٢حالشٜش حألػ٘ ٠ػشش حُوخدٓش ٓخ ُْ طٌٖ ٘ٛخى ص٣خدس ؿٛٞش٣ش كٓ ٢خخؽش
حالثظٔخٕ ٓ٘ز ٗشؤطٜخٝ .كوًخ ُِٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ ٣ ،9ظْ اػزخص خغخثش حالثظٔخٕ كٝ ٢هض عخرن ػٖ حُٔؼ٤خس حُٔلخعز ٢حُذ ٢ُٝسهْ .19



طظٞحكن ٓظـِزخص ٓلخعزش حُظلٞؽ ػِٗ ٠ل ٞأٝػن ٓغ ٓٔخسعخص ادحسس حُٔخخؽش  ٝطظزغ ٜٗـخ ً أًؼش حػظٔخدح ً ػِ ٠حُٔزخدة.

ك ٢عزظٔزش ٗ ،1116شش ٓـِظ ٓؼخ٤٣ش حُٔلخعزش حُذ٤ُٝش طؼذ٣الص ػِ ٠حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ  4ػوٞد حُظؤٓ ٖ٤حُظ ٢طظ٘خ ٍٝحُ٘ظخثؾ حُٔلخعز٤ش ُظـز٤ن
حُٔؼ٤خس سهْ ٓ ٖٓ 9ؼخ٤٣ش حُظوخس٣ش حُٔخُ٤ش حُذ٤ُٝش ػِ ٠ششًخص حُظؤٓ ٖ٤هزَ ٗشش حُٔؼخ٤٣ش حُٔلخعز٤ش حُوخدٓش ُؼوٞد حُظؤٓ .ٖ٤طوذّ حُظؼذ٣الص خ٤خسُ ٖ٣ششًخص حُظؤٓ:ٖ٤
خ٤خس حُظؤؿٝ َ٤خ٤خس حُظـز٤ن حُٔزٌشٞ٣ .كش خ٤خس حُظؤؿُِ٘ٔ َ٤شخس ،ارح ًخٗض ٓئِٛش ،اػلخء ٓئهض ٖٓ طـز٤ن حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ 9 ٢كظ ٠طخس٣خ عش٣خٕ
حُٔؼ٤خس حُـذ٣ذ ُؼوذ حُظؤٓ ٖ٤أ 1111 ٝحٜٔ٣خ أهشد٣ .غٔق خ٤خس حُظـز٤ن حُٔزٌش أل٘ٓ ١شؤس ربصحُش رؼغ آػخس ػذّ حُظـخرن حُٔلخعز ٖٓ ٢حُشرق أ ٝحُخغخسس ،حُظ ٢هذ
طلذع هزَ طـز٤ن ٓؼخ٤٣ش ػوٞد حُظؤٓ ٖ٤حُـذ٣ذس .
رٔٞؿذ حإلػلخء حُٔئهض حُز ١طْ ادخخُ ٚرخُظؼذ٣الص ػِ ٠حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ ٤ٌُِ ٌٖٔ٣ ،4خٗخص حُٔزِـش حُظ ٢طظؼِن أٗشـظٜخ رشٌَ أعخع" ٢رخُظؤٓ"ٖ٤
إٔ طئؿَ ط٘ل٤ز حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ .9 ٢هخٓض حُششًش رظو ْ٤٤ح٥ػخس ٝحٗظٜض اُ ٠طؤؿ َ٤ط٘ل٤ز حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ  9اُٝ ٠هض الكنٝ .حُزُٖ ١
٣ظـخٝص ٘٣ 1خ٣ش .1111
إ طؤػ٤ش حػظٔخد حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ ٢سهْ  9ػِ ٠حُوٞحثْ حُٔخُ٤ش ٣ـذ إٔ ٣ؤخز ك ٢حالػظزخس اُ ٠كذ ًز٤ش حُظلخػَ ٓغ ٓؼخ٤٣ش ػوٞد حُظؤٓ ٖ٤حُوخدٓش .ػِٛ ٠زح
حُ٘ل ،ٞال  ٌٖٔ٣اؿشحء طوً ْ٤٤خَٓ ُظؤػ٤ش حػظٔخد حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوش٣ش حُٔخُ.9 ٢
-17-
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -1انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ (رزًخ)
ة -انًؼبٛٚش انظبدسح ٔانز ٙنى ٚغش٘ يفؼٕنٓب ثؼذ (رزًخ)
حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوخس٣ش حُٔخُ٤ش " - 16ػوٞد حإل٣ـخس" ،حُٔـزن ك ٢حُغ٘ش حُظ ٢طزذأ ك ٢أ ٝرؼذ ٘٣ 1خ٣ش ٣ .1119غظزذٍ حُٔؼ٤خس حُـذ٣ذ ٗٔٞرؽ حُٔلخعزش حُٔضدٝؽ
حُلخُُِٔ ٢غظؤؿش ٖ٣رٔٞؿذ ٓؼ٤خس حُٔلخعزش حُذ ٢ُٝسهْ ٝ ،17حُز٤ٔ٣ ١ض ر ٖ٤حإل٣ـخسحص حُظٔ٤ِ٣ٞش ػِ ٠حُٔ٤ضحٗ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ٝحإل٣ـخسحص حُظشـ٤ِ٤ش خخسؽ حُٔ٤ضحٗ٤ش
حُؼٔ٤ٓٞشٝ .رذالً ٖٓ رُي٣ ،وظشف حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوخس٣ش حُٔخُ٤ش ٞٔٗ 16رؽ حُٔلخعزش ػِ ٠حُٔ٤ضحٗ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش .هشسص حُششًش ػذّ طز٘ٛ ٢زح حُٔؼ٤خس حُـذ٣ذ ك٢
ٝهض ٓزٌش.
حُٓؼ٣خس حُدُُ ٢ُٝطوخس٣س حُٓخُ٣ش سهّ " -17ػوٝد حُطؤٓ "ٕ٣حُٓؽروش ُُلطسس حُط ٢طردأ ك ٢أ ٝرؼد ٗ٣ 1خ٣س ٝ ،1111ع٣كٍ ٓكٍ حُٓؼخ٣٣س حُد٣ُٝش ُُطوخس٣س حُٓخُ٣ش 4
"ػوٝد حُطؤٓ٣ "ٕ٣غٔق رخُظز٘ ٢كٝ ٢هض ٓزٌش ارح طْ طـز٤ن ًَ ٖٓ حُٔؼ٤خس حُذ ٢ُٝإلػذحد حُظوخس٣ش حُٔخُ٤ش " 15حإل٣شحدحص ٖٓ حُؼوٞد ٓغ حُؼٔالء" ٝحُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ
طؤػ٤شح ؿٛٞشً٣خ ػِ ٠حُو٤خط ٝحإلكظخف ػٖ ػِٔ٤خص حُظؤٓٝ ٖ٤اػخدس حُظؤٓٝ ٖ٤حُظ ٢عظئػش رذٝسٛخ ػِ٠
إلػذحد حُظوخس٣ش حُٔخُ٤ش " 9حألدٝحص حُٔخُ٤ش" .طظٞهغ حُششًش
ً
هخثٔش حُذخَ ٝهخثٔش حُٔشًض حُٔخُ .٢هشسص حُششًش ػذّ طز٘ٛ ٢زح حُٔؼ٤خس حُـذ٣ذ كٝ ٢هض ٓزٌشٝ ،حُششًش كخًُ٤خ كٓ ٢شكِش طو ْ٤٤طؤػ٤ش حُٔؼخ٤٣ش حُٔزًٞسس أػال.ٙ
ج .انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ انًغزخذيخ ف ٙإػذاد ْزِ انمٕائى انًبنٛخ يٕػذخ أدَبِ:
 .3ػمٕد انزأيٍٛ
طو ّٞحُششًش ربطذحس ػوٞد حُظؤٓ ٖ٤حُظ ٢ط٘وَ ٓخخؽش حُظؤٓ .ٖ٤ػوٞد حُظؤٓ ٢ٛ ٖ٤طِي حُؼوٞد ك٤غ ٣وزَ حُٔئٖٓ ٓخخؽش حُظؤٓ ٖ٤حُٜخٓش ٖٓ كخَٓ حُٞػ٤وش رخُٔٞحكوش
ػِ ٠طؼ٣ٞغ كخَٓ حُٞػ٤وش ارح ًخٕ ٘ٛخى كذع ٓغظوزِ ٢ؿ٤ش ٓلذد ٣ئػش عِزًخ ػِ ٠كخَٓ حُٞػ٤وشً .بسشخدحص ػخٓش ،طلذد حُششًش ٓخخؽش حُظؤٓ ٖ٤حُٜخٓش رخػظزخسٛخ
آٌخٗ٤ش دكغ ٓزِؾ ٓؼ ٖ٤ػ٘ذ ٝهٞع كخدع ٓئٖٓ ٣ض٣ذ  :11ػِ ٠حألهَ ػٖ حُٔزِؾ حُٔغظلن ارح ُْ ٣لذع حُلذع حُٔئٖٓ.
 .8رذمك اإلٚشاداد
حالػظشحف رخُوغؾ:
٣ظْ طغـ َ٤حألهغخؽ ك ٢هخثٔش حُذخَ ػِ ٠أعخط ؽش٣وش حُوغؾ حُؼخرض ػِٓ ٠ذ ٟكظشس طــ٤ش ر٤ُٞظش حُظؤٓ٣ .ٖ٤ظْ حكظغخد حألهغخؽ ؿ٤ش حٌُٔظغزش رـش٣وش حُوغؾ
حُؼخرض ػِٓ ٠ذ ٟكظشس طــ٤ش ر٤ُٞظش حُظؤٓ.ٖ٤
طٔؼَ حألهغخؽ ؿ٤ش حٌُٔظغزش حُـضء ٖٓ أهغخؽ حُظؤٓ ٖ٤حٌُٔظظزش حُز٣ ١ظؼِن رخُغ٘ش ؿ٤ش حُٔ٘ظ٤ٜش ٖٓ حُظــ٤ش .إ حُطـ٣س كٓ ٢خطص حألهغخؽ ؿ٣س حُٓﮐطعرش ٣إخر
اُﯽ هخثٓش حُدخٍ اػظٔخدح ػِ ٠إٔ حإل٣سحدحص ٣طّ حالػطسحف رٜخ ػُﯽ ٓد ٟكطسس حُٓخخؽشس.
اػخدس حُظؤٓ ٖ٤حُٔلظشع:
ًٔخ طلظشع حُششًش أ٣ؼًخ ٓخخؽش اػخدس حُظؤٓ ٖ٤ك ٢ع٤خم حألػٔخٍ حالػظ٤خد٣ش ُؼوٞد حُظؤٓ ٖ٤حُـز ٢ػ٘ذ حالهظؼخء٣ .ظْ اػزخص أهغخؽ حُظؤٓٝ ٖ٤حُٔـخُزخص ػِ ٠اػخدس
حُظؤٓ ٖ٤حُٔلظشع ًب٣شحدحص أٓ ٝظشٝكخص ر٘لظ حُـش٣وش ًٔخ ًُ ٞخٗض اػخدس حُظؤٓ ٖ٤طؼظزش أػٔخالً ٓزخششسٓ ،غ حألخز ك ٢حالػظزخس طظ٘٤ق حُٔ٘ظؾ ألػٔخٍ اػخدس
حُظؤٓ .ٖ٤طٔؼَ حُظضح ٓخص اػخدس حُظؤٓ ٖ٤حألسطذس حُٔغظلوش ُششًخص حُظؤٓ٣ .ٖ٤ظْ طوذ٣ش حُٔزخُؾ حُٔغظلوش رـش٣وش طظٔخشٓ ٠غ ػوذ اػخدس حُظؤٓ ٖ٤ر ١حُظِش٣ .ظْ طوذْ٣
حألهغخؽ ٝحُٔـخُزخص ػِ ٠أعخط اؿٔخُ ٖٓ ٌَُ ٢اػخدس حُظؤٓ ٖ٤حُٔلظشػش ٝحُٔغ٘ذس٣ .طّ حعطرؼخد ٓٝؿٝدحص أٓ ٝؽُٝرخص اػخدس حُطؤٓ ٕ٣ػٗدٓخ ط٘ظ ٢ٜحُكوٝم حُطؼخهد٣ش
أ ٝط٘ظ ٢ٜطالك٤ظٜخ أ ٝػٗدٓخ ٣طّ ٗوٍ حُؼود اُﯽ ؽشف آخس.
٣ظْ حكظغخد ػوٞد اػخدس حُظؤٓ ٖ٤حُظ ٢ال ط٘وَ ٓخخؽش طؤٓ ٖ٤ؿٛٞش٣ش ٓزخششس ٖٓ خالٍ هخثٔش حُٔشًض حُٔخُٝ .٢طٌ ٕٞػزخسس ػٖ ٓٞؿٞدحص ػِ ٠شٌَ ٝدحثغ أٝ
ظخ أ٣ش أهغخؽ أ ٝسعٓ ّٞلذدس ٝحػلش ٣ظْ حالكظلخف رٜخ ٖٓ هزَ ششًش اػخدس حُظؤٓ٣ .ٖ٤ظْ
ٓـِٞرخص ٓخُ٤ش ٣ظْ اػزخطٜخ ر٘خ ًء ػِ ٠حُٔوخرَ حُٔذكٞع أ ٝحُٔغظِْ ٗخه ً
حكظغخد ا٣شحدحص حالعظؼٔخس ػِٛ ٠ز ٙحُؼوٞد رخعظخذحّ ؽش٣وش ٓؼذٍ حُلخثذس حُلؼِ٤ش ػ٘ذ حعظلوخهٜخ.
دخَ حالعظؼٔخس:
٣ظْ حكظغخد ا٣شحدحص حالعظؼٔخس ػِ ٠أدٝحص حُذ ٖ٣حُٔظ٘لش ػٖٔ حالعظؼٔخسحص حُٔلظلق رٜخ كظ ٠حالعظلوخم ٝٝدحثغ حُٔشحرلش ػِ ٠أعخط حُلخثذس حُلؼِ٤ش.
طٞص٣ؼخص حالسرخف:
٣ظْ اػزخص ا٣شحدحص طٞص٣ؼخص حألسرخف ػِ ٠أدٝحص كوٞم حٌُِٔ٤ش حُٔظ٘لش طلض ر٘ذ حُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ ػ٘ذ اػزخص كن حعظالّ حُٔذكٞػخص.
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شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -1انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ (رزًخ)
ج .انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ انًغزخذيخ ف ٙإػذاد ْزِ انمٕائى انًبنٛخ يٕػذخ أدَبِ (رزًخ)
 .1انًطبنجبد
طظٌ ٕٞحُٔـخُزخص ٖٓ حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ُلخِٓٝ ٢ػخثن حُظؤٓٝ ٖ٤حألؽشحف حُؼخُؼش ٝحُٔظشٝكخص حُٔظؼِوش رظؼ٣ٞغ حُخغخسسٝ ،طخك ٢هٔ٤ش حُخشدس ٝحُٔزخُؾ حُٔغظشدس
حألخشٔ٣ .ٟؼَ اؿٔخُ ٢حُٔـخُزخص حُوخثٔش اؿٔخُ ٢حُظٌِلش حُظوذ٣ش٣ش ُِٔـخُزخص حُٔظٌزذس ٣ ُْ ٌُٖٝظْ طغ٣ٞظٜخ ك ٢طخس٣خ هخثٔش حُٔشًض حُٔخُٓ ٢غ طٌخُ٤ق ٓؼخُـش
حُٔـخُزخص رحص حُظِش ،عٞحء طْ حإلرالؽ ػٜ٘خ ٖٓ هزَ حُٔئٖٓ ػِ ٚ٤أّ ال٣ .ظْ اؿشحء ٓخظظخص ُِٔـخُزخص حُٔزِؾ ػٜ٘خ ؿ٤ش حُٔذكٞػش ًٔخ ك ٢طخس٣خ هخثٔش حُٔشًض
حُٔخُ ٢ػِ ٠أعخط طوذ٣شحص حُلخُش حُلشد٣ش .اػخكش اُ ٠رُي٣ ،ظْ طٌٓ ٖ٣ٞخظض ٣غظ٘ذ اُ ٠كٌْ حإلدحسس ٝحُخزشس حُغخروش ُِششًش ك ٢طٌِلش طغ٣ٞش حُٔـخُزخص
حُٔظٌزذس ٣ ُْ ٌُٖٝظْ حإلرالؽ ػٜ٘خ رٔخ ك ٢رُي طٌخُ٤ق ٓؼخُـش حُٔـخُزخص رحص حُظِش ًٔخ ك ٢طخس٣خ هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ.٢
طظٜش حُٔـخُزخص حُٔغظلوش ػِ ٠أعخط اؿٔخُ٣ٝ ٢ظْ ػشع حُلظش رحص حُظِش ُٔؼ٤ذ ١حُظؤٓ ٖ٤رشٌَ ٓ٘لظَ .ػالٝس ػِ ٠رُي ،ال طو ّٞحُششًش رخعظزؼخد حُظضحٓخطٜخ
ػٖ حُٔـخُزخص ؿ٤ش حُٔذكٞػش ك٤غ ٣ظٞهغ إٔ ٣ظْ دكغ ؿٔ٤غ حُٔـخُزخص خالٍ ع٘ش ٝحكذس ٖٓ طخس٣خ هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ.٢
 .2ػمٕد إػبدح انزأيٍٛ
٣ظْ طٞص٣غ اػخدس حُظؤٓ ٖ٤ر ٖ٤ػوٞد اػخدس حُظؤٓ ٖ٤حُظؼخهذ٣ش ٝحالخظ٤خس٣ش ٝٝهق حُخغخسس ٝكخثغ حُخغخسس .إ حُؼوٞد حُظ ٢طزشٜٓخ حُششًش ٓغ ششًخص اػخدس حُظؤٖٓ٤
حُظ ٢رٔٞؿزٜخ ٣ظْ طؼ٣ٞغ حُششًش ػٖ حُخغخثش كٝ ٢حكذ أ ٝأًؼش ٖٓ حُؼوٞد حُظ ٢طظذسٛخ حُششًش ٝحُظ ٢طِزٓ ٢ظـِزخص طظ٘٤ق ػوٞد حُظؤٓ ٖ٤ك ٢ا٣ؼخف (4د)
طظ٘ق ًؼوٞد اػخدس طؤٓٓ ٖ٤لظلق رٜخ٣ .ظْ طظ٘٤ق حُؼوٞد حُظ ٢ال طل ٢رٔظـِزخص حُظظ٘٤ق ٛز ٙػِ ٠أٜٗخ أطٓ ٍٞخُ٤ش .إ ػوٞد حُظؤٓ ٖ٤حُظ ٢أرشٓظٜخ حُششًش ٝحُظ٢
رٔ ٞؿزٜخ  ٌٕٞ٣طخكذ حُؼوذ  ٞٛششًش طؤٓ ٖ٤أخش( ٟاػخدس حُظؤٓ ٖ٤اُ ٠حُذحخَ) ٓذسؿش ك ٢ػوٞد حُظؤٓ٣ .ٖ٤ظْ طغـ َ٤أطَ أ ٝحُظضحّ ك ٢هخثٔش حُٔشًض حُٔخُٔ٣ ٢ؼَ
حُٔذكٞػخص حُٔغظلوش ٖٓ ٓؼ٤ذ ١حُظؤٓٝ ،ٖ٤حُخغخثش حُوخرِش ُالعظشدحد ٖٓ ٓؼ٤ذ ١حُظؤٓٝ ٖ٤حألهغخؽ حُٔغظلوش ُٔؼ٤ذ ١حُظؤٓ٣ .ٖ٤ظْ طوذ٣ش حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ٖٓ اػخدس
حُظؤٓ ٖ٤رـش٣وش طظٞحكن ٓغ حُظضحّ حُٔـخُزش حُٔشطزؾ رخألؽشحف حُٔئٖٓ ػِ٣ .ْٜ٤طّ حعطرؼخد ٓٝؿٝدحص أٓ ٝؽُٝرخص اػخدس حُطؤٓ ٕ٣ػٗدٓخ ط٘ظ ٢ٜحُكوٝم حُطؼخهد٣ش أٝ
ط٘ظ ٢ٜطالك٤ظٜخ أ ٝػٗدٓخ ٣طّ ٗوٍ حُؼود اُﯽ ؽشف آخس٣ .طّ اؿسحء ٓسحؿؼش إلٗخلخع حُوٓ٣ش ك ٢طخس٣خ ﮐٍ طوس٣س أ ٝػُﯽ ٗكٓ ٝطﮐسس ػٗدٓخ ٗ٣شؤ ٓإشس ػُﯽ
حٗخلخع حُوٓ٣ش خالٍ حُعٗش حُٓخُ٣ش٣ .كدع حٗخلخع ك ٢حُوٓ٣ش ػٗد ٝؿٝد دُٝٓ ٍ٣ػٝػ ٢ػُﯽ إٔ حُشسﮐش هد ال طعطسد حُٓرخُؾ حُوخثٓش رٓٝؿد شسٝؽ حُؼود ٝػٗدٓخ
ٓ٣ﮐٕ ه٣خط حألػس ػُﯽ حُٓرخُؾ حُط ٢عظغظِٜٔخ حُشسﮐش ٕٓ شسﮐش اػخدس حُطؤٓ ٕ٣رطٝسس ٓٝػٝهش٣ .ظْ طغـ َ٤خغخسس حٗخلخع حُؤ٤ش ك ٢هخثٔش حُذخَ ػ٘ذ طٌزذٛخ.
ُٔض٣ذ ٖٓ حُظلخط٣ ،َ٤شؿ ٠حُشؿٞع اُ .)ٕ(4 ٠إ طشط٤زخص اػخدس حُظؤٓ ٖ٤حُٔغ٘ذس ال طؼل ٢حُششًش ٖٓ حُظضحٓخطٜخ طـخ ٙكخِٓٝ ٢ػخثن حُظؤٓ٣ .ٖ٤ظْ اػزخص أهغخؽ
حُظؤٓٝ ٖ٤حُٔـخُزخص ػِ ٠اػخدس حُظؤٓ ٖ٤حُٔلظشع ًب٣شحدحص ٓٝظشٝكخص ر٘لظ حُـش٣وش ًٔخ ًُ ٞخٗض اػخدس حُظؤٓ ٖ٤طؼظزش أػٔخالً ٓزخششسٓ ،غ حألخز رؼ ٖ٤حالػظزخس
طظ٘٤ق حُٔ٘ظؾ ألػٔخٍ اػخدس حُظؤٓ.ٖ٤
 .3ركبنٛف الزُبء ٔثٛمخ رأي ٍٛيؤجهخ
٣ظْ طؤؿٝ َ٤اؽلخء حُؼٔٞالص ٝحُظٌخُ٤ق حألخش ٟحُٔظؼِوش ٓزخششس رششحء ػوٞد حُظؤٓٝ ٖ٤طـذ٣ذٛخ ٝكوًخ ُششٝؽ ػوٞد حُظؤٓ ٖ٤حُظ ٢طظؼِن رٜخ ،ػِ ٠ؿشحس حألهغخؽ
حٌُٔظغزش٣ .ظْ حإلػظشحف رـٔ٤غ طٌخُ٤ق حإلعظلٞحر حألخشًٔ ٟظشٝكخص ػ٘ذ طٌزذٛخ٣ .ظْ طغـ َ٤حإلؽلخء ك" ٢طٌخُ٤ق حهظ٘خء ٝػ٤وش طؤٓ "ٖ٤ك ٢هخثٔش حُذخَ٣ .ظْ
حكظغخد حُظـ٤شحص ك ٢حُؼٔش ح إلٗظخؿ ٢حُٔظٞهغ أ ٝحُ٘ٔؾ حُٔظٞهغ إلعظٜالى حُٔ٘خكغ حإلهظظخد٣ش حُٔغظوزِ٤ش حُٔظؼٔ٘ش ك ٢حُٔٞؿٞدحص ػٖ ؽش٣ن طـ٤٤ش كظشس حإلؽلخء
سحسح ػٗدٓخ ٣ظٜش ٓإشس ػُﯽ حٗخلخع
٣ٝظْ حُظؼخَٓ ٓؼٜخ ًظـ٤ش ك ٢حُظوذ٣ش حُٔلخعز٣ .٢طّ اؿسحء ٓسحؿؼش إلٗخلخع حُوٓ٣ش ك ٢طخس٣خ ﮐٍ طوس٣س أ ٝرشﮐٍ أﮐػس طﮐ ً
حُوٓ٣ش .ارح ُّ ٣طّ طكو٣م حالكطسحػخص حُٓطؼُوش رخُسركش حُٓعطورُ٣ش ُٜز ٙحُٞػخثن ،كبٗٓ٣ ٚﮐٕ طعس٣غ اؽلخء ٛز ٙحُطﮐخُ٣ف ٝهد ٣طؽُد رُى أ٣ػخً طل َ٣ٞخعخثس اٗخلخع
ك ٢حُؤ٤ش اػخك٣ش اُ ٠هخثٓش حُدخٍ٣ .ظْ أ٣ؼًخ حُ٘ظش ك ٢طٌخُ٤ق حهظ٘خء ٝػخثن حُظؤٓ ٖ٤حُٔئؿِش ك ٢حخظزخس ٓالءٓش حُٔـِٞرخص ك ٢طخس٣خ ًَ طوش٣ش.
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شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
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 -1انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ (رزًخ)
ج .انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ انًغزخذيخ ف ٙإػذاد ْزِ انمٕائى انًبنٛخ يٕػذخ أدَبِ (رزًخ)
 .4اخزجبس يالءيخ انًطهٕثبد
ك ٢طخس٣خ ًَ هخثٔش ٓشًض ٓخُ٣ ،٢ظْ اؿشحء حخظزخسحص ٓالءٓش حُٔـِٞرخص ُِظؤًذ ٖٓ ٓالءٓش حُٔـِٞرخص حُٔظؼِوش رؼوٞد حُظؤٓ ٖ٤رخُظخك ٢رؼذ اعظزؼخد طٌخُ٤ق حهظ٘خء
ٝػخثن حُظؤٓ ٖ٤حُٔئؿِش رحص حُظِش .ػ٘ذ اؿشحء ٛز ٙحالخظزخسحص ،طغظخذّ حإلدحسس أكؼَ حُظوذ٣شحص حُلخُ٤ش ُِظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُظؼخهذ٣ش حُٔغظوزِ٤ش ٓٝظشٝكخص حُٔؼخُـش
ٝحُٔظشٝكخص حإلدحس٣ش٣ .ظْ طلٔ َ٤أ ١ػـض ك ٢حُؤ٤ش حُذكظش٣ش ٓزخششس ػِ ٠هخثٔش حُذخَ ػٖ ؽش٣ن طٌٓ ٖ٣ٞخظض ُِخغخثش حُ٘خطـش ػٖ حخظزخسحص ٓالءٓش
حُٔغج٤ُٞش ٝكوًخ ُزُي.
 .,ألغبؽ انزأيٍٛ
ظخ ٓخظض ألٓ ١زخُؾ ؿ٤ش هخرِش ُِظلظ٣ .َ٤ظْ
٣ظْ اػزخص حألهغخؽ حُٔغظلوش حُوزغ ػِ ٠أعخط أهغخؽ حُظؤٓ ٖ٤حإلؿٔخُ٤ش حُٔغظلوش حُوزغ ٖٓ ػوٞد حُظؤٓٗ ،ٖ٤خه ً
اػزخص أسطذس أهغخؽ حُظؤٓٝ ٖ٤اػخ دس حُظؤٓ ٖ٤ػ٘ذ حعظلوخهٜخ ٣ٝظْ ه٤خعٜخ ػ٘ذ حالػظشحف حُٔزذث ٢رخُؤ٤ش حُؼخدُش ُِٔوخرَ حُٔغظِْ أ ٝحُٔغظلن٣ .طّ ٓسحؿؼش حُوٓ٣ش
حُدكطس٣ش ُُٓدُ ٕ٣ٗ٣طكد٣د حٗخلخع حُوٓ٣ش ٝػٗدٓخ طش٣س حألكدحع أ ٝحُفشٝف اُﯽ إٔ حُوٓ٣ش حُدكطس٣ش هد ال طﮐ ٕٝهخرُش ُالعطسدحد٣ ،طّ طعؿ ٍ٣خعخسس حٗخلخع حُوٓ٣ش
ك" ٢حُٓطسٝكخص حُؼٓ٤ٓٞش ٝحإلدحس٣ش حألخس "ٟك ٢هخثٔش حُدخٍ٣ .طّ حعطرؼخد حألسطدس حُٓدٗ٣ش ػٗدٓخ ال ططكﮐّ حُشسﮐش ك ٢حُكوٝم حُطؼخهد٣ش حُط ٢طﮐ ٕٝحُسط٣د
حُٓرﮐٝس ٞٛٝ ،حألٓس حُر٣ ١ﮐ ٕٝػخدس ػٗد ر٣غ حُسط٣د حُٓعطكم ،أ ٝػ٘ذٓخ ٣طّ طٓس٣س ؿٓ٣غ حُطدكوخص حُٗود٣ش حُٓطؼُوش رخُسط٣د اُﯽ ؽشف ػخُع ٓعطوٍ .طوغ حُزْٓ
حُٔذ٘٣ش حُٔلظق ػٜ٘خ ك ٢ا٣ؼخف  7ػٖٔ ٗـخم حُٔؼ٤خس حُذُِ ٢ُٝظوخس٣ش حُٔخُ٤ش سهْ " 4ػوٞد حُظؤٓ."ٖ٤
 .2االعزثًبساد
 .3اعزثًبساد يزبدخ نهجٛغ
إ حُٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش حُٔظخكش ُِز٤غ  ٢ٛطِي حُٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش ؿ٤ش حُٔشظوش حُظ٣ ُْ ٢ظْ طظ٘٤لٜخ ًٔلظلق رٜخ ُِٔظخؿشس أٓ ٝلظلق رٜخ كظ ٠طخس٣خ حإلعظلوخم أٝ
حُوشٝع ٝحُزْٓ حُٔذ٘٣شًٔ ،خ ُْ ٣ظْ طظ٘٤لٜخ رخُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ حُشرق أ ٝحُخغخسس٣ .ظْ طغـٛ َ٤ز ٙحإلعظؼٔخسحص ٓزذثً٤خ رخُظٌِلش ٢ٛٝ ،حُؤ٤ش حُؼخدُش ُِٔوخرَ
حُٔذكٞع ٓظؼٔ٘ش طٌخُ٤ق حُٔؼخِٓش حُظ ٢ط٘غذ ٓزخششس اُ ٠حإلعظلٞحر ػِ ٠حإلعظؼٔخس ٣ٝظْ ه٤خعٜخ الكوًخ رخُؤ٤ش حُؼخدُش .طذسؽ حُظـ٤شحص حُظشحًٔ٤ش ك ٢حُؤ٤ش حُؼخدُش
ُٜز ٙحالعظؼٔخسحص ك ٢حُذخَ حُشخَٓ ح٥خش ك ٢هخثٔش حُذخَ حُشخَٓ طلض ر٘ذ "طخك ٢حُظـ٤ش ك ٢حُؤ٤ش حُؼخدُش  -حالعظؼٔخسحص حُٔظخكش ُِز٤غ" .طذسؽ حألسرخف أٝ
حُخغخثش حُٔلووش ٖٓ ر٤غ ٛز ٙحالعظؼٔخسحص ك ٢هخثٔش حُذخَ رحص حُظِش طلض ر٘ذ "حُشرق ( /حُخغخسس) حُٔلووش ٖٓ حالعظؼٔخسحص حُٔظخكش ُِز٤غ" .طٞص٣ؼخص حألسرخف
ٝحُؼٔٞالص ٝحُشرق /حُخغخسس رخُؼِٔش حألؿ٘ز٤ش ٖٓ حالعظؼٔخسحص حُٔظخكش ُِز٤غ ٣ظْ اػزخطٜخ ك ٢هخثٔش حُذخَ أ ٝهخثٔش حُذخَ حُشخَٓ  -ػِٔ٤خص حُٔغخً ٖ٤ٔٛـضء ٖٓ
طخك ٢دخَ  /خغخسس حالعظؼٔخس٣ .ظْ طؼذ َ٣أ ١حٗخلخع ؿٛٞش ١أ ٝؽ َ٣ٞحألٓذ ك ٢حُؤ٤ش حُؼخدُش ُإلعظؼٔخسحص حُٔظخكش ُِز٤غ ٣ٝظْ حإلرالؽ ػ٘ ٚك ٢ر٤خٕ حُذخَ
حُشخَٓ ر ٝحُظِش ًٔظشٝف حٗخلخع ك ٢حُؤ٤ش .طغظ٘ذ حُو ْ٤حُؼخدُش ُالعظؼٔخسحص حُٔظخكش ُِز٤غ ػِ ٠حألعؼخس حُٔؼِ٘ش ُألٝسحم حُٔخُ٤ش حُوخرِش ُِظذح ٍٝأ ٝحُو ْ٤حُؼخدُش
حُٔوذسس٣ .ظْ طوذ٣ش حُؤ٤ش حُؼخدُش ُِز٘ٞد حُظ ٢طلَٔ ػُٔٞش حعظ٘خدح ً اُ ٠حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔخظٓٞش رخعظخذحّ حُؼُٔٞش ُز٘ٞد رحص ششٝؽ ٝعٔخص ٓخخؽش ٓٔخػِش.
رخُ٘غزش ُالعظؼٔخسحص ؿ٤ش حُٔغؼشس٣ ،ظْ طلذ٣ذ حُؤ٤ش حُؼخدُش رخُشؿٞع اُ ٠حُؤ٤ش حُغٞه٤ش إلعظؼٔخس ٓٔخػَ أ ٝػ٘ذٓخ ال  ٌٖٔ٣حُلظ ٍٞػِ ٠حُو ْ٤حُؼخدُش ٖٓ حألعٞحم
حُ٘شـش٣ ،ظْ طلذ٣ذٛخ رخعظخذحّ ٓـٔٞػش ٓظ٘ٞػش ٖٓ أعخُ٤ذ حُظو٣ .ْ٤٤ظْ أخز ٓذخالص ٛز ٙحُ٘ٔخرؽ ٖٓ أعٞحم ِٓلٞفش ك٤ؼٔخ أٌٖٓ ٌُٖٝ ،ػ٘ذٓخ  ٌٕٞ٣رُي ؿ٤ش
ٌِٖٓٔ٣ ،ضّ ٝؿٞد دسؿش ٖٓ حألكٌخّ ُظلذ٣ذ حُؤ٤ش حُؼخدُش.

اػخدس حُظظ٘٤ق
طو ّٞحُششًش رظوٓ ْ٤٤خ ارح ًخٗض حُوذسس ٝحُ٘٤ش ُز٤غ أطُٜٞخ حُٔخُ٤ش حُٔظخكش ُِز٤غ ػِ ٠حُٔذ ٟحُوش٣ذ ال طضحٍ ٓ٘خعزش .ػ٘ذٓخ طٌ ٕٞحُششًش ؿ٤ش هخدسس ،ك ٢فشٝف
ٗخدسس ،ػِ ٠طذحٛ ٍٝز ٙحُٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش رغزذ حألعٞحم ؿ٤ش حُ٘شـش٣ ،ـٞص ُِششًش إٔ طؼ٤ذ طظ٘٤ق ٛز ٙحُٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش ارح ًخٗض حإلدحسس ُذٜ٣خ حُوذسس ٝحُ٘٤ش
ػِ ٠حالكظلخف رخُٔٞؿٞدحص ك ٢حُٔغظوزَ حُٔ٘ظٞس أ ٝكظ ٠طخس٣خ حالعظلوخم .إ اػخدس حُظظ٘٤ق اُ ٠حُوشٝع ٝحُزْٓ حُٔذ٘٣ش ٓغٔٞف رٜخ ػ٘ذٓخ ٣غظٞك ٢حألطَ
حُٔخُ ٢طؼش٣ق حُوشٝع ٝحُزْٓ حُٔذ٘٣ش ٝطٌ ٕٞحإلدحسس ُذٜ٣خ حُ٘٤ش ٝحُوذسس ػِ ٠حالكظلخف رٜز ٙحألط ٍٞك ٢حُٔغظوزَ حُٔ٘ظٞس أ ٝكظ ٠طخس٣خ حالعظلوخم.
ال ُ٣غٔق ربػخدس حُظظ٘٤ق اُ ٠أطٓ ٍٞخُ٤ش ٓلظلق رٜخ كظ ٠طخس٣خ حإلعظلوخم اال ػ٘ذٓخ ُ ٌٕٞ٣ذ ٟحُششًش حُوذسس ٝحُ٘٤ش ػِ ٠حالكظلخف رخألطَ حُٔخُ ٢كظ٠
حالعظلوخم.
رخُ٘غزش ُِٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش حُٔؼخد طظ٘٤لٜخ ٖٓ حُلجش حُٔظخكش ُِز٤غ ،كبٕ حُؤ٤ش حُؼخدُش ك ٢طخس٣خ اػخدس حُظظ٘٤ق طظزق حُظٌِلش حُٔـلؤس حُـذ٣ذس ٝأ ١أسرخف أ ٝخغخثش
عخروش ػِ  ٠رُي حألطَ طْ اػزخطٜخ ك ٢كوٞم حٌُِٔ٤ش ٣ظْ اؽلخءٛخ ُِشرق أ ٝحُخغخسس ػِ ٠حُؼٔش حُٔظزوُ ٢العظؼٔخس رخعظخذحّ ٓؼذٍ حُلخثذس حُلؼًِٔ .٢خ ٣ظْ اؽلخء أ١
كشم ر ٖ٤حُظٌِلش حُٔـلؤس حُـذ٣ذس ٓٝزِؾ حإلعظلوخم ػِٓ ٠ذ ٟحُؼٔش حُٔظزوُ ٢ألطَ رخعظخذحّ ٓؼذٍ حُلخثذس حُلؼِ .٢ارح طْ طلذ٣ذ حٗخلخع هٔ٤ش حألطَ رؼذ رُي٣ ،ظْ
اػخدس طظ٘٤ق حُٔزِؾ حُٔغـَ ك ٢كوٞم حُٔغخ ٖ٤ٔٛحُ ٠هخثٔش حُذخَ.
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 -1انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ (رزًخ)
 .8اإلعزثًبساد انًذزفع ثٓب ثبنمًٛخ انؼبدنخ يٍ خالل لبئًخ انذخم
٣طّ ططٗ٣ف حالعطػٓخسحص كٛ ٢ز ٙحُلثش ارح ﮐخٗص ٓكطلف رٜخ ُُٓطخؿسس أ ٝطّ طؼٜ٘٤٤خ ٕٓ هرٍ حإلدحسس ﮐاعظؼٔخسحص ٓلظلق رٜخ رخُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ ػ٘ذ
حإلػظشحف حأل٣ .٢ُٝظْ ششحء حالعظؼٔخسحص حُٔظ٘لش ًٔظخؿشس رشٌَ سث٤غُ ٢ـشع حُز٤غ أ ٝاػخدس حُششحء ػِ ٠حُٔذ ٟحُوظ٤ش ٣ٝظْ طغـِٜ٤خ ك ٢هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ٢
رخُؤ٤ش حُؼخدُش٣ .ظْ اػزخص حُظـ٤شحص ك ٢حُؤ٤ش حُؼخدُش ك ٢طخك ٢دخَ /خغخسس حُٔظخؿشس.
ٓ٣ﮐٕ طخط٣ص حالعطػٓخس ُٓ ٌٕٞ٤لظلق رٜخ رخُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ ٕٓ هرٍ حإلدحسس ،ػٗد حالػطسحف حُٓردث ،٢ارح ﮐخٗص ٣ل ٢رخُٓؼخ٣٣س حُٓرٗ٣ش ك٢
ٓؼ٣خس حُٓكخعرش حُد ٢ُٝسهّ  19رخعطػٗخء أدٝحص كوٝم حُُٓﮐ٣ش حُط ٢ال طٝؿد ُٜخ أعؼخس ٓدسؿش ك ٢عٝم ٗشؽ ٝحُط ٢ال ٓ٣ﮐٕ ه٣خط هٔ٤ظٜخ حُؼخدُش رطٝسس ٓٝػٝم
رٜخ.
٣ظْ طغـ َ٤حالعظؼٔخسحص حُٔلظلق رٜخ رخُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ ك ٢هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ ٢رخُؤ٤ش حُؼخدُش٣ .ظْ ادسحؽ حُظـ٤شحص ك ٢حُؤ٤ش حُؼخدُش ك ٢هخثٔش
حُذخَ ُِغ٘ش حُظ ٢ط٘شؤ كٜ٤خ .ال ٣ظْ اػخكش طٌخُ٤ق حُٔؼخٓالص ،إ ٝؿذص ،اُ ٠ه٤خط حُؤ٤ش حُؼخدُش ػ٘ذ حالػظشحف حأل ٢ُٝرخإلعظؼٔخسحص حُٔلظلق رٜخ رخُؤ٤ش حُؼخدُش
ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ .طظٜش ا٣شحدحص حُؼٔٞالص حُخخطش ٝا٣شحدحص حُظٞص٣ؼخص ػِ ٠حُٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش حُٔلظلق رٜخ رخُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ
ًب٣شحدحص ُِٔظخؿشس أ ٝدخَ ٖٓ أدٝحص ٓخُ٤ش ٓلظلق رٜخ رخُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ ك ٢هخثٔش حُذخَ.

اػخدس حُظظ٘٤ق
ال ٣ظْ اػخدس طظ٘٤ق حإلعظؼٔخسحص حُٔلظلق رٜخ رخُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ رؼذ حالػظشحف حأل ،٢ُٝرخعظؼ٘خء حإلعظؼٔخسحص ؿ٤ش حُٔشظوش ،رخالف طِي حُظ٢
طْ طظ٘٤لٜخ ًـٔلظلق رٜخ رخُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ ػ٘ذ حإلػظشحف حُٔزذث ٌٖٔ٣ ،٢اػخدس طظ٘٤لٜخ ٖٓ حُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ (ػِ ٠عزَ٤
حُٔؼخٍ ،طـخس٣خ ً) ارح ُْ طؼذ ٓلظلق رٜخ ُـشع ر٤ؼٜخ أ ٝاػخدس ششحإٛخ ػِ ٠حُٔذ ٟحُوش٣ذ٣ٝ ،ظْ حعظ٤لخء حُششٝؽ حُظخُ٤ش:


ارح ًخٕ حألطَ حُٔخُ ٢هذ حعظٞك ٠طؼش٣ق حُوشٝع ٝحُزْٓ حُٔذ٘٣ش ،ارح ُْ ٓ ٌٖ٣ـِٞرًخ طظ٘٤ق حألطَ حُٔخًُٔ ٢لظلق رُِٔ ٚظخؿشس ػ٘ذ حالػظشحف حأل،٢ُٝ

ك ٌٖٔ٤اػخدس طظ٘٤ل ٚارح ًخٕ ُذ ٟحُششًش حُ٘٤ش ٝحُوذسس ػِ ٠حالكظلخف رخألط ٍٞحُٔخُ٤ش ك ٢حُٔغظوزَ حُٔ٘ظٞس أ ٝكظ ٠حعظلوخهٜخ.


ارح ُّ طﮐٕ حُٓٝؿٝدحص حُٓخُ٣ش طكوم طؼس٣ف حُوسٝع ٝحُرّٓ حُٓدٗ٣ش ،كٓ٣ﮐٕ اػخدس ططٗ٣لٜخ ٕٓ حُلجش حُظـخس٣ش كوؽ ك" ٢حُفشٝف حُٗخدسس".
 .1يذزفع ثٓب دزٗ االعزذمبق

٣ظْ طظ٘٤ق حإلعظؼٔخسحص حُظُٜ ٢خ دكؼخص ػخرظش أ ٝهخرِش ُِظلذ٣ذ ٝطخس٣خ حعظلوخم ػخرض ٝطٌ ٕٞحُششًش ُذٜ٣خ حُ٘٤ش ٝحُوذسس ػِ ٠حإلكظلخف رٜخ كظ ٠حإلعظلوخم ػِ٠
أٜٗخ ٓلظلق رٜخ ُظخس٣خ حإلعظلوخم٣ .ظْ اػزخص حإلعظؼٔخسحص حُٔلظلق رٜخ كظ ٠طخس٣خ حإلعظلوخم ٓزذثً٤خ رخُؤ٤ش حُؼخدُش رٔخ ك ٢رُي طٌخُ٤ق حُٔؼخِٓش حُٔزخششس ٝحُظٌٔ٤ِ٤ش
ظخ ٓخظض حٗخلخع حُؤ٤ش٣ .ظ ْ حكظغخد حُظٌِلش حُٔـلؤس ٖٓ خالٍ حألخز ك ٢حإلػظزخس أ ١خظْ أ ٝأهغخؽ طؤٓ ٖ٤ػ٘ذ
٣ٝظْ ه٤خعٜخ الكوًخ رخُظٌِلش حُٔـلؤسٗ ،خه ً
حإلهظ٘خء رخعظخذحّ أعخط حُؼخثذ حُلؼِ٣ .٢ظْ اػزخص أٌٓ ١غذ أ ٝخغخسس كٛ ٢ز ٙحالعظؼٔخسحص ك ٢هخثٔش حُذخَ ػ٘ذ حعظزؼخد حالعظؼٔخس أ ٝحٗخلخع هٔ٤ظ.ٚ

اػخدس حُظظ٘٤ق
حالعظؼٔخسحص حُظ ٢طظ٘ق ػِ ٠أٜٗخ ٓلظلق رٜخ كظ ٠طخس٣خ حالعظلوخم ال  ٌٖٔ٣ر٤ؼٜخ أ ٝاػخدس طظ٘٤لٜخ ػخدس د ٕٝحُظؤػ٤ش ػِ ٠هذسس حُششًش ػِ ٠حعظخذحّ ٛزح
حُظظ٘٤ق ٝال  ٌٖٔ٣طظ٘٤لٜخ ًز٘ذ ٓلٞؽ كٔ٤خ ٣ظؼِن رٔؼذٍ حُؼُٔٞش أٓ ٝخخؽش حُذكغ حُٔغزنٔٓ ،خ ٣ؼٌظ ؽز٤ؼش ٛز ٙحالعظؼٔخسحص ػِ ٠حُٔذ ٟحألؽ.ٍٞ
ٓٝغ رُي ُٖ ،طئػش حُٔز٤ؼخص ٝػِٔ٤خص اػخدس حُظظ٘٤ق ك ٢أ ٖٓ ١حُلخالص حُظخُ٤ش ػِ ٠هذسس حُششًش ػِ ٠حعظخذحّ ٛزح حُظظ٘٤ق:


حُٔز٤ؼخص أ ٝػِٔ٤خص اػخدس حُظظ٘٤ق حُظ ٢طٌ ٕٞهش٣زش ٖٓ ٓشكِش حالعظلوخم رل٤غ ال ُِ ٌٕٞ٣ظـ٤٤شحص ك ٢عؼش ػُٔٞش حُغٞم أ ١طؤػ٤ش ؿٛٞش ١ػِ ٠حُؤ٤ش

حُؼخدُش.


حُٔز٤ؼخص أ ٝػِٔ٤خص اػخدس حُظظ٘٤ق رؼذ إٔ هخٓض حُششًش رـٔغ ٓزِؾ حألطَ رخٌُخَٓ طوش٣زًخ.



حُٔز٤ؼخص أ ٝػِٔ٤خص اػخدس حُظظ٘٤ق حُٔ٘غٞرش اُ ٠أكذحع ٓؼضُٝش ؿ٤ش ٓظٌشسس خخسؽ ٗـخم ع٤ـشس حُششًش حُظ ٖٓ ٌٖ٣ ُْ ٢حٌُٖٔٔ طٞهؼٜخ رشٌَ ٓؼو.ٍٞ
 .2إنغبء االػزشاف ثبألدٔاد انًبنٛخ

٣لذع حعظزؼخد حألدٝحص حُٔخُ٤ش ػ٘ذٓخ ال طغ٤ـش حُششًش ػِ ٠حُلوٞم حُظؼخهذ٣ش حُظ ٢طشظَٔ ػِ ٠حألدحس حُٔخُ٤شٝ ،حُظ ٢ػخدس ٓخ طٌ ٕٞحُلخُش ػ٘ذ ر٤غ حألدحس ،أ ٝػ٘ذ
طٔش٣ش ؿٔ٤غ حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔ٘غٞرش اُ ٠حألدحس اُ ٠ؽشف ػخُغ ٓغظوَ ٝطٌ ٕٞحُششًش هذ هخٓض رظل َ٣ٞؿٔ٤غ ٓخخؽش ٓٝضح٣خ حٌُِٔ٤ش اُ ٠كذ ًز٤ش.
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 .3انًمبطخ
طظْ حُٔوخطش ر ٖ٤حُٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش ٝحُٔـِٞرخص حُٔخُ٤ش ٝافٜخس طخك ٢حُٔزِؾ ك ٢هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ ٢كوؾ ػ٘ذٓخ ٘ٛ ٌٕٞ٣خى كن هخٗ ٢ٗٞهخرَ ُِظ٘ل٤ز ك ٢حُٞهض
حُلخُُٔ ٢وخرِش حُٔزخُؾ حُٔؼظشف رٜخ ٘ٛٝخى ٗ٤ش ُِظغ٣ٞش ػِ ٠أعخط طخف ،أُ ٝظلو٤ن حُٔٞؿٞدحص ٝطغ٣ٞش حُٔغئ٤ُٝش كٝ ٢هض ٝحكذ .ال ٣ظْ حُٔوخطش ر ٖ٤حُذخَ
ٝحُٔظشٝف ك ٢هخثٔش حُذخَ حُشخَٓ ٓخ ُْ ٓ ٌٖ٣ـِٞرًخ أٓ ٝغًٔ ٞكخ ر ٖٓ ٚهزَ ٓؼ٤خس ٓلخعز ٢أ ٝطلغ٤ش.
 .4يذبعجخ ربسٚخ انًزبجشح
٣ظْ اػزخص  /حعظزؼخد ؿٔ٤غ ػِٔ٤خص حُششحء ٝحُز٤غ حُؼخد٣ش ُِٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش ك ٢طخس٣خ حُٔظخؿشس (أ ١حُظخس٣خ حُز ١طِظضّ ك ٚ٤حُششًش رششحء أ ٝر٤غ حُٔٞؿٞدحص) .إ
حُٔشظش٣خص أ ٝحُٔز٤ؼخص رخُـشم حُٔؼظخدس ٓ ٢ٛشظش٣خص أٓ ٝز٤ؼخص حُٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش حُظ ٢طظـِذ طغ٣ٞش حُٔٞؿٞدحص ػٖٔ حإلؽخس حُضٓ٘ ٢حُٔلذد ػخٓش رٔٞؿذ
الثلش أ ٝحطلخه٤ش ك ٢حُغٞم.
 .,اَخفبع ف ٙلًٛخ انًٕجٕداد انًبنٛخ
طو ّٞحُششًش ك ٢ظخس٣خ ًَ طوش٣ش رظوٓ ْ٤٤خ ارح ًخٕ ٘ٛخى دُٞٓ َ٤ػٞػ ٢ػِ ٠حٗخلخع هٔ٤ش أطَ ٓخُ ٢أٓ ٝـٔٞػش ٖٓ حُٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤شٞ٣ .ؿذ حٗخلخع ك٢
حُؤ٤ش ارح ٝهؼض ٝحكذس أ ٝأًؼش ٖٓ حألكذحع حُظ ٢كذػض ٓ٘ز حإلػظشحف حأل ٢ُٝرخألطَ ("كذع خغخسس" ٓظٌزذس) ُٚ ٌٕٞ٣ ،طؤػ٤ش ػِ ٠حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔغظوزِ٤ش
حُٔوذسس ُألطَ حُٔخُ ٢أٓ ٝـٔٞػش حألط ٍٞحُٔخُ٤ش ٝحُظ ٌٖٔ٣ ٢طوذ٣شٛخ رذسؿش ػخُ٤ش ٖٓ حُذهش.
دُ َ٤حالٗخلخع هذ ٣شَٔ:
 طؼٞرش ٓخُ٤ش ًز٤شس ُِٔظذس أ ٝحُٔذٖ٣؛
 خشم ُِؼوذٓ ،ؼَ حُظخِق ػٖ حُغذحد أ ٝحُظؤخش ك ٢حُغذحد؛
٣ ظزق ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ حُٔظذس أ ٝحُٔذ ٖ٣ع٤ذخَ ك ٢حإلكالط أ ٝأ ١اػخدس ط٘ظٓ ْ٤خُ ٢أخشٟ؛
 حخظلخء عٞم ٗشؾ ُٜزح حألطَ حُٔخُ ٢رغزذ حُظؼٞرخص حُٔخُ٤ش؛ أٝ
ٓ الكفش ر٤خٗخص طش٣س اُﯽ ٝؿٝد حٗخلخع هخرٍ ُُو٣خط ك ٢حُطدكوخص حُٗود٣ش حُٓعطورُ٣ش حُٓودسس ٕٓ ٓؿٓٝػش ٕٓ حُٓٝؿٝدحص حُٓخُ٣ش ٓٗر حإلػظشحف حُٓردث ٢رٜزٙ
حُٓٝؿٝدحص ،ػُﯽ حُسؿّ ٕٓ أٗ ٚال ٓ٣ﮐٕ طكد٣د حُٗوص ٓغ حألط ٍٝحُٓخُ٣ش حُلسد٣ش ك ٢حُشسﮐش ،رٓخ ك ٢رُى:


حُظـ٤٤شحص حُغِز٤ش ك ٢كخُش عذحد حُٔظذس ٖ٣أ ٝحُٔذ ٖ٤٘٣ك ٢حُششًش؛ أٝ



حُظشٝف حالهظظخد٣ش حُٞؽ٘٤ش أ ٝحُٔلِ٤ش ك ٢رِذ حُـٜخص حُٔظذسس حُظ ٢طشطزؾ رخُظخِق ػٖ عذحد حُٔٞؿٞدحص.

ارح ًخٕ ٘ٛخى دُٞٓ َ٤ػٞػ ٢ػِٝ ٠ؿٞد خغخسس حٗخلخع ك ٢حُٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش٣ ،ظْ طلذ٣ذ حالٗخلخع ك ٢حُؤ٤ش ػِ ٠حُ٘ل ٞحُظخُ:٢


رخُ٘غزش ُِٔٞؿٞدحص حُٔذسؿش رخُؤ٤ش حُؼخدُش ،كبٕ حٗخلخع حُؤ٤ش ٔ٣ؼَ حإلٗخلخع حٌُز٤ش أ ٝحُٔـ ٍٞك ٢حُؤ٤ش حُؼخدُش ُِٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش.



رخُ٘غزش ُِٔٞؿٞدحص حُٔذسؿش رخُظٌِلش حُٔـلؤس٣ ،غظ٘ذ حإلٗخلخع ك ٢حُؤ٤ش اُ ٠حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔغظوزِ٤ش حُٔوذسس حُظ٣ ٢ظْ خظٜٔخ رٔؼذٍ حُؼُٔٞش حُلؼِ٢
حألطِ.٢

حعظؼٔخسح أٓ ٝـٔٞػش حعظؼٔخسحص
رخُ٘غزش ُِٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش حُٔظخكش ُِز٤غ ،طو ّٞحُششًش ك ٢طخس٣خ ًَ طوش٣ش ٓخُ ٢رظوٓ ْ٤٤خ ارح ًخٕ ٘ٛخى دُٞٓ َ٤ػٞػ ٢ػِ ٠إٔ
ً
هذ حٗخلؼض هٔ٤ظٜخ.
ك ٢كخُش أدٝحص حُذ ٖ٣حُٔظ٘لش ٓلظلق رٜخ ًٔظخكش ُِز٤غ ،طو ّٞحُششًش رشٌَ كشد ١رظوٓ ْ٤٤خ ارح ًخٕ ٘ٛخى دُٞٓ َ٤ػٞػ ٢ػِ ٠حٗخلخع حُؤ٤ش .هذ طظؼٖٔ حألدُش
حُٔٞػٞػ٤ش ٓئششحص ػِ ٠إٔ حُٔوظشع ٣ؼخٗ ٖٓ ٢طؼٞرخص ٓخُ٤ش ًز٤شس أ ٝطوظ٤ش أ ٝطؤخ٤ش ك ٢دخَ ػُٔٞش خخطش أٓ ٝذكٞػخص أعخع٤شٝ ،حكظٔخٍ دخ ُٚٞك٢
حإلكالط أ ٝاػخدس ط٘ظٓ ْ٤خُ ٢آخش ٝك٤غ طش٤ش حُز٤خٗخص حُظٓ ٌٖٔ٣ ٢الكظظٜخ اُٝ ٠ؿٞد حٗخلخع ِٓٔٞط ػ٘ذ طوذ٣ش حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔغظوزِ٤شٓ ،ؼَ حُظـ٤شحص ك٢
حُظشٝف حالهظظخد٣ش حُظ ٢طشطزؾ ٓغ حُظخِق ػٖ حُغذحدٓٝ .غ رُي ،كبٕ حُٔزِؾ حُٔغـَ ُإلٗخلخع ك ٢حُؤ٤ش ٔ٣ؼَ حُخغخسس حُٔظشحًٔش حُظ ٢طْ ه٤خعٜخ رخُلشم رٖ٤
ظخ أ ١خغخسس حٗخلخع ك ٢حُؤ٤ش ُظِي حإلعظؼٔخسحص حُٔؼظشف رٜخ عخروًخ ك ٢هخثٔش حُذخَ ٝهخثٔش حُذخَ حُشخَٓ .ارح صحدص
حُظٌِلش حُٔـلؤس ٝحُؤ٤ش حُؼخدُش حُلخُ٤شٗ ،خه ً
حُؤ٤ش حُؼخدُش ألدحس حُذ ٖ٣ك ٢كظشس الكوش  ٌٖٔ٣ٝإٔ طشطزؾ حُض٣خدس رشٌَ ٓٞػٞػ ٢رلذٝع كذع حثظٔخٗ ٢رؼذ اػزخص خغخسس حٗخلخع حُؤ٤ش ك ٢هخثٔش حُذخَ ٝهخثٔش
حُذخَ حُشخَٓ٣ ،ظْ ػٌظ خغخسس حالٗخلخع ك ٢حُؤ٤ش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ ٝهخثٔش حُذخَ حُشخَٓ .رخُ٘غزش ُإلعظؼٔخسحص ك ٢كوٞم حٌُِٔ٤ش ًخُٔظخكش ُِز٤غٔ٣ ،ؼَ
حُٔـ ٍٞك ٢حُؤ٤ش حُؼخدُش ألهَ ٖٓ طٌِلظٜخ دُ٤الً ٓٞػٞػ٤خ ً ػِ ٠حٗخلخع حُؤ٤ش .ال  ٌٖٔ٣ػٌظ خغخسس حٗخلخع حُؤ٤ش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ
حإلٗخلخع حٌُز٤ش أٝ
َّ
ؽخُٔخ حعظٔش حالػظشحف رخألطَ ،أ ١أٗ٣ ٚظْ طغـ َ٤أ ١ص٣خدس ك ٢حُؤ٤ش حُؼخدُش رؼذ حٗخلخع حُؤ٤ش ك ٢حُذخَ حُشخَٓ ح٥خش كوؾ .ػ٘ذ حالعظزؼخد٣ ،ظْ ادسحؽ أ ١سرق
أ ٝخغخسس ٓظشحًٔش طْ حالػظشحف رٜخ عخروخ ً ك ٢حُذخَ حُشخَٓ ح٥خش ك ٢هخثٔش حُذخَ طلض ر٘ذ "حُشرق  /حُخغخسس حُٔلووش" ٖٓ حالعظؼٔخسحص حُٔظخكش ُِز٤غ.
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 ,.اَخفبع ف ٙلًٛخ انًٕجٕداد انًبنٛخ (رزًخ)
٣ظـِذ طلذ٣ذ ٓخ ٛ" ٞٛخّ" أٓ" ٝـ "ٍٞاعظخذحّ حُلٌْ .طؼظزش كظشس  11شٜش أ ٝأؽ ٍٞكظشس ٓـُٞش ٣ٝؼظزش حالٗخلخع ر٘غزش  ٖٓ :15حُظٌِلش حألطِ٤ش
ؿٛٞشً٣خ ٝكوًخ ُغ٤خعش حُششًش .ػ٘ذ اؿشحء ٛزح حُلٌْ ،طو ّٞحُششًش ٖٓ ،ر ٖ٤ػٞحَٓ أخش ،ٟرظو ْ٤٤حُٔذس أ ٝحُٔذ ٟحُز ١طٌ ٕٞك ٚ٤حُؤ٤ش حُؼخدُش ُإلعظؼٔخس
أهَ ٖٓ طٌِلظ.ٚ
ػ٘ذ طوٓ ْ٤٤خ ارح ًخٕ حالعظؼٔخس ك ٢أدحس حُذ٘ٓ ٖ٣خلغ حُؤ٤ش ،ط٘ظش حُششًش ك ٢ػٞحَٓ ٓؼَ طو ْ٤٤حُغٞم ُِـذحسس حالثظٔخٗ٤ش ًٔخ ٞٓ ٞٛػق ك ٢ػٞحثذ
حُغ٘ذحصٝ ،طوًٝ ْ٤٤خالص حُظظ٘٤ق ُِـذحسس حالثظٔخٗ٤شٝ ،هذسس حُذُٝش ػِ ٠حُٞط ٍٞاُ ٠أعٞحم سأط حُٔخٍ إلطذحس حُذ ٖ٣حُـذ٣ذ ٝحكظٔخٍ اػخدس ٌِ٤ٛش
حُذٔٓ ،ٕٞ٣خ هذ ٣ئد ٟاُ ٠إٔ ٣ؼخٗ ٢أطلخد حُذ ٖٓ ٖ٣خغخثش ٖٓ خالٍ حإلػلخء ٖٓ حُذ ٕٞ٣ؽٞػخ أ ٝاُضحٓ٤ش .إ حُٔزِؾ حُٔغـَ ُإلٗخلخع ك ٢حُؤ٤ش
ظخ أ ١خغخسس حٗخلخع ك ٢حُؤ٤ش ُظِي حإلعظؼٔخسحص
ٔ٣ؼَ حُخغخسس حُٔظشحًٔش حُظ ٢طْ ه٤خعٜخ رخُلشم ر ٖ٤حُظٌِلش حُٔـلؤس ٝحُؤ٤ش حُؼخدُش حُلخُ٤شٗ ،خه ً
حُٔؼظشف رٜخ عخروًخ ك ٢هخثٔش حُذخَ ٝهخثٔش حُذخَ حُشخَٓ.
 .1األثبس ٔانزجٓٛضاد ٔانًؼذاد انًكزجٛخ
ظخ حإلعظٜالى حُٔظشحًْ ٝأ ١خغخثش حٗخلخع ك ٢حُؤ٤ش .طذسؽ حُظٌخُ٤ق حُالكوش ك ٢حُؤ٤ش حُذكظش٣ش ُألطَ أٝ
٣ظْ اػزخص حُٔٔظٌِخص ٝحُٔؼذحص رخُظٌِلش ٗخه ً
٣ظْ طغـِٜ٤خ ًؤطَ ٓ٘لظَ ،كغذ ٓوظؼ ٠حُلخٍ ،كوؾ ػ٘ذٓخ  ٖٓ ٌٕٞ٣حُٔلظَٔ إٔ طظذكن حُلٞحثذ حإلهظظخد٣ش حُٔغظوزِ٤ش حُٔشطزـش رخُز٘ذ حُ ٠حُششًش
 ٌٖٔ٣ٝه٤خط طٌِلش حُز٘ذ رظٞسس ٓٞػٞهش٣ .ظْ طلٔ َ٤ؿٔ٤غ حإلطالكخص ٝحُظ٤خٗش حألخش ٟػِ ٠هخثٔش حُذخَ خالٍ حُغ٘ش حُٔخُ٤ش حُظ٣ ٢ظْ طٌزذٛخ كٜ٤خ .ال
٣ظْ حعظٜالى حألسع٣ .ظْ حعظٜالى طٌِلش ر٘ٞد حُٔٔظٌِخص ٝحُٔؼذحص حألخش ٟربعظخذحّ ؽش٣وش حُوغؾ حُؼخرض ُظٞص٣غ حُظٌِلش ػِ ٠حألػٔخس حإلٗظخؿ٤ش
حُٔوذسس ،ػِ ٠حُ٘ل ٞحُظخُ:٢
حُظلغ٘٤خص حُٔغظؤؿشس

1

أؿٜضس حٌُٔزٞ٤طش

4

حُغ٤خسحص

5

حألػخع ٝحُظـ٤ٜضحص ٝحُٔؼذحص حٌُٔظز٤ش

11 - 4

طظْ ٓشحؿؼش حُو ْ٤حُٔظزو٤ش ُِٔٞؿٞدحص ٝحألػٔخس حإلٗظخؿ٤ش ك ٢طخس٣خ ًَ طوش٣ش ٣ٝظْ طؼذِٜ٣خ ارح ًخٕ رُي ٓ٘خعزًخ .طظْ ٓشحؿؼش حُؤ٤ش حُذكظش٣ش ُٜزٙ
حُٔٞؿٞدحص ُظلذ٣ذ حٗخلخع حُؤ٤ش ػ٘ذٓخ ٣ش٤ش كذع أ ٝطـ٤شحص ك ٢حُظشٝف اُ ٠إٔ حُؤ٤ش حُذكظش٣ش هذ ال طٌ ٕٞهخرِش ُالعظشدحد .ك ٢كخُش ٝؿٞد ٓؼَ
ٛزح حُٔئشش ٝك٤ؼٔخ طض٣ذ حُو ْ٤حُذكظش٣ش ػٖ حُٔزِؾ حُوخرَ ُالعظشدحد٣ ،ظْ طخل٤غ حألط ٍٞاُ ٠هٔ٤ظٜخ حُوخرِش ُالعظشدحد.
طظؼٖٔ حألػٔخٍ حُشأعٔخُ٤ش طلض حُظ٘ل٤ز حُٔٔظٌِخص حُظ٣ ٢ظْ طـ٣ٞشٛخ ُالعظخذحّ ك ٢حُٔغظوزَ .ػ٘ذ حإلٗظٜخء ٖٓ طـ٣ٞشٛخ٣ ،ظْ طل َ٣ٞحُؼَٔ حُشأط ٓخُ٢
طلض حُظ٘ل٤ز اُ ٠حُلجش حُٔؼ٘٤ش ػٖٔ حُٔٔظٌِخص ٝحُٔؼذحص٣ٝ ،ظْ حعظٜالًٝ ٚكوًخ ُغ٤خعش حُششًش.
٣طّ طكد٣د أسرخف ٝخعخثس حالعطرؼخد رٓوخسٗش حُؼخثدحص ٓغ حُوٓ٣ش حُدكطس٣ش ٝطدسؽ ك" ٢ا٣سحدحص أخس ،ٟطخك "٢ك ٢هخثٔش حُدخٍ.
.31

انًٕجٕداد غٛش انًهًٕعخ

طظٜش حُٔٞؿٞدحص ؿ٤ش حُِٔٔٞعش حٌُٔظغزش رشٌَ ٓ٘لظَ (حُلجش حُٔزًٞسس) رخُظٌِلش حُظخس٣خ٤شُٜ ٌٕٞ٣ٝ .خ ػٔش اٗظخؿٓ ٢لذد ٝطذسؽ الكوخً رخُظٌِلش ٗخهظخً
حإلؽلخء حُٔظشحًْ ٝخغخثش حٗخلخع حُؤ٤ش .طو ّٞحُششًش ربؽلخء حألط ٍٞؿ٤ش حُِٔٔٞعش رحص حُؼٔش حإلٗظخؿ ٢حُٔلذٝد رخعظخذحّ ؽش٣وش حُوغؾ حُؼخرض
ػِٓ ٠ذ ٟحُلظشحص حُظخُ٤ش:
حُزشحٓؾ

4

حُظشحخ٤ض

4

-11-

رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني | 131

 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
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 -1انغٛبعبد انًذبعجٛخ انٓبيخ (رزًخ)
 .33ػمٕد اإلٚجبس
حإل٣ـخسحص حُظ ٢ال ٣ظْ كٜ٤خ ٗوَ ؿضء ًز٤ش ٖٓ ٓخخؽش ٓٝضح٣خ حٌُِٔ٤ش اُ ٠حُششًش ٣ظْ طظ٘٤لٜخ ًؼوٞد ا٣ـخس طشـ٤ِ٤ش .طذسؽ حُٔذكٞػخص حُظ ٠طظْ رٔٞؿذ
ػوٞد حإل٣ـخس حُظشـ٤ِ٤ش (رؼذ خظْ أ ١كٞحكض ٓغظِٔش ٖٓ حُٔئؿش) ك ٢هخثٔش حُذخَ ػٖٔ ٓظشٝكخص حُظشـ َ٤ػِ ٠أعخط حُوغؾ حُؼخرض ػِٓ ٠ذ ٟكظشس
حإل٣ـخس.
 .38اَخفبع لًٛخ انًٕجٕداد غٛش انًبنٛخ
حُٔٞؿٞدحص حُظُٜ ٢خ ػٔش اٗظخؿ ٢ؿ٤ش ٓلذد  -ػِ ٠عز َ٤حُٔؼخٍ ،حألسع  -ال طخؼغ ُالعظٜالى ٣ٝظْ حخظزخسٛخ عً٘٣ٞخ ُظلذ٣ذ حالٗخلخع٣ .طّ ٓسحؿؼش
حُٓٝؿٝدحص حُط ٢طخػغ ُإلعظٜالى ُطكد٣د حٗخلخع حُوٓ٣ش ػٗدٓخ طش٣س حألكدحع أ ٝحُطـ٣سحص ك ٢حُفشٝف اُﯽ إٔ حُوٓ٣ش حُدكطس٣ش هد ال طﮐ ٕٝهخرُش
ُالعطسدحد.
٣ظْ اػزخص خغخسس حٗخلخع حُؤ٤ش رخُٔزِؾ حُز ١طظـخٝص ر ٚحُؤ٤ش حُذكظش٣ش ُألطَ حُٔزِؾ حُز ٌٖٔ٣ ١حعظشدحد .ٙحُٔزِؾ حُوخرَ ُالعظشدحد  ٞٛحُؤ٤ش حُؼخدُش
ظخ طٌخُ٤ق حُز٤غ أ ٝحُؤ٤ش حُٔغظخذٓشُ .ـشع طو ْ٤٤حإلٗخلخع ك ٢حُؤ٤ش٣ ،ظْ طـٔ٤غ حُٔٞؿٞدحص ػ٘ذ أدٗٓ ٠غظ ٟٞطظٞحؿذ ٖٓ خالُ ٚطذكوخص
ُألطَ ٗخه ً
ٗوذ٣ش ٓلذدس رشٌَ ٓ٘لظَ (ٝكذحص ط٤ُٞذ حُ٘وذ).
 .31يكبفأح انخذيخ نهًٕظفٍٛ
طذ٣ش حُششًش خـش ٓضح٣خ ٜٗخ٣ش حُخذٓش ُٔٞفلٜ٤خ ر٘خء ػِ ٠هٞحٗ ٖ٤حُؼَٔ حُغخثذس ك ٢حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش٣ .ظْ طو ْ٤٤حُٔغظلوخص رخُؤ٤ش حُلخُ٤ش
ُِذكؼخص حُٔغظوزِ٤ش حُٔظٞهؼش كٔ٤خ ٣ظؼِن رخُخذٓخص حُظ٣ ٢وذٜٓخ حُٔٞفل ٕٞكظٜٗ ٠خ٣ش حُغ٘ش حُٔشُٔٞش رخُظوش٣ش رخعظخذحّ ؽش٣وش ٝكذس حإلثظٔخٕ حُٔظٞهؼش.
٣ظْ ٝػغ ٓغظ٣ٞخص حألؿٞس ٝحُشٝحطذ حُٔغظوزِ٤ش حُٔظٞهؼش ك ٢حإلػظزخسٝ ،حُخزشس حُغخروش كٔ٤خ ٣خض ٓـخدسس حُٔٞفلٝ ٖ٤كظشحص حُخذٓش٣ .ظْ خظْ
حُٔذكٞػخص حُٔغظوزِ٤ش حُٔظٞهؼش رخعظخذحّ ػخثذحص حُغٞم كٜٗ ٢خ٣ش حُغ٘ش حُٔخُ٤ش ٓغ ع٘ذحص حُششحء رحص حُـٞدس حُؼخُ٤ش رخُششٝؽ ٝحُؼٔالص حُظ ٢طـخرن،
اُ ٠أهظ ٠كذ ٌٖٓٔ ،حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔغظوزِ٤ش حُٔوذسس٣ .ظْ دكغ ٌٓخكآص ٜٗخ٣ش حُخذٓش ػ٘ذ حعظلوخهٜخ٣ .ظْ اػزخص اػخدس حُو٤خط (حألسرخف /حُخغخثش
حالًظٞحس٣ش) ٗظ٤ـش ُِظؼذ٣الص حُوخثٔش ػِ ٠حُخزشس ٝحُظـ٤شحص ك ٢حالكظشحػخص حالًظٞحس٣ش ك ٢هخثٔش حُذخَ حُشخَٓ.
 .32انضكبح ٔػشٚجخ انذخم
طخؼغ حُششًش ُِضًخس ٝكوخ ً ألكٌخّ حُ٤ٜجش حُؼخٓش ُِضًخس ٝحُؼشحثذ ٣ .ظْ حكظغخد حُضًخس ػِ ٠كظش حُٔغخ ٖ٤ٔٛحُغؼٞد ٖ٤٣ك ٢كوٞم حٌُِٔ٤ش أ ٝطخك٢
حُذخَ رخعظخذحّ حألعخط حُٔلذد رٔٞؿذ ُٞحثق حُضً خس٣ .ظْ حكظغخد ػشحثذ حُذخَ ػِ ٠كظش حُٔغخ ٖ٤ٔٛحألؿخٗذ ٖٓ طخك ٢حُذخَ حُٔؼذٍ ُِغ٘ش٣ .ظْ
حعظلوخم حُضًخس ٝػش٣زش حُذخَ ػِ ٠أعخط سرغ ع٘ .١ٞحػطرخسح ً ٕٓ ٗ٣ 1خ٣س ٝ ،1117حعطٗخدح ً اُﯽ حُطؼٓ ّ٣حُطخدس ٖٓ ٓإععش حُٗود حُؼسر ٢حُعؼٝد،١
هخٓص حُشسﮐش رطؼد ٍ٣ع٤خعظٜخ حُٓكخعر٣ش ُظلٔٓ َ٤ظشٝف حُصﮐخس ٝحُػسحثد ٓرخشسس ػِ ٠حألسرخف حُٓدٝسس ك ٢هخثٔش حُطـ٣سحص ك ٢كوٝم حُٔغخٖ٤ٔٛ
ردالً ٕٓ هخثٔش حُدخٍ.
 .33رٕصٚغ االسثبح
٣ظْ حإلػظشحف رظٞص٣ؼخص حألسرخف ػِٓ ٠غخ ٢ٔٛحُششًش ًخُظضحّ ك ٢حُوٞحثْ حُٔخُ٤ش ُِششًش ك ٢حُغ٘ش حُظ ٢طظْ كٜ٤خ حُٔٞحكوش ػِ ٠طٞص٣ؼخص حألسرخف ٖٓ هزَ
ٓغخ ٢ٔٛحُششًش.
 .34انُمذ ٔيب ف ٙدكًّ
٣شظَٔ حُ٘وذ ٓٝخ ك ٢كٌٔ ٚػِ ٠حُ٘وذ ك ٢حُظ٘ذٝم ٝحألسطذس ُذ ٟحُز٘ٞى رٔخ ك ٢رُي ٝدحثغ حُٔشحرلش حُظ ٢طغظلن خالٍ ٓذس أهَ ٖٓ ػالػش أشٜش ٖٓ
طخس٣خ حالعظلٞحر.
 .3,لبئًخ انزذفمبد انُمذٚخ
إ حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُشث٤غ٤ش ُِششًش  ٖٓ ٢ٛػِٔ٤خص حُظؤٓ ٖ٤حُظ ٢طظ٘ق ػِ ٠أٜٗخ طذكن ٗوذ ٖٓ ١حألٗشـش حُظشـ٤ِ٤ش٣ .ظْ طظ٘٤ق حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش
حُ٘خطـش ػٖ أٗشـش حالعظؼٔخس ٝحُظٔٝ َ٣ٞكوًخ ُزُي.
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 .32ػًالد أجُجٛخ
٣ظْ طغـ َ٤حُٔؼخٓالص رخُؼٔالص حألؿ٘ز٤ش رخُش٣خٍ حُغؼٞد ١رغؼش حُظشف حُغخثذ ك ٢طخس٣خ حُٔؼخِٓش٣ .طّ طك ٍ٣ٝحُٓٝؿٝدحص ٝحُٓؽُٝرخص حُٗود٣ش
رخُؼٓالص حألؿٗر٣ش اُﯽ حُش٣خٍ حُغؼٞد ١ػُﯽ أعخط عؼس حُطسف حُعخثد ك ٢طخس٣خ هخثٓش حُٓسﮐص حُٓخُ .٢طئخز ؿٔ٤غ حُلشٝم اُ ٠هخثٔش حُذخَ ٝحُذخَ
حُشخَٓ٣ .ظْ طل َ٣ٞحُز٘ٞد ؿ٤ش حُ٘وذ٣ش حُظ٣ ٢ظْ ه٤خ عٜخ رخُظٌِلش حُظخس٣خ٤ش رؼِٔش أؿ٘ز٤ش رخعظخذحّ عؼش حُظشف ك ٢طخس٣خ حُٔؼخِٓش حُٔزذث٤ش ٝال ٣ظْ اػخدس
ه٤خعٜخ الكوًخ .طذسؽ أسرخف أ ٝخغخثش طشف حُؼٔالص حألؿ٘ز٤ش ُإلعظؼٔخسحص حُٔظخكش ُِز٤غ ك" ٢ا٣شحدحص أخش ،ٟطخك "٢ك ٢هخثٔش حُذخَ ٝهخثٔش حُذخَ
حُشخَٓٝ .رٔخ إٔ حُٔؼخٓالص رخُؼِٔش حألؿ٘ز٤ش ُِششًش  ٢ٛرخُذسؿش حأل ٠ُٝرخُذٝالس حألٓش ،٢ٌ٣كبٕ ٌٓخعذ ٝخغخثش حُؼٔالص حألؿ٘ز٤ش ُ٤غض ؿٛٞش٣ش.
 .31لطبػبد انزشغٛم
حُوـخع  ٞٛؿضء ٓٔ٤ض ٖٓ حُششًش ٣ؼَٔ ك ٢طوذ٘ٓ ْ٣ظـخص أ ٝخذٓخص (هـخع أػٔخٍ)ٝ ،حُز٣ ١خؼغ ُِٔخخؽش ٝحُؼٞحثذ حُظ ٢طخظِق ػٖ طِي حُٔٞؿٞدس
ك ٢حُوـخػخص حألخش .ٟألؿشحع حإلدحسس٣ ،ظْ ط٘ظ ْ٤حُششًش اُ ٠هـخػخص أػٔخٍ اػظٔخدًح ػِ٘ٓ ٠ظـخطٜخ ٝخذٓخطٜخٝ ،طظؼٖٔ حُوـخػخص حُظخُ٤ش حُظ٣ ٢ظْ
حُظوش٣ش ػٜ٘خ:
 حُظــ٤ش حُـز٤ش ُِظؤٓ ٖ٤حُظل.٢
٣ظْ حُظوش٣ش ػٖ هـخػخص حُظشـ َ٤رـش٣وش طظٞحكن ٓغ حُظوخس٣ش حُذحخِ٤ش حُٔوذٓش اُ ٠طخٗغ حُوشحس حُظشـ ٢ِ٤حُشث٤غ .٢طْ طلذ٣ذ ًز٤ش طخٗؼ ٢حُوشحسحص
حُظشـ٤ِ٤ش ٞٛٝ ،حُٔغئ ٍٝػٖ طخظ٤ض حُٔٞحسد ٝطو ْ٤٤أدحء حُوـخػخص حُظشـ٤ِ٤ش ٌٕٞ٤ُ ،حُٔذ٣ش حُظ٘ل٤ز ١حُز٣ ١ظخز حُوشحسحص حالعظشحط٤ـ٤ش ُْ .طلذع
ٓؼخٓالص ر ٖ٤حُوـخػخص خالٍ حُغ٘ش.
 .81االدزٛبؽبد انمبََٕٛخ
ٝكوخ ً ُِ٘ظخّ حُذحخُِِ ٢ششًش ،طو ّٞحُششًش رظخظ٤ض  ٖٓ :11طخك ٢دخِٜخ ٖٓ ػِٔ٤خص حُٔغخ ًَ ٖ٤ٔٛػخّ اُ ٠حالكظ٤خؽ ٢حُوخٗ ٢ٗٞكظ ٠طو ّٞرظٌٖ٣ٞ
حكظ٤خؽٓ ٢غخُ ١ٝشأط حُٔخٍ .حالكظ٤خؽ ٢ؿ٤ش ٓظٞكش ُِظٞص٣غ.
 .83انمٛى انؼبدنخ
طغظ٘ذ حُؤ٤ش حُؼخدُش ُِٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش ػِ ٠حألعؼخس حُٔذسؿش ُألٝسحم حُٔخُ٤ش حُوخرِش ُِظذح ٍٝأ ٝحُو ْ٤حُؼخدُش حُٔوذسس٣ .ظْ طوذ٣ش حُؤ٤ش حُؼخدُش ُِز٘ٞد
حُلخِٓش ُِؼُٔٞش ػِ ٠أعخط حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔخظٓٞش رخعظخذحّ حُؼُٔٞش ُز٘ٞد رحص ششٝؽ ٝخظخثض ٓخخؽش ٓٔخػِش.
رخُ٘غزش ُِٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش حُظ ٢ال ٞ٣ؿذ ُٜخ عٞم ٗشؾ٣ ،ظْ طلذ٣ذ حُؤ٤ش حُؼخدُش رخُشؿٞع اُ ٠حُؤ٤ش حُغٞه٤ش ألطٓ ٍٞخُ٤ش ٓشخرٜش أ ٝػ٘ذٓخ ال ٌٖٔ٣
حعظ٘زخؽ حُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ حُغٞم حُ٘شـش٣ ،ظْ طلذ٣ذٛخ رخعظخذحّ ٓـٔٞػش ٓظ٘ٞػش ٖٓ طو٘٤خص حُظو٣ .ْ٤٤طّ أخر ٓدخالص ٛز ٙحُٗٓخرؽ ٕٓ حُعٝم حُوخرُش
ُُٓالكفش ك٣ػٓخ أٓﮐٕ رُىُٝ ،ﮐٕ ػٗدٓخ ٣ﮐ ٕٝرُى ؿ٣س ٓٓﮐٕ ،كٜ٘خى كخؿش إلعظخذحّ حُكﮐّ ك ٢طكد٣د حُو ّ٣حُؼخدُش.
 .88انذائٌُٕ ٔانًغزذمبد انذائُخ
٣ظْ اػزخص حُٔـِٞرخص ُِٔزخُؾ حُٔغظلوش حُذكغ ك ٢حُٔغظوزَ ُِزؼخثغ أ ٝحُخذٓخص حُٔغظِٔش عٞحء طٔض اطذحس كخطٞسس رٜخ ٖٓ هزَ حُٔٞسد أّ ال.
 .81انًخظظبد
٣ظْ حالػظشحف رخُٔخظظخص ػ٘ذٓخ  ٌٕٞ٣ػِ ٠حُششًش حُظضحّ (هخٗ ٢ٗٞأ ٝطـخسٗ )١ظ٤ـش ُلذع عخرن ٖٓٝ ،حُٔلظَٔ إٔ ٣لذع طذكن خخسؽ ُِٔٞحسد
ٝحُز٣ ١ظؼٖٔ ٓ٘خكغ حهظظخد٣ش ٓـِٞرش ُظغ٣ٞش حالُظضحّ ٌٖٔ٣ٝ ،اؿشحء طوذ٣ش ٓٞػٞم ُٔزِؾ حالُظضحّ.
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 .82يخظض انًطبنجبد رذذ انزغٕٚخ
٣ظْ اعظخذحّ حُلٌْ ٖٓ هزَ حإلدحسس ك ٢طوذ٣ش حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ُلخِٓٝ ٢ػخثن حُظؤٓٝ ٖ٤حألؽشحف حُؼخُؼش حُ٘خشجش ػٖ حُٔـخُزخص حُٔوذٓش رٔٞؿذ ػوٞد
حُظؤٓ .ٖ٤طغظ٘ذ ٛز ٙحُظوذ٣شحص رخُؼشٝسس ػِ ٠حكظشحػخص ك ٍٞػذس ػٞحَٓ طظؼٖٔ دسؿخص ٓظلخٝطش ٖٓ حُلٌْ ٝػذّ حُظؤًذٝ ،هذ طخظِق حُ٘ظخثؾ حُلؼِ٤ش
ػٖ طوذ٣شحص حإلدحسس ٓٔخ ٣ئد ١اُ ٠طـ٤شحص ٓغظوزِ٤ش ك ٢حُٔـِٞرخص حُٔوذسس .طوذس حُششًش ٓـخُزخطٜخ ر٘خء ػِ ٠خزشطٜخ كٓ ٢للظش حُظؤٓ ٖ٤حُخخطش رٜخ.
٣ظْ طوذ٣ش حُٔـخُزخص حُظ ٢طظـِذ هشحسحص ٓلٌٔش أ ٝطلٌ ،ْ٤إ ٝؿذص ،رشٌَ كشد.١
طو ّٞحإلدحسس رٔشحؿؼش ٓخظظخطٜخ ُِٔـخُزخص حُٔظٌزذس ٝحُٔـخُزخص حُٔظٌزذس ٣ ُْ ٌُٖٝظْ حإلرالؽ ػٜ٘خ ػِ ٠أعخط شٜش٣ .١ظْ ادسحؽ أ ١كشم رٖ٤
حُٔخظظخص ك ٢طخس٣خ هخثٔش حُٔشًض حُٔخُٝ ٢حُظغ٣ٞخص ٝحُٔخظظخص ك ٢حُغ٘ش حُظخُ٤ش ك ٢هخثٔش ػِٔ٤خص حُظؤٓٝ ٖ٤حُلخثغ حُٔظشحًْ ُظِي حُغ٘شًٔ .خ ٣ظْ
حُظلون ٖٓ ٓخظض حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش ٝاػظٔخدس ًٔخ ك 11 ٢د٣غٔزش ٖٓ هزَ خز٤ش حًظٞحسٓ ١غظوَ.
 .2يجذأ اإلعزًشاٚخ
رظخس٣خ ٓ 8خ ،ّ1118 ٞ٣حػِ٘ض حُششًش ك ٢طذح ٍٝحٕ حُخغخثش حُٔظشحًٔش ُِششًش ًٔخ كٓ 11 ٢خسط  ،ّ1118طـخٝصص  ٖٓ %74.5سأط ٓخُٜخ.
رظخس٣خ  ّ1118 ٞ٤ٗٞ٣ 11حٗؼوذ حؿظٔخع حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤ش حُؼخد٣ش ٝطٔض حُٔٞحكوش ػِ ٠طخل٤غ سأط ٓخٍ حُششًش ٖٓ  ٕٞ٤ِٓ 111لاير عؼٞد١
اُ ٕٞ٤ِٓ 111 ٠لاير عؼٞدٝ .١كوخ ً ُزُي ،هخٓض حُششًش ربؽلخء  ٕٞ٤ِٓ 111لاير عؼٞد ٖٓ ١حُخغخثش حُٔظشحًٔش ٓوخرَ طخل٤غ ػذد ٖٓ أعٜٜٔخ
رٔوذحس  ٕٞ٤ِٓ 11ع .ْٜالكوخ ً ُِظخل٤غًٔ ،خ ك 11ٝ ّ1118 ٞ٤ٗٞ٣ 11 ٢عزظٔزش  ّ1118حٗخلؼض حُخغخثش حُٔظشحًٔش اُ:11.18 ،:16.19 ٠
ٖٓ سأط ٓخٍ حُششًش ػِ ٠حُظٞحُ.٢
كٓ 17 ٢خ ،ّ1118 ٞ٣طِوض حُششًش خـخد ٖٓ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد( ١عخٓخ) رشؤٕ ػذّ حإلٓظؼخٍ ُٔظـِزخص ٛخٓش حُٔالءس حُٔخُ٤شًٔ .خ
ك ٢ك 11 ٢د٣غٔزش  ُْ ،ّ1118طِظضّ حُششًش رٌخَٓ ٓظـِزخص حُٔالءس حُٔخُ٤ش رٔٞؿذ حُٔخدس سهْ ( ٖٓ )66حُالثلش حُظ٘ل٤ز٣ش ُ٘ظخّ ٓشحهزش ششًخص
حُظؤٓ ٖ٤حُظؼخ ٢ٗٝحُظخدسس ػٖ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ١كٔ٤خ ٣ظؼِن رٔظـِزخص ٛخٓش حُٔالءس حُٔخُ٤ش (حال٣ؼخف سهْ  .)11ػالٝس ػِ ٠رُي
ؽِزض ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ٖٓ ١حُششً ٚطؼٓ ٖ٤٤غظشخس ٓغظوَ خالٍ  ّٞ٣ 15ػَٔ ُذسأعش أعزخد ػؼق حُٞػغ حُٔخُُِ ٢ششًش
ٝحُظٞط٤ش رخُلُِ ٍٞظلغ ٖ٤رُي ٝطوذ ْ٣طوش٣ش حعزٞػُٔ ٢ئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد .١هخٓض حُششًش رظوذ ْ٣حُظوش٣ش حُٜ٘خث ٖٓ ٢حُٔغظشخس حُٔغظوَ
حُٓ ٠ئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ١كٔ٤خ ٣خض حُظلغٖ ك ٢حإلٓظؼخٍ ُٔظظـِزخص ٛخٓش حُٔالءس حُٔخُ٤ش.
ك ،ّ 1118 ٞ٤ُٞ٣ 18 ٢طِوض حُششًش خـخد ٖٓ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد٣ ١ش٤ش اُ ٠حُوؼخ٣خ حُٔظؼِوش رؤٝؿ ٚحُوظٞس حُٔخد٣ش ك ٢اؿشحءحص
طو ْ٤٤حُٔخخؽشٝ ،كًٔٞش حُششًخصٝ ،حُظخـ٤ؾ ُِـٞحسة ٝر٤جش حُشهخرش حُذحخِ٤ش ٖٓ ر ٖ٤أٓٞس أخش( ٟحإل٣ؼخف سهْ .)11
أطذسص ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ١طؼِٔ٤خطٜخ اُ ٠حُششًش رظؼٓ ٖ٤٤غظشخس ٓغظوَ خالٍ  ّٞ٣ 15ػَٔ إلؿشحء ٓشحؿؼش طلظ٤ِ٤ش ُ٘وخؽ حُؼؼق
ٝحُٔالكظخص حُظ ٢طْ طلذ٣ذٛخ ٝطوذ ْ٣حُظوش٣ش حُٜ٘خث ٖٓ ٢حُٔغظشخس حُٔغظوَ آُ ٠ئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ١ك ٢ؿؼ ّٞ٣ 61 ٕٞػَٔ ٖٓ
طخس٣خ حُخـخد حال .ٍٝهخٓض حُششًش رخطخخر حإلؿشحءحص حُالصٓش ُإلٓظؼخٍ ُخـخد ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ١كٔ٤خ ٣ظؼِن رظؼ ٖ٤٤حُٔغظشخس ُظوذْ٣
حُظوش٣ش رشؤٕ حٝؿ ٚحُوظٞس ك ٢اؿشحءحص طو ْ٤٤حُٔخخؽشٝ ،كًٔٞش حُششًش ٝأٓٞس ٓظؼِوش حخش .ٟطْ طوذ ْ٣حُظوش٣ش حُٜ٘خث ٢حُظخدس ٖٓ حُٔغظشخس
حُٔغظوَ آُ ٠ئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد .١رظخس٣خ  18أًظٞرش  ،ّ1118هخٓض حُششًش رظوذ ْ٣حُظوش٣ش حُٔغظِْ ٖٓ حُٔغظشخس آُ ٠ئعغش حُ٘وذ
حُؼشر ٢حُغؼٞد.١
رظخس٣خ  11د٣غٔزش  ،1118ك ٢حؿظٔخع ُِـٔؼ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ؿ٤ش حُؼخد٣شٝ ،حكن حُٔغخ ٕٞٔٛػِ ٠ص٣خدس سأط حُٔخٍ رٔوذحس  ٕٞ٤ِٓ 111لاير عؼٞد١
ٖٓ خالٍ اطذحس كوٞم أ٣ُٞٝش .الكوخ ً ،طّ حإلٗظٜخء ٕٓ اؿسحءحص اطذحس كوٞم حأل٣ُٞٝش ٝطكطُص حُشسﮐش ػُﯽ حُض٣خدس ك ٢سأط حُٓخٍ ك16 ٢
ٗ٣خ٣س  .1119كٗ٣ 14 ٢خ٣س  ،1119طُوص حُشسﮐش خؽخد ٕٓ ٓإععش حُٗود حُؼسر ٢حُعؼٝد٣ ١ل٤ذ رشكغ حإل٣وخف ػُﯽ أػٓخٍ حُطؤٓ.ٕ٣
ًَ ٛز ٙحُظشٝف طش٤ش اُٝ ٠ؿٞد ػذّ طؤًذ ؿٛٞش ،١هذ ِ٣و ٢شٌخ ً رشؤٕ هذسس حُششًش ػِ ٠حُزوخء ًٔ٘شؤس ٓغظٔشسٓٝ .غ رُي ،رؼذ حُض٣خدس ك ٢سأط
حُٔخٍ ٝسكغ حُلظش ػِ ٠أػٔخٍ حُظؤٓ ٖ٤ك ٢حُغ٘ش حُالكوش ُظخس٣خ حُٔشًض حُٔخُ ،٢كبٕ حإلدحسس أػخدص حُ٘ظش ك ٢حُٞػغ حُٔخُٓ ٢ٛٝ ٢وظ٘ؼش رؤٕ
كشع حإلعظٔشحس٣ش ك ٢اػذحد حُوٞحثْ حُٔخُ٤ش ٓ٘خعذ .ر٘خ ًء ػِ ٠رُي ،طْ اػذحد حُوٞحثْ حُٔخُ٤ش ػِ ٠أعخط كشع حإلعظٔشحس٣ش ٝال طظؼٖٔ أ١
طؼذ٣الص هذ طٌٓ ٕٞـِٞرش ،ارح ًخٗض حُششًش ؿ٤ش هخدسس ػِ ٠حالعظٔشحس ًٔ٘شؤس ٓغظٔشس.
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لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -3انُمذ ٔيب ف ٙدكًّ
٣شظَٔ حُ٘وذ ٓٝخ ك ٢كٌٔ ٚك ٢هخثٔش حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش ػِٓ ٠خ :٢ِ٣
ػًهٛبد انزأيٍٛ
8132

1117
أنف لاير عؼٕد٘

أسطذس رٌ٘٤ش ٗٝوذ

347222

113189

347222

113189

ػًهٛبد انًغبًٍْٛ
8132

1117
أنف لاير عؼٕد٘

أسطذس رٌ٘٤ش ٗٝوذ
حُٞدحثغ حُٔغظلوش خالٍ  1أشٜش ٖٓ طخس٣خ حُششحء

83

17

217834

196

21781,

411

ٔ .4دائغ يشاثذخ
إ ٝدحثغ حُٔشحرلش حُظ ٢طغظلن خالٍ كظشس أًؼش ٖٓ ػالػش أشٜش  ٌُٖٝأهَ ٖٓ ع٘ش ،طزِؾ  813881أُق لاير عؼٞد 1143861 :1117( ١أُق لاير
عؼٞد ،)١طِي حُٔلـٞصس رخُش٣خٍ حُغؼٞد ١ك ٢حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣شٓ ،ؼشٝػش ك ٢هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ ٢حُخخطش رخُٔغخ ٖ٤ٔٛرشٌَ ٓ٘لظًَٔ .خ
ك 11 ٢د٣غٔزش ٣ ،ّ1118ظشحٝف ٓؼذٍ ػُٔٞش حُٞدثغ ٓخر %1.9 ٖ٤اُ 11( %1.1 ٠د٣غٔزش  %1.9 :ّ1117اُ.%1 ٠
 ,ـ ألغبؽ رأي ،ٍٛطبفٙ
طظؤُق حألهغخؽ ٖٓ ٓغظلن ٓٔخ :٢ِ٣
8132

1117
أنف لاير عؼٕد٘

كِٔش حُٞػخثن
ٝعـخء ًٝٝالء
حألؽشحف رحص ػالهش (ح٣ؼخف )11
ٓخظض رْٓ ٓذ٘٣ش ٓشٌٞى ك ٢طلظِٜ٤خ
ألغبؽ رأي ، ٍٛطبفٙ

347413
337833
37133
117,3,

913819
153771
13757
1113159

)(347182

()163469

3,7281

1143891

ٓالكظش :رِـض أهغخؽ حُظؤٓ ٖٓ ٖ٤حُٞعـخء ٝحًُٞالء ك 11 ٢د٣غٔزش ٓ 1118زِؾ  ٕٞ٤ِٓ 15.1لاير عؼٞد 11( ١د٣غٔزش  ٕٞ٤ِٓ 15.7 :1117لاير
عؼٞدٓ )١غظلوش ك ٢حُٜ٘خ٣ش ٖٓ حُؼٔالء حُٔئٖٓ ػِ ٖٓ ْٜ٤خالٍ حُٞعـخء ٝحًُٞالء.
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 ,ـ ألغبؽ رأي ،ٍٛطبف( ٙرزًخ)
ًخٗض حُلشًش كٓ ٢خظض حهغخؽ حُظؤٓ ٖ٤حُٔشٌٞى ك ٢طلظِٜ٤خ خالٍ حُغ٘ش ًٔخ :٢ِ٣
8132

1117
أنف لاير عؼٕد٘
63571
93896

حُشط٤ذ ك ٢رذح٣ش حُغ٘ش
سد ٓ( /خظض) خالٍ حُغ٘ش

347241
()388

حإلعظزؼخدحص خالٍ حُغ٘ش

()31

-

انشطٛذ فَٓ ٙبٚخ انغُخ

347182

163469

ٝكٔ٤خ  ٢ِ٣طوخدّ حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ؿ٤ش حُٔ٘خلؼش حُؤ٤ش ٖٓ أهغخؽ حُظؤٓ ٖ٤حُ٘خشجش ػٖ ػوٞد حُظؤٓ:ٖ٤
دزٗ ثالثخ
أشٓش
 13دٚغًجش8132

37311

 11د٣غٔزش1117

713811

أكثش يٍ عزخ أشٓش ٔدزٗ
أكثش يٍ ثالثخ أشٓش
شٓشا
أثُٗ ػشش
ٔدزٗ عزخ أشٓش
ً
أنف لاير عؼٕد٘
317,12
37848
113114

113191

أكثش يٍ أثُٗ
شٓشا
ػشش
ً

اإلجًبنٙ

27321

3,7281

13846

1143891

إ حألسطذس طظَ اُ ٠ػالػش أشٜش ال طؼظزش ٓظؤخشس ٝال ٓؼشػش ُخغخسس حإلٗخلخع ك ٢حُؤ٤ش .حألسطذس أًؼش ٖٓ ػالػش أشٜش طؼظزش ٓظؤخشس ٌُٖٝ
ُْ ط٘خلغ هٔ٤ظٜخ ٖٓ .حُٔظٞهغ إٔ طٌ ٕٞحُٔغظلوخص ؿ٤ش ٓ٘خلؼش حُؤ٤ش ،ػِ ٠أعخط حُخزشس ،هخرِش ُالعظشدحد رخٌُخَٓ٤ُ .ظ ٖٓ ٓٔخسعخص حُششًش
حُلظ ٍٞػِ ٠ػٔخٗخص ػِ ٠حُٔغظلوخص.
كٔ٤خ ٣ظؼِن رؤهغخؽ حُظؤٓ ،ٖ٤كبٕ ػششس ػٔالء سث٤غٔ٣ ٖ٤٤ؼِ ٖٓ :19.1 ٕٞحُشط٤ذ ًٔخ ك 11 ٢د٣غٔزش  11( 1118د٣غٔزش ):16.5 :1117
 -2االعزثًبساد
طْ طظ٘٤ق حالعظؼٔخسحص ػِ ٠حُ٘ل ٞحُظخُ: ٢
2.3

ػًهٛبد انًغبًٍْٛ
1117
8132
أنف لاير عؼٕد٘
73618
,,413
163851
37111
143489
387413

حعظؼٔخسحص رخُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ
حعظؼٔخسحص ٓلظلق رٜخ كظ ٠طخس٣خ حالعظلوخم
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شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -2االعزثًبساد (رزًخ)
فًٛب ٚه ٙدشكخ سطٛذ االعزثًبساد ثبنمًٛخ انؼبدنخ يٍ خالل لبئًخ انذخم:
ػًهٛبد انًغبًٍْٛ
8132

1117
أنف لاير عؼٕد٘
93964
113111
()113196
()111

حُشط٤ذ حالكظظخك٢
حُٔشظش٣خص خالٍ حُغ٘ش
حالعظزؼخدحص خالٍ حُغ٘ش
حُظـ٤شحص ك ٢حُؤ٤ش حُؼخدُش ُإلعظؼٔخس

,7412
3,

انشطٛذ انخزبيٙ

,,413

73618

8132

1117
أنف لاير عؼٕد٘
63911
718
73618

,7122
433
,7413

ط٘ذٝم حُزذس ُِٔشحرلش
حُظ٘ذٝم حُغؼٞد ١حُلشٗغ ٢حُخِ٤ـُِ ٢ـشٝكخص حأل٤ُٝش

فًٛب ٚه ٙانذشكخ ف ٙاالعزثًبساد انًذزفع ثٓب دزٗ ربسٚخ االعزذمبق:
8132
حُشط٤ذ حالكظظخك٢
حُٔشظش٣خص خالٍ حُغ٘ش
حُٔغظلن خالٍ حُغ٘ش
اؽلخء حعظؼٔخسحص ٓلظلق رٜخ ُظخس٣خ حالعظلوخم
انشطٛذ انخزبيٙ

847233
()837224
13
37111

ػًهٛبد انًغبًٍْٛ
1117
انف لاير عؼٕد٘
153118
63851
()43975
()51
163851

 -1ركبنٛف إلزُبء ٔثبئك رأي ٍٛيؤجهخ
ػًهٛبد انزأيٍٛ

8132

حُشط٤ذ حإلكظظخك٢
حإلػخكخص خالٍ حُغ٘ش
حُٔـلؤ خالٍ حُغ٘ش
انشطٛذ فَٓ ٙبٚخ انغُخ

27182
47211
()327,,1
37113

1117
أنف لاير عؼٕد٘
13511
163111
()93911
83914
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إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -31يٕجٕداد غٛش يهًٕعخ
ػًهٛبد انزبيٍٛ

1117

8132

انف لاير عؼٕد٘

انزكهفخ
حُشط٤ذ ك ٢رذح٣ش حُغ٘ش
اػخكخص خالٍ حُغ٘ش
انشطٛذ فَٓ ٙبٚخ انغُخ
اإلؽفبء :
حُشط٤ذ ك ٢رذح٣ش حُغ٘ش
حُٔلَٔ ػِ ٢حُغ٘ش
انشطٛذ فَٓ ٙبٚخ انغُخ
طبف ٙانمًٛخ انذفزشٚخ كًب ف 13 ٙدٚغًجش

837133
,1,
887132

113184
67
113151

317133
128
81721,
37343

173981
13971
193955
13196

طظٌ ٕٞحُٔٞؿٞدحص ؿ٤ش حُِٔٔٞعش رشٌَ سث٤غ ٖٓ ٢رشحٓؾ حُلخعذ ح ٢ُ٥حُظ ٢طغظخذّ ُٔ٘لؼش ػِٔ٤خص حُظخٓ.ٖ٤
 -33انًًزهكبد ٔانًؼذاد

انزكهفخ :
حُشط٤ذ ك٘٣ 1 ٢خ٣ش 1117
اػخكخص خالٍ حُغ٘ش
حإلعظزؼخدحص خالٍ حُغ٘ش
حُشط٤ذ ك 11 ٢د٣غٔزش 1117
اػخكخص خالٍ حُغ٘ش
انشطٛذ ف 13 ٙدٚغًجش 8132
االعزٓالن انًزشاكى :
حُشط٤ذ ك٘٣ 1 ٢خ٣ش 1117
حُٔلَٔ ػِ ٠حُغ٘ش
حإلعظزؼخدحص خالٍ حُغ٘ش
انشطٛذ ف 13 ٙدٚغًجش 813,
حُٔلَٔ ػِ ٠حُغ٘ش
انشطٛذ ف 13 ٙدٚغًجش 8132
طبف ٙانمًٛخ انذفزشٚخ :
 13دٚغًجش 8132

يؼذاد دبعت
آنٙ
انف لاير عؼٕد٘
194
83681
119
111
)(184
449
83991
964
221
1713,

ػًهٛبد انزأيٍٛ

رذغُٛبد ػهٗ
انؼمبساد انًغزأجشح

13419
157
13566
66
87418

153549
13148
)(184
163411
13117
3,7,11

43118
118
43156
187
27121

83497
91
83588
119
2713,

194
51
)(184
161
68
813

13154
111
13576
117
37,11

143181
484
)(184
143481
811
337822

121

37121

832

211

8,224

 11د٣غٔزش 1117

149

415

186

989

1,911

4,165
141
43415
187
27418

عٛبساد

 -38يظشٔفبد يذفٕػخ يمذيب ً ٔيٕجٕداد أخشٖ

8132

ػًهٛبد انزبيٍٛ
ٓزخُؾ ٓذكٞػش ٓوذٓخ ً
ٓٞسد ٕٝدكؼخص ٓوذٓش
ػش٣زش حُٔذخالص ػِ ٠حُؤ٤ش حُٔؼخكش
ػُٔٞش ح٣ذحع (ح٣ؼخف )11 ٝ 15
أخشٟ

37482
8733,
47318
17321
327848

8132
دخَ ٓغظلن
ٓظشٝكخص ٓذكٞػش ٓوذ ًٓخ

37141
31
37331
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اثبس ٔرجٓٛضاد
يكزجٛخ

1117

انف لاير عؼٕد٘
13696
13798
63715
113145
13561
173816

1117

انف لاير عؼٕد٘
819
111
911

انًجًٕع

 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -31انٕدٚؼخ انُظبيٛخ
ًٔخ ٓ ٞٛـِٞد رٔٞؿذ حُِٞحثق حُظ٘ل٤ز٣ش ُٔئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ،١هخٓض حُششًش رب٣ذحع ٓخ ٣ؼخدٍ  ٖٓ :15سأط ٓخُٜخ حُٔذكٞعٝ ،هذس11 ٙ
ِٓ ٕٞ٤لاير عؼٞد ،١ك ٢أكذ حُز٘ٞى حُٔؼ٘٤ش ٖٓ هزَ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد .١ال  ٌٖٔ٣علذ ٛز ٙحُٞد٣ؼش حُ٘ظخٓ٤ش دٞٓ ٕٝحكوش ٓئعغش حُ٘وذ
حُؼشر ٢حُغؼٞدٝ ،١حُؼُٔٞش حُٔغظلوش ػٖ ٛز ٙحُٞد٣ؼش ٣ظْ دكؼٜخ ُٔئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد .١ك ،1118 ٞ٤ٗٞ٣ 11 ٢هخٓض حُششًش رظخل٤غ
سأط ٓخُٜخ رٔوذحس  ٕٞ٤ِٓ 111لاير عؼٞد( ١ح٣ؼخف  ُْ ٌُٖٝ )11طغلذ كخثغ حُٞد٣ؼش حُ٘ظخٓ٤ش حُزخُؾ  ٕٞ٤ِٓ 15لاير عؼٞدًٔ ١خ ك11 ٢
د٣غٔزش .1118
 -32ادزٛبؽٛبد فُٛخ
 3.32طبف ٙانًطبنجبد ٔاالدزٛبؽٛبد رذذ انزغٕٚخ
طشظَٔ حُٔـخُزخص ٝحالكظ٤خؽخص طلض حُظغ٣ٞش ػِٓ ٠خ :٢ِ٣
حكظ٤خؽ ٢حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش
ٓـخُزخص ٓظٌزذس  ٝؿ٤ش ٓزِؾ ػٜ٘خ

227212
337121
417133
87223
3,8
417142

1117
انف لاير عؼٕد٘
127328
327312
483651
487
493117

كظش ٓؼ٤ذ ١حُظؤٓ ٖٓ ٖ٤حكظ٤خؽ ٢حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظؤٓ ٖٓ ٖ٤حُٔـخُزخص حُٔظٌزذس  ٝؿ٤ش حُٔزِؾ ػٜ٘خ
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظؤٓ ٖٓ ٖ٤حكظ٤خؽ ٢ػـض أهغخؽ حُظؤٖٓ٤

)(3723,
)(87311
)(431
()273,1
327,12

)),12
()798
483119

8132

حكظ٤خؽ ٢ػـض أهغخؽ حُظخٖٓ٤
حكظ٤خؽ٤خص ك٘٤ش أخشٟ

طبف ٙانًطبنجبد ٔاالدزٛبؽٛبد رذذ انزغٕٚخ
 8.32انذشكخ ف ٙااللغبؽ غٛش يكزغجخ
ًخٗض حُلشًش ك ٢حألهغخؽ ؿ٤ش حٌُٔظغزش ًٔخ :٢ِ٣

اإلجًبنٙ

32271,,
3127822
()8447821
817112

حُشط٤ذ ك ٢رذح٣ش حُغ٘ش
حألهغخؽ حٌُٔظظزش خالٍ حُغ٘ش
حألهغخؽ حٌُٔظغزش خالٍ حُغ٘ش
انشطٛذ فَٓ ٙبٚخ انغُخ

حإلؿٔخُ٢

8132
إػبدح انزأيٍٛ
أنف لاير عؼٕد٘
)(88,132
88,132
1117
اػخدس حُظؤٖٓ٤

انظبفٙ

32271,,
3337224
)(821,183
817112

حُظخك٢

أُق لاير عؼٞد١
643741
1743811
()1913185
1483177

حُشط٤ذ ك ٢رذح٣ش حُغ٘ش
حألهغخؽ حٌُٔظظزش خالٍ حُغ٘ش
حألهغخؽ حٌُٔظغزش خالٍ حُغ٘ش
حُشط٤ذ كٜٗ ٢خ٣ش حُغ٘ش

()93414
)(474,1
347311
-

553116
1683141
)(3,37128
1483177
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -33انزضايبد ٔاسرجبؽبد يذزًهخ
أ .طظٔؼَ اُظضحٓخص ٝاسطزخؽخص حُششًش كٔ٤خ :٢ِ٣

8132

خـخرخص ػٔخٕ
اإلجًبنٙ

317123
317123

1117
انف لاير عؼٕد٘
113145
113145

د ُْ .طٌٖ ٘ٛخى حُظضحٓخص سأعٔخُ٤ش هخثٔش ًٔخ ك 11 ٢د٣غٔزش  11( ّ1118د٣غٔزش  :ّ1117ال ش٢ء).
ؽًٔ .خ ك 11 ٢د٣غٔزش  ،ّ1118طْ اطذحس ػٔخٕ أدحء رٔزِؾ  ٕٞ٤ِٓ 1.5لاير عؼٞد 11( ١د٣غٔزش  ٕٞ٤ِٓ 1.5 :ّ1117لاير عؼٞدُٔ )١وذٓ٢
حُخذٓخص حُـز٤ش ٗ٤خرش ػٖ حُششًش.
دًٔ .خ ك 11 ٢د٣غٔزش  ، ّ1118هخٓض حُششًش ربسعخٍ خـخد ػٔخٕ رٔزِؾ  ٕٞ٤ِٓ 11.545لاير عؼٞد 11( ١د٣غٔزش ٕٞ٤ِٓ 11.545 :ّ1117
لاير عؼٞدُ )١ظخُق حُ٤ٜجش حُؼخٓش ُِضًخس ٝحُذخَ (حُ٤ٜجش) (حٗظش حال٣ؼخف ٝ .)11حُز ١طْ اطذحسٓ ٙوخرَ ٝد٣ؼش ٓشحرلش ُِششًش رٔزِؾ  ٕٞ٤ِٓ14لاير
عؼٞد 11( ١د٣غٔزش  :ّ1117الش٢ء) ُذ ٟحُز٘ي حُغؼٞد ١حُزش٣ـخٗ.٢
 -34يكبفأح َٓبٚخ انخذيخ
ً
٣ظْ اؿشحء حُٔغظلوخص ٝكوخ ُِظو ْ٤٤حالًظٞحس ١رٔٞؿذ ؽش٣وش ٝكذس حإلثظٔخٕ حُٔظٞهؼش ك ٢ك٣ ٖ٤ظْ دكغ حإلُظضحٓخص حُٔغظلوش ػ٘ذ حعظلوخهٜخ٣ .ظْ
حإلػظشحف رخُٔزخُؾ ك ٢هخثٔش حُٔشًض حُٔخُٝ ٢حُلشًش ك ٢حإلُظضحّ خالٍ حُغ٘ش ر٘خءح ُ ػِ ٠حُؤ٤ش حُلخُ٤شًٔخ :٢ِ٣
 34.3انًجبنغ انًذسجخ ف ٙثٛبٌ انًشكض انًبنٔ ٙانذشكخ ف ٙاالنزضاو خالل انغُخ ثُبء ػهٗ لًٛزٓب انذبنٛخ ْ ٙكًب ٚه:ٙ
8132
أنف لاير عؼٕد٘
37212

حُؤ٤ش حُلخُ٤ش ٌُٔخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش

37212
34.8انذشكخ ف ٙيكبفأح َٓبٚخ انخذيخ
8132
أنف لاير عؼٕد٘
2781,

حُشط٤ذ ك ٢رذح٣ش حُغ٘ش
حُٔلَٔ ػِ ٠هخثٔش حُذخَ

87212

حُٔلَٔ ػِ ٠هخثٔش حُذخَ حُشخَٓ حألخشٟ

(),,2

حُٔغظلوخص حُٔذكٞػش خالٍ حُغ٘ش

()231

حُشط٤ذ كٜٗ ٢خ٣ش حُغ٘ش

37212

 34.1رغٕٚخ انمًٛخ انذبنٛخ نًكبفأح َٓبٚخ انخذيخ
8132
أنف لاير عؼٕد٘
حُشط٤ذ حإلكظظخك٢

2781,

طٌخُ٤ق حُخذٓش حُلخُ٤ش

87483

حُظٌخُ٤ق حُٔخُ٤ش

831

حُخغخثش حإلًظٞحس٣ش ٖٓ حُظؼذ٣الص حُٔغظ٘ذس ػِ ٠حُخزشس

(),,2

حُٔغظلوخص حُٔذكٞػش خالٍ حُغ٘ش

()231
37212
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -34يكبفأح َٓبٚخ انخذيخ (رزًخ)
 34.2االفزشاػبد االكزٕاسٚخ انشئٛغٛخ
طْ حعظخذحّ حُٔـٔٞػش حُظخُ٤ش ٖٓ حالكظشحػخص حإلًظٞحس٣ش حُشث٤غ٤ش ٖٓ هزَ حُششًش ُظو ْ٤٤حُظضحٓخص ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش:
8132
ٓؼذٍ خظْ حُظوْ٤٤

%3

حُٔؼذٍ حُٔظٞهغ ُِض٣خدس كٓ ٢غظ ٟٞحُشحطذ ػزش ٓخظِق حألػٔخس

%2

كٔ٤خ  ٢ِ٣أػش حُظـ٤شحص ك ٢كغخع٤ش حُؤ٤ش حُلخُ٤ش إلُظضحّ حُٔ٘خكغ حُٔلذدس:
8132

ٓؼذٍ خظْ حُظوْ٤٤

أنف لاير عؼٕد٘
()481

 -ص٣خدس ر٘غزش %1

,38

 اٗخلخع ر٘غزش %1حُٔؼذٍ حُٔظٞهغ ُِض٣خدس كٓ ٢غظ ٟٞحُشحطذ ػزش ٓخظِق حألػٔخس
 -ص٣خدس ر٘غزش %1

,38

 -اٗخلخع ر٘غزش %1

()423

ٓذكٞػخص حُٔغظلوخص حُٔغظوزِ٤ش حُٔظٞهؼش ( 5ع٘ٞحص)
8132
أنف لاير عؼٕد٘
1119

488

1111

415

1111

469

1111

664

1111

13411

ٓظٞعؾ ٓذس حُظضحّ خـش حُٔ٘خكغ حُٔلذدس كٜٗ ٢خ٣ش حُلظشس حُٔشُٔٞش رخُظوش٣ش  11.5 ٞٛع٘ش.
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -3,انذشكخ ف ٙانًطبنجبد رذذ انزغٕٚخ ٔاالدزٛبؽٛبد انفُٛخ األخشٖ
8132
انًغزذك يٍ
اإلجًبنٙ
يؼٛذ٘ انزأيٍٛ
أنف لاير عؼٕد٘
ٓـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش
127328
اكظ٤خؽٓ ٢ـخُزخص ٓظٌزذس ُْ
٣زِؾ ػٜ٘خ
)(,12
327312
حكظ٤خؽ٤خص ك٘٤ش حخشٟ
22,
حُشط٤ذ ك٘٣ 11 ٢خ٣ش
)(,12
21731,
ٓـخُزخص ٓذكٞػش
827183
)(82178,1
ٓـخُزخص ٓظٌزذس
)(137321
11171,2
حكظ٤خؽ ٢ػـض أهغخؽ حُظخٖٓ٤
)(431
87223
اكظ٤خؽ٤خص ك٘٤ش أخشٟ
23
حُشط٤ذ ك 11 ٢د٣غٔزش
)(273,1
417142
ٓـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش
)(3723,
227212
اكظ٤خؽٓ ٢ـخُزخص ٓظٌزذس ُْ
٣زِؾ ػٜ٘خ
)(87311
337121
حكظ٤خؽ ٢ػـض أهغخؽ حُظخٖٓ٤
)(431
87223
اكظ٤خؽ٤خص ك٘٤ش أخشٟ
3,8
)(273,1
417142
انًجًٕع

انظبفٙ

حإلؿٔخُ٢

127328

173411

1117
حُٔغظلن ٖٓ
ٓؼ٤ذ ١حُظؤٖٓ٤
أُق لاير عؼٞد١
)(113418

317131
22,
227111
)(8437838
8437,13
37213
23
327,12
127333

173411
)(1113574
111,191
49,117
49,117

)(113418
143191
)(113651
)(798
)(798

317221
37213
3,8
327,12

49,117

)(798

48,119

انزذهٛم انثالث ٙنهًطبنجبد ثٕاعطخ عُخ انذبدس
ٓخُٓ ،٢غ حُذكؼخص حُٔظشحًٔش كظ ٠طخس٣خ .ٚحٕ طـٞس حُظضحٓخص حُظؤٓ٣ ٖ٤ئد ١اُ ٠آٌخٗ٤ش ه٤خط هذسس حُششًش ػِ ٠طوذ٣ش حُؤ٤ش حُٜ٘خث٤ش ُِٔـخُزخص.
طٜذف حُششًش اُ ٠حُللخف ػِ ٠حكظ٤خؽ٤خص ًخك٤ش رخظٞص حػٔخٍ حُظؤُٓ ٖ٤ذٜ٣خ ٌُ٣ ٢ظْ كٔخ٣ظٜخ حصحء طـٞسحص حُٔـخُزخص حُٔغظوزِ٤ش ؿ٤ش حُٔٞحط٤ش،
ٝرٔ٘٤خ طظـٞس حُٔـخُزخص ٝطظزق حُظٌِلش حُٜ٘خث٤ش ُِٔـخُزخص أًؼش طؤً٤ذح كبٕ حُٔـخُزخص ؿ٤ش حُٔٞحط٤ش عٞف ٣ظْ كزكٜخ ٓٔخ ٘٣ـْ ػٖ رُي حعظزؼخد
حالكظ٤خؽ٤خص ٖٓ ع٘ٞحص حُلٞحدع حُٔزٌشس ٖٓٝ .حؿَ حُللخف ػِ ٠حكظ٤خؽ٤خص ًخك٤ش طو ّٞحُششًش رظل َ٣ٞحٌُؼ٤ش ٖٓ ٛز ٙحالعظزؼخدحص حُ ٠حكظ٤خؽ٤خص
ع٘ش حُلٞحدع حُلخُ٤ش ػ٘ذٓخ  ٌٕٞ٣طظـٞس حُٔـخُزخص ٓخصحٍ ك ٠رذح٣ظ٘ٛٝ ٚخى ػذّ ط٤وٖ رشٌَ أًزش ٣ظؼِن رخُظٌِلش حُٜ٘خث٤ش ُِٔـخُزخص.
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153981
153981
)(873181
119,619
48,119
48,119

٣ز ٖ٤حُـذ ٍٝحُظخُ ٢حُٔـخُزخص حُٔظٌزذس رٔخ ك ٢رُي حُٔـخُزخص حُٔزِـش ٝحُٔظٌزذس حال حٗ٣ ُْ ٚزِؾ ػٜ٘خ ٌَُ ع٘ش ٖٓ حُغ٘ٞحص حُٔظؼخهزش رظخس٣خ ًَ ٓشًض
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حُظخك٢

 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -3,انذشكخ ف ٙانًطبنجبد رذذ انزغٕٚخ ٔاالدزٛبؽٛبد انفُٛخ األخشٖ (رزًخ)
8132
8132
8134
ٔيب لجهٓب
عُخ انذبدس
8133
رخألُق لاير عؼٞد١
إجًبن ٙانزمذٚش نزكبنٛف
انًطبنجبد انُٓبئٛخ
كٜٗ ٢خ٣ش ع٘ش حُلخدع
417111
1373,2
247822
رؼذ ع٘ش
,17314
147211
217323
رؼذ ع٘ظٖ٤
,17313
1,7128
217418
رؼذ ػالع ع٘ٞحص
1,71,3
217418
رؼذ حسرغ ع٘ٞحص
217418
رؼذ خٔظ ع٘ٞحص
837431
حُظوذ٣ش حُلخُُِٔ ٢ـخُزخص
حُٔظشحًٔش
,1,313
1,,1,3
,37823
حُٔذكٞػخص حُٔظشحًٔش كظ٠
طخس٣خٚ
)(,17313
)(1,,1,3
)(,37823
ٓـِٞرخص ك ٢حُٔشًض حُٔخُ٢
1117
ع٘ش حُلخدع
رخألُق لاير عؼٞد١
اؿٔخُ ٢حُظوذ٣ش ُظٌخُ٤ق
حُٔـخُزخص حُٜ٘خث٤ش
كٜٗ ٢خ٣ش ع٘ش حُلخدع
رؼذ ع٘ش
رؼذ ع٘ظٖ٤
رؼذ ػالع ع٘ٞحص
رؼذ حسرغ ع٘ٞحص
حُظوذ٣ش حُلخُُِٔ ٢ـخُزخص
حُٔظشحًٔش
حُٔذكٞػخص حُٔظشحًٔش كظ٠
طخس٣خٚ
ٓـِٞرخص ك ٢حُٔشًض حُٔخُ٢

813,

8132

انًجًٕع

3137331
3,,7231
-

83,73,1
-

83,73,1
3,,7231
,17313
1,71,3
217418
837431

3,,7231

83,73,1

4317114

()3,,7222
8

)(312783,
417148

)(33173,8
417142

1111

1114

1115

1116

1117

حُٔـٔٞع

113117
113198
113611
113611
113611
113611

463188
493581
493611
493611
493611

153578
163891
173181
17,181

693119
713596
71,596

1113511
1113511

1113511
713596
173181
493611
113611
111,416

)(113611

)(49,611

)(17,181

)(69,884

()813188

)(161,199

-

-

-

711

483415

49,117
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -3,انذشكخ ف ٙانًطبنجبد رذذ انزغٕٚخ ٔاالدزٛبؽٛبد انفُٛخ األخشٖ (رزًخ)
8132
8132
8134
ٔيب لجهٓب
عُخ انذبدس
8133
رخألُق لاير عؼٞد١
إجًبن ٙانزمذٚش نزكبنٛف
انًطبنجبد انُٓبئٛخ
كٜٗ ٢خ٣ش ع٘ش حُلخدع
81,322
147,,4
3,7,21
رؼذ ع٘ش
117131
327223
827,13
رؼذ ع٘ظٖ٤
127331
327223
827234
رؼذ ػالع ع٘ٞحص
327223
827234
رؼذ حسرغ ع٘ٞحص
827234
رؼذ خٔظ ع٘ٞحص
31721,
حُظوذ٣ش حُلخُُِٔ ٢ـخُزخص
حُٔظشحًٔش
127331
327223
137481
حُٔذكٞػخص حُٔظشحًٔش كظ٠
طخس٣خٚ
)(127331
)(327223
)(137481
ٓـِٞرخص ك ٢حُٔشًض حُٔخُ٢
1117
ع٘ش حُلخدع
رخألُق لاير عؼٞد١
اؿٔخُ ٢حُظوذ٣ش ُظٌخُ٤ق
حُٔـخُزخص حُٜ٘خث٤ش
كٜٗ ٢خ٣ش ع٘ش حُلخدع
رؼذ ع٘ش
رؼذ ع٘ظٖ٤
رؼذ ػالع ع٘ٞحص
رؼذ حسرغ ع٘ٞحص
حُظوذ٣ش حُلخُُِٔ ٢ـخُزخص
حُٔظشحًٔش
حُٔذكٞػخص حُٔظشحًٔش كظ٠
طخس٣خٚ
ٓـِٞرخص ك ٢حُٔشًض حُٔخُ٢

813,

8132

انًجًٕع

33,7114
3317312
-

8117331
-

8117331
3317312
127331
327223
827234
31721,

3317312

8117331

2,37122

)(331731,
3

)(3,27144
327,11

)(2837311
327,12

1111

1114

1115

1116

1117

حُٔـٔٞع

113619
113599
113817
113817
113817
113817

113144
143791
143816
143816
143816

173789
183445
183445
183445

163776
193119
193119

1173196
1173196

1173196
193119
183445
143816
113817
1113481

)(113817

)(143816

)(183445

)(183581

) (693491

)(1613144

-

-

-

416

473911

483119

 -32انمًٛخ انؼبدنخ نألدٔاد انًبنٛخ
حُؤ٤ش حُؼخدُش  ٢ٛحُغؼش حُز٣ ١ظْ حُلظ ٍٞػُِ ٚ٤ز٤غ حطَ ح٣ ٝظْ دكؼُ ٚظل َ٣ٞحُظضحّ كٓ ٢ؼخِٓش طظْ رشٌَ ٓ٘ظْ رٓ ٖ٤شخسً ٖ٤ك ٢حُغٞم ك ٢طخس٣خ
حُو٤خط٣ .ؼظٔذ ه٤خط حُؤ٤ش حُؼخدُش ػِ ٠حكظشحع إٔ ػِٔ٤ش ر٤غ حطَ ح ٝطل َ٣ٞحُظضحّ طٌ ٖٓ ٕٞخالٍ:
 حُغٞم حُشث٤غُ ٢ألطَ أ ٝحالُظضحّ ،أٝ ك ٢ؿ٤خد حُغٞم حُشث٤غ ،٢ك ٢حُغٞم حألًؼش ٓ٘لؼشً ُألطَ أ ٝحالُظضحّحٕ حُؤ٤ش حُؼخدُش ُألدٝحص حُٔخُ٤ش حُٔؼظشف رٜخ ك ٢هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ ٢ال طخظِق ؿٛٞش٣خ ً ػٖ هٔ٤ظٜخ حُذكظش٣ش ك ٢حُٔؼِٓٞخص حُٔخُ٤ش (حُٔـٔؼش).
رذذٚذ انمًٛخ انؼبدنخ ٔرغهغم انمًٛخ انؼبدنخ
طغظخذّ حُششًش حُظغِغَ حُٜشٓ ٢حُظخُُ ٢ظلذ٣ذ حُؤ٤ش حُؼخدُش ُألدٝحص حُٔخُ٤ش ٝحإلكظخف ػٜ٘خ:
حُٔغظ :1 ٟٞحألعؼخس حُٔظذحُٝش ك ٢حألعٞحم حُ٘شـش ُزحص حألدحس أ ٝألدحس ٓشخرٜش ٝحُظُِ ٌٖٔ٣ ٢ششًش حُٞط ٍٞاُٜ٤خ ك ٢طخس٣خ حُو٤خط.
حُٔغظ :1 ٟٞحألعؼخس حُٔظذحُٝش ك ٢حألعٞحم حُ٘شـش ُِٔٞؿٞدحص ٝحُٔـِٞرخص حُٔٔخػِش أ ٝأعخُ٤ذ حُظو ْ٤٤حألخش ٟحُظ ٢طغظ٘ذ ك ٢ؿٔ٤غ ٓذخالطٜخ حُٜخٓش
ٝكوخ ً ُٔؼِٓٞخص حُغٞم حُوخرِش ُِٔالكظش ٝ ،
حُٔغظ :1 ٟٞحعخُ٤ذ حُظو ْ٤٤حُظ ُْ ٢طغظ٘ذ أٓ ٖٓ ١ذخالطٜخ حُٜخٓش ُٔؼِٓٞخص حُغٞم حُوخرِش ُِٔالكظش.
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -32انمًٛخ انؼبدنخ نألدٔاد انًبنٛخ (رزًخ)
أ .انمًٛخ انذفزشٚخ ٔانمًٛخ انؼبدنخ
ٞ٣ػق حُـذ ٍٝحُظخُ ٢حُؤ٤ش حُذكظش٣ش ٝحُو ْ٤حُؼخدُش ُِٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش ٝحُٔـِٞرخص حُٔخُ٤ش ،رٔخ ك ٢رُي ٓغظ٣ٞخطٜخ ك ٢حُظغِغَ حُٜشُِٓ ٢ؤ٤ش حُؼخدُش
ُألدٝحص حُٔخُ٤ش حُٔؤ٤ش رخُؤ٤ش حُؼخدُشٝ .ال ٣ظؼٖٔ حُـذٓ ٍٝؼِٓٞخص ػٖ حُؤ٤ش حُؼخدُش ُِٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش ٝحُٔـِٞرخص حُٔخُ٤ش حُـ٤ش ٓؤ٤ش رخُؤ٤ش
حُؼخدُش ارح ًخٗض حُؤ٤ش حُذكظش٣ش طؼظزش طوش٣زًخ ٓؼوٞالً ُِؤ٤ش حُؼخدُش.
ة -انمًٛخ انذفزشٚخ ٔانمًٛخ انؼبدنخ
انمًٛخ انؼبدنخ
ػًهٛبد انًغبًٍْٛ
 13دٚغًجش 8132
انًٕجٕداد انًبنٛخ انز ٙرى لٛبعٓب ثبنمًٛخ انؼبدنخ
حالعظؼٔخسحص رخُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ

انمًٛخ
انذفزشٚخ

انًغزٕٖ 3

انًغزٕٖ 1

انًغزٕٖ 8

االجًبنٙ

انف لاير عؼٕد٘

73695

73695

-

-

73695

,7413

,7413

-

-

,7413

انًٕجٕداد انًبنٛخ انز ٙنى ٚزى لٛبعٓب ثبنمًٛخ انؼبدنخ
حعظؼٔخسحص ٓلظلق رٜخ كظ ٠طخس٣خ حالعظلوخم
ٝدحثغ ٓشحرلش

ػِٔ٤خص حُٔغخٖ٤ٔٛ
 11د٣غٔزش 1117
حُٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش حُظ ٢طْ ه٤خعٜخ رخُؤ٤ش حُؼخدُش
حالعظؼٔخسحص رخُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ
حُٔٞؿٞدحص حُٔخُ٤ش حُظ٣ ُْ ٢ظْ ه٤خعٜخ رخُؤ٤ش حُؼخدُش
حعظؼٔخسحص ٓلظلق رٜخ كظ ٠طخس٣خ حالعظلوخم
ٝدحثغ ٓشحرلش

53111
813881
2,,228

53118
37112

-

813714
217,82

53118
813714
227,18

حُؤ٤ش حُؼخدُش

حُؤ٤ش
حُذكظش٣ش

حُٔغظ1 ٟٞ

حُٔغظ1 ٟٞ

حُٔغظ1 ٟٞ

حالؿٔخُ٢

حُق لاير عؼٞد١

73618
73618

73618
73618

-

-

73618
73618

163851
1143861
1613714

-

163919
163919

1153594
1153594

163919
1153594
1613511

 .31انمطبػبد انزشغٛهٛخ
٣ؼظزش حُوـخع ًٌٓٗٞخ ٓٔ٤ضً ح ُِششًش ٣ظٔؼَ ك ٢طٞك٤ش حُظــ٤ش حُـز٤ش كوؾ ُِظؤٓ ٖ٤حُظلٝ ،٢حُز٣ ١خؼغ ُِٔخخؽش ٝحٌُٔخكآص .ألؿشحع حإلدحسس٣ ،ظْ
ط٘ظ ْ٤حُششًش كٝ ٢كذحص أػٔخٍ ر٘خ ًء ػِ ٠حُظــ٤ش حُـز٤ش حُٞك٤ذس ُٔ٘ظـخص ٝخذٓخص حُظؤٓ ٖ٤حُظل.٢
٣ظْ حإلرالؽ ػٖ هـخػخص حُظشـ َ٤رـش٣وش طظٞحكن ٓغ حُظوخس٣ش حُذحخِ٤ش حُٔوذٓش ُظخٗغ حُوشحس حُظشـ ٢ِ٤حُشث٤غ .٢طْ طلذ٣ذ طخٗغ حُوشحس حُظشـ٢ِ٤
حُشث٤غ ،٢حُٔغئ ٍٝػٖ طخظ٤ض حُٔٞحسد ٝطو ْ٤٤أدحء حُوـخػخص حُظشـ٤ِ٤ش ،رخػظزخس ٙحُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز ١حُز٣ ١ظخز حُوشحسحص حإلعظشحط٤ـ٤ش ُْ .طلذع
ٓؼخٓالص ر ٖ٤حُوـخػخص خالٍ حُغ٘ش.
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -81انًؼبيالد يغ األؽشاف راد انؼاللخ
طظٔؼَ حألؽشحف رحص حُؼالهش ك ٢حُٔغخ ٖ٤ٔٛحُشث٤غ ،ٖ٤٤حُٔذسحءٞٓ ،فل ٢حإلدحسس حُشث٤غ ،ٖ٤٤حُٔ٘شآص حًُِٔٔٞش أ ٝحُٞحهؼش طلض ع٤ـشس ٓشظشًش حٝ
طظؤػش رشٌَ ًز٤ش رٜز ٙحُـٜخص٣ .ظْ حػظٔخد ع٤خعخص حُظغؼ٤ش ٝششٝؽ ٛز ٙحُٔؼخٓالص ٖٓ هزَ ادحسس حُششًش ٓٝـِظ حإلدحسس .كٔ٤خ  ٢ِ٣طلخطٓ َ٤ؼخٓالص
حألؽشحف رحص حُؼالهش حُشث٤غ ٖ٤٤خالٍ حُغ٘ش ٝحألسطذس حُٔشطزـش رٜخ:

انًؼبيالد نهغُخ انًُزٓٛخ فٙ
 13دٚغًجش

ؽجٛؼخ انًؼبيهخ

ّ1117

8132
أنف لاير عؼٕد٘

ٓ٤ٗٞ٤خ س١

اػخدس حُظؤٓ ٖ٤حُٔغ٘ذس

حُٔـخُزخص حُٔذكٞػش

حُٔـخُزخص حُٔغظشدس

حُٔغظشدحص حألخشٟ

حُٔغظشدحص حألخشٟ

انًُشبح انٕالؼخ رذذ عٛطشح،
عٛطشح يشزشكخ أ رزأثش ثشكم
كجٛش يٍ لجم األؽشاف راد انؼاللخ
حألؽشحف رحص حُظِش رٔـٔٞػش
حُـلخُ( - ٢حُظخرؼش)

ّ1117

8132و

انًغبًْ ٍٛاألعبعٍٛٛ

انشطٛذ يذ(/ ٍٚدائٍ) كًب فٙ
 11د٣غٔزش

حهغخؽ طؤٌٓٓ ٖ٤ظظزش
ا٣ـخس ٌٓظذ
حُٔـخُزخص حُٔذكٞػش
ششحء ٓؼذحص،
ًٔزٞ٤طشحص،
طشحخ٤ضٓ ،شًزخص ٝ
خذٓخص أخشٟ
ػُٔٞش ٓذكٞػش

-

)(13151

-

-

-

183596

-

-

-

-

13587

13587

13617
13716

13691
11
13167

13911
-

13757
-

8,
118

116
331

-

-

كٔ٤خ  ٢ِ٣طؼ٣ٞؼخص ًزخس ٓٞفل ٢حإلدحسس خالٍ حُغ٘ش:

8132

سٝحطذ ٓٝضح٣خ أخشٟ
ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش

271,2
333
27883
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انف لاير عؼٕد٘
27121
321
27318

1117

 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -83انضكبح ٔػشٚجخ انذخم
أ) انًظشٔف انًذًم ػهٗ انغُخ
طشؿغ حُلشٝم ر ٖ٤حُ٘ظخثؾ حُٔخُ٤ش ٝحُضً٣ٞش رشٌَ سث٤غ ٢اُ ٠طؼذ٣الص ٓؼ٘٤ش طظْ ٝكوخ ُِٞحثق حُٔخُ٤ش رحص طِش.
فًٛب ٚه ٙدشكخ انًخظض خالل انغُخ:
8132

27812
87211
317412

حُشط٤ذ ك ٢رذح٣ش حُغ٘ش
حُٔلَٔ خالٍ حُغ٘ش
حُٔذكٞع خالٍ حُغ٘ش
حُشط٤ذ كٜٗ ٢خ٣ش حُغ٘ش

1117
انف لاير عؼٕد٘
63699
13111
()711
83198

ٗظشح ً ُظٌزذ حُششًش خغخثش خالٍ حُغ٘ش حُٔ٘ظ٤ٜش ك 11 ٢د٣غٔزش ٝ ،ّ1118ك ٢حُغ٘ٞحص حُغخروش٣ ُْ ،ظْ طٌٓ ٖ٣ٞخظض ُؼش٣زش حُذخَ كٛ ٢ز ٙحُوٞحثْ
حُٔخُ٤ش.
ة -انٕػغ انضكٕٖ
هذٓض حُششًش حالهشحس حُضًُ ٟٞلظشس حالػ٘ ٢ػشش شٜشح حأل ٠ُٝحُٔ٘ظ٤ٜش ك ّ1111 ٞ٤ٗٞ٣ 11 ٢حُ ٠حُ٤ٜجش حُؼخٓش ُِضًخس ٝػش٣زش حُذخَ ("حُ٤ٜجش").
ٝهذٓض حُششًش اهشحسٛخ حُضًٝ ٟٞحُؼش٣زُِ ٢لظشس حُـِ٣ٞش ٖٓ  8كزشح٣ش  ّ1111اُ 11 ٠د٣غٔزش ُِٝ ّ1111غ٘ٞحص ٖٓ  ّ1114حُّ1117 ٢
ٝكظِض ػِ ٠شٜخدس صًخس ٓو٤ذس.
حطذسص حُ٤ٜجش حُؼخٓش ُِضًخس ٝػش٣زش حُذخَ حُشرؾ حُٜ٘خثُِ ٢غ٘ٞحص ٖٓ  ّ1111حُ ّ1114 ٢ؽخُزض كٜ٤خ حُششًش ربُظضحّ صًخس حػخك ٢رٔزِؾ
 ٕٞ٤ِٓ 11.545لاير عؼٞدٝ .١هذٓض حُششًش حػظشحػخ ػِ ٠سرؾ حُ٤ٜجش ٝطؼظوذ حالدحسس حٕ ٗظ٤ـش حالػظشحع عظٌ ٕٞك ٢طخُق حُششًشٝ .رخُظخُُْ ٢
٣ظْ طٌٓ ٖ٣ٞخظض ُِضًخس كٛ ٢ز ٙحُوٞحثْ حُٔخُ٤ش.
خالٍ ػخّ  ،1117هذٓض حُششًش حػظشحػخ ً اُُ ٠ـ٘ش حالعظج٘خف رشؤٕ حُضًخس ٝحُؼش٣زش ػذ هشحس ُـ٘ش حالػظشحع حُٔزذثُ ٢ألػٞحّ ٖٓ  1111اُ٠
ٝ 1114هذٓض ػٔخٕ رٌ٘ ٢رٔزِؾ  ٕٞ٤ِٓ 11.545لاير عؼٞدٝ ١حُٔظؼِن رخإلُظضحٓخص حُضً٣ٞش حإلػخك٤ش.
طْ حكظغخد حُٞػخء حُضً ١ٞحعظ٘خدح ً اُ ٠ك ْٜحُششًش ألٗظٔش حُضًخس حُٔؼٔ ٍٞرٜخ ك ٢حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد .١طخؼغ حٗظٔش حُضًخس اُ ٠طلغ٤شحص
ٓخظِلش ٝحُشرٞؽ حُظ ٢عظظذسٛخ حُ٤ٜجش هذ طخظِق ػٖ حالهشحسحص حُضً٣ٞش حُٔوذٓش ٖٓ هزَ حُششًشٝ .طـزن حُضًخس ػِ ٖٓ %81 ٠حُٔغخ ٖ٤ٔٛرٔ٘٤خ
طـزن حُؼش٣زش ػِ ٖٓ %19 ٠حُٔغخ.ٖ٤ٔٛ
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -88سأط انًبل
رِؾ سأط حُٔخٍ حُٔظشف رٝ ٚحٌُٔظظذ ٝحُٔذكٞع  ٕٞ٤ِٓ 111لاير عؼٞدٓ ١وغْ اُ ٕٞ٤ِٓ 11 ٠ع ْٜهٔ٤ش حُغ ْٜحُٞحكذ  11لاير عؼٞد.١
رظخس٣خ ٓ 9خ ،1118 ٞ٣أٝطٓ ٠ـِظ حإلدحسس رظخل٤غ سأط ٓخٍ حُششًش ٖٓ  ٕٞ٤ِٓ 111لاير عؼٞد ١اُ ٕٞ٤ِٓ 111 ٠لاير عؼٞدٓ ١وغٔش اُ11 ٠
ِٓ ٕٞ٤ع ْٜػٖ ؽش٣ن اهلخُٜخ ٓغ حُخغخثش حُٔظشحًٔش .ك ٢حؿظٔخع حُـٔؼ٤ش حُؼٔ٤ٓٞش ؿ٤ش حُؼخد٣ش (حالؿظٔخع حُؼخٗ )٢حُٔ٘ؼوذ ك 16 ٢سٓؼخٕ ٛ 1419ـ
حُٔٞحكن ٝ ،ّ 1118 ٞ٤ٗٞ٣ 11حكن حُٔغخ ٕٞٔٛك ٢حُششًش ػِٛ ٠زح حُظخل٤غ ٝحُظـ٤شحص حُٔـِٞرش ك ٢ػوذ طؤع٤ظ حُششًش حُٔظؼِوش رزُي ،ر٘خ ًء ػِ٠
رُي ،كوذ طْ طخل٤غ سأط حُٔخٍ ٝحُخغخثش حُٔظشحًٔش رٔزِؾ  ٕٞ٤ِٓ 111لاير عؼٞد .١طْ طخل٤غ سأط حُٔخٍ ٖٓ خالٍ طخل٤غ عٝ ْٜحكذ ٖٓ ًَ
عٔ٣ ٖ ٤ٜٔظٌِٜٔخ حُٔغخ .ْٛإ حُـشع ٖٓ طخل٤غ سأط حُٔخٍ  ٞٛاػخدس ٌِ٤ٛش سأط ٓخٍ حُششًش ٖٓ أؿَ حالٓظؼخٍ ُٔظـِزخص هخٗ ٕٞحُششًخصُٖ .
٘ٛ ٌٕٞ٣خى طؤػ٤ش ُظخل٤غ سأط حُٔخٍ ػِ ٠حالُظضحٓخص حُٔخُ٤ش ُِششًش.
ك 15 ٢سر٤غ حألٛ1419 ٍٝـ حُٔٞحكن  11د٣غٔزش  ،ّ1117أٝطٓ ٠ـِظ حإلدحسس رض٣خدس سأط ٓخٍ حُششًش ٖٓ خالٍ اطذحس أع ْٜكوٞم أ٣ُٞٝش
رؤ٤ش اؿٔخُ٤ش  ٕٞ٤ِٓ 111لاير عؼٞد .١رظخس٣خ ٞٗ 1ٝ ّ1118 ٞ٤ُٞ٣ 11كٔزش  ّ1118كظِض حُششًش ػِٞٓ ٠حكوش ٖٓ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر٢
حُغؼٞد٤ٛٝ ١جش عٞم حُٔخٍ ػِ ٠حُظٞحُ .٢ك 11 ٢د٣غٔزش ٝ ،ّ1118حكن حُٔغخ ٕٞٔٛك ٢حؿظٔخع حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ؿ٤ش حُؼخد٣ش ػِ ٠ص٣خدس سأط حُٔخٍ
رٔوذحس  ٕٞ٤ِٓ 111لاير عؼٞد ٖٓ ١خالٍ اطذحس أع ْٜكوٞم أ٣ُٞٝش ٖٓ خالٍ ػشع ع ٌَُ ٖ٤ٜٔعٝ ْٜحكذ ٔ٣ظٌِ ٚحُٔغخ .ْٛالكوخ ً ُٜ٘خ٣ش حُؼخّ ،طْ
حالٗظٜخء ٖٓ اؿشحءحص اطذحس أع ْٜكوٞم حأل٣ُٞٝش ٝطْ ا٣ذحع سأط حُٔخٍ حإلػخك ٢ك٘٣ 16 ٢خ٣ش ًٔ .ّ1119خ ك ٢طخس٣خ حُٔٞحكوش ػِٛ ٠ز ٙحُوٞحثْ
حُٔخُ٤ش ،طو ّٞحُششًش ربٜٗخء حإلؿشحءحص حُٜ٘خث٤ش حُوخٗ٤ٗٞش رٔخ ك ٢رُي طلذ٣غ شٜخدس حُغـَ حُظـخسُِ ١ششًشٝ ،حُ٘ظخّ حألعخعٝ ٢ؿ٤ش رُي ٖٓ
حإلؿشحءحص حُوخٗ٤ٗٞش.
 -81إداسح سأط انًبل
طلذد حألٛذحف ٖٓ هزَ حُششًش ُِللخف ػِٗ ٠غذ سأط ٓخٍ ؿ٤ذس ٖٓ أؿَ دػْ أٛذحف أػٔخُٜخ ٝص٣خدس هٔ٤ش حُؼٞحثذ ُِٔغخ.ٖ٤ٔٛ
طذ٣ش حُششًش ٓظـِزخص سأط ٓخُٜخ ٖٓ خالٍ طو ْ٤٤أٝؿ ٚحُوظٞس رٓ ٖ٤غظ٣ٞخص سأط حُٔخٍ حُٔظشف رٜخ ٝحُٔـِٞرش ػِ ٠أعخط ٓ٘ظظْ٣ .ظْ اؿشحء
طؼذ٣الص ػِٓ ٠غظ٣ٞخص سأط حُٔخٍ حُلخُ٤ش ك ٢ػٞء حُظـ٤شحص ك ٢فشٝف حُغٞم ٝخظخثض ٓخخؽش ٗشخؽخص حُششًش ٖٓ .أؿَ حُللخف ػٌَِ٤ٛ ٠
سأط حُٔخٍ أ ٝطؼذ ،ِٚ٣هذ طو ّٞحُششًش رظؼذ َ٣طٞص٣ؼخص حالسرخف حُٔذكٞػش ُِٔغخ ٖ٤ٔٛأ ٝاطذحس أع٣ .ْٜشٓ ٟـِظ حإلدحسس ،حٕ حُششًش ُْ طٔظؼَ
رخٌُخَٓ ُٔظـِزخص سأط حُٔخٍ حُظ ٢كشػض ٖٓ حُخخسؽ خالٍ حُغ٘ش حُٔخُ٤ش حُزحص حُظِش رٜز ٙحُوٞحثْ حُٔخُ٤ش .ك 11 ٢سٓؼخٕ ٛ1419ـ حُٔٞحكن 17
ٓخ ،1118 ٞ٣طِوض حُششًش خـخرخ ً ٖٓ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ١كٔ٤خ ٣ظؼِن رظؼِ٤ن اطذحس طؤٓ ٖ٤ؽز ٢ؿذ٣ذ أ ٝطـذ٣ذ طؤٓ ٖ٤ؽز ٢هخثًْٔ .خ ؽِزض
ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ٖٓ ١حُششًش طؼٓ ٖ٤٤غظشخس ٓؼظٔذ ُذسأعش أعزخد ػؼق حُٔشًض حُٔخُٝ ٢حُظٞط٤ش رلُِ ٍٞظلغ ٖ٤حُٞػغ .هخٓض
حُششًش رظوذ ْ٣حُظوش٣ش ًٔخ أطذس ٙحُٔغظشخس حُٔؼًٔ ٖ٤خ ٓ ٞٛـِٞد ٖٓ هزَ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد.١
ك 1118 ٞ٤ُٞ٣ 18 ٢حُٔٞحكن  5ر ٝحُوؼذس ٛ1419ـ ،حعظِٔض حُششًش خـخرخ ً ٖٓ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ١رخظٞص أٝؿ ٚحُوظٞس حُٔخد٣ش ك٢
اؿشحءحص طو ْ٤٤حُٔخخؽش ،حُلًٔٞش ،حُظخـ٤ؾ ُِـٞحسة ٝر٤جش حُشهخرش حُذحخِ٤ش ٖٓ ر ٖ٤أٓٞس أخش .ٟؽخُزض ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ١حُششًش
رظؼٓ ٖ٤٤غظشخس ٓغظوَ ٓؼظٔذ ٖٓ هزِٜخ ك ٢ؿؼ ّٞ٣ 15 ٕٞػَٔ ٝطوذ ْ٣حُظوش٣ش حُٔـِٞد ٝحُظٞط٤ش رلُِ ٍٞظلغ ٖ٤حُٞػغ ك ٢ؿؼّٞ٣ 61 ٕٞ
ػَٔ .طْ حُظؼخهذ ٓغ حُٔغظشخس ٝهخٓض حُششًش رظوذ ْ٣حُظوش٣ش ًٔخ أطذس ٙحُٔغظشخس حُٓ ٠ئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد.١
الكوخ ً ُٜ٘خ٣ش حُؼخّ ،ك٘٣ 14 ٢خ٣ش  ،ّ1119طِوض حُششًش خـخرخ ً ٖٓ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد ١رشكغ حإل٣وخف حُٔلشٝع ػِ ٠أػٔخٍ حالًظظخد.
 -82أدذاس الدمخ
ك ٢أػوخد  11د٣غٔزش  ،1118حٗظٜض حُششًش ٖٓ حإلؿشحءحص حُٔظؼِوش رض٣خدس سأط حُٔخٍ رٔزِؾ  ٕٞ٤ِٓ 111لاير عؼٞد ٖٓ ١خالٍ اطذحس أعْٜ
كوٞم أ٣ُٞٝشٝ .هذ طْ ا٣ذحع سأط حُٔخٍ حإلػخك ٢رظخس٣خ ٘٣ 16خ٣ش  .1119رؼذ حعظ٤لخء ؿٔ٤غ حإلؿشحءحص حُوخٗ٤ٗٞش ،ع٤زِؾ سأط ٓخٍ حُششًش 111
ِٓ ٕٞ٤لاير عؼٞدٌٗٞٓ ١ش ٖٓ  ٕٞ٤ِٓ 11ع .ْٜك٘٣ 14 ٢خ٣ش  ،1119طِوض حُششًش خـخرخ ً ٖٓ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد٣ ١ل٤ذ رشكغ حإل٣وخف
حُٔلشٝع كٓ 17 ٢خٝ 1118 ٞ٣طغٔق ُِششًش رخُو٤خّ رؤػٔخٍ طـخس٣ش ؿذ٣ذس.
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شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -83انخغبسح نهغٓى
طْ حكظغخد (حُخغخسس) ُِغ ْٜرظوغ ْ٤طخك( ٢حُخغخسس) ُِغ٘ش ػِ ٠حُٔظٞعؾ حُٔشؿق ُؼذد حألع ْٜحُؼخد٣ش حُٔظذسس ٝحُوخثٔش ُِغ٘ش .هخٓض حُششًش
رظخل٤غ سأط حُٔخٍ ػٖ ؽش٣ن اهلخُٓ ٚغ حُخغخثش حُٔظشحًٔش (ا٣ؼخف ٗٝ ،)11ظ٤ـش ُزُي كبٕ حُٔظٞعؾ حُٔشؿق ُؼذد حألع ْٜحُؼخد٣ش حُٔظذسس ٝحُوخثٔش
ك ٢حُغ٘ش حُغخروش طْ اػخدس حكظغخر٤ُ ٚظزق  ٕٞ٤ِٓ 11عٝ ْٜرخُظخُ ٢طْ حػخدس حكظغخد حُخغخسس ٌَُ ع.ْٜ
 -84يظشٔفبد ػًٕيٛخ ٔإداسٚخ

8132

ػًهٛبد انزبيٍٛ
طٌخُ٤ق حُٔٞفلٖ٤
حالعظٜالى (حال٣ؼخف )11
اؽلخء (حإل٣ؼخف )11
ٓظشٝكخص حإل٣ـخس
أطؼخد هخٗ٤ٗٞش ٤ٜ٘ٓٝش
طٌخُ٤ق اطالف ٝط٤خٗش
ٓظشٝكخص طغ٣ٞن
ٓظشٝكخص أخشٟ

1117
انف لاير عؼٕد٘
163814
484
13971
13161
919
13114
155
13417
473166

117314
213
128
341
37414
87241
213
17,11
217,41

ػًهٛبد انًغبًٍْٛ
أطؼخد هخٗ٤ٗٞش ٤ٜ٘ٓٝش
ٓظشٝكخص ٓظؼِوش رخالعظؼٔخس
حشظشحًخص
حطؼخد ُـخٕ
أخشٟ

8132
انف لاير عؼٕد٘

1117
حُق لاير عؼٞد١

87314
813
142
31
222
17311

657
111
151
78
46
13161

 -8,إداسح انًخبؽش
طٌٖٔ حُٔخخؽش كٗ ٢شخؽخص حُششًش رشٌَ ٓظؤطَ  ٌُٖٝطذحس ػٖ ؽش٣ن ػِٔ٤خص حُظلذ٣ذ حُٔغظٔشس ،حُو٤خط ٝحُٔشحهزش ٝحُٜذف ٖٓ رُي  ٞٛطلذ٣ذ
حُخـش ٝحُغ٤ـشس ػِ .ٚ٤إ ػِٔ٤خص ادحسس حُٔخخؽش طٌ ٕٞؿٛٞش٣ش ك ٞٔٗ ٢حُششًش ػِٔخ ً رؤٕ أ ١كشد ك ٢حُششًش ٣ظلَٔ حُٔغئُ٤ش طـخ ٙحُٔخخؽش حُظ٠
طظؼشع ُٜخ كذٝد حخظظخطخطٓٝ ٚغئُ٤ظ .ٚطظٔؼَ ع٤خعش حُششًش كٓ ٢شحهزش ٓخخؽش حالػٔخٍ ٖٓ خالٍ ػِٔ٤خص حُظخـ٤ؾ حالعظشحط٤ـ.٢
طذسط حإلعظشحط٤ـ٤ش طؤػ٤ش فشٝف حُغٞم ٝحُخزشحص حُٔظٞكشس ػِ ٠حُٔخخؽش حُٔظؤطِش حُظ ٢طظؼشع ُٜخ حُششًش.
ْٛكم إداسح انًخبؽش

ٓـِظ حالدحسس:

إ ٓـِظ حإلدحسس ٓغئ ٍٝػٖ حُٜ٘ؾ حُشخَٓ إلدحسس حُٔخخؽش ٝحُٔٞحكوش ػِ ٠حعظشحط٤ـ٤خص ٓٝزخدة ادحسس حُٔخخؽش.

ُـ٘ش حُظذه٤ن:
٣ظْ طؼُ ٖ٤٤ـ٘ش حُظذه٤ن ٖٓ هزَ ٓـِظ حإلدحسس .طغخػذ ُـ٘ش حُظذه٤ن حُٔـِظ ك ٢حُو٤خّ رٔغئ٤ُٝخط ٚكٔ٤خ ٣ظؼِن رظو ْ٤٤ؿٞدس ٝعالٓش حُظوخس٣ش حُٔخُ٤ش ،ادحسس
حُٔخخؽشٓ ،شحؿؼش حُلغخرخص ٝعالٓش حُؼٞحرؾ حُذحخِ٤ش ُِششًش٣ .ظْ طِخ٤ض حُٔخخؽش حُظ ٢طٞحؿٜٜخ حُششًش ٝحُـش٣وش حُظ٣ ٢ظْ رٜخ طخل٤ق ٛزٙ
حُٔخخؽش ٖٓ هزَ حإلدحسس أدٗخ.ٙ
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شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -8,إداسح انًخبؽش (رزًخ)
يخبؽش انزأيٍٛ
ٓخخؽش حُظؤٓٓ ٢ٛ ٖ٤خخؽش إٔ حُٔـخُزخص حُلؼِ٤ش حُٔغظلوش ُلخِٓٝ ٢ػخثن حُظؤٓ ٖ٤طظـخٝص حُؤ٤ش حُذكظش٣ش الُظضحٓخص حُظؤٓ .ٖ٤حُٜذف ٖٓ ػِٔ٤خص حُظؤٖٓ٤
 ٞٛػٔخٕ ٝؿٞد حكظ٤خؽ٤خص ًخك٤ش ُظــ٤ش ٛز ٙحالُظضحٓخص .طذ٣ش ػِٔ٤خص حُظؤٓٛ ٖ٤ز ٙحُٔخخؽش ٖٓ خالٍ ػٔخٕ إٔ ٣ظْ حُظــ٤ش ٖٓ خالٍ اػخدس حُظؤٖٓ٤
حُٔ٘خعذ ُظو٤٤ذ أهظ ٠خغخسس ٓغظلوش حُذكغ ألٓ ١ـخُزش كشد٣ش .ال طظذس حُششًش ع ٟٞػوٞد هظ٤شس حألؿَ ال طظـخٝص ع٘ش ٝحكذس كٔ٤خ ٣ظؼِن
رخُٔخخؽش حُـز٤ش.
ٓوذحس حُٔـخُزخص ٓٝذ ٟطٌشحسٛخ
 ٌٖٔ٣إٔ ٣ظؤػش ٓوذحس حُٔـخُزخص ٓٝذ ٟطٌشحسٛخ رؼذس ػٞحَٓ .حُششًش ال طٌلَ اال حُٔخخؽش حُـز٤ش .طْ طظٔ ْ٤حُظؤٓ ٖ٤حُـزُ ٢ظؼ٣ٞغ كخِٓ ٢حُٞػخثن
ػٖ حُٔظخس٣ق حُٔظٌزذس ك ٢ػالؽ ٓشع ،طؼذ أ ٝاطخرش٣ .ظْ طوذ ْ٣حُظؤٓ ٖ٤حُـز ٢رشٌَ أعخعُِ ٢ؼٔالء ٖٓ حُششًخص ٣ٝظْ طــ٤ش ػذد ًز٤ش ٖٓ
حألشخخص رٔٞؿذ ٝػ٤وش حُظؤٓ٣ .ٖ٤ظْ ػخدس ً ٓؼخُـش حُٔـخُزخص ٝطغ٣ٞظٜخ خالٍ ػخّ ٝحكذ ٖٓ ٝهٞع حُلذع حُٔئٖٓٛ .زح ٣غخػذ ػِ ٠حُظخل٤ق ٖٓ
ٓخخؽش حُظؤٓ.ٖ٤
حُظشً٤ض حُــشحكُِٔ ٢خخؽش:
٣ظشًض حُطؼسع ُٓخخؽش حُطؤٓ ٕ٣حُخخطش رلخِٓٝ ٢ػخثن حُشسﮐش ك ٢حُُٓٓﮐش حُؼسر٣ش حُعؼٝد٣ش.
حُٔشحؿؼش حالًظٞحس٣ش حُٔغظوِش ُِٔـخُزخص ٝحكظ٤خؽ٤خص حُٔـخُزخص:
خز٤شح ٓغظوالً ٣و ّٞربؿشحء ٓشحؿؼخص دٝس٣ش ُ٘ٔخرؽ حُٔـخُزخص ٝحُٔـخُزخص حُٔظٞهؼش رخإلػخكش
ُٔض٣ذ ٖٓ حُظخل٤ق ٖٓ ٓخخؽش حُظؤٓ ،ٖ٤طغظخذّ حُششًش
ً
اُ ٠حُظلون ٖٓ طلش حكظ٤خؽ٤خص حُٔـخُزخص حُٔذسؿش ك ٢هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ ٢كٜٗ ٢خ٣ش حُؼخّ.
حالكظشحػخص حُشث٤غ٤ش
حالكظشحع حألعخع ٢حُز٣ ١غظ٘ذ اُ ٚ٤حُظوذ٣شحص ٗ ٞٛغزش حُخغخسس حُٜ٘خث٤ش حُٔوذسس ُِششًش .طْ طلذ٣ذ حُخغخسس حُٜ٘خث٤ش رخعظخذحّ حألعخُ٤ذ حالًظٞحس٣ش
روذس ٓخ ٌٖٔ٣طـز٤و.ٚ
حألٓٞس حُلغخعش:
٣ظْ اؿشحء حُظلِ َ٤أدٗخُ ٙظلشًخص ٓلظِٔش رشٌَ ٓؼو ٍٞك ٢حالكظشحػخص حُشث٤غ٤ش ٓؼَ ٗغزش حُخغخسس حُٜ٘خث٤ش ٓغ روخء ؿٔ٤غ حالكظشحػخص حألخش ٟػخرظش
ٓٔخ ٞ٣ػق حُظؤػ٤ش ػِ ٠طخك ٢حُٔـِٞرخص ٝطخك ٢حُخغخسس ُِغ٘ش.

يؼذل انخغبسح انُٓبئٛخ – ػًهٛبد انزبيٍٛ
نهغُخ انًُزٓٛخ ف 13 ٙدٚغًجش 8132
ُِغ٘ش حُٔ٘ظ٤ٜش ك 11 ٢د٣غٔزش 1117

انزغٛش ف ٙاالفزشاػبد

انزأثٛش ػهٗ انًطهٕثبد
انف لاير عؼٕد٘

انزأثٛش ػهٗ طبف ٙانخغبسح نهغُخ

± 35
± 35

± 387314
± 83754

± 337131
± 63845

يخبؽش إػبدح انزأيٍٛ
ًٔخ  ٞٛحُلخٍ ُذ ٟششًخص حُظؤُٓٝ ٖ٤ظوِ َ٤حُظؼشع ُِٔخخؽش حُٔخُ٤ش حُ٘خطـش ػٖ حُض٣خدس ك ٢ػذد حُٔـخُزخص حُٔذكٞػش طو ّٞحُششًش ك ٢ع٤خم ٗشخؽٜخ
حُٔؼظخد ربرشحّ ػوٞد ٓغ أؽشحف أخش ٟألؿشحع اػخدس حُظؤٓ .ٖ٤إ ٛز ٙحُظشط٤زخص طئٖٓ ط٘ٞع أًؼش ك ٢حألػٔخٍ ٝطغٔق ُإلدحسس رٔشحهزش حُخغخثش
حُٔلظِٔش حُظ ٢هذ ط٘شؤ ػٖ حُٔخخؽش حٌُز٤شس ٝطئٖٓ هذسحص ٗٔ ٞاػخك٤ش .طْ ؿٔ٤غ اػخدس حُظؤٓ ٖ٤رٔٞؿذ ػوٞد اخظ٤خس٣ش ٝحُلظض ٝحُلخثغ.
ػالٝس ػِ ٠رُيُٝ ،ظوِ َ٤طؼشػٜخ ُخغخثش ًز٤شس ٗظ٤ـش حػغخس ٓؼ٤ذ ١حُظؤٓ .ٖ٤كبٕ حُششًش طو ّٞرظو ْ٤٤حُٞػغ حُٔخُُٔ ٢ؼ٤ذ ١حُظؤٓٝ ٖ٤طشًض ٓخخؽش
حالثظٔخٕ حُ٘خطـش ػٖ حُٔ٘خؽن حُــشحك٤ش ٝحألٗشـش حُٔٔخػِش ُٔؼ٤ذ ١حُظؤُِٓ ٌٕٞ٣ .ٖ٤ششًش طشط٤زخص كخثغ حُخغخسس ٓغ ششًش اػخدس طؤٓ ٖ٤كخطِش ػِ٠
طظ٘٤ق " أ أ٣ ."-ــ ٢طشط٤ذ اػخدس حُظؤٓٛ ٖ٤زح ؿٔ٤غ حُؼوٞد حُلشد٣ش ٝحُـٔخػ٤ش حُظخدسس ػٖ ػِٔ٤خص حُظؤٓ ٖ٤ك ٢حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش.
إ حُظؼشع ُٔخخؽش حالثظٔخٕ كٔ٤خ ٣ظؼِن رلظش ٓؼ٤ذ حُظؤٓ ٖٓ ٖ٤حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞشٝ ،حُٔـخُزخص حُٔظٌزذس ٝؿ٤ش حُٔزِؾ ػٜ٘خ ٝحكظ٤خؽ٤خص ػـض
حألهغخؽ ٣زِؾ  8.571أُق لاير عؼٞد 11( ١د٣غٔزش  798 :1117أُق لاير عؼٞد.)١
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شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -8,إداسح انًخبؽش (رزًخ)
انًخبؽش انًزؼهمخ ثبألَظًخ
طخؼغ ػِٔ٤خص حُششًش أ٣ؼخ ً ُٔظـِزخص أٗظٔش حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش .إ ٛز ٙحألٗظٔش ال طوؼ ٢كوؾ رخُلظ ٍٞػِ ٠حُٔٞحكوش ػِ ٠حألٗشـش
ٓٝشحهزش ٛز ٙحألٗشـش رَ اٜٗخ طلشع رؼغ حُوٞ٤د (ٓؼَ ًلخ٣ش سأط حُٔخٍ) ُظوِٓ َ٤خخؽش حُظؼؼش ك ٢عذحد حالُظضحٓخص ٝحالػغخس ٖٓ ؿخٗذ ششًخص
حُظؤُٓٞٔ ٖ٤حؿٜش أٓ ١ـِٞرخص ؿ٤ش ٓظٞهؼش كخٍ ٗشٞثٜخ.
يخبؽش اإلؽبس انزُظًٙٛ
طخؼغ ػِٔ٤خص حُششًش ُٔظـِزخص ط٘ظ٤ٔ٤ش ك ٢حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣شٝ .ال ط٘ض ٛز ٙحُِٞحثق ػِ ٠حُٔٞحكوش ػِ ٠حألٗشـش ٝسطذٛخ كلغذ ،رَ
طلشع أ٣ؼًخ رؼغ حألكٌخّ حُظو٤٤ذ٣ش (ٓؼَ ًلخ٣ش سأط حُٔخٍ) ُظوِٓ َ٤خخؽش حُظوظ٤ش ٝحإلػغخس ٖٓ ؿخٗذ ششًخص حُظؤٓ ٖ٤ك ٢حُٞكخء رخالُظضحٓخص ؿ٤ش
حُٔظٞهؼش ػ٘ذ فٜٞسٛخ.
إداسح يخبؽش سأط انًبل (انًالءح انًبنٛخ)
٣ظْ طلذ٣ذ ٝط٘ظٓ ْ٤ظـِزخص سأط حُٔخٍ ٖٓ هزَ ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد٣ .١ظْ ٝػغ ٛز ٙحُٔظـِزخص ُؼٔخٕ ٛخٓش ٓالءس ٓخُ٤ش ًخك٤ش٣ .ظْ ٝػغ
أٛذحف اػخك٤ش ٖٓ هزَ حُششًش ُِللخف ػِٗ ٠غذ سأط حُٔخٍ حُغِٔ٤ش ٖٓ أؿَ دػْ أٛذحف أػٔخُٜخ ٝطؼظ ْ٤ه ْ٤حُؼٞحثذ ُِٔغخ.ٖ٤ٔٛ
طذ٣ش حُششًش ٓظـِزخص سأط ٓخُٜخ ٖٓ خالٍ طو ْ٤٤أٝؿ ٚحُوظٞس رٓ ٖ٤غظ٣ٞخص سأط حُٔخٍ حُٔظشف رٜخ ٝحُٔـِٞرش ػِ ٠أعخط ٓ٘ظظْ٣ .ظْ اؿشحء
طؼذ٣الص ػِٓ ٠غظ٣ٞخص سأط حُٔخٍ حُلخُ٤ش ك ٢ػٞء حُظـ٤شحص ك ٢فشٝف حُغٞم ٝخظخثض ٓخخؽش أٗشـش حُششًش.
طِخض حُٔؼِٓٞخص حُظخُ٤ش حُلذ حألدُٗ ٠شأط حُٔخٍ حُظ٘ظُِ ٢ٔ٤ششًش:

1118
أنف لاير عؼٕد٘

حُلذ حألدٗ ٖٓ ٠سأط حُٔخٍ حُ٘ظخٓ٢

813,
أُق لاير عؼٞد١
8117111

1113111

انًخبؽش انًبنٛخ
طظٔؼَ حألدٝحص حُٔخُ٤ش حُشث٤غ٤ش ُِششًش ك ٢حُ٘وذ ٓٝخ ك ٢كٌٔٝ ،ٚدحثغ حُٔشحرلش ،حألهغخؽ حُٔغظلوش حُوزغٓ ،ذ ٕٞ٘٣اػخدس حُظؤٓٓ ،ٖ٤زخُؾ ٓغظلوش
أخش ،ٟحعظؼٔخسحصٓ ،زخُؾ ٓغظلوش ٖٓ أؽشحف رحص ػالهشٓ ،زخُؾ ٓغظلوش ٖٓ ػِٔ٤خص حُظؤٓٓ ،ٖ٤ـخُزخص ٓغظلوشٓ ،ـِٞرخص ٓظٌزذس ٣ ُْٝظْ حإلرالؽ
ػٜ٘خ ،أسطذس اػخدس حُظؤٓٓ ٖ٤غظلوش حُذكغ ،حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ُؼِٔ٤خص حُٔغخ ،ٖ٤ٔٛحُٔزخُؾ حُٔغظلوش ألُـشحف رحص ػالهش ٝرؼغ حُٔـِٞرخص حألخش.ٟ
ال طذخَ حُششًش كٓ ٢ؼخٓالص ٓشظوش .طظٔؼَ حُٔخخؽش حُشث٤غ٤ش حُ٘خشجش ػٖ حألدٝحص حُٔخُ٤ش ُِششًش كٓ ٢خخؽش أعؼخس حُغٞمٓ ،خخؽش أعؼخس حُؼُٔٞش،
ٓخخؽش حُؼٔالص حألؿ٘ز٤شٓ ،خخؽش حالثظٔخٕ ٓٝخخؽش حُغُٞ٤ش٣ .شحؿغ ٓـِظ حإلدحسس ٞ٣ٝحكن ػِ ٠ع٤خعخص ادحسس ًَ ٖٓ ٛز ٙحُٔخخؽش ٣ٝظْ طِخ٤ظٜخ
أدٗخ:ٙ
يخبؽش عؼش انغٕق
ٓخخؽش أعؼخس حُغٞم ٓ ٢ٛخخؽش طوِذ هٔ٤ش أدحس ٓخُ٤ش ٗظ٤ـش ُِظـ٤شحص ك ٢أعؼخس حُغٞم.
طظؼشع ػِٔ٤خص حُٔغخُٔ ٖ٤ٔٛخخؽش حُغٞم كٔ٤خ ٣ظؼِن رخإلعظؼٔخسحص حُٔؤ٤ش رخُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ حُخخطش ر .ْٜإ حُظـ٤ش ك ٢حُؤ٤ش
حُؼخدُش ُإلعظؼٔخسحص حُٔؤ٤ش رخُؤ٤ش حُؼخدُش ٖٓ خالٍ هخثٔش حُذخَ ر٘غزش ٓ ،:5غ روخء ؿٔ٤غ حُٔظـ٤شحص حألخش ٟػخرظش ،ع٤ئػش ػِ ٠ػِٔ٤خص حُٔغخٖ٤ٔٛ
رٔزِؾ  185أُق لاير عؼٞد 181 :1117( ١أُق لاير عؼٞد.)١
يخبؽش َغجخ انؼًٕنخ
ط٘شؤ ٓخخؽش ٗغزش حُؼُٔٞش ٖٓ حكظٔخُ٤ش إٔ طئػش حُظـ٤شحص كٗ ٢غزش حُؼُٔٞش ػِ ٠حُشرل٤ش حُٔغظوزِ٤ش أ ٝحُؤ٤ش حُؼخدُش ُألدٝحص حُٔخُ٤ش .طظؼشع حُششًش
ُٔخخؿش ٗغزش حُؼُٔٞش ػِٝ ٠دحثغ حُٔشحرلش حُخخطش رٜخ ٝحإلعظؼٔخسحص حُٔلظلق رٜخ كظ ٠طخس٣خ حإلعظلوخم .طو ّٞحُششًش رب٣ذحع ٝدحثغ حُٔشحرلش حُظ٢
 ٌٖٔ٣طلو٤وٜخ ك ٢ؿؼ ٕٞػالػش أشٜش أ ٝأًؼش ٖٓ ػالػش أشٜش ،رخعظؼ٘خء حُٞدحثغ حُٔو٤ذس حُظِ٣ ٢ضّ حالكظلخف رٜخ ٝكوًخ ُِٞحثق حُٔؼٔ ٍٞرٜخ ك ٢حٌُِٔٔش
حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش ،رل٤غ ال طلظَ حُششًش ػِ ٠أ ١ػُٔٞش ػِٜ٤خ .طذ٣ش حإلدحسس ٓخخؽش ٗغزش حُؼُٔٞش ػٖ ؽش٣ن ٓشحهزش حُظـ٤شحص كٗ ٢غزش حُؼٔٞالص
رخُؼٔالص حُظ٣ ٢ظْ رٜخ ا٣ذحع ٝدحثؼٜخ٣ .ظْ ادحسس حالعظؼٔخسحص حُٔلظلق رٜخ كظ ٠حالعظلوخم ٖٓ هزَ ٓذ٣ش حُٔللظش حُٔظٞكشس.
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -8,إداسح انًخبؽش (رزًخ)
يخبؽش َغجخ انؼًٕنخ (رزًخ)
كٔ٤خ  ٢ِ٣طلخط َ٤طٞحس٣خ حعظلوخم حُلجخص حُشث٤غ٤ش ُألٝسحم حُٔخُ٤ش حُظ ٢طلَٔ ػُٔٞش ك 11 ٢د٣غٔزش:
ػًهٛبد انًغبًٍْٛ
8132
ٔدائغ يشاثذخ
اعزثًبساد يذزفع ثٓب دزٗ
ربسٚخ االعزذمبق
1117
ٝدحثغ ٓشحرلش
حعظؼٔخسحص ٓلظلق رٜخ كظ٠
طخس٣خ حالعظلوخم

أكثش يٍ
عُخ
انف لاير عؼٕد٘

الم يٍ ثالس
أشٓش

ثالس أشٓش إنٗ
عُخ ٔادذح

217833

287228

-

ال ٕٚجذ أجم
يذذد

انًجًٕع

-

381711,

-

-

37111

-

37111

217833

287228

37111

-

382711,

196

1143861

-

-

1153159

-

163851

-

163851

1143861

163851

-

161,111

196

ُْ ُ ٌٖ٣ذ ٟػِٔ٤خص حُظؤٓ ٖ٤أ ١أط ٍٞطلَٔ ػُٔٞش ًٔخ ك 11 ٢د٣غٔزش  .1117ٝ 1118طْ طلذ٣ذ حعظلوخم حُٞدحثغ ػِ ٠أعخط حُلظشس حُٔظزو٤ش ،ك٢
طخس٣خ هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ ،٢اُ ٠طخس٣خ حالعظلوخم حُظؼخهذ.١
كٔ٤خ ٗ ٢ِ٣غذ حُؼُٔٞش حُٔـزوش ػِ ٠حألدٝحص حُٔخُ٤ش حُظ ٢طذكغ ػِٜ٤خ ػُٔٞش ًٔخ ك 11 ٢د٣غٔزش:
8132

ػًهٛبد انًغبًٍْٛ
ٝدحثغ ٓشحرلش ٓغـِش رخُش٣خٍ حُغؼٞد١
حعظؼٔخسحص ٓلظلق رٜخ كظ ٠طخس٣خ حالعظلوخم

8.1,%
8.82%

1117
انف لاير عؼٕد٘
1.19%
1.51%

ُْ طوْ حُششًش رب٣ذحع ػٔالص ؿ٤ش حُش٣خٍ حُغؼٞد ،١طشَٔ حالعظؼٔخسحص حُٔلظلق رٜخ كظ ٠طخس٣خ حالعظلوخم ع٘ذحص ػٔالص ٓلِ٤ش ٝأؿ٘ز٤ش ٓؼخً.
طؼٌظ حُٔؼِٓٞخص حُظخُ٤ش دسؿش كغخع٤ش ػِٔ٤خص حُٔغخُِ ٖ٤ٔٛظـ٤شحص حُٔلظِٔش كٗ ٢غذ حُؼُٔٞش ٓغ ػزخص ًخكش حُٔظـ٤شحص حالخش:١
8132
انف لاير عؼٕد٘
ػًهٛبد انًغبًٍْٛ
13611
ص٣خدس كٗ ٢غذ حُؼٔٞالص رٔوذحس ٓخثش ٗوـش أعخط
37823
)(1,611
حٗخلخع كٗ ٢غذ حُؼٔٞالص رٔوذحس ٓخثش ٗوـش أعخط
)(37823

1117

يخبؽش انؼًالد األجُجٛخ
ٓخخؽش حُؼٔالص حألؿ٘ز٤ش ٓ ٢ٛخخؽش طوِذ هٔ٤ش أدحس ٓخُ٤ش رغزذ حُظـ٤شحص ك ٢أعؼخس طشف حُؼٔالص حألؿ٘ز٤ش .طؼظوذ حإلدحسس إٔ ٘ٛخى ٓخخؽش ػجِ٤ش
ُِخغخثش رغزذ طوِزخص أعؼخس حُظشف ك٤غ إٔ حُششًش طظؼخَٓ رشٌَ أعخع ٢رخُش٣خٍ حُغؼٞدٝ ١رخُذٝالس حألٓش .٢ٌ٣حُش٣خٍ حُغؼٞدٓ ١شرٞؽ رخُذٝالس
حألٓش.٢ٌ٣
يخبؽش االئزًبٌ
ٓخخؽش حالثظٔخٕ ٓ ٢ٛخخؽش ػذّ هذسس أكذ أؽشحف أدحس ٓخُ٤ش ػِ ٠حُٞكخء رخُظضحٓٝ ٚطغزز ٚك ٢طٌزذ حُـشف ح٥خش ُخغخسس ٓخُ٤ش .طغؼ ٠حُششًش اُ٠
ادحسس ٓخخؽش حالثظٔخٕ حُخخطش رٜخ كٔ٤خ ٣ظؼِن رخُؼٔالء ٖٓ خالٍ حطزخع ع٤خعش حُششًش ُِغ٤ـشس ػِ ٠حالثظٔخٕ ٓٝشحهزش حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ؿ٤ش حُٔغذدس
رشٌَ ٓغظٔش ٖٓ أؿَ طوِ َ٤طؼشع حُششًش ُِذ ٕٞ٣حُٔؼذٓٝش.
رخُ٘غزش ُـٔ٤غ كجخص حألدٝحص حُٔخُ٤ش حُظ ٢طلظلق رٜخ حُششًش ٌٕٞ٣ ،حُلذ حألهظُٔ ٠خخؽش حالثظٔخٕ  ٞٛحُؤ٤ش حُذكظش٣ش ًٔخ ٞٓ ٞٛػق ك ٢هخثٔش حُٔشًض
حُٔخُ٣ .٢ظشًض طؼشع حُششًش ُٔخخؽش حالثظٔخٕ رشٌَ أعخع ٢ك ٢حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش .طلظلق حُششًش رخُظؼشع ُِٔخخؽش ػٖٔ حُلذٝد .طْ
طؼٛ ٖ٤٤ز ٙحُلذٝد ػِ ٠أعخط أٗٞحع حُظؼشػخص ٝحُظظ٘٤ق حالثظٔخٗ ٢أ ٝحُٞػغ حُٔخُُِ ٢ـشف حُٔوخرَ .طعؼﯽ حُشسﮐش اُﯽ ادحسس ٓخخؽش حالثطٓخٕ
حُخخطش رٜخ كٓ٣خ ٣طؼُم رخألؽشحف حألخس ٕٓ ٟخالٍ ٝػغ ٝدحثغ ُد ٟرٗٝى رحص عٓؼش ؿ٣دس .طذخَ حُششًش ك ٢ػوٞد اػخدس طؤٓٓ ٖ٤غ أؽشحف
ٓؼظشف رٜخ ٝرحص ؿذحسس حثظٔخٗ٤ش (ٓظ٘لش كغذ حُلجش أ أ ٝأػِ.)٠
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -8,إداسح انًخبؽش (رزًخ)
٣ز ٖ٤حُـذ ٍٝحُظخُ ٢أهظ ٠طؼشع ُٔخخؽش حالثظٔخٕ ٌُٔٗٞخص هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ٢
1117

8132

ػًهٛبد انزأيٍٛ
ٗوذ ُذ ٟحُز٘ٞى (ح٣ؼخف سهْ )5
أهغخؽ طؤٓ ٖ٤طخك( ٢ح٣ؼخف سهْ)7
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظخٓ ٖٓ ٖ٤حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظخٓ ٖٓ ٖ٤حُٔـخُزخص حُٔظٌزذس ٝؿ٤ش ٓزِؾ ػٜ٘خ
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظخٓ ٖٓ ٖ٤اكظ٤خؽ ٢ػـض أهغخؽ حُظؤٖٓ٤
ٓزِؾ ٓغظلن ٖٓ ػِٔ٤خص حُٔغخٖ٤ٔٛ
رْٓ ٓذ٘٣ش أخشٟ

حانف لاير عؼٕد٘
113189
1143891
798
173111
185

347222
3,7281
3723,
87311
431
147812
323
3127144

1853465

8132

1117

حانف لاير عؼٕد٘
411
1143861
163851

ٗوذ ُذ ٟحُز٘ٞى (ح٣ؼخف سهْ )5
ٝدحثغ ٓشحرلش (ح٣ؼخف )6
حعظؼٔخسحص ٓظللق رٜخ ُالعظلوخم

21781,
287228
37111

ٝد٣ؼش ٗظخٓ٤ش

117111

113111

ٓٞؿٞدحص أخشٟ

1721,

13181

3437334

194,518

٣ز ٖ٤حُـذ ٍٝحُظخُٓ ٢ؼِٓٞخص طظؼِن رظؼشع حُششًش ُٔخخؽش حالثظٔخٕ ػٖ ؽش٣ن طظ٘٤ق حُٔٞؿٞدحص ٝكوخ ً ُِظظ٘٤ق حالثظٔخُِٗ ٢ششًخص حُٔذ٘٣ش.
طؼظزش دسؿش حإلعظؼٔخس  ٢ٛأػِ ٠طظ٘٤ق ٌٖٓٔٝ .كٔ٤خ ٣ظؼِن رخُٔٞؿٞدحص خخسؽ ٓذ ٟدسؿش حالعظؼٔخس ٣ظْ طظ٘٤لٜخ ًذسؿش ؿ٤ش حعظؼٔخس٣ش (ٓشػ٤ش)
ح ٝطـخٝصص ٓذ ٟحالعظلوخم ٌُٖ ُْ ط٘خلغ هٔ٤ظٜخ.
انًٕجٕداد انًبنٛخ نؼًهٛبد انزأيٍٛ

حُ٘وذ ٓٝخ ك ٢كٌٔٚ
أهغخؽ طخٓ ،ٖ٤طخك٢
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظخٓ ٖٓ ٖ٤حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظخٓ ٖٓ ٖ٤حُٔـخُزخص حُٔظٌزذس ٝؿ٤ش ٓزِؾ ػٜ٘خ
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظخٓ ٖٓ ٖ٤اكظ٤خؽ ٢ػـض أهغخؽ حُظؤٖٓ٤
ٓزِؾ ٓغظلن ٖٓ ػِٔ٤خص حُٔغخٖ٤ٔٛ
ٓٞؿٞدحص أخشٟ
كًب ف 13 ٙدٚغًجش 8132

دسجخ اعزثًبس
347232
347232

انذسجخ غٛش االعزثًبسٚخ
رجبٔصد يذح
اعزذمبلٓب نكٍ نى
يشػٗ
رُخفغ لًٛزٓب
أنف لاير عؼٕد٘
337821
87321
3723,
8731,
431
147812
323
337821
31,7824

انًجًٕع
347232
3,7281
3723,
8731,
431
147812
323
3127121
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -8,إداسح انًخبؽش (رزًخ)
انًٕجٕداد انًبنٛخ نؼًهٛبد انزأي( ٍٛرزًخ)

حُذسؿش ؿ٤ش حالعظؼٔخس٣ش
طـخٝصص ٓذس حعظلوخهٜخ
ٓشػ٠
ٌُٖ ُْ ط٘خلغ هٔ٤ظٜخ
أُق لاير عؼٞد١
413116
713784
798
173111
185
413116
1113971

دسؿش حعظؼٔخس
حُ٘وذ ٓٝخ ك ٢كٌٔٚ
أهغخؽ طخٓ ،ٖ٤طخك٢
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظخٓ ٖٓ ٖ٤حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش
ٓزِؾ ٓغظلن ٖٓ ػِٔ٤خص حُٔغخٖ٤ٔٛ
ٓٞؿٞدحص أخشٟ
ًٔخ ك 11 ٢د٣غٔزش 1117
انًٕجٕداد انًبنٛخ نؼًهٛبد انًغبًٍْٛ
حُ٘وذ ٓٝخ ك ٢كٌٔٚ
حعظؼٔخسحص
ٓٞؿٞدحص أخشٟ
ٝد٣ؼش ٗظخٓ٤ش
كًب ف 13 ٙدٚغًجش 8132و

113161
113161

دسجخ اعزثًبس

يشػٗ

21781,
37111
117111

1721,
-

,3781,

1721,

انذسجخ غٛش االعزثًبسٚخ
رجبٔصد يذح اعزذمبلٓب نكٍ نى
رُخفغ لًٛزٓب
انف لاير عؼٕد٘
-

حُٔـٔٞع
113161
1143891
798
173111
185
1853416

انًجًٕع
21781,
37111
1721,
117111
,274,2

انذسجخ غٛش االعزثًبسٚخ

دسجخ اعزثًبس
حُ٘وذ ٓٝخ ك ٢كٌٔٚ
حعظؼٔخسحص
ٓٞؿٞدحص أخشٟ
ٝد٣ؼش ٗظخٓ٤ش
ًٔخ ك 11 ٢د٣غٔزش ّ1117

411
163851
113111
573174

يشػٗ
1,181
1,181

رجبٔصد يذح اعزذمبلٓب نكٍ نى
رُخفغ لًٛزٓب
انف لاير عؼٕد٘
-

انًجًٕع
411
163851
1,181
113111
59,655

يخبؽش انغٕٛنخ
طظٔؼَ ٓخخؽش حُغُٞ٤ش ك ٢حُظؼٞرخص حُظ ٢هذ طٞحؿٜٜخ حُششًش ك ٢طٞك٤ش حألٓٞحٍ حُالصٓش ُِٞكخء رخُظضحٓخطٜخ حُٔخُ٤ش ٌٖٔ٣ .حٕ ط٘ظؾ ٓخخؽش حُغُٞ٤ش ٖٓ
ػذّ حُوذسس ػِ ٠ر٤غ أطَ ٓخُ ٢رغشػش رٔزِؾ هش٣ذ ٖٓ هٔ٤ظ ٚحُؼخدُش .طظْ ٓشحهزش حكظ٤خؿخص حُششًش ٖٓ حُغُٞ٤ش ػِ ٠حعخط شٜشٝ ١طؼَٔ حإلدحسس
ػِ ٠حُظؤًذ ٖٓ طٞكش حٓٞحٍ عخثِش ًخك٤ش ُٔوخرِش أ ١حُظضحٓخص كخٍ ٗشٞثٜخ .ؿٔ٤غ ٓٞؿٞدحص حُششًش ٓ ٢ٛظذحُٝش رخعظؼ٘خء حالػخع ،حُظـ٤ٜضحص ٝحُٔؼذحص
حٌُٔظز٤ش ،حُٔٞؿٞدحص ؿ٤ش حُِٔٔٞعش ٝحُٞد٣ؼش حُ٘ظخٓ٤ش ك٤غ أٜٗخ ؿ٤ش ٓظذحُٝش ك ٢ؽز٤ؼظٜخ.
طظٌ ٕٞحُٔـِٞرخص حُٔخُ٤ش ُِششًش ٖٓ حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش ،أسطذس اػخدس طؤٓٓ ٖ٤غظلوش حُذكغٓ ،زِؾ ٓغظلن ُؼِٔ٤خص حُظؤٓٓ ،ٖ٤زِؾ ٓغظلن ُـٜخص
رحص ػالهش ٝرؼغ حُٔـِٞرخص حالخش . ٟؿٔ٤غ حُٔـِٞرخص حُٔخُ٤ش ال طذكغ ػِٜ٤خ ػُٔٞش  ٖٓٝحُٔظٞهغ إٔ ٣ظْ عذحدٛخ خالٍ  11شٜش ٖٓ طخس٣خ هخثٔش
حُٔشًض حُٔخُ ٢رخعظؼ٘خء ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش ٝحُظ ٢ٛ ٢ؿ٤ش ٓظذحُٝش ك ٢ؽز٤ؼظٜخ.
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -8,إداسح انًخبؽش (رزًخ)
ٔػغ اإلعزذمبق
طْ حعظزؼخد حألهغخؽ ؿ٤ش حٌُٔظغزش ٖٓ حُظلِ َ٤ألٜٗخ ُ٤غض حُظضحٓخص طؼخهذ٣شِ٣ .خض حُـذ ٍٝأدٗخٝ ٙػغ طٞحس٣خ حعظلوخم حُٔـِٞرخص حُٔخُ٤ش ُِششًش
ر٘خ ًء ػِ ٠حإلُظضحٓخص حُظؼخهذ٣ش حُٔظزو٤ش ؿ٤ش حُٔخظٓٞش:
دزٗ عُخ ٔادذح

أكثش يٍ عُخ ٔادذح

8132
ال ٕٚجذ ربسٚخ اعزذمبق ثبثذ

انًجًٕع

أنف لاير عؼٕد٘
انًطهٕثبد انًبنٛخ نؼًهٛبد انزبيٍٛ
613164

-

-

613164

ٓـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش ٝحكظ٤خؽ٤خص ك٘٤ش حخشٟ
رْٓ دحث٘ش ُٔؼ٤ذ ١حُظؤٖٓ٤

111

-

-

919

ٓظشٝكخص ٓغظلوش ٓٝـِٞرخص حخشٟ
انًطهٕثبد انًبنٛخ نهًغبًٍْٛ
ٓظشٝكخص ٓغظلوش ٓٝـِٞرخص حخشٟ
يجًٕع انًطهٕثبد انًبنٛخ

663461
1113765

-

53818
53818

713171
1163571

63961
1173718

-

5,818

63961
1413516

كظ ٠ع٘ش ٝحكذس

أًؼش ٖٓ ع٘ش ٝحكذس

1117
ال ٞ٣ؿذ طخس٣خ حعظلوخم ػخرض

حُٔـٔٞع

أُق لاير عؼٞد١
حُٔـِٞرخص حُٔخُ٤ش ُؼِٔ٤خص حُظخٖٓ٤
ٓـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش ٝحكظ٤خؽ٤خص ك٘٤ش حخشٟ

493117

-

-

493117

رْٓ دحث٘ش ُٔؼ٤ذ ١حُظؤٖٓ٤

871

-

-

871

ٓظشٝكخص ٓغظلوش ٓٝـِٞرخص حخشٟ
حُٔـِٞرخص حُٔخُ٤ش ُِٔغخٖ٤ٔٛ
ٓظشٝكخص ٓغظلوش ٓٝـِٞرخص حخشٟ
ٓـٔٞع حُٔـِٞرخص حُٔخُ٤ش

113741
713751

-

43117
43117

163949
763959

13717
743479

-

43117

13717
783686

ياليخ انغٕٛنخ
ال ٞ٣ؿذ ٓـِٞرخص ك ٢طخس٣خ هخثٔش حُٔشًض حُٔخُٓ ٢ز٘٤ش ػِ ٠أعخط حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش حُٔخظٓٞش ٝحٕ ؿٔ٤ؼٜخ ٓغظلوش حُغذحد ٝكن حألعظ حُٔزًٞسس
أػال .ٙال طٞؿذ كشٝهخص ر ٖ٤طخس٣خ حالعظلوخم حُظؼخهذٝ ١حُٔظٞهغ ُِٔـِٞرخص حُٔخُ٤ش ُِششًش.
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -82يؼهٕيبد إػبفٛخ
أ) لبئًخ انًشكض انًبنٙ
انًٕجٕداد

ػًهٛبد انزأيٍٛ

ٗوذ ٓٝخ ك ٢كٌٔٚ

163484

ٝدحثغ ٓشحرلش هظ٤شس حألؿَ

-

أهغخؽ حُظؤٓ ،ٖ٤رخُظخك٢
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظخٓ ٖٓ ٖ٤حُٔـخُزخص طلض
حُظغ٣ٞش
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظؤٓ ٖٓ ٖ٤حُٔـخُزخص
حُٔظٌزذس  ٝؿ٤ش حُٔزِؾ ػٜ٘خ
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظؤٓ ٖٓ ٖ٤حكظ٤خؽ ٢ػـض
أهغخؽ حُظؤٖٓ٤
طٌخُ٤ق حهظ٘خء ٝػخثن حُظخٓ ٖ٤حُٔئؿِش
حالعظؼٔخسحص
ٓغظلن ٖٓ ػِٔ٤خص حُٔغخٖ٤ٔٛ
ٓظشٝكخص ٓذكٞػش ٓوذٓخ ً ٞٓٝؿٞدحص
أخشٟ
ٓٔظٌِخص ٓٝؼذحص
ٓٞؿٞدحص ؿ٤ش ِٓٔٞعش
ٝد٣ؼش ٗظخٓ٤ش
ا٣شحد ٓغظلن ػٖ حُٞد٣ؼش حُ٘ظخٓ٤ش
٣خظْ  :حعظزؼخد حُؼِٔ٤خص حُٔظذحخِش
إجًبن ٙانًٕجٕداد

 11د٣غٔزش ّ1117
 13دٚغًجش 8132و
ػِٔ٤خص حُظخٓ ٖ٤ػِٔ٤خص حُٔغخٖ٤ٔٛ
اإلجًبنٙ
ػًهٛبد انًغبًٍْٛ
أنف لاير عؼٕد٘
411
113189
413117
347,83
287228
1143861
813881

حإلؿٔخُ٢
113811
1143861

173419

-

3,7281

1143891

-

1143891

53857

-

3723,

-

-

-

13111

-

87311

798

-

798

611

-

431

-

-

-

13115
963198

113695
-

37113
387413
147812

83914
173111

143489
-

83914
143489
173111

143161

13119

337123

173816

911

183717

13446
13161
33,7423
)(963198
43712,

113111
13118
3417833
3417833

87224
37343
117111
87132
1847114
)(147812
8117412

13911
13196
1153116
()173111
1883111

113111
13461
1113156
1113156

13911
13196
113111
13461
4173491
()173111
1913189
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -82يؼهٕيبد إػبفٛخ (رزًخ)
أ) لبئًخ انًشكض انًبن( ٙرزًخ)

االنزضايبد

ػًهٛبد انزأيٍٛ

ٓظشٝكخص ٓغظلوش ٓٝـِٞرخص أخشٟ
رْٓ دحث٘ش ُٔؼ٤ذ ١حُظؤٖٓ٤
أهغخؽ طؤٓ ٖ٤ؿ٤ش ٌٓظغزش
حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش
ٓـخُزخص ٓظٌزذس  ٝؿ٤ش ٓزِؾ ػٜ٘خ
حكظ٤خؽ ٢ػـض حهغخؽ حُظؤٖٓ٤
حكظ٤خؽ٤خص ك٘٤ش أخشٟ
ٓغظلن ُؼِٔ٤خص حُظخٖٓ٤
ٓخظض ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش
حُضًخس ٝػش٣زش حُذخَ
ا٣شحد ػُٔٞش ٓغظلوش حُٓ ٠ئعغش حُ٘وذ
حُؼشر ٢حُغؼٞد١

663461
919
113118
443418
153941
13441
571
53818
-

 13دٚغًجش 8132و
ػًهٛبد
اإلجًبنٙ
انًغبًٍْٛ

 11د٣غٔزش ّ1117
ػِٔ٤خص حُظخٓ ٖ٤ػِٔ٤خص حُٔغخٖ٤ٔٛ

أنف لاير عؼٕد٘
113741
,3731,
871
111
1483177
817112
143541
227212
143118
337121
87223
487
3,8
963198
43117
37212
317412

43645
963198
113698

167
173111
83198

حإلؿٔخُ٢
113119
871
1483177
143541
143118
487
173111
43117
83198

-

13118

87132

-

13461

13461

3347133

1113959

8,172,1

1153116

473118

1713564

ٚخظى :حعظزؼخد حُؼِٔ٤خص حُٔظذحخِش

-

)(963198

)(147812

-

()173111

()173111

إجًبن ٙانًطهٕثبد

3347133

3,7443

3,273,8

1153116

113115

1153161

-

1113111
)(443718
553191

3117111
)(227,12
337818

-

1113111
()453171
1543918

1113111
()453171
1543918

774

-

,,2

-

-

-

,,2
33,7423
311

337818
,87131
387323

347144
8117412
317123

1153116
511

1543918
1643951
113545

1543918
1913189
113145

دمٕق انًغبًٍْٛ
سأط حُٔخٍ
حُخغخثش حُٔظشحًٔش
إجًبن ٙدمٕق انًغبًٍْٛ
اكظ٤خؽ ٢اػخدس ه٤خط ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش
حُٔظؼِوش رؼِٔ٤خص حُظؤٖٓ٤
إجًبن ٙدمٕق انًغبًٍْٛ
إجًبن ٙانًطهٕثبد ٔدمٕق انًغبًٍْٛ
حالُظضحٓخص ٝحُظؼٜذحص
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -82يؼهٕيبد إػبفٛخ (رزًخ)
ب) لبئًخ انذخم

 11د٣غٔزش ّ1117

االٚشاداد
اؿٔخُ ٢أهغخؽ حُظؤٓ ٖ٤حٌُٔظظزش
أهغخؽ اػخدس حُظؤٓ ٖ٤حُٔغ٘ذس -
حألؿ٘ز٢
ٓظخس٣ق كخثغ خغخسس
حألؿ٘ز٢طبف ٙألغبؽ انزأي ٍٛانًكززجخ
حُظـ٤ش ك ٢أهغخؽ حُظؤٓ ٖ٤ؿ٤ش
حٌُٔظغزش  ،طخك٢
طبف ٙألغبؽ انزأي ٍٛانًكزغجخ

 13دٚغًجش 8132و
ػًهٛبد
ػِٔ٤خص حُظخٖٓ٤
ػًهٛبد انزأيٍٛ
اإلجًبنٙ
انًغبًٍْٛ
أنف لاير عؼٕد٘

ػِٔ٤خص حُٔغخٖ٤ٔٛ

حإلؿٔخُ٢

1183114

-

3127882

1743811

-

1743811

-

-

-

13151

-

13151

()113158

-

()887132

()73811

-

()73811

1153886

-

3337224

1683141

-

1683141

1183119

-

3827111

()913161

-

()913161

1413915

-

8217183

1753181

-

1753181

1413915

-

8217183

1753181

82178,1

1113574

-

1753181
1113574

-

()827183

()143191

-

()143191

-

8437838

873181

-

873181

-

27111

143541

-

143541

511

-

311

()13671

-

()13671

1653791
13811
85
143779
43169

-

8437,13
37213
23
327,,1
27141

1193151
487
93911
43781

-

1193151
487
93911
43781

1863855

-

8247233

1143111

-

1143111

()413911

-

()287111

413751

-

413751

إجًبن ٙاإلٚشاداد
ركبنٛف ٔيظشٔفبد االكززبة
1893171
اؿٔخُ ٢حُٔـخُزخص حُٔذكٞػش
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظؤٖٓٓ ٖ٤
()183111
حُٔـخُزخص حُٔذكٞػش
1613151
طبف ٙانًطبنجبد
حُظـ٤ش ك ٢حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش
43119
حُظـ٤ش ك ٢حُٔـخُزخص حُٔظٌزذس
ٝؿ٤ش ٓزِؾ ػٜ٘خ
طبف ٙانًطبنجبد انًزكجذح
حكظ٤خؽ ٢ػـض أهغخؽ حُظخٖٓ٤
حكظ٤خؽ٤خص ك٘٤ش أخشٟ
طٌخُ٤ق حهظ٘خء ٝػخثن حُظؤٖٓ٤
ٓظشٝكخص حًظظخد أخشٟ
طبف ٙركبنٛف ٔ يظشٔفبد
االكززبة
طبف( ٙخغبئش) /دخم االكززبة
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -82يؼهٕيبد إػبفٛخ (رزًخ)
ة) لبئًخ انذخم (رزًّ)
 13دٚغًجش 8132و
ػًهٛبد
ػًهٛبد انزأيٍٛ
انًغبًٍْٛ
(يظشٔفبد)/دخم انزشغٛم األخش
حُذخَ ح٥خش
سد ٓ( /خظض) دٓ ٕٞ٣شٌٞى كٜ٤خ
ٓظشٝكخص ػٔ٤ٓٞش ٝادحس٣ش
دخَ ػٔٞالص ػٖ حُٞدحثغ
خغخثش ؿ٤ش ٓلووش ٖٓ حالعظؼٔخس
إجًبن( ٙيظشٔفبد)/دخم انزشغٛم
اٜخش
طبف ٙانخغبسح نهغُخ
طخك ٢حُذخَ حُٔغ٘ذ اُ ٠ػِٔ٤خص
حُظؤٖٓ٤
طبف( ٙانخغبسح) /انذخم نهغُخ
انًغُذ إنٗ ػًهٛبد انًغبًٍْٛ

انخغبسح نهغٓى (ثبنشٚبل انغؼٕد٘)
حُٔظٞعؾ حُٔشؿق ُؼذد حألع ْٜحُؼخد٣ش
حُوخثٔش (رخ٥الف)
حُخغخسس حألعخع٤ش ٝحُٔخللش ُِغْٜ
ُِغ٘ش (رخُش٣خٍ حُغؼٞد)١
ج) لبئًخ انذخم انشبيم

طبف ٙدخم انغُخ انًغُذ إنٗ
انًغبًٍْٛ
دخَ ( /خغخسس) شخِٓش حخشٟ
حُشرق حإلًظٞحس ٖٓ ١اُظضحّ حُٔ٘خكغ
حُٔلذدس
اجًبن ٙانخغبسح انشبيهخ نهغُخ

 11د٣غٔزش ّ1117
ػِٔ٤خص حُظخٖٓ٤

اإلجًبنٙ

ػِٔ٤خص حُٔغخٖ٤ٔٛ

حإلؿٔخُ٢

أنف لاير عؼٕد٘

111
)(4993769
-

)(13199
13849

388
()387142
17221

61
)(93896
)(473166
-

)(13161
13177

61
()93896
()483619
13177

-

91

18

-

)(181

()181

)(493647

741

()227113

()573111

13911

()553169

)(913577

741

()137213

)(163451

13911

()143519

-

-

-

-

-

-

)(913577

741

()137213

)(163451

13911

()143519

-

-

317111

-

-

113111

-

-

()1.32

-

-

()1.45

 11د٣غٔزش ّ1117
 13دٚغًجش 8132و
ػِٔ٤خص حُظخٓ ٖ٤ػِٔ٤خص حُٔغخٖ٤ٔٛ
ػًهٛبد انزأي ٍٛػًهٛبد انًغبًْ ٍٛاإلجًبنٙ
أنف لاير عؼٕد٘

حإلؿٔخُ٢

-

()913815

()137213

-

()143519

()143519

-

-

-

-

-

-

774

-

,,2

-

-

-

774

()913815

()137143

-

()143519

()143519
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 قحالملا

شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -82يؼهٕيبد إػبفٛخ (رزًخ)
د) لبئًخ انزذفمبد انُمذٚخ
انزذفمبد انُمذٚخ يٍ األَشطخ انزشغٛهٛخ

 11د٣غٔزش ّ1117

 13دٚغًجش 8132و
ػًهٛبد
ػِٔ٤خص حُظؤٓ ٖ٤ػِٔ٤خص حُٔغخٖ٤ٔٛ
ػًهٛبد انزأيٍٛ
اإلجًبنٙ
انًغبًٍْٛ
أنف لاير عؼٕد٘

طخك ٢خغخسس حُغ٘ش
انزؼذٚالد ػهٗ انؼُبطش غٛش انُمذٚخ
حعظٜالى ٓٔظٌِخص ٓٝؼذحص
حؽلخء ٓٞؿٞدحص ؿ٤ش ِٓٔٞعش
أسرخف ر٤غ ٓٔظٌِخص ٓ ٝؼذحص
ٓخظض دٓ ٕٞ٣شٌٞى كٜ٤خ
حسرخف ؿ٤ش ٓلووش ٖٓ حالعظؼٔخس
حؽلخء حُخظٓٞخص رخُظخك٢
ٓخظض ٌٓخكخس ٜٗخ٣ش حُخذٓش
انزغٛشاد ف ٙانًٕجٕداد ٔانًطهٕثبد انزشغٛهٛخ:
حهغخؽ طؤٓ ،ٖ٤رخُظخك٢
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظؤٓ ٖٓ ٖ٤حألهغخؽ ؿ٤ش حٌُٔظغزش
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظؤٓ ٖٓ ٖ٤حُٔـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظؤٓ ٖٓ ٖ٤حُٔـخُزخص حُٔظٌزذس ٝ
ؿ٤ش حُٔزِؾ ػٜ٘خ
كظش ٓؼ٤ذ ١حُظؤٓ ٖٓ ٖ٤حكظ٤خؽ ٢ػـض حألهغخؽ
طٌخُ٤ق حهظ٘خء ٝػخثن طؤٓٓ ٖ٤ئؿِش
ٓظشٝكخص ٓذكٞػش ٓوذٓخ ٞٓٝؿٞدحص أخشٟ
ٓظشٝكخص ٓغظلوش ٓٝـِٞرخص أخشٟ
رْٓ دحث٘ش ُٔؼ٤ذ ١حُظؤٖٓ٤
حهغخؽ طؤٓ ٖ٤ؿ٤ش ٌٓظغزش
حكظ٤خؽٓ ٢ـخُزخص طلض حُظغ٣ٞش
ٓـخُزخص ٓظٌزذس ؿ٤ش ٓزِؾ ػٜ٘خ
حكظ٤خؽ ٢ػـض أهغخؽ حُظخٖٓ٤
حكظ٤خؽ٤خص ك٘٤ش أخشٟ
ٓغظلن ُؼِٔ٤خص حُظخٖٓ٤
ٓغظلن ٖٓ ػِٔ٤خص حُٔغخٖ٤ٔٛ
طبف ٙانُمذ (انًغزخذو ف / )ٙيٍ األَشطخ
انزشغٛهٛخ
ٓخظض ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش حُٔذكٞع
حُضًخس حُٔذكٞػش
طبف ٙانزذفك انُمذ٘ (انًغزخذو ف / )ٙيٍ
األَشطخ انزشغٛهٛخ

-

)(913815

)(137213

-

)(143519

)(143519

811
941
()111
13814
43455

)(57
)(15
)(913917

213
128
()388
)(3,
)(13
87212
)(2,72,8

484
13971
)(51
93896
113111

111
51
)(143116

484
13971
)(51
93896
111
51
)(13111

973581
)(53857

-

1,7321
)(3723,

)(713915
93414
113641

-

)(713915
93414
113641

)(13115
)(611
73889
113544
413711
66
)(1183119
93866
13815
13441
85
)(593195

)(198
43178
593195
-

)(37113
)(431
,7221
317124
227112
44
)(3827111
17244
37213
87223
23
317113
)(317113

)(63411
)(153111
113789
)(13461
813617
143541
)(113111
487
)(113119

155
111
113119
-

)(63411
)(143845
113911
)(13461
813617
143541
)(113111
487
113119
)(113119

)(113411
)(459
-

)(183651
-

)(2871,2
)(231
-

173511
-

)(849
)(711

163651
)(711

)(113881

)(183651

)(287311

173511

)(13551

153951
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شركة عناية السعهدية لمتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعهدية)
إيضاحات حهل القهائم المالية (تتمة)
لمسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر8132م
 -82يؼهٕيبد إػبفٛخ (رزًخ)
د) لبئًخ انزذفمبد انُمذٚخ (رزًخ)

انزذفمبد انُمذٚخ يٍ األَشطخ االعزثًبسٚخ
ششحء حعظؼٔخسحص
ٓظلظالص ٖٓ ر٤غ حعظؼٔخسحص
ششحء ٝدحثغ ٓشحرلش هظ٤شس حألؿَ
ٓظلظالص ٖٓ اعظلوخم ٝدحثغ ٓشحرلش هظ٤شس
حألؿَ
ششحء ٓٔظٌِخص ٓٝؼذحص
ٓظلظالص ٖٓ ر٤غ ٓٔظٌِخص ٓ ٝؼذحص
ششحء ٓٞؿٞدحص ؿ٤ش ِٓٔٞعش
طبف ٙانُمذ انًذظم يٍ ( /انًغزخذو ف)ٙ
األَشطخ االعزثًبسٚخ
انزذفمبد انُمذٚخ يٍ األَشطخ انزًٕٚهٛخ
طٌِلش حُٔؼخِٓش
طبف ٙانُمذ (انًغزخذو ف )ٙاألَشطخ انزًٕٚهٛخ
طبف ٙانزغٛش ف ٙانُمذ ٔيب ف ٙدكًّ
حُ٘وذ ٓٝخ ك ٢كٌٔ ٚك ٢رذح٣ش حُغ٘ش
انُمذ ٔيب ف ٙدكًّ فَٓ ٙبٚخ انغُخ

 11د٣غٔزش ّ1117
 13دٚغًجش 8132و
ػِٔ٤خص
ػًهٛبد
حإلؿٔخُ٢
ػِٔ٤خص حُظؤٓ ٖ٤حُٔغخٖ٤ٔٛ
اإلجًبنٙ
ػًهٛبد انزأي ٍٛانًغبًٍْٛ
أنف لاير عؼٕد٘
-

113886
-

837224
-

-

)(163851
173171
)(913151

)(163851
173171
)(913151

)(13117
)(717

513981
-

337123
)(3713,
)(,1,

)(13148
51
)(67

-

)(13148
51
)(67

)(13114

713867

,37221

)(13165

)(913711

)(913798

-

)(53411
)(53411

)(37213
)(37213

-

-

-

)(153915
113189
163484

193814
411
413117

817111
187238
34,,83

163415
53954
113189

)(913181
913716
411

)(653848
983661
113811

 -81اَذيبج انًغبًْٔ ٍٛػًهٛبد انزأيٍٛ
طْ اػخدس طظ٘٤ق رؼغ أسهخّ حُٔوخسٗش ٝاػخدس طز٣ٞزٜخ ُظظٞحكن ٓغ ػشع حُغ٘ش حُلخُ٤شٛ .ز ٙحُظـ٤٤شحص ًٔخ طْ طِخ٤ظٜخ أدٗخً ،ٙخٗض رشٌَ أعخع٢
ُظظٞحكن ٓغ ٓظـِزخص ٓئعغش حُ٘وذ حُؼشر ٢حُغؼٞد:١


ًٔخ طْ حالكظخف ك ٢ا٣ؼخف ُٜ 1ز ٙحُوٞحثْ حُٔخُ٤ش ،طْ ػشع هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ ،٢هخثٔش حُذخَ ٝحُظذكوخص حُ٘وذ٣ش رشٌَ ٓ٘لظَ ُؼِٔ٤خص
حُظؤٓٝ ٖ٤ػِٔ٤خص حُٔغخ ٖ٤ٔٛحُظ ٢طْ ؿٔؼٜخ ٓؼًخ ُظوذ ْ٣هٞحثْ ٓخُ٤ش ػِٓ ٠غظ ٟٞحُششًش ًٌَ عٞحًء ك ٢هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ ،٢هخثٔش حُذخَ
ٝهخثٔش حُظذكوخص حُ٘وذ٣ش.



٣ظْ حعظزؼخد حُٔزخُؾ "حُٔغظلوش ٖٓ /حُ "٠حُٔغخٝ ٖ٤ٔٛػِٔ٤خص حُظؤٓ ٖ٤حُظً ٠خٗض هذ طْ حإلرالؽ ػٜ٘خ رظٞسس ٓ٘لظِش ك ٢هخثٔش حُٔشًض حُٔخُ٢
(سحؿغ حإل٣ؼخف ( 18أ))

كظش كخثغ ػِٔ٤خص حُظؤٓ ٖ٤حُظً ٠خٕ ٣ظْ هغٔظٜخ ر٘غزش  11/91ر ٖ٤ػِٔ٤خص حُٔغخٝ ٖ٤ٔٛػِٔ٤خص حُظؤٓٝ ٖ٤ػشػٜخ رشٌَ ٓ٘لظَ٣ ،ظْ ػشػٜخ حالٕ
ًٔظشٝف ك ٢هخثٔش حُذخَ (سحؿغ ا٣ؼخف ( 18د)).
 -11أسلبو انًمبسَخ
طْ اػخدس طظ٘٤ق رؼذ أسهخّ حُغ٘ش حُغخروش ُِوٞحثْ حُٔخُ٤ش ُظظٞحكن ٓغ حُؼشع ك ٢حُغ٘ش حُلخُ٤ش.
 -13اػزًبد انمٕائى انًبنٛخ
طْ حػظٔخد حُوٞحثْ حُٔخُ٤ش ٖٓ هزَ ٓـِظ حإلدحسس رظخس٣خ  14سؿذ ٛ1441ـ حُٔٞحكن ٓ 11خسط .ّ1119
-51-
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 قحالملا

إلى السادة مساهمي
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين

تقرير حول القوائم المالية
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاونى (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31

ديسمبر  ،2019وقوائم الدخل ،الدخل الشامل اآلخر ،التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وملخص

للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.

وفي رأينا ،فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر  2019وأدائها المالي

وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات
األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
لفت إنتباه

نود لفت االنتباه إلى اإليضاح رقم  4حول القوائم المالية والذي يشير إلى أنه خالل السنة ،تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة  ٪50من رأس مالها.
وفي فترة الحقة لتاريخ اعداد القوائم المالية  ،في  18يناير 2020م الموافق  23جمادى األول  1441هـ  ،أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض
رأس مال الشركة بمبلغ  150مليون ريال سعودي بإطفاءها في الخسائر المتراكمة .وبتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية  ،فإن الشركة بصدد الحصول
على موافقة الجهات التنظيمية إلستيفاء اإلجراءات القانونية األخرى.
رأينا مطلق فيما يتعلق باألمور المذكورة أعاله.
أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفًقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحھا في قسم

"مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية " في تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في
المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد .ونعتقد أن أدلة المراجعة

التي حصلنا عليھا كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
األمور الرئيسة للمراجعة

إن األمور الرئيسة للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت ،بحسب حكمنا المھني ،لھا األھمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للسنة الحالية .وقد تم

تناول ھذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل ،وعند تكوين رأينا فيھا ،ولم نقدم رًأيا منفصال في تلك األمور .بالنسبة لألمور المدرجة أدناه،

وصفا لكيفية معالجة مراجعتنا لكل أمر من هذه األمور موضح أدناه:
فإن
ً
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األمور الرئيسة للمراجعة (تتمة)
أمر رئيسي للمراجعة
تقييم المطالب النهائية لإللتزامات الناشئة عن عقود التأمين
كما في  31ديسمبر  ،2019بلغ رصيد المطالبات تحت التسوية ،المطالبات

المتكبدة غير المبلغ عنھا واحتياطي أقساط التأمين واالحتياطيات الفنية االخرى مبلغ

 21,431مليون ريال سعودي 18,493 ،مليون ريال سعودي 17,335 ،مليون ريال
سعودي و  1,460مليون ريال سعودي كما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح رقم 15

في القوائم المالية.

يتضمن تقدير اإللتزامات النھائية لعقود التامين بدرجة كبيرة على الحكم .تستند

كيفية معالجة االمر الرئيسي في مراجعتنا
لقد قمنا بفھم وتقييم اإلجراءات الرقابية الرئيسية المتبعة من قبل الشركة

فيما يتعلق بعملية إدارة المطالبات وتكوين اإلحتياطات الفنية من حيث

إكتمال ودقة بيانات المطالبات المستخدمة في عملية تكوين
االحتياطيات اإلكتوارية.

لقد قمنا بتقييم الكفاءة والقدرات والموضوعية لخبراء اإلدارة من خالل

فحص مؤھالتھم وخبراتھم المھنية وتقييم عالقتهم بالمنشأة.

للحصول على أدلة مراجعة كافية للتحقق من دقة البيانات المستخدمة

االلتزامات على أفضل تقدير للتكلفة النھائية لجميع المطالبات المتكبدة والتى لم يتم

كمدخالت في التقييمات اإلكتوارية ،قمنا بفحص ،على أساس العينة،

إدارة تلك المطالبات.

الشركة لتقدير المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنھا بمطابقتھا مع

تسويتھا في تاريخ محدد ،سواء تم اإلبالغ عنھا أو لم يتم ،باإلضافة إلى تكاليف

على وجه الخصوص ،تتضمن تقديرات المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنھا

واستخدام التوقعات اإلكتوارية واإلحصائية تقديرات ھامة .مجموعة من األساليب

تستخدم من قبل الخبير اإلكتواري لتحديد ھذه االحتياطات الفنية .تستند ھذه األساليب

إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة
وأنماط تسوية المطالبات.

اكتمال ودقة بيانات المطالبات األساسية المستخدمة من قبل إكتواري
السجالت المحاسبية.

لتقييم منھجية وإفتراضات الشركة ،تم اإلستعانة بخبيرنا اإلكتواري لفھم
وتقييم ممارسات الشركة اإلكتوارية واإلحتياطيات الفنية المكونة .من
أجل الحصول على إطمئنان بشأن التقرير اإلكتواري للشركة ،قام

خبيرنا اإلكتواري بما يلي:

 -تقييم ما إذا كانت منھجيات الشركة اإلكتوارية تتسق مع تلك

نظر ألن استخدام افتراضات
ئيسيا في مراجعة القوائم المالية ًا
اعتبرنا ھذا ًا
أمر ر ً
اإلدارة وحكمھا المھني يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع  /انخفاض ھام نسبيًا في ربحية المستخدمة في القطاع ومع الفترات السابقة,
الشركة.

يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية الھامة ,اإليضاح رقم  3في القوائم المالية.

 تقييم االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية متضمنة نسب المطالبات،والتكرار المتوقع وحجم المطالبات .قمنا بتقييم ھذه اإلفتراضات

بمقارنتھا مع توقعاتنا المبنية على الخبرة التاريخية ،االتجاھات الحالية

ومعرفتنا بھذا القطاع.

 فحص مدى مالئمة طرق االحتساب مع االفتراضات المستخدمةواألمور الحساسة لإلفتراضات األساسية.
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المعلومات األخرى المدرجة في التقرير السنوي للشركة لسنة 2019
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى في التقرير السنوي .تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للشركة لعام

 2019بخالف القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات الخاص بنا .من المتوقع إتاحة التقرير السنوي لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي الحسابات هذا.
إن رأينا في القوائم المالية ال يغطي المعلومات األخرى ،ونحن ال نعبر عن أي شكل من أشكال اإلستنتاج أو التأكيد حولها.

فيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عند توفرها ،وعند القيام بذلك ،يجب النظر فيما إذا

كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهرًيا مع القوائم المالية أو معرفتنا التي تم الحصول عليها خالل عملية المراجعة ،أو تظهر بطريقة أخرى أنها
محرفة بشكل جوهري.
عندما نق أر المعلومات األخرى ،إذا خلصنا إلى وجود خطأ جوهري فيها ،فنحن مطالبون بإبالغ األمر إلى المسؤولين عن الحوكمة.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن مجلس االدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضھا العادل ،وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

فيما يتعلق بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل ,أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساسي وعن الرقابة الداخلية التي يراھا مجلس االدارة

ضرورية ،لتمكينھم من إعداد قوائم مالية خالية من أي تحريف جوھري سواء بسبب غش أو خطأ .وعند إعداد القوائم المالية ،فإن مجلس االدارة
مسؤول عن تقييم مدى قدرة الشركة على البقاء كشركة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب مقتضى الحال ،عن األمور ذات العالقة باالستم اررية ،واستخدام

أساس االستم اررية في المحاسبة ،ما لم تكن ھناك نية لدى مجلس اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتھا ،أو ليس ھناك خيار واقعي بخالف

ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

مسئووليات مراجعي الحسابات المستقلين عند مراجعة القوائم المالية
تتمثل اھدافنا فى الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوھري سواء كان ناتج عن الغش أو الخطأ.

وإصدار تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى ٍ
عال من التأكيد ,إال أنه ليس
ضمانا على أن المراجعة التى تم
ً
دائما عن تحريف جوهري عند وجوده .تنشأ التحريفات عن
القيام بها وفًقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف ً

الغش والخطأ وتعد جوهرية ,بمفردها أو مجتمعة ,إذا كان يتوقع بشكل معقول أنها ستؤثر على الق اررات اإلقتصادية التى يتخذها المستخدمون
بناء
ً
على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية ,فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني
خالل المراجعة .كما قمنا بالتالي:
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إلى السادة مساهمي
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين (تتمة)

مسئووليات مراجعي الحسابات المستقلين عند مراجعة القوائم المالية (تتمة)
•

تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوھرية فى القوائم المالية ،سواء كانت ناتجة عن الغش او الخطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة

لمواجھة تلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ألن تكون أساساً إلبداء رأينا .يعد خطر عدم اكتشاف أي تحريف جوھري

ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ،ألن الغش قد ينطوي على تواطئ او تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز

إلجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

•

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ,من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفًقا للظروف ,وليس بغرض إبداء

•

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرت المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التى قام بها مجلس اإلدارة.

رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

•

إستنتاج مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ اإلستم اررية المحاسبية ,وإستناداً إلى أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها ,فيما إذا كان هناك

كبير حول مقدرة الشركة على اإلستمرار في العمل وفًقا لمبدأ اإلستم اررية .إذا ما استنتجنا
عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث وظروف قد تثير شكاً ًا

وجود عدم تأكد جوهري ,يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا الى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية ,وإذا كانت تلك اإلفصاحات
غير كافية ,نقوم بتعديل رأينا .تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ,فإن األحداث والظروف

•

المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن اإلستمرار في العمل وفًقا لمبدأ اإلستم اررية.
تقييم العرض السنة وهيكل ومحتوى القوائم المالية ,بما في ذلك اإلفصاحات ,وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعامالت واألحداث ذات

عادال.
عرضا ً
العالقة بطريقة تحدد ً
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -1عام

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ( ،شركة مساهمة سعودية) مسجلة في المملكة العربية السعودية وفقا لقرار و ازرة التجارة والصناعة رقم
/98ق وتاريخ  16ربيع األول 1433هـ (الموافق  8فبراير 2012م) ،وبموجب السجل التجاري رقم  4030223528بتاريخ  27ربيع األول
1433هـ (الموافق  19فبراير 2012م).
 فيما يلي عنوان الشركة الرئيسي المسجل:شارع االمير سلطان ،حي الروضة
ص.ب3528 .
جدة23435 :
المملكة العربية السعودية

 فيما يلي فرع الشركة:الفرع
الرياض

رقم السجل التجاري
1010421871

 تتمثل أغراض الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به وفقاً لعقد تأسيس الشركة واألنظمة المعمول بها في المملكةالعربية 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 مبادئالتأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم م 49/وتاريخ  27رجب 1432هـ (الموافق  29يونيو 2011م) وفقاً لقرار مجلس الوزراء
رقم  224وتاريخ  25رجب 1432هـ (الموافق  27يونيو 2011م)
 -2أسس اإلعداد
أ -أسس العرض

تم إعداد القوائم المالية وفًقا لمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية من خالل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين,
المعايير األخرى المصدرة من الهيئة ،القوانين المنظمة للشركات والشركات المنشأة بالقانون.
تم إعداد القوائم المالية سابًقا وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بصيغتها المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمحاسبة الزكاة
وضريبة الدخل  ،األمر الذي يتطلب اعتماد جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
(" )"IASBباستثناء تطبيق المحاسبة الدولية المعيار )" -(IAS12ضرائب الدخل" و " -IFRIC12الضريبة" من حيث صلتها بالزكاة وضريبة
الدخل  ،والمعايير والتصريحات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .حسب التعميم رقم 23099/2019 .بتاريخ 26
شعبان  1440هـ (الموافق  1مايو  ) 2019أصدرت مؤسسة النقد تعليمات إلى شركات التأمين في المملكة العربية السعودية لحساب الزكاة
وضرائب الدخل في بيان الدخل .يتماشى هذا مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية .وفًقا لذلك  ،قا مت الشركة بتغيير معاملتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل عن طريق تعديل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع المعيار
المحاسبي الدولي  - 8التغييرات في السياسات المحاسبية في التقديرات واألخطاء المحاسبية ويتم اإلفصاح عن آثار هذا التغيير في المالحظة
 32على القوائم المالية.
يتم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستم اررية (إيضاح  )4ومبدأ التكلفة التاريخية  ،ماعدا قياس االستثمارات (باستثناء المحتفظ بها حتى
االستحقاق) بقيمتها العادلة .يتم عرض بيان المركز المالي للشركة بترتيب السيولة .باستثناء الممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة
والوديعة النظامية وتعويضات نهاية الخدمة للعاملين ،فإن جميع األصول والخصوم األخرى ذات طبيعة قصيرة األجل  ،ما لم يذكر خالف ذلك.
وفًقا لما تقتضيه قوانين التأمين في المملكة العربية السعودية  ،تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتقدم
نفس المعلومات التكميلية في البيانات المالية (إيضاح  .)30يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والنفقات المنسوبة بشكل واضح إلى
أي نشاط في ال حسابات المعنية .يتم تحديد واعتماد أساس توزيع النفقات من العمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.

- 12 -

رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني | 175

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -2أسس اإلعداد (تتمة)
أ -أسس العرض (تتمة)

وفًقا للنظام األساسي للشركة فإن الفائض من عمليات التأمين يتم توزيعة كالتالي:
المساهمون
٪90
٪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

الصفحات من  59إلى  65من القوائم المالية تم تقديمها كمعلومات مالية تكميلية و لالمتثال لمتطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة عن
مؤسسة ال نقد العربي السعودي .تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل الواضح بين الموجودات
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين .وبالتالي  ،فإن قائمة المركز المالي ،قائمة الدخل ،الدخل

الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله  ،تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشاملة لكل من تلك العمليات.
بناء على تعليمات مؤسسة النقد
عند إعداد هذه القوائم المالية ,تم تجميع أرقام المقارنة ودمجها لتتوافق مع عرض أرقام السنة الحالي ً
العربي السعودي ,ولكن هذا ال يؤثر بأي شكل على صافي الدخل واألرباح المبقاة التى تم عرضها من قبل للعام السابق.
إن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع المعلومات المالية للشركة في قائمة المركز المالي ،الدخل ،الدخل الشامل والتدفقات

النقدية وكذلك بعض اإليضاحات ذات الصلة على القوائم المالية تمثل معلومات إضافة تكميلية مطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية.

ب -عملة التشغيل والعرض

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي باعتبارة عملة التشغيل للشركة وتم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال

السعودي ،ألقرب ألف صحيح ما لم يتم تحديد خالف ذلك تحديداً.

ج -السنة المالية

تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في  31ديسمبر.

د -األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ
بناء على المعلومات المتاحة
المعلنة للموجودات و المطلوبات واإليرادات والمصروفات .على الرغم من ان هذه التقديرات واألحكام قد تمت ً
والخبرة السابقة لإلدارة إال انه قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
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.
فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في إعداد هذه القوائم المالية:
 )Iالمسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين
إن تقدير المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركة .هناك العديد
من مصادر عدم اليقين التي يجب أخذها بعين االعتبار في تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف لمثل هذه المطالبات.
يتم إجراء التقديرات في نهاية السنة المالية لكالً من التكلفة النهائية المتوقعة للتعويض عن المطالبات المبلغ عنها وعن التكاليف النهائية
المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها .يتم تقدير التزام المطالبات ﻏير المدفوعة المبلغ عنها باستخدام مدخالت التقييمات
للحاالت الفردية المبلغة إلﯽ الشرﮐة في نهاية كل فترة مالية ،يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء
التغييرات على المخصص.
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -2أسس اإلعداد (تتمة)

د -األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات (تتمة)
 )iالمسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين (تتمة)
إن المخصص للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة
المركز المالي ،والذي حدث فيه الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي .تتمثل التقنية األساسية التي تعتمدها اإلدارة في تقدير تكلفة
المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها في استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية
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
ل لقطاع الطبي .تستند هذه األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية
المطالبات.
 )iiانخفاض قيمة األصول المالية
يﮐون
هناك انخفاض ﮐبير أو متواصل في القيمة العادلة للموجودات المالية
تقرر الشرﮐة أن الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها عندما
ألقل من تكلفتها .يتطلب تحديد ما هو هام أو طويل األمد استخدام الحكم والتقدير .تعتبر فترة ً 12ا
شهر أو أكثر طويلة األجل ويعتبر
االنخفاض بنسبة  ٪30من التكلفة األصلية جوهرًيا وفًقا لسياسة الشركة .عند إجراء هذا الحكم ،تقوم الشركة بتقييم من بين عوامل أخرى،
التقلبات العادية في سعر السهم ،والصحة المالية للشركة المستثمر فيها ،وأداء الصناعة والقطاع ،والتغيرات في التقنية والتدفقات النقدية
التشغيلية والتمويلية.
 )IIIانخفاض قيمة المستحقات
يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل جميع المبالغ
المستحقة وفًقا للشروط األصلية للمدينين .تعتبر الصعوبات المالية الهامة للمدين ،احتمال أن يدخل المدين في اإلفالس أو إعادة التنظيم
المالي ،والعجز عن السداد أو التأخر في السداد مؤشرات علﯽ أن الذمم المدينة قد انخفضت قيمتها.
 (IVالقيمة العادلة لألدوات المالية
تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة .يتم تقدير القيمة
العادلة للبنود التي تحمل عمولة استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة.
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية في حالة عدم وجود سوق نشط أو عندما ال تﮐون األسعار المدرجة متاحة بخالف ذلك ،باستخدام
تقنيات التقييم .في هذه الحاالت  ،يتم تقدير القيمة العادلة من خالل البيانات القابلة للرصد فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام
النماذج .وحيثما ال تﮐون مدخالت السوق القابلة للمالحظة متاحة  ،فإنها تقدر علﯽ أساس االفتراضات المناسبة عندما تستخدم تقنيات
التقييم (على سبيل المثال  ،النماذج) لتحديد القيم العادلة ،يتم التحقق منها ومراجعتها بشكل دوري من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن
الموظفين المسؤلين عن القيام بهذه االفتراضات .يتم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها  ،ويتم معايرة النماذج للتأكد من أن المخرجات
تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة .إلى الحد العملي ،تستخدم النماذج البيانات القابلة للمالحظة فقط؛ ومع ذلك ،تتطلب مجاالت
مثل مخاطر االئتمان (مخاطر االئتمان الخاصة بالشركة والخطر المقابل) والتقلبات واالرتباطات من اإلدارة القيام بتقديرات.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -2أسس اإلعداد (تتمة)
ه -موسمية العمليات

ال توجد تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة

 -3السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية الهامة التي تتبناها الشركة إلعداد هذه البيانات المالية تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية كما هو معتمد في

المملكة العربية السعودية وتتفق مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018وتعديالت المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية كما هو مذكور في المالحظة ( 3أ) التي لم يكن لها تأثير على

المركز المالي أو األداء المالي للشركة .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.

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

قامت الشركة بتبني المعايير الجديدة والتعديالت التالية للمعايير القائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (:) IASB
المعيار  /التعديالت

البيان

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2تصنيف
و قياس معامالت المدفوعات المبنية على أسهم.

معيار المحاسبة الدولي رقم 40

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  40تحويل االستثمارات
العقارية

لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 22

المعامالت بالعمالت األجنبية واالعتبارات المسبقة

لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 23

عدم التأكد بشأن ضريبة الدخل

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15

اإليرادات من العقود مع العمالء (راجع أدناه)

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16

عقود االيجار

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1ومعيار المحاسبة
الدولي رقم 28

التعديالت السنوية لعام  2016على دورة التقارير المالية
2016 –2014

المعيار الدولي للتقرير المالي  16عقود االيجار
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية  16محل المعيار المحاسبي الدولي " 17عقود اإليجار"  ،والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 4
"تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار"  ،و "SIC 15عقود اإليجار التشغيلي" و  "SIC 27تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي
على الشكل القانوني لعقد اإليجار".
احدا مدرًجا في القوائم المالية للمستأجرين .يعترف المستأجر
نموذجا
يعرض المعيار الدولي للتقارير المالية " 16عقود اإليجار"
محاسبيا و ً
ً
ً
بأصل حق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل األساسي والتزام اإليجار الذي يمثل التزامه بدفع مدفوعات اإليجار .هناك استثناءات
اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للبنود منخفضة القيمة .تظل محاسبة المؤجر مشابهة للمعيار الحالي  -أي يستمر
المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار على أنها عقود تمويل أو عقود تشغيل.
قامت الشركة بتقييم األثر وخلصت إلى أن المعيار والتفسيرات الجديدة ذات الصلة المطبقة على الشركة لم يكن لها أي تأثير كبير على هذه
القوائم المالية .اتفاقية اإليجار ال تقع تحت تفسير المعيار كعقد إيجار .وبالتالي  ،لم يتم االعتراف بأي حق في المنفعة.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

أ -المعايير الدولية للتقارير المالية ,و تفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها ،المعتمدة من قبل الشركة
التغير في محاسبة الزكاه وضريبة الدخل

كما ورد في االيضاح رقم  ،2تم تغيير أساس اإلعداد نتيجة إلصدار تعميم من مؤسسة النقد العربي السعودي  ،بتاريخ  17يوليو .2019
حيث كان يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية تحت األرباح المحتجزة وفًقا لمؤسسة النقد العربي السعودي.
تعميم رقم  381000074519مؤرخ في  11أبريل  .2017و نتج عن هذا التعميم الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 17
يوليو  ،2019ان يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل.
و قد عدلت الشركة سياستها المحاسبية المتعلقة بالزكاة وبدأت في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي  -ضرائب الدخل ("المعيار المحاسبي
الدولي رقم  )"12والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 21الضرائب فيما يتعلق بالزكاة .و قد عدلت الشركة اثر هذا التغيير في
السياسة المحاسبية المتعلقة بالزكاة بأثر رجعي (انظر االيضاح  )2ويتم الكشف عن آثار التغيير أعاله في االيضاح رقم  31على القوائم
المالية .نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المسجل للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018بمبلغ  2.4مليون ريال سعودي .لم يكن لهذا
التغيير أي تأثير على بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
الضريبة المؤجلة
يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة التزام بقائمة المركز المالي  ،مع توفير الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات
ألغراض إعداد التقارير المالية والمبلغ المستخدم ألغراض الضرائب .يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المقدمة إلى الطريقة المتوقعة لتحقيق أو
تسوية القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات باست خدام معدالت الضريبة المطبقة في تاريخ المركز المالي .يتم االعتراف بأصل الضريبة
المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل أن األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة ستكون متاحة ويمكن استخدام األرصدة.
يتم تحميل الضريبة المؤجلة أو إضافتها إلى قائمة الدخل  ،فيما عدا في حالة البنود الدائنة أو المحملة على الدخل الشامل االخر  /حقوق
الملكية وفي هذه الحالة يتم تضمينها في الدخل الشامل االخر  /حقوق الملكية.
لم يتم تقديم أصل الضريبة المؤجلة في هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م حيث ال تتوقع الشركة توفر أرباح ضريبية
مستقبلية الستخدام أي ضريبة دائنة.
لم يتم تسجيل التزام الضريبة المؤجلة لعدم وجود فروق مؤقتة خاضعة للضريبة.
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم تقييم المستحقات بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية السنة المشمولة
بالتقرير باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة .يتم وضع مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة في اإلعتبار ،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 تتطابق ،إلى أقصى حد ممكن ،التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة .يتم دفع مخصص
مكافآت نهاية الخدمة عند استحقاقها .يتم إثبات إعادة القياس (األرباح /الخسائر االكتوارية) نتيجة للتعديالت القائمة على الخبرة والتغيرات في
اإلفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ب -المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد
إن المعايير الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية مذكورة أدناه .إن القائمة هي للمعايير والتفسيرات الصادرة
 ،والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي .تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تكون فعالة.
المعيار  /تفسير

البيـــــــان

تاريخ السريان الفعلي للفترات التي تبدأ
في او بعد التاريخ أدناه

المعيار الدولي للتقرير المالي 17

عقود التأمين (مالحظة أدناه)

 1يناير 2022

المعيار الدولي للتقرير المالي 9

األدوات المالية

اإلطالع أدناه

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )17عقود التأمين
نظرة عامة
صدر هذا المعيار في  18مايو  ،2017و يحدد المعيار مبادئ االعتراف و القياس و العرض و االفصاح عن عقود التأمين ،و يحل محل
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )4عقود التأمين".
يطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة و على جميع عقود إعادة التأمين و عقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط أن تقوم
المنشأة أيضا باصدار عقود تأمين .يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين:
 )1المشتقات الضمنية ،في حال تحقق بعض المعايير المحددة،
 )2عناصر اإلستثمار المميزة ،و
 )3أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.
يجب إحتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة (المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9و المعيار الدولي للتقرير المالي (.))15
القياس:
وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( ، )4والذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض
القياس القائمة قبل شهر يناير  2015م ،يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17نماذج القياس المختلفة التالية:
يستند نموذج القياس السنة على "الفئات التأسيسية" التالية:
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 :
يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين ،ويتم إدراجه حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في 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 :
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ب -المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد (تتمة)

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )17عقود التأمين (تتمة)
القياس (تتمة):
• التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية و هامش الخدمات التعاقدية لمجموعة عقود التأمين
في ذلك التاريخ؛
• التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخ.

يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحًقا بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون بالسالب ،و
بالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسارة .إن أثر التغير في معدالت
الخصم سيتم التقرير عنه إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر حسب السياسة المحاسبية التي تم اختيارها.
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 و ال يتم إعادة تقييمها الحقا .بالنسبة لهذه العقود ،يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية
إضافة الى التعديل ضمن النموذج السنة لتشمل:
 )1التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية.
 ) 2التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال و المخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.
المبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياسا ال يختلف بشكل
إضافة إلى ذلك ،يسمح بطريقة توزيع األقساط ُ
جوهري عن النوذج السنة أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل .و بهذه الطريقة يتم موائمة الت ازم التغطية
المتبقي مع القسط المستلم عند االعتراف األولي ناقصا التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين .يظل النموذج السنة قابال للتطبيق من أجل قياس
المطالبات المتكبدة .إال أنه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد و تأثير المخاطر المالية في حال أن
التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها  /استالمها خالل سنة واحدة أو اقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها.
تاريخ السريان
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت لمسودة المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17خالل شهر يونيو 2019م ،و استلم مالحظات من
مجموعة من األطراف المعنية .يقوم حاليا مجلس المعايير المحاسبة الدولي بإعادة مناقشة المسائل التي تم طرحها .و فيما يتعلق بأي تعديالت
مقترحة على المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)17سيقوم محلس معايير المحاسبة الدولي بإجراءاته العادية إلصدار المعيار .إن تاريخ دخول
المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17حيز التنفيذ و تأجيل االعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي ( )9في المعيار المالي للتقرير المالي ()4
حاليا هو  1يناير  2021م .و بموجب المسودة الحالية للمعيار ،من المقترح تعديل تاريخ دخول المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17حيز التنفيذ
على فترات التقرير المالي التي تبدأ في  1يناير  2022م أو بعد هذا التاريخ .غن هذا التأجيل لمدة ينة واحدة مقارنة مع التاريخ السابق  1يناير
2021م ،يسمح بالتطبيق المبكر في حال تطبيق كل من المعيار الدولي للتقرير المالي (" )15اإليرادات من العقود مع العمالء" و المعيار الدولي
للتقرير المالي (" )9األدوات المالية" .تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
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 واالفصاح
تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين ،مع تعديالت على العرض واإلفصاح.
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ب -المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )17عقود التأمين (تتمة)

التأثير
حاليا بتقييم تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)17بتاريخ نشر هذه القوائم المالية ،لم يتم االنتهاء من تقييم كامل االثر
الشركة
تقوم
ً
من تطبيق هذا المعيار .أجرت الشركة تحليل فروقات و فيما يلي الفروقات بالبنود الرئيسية:
مجال التأثير

ملخص التأثير

تقوم الشركة بتقييم األثر المالي.
التأثير المالي
• سيتم تطوير دليل الحسابات الخاص بالشركة ليتالئم مع نموذج القياس السنة و طريقة توزيع
التأثير على
األقساط.
البيانات /تكنولوجيا
• سيكون هناك حاجة أكبر الى بيانات محاسبية و اكتوارية أكثر تفصيال.
المعلومات
• الحاجة إلى حفظ معدالت الخصم لمجموعة عقود التأمين ليتم تتبعها لتراكم احتساب الفائدة وفق
نموذج القياس السنة.
• أرقام فاصل الثقة التي يتم تحديد مصدرها لتعديل المخاطر.
• احتساب المخاطر الضمنية ضمن النظام اإلكتواري.
• تحديد المدخالت الرئيسية الختبار العقود الهامة وكذلك تحديد "الحقائق والظروف" للعقود بناء على
طريقة توزيع األقساط.
• احتساب و تتبع هامش الخدمات التعاقدية.
• إحتساب فترات تغطية المخاطر المتعلقة باتفاقيات إعادة التأمين.
• عمليات االدارة المالية واالكتوارية واالكتتاب وتكنولوجيا المعلومات سيتم تأسيسها لتناسب للمعيار
التأثير على
الدولي للتقرير المالي  17مع مجموعة جديدة من الضوابط واطار الحوكمة.
المعالجة
• عند اإلعتراف بالوثائق المكتتبة غير المكتسبة سيتم مقارنتها من تاريخ بداية وثيقة التأمين.
• سيتم وضع إطار جديد لتسوية العمليات بشكل مناسب لمصادر بيانات لألقسام المحاسبية و
االكتوارية و اإلكتتاب.
• سيتم تتبع المقبوضات النقدية ألقساط التأمين على مستوى وثيقة التأمين.
• سيتم وضع سياسات محاسبية جديدة مناسبة لنموذج القياس السنة والق اررات الفنية.
• مراقبة الشروط واألحكام المتعلقة بعقود التأمين وإعادة التأمين.
• طرق توزيع جديدة لمصاريف اكتتاب وثائق التأمين ومصاريف المطالبات المتكبدة ومصاريف
االكتتاب والتي سيتم وضعها لتحديد الربحية على مستوى وثيقة التأمين.
• يجب وضع نظام لتتبع فترة التغطية للمنتجات المستقبلية.

• يجب التقرير عن مطلوبات  /أصول وثائق التأمين بشكل منفصل عن أصول  /مطلوبات إعادة
التأثير على
تأمين.
اتفاقيات إعادة
• يجب التقرير عن اجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة (بعد احتساب أي خسارة ائتمانية
التأمين
متوقعة) و قبل إعادة التأمين.
• يجب مراجعة شروط اإللغاء و ذلك لتقييم األثر على نماذج القياس المتعلقة بهذه العقود.
قد تحتاج الشركة إلى تغيير السياسات الداخلية لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي
التأثير على
ستكون
هناك حاجة إلى سياسات وأطر رقابة داخلية لتعكس متطلبات المعيار .تؤثر متطلبات
السياسات و إطار (.)17
المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17للعقود المرهقة على السياسات واألطر المختلفة مثل المحاسبة
الرقابة
والمراجعة .سوف تحتاج أطر الرقابة مثل إدارة السيولة إلى السماح بتوقعات التدفق النقدي المستقبلي.
بدأت الشركة بعملية التنفيذ وأنشأت فريق عمل تحت إشراف لجنة توجيهية.
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )9األدوات المالية
تم نشر هذا المعيار في  24يوليو  2014ليحل محل معيار المحاسبة الدولي ( .)39يعالج المعيار الجديد البنود التالية االتي تتعلق بالقوائم
المالية:
أ)التصنيف و القياس :
احدا لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة ،أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية ()9
منهجا و ً
ً
اآلخر ،أو القيمة 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 و التي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ و فائدة على أصل
المبلغ القائم.

يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و يتم تدوير المكاسب و الخسائر 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 و بيع الموجودات المالية ،و
• الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ و تعتبر أيضا فائدة على أصل المبلغ القائم.
يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .إضافة الى ذلك و عند 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 ،ي مكن للمنشأة أيضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات
الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر( .بما في ذلك المكاسب و الخسائر المحققة) ،بينما يتم عرض توزيعات األرباح
في الربح أو الخسارة.
إضافة الى ذلك ،بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،يتم إدراج مبلغ التغير في القيمة العادلة لإللتزام
المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام في الدخل الشامل اآلخر ،إال إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطر اإلئتمان
الخاصة باإللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي غلى حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة.
ب) اإلنخفاض في القيمة:
يعكس نموذج انخفاض القيمة بوفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( )9الخسائر االئتمانية المتوقعة  ،كما لو تم استخدامها وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي ( )39كخسائر ائتمان متكبدة .وفقا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9ليس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل ادراج خسائر
االئتمان .بدال من ذلك ،تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة و التغيرات في تلك الخسائر االئتمانية .يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان
المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
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ب -المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد (تتمة)
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )9األدوات المالية

ج) محاسبة التحوط:
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية ( ) 9متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط و التي تربط محاسبة التحوط بشكل أقرب مع إدارة المخاطر .تعمل
المتطلبات على تأسيس منهج على أساس مبادئ للنموذج السنة لمحاسبة التحوط .تنطبق التعديالت على كامل محاسبة التحوط باستثناء تحوطات
عادة بـ "التحوطات الكلية للقيمة العادلة") .فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة ،قد تستمر الشركة
القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة (يشار إليها ً
حاليا في المعيار المحاسبي الدولي رقم  .39تم استخدام هذا االستثناء بشكل كبير نظ ار لكون مجلس المعايير
في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط ً
المحاسبة الدولية يعالج حاليا محاسبة التحوط كمشروع منفصل.
تاريخ السريان:
( )4
كان تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقارير المالية  9هو  1يناير  .2018ومع ذلك  ،إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية
– "عقود التأمين" :تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( - )9األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية ( - )4عقود التأمين  ،المنشورة
في  12سبتمبر  ، 2016تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )4للتخفيف من بعض
آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد (" )17عقود التأمين" الصادر عن مجلس
معايير المحاسبة الدولي جيز التنفيذ .تقدم التعديالت خيارين بديلين و هما:
 .1تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9حتى
أ) تاريخ سريان معيار التأمين الجديد ؛ أو
ب) فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  1يناير 2021م أو بعد هذا التاريخ .يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد االعفاء
المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية ( )17و المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9في المعيار الدولي للتقارير المالية ( )4إلى
 1يناير  2022م.هناك حاجة إلفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل .إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط
أنشطتها بشكل دائم بالتأمين و لم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9سابقا؛ أو:
 .2تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( ، ) 9ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة ،يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية
التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة .خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضافية.
قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية  1يناير 2017م على ) 1( :مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق
المعيار الدولي للتقارير المالية (( ) 4بما في ذلك عناصر الودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين) مع مجموعة القيمة الدفترية
لجميع مطلوباتها ،و( ) 2مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها .استنادا
إلى هذه التقييم ات استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت .و بالتالي ،قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
( ) 9حتى تاريخ دخول معيار عقود التأمين الجديد حيز التنفيذ .إن اإلفصاحات المطلوبة و التي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل
مدرجة ضمن القوائم المالية للشركة.
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ب -المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد (تتمة)
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )9األدوات المالية

تقييم التأثير
كما في  31ديسمبر  ،2019لدى الشركة اجمالي موجودات مالية (تتضمن أقساط تأمين مدينة  /ذمم إعادة تأمين مستردة) وتأمين متعلق
بالموجودات بمبلغ  323.835مليون ريال سعودي و  48.982مليون ريال سعودي على التوالي .تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها حاليا
بالتكلفة المطفأة من النقد و ما في حكمه و بعض األرصدة المدينة األخرى و تبلغ  311,055مليون ريال سعودي ( 202.920 :2018مليون
ريال سعودي) .ليس لدى الشركة أي وحدة مرتبطة باستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما في  31ديسمبر
 :2018(.2019الشيء) .تتكون الموجودات المالية األخرى من االستثمارات المتاحة للبيع و تبلغ ( :2018الشيء) .تتوقع الشركة استخدام
تصنيف هذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لنموذج العمل الخاص بالشركة فيما يتعلق بسندات الدين و
الطبيعة االسترتيجية الستثمارات حقوق الملكية .إال أن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار
دفعات من المبلغ األصلي و الفائدة على المبلغ األصلي القائم كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقارير المالية ( .)9تبلغ القيمة العادلة
للموجودات المالية األخرى  12.780مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م بتغير في القيمة العادلة خالل السنة بمبلغ  0.655مليون
ريال سعودي .تم االفصاح عن التعرض لمخاطر اإلئتمان و تركيز مخاطر اإلئتمان و الجودة اإلئتمانية لهذه الموجودات المالية في إيضاح رقم
 .27تعتبر الموجودات المالية للشركة منخفضة المخاطر اإلئتمانية كما في  31ديسمبر 2019م .ويستند هذا التقييم المبدأي على المعلومات
حاليا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد من التحليالت التفصيلية أو المعلومات المعقولة اإلضافية التي يمكن توفيرها للشركة في
المتاحة ً
المستقبل  .بشكل عام  ،تتوقع الشركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية  :9ومع ذلك  ،ال يتوقع أن
هاما .في الوقت الحاضر  ،ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة
يكون تأثير ذلك ً
تفصيلية.
األصول ذات مخاطر ائتمانية منخفضة كما في  31ديسمبر  2019و  .2018ويستند ما ورد أعاله إلى تقييم األثر عالي المستوى للمعيار الدولي
حاليا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد من التحليالت التفصيلية أو
للتقارير المالية  .9ويستند هذا التقييم المبدأي إلى المعلومات المتاحة ً
المزيد من المعقول ويتم توفير معلومات داعمة للشركة في المستقب ل .بشكل عام  ،تتوقع الشركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات انخفاض القيمة
هاما .في الوقت الحالي  ،ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق
للمعيار الدولي للتقارير المالية  :9ومع ذلك  ،ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك ً
هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية.
ج .السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه:
 .iعقود التأمين
تقوم الشركة بإصدار عقود التأمين التي تنقل مخاطر التأمين .عقود التأمين هي تلك العقود حيث يقبل المؤمن مخاطر التأمين الهامة من حامل
سلبا على حامل الوثيقة .كإرشادات عامة ،تحدد
الوثيقة بالموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا كان هناك حدث مستقبلي غير محدد يؤثر ً
الشركة مخاطر التأمين الهامة باعتبارها إمكانية دفع مبلغ معين عند وقوع حادث مؤمن يزيد  ٪10على األقل عن المبلغ المستحق إذا لم يحدث
الحدث المؤمن.
 .IIتحقق اإليرادات
االعتراف بالقسط:
يتم تسجيل األقساط في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين .يتم احتساب األقساط غير
المكتسبة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين.
تمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من أقساط التأمين المكتتبة الذي يتعلق بالسنة غير المنتهية من التغطية .إن التﻐير في مخصص األقساط
ﻏير المﮐتسبة يؤخذ إلﯽ قائمة الدخل إعتمادا على أن اإليرادات يتم االعتراف بﮭا علﯽ مدى فترة المخاطرة.
إعادة التأمين المفترض:
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ج .السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه( :تتمة)
 .IIتحقق اإليرادات (تتمة)
أيضا مخاطر إعادة التأمين في سياق األعمال االعتيادية لعقود التأمين الطبي عند االقتضاء .يتم إثبات أقساط التأمين
كما تفترض الشركة ً
والمطالبات على إعادة التأمين المفترض كإيرادات أو مصروفات بنفس الطريقة كما لو كانت إعادة التأمين تعتبر أعماالً مباشرة ،مع األخذ في
االعتبار تصنيف المنتج ألعمال إعادة التأمين .تمثل التزامات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات التأمين.
يتم تقدير المبالغ المستحقة بطريقة تتماشى 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 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
ناقصا أية أقساط أو رسوم محددة واضحة يتم االحتفاظ بها من
بناء على المقابل المدفوع أو المستلم ً
شكل ودائع أو مطلوبات مالية يتم إثباتها ً
قبل شركة إعادة التأمين .يتم احتساب 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.
توزيعات االرباح:
يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح على أدوات حقوق الملكية المصنفة تحت بند القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند إثبات حق استالم
المدفوعات.
 .IIIالمطالبات
تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين واألطراف الثالثة والمصروفات المتعلقة بتعويض الخسارة ،وصافي قيمة الخردة
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
الشﺮكة باستبعاد التزاماتها عن المطالبات ﻏيﺮ المدفوعة حيث يتﻮقع أن يتﻢ دفع جميع المطالبات خالل سنة واحدة مﻦ تاريخ قائمة المركز
المالي.
 .IVعقود إعادة التأمين
يتم توزيع إعادة التأمين بين عقود إعادة التأمين التعاقدية واالختيارية ووقف الخسارة وفائض الخسارة .إن العقود التي تبرمها الشركة مع شركات
إعادة التأمين التي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تصنيف
عقود التأمين في إيضاح ( 4ب) تصنف كعقود إعادة تأمين محتفظ بها .يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها
أصول مالية .إن عقود التأمين التي أبرمتها الشركة 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 إلﯽ طرف آخر .يتم إجراء مراجعة إلنخفاض القيمة في تاريخ ﮐل تقرير أو علﯽ نحو متﮐرر عندما ينشأ مؤشر علﯽ
انخفاض القيمة خالل السنة المالية .يحدث انخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي علﯽ أن الشرﮐة قد ال تسترد المبالغ القائمة بموجب
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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 .IVعقود إعادة التأمين (تتمة)
القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها .لمزيد من التفاصيل  ،يرجى الرجوع إلى (4ن) .إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من
التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين.

 -Vتكاليف اقتناء وثيقة تأمين مؤجلة
يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين وتجديدها وفًقا لشروط عقود التأمين التي تتعلق بها ،على
غرار األقساط المكتسبة .يتم اإلعتراف بجميع تكاليف اإلستحواذ 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 إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتضمنة
في الموجودات عن طريق تغيير فترة اإلطفاء ويتم التعامل معها كتغير في التقدير المحاسبي .يتم إجراء مراجعة إلنخفاض القيمة في تاريخ
ار عندما يظهر مؤشر علﯽ انخفاض القيمة .إذا لم يتم تحقيق االفتراضات المتعلقة بالربحة المستقبلية لهذه
ﮐل تقرير أو بشﮐل أﮐثر تﮐرًا
أيضا
الوثائق ،فإنه يمﮐن تسريع إطفاء ھذه التﮐاليف وقد يتطلب ذلك أيضاً تحويل خسائر إنخفاض في القيمة إضافية إلى قائمة الدخل .يتم ً
النظر في تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة في اختبار مالءمة المطلوبات في تاريخ كل تقرير.
 .VIاختبار مالءمة المطلوبات:
في تاريخ كل قائمة مركز مالي ،يتم إجراء اختبارات مالءمة المطلوبات للتأكد من مالءمة المطلوبات المتعلقة بعقود التأمين بالصافي بعد
إستبعاد 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 وفًقا لذلك.
 .VIIذمم مدينة
ناقصا مخصص ألي مبالغ غير
التأمين،
عقود
من
القبض
المستحقة
اإلجمالية
التأمين
أقساط
أساس
على
القبض
المستحقة
األقساط
يتم إثبات
ً
قابلة للتحصيل .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 إلﯽ أن القيمة الدفترية قد
ال تﮐون 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 تﮐون الرصيد المذﮐور ،وھو األمر الذي يﮐون عادة عند بيع الرصيد المستحق ،أو
عندما يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المتعلقة بالرصيد إلﯽ طرف ثالث مستقل .تقع الذمم المدينة المفصح عنها في إيضاح  7ضمن نطاق
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 4عقود التأمين".
 .VIIIاالستثمارات
 .Iاستثمارات متاحة للبيع
إن الموجودات ال مالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقة التي لم يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو محتفظ بها حتى
تاريخ اإلستحقاق أو القروض والذمم المدينة ،كما لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم تسجيل هذه اإلستثمارات
مبدئيا بالتك لفة ،وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اإلستحواذ على اإلستثمار ويتم قياسها
ً
الحًقا بالقيمة العادلة .تدرج التﻐيﺮات التﺮاكمية في القيمة 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 لإلستثمارات المتاحة للبيع ويتم اإلبالغ عنه في بيان الدخل
الشامل ذو ا لصلة كمصروف انخفاض في القيمة .تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة
للتداول أو القيم العادلة المقدرة.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 .VIIIاالستثمارات (تتمة)
 .Iاستثمارات متاحة للبيع (تتمة)
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر
مماثلة .بالنسبة لالستثمارات ﻏيﺮ المسعﺮة ،يتﻢ تحديد القيمة العادلة بالﺮجﻮع إلى القيمة السﻮقية إلستثمار 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 الشركة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع أصولها المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مناسبة .عندما تكون الشركة 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
األصول في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق.
ال ُيسمح بإعادة التصنيف إلى أصول مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق إال عندما يكون لدى الشركة 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 إطفاءها للربح أو الخسارة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام
معدل الفائدة الفعلي .كما يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ اإلستحقاق 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 الى قائمة الدخل.
 .IIاإلستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يتم تصنيف 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 اإلعتراف األولي .يتم شراء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل رئيسي 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.
يمﮐن تخصيص االستثمار ليكون محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل اإلدارة ،عند االعتراف المبدئي ،إذا ﮐانت يفي
بالمعايير المبينة في معيار المحاسبة الدولي رقم  39باستثناء أدوات حقوق الملﮐية التي ال توجد لها أسعار مدرجة في سوق نشط والتي ال
يمﮐن قياس 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 ،إن وجدت ،إلى قياس القيمة العادلة عند االعتراف
األولي باإلستثمارات المحت فظ 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.
ال يتم إعادة تصنيف اإلستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بعد االعتراف األولي ،باستثناء اإلستثمارات غير المشتقة،
بخالف تلك التي تم تصنيفها كـمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلعتراف المبدئي ،يمكن إعادة تصنيفها من القيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل (على سبيل المثال  ،تجارياً) إذا لم تعد محتفظ بها لغرض بيعها أو إعادة شراؤها على المدى القريب ،ويتم
استيفاء الشروط التالية:
مطلوبا تصنيف األصل المالي كمحتفظ به للمتاجرة عند
• إذا كان األصل المالي قد استوفى تعريف القروض والذمم المدينة ،إذا لم يكن
ً
االعتراف األولي ،فيمكن إعادة تصنيفه إذا كان لدى الشركة النية والقدرة على االحتفاظ باألصول المالية في المستقبل المنظور أو حتى
استحقاقها.
• إذا لم تﮐن الموجودات المالية تحقق تعريف القروض والذمم المدينة ،فيمﮐن إعادة تصنيفﮭا من الفئة التجارية فقط في "الظروف النادرة".
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 .VIIIاالستثمارات (تتمة)
 .IIIمحتفظ بها حتى االستحقاق
يتم تصنيف اإلستثمارات التي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وتكون الشركة لديها النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى
مبدئيا بالقيمة العادلة بما في
اإلستحقاق على أنها محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق .يتم إثبات اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
ً
ناقصا مخصص انخفاض القيمة .يتم احتساب التكلفة المطفأة من
ذلك تكاليف المعاملة المباشرة والتكميلية ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأةً ،
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:
االستثمارات التي تصنف على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها عادة دون التأثير على قدرة الشركة
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 الشركة 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.
• المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف بعد أن قامت الشركة بجمع مبلغ األصل بالكامل تقر ًيبا.
• المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف المنسوبة إلى أحداث معزولة غير متكررة خارج نطاق سيطرة الشركة التي لم يكن من الممكن
توقعها بشكل معقول.
 .IVإلغاء االعتراف باألدوات المالية
يحدث استبعاد األدوات المالية عندما ال تسيطر الشركة 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 الشركة قد قامت بتحويل جميع مخاطر
ومزايا الملكية إلى حد كبير.
 .Vالمقاصة
يتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون هناك حق قانوني قابل
ٍ
صاف ،أو لتحقيق األصول و تسوية المسؤولية في وقت
للتنفيذ في الوقت الحالي لمقابلة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس
مسموحا به من قبل معيار محاسبي أو تفسير.
أو
ا
مطلوب
واحد .ال يتم المقاصة بين الدخل والمصروف في قائمة الدخل الشامل ما لم يكن
ً
ً
 .VIمحاسبة تاريخ المتاجرة
يتم إثبات  /استبعاد جميع عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة (أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة 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.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 .VIIانخفاض قيمة الموجودات المالية
تقﻮم الشﺮكة في تاريخ كل تقﺮيﺮ بتقييﻢ ما إذا كان هناك دليل مﻮضﻮعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجمﻮعة مﻦ المﻮجﻮدات المالية.
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 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؛
• 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
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
 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 اإلنخفاض الكبير أو المطول في القيمة العادلة للموجودات المالية.
 بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ،يستند اإلنخفاض في القيمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتم خصمها بمعدل
العمولة الفعلي األصلي.
استثمار أو
ًا
بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع ،تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن
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
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
ق
ناقصا أي خسارة انخفاض في
لإلنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفر بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحاليةً ،
القيمة لتلك اإلستثمارات المعترف بها سابًقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل .إذا زادت القيمة 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.
بالنسبة لإلستثمارات في حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع ،يمثل اإلنخفاض الكبير أو
َّ
المطول في القيمة العادلة ألقل من تكلفتها دليالً
موضوعياً على 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 انخفاض القيمة في الدخل الشامل اآلخﺮ فقط .عند االستبعاد ،يتم إدراج أي ربح أو خسارة متراكمة تم
االعتراف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل تحت بند "الربح  /الخسارة المحققة" من االستثمارات المتاحة للبيع.
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 .VIIانخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)
يتطلب تحديد ما هو "هام" أو "مطول" إستخدام الحكم .تعتبر فترة  12شهر أو أطول فترة مطولة ويعتبر االنخفاض بنسبة  ٪25من
التكلفة األصلية جوهرًيا وفًقا لسياسة الشركة .عند إجراء هذا الحكم ،تقوم الشركة ،من بين عوامل أخرى ،بتقييم المدة أو المدى الذي
تكون فيه القيمة العادلة لإلستثمار أقل من تكلفته.
السوق
للجدارة االئتمانية كما هو
عند تقييم ما إذا كان االستثمار في أداة الدين منخفض القيمة ،تنظر الشركة في عوامل مثل تقييم
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 يعانى أصحاب الدين من خسائر من خالل اإلعفاء من الديون طوعا
أو إلزامية .إن المبلغ المسجل لإلنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة
ناقصا أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك اإلستثمارات المعترف بها سابًقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.
الحاليةً ،
 .IXممتلكات ومعدات
ناقصا اإلستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة .تدرج التكاليف الالحقة في القيمة
يتم إثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة ً
الدفترية لألصل أو يتم تسجيلها كأصل منفصل ،حسب مقتضى الحال ،فقط عندما يكون مﻦ المحتمل أن تتدفق الفوائد اإلقتصادية
المستقبلية المرتبطة بالبند الى الشركة 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
بإستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على األعمار اإلنتاجية المقدرة ،على النحو التالي:
3
4
5
10 – 4

التحسينات المستأجرة
أجهزة الكمبيوتر
السيارات
األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية

مناسبا .تتم مراجعة القيمة الدفترية
تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إذا كان ذلك
ً
لهذه الموجودات لتحديد 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 األصول إلى قيمتها القابلة
لالسترداد.
تتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الممتلكات التي يتم تطويرها لالستخدام في المستقبل .عند اإلنتهاء من تطويرها ،يتم تحويل
العمل الرأسمالي تحت التنفيذ إلى الفئة المعنية ضمن الممتلكات والمعدات ،ويتم استهالكه وفًقا لسياسة الشركة.
يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعاد بمقارنة العائدات مع القيمة الدفترية وتدرج في "إيرادات أخرى ،صافي" في قائمة الدخل.
 .Xالموجودات غير الملموسة
تظهر األصول غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل (الفئة المذكورة) بالتكلفة التاريخية .ويكون لها عمﺮ إنتاجي محدد وتدرج الحقاً
بالتﻜلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائﺮ انخفاض القيمة .تقوم الشركة بإطفاء األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود
باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الفترات التالية:
البرامج
التراخيص

4
4
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج .السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه( :تتمة)
 .Xانخفاض قيمة الموجودات غير المالية
سنويا لتحديد
ها
اختبار
ويتم
لالستهالك
تخضع
ال
األرض
المثال،
سبيل
على
محدد
الموجودات التي لها عمر إنتاجي غير
ً
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.
يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ الذي يمكن استرداده .المبلغ القابل لالسترداد
ناقصا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة .لغرض تقييم اإلنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات عند
هو القيمة العادلة لألصل ً
أدنى مستوى تتواجد من خالله تدفقات نقدية محددة بشكل منفصل (وحدات توليد النقد).
 .XIمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تدير الشركة 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 اإلئتمان المتوقعة .يتم وضع مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة في اإلعتبا ،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 أقصى 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.
 .XIIالزكاة وضريبة الدخل
تخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وفًقا للوائح الهيئة السنةة للزكاة والدخل .يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين
في حقوق الملكية أو 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 .المبالغ اإلضافية المستحقة  ،إن
وجدت .يتم تحديد القيمة عند االنتهاء من التقييم النهائي.
التغيرات في محاسبة الزكاه وضريبة الدخل
كما هو مبين في إيضاح  ، 2تغير أساس االعداد نتيجة إلصدار تعميم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  17يوليو
2019م  ،تم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في بيان التغيرات في حقوق الملكية تحت األرباح المحتجزة حسب مؤسسة النقد العربي
السعودي .تعميم رقم  381000074519مؤرخ في  11أبريل 2017م  .بأحدث التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي
السعودي بتاريخ  17يوليو 2019م  ،يجب االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في بيان الدخل.
قامت الشركة بتعديل سياستها المحاسبية المتعلقة بالزكاة وبدأت في تطبيق معيار المحاسبة الدولي  -ضرائب الدخل ("معيار المحاسبة
الدولي  )"12والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 21الضرائب المتعلقة بالزكاة .قامت الشركة باحتساب هذا التغيير في
السياسة المحاسبية المتعلقة بالزكاة بأثر رجعي (انظر إيضاح  )2وقد تم اإلفصاح عن آثار التغيير أعاله في ايضاح  31من القوائم
المالية .نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المعلن عنه للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م بمبلغ  2,4مليون ريال سعودي.
لم يكن للتغيير أي تأثير على بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
 .XIIIالضريبة المؤجلة
إن التأثير المالي لتطبيق السياسة المحاسبية للضريبة المؤجلة ليس جوهرًيا في القوائم المالية  ،وبالتالي لم يتم تعديل مبالغ الفترة
السابقة.
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 .XIVتوزيع االرباح
يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في القوائم المالية للشركة في السنة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات
األرباح من قبل مساهمي الشركة.
 .XVالنقد 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
من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ.
 .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.
 .XVIIعمالت أجنبية
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بالريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات
النقدية بالعمالت األجنبية إلﯽ الريال السعودي علﯽ أساس سعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المرﮐز المالي .تؤخذ جميع الفروق
إلى قائمة الدخل والدخل الشامل .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف
في تاريخ المعاملة المبدئية وال يتم إعادة قياسها الحًقا .تدرج أرباح أو خسائﺮ صﺮف العمالت األجنبية لإلستثمارات المتاحة للبيع
في "إيﺮادات أخﺮى ،صافي" في قائ مة الدخل وقائمة الدخل الشامل .وبما أن المعامالت بالعملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى
بالدوالر األمريكي ،فإن مكاسب وخسائر العمالت األجنبية ليست جوهرية.
 .XVIIIقطاعات التشغيل
القطاع هو جزء مميز من الشركة يعمل في تقديم منتجات أو خدمات (قطاع أعمال) ،والذي يخضع للمخاطر والعوائد التي تختلف
إعتمادا على منتجاتها وخدماتها،
عن تلك الموجودة في القطاعات األخرى .ألغراض اإلدارة ،يتم تنظيم الشركة إلى قطاعات أعمال
ً
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 الرئيسي .تم تحديد كبير
صانعي الق اررات التشغيلية ،وهو المسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية ،ليكون المدير التنفيذي الذي يتخذ
الق اررات االستراتيجية .لم تحدث معامالت بين القطاعات خالل السنة.
 .XIXاالحتياطي النظامي
وفقاً للنظام الداخلي للشركة ،تقوم الشركة بتخصيص  ٪20من صافي دخلها من عمليات المساهمين كل عام إلى االحتياطي القانوني
حتى تقوم بتكوين احتياطي مساوي لرأس المال .االحتياطي غير متوفر للتوزيع.
 .XXIالقيم العادلة
تستند القيمة العادلة للموجودات المالية على األسعار المدرجة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة .يتم تقدير القيمة
العادلة للبنود الحاملة للعمولة 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 ألصول مالية مشابهة
أو عندما ال يمكن استنباط القيمة العادلة من السوق النشطة ،يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التقييم .يتم أخذ
مدخالت ھذه النماذج من السوق القابلة للمالحظة حيثما أمﮐن ذلك ،ولﮐن عندما يﮐون ذلك ﻏير ممﮐن ،فهناك حاجة إلستخدام
الحﮐم في تحديد القيم العادلة.
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 .XXIالدائنون والمستحقات الدائنة
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت إصدار فاتورة بها من قبل
المورد أم ال.
 .XXIIالمخصصات
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.
 .XXIIIمخصص المطالبات تحت التسوية
يتم إستخدام 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 الشركة مطالباتها
بناء على خبرتها في محفظة التأمين الخاصة بها .يتم تقدير المطالبات التي تتطلب ق اررات 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 وإعتمادة كما في  31ديسمبر من قبل خبير
اكتواري مستقل.
 .4مبدأ االستمرارية
انه بتاريخ  8مايو 2018م اعلنت الشركة في تداول ان الخسائر المتراكمة للشركة كما في  31مارس 2018م ،تجاوزت ٪74.5
من رأس مالها .وبتاريخ  10يونيو 2018م انعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وتمت الموافقة على تخفيض رأس المال من
 200مليون ريال سعودي إلى  100مليون ريال سعودي .وفقاً لذلك ,قامت الشركة بإطفاء  100مليون ريال سعودي من الخسائر
المتراكمة مقابل تخفيض عدد من أسهمها بمقدار  10مليون سهم .كما في 30يونيو 2018م و 30سبتمبر 2018م ،تمثل الخسائر
المتراكمة ما نسبته  ٪26.19و  ٪23.08من رأس مال الشركة على التوالي.
في  27مايو  2018م ,تلقت الشركة خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بشأن عدم اإلمتثال لمتطلبات هامش المالءة
المالية ,كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م لم تلتزم الشركة بكامل متطلبات المالءة المالية بموجب المادة رقم ( )66من الالئحة
التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بمتطلبات هامش المالءة
المالية ،عالوة على ذلك طلبت مؤسسة النقد العربي السعودي من الشركه تعيين مستشار مستقل خالل  15يوم عمل لدرأسة أسباب
ضعف الوضع المالي للشركة والتوصية بالحلول لتحسين ذلك وتقديم تقرير اسبوعي لمؤسسة النقد العربي السعودي .عالوة على ذلك
فعلى الشركة تقديم التقرير النهائي الخاص بالمستشار المستقل في غضون  60يوم من تاريخ الخطاب األول ,وقد قامت الشركة
بتقديم التقرير النهائي من المستشار المستقل الى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص التطورات في اإلمتثال لمتتطلبات هامش
المالءة المالية.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 .4مبدأ االستمرارية (تتمة)
في  18يوليو  2018م ،تلقت الشركة خطاب آخر من مؤسسة النقد العربي السعودي يشير إلى القضايا المتعلقة بأوجه القصور
المادية في إجراءات تقييم المخاطر ،وحوكمة الشركات ،والتخطيط للطوارئ وبيئة الرقابة الداخلية من بين أمور أخرى .أصدرت
مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها إلى الشركة بتعيين مستشار مستقل خالل  15يوم عمل إلجراء مراجعة تفصيلية لنقاط
الضعف والمالحظات التي تم تحديدها وتقديم التقرير النهائي من المستشار المستقل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في غضون

 60يوم عمل من تاريخ الخطاب االول .قامت الشركة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلمتثال لخطاب مؤسسة النقد العربي السعودي
فيما يتعلق بتعيين المستشار المستقل لتقديم التقرير بشأن اوجه القصور في إجراءات تقييم المخاطر ،وحوكمة الشركة وأمور متعلقة
اخرى .تم تقديم التقرير النهائي الصادر من المستشار المستقل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  18أكتوبر 2018م.

في  12ديسمبر  ،2018في اجتماع للجمعية العمومية غير العادية ،وافق المساهمون على زيادة رأس المال بمبلغ  200مليون
ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية .بتاريخ  24ديسمبر 2018م ،تم االنتهاء من إجراءات إصدار أسهم حقوق
األولوية وحصلت الشركة على الزيادة في رأس المال بتاريخ  24يناير 2019م .بتاريخ  24يناير  ،2019تلقت الشرﮐة خطاب من
مؤسسة النقد العربي السعودي يفيد برفع الحظر علﯽ أعمال التأمين.
كما في  31ديسمبر 2019م ،بلغت الخسائر المتراكمة للشركة  ٪50,29من رأس مالها ( 31ديسمبر .)٪44,71 :2018
تشير هذه الظروف عدم التأكد بشأن قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة .ومع ذلك ،في فترة الحقة لنهاية السنة  ،كما هو
مذكور في إيضاح  27بتاريخ  18يناير 2020م الموافق  23جمادى األول  1441هـ  ،أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس

مال الشركة بمقدار  150مليون ريال سعودي من خالل إطفائها مع الخسائر المتراكمة .طبقاً لذلك ،قامت الشركة بتاريخ  19يناير

2020م الموافق  24جمادى األول  1441هـ بتعيين مستشار مالي لبدء عملية التخفيض .كما في تاريخ إعتماد هذه القوائم المالية،
فإن الشركة بصدد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الستيفاء اإلجراءات القانونية األخرى .أعتمدت اإلدارة على المركز المالي

وهي على ثقة بأن إعداد هذه القوائم المالية بناءاً على مبدأ االستم اررية مناسب .وعليه  ،فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ
االستم اررية.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -5النقد وما في حكمه

يشتمل النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية على ما يلي :

عمليات التأمين

2019
ألف ريال سعودي
16,484
14,590

أرصدة بنكية ونقد

14,590

18

أرصدة بنكية ونقد
الودائع المستحقة خالل  3أشهر من تاريخ الشراء

2018

16,484

عمليات المساهمين
2019
2018
ألف ريال سعودي
21

62,767

40,216

62,785
77,375

40,237
56,721

 .6ودائع مرابحة

إن ودائع المرابحة تتمثل في الودائع لدى البنوك المحلية التي تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة ،تبلغ

 76,036ألف ريال سعودي ( 82,882 :2018ألف ريال سعودي) ،تلك المحجوزة بالريال السعودي في المملكة العربية السعودية،
معروضة في قائمة المركز المالي الخاصة بالمساهمين بشكل منفصل .كما في  31ديسمبر 2019م  ,تتراوح أسعار العمولة على

الودائع من  ٪1.9الى  :2018( ٪3.1تتراوح أسعار العمولة على الودائع من  ٪2.4الى .)٪3.3
 7ـ أقساط تأمين ،صافي
تتألف االقساط المدينة من مستحق مما يلي:
2019
44,929
12,472
10,748
68,149
)(23,290
44,859

حملة الوثائق
وسطاء ووكالء
األطراف ذات عالقة (ايضاح )22
مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
أقساط تأمين مدينة  ،صافي

ألف ريال سعودي

2018

16,635
15,211
1,911
33,757
)(16,328
17,429

مالحظة :أرصدة أقساط التأمين المستحقة القبض من الوسطاء والوكالء في  31ديسمبر  2019بمبلغ  12.4مليون ريال سعودي

( 31ديسمبر  15.2 :2018مليون ريال سعودي) مستحقة في النهاية من العمالء المؤمن عليهم من خالل الوسطاء والوكالء.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 7ـ أقساط تأمين ،صافي (تتمة)

كانت الحركة في مخصص اقساط التأمين المشكوك في تحصيلها خالل السنة كما يلي:
2019
الرصيد في بداية السنة

16,328
6,962
23,290

رد ( /مخصص) خالل السنة
اإلستبعادات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2018

ألف ريال سعودي
16,469
()122
()19
16,328

وفيما يلي تقادم المبالغ المستحقة غير المنخفضة القيمة من أقساط التأمين الناشئة عن عقود التأمين:
حتى ثالثة

أكثر من ثالثة أشهر

أكثر من ستة أشهر

أكثر من أثنى

 31ديسمبر2019

21,755

15,520

7,584

-

44,859

 31ديسمبر2018

1,193

1,262

10,794

4,180

17,429

أشهر

شهرا
وحتى ستة أشهر
وحتى أثنى عشر ً
ألف ريال سعودي

اإلجمالي

شهرا
عشر ً

أرصدة تصل إلى ثالثة أشهر ال تعتبر متأخرة وال معرضة لخسارة اإلنخفاض في القيمة .أرصدة أكثر من ثالثة أشهر تعتبر متأخرة

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.

فيما يتعلق بأقساط التأمين المستحقة ،فإن عشرة عمالء رئيسيين يمثلون  ٪32.8من الرصيد كما في  31ديسمبر 2019

( 31ديسمبر )٪19.3 :2018

 -8ذمم مدينة لمعيدي التأمين

تشتمل ذمم مدينة لمعيدي التأمين على المبالغ المستحقة على النحو التالي :
إجمالي الذمم المدينة ( /الدائنة)

2019
5,995
()3,000
2,995

مخصص ذمم مدينة مشكوك فيها
ذمم مدينة لمعيدي التأمين  ،صافي

ألف ريال سعودي
()939
)(939

2018

الحركة على مخصص الذمم المدينة لمعيدي التأمين خالل السنة كانت على النحو التالي:
2019
الرصيد في بداية السنة

3,000
3,000

المخصص المكون خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2018
ألف ريال سعودي
-
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -9االستثمارات

عمليات المساهمين

تم تصنيف االستثمارات على النحو التالي :

2019

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
فيما يلي حركة رصيد االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

12,780
60,170
72,950

2018

ألف ريال سعودي
7,695
5,000
12,695

عمليات المساهمين
2019
ألف ريال سعودي
7,638
7,695

2018

الرصيد االفتتاحي
المشتريات خالل السنة

4,430
655

التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمار

الرصيد النهائي

57

12,780

7,695

2019
أرامكو السعودية
صندوق البدر للمرابحة
الصندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات األولية
فيما يلي الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:

4,878
7,200
702
12,780

ألف ريال سعودي
7,044
651
7,695

عمليات المساهمين
2019
5,000

الرصيد االفتتاحي
المشتريات خالل السنة

60,023

إطفاء استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

147

الرصيد النهائي

60,170

()5,000

المستحق خالل السنة

 -10تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة
عمليات التأمين

2018
الف ريال سعودي

26,851
-

)(21,886
35
5,000

2019
1,035

الرصيد اإلفتتاحي

2018

2018
ألف ريال سعودي

8,924

المدفوع خالل السنة
المطفأ خالل السنة

6,267

()4,451

)(14,779

الرصيد في نهاية السنة

2,851

1,035
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6,890

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -11موجودات غير ملموسة

2019

2018
الف ريال سعودي

عمليات التامين
التكلفة

الرصيد في بداية السنة

إضافات خالل السنة

22,058

753

الرصيد في نهاية السنة

22,811

اإلطفاء :

21,351
707
22,058

الرصيد في بداية السنة

20,897

الرصيد في نهاية السنة

21,705

20,897

صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر

1,106

1,161

19,955

808

المحمل خالل السنة

942

تتكون الموجودات غير الملموسة بشكل رئيسي من برامج الحاسب اآللي التي تستخدم لمنفعة عمليات التامين.
 -12الممتلكات والمعدات
عمليات التأمين
التكلفة :

تحسينات على

العقارات المستأجرة

معدات

حاسب آلي

اثاث وتجهيزات
مكتبية

سيارات

الف ريال سعودي

المجموع

الرصيد في  01يناير 2018

4,405

8,993

449

إضافات خالل السنة

287

964

-

66

الرصيد في  31ديسمبر 2018

4,692

9,957

449

2,632

17,730

الرصيد في  31ديسمبر 2019

4,692

10,862

449

2,632

18,635

إضافات خالل السنة

االستهالك المتراكم :

-

905

-

2,566

16,413
1,317

-

905

الرصيد في  01يناير 2018

4,156

8,588

163

1,576

14,483

المحمل على السنة

187

329

68

217

801

الرصيد في  31ديسمبر 2018

4,343

8,917

231

1,793

15,284

المحمل على السنة

177

503

66

213

959

الرصيد في  31ديسمبر 2019

4,520

9,420

297

2,006

16,243

صافي القيمة الدفترية :

 31ديسمبر 2019
 31ديسمبر 2018

172

1,442

152

626

2,392

349

1,040

218

839

2,446
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -13مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

2019

2018
الف ريال سعودي

عمليات التامين

1,619

مبالغ مدفوعة مقدماً
موردون دفعات مقدمة

1,624

2,921

2,557

4,023

ضريبة المدخالت على القيمة المضافة

اخرى

6,532

4,090

3,549

12,653

14,262

2019
عمليات المساهمين

الف ريال سعودي

2,322

إيرادات مستحقة

1,069

-

مقدما
مصروفات مدفوعة ً
اإلجمالي

2018

50

2,322

1,119

14,975

15,381

 -14الوديعة النظامية

كما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي ،قامت الشركة بإيداع ما يعادل  ٪10من رأس مالها المدفوع
 ،وقدره  30مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 30 :2018مليون ريال سعودي) ،في أحد البنوك المعينة من قبل مؤسسة النقد
العربي السعودي .ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية دون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ،والعمولة المستحقة عن هذه
الوديعة يتم دفعها لمؤسسة النقد العربي السعودي .في  16يناير 2019م ،قامت الشركة بزيادة رأس مالها بمقدار  200مليون ريال

سعودي ،وفي  25ابريل 2019م تم زيادة الوديعة النظامية بمبلغ  15مليون ريال .لذلك وصلت الوديعة النظامية لمبلغ  45مليون
ريال سعودي بما يعادل  ٪15من رأس مالها المدفوع.
 -15احتياطيات فنية

 1.15صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية

2019

تشتمل المطالبات واالحتياطات تحت التسوية على ما يلي:

21,431

احتياطي المطالبات تحت التسوية

18,493

مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها

39,924

احتياطي عجز أقساط التامين

17,335

احتياطيات فنية اخرى

1,460

58,719
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2018
الف ريال سعودي

44,408
15,943
60,351

2,441
572
63,364

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -15احتياطيات فنية (تتمة)

 1.15صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية (تتمة)

2019

يخصم :

ألف ريال سعودي

)(1,034

حصة معيدي التأمين من احتياطي المطالبات تحت التسوية

)(5,857

)(94

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها

)(2,103

-

حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز أقساط التأمين
صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية

2018

)(610

()1,128

()8,570

57,591

54,794

 2.15الحركة في االقساط غير مكتسبة

2019

كانت الحركة في األقساط غير المكتسبة كما يلي :
اإلجمالي

الصافي

إعادة التأمين

ألف ريال سعودي

20,338

-

20,338

األقساط المكتسبة خالل السنة

154,028

()98,446

-

154,028

الرصيد في نهاية السنة

75,920

-

75,920

الرصيد في بداية السنة

األقساط المكتتبة خالل السنة

()98,446
2018

اإلجمالي

الصافي

إعادة التأمين
ألف ريال سعودي

الرصيد في بداية السنة

األقساط المكتتبة خالل السنة

148,377

-

148,377

138,244

)(22,358

115,886

األقساط المكتسبة خالل السنة

()266,283

22,358

الرصيد في نهاية السنة

20,338

-

 -16التزامات وارتباطات محتملة

20,338

2019

أ .تتمثل إلتزامات وإرتباطات الشركة فيما يلي:
خطابات ضمان
اإلجمالي

)(243,925

2018
الف ريال سعودي

12,545

13,045

12,545

13,045
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -16التزامات وارتباطات محتملة (تتمة)

ب .لم تكن هناك التزامات رأسمالية قائمة كما في  31ديسمبر 2019م ( 31ديسمبر 2018م ال شيء).

ج .كما في  31ديسمبر 2019م  ،قامت الشركة بإرسال خطاب ضمان بمبلغ  12.545مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م:
 12.545مليون ريال سعودي) لصالح الهيئة السنةة للزكاة والدخل (الهيئة) (انظر االيضاح  .)21والذي تم إصداره مقابل وديعة
مرابحة للشركة بمبلغ  14مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م 14 :مليون ريال سعودي) لدى البنك السعودي البريطاني.
-17مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
2019
ذمم دائنة لمقدمي الخدمة الطبية
ذمم دائنة للموردين
أتعاب الفحص واالشراف
مصروفات مستحقة
مطلوبات اخرى
اإلجمالي

15,947
924
653
11,868
6,840
36,232

2018

ألف ريال سعودي
53,361
557
119
4,639
12,431
71,107

 -18مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتم إجراء المستحقات وفقاً للتقييم االكتواري بموجب طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة في حين يتم دفع اإللتزامات المستحقة عند
استحقاقها .يتم االعتراف بالمبلغ في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزامات خالل السنة بناء على قيمتها الحالية كما هو
 1.18المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناء على قيمتها الحالية هي كما يلي:
2019
5,934

القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة

5,934

2018
ألف ريال سعودي
5,808
5,808

 2.18الحركة في إلتزامات المنافع المحددة
2019
5,808
1,159
550
()1,583
5,934

الرصيد في بداية السنة
المحمل على قائمة الدخل
المحمل على قائمة الدخل الشامل األخرى
المستحقات المدفوعة خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
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2018

ألف ريال سعودي
4,207
2,834
()774
()459
5,808

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

 -18مخصص مكافأة نهاية الخدمة (تتمة)
 3.18تسوية القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة

2019
5,808
1,159
550
()1,583
5,934

الرصيد في بداية السنة
تكاليف الخدمة الحالية
الخسائر اإلكتوارية من التعديالت المستندة على الخبرة
المستحقات المدفوعة خالل السنة

2018

ألف ريال سعودي
4,207
2,834
()774
()459
5,808

 4.18االفتراضات االكتوارية الرئيسية
تم استخدام المجموعة التالية من االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية من قبل الشركة لتقييم إلتزامات المنافع المحددة:
2018
2019
٪5
%4,6
معدل خصم التقييم
٪4
%4
المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار
فيما يلي أثر التغيرات في حساسية القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة:
معدل خصم التقييم
 زيادة بنسبة ٪1 إنخفاض بنسبة ٪1المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار
 زيادة بنسبة ٪1 إنخفاض بنسبة ٪1فيما يلي أثر التغيرات في حساسية القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة:
معدل خصم التقييم
 زيادة بنسبة ٪1 إنخفاض بنسبة ٪1معدل زيادة مستوى الرواتب المتوقع باختالف اعمار الموظفين
 -زيادة بنسبة ٪1

2018
2019
ألف ريال سعودي
()629
()687
752
822
819
()696

2019

752
()641

2018

()5,248

)(5,178

()6,752

()6,560

6,756

6,560

 -إنخفاض بنسبة ٪1

()5,238

 زيادة بنسبة ٪20 إنخفاض بنسبة ٪20معدل المسحوبات
 زيادة بنسبة ٪20 -إنخفاض بنسبة ٪20

()5,933
()5,935

()5,807
()5,809

()5,750
()6,110

()5,649
()5,957

معدل الوفيات

()5,167

- 40 -

رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني | 203

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -19الحركة في المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى
2019

المستحق من

اإلجمالي

2018
المستحق من

الصافي

معيدي التأمين

اإلجمالي

الصافي

معيدي
التأمين

ألف ريال سعودي

ألف ريال سعودي

44,408

)(5,857

38,551

34,542

-

34,542

15,943

)(2,103

13,840

14,108

)(798

13,310

2,441

)(610

1,831

-

-

-

احتياطيات فنية اخرى

572

-

572

487

-

487

الرصيد في  01يناير

63,364

)(8,570

54,794

49,137

)(798

48,339

مطالبات متكبدة

119,267

()101

119,166

)(289,273

28,021

)(261,252

300,974

)(35,183

265,791

2,441

)(610

1,831

-

85
54,794

مطالبات تحت التسوية
إحتياطي مطالبات متكبدة
لم يبلغ عنها

احتياطي عجز أقساط
التأمين

)(139,694

6,933

14,894

)(610

15,504

إحتياطيات فنية أخرى

888

-

888

85

الرصيد في  31ديسمبر

58,719

)(1,128

57,591

63,364

)(8,570

مطالبات تحت التسوية

21,431

)(1,034

20,397

44,408

)(5,857

38,551

18,493

)(94

18,399

15,943

)(2,103

13,840

17,335

-

17,335

2,441

)(610

1,831

1,460

-

1,460

572

-

572

58,719

)(1,128

57,591

63,364

)(8,570

54,794

مطالبات مدفوعة
احتياطي عجز أقساط
التامين

إحتياطي مطالبات متكبدة
لم يبلغ عنها

احتياطي عجز أقساط
التامين

إحتياطيات فنية أخرى
المجموع

)(132,761

التحليل الثالثي للمطالبات بواسطة سنة الحادث

يبين الجدول التالي المطالبات المتكبدة بما في ذلك المطالبات المبلغة والمتكبدة اال انه لم يبلغ عنها لكل سنة من السنوات المتعاقبة
بتاريخ كل مركز مالي ,مع الدفعات المتراكمة حتى تاريخه .ان تطور التزامات التأمين يؤدي إلى إمكانية قياس قدرة الشركة على

تقدير القيمة النهائية للمطالبات .تهدف الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية بخصوص اعمال التأمين لديها لكي يتم حمايتها

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

على احتياطيات كافية تقوم الشركة بتحويل الكثير من هذه االستبعادات الى احتياطيات سنة الحوادث الحالية عندما يكون تتطور
المطالبات مازال فى بدايته وهناك عدم تيقن بشكل اكبر يتعلق بالتكلفة النهائية للمطالبات.
- 41 -

 | 204رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

 -19الحركة في المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى (تتمة)
التحليل الثالثي للمطالبات بواسطة سنة الحادث
2019

2016

سنة الحادث

2018

2017

2019

المجموع

باأللف ريال سعودي
إجمالي التقدير لتكاليف

المطالبات النهائية

في نهاية سنة الحادث

69,009

131,513

257,415

93,496

93,496

بعد سنتين

70,591

178,482

-

-

178,482

بعد سنة

بعد ثالث سنوات
التقدير الحالي للمطالبات

المتراكمة

المدفوعات المتراكمة حتى

تاريخه

مطلوبات في المركز المالي

70,596
70,750

177,450
-

282,091

-

-

282,091
70,750

70,750

178,482

282,091

93,496

624,819

)(70,750

()178,482

()271,053

)(64,610

)(584,895

-

-

11,038

28,886

39,924

2019

سنة الحادث

2017

2016

باأللف ريال سعودي

2018

2019

المجموع

إجمالي التقدير لتكاليف

المطالبات النهائية

في نهاية سنة الحادث

36,776

117,396

233,159

91,859

91,859

بعد سنتين

38,159

151,563

-

-

151,563

بعد سنة

بعد ثالث سنوات
التقدير الحالي للمطالبات

المتراكمة

المدفوعات المتراكمة حتى

تاريخه

مطلوبات في المركز المالي

39,019
38,287

150,598

-

259,122

-

-

259,122
38,287

38,287

151,563

259,122

91,859

540,831

)(38,287

)(151,563

)(248,985

()63,200

)(502,035

-

-

10,137

28,659

38,796
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -20القيمة العادلة لألدوات المالية

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 منفع ًة لألصل أو االلتزامان القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها في قائمة المركز المالي ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية في المعلومات المالية
(الموحدة).

تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى  :1األسعار المتداولة في األسواق النشطة لذات األداة أو ألداة مشابهة والتي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس.
المستوى  :2األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند في جميع
مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة  ،و
المستوى  :3اساليب التقييم التي لم تستند أي من مدخالتها الهامة لمعلومات السوق القابلة للمالحظة.
أ .القيمة الدفترية والقيمة العادلة
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ،بما في ذلك مستوياتها في التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة .وال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية
والمطلوبات المالية الغير مقيمة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تعتبر تقر ًيبا معقوالً للقيمة العادلة.
ب -القيمة الدفترية والقيمة العادلة
القيمة العادلة
عمليات المساهمين
 31ديسمبر 2019

الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
ودائع مرابحة

القيمة
الدفترية

الف ريال سعودي

12,780

12,780

-

-

12,780

12,780

12,780

-

-

12,780

60,170

-

136,206

-

76,036
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المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

االجمالي

-

60,714
-

-

77,742

77,742

60,714

76,742

138,456

60,714

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -20القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
ب -القيمة الدفترية والقيمة العادلة (تتمة)

القيمة العادلة
عمليات المساهمين
 31ديسمبر 2018

القيمة
الدفترية

المستوى 1

المستوى 3

المستوى 2

االجمالي

الف ريال سعودي

الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

7,695

7,695

-

-

7,695

7,695

7,695

-

-

7,695

الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

5,000

-

5,008

-

5,008

ودائع مرابحة

82,882

-

-

83,724

83,724

87,882

-

5,008

83,724

88,732

 -21القطاعات التشغيلية

تقوم الشركة بإصدار عقود التأمين فقط لتوفير خدمات الرعاية الصحية ("التأمين الطبي") ويتم تنفيذ جميع عمليات التأمين الخاصة
بالشركة في المملكة العربية السعودية .وتتم مراقبة عمليات التأمين من قبل اإلدارة تحت قطاع واحد .وبالتالي ال توجد معلومات
منفصلة مطلوبة.

 -22المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتمثل األطراف ذات العالقة في المساهمين الرئيسيين ,المدراء ,موظفي اإلدارة الرئيسيين ,المنشآت المملوكة أو الواقعة تحت سيطرة
مشتركة او تتأثر بشكل كبير بهذه الجهات .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس
اإلدارة .فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة الرئيسيين خالل السنة واألرصدة المرتبطة بها:
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -22المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)
طبيعة المعاملة

المعامالت للسنة المنتهية في
 31ديسمبر

2019م

 31ديسمبر

2019

2018م

المساهمين األساسيين

الرصيد مدين (/دائن) كما في
2018م

ألف ريال سعودي

ميونيخ ري

إعادة التأمين المسندة

المطالبات المدفوعة
المستردات األخرى

-

-

-

-

المطالبات المستردة

-

-

-

-

المستردات األخرى

-

-

-

1,587

المطالبات المدفوعة

7,497

3,716

-

421

27

-

المنشاة الواقعة تحت سيطرة ,سيطرة مشتركة او تتأثر بشكل كبير من قبل األطراف ذات العالقة
األطراف ذات الصلة بمجموعة
اقساط تأمين مكتتبة
1,231
2,627
2,209
الجفالي ( -التابعة)
إيجار مكتب
شراء معدات,

كمبيوترات ,تراخيص,
مركبات و خدمات

1,911
-

أخرى

األطراف ذات الصلة بمجموعة
د .سليمان الفقيه ( -التابعة)
األطراف ذات الصلة المركز
الطبي الدولي

عمولة مدفوعة

132

332

-

-

اقساط تأمين مكتتبة

20,725

-

9,517

-

المطالبات المدفوعة

4,353

8,941

()5,430

()5,611

المطالبات المدفوعة

2,204

8,052

()1,381

()6,211

 -إن موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن التخطيط ألنشطة الشركة وتوجيهها والتحكم فيها ،

بشكل مباشر أو غير مباشر  ،ويتألفون من كبار المديرين التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة.

يبين الجدول التالي الرواتب والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للسنة المنتهية في

 31ديسمبر  2019و :2018

2019
اإلدارة العليا

رواتب ومزايا أخرى

3,346

125

مكافأة نهاية الخدمة

3,471
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2018
الف ريال سعودي

4,074

151
4,225

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -22المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)

2019

مجلس اإلدارة واللجان
رواتب ومزايا أخرى
اإلجمالي

2018
الف ريال سعودي

1,392

9

1,392

9

 -23الزكاة وضريبة الدخل
أ) المحمل للسنة

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

فيما يلي حركة المخصص خالل السنة:
2019
10,698
4,800
15,498

الرصيد في بداية السنة
المحمل خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

ألف ريال سعودي
8,298
2,400
10,698

2018

نظ اًر لتكبد الشركة خسائر خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وفي السنوات السابقة ،لم يتم تكوين مخصص لضريبة
الدخل في هذه القوائم المالية.

ب -الوضع الزكوى

قدمت الشركة االقرار الزكوى لفترة االثني عشر شه ار األولى المنتهية في  30يونيو 2012م الى الهيئة السنةة للزكاة وضريبة الدخل
("الهيئة") .وقدمت الشركة إقرارها الزكوى والضريبي للفترة الطويلة من  8فبراير 2012م إلى  31ديسمبر 2013م وللسنوات من
2014م الي 2018م وحصلت على شهادة زكاة مقيدة.

اصدرت الهيئة السنةة للزكاة وضريبة الدخل الربط النهائي للسنوات من 2011م الي 2014م طالبت فيها الشركة بإلتزام زكاة اضافي
بمبلغ  12.545مليون ريال سعودي .وقدمت الشركة اعتراضا على ربط الهيئة وتعتقد االدارة ان نتيجة االعتراض ستكون في صالح
الشركة .وبالتالي لم يتم تكوين مخصص للزكاة في هذه القوائم المالية.
خالل عام  ،2017قدمت الشركة اعتراضاً إلى لجنة االستئناف بشأن الزكاة والضريبة ضد قرار لجنة االعتراض المبدئي لألعوام
من  2011إلى  2014وقدمت ضمان بنكي بمبلغ  12.545مليون ريال سعودي والمتعلق باإللتزامات الزكوية اإلضافية.
تم احتساب الوعاء الزكوي استناداً إلى فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعودي .تخضع انظمة الزكاة
إلى تفسيرات مختلفة والربوط التي ستصدرها الهيئة قد تختلف عن االق اررات الزكوية المقدمة من قبل الشركة .وتطبق الزكاة على
 ٪81من المساهمين بينما تطبق الضريبة على  ٪19من المساهمين.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -24رأس المال
بلغ رأس المال كما في  31ديسمبر  2019المصرح به والمكتتب والمدفوع  300مليون ريال سعودي مقسم إلى  30مليون سهم
قيمة السهم الواحد  10ريال سعودي.

في  12ديسمبر 2018م ،وافق المساهمون في اجتماع الجمعية السنةة غير العادية على زيادة رأس المال بمبلغ  200مليون ريال
سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية من خالل عرض سهمين لكل سهم واحد يمتلكه المساهم .تم االنتهاء من إجراءات

إصدار أسهم حقوق األولوية وتم إيداع رأس المال اإلضافي في  16يناير 2019م .تكبدت الشركة تكلفة معامالت بمبلغ 5.40

مليون ريال سعودي والمتعلقة بزيادة رأس المال والتي تم تحميلها مباشرة إلى قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في  31ديسمبر
2018م.
 -25االحتياطي النظامي

فًقا لما تنص عليه المادة  70من القوانين المنظمة لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية  ،يتم تخصيص  ٪20من صافي
دخل المساهمين (بعد خصم الخسائر المرحلة) كاحتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪100من رأس المال المدفوع .لم يتم
عمل أي احتياطي حيث تكبدت الشركة خسائر خالل السنة.

 -26إدارة رأس المال

تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة العوائد للمساهمين.
تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم.

يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر نشاطات الشركة.
من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ،قد تقوم الشركة بتعديل توزيعات االرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم.

وفي رأي مجلس اإلدارة ،ان الشركة تمتثل بالكامل لمتطلبات رأس المال التي فرضت خالل السنة المالية ذات الصلة بهذه القوائم
المالية.
تحتفظ الشركة برأس مالها وفًقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة  66الجدول  3و  4من
الالئحة التنفيذية التي توضح بالتفصيل هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه .يجب أن تحافظ الشركة على هامش مالءة مالية
يعادل أعلى الطرق الثالث التالية وفًقا للوائح التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي:
 الحد األدنى المطلوب لرأس المال  100مليون ريال سعودي. هامش المالءة المالية أقساط التأمين. هامش المالئة المالية للمطالبات.خارجيا بهامش مالءة مالية سليم .يتكون هيكل رأس مال الشركة كما في 31
تمتثل الشركة لجميع متطلبات رأس المال المفروضة
ً
ديسمبر  2019من رأس المال المدفوع بقيمة  300مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر  100 :2018مليون ريال سعودي) وخسائر
متراكمة بقيمة  150.86مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر  44.71 :2018مليون ريال سعودي) في قائمة المركز المالي.
يرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل الفترة المالية المذكورة.
 -27أحداث الحقة
في فترة الحقة لنهاية السنة ،في  18يناير 2020م الموافق  23جمادى األول  1441هـ  ،أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض
وبناء عليه  ،في  19يناير 2020م
رأس مال الشركة بمبلغ  150مليون ريال سعودي من خالل االطفاء مع الخسائر المتراكمة.
ً
ماليا لبدء عملية التخفيض.
مستشار
ا
وعينت
الموافق  24جمادى األول  1441هـ  ،أعلنت الشركة في تداول عن تخفيض رأس المال
ً ً
اعتبار من تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية ،فإن الشركة بصدد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الستيفاء اإلجراءات
ًا
القانونية األخرى.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -27أحداث الحقة (تتمة)
تم تأكيد وجود فيروس تاجي جديد ( )Covid-19في أوائل عام 2020م وانتشر في جميع أنحاء جمهورية الصين الشعبية وخارجها
 ،مما تسبب في اضطرابات في االعمال التجارية والنشاط االقتصادي وزيادة في مطالبات التأمين المتعلقة بشكل رئيسي بقطاع
نظر ألن الوضع
األعمال الطبي في تلك المناطق  .تعتبر الشركة أن هذا التفشي حدث غير قابل للتعديل في قائمة المركز الماليً .ا
غير مستقر ويتسم بالتطور السريع ،فإننا ال نعتبر أنه من الممكن تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل لهذا التفشي في تقديرات الشركة.
سيتم النظر في تأثير هذا التفشي على مخصص مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها في تقديرات الشركة لاللتزامات النهائية للمطالبات
في عام 2020م.
 -28الخسارة للسهم

تم احتساب الخسارة للسهم بتقسيم صافي الخسارة للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة والقائمة للسنة.
أ) تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي عن الفترة السابقة ليعكس عنصر المكافأة إلصدار السهم الصحيح
كما هو مطلوب في معيار المحاسبة الدولي " 33ربحية السهم" على النحو التالي:
2019
10,000
19,411
29,411

إصدار أسهم عادية في  1يناير
تأثير المكافأت في األسهم المصدرة
تأثير اصدار األسهم
الرصيد في نهاية السنة

ألف ريال سعودي
10,000
5,673
15,673

2018

تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للفترة السابقة باستخدام عامل تعديل  1.57وهو نسبة من سعر الحقوق النظرية
السابقة  13.96ريال للسهم العادي وسعر اإلغالق  21.88ريال للسهم العادي في اليوم األخير بتاريخ التي تم تداول األسهم فيها
قبل اإلصدار.

ب) يتم احتساب خسارة السهم األساسية والمخففة على النحو التالي:

صافي الخسارة للسنة (إيضاح )32
المتوسط المرجح للعدد األسهم العادية
خسارة السهم األساسية والمخففة – (المعدلة)

(2018المعدلة)
2019
ألف ريال سعودي
)(94,235
)(106,152
15,673
29,411
()6.01
()3.61
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

 -29مصروفات عمومية وإدارية

2019

عمليات التامين

35,312

تكاليف الموظفين
االستهالك (االيضاح )12

959

مصروفات اإليجار

4,645

808

إطفاء (اإليضاح )11

2,206

أتعاب قانونية ومهنية

2018
الف ريال سعودي

39,536

801
942
160
1,696

تكاليف إصالح وصيانة

2,925

مصروفات أخرى

3,254

3,739

50,204

49,769

95

مصروفات تسويق

2,460
435

2019

2018
الف ريال سعودي

عمليات المساهمين

463

أتعاب قانونية ومهنية

مصروفات متعلقة باالستثمار

328

اتعاب لجان

1,392

1,083

اشتراكات
أخرى

412

2,106
235
415
10
433

3,678

3,199

53,882

52,968

 -30إدارة المخاطر

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 علماً 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.

تدرس اإلستراتيجية تأثير ظروف السوق والخبرات المتوفرة على المخاطر المتأصلة التي تتعرض لها الشركة.
هيكل إدارة المخاطر
مجلس االدارة:

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن النهج الشامل إلدارة المخاطر والموافقة على استراتيجيات ومبادئ إدارة المخاطر.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -30إدارة المخاطر (تتمة)
لجنة التدقيق:

يتم تعيين لجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة .تساعد لجنة التدقيق المجلس في القيام بمسؤولياته فيما يتعلق بتقييم جودة وسالمة
التقارير المالية ،إدارة المخاطر ،مراجعة الحسابات وسالمة الضوابط الداخلية للشركة .يتم تلخيص المخاطر التي تواجهها الشركة
والطريقة التي يتم بها تخفيف هذه المخاطر من قبل اإلدارة أدناه.
مخاطر التأمين

مخاطر التأمين هي مخاطر أن المطالبات الفعلية المستحقة لحاملي وثائق التأمين تتجاوز القيمة الدفترية اللتزامات التأمين .الهدف
من عمليات التأمين هو ضمان وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات .تدير عمليات التأمين هذه المخاطر من خالل ضمان
أن يتم التغطية من خالل إعادة التأمين المناسب لتقييد أقصى خسارة مستحقة الدفع ألي مطالبة فردية .ال تصدر الشركة سوى عقود

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

حاملي الوثائق عن المصاريف المتكبدة في عالج مرض ,تعب أو إصابة .يتم تقديم التأمين الطبي بشكل أساسي للعمالء من

الشركات ويتم تغطية عدد كبير من األشخاص بموجب وثيقة التأمين .يتم عادةً معالجة المطالبات وتسويتها خالل عام واحد من
وقوع الحدث المؤمن .هذا يساعد على التخفيف من مخاطر التأمين.
التركيز الجغرافي للمخاطر:

يتركز التعرض لمخاطر التأمين الخاصة بحاملي وثائق الشرﮐة في المملﮐة العربية السعودية.

المراجعة االكتوارية المستقلة للمطالبات واحتياطيات المطالبات:

الغرض من العملية المستخدمة لتحديد االفتراضات الحتساب احتياطي المطالبة غير المسددة أن تؤدي إلى تقديرات معقولة محايدة

للنتيجة األكثر احتماالً 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

اال عتبار الواجب لظروف المطالبة والمعلومات المتاحة من مقدمي الخدمات واألدلة التاريخية لحجم المطالبات المماثلة .تتم مراجعة
تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها عند توفر معلومات جديدة.
يخضع تقدير مخصص مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها بشكل عام إلى درجة أكبر من عدم اليقين من تقدير تكلفة تسوية المطالبات
التي تم إبالغ الشركة بها بالفعل  ،وفي هذه الحالة تتوفر معلومات حول حالة المطالبة .تأخذ عملية التقدير في االعتبار نمط
اإلبالغ عن المطالبات السابقة وتفاصيل برامج إعادة التأمين .لمزيد من التفاصيل  ،يرجى الرجوع إلى المالحظة .3
يتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات المعلقة باستخدام مجموعة من تقنيات إسقاط المطالبات االكتوارية القياسية  ،مثل Chain

 Ladderو  Bornheutter-Fergusonو  Cape Codوطرق نسبة الخسارة المتوقعة.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -30إدارة المخاطر (تتمة)

المراجعة االكتوارية المستقلة للمطالبات واحتياطيات المطالبات( :تتمة)

األمور الحساسة:

يتم إجراء التحليل أدناه لتحركات محتملة بشكل معقول في االفتراضات الرئيسية مثل نسبة الخسارة النهائية مع بقاء جميع االفتراضات

األخرى ثابتة مما يوضح التأثير على صافي المطلوبات وصافي الخسارة للسنة.
التغير في االفتراضات
الف ريال سعودي

التأثير على صافي الخسارة للسنة

معدل الخسارة النهائية – عمليات التامين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

± 5%

± 4,922

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

± 5%

± 12,196

مخاطر إعادة التأمين

بالتعاون مع شركات التأميﻦ األخﺮى ،مﻦ أجل تقليل التعﺮض للخطر المالي الناتج عﻦ حجﻢ كبير مﻦ المﻄالبات أو المطالبات
ذات القيمة الﻜبيﺮة ،تدخل الشركة في إﻃار العمل االعتيادي في عقﻮد مع أﻃﺮاف أخﺮى ألﻏﺮاض إعادة التأميﻦ .توفر ترتيبات

إعادة التأمين ھذه تنوعاً أﮐبر في األعمال ،وتسمح لإلدارة بالتحكم فى التعرض للخسائر المحتملة الناتجة عن مخاطر ﮐبيرة ،وتوفر
قدرة إضافية للنمو.

عالوة على ذلك ،لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار شركات إعادة التأمين ،تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين.

لدى الشركة إتفاقيات تجاوز الخسائر لحد معين مع شركة إعادة تأمين دولية مع تصنيف قياسي و  ."-AA" Poorsتغطى إتفاقية
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
عنها واحتياطي عجز أقساط التأمين هو  1,128ألف ريال سعودي ( 31ديسمبر  8,570 :2018ألف ريال).
مخاطر اإلطار التنظيمي

تخضع عمليات الشركة لمت طلبات تنظيمية في المملكة العربية السعودية .وال تنص هذه اللوائح على الموافقة على األنشطة ورصدها
أيضا بعض األحكام التقييدية (مثل كفاية رأس المال) لتقليل مخاطر التقصير واإلعسار من جانب شركات
فحسب ،بل تفرض ً
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
كافية .يتم وضع أهداف إضافية من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال السليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وتعظيم قيم

العوائد للمساهمين.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -30إدارة المخاطر (تتمة)

إدارة مخاطر رأس المال (المالءة المالية) (تتمة)

تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم.

يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة.
تلخص المعلومات التالية الحد األدنى لرأس المال التنظيمي للشركة:

2019
ألف ريال سعودي

100,000

الحد األدنى من رأس المال النظامي

2018
ألف ريال سعودي

100,000

المخاطر المالية

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،
مطلوبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها ،أرصدة إعادة التأمين مستحقة الدفع ،المبالغ المستحقة لعمليات المساهمين ،المبالغ المستحقة
أللطراف ذات عالقة وبعض المطلوبات األخرى.

ال تدخل الشركة في معامالت مشتقة .تتمثل المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة في مخاطر أسعار السوق,
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

مخاطر أسعار السوق هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.

تتعرض عمليات المساهمين لمخاطر السوق فيما يتعلق باإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الخاصة بهم.
إن التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بنسبة  ،٪5مع بقاء جميع المتغيرات األخرى

ثابتة ،سيؤثر على عمليات المساهمين بمبلغ  639ألف ريال سعودي ( 385 :2018ألف ريال سعودي).
مخاطر نسبة العمولة

تنشأ مخاطر نسبة العمولة من احتمالية أن تؤثر التغيرات في نسبة العمولة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية.

تتعﺮض الشﺮكة لمخاﻃﺮ نسبة العمﻮلة على ودائع المﺮابحة الخاصة بها واإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق .تقوم
الشركة بإيداع ودائع المرابحة التي يمكن تحقيقها في غضون ثالثة أشهر أو أكثر من ثالثة أشهر ،باستثناء الودائع المقيدة التي

يلزم االحتفاظ بها وفًقا للوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ،بحيث ال تحصل الشركة على أي عمولة عليها .تدير
اإلدارة مخاطر نسبة العمولة عن طريق مراقبة التغيرات في نسبة العموالت بالعمالت التي يتم بها إيداع ودائعها .يتم إدارة االستثما ارت

المحتفظ بها حتى االستحقاق من قبل مدير المحفظة المتوفرة.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

 -30إدارة المخاطر (تتمة)

مخاطر نسبة العمولة (تتمة)

فيما يلي تفاصيل تواريخ استحقاق الفئات الرئيسية لألوراق المالية التي تحمل عمولة في  31ديسمبر:

عمليات المساهمين

اقل من

ثالث أشهر

ثالث أشهر إلى

سنة واحدة

2019

ال يوجد

أكثر من

سنة

المجموع

أجل محدد

ألف ريال سعودي

ودائع مرابحة

استثمارات محتفظ بها

62,767

76,036

-

-

138,803

-

-

60,170

-

60,170

62,767

76,036

60,170

-

198,973

حتى تاريخ االستحقاق
2018
ودائع مرابحة

40,215

82,882

-

-

5,000

40,215

82,882

5,000

استثمارات محتفظ بها

حتى تاريخ االستحقاق

-

-

123,097

-

5,000

-

128,097

لم يكن لدى عمليات التأمين أي موجودات تحمل عمولة كما في  31ديسمبر  2019و .2018تم تحديد آجال استحقاق الودائع
على أساس الفترة المتبقية ،في تاريخ بيان المركز المالي ،إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.

فيما يلي نسب العمولة المطبقة على األدوات المالية التي تدفع عليها عمولة كما في  31ديسمبر:
2019

عمليات المساهمين

2018

ودائع مرابحة مسجلة بالريال السعودي

2,91%

2,37٪

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

3,62%

2,24٪

لم تقم الشركة بإيداع عمالت غير الريال السعودي ,تشمل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق سندات عمالت محلية
وأجنبية معاً.

تعكس المعلومات التالية درجة حساسية عمليات المساهمين للتغيرات المحتملة في نسب العمولة مع ثبات كافة المتغيرات االخري:
2019

عمليات المساهمين

ألف ريال سعودي
1,990

زيادة في نسب العموالت بمقدار مائة نقطة أساس

)(1,990

انخفاض في نسب العموالت بمقدار مائة نقطة أساس
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2018
ألف ريال سعودي
1,281
)(1,281

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

 -30إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر العمالت األجنبية

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

األمريكي .الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي.
مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف أداة مالية على الوفاء بالتزامه وتسببه في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها فيما يتعلق بالعمالء من خالل اتباع سياسة الشركة للسيطرة على االئتمان

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
موضح في قائمة المركز المالي .يتركز تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية .تحتفظ الشركة
بالتعرض للمخاطر ضمن الحدود .تم تعيين هذه الحدود على أساس أنواع التعرضات والتصنيف االئتماني أو الوضع المالي للطرف

المقابل .تسعﯽ الشرﮐة إلﯽ إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بﮭا فيما يتعلق باألطراف األخرى من خالل وضع ودائع لدى بنوك ذات
سمعة جيدة .تدخل الشركة في عقود إعادة تأمين مع أطراف معترف بها وذات جدارة ائتمانية (مصنفة حسب الفئة  Aأو أعلى).
مخاطر معدل التأمين

يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي
2019

عمليات التأمين

نقد لدى البنوك (ايضاح رقم )5

14,590

أقساط تأمين مدينة ،صافي (ايضاح رقم)7

44,859

حصة معيدي التامين من المطالبات تحت التسوية

1,034

ذمم مدينة من إعادة التامين

2,995

حصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

94

مبلغ مستحق من عمليات المساهمين

93,217

حصة معيدي التامين من إحتياطي عجز أقساط التأمين

-

ذمم مدينة أخرى

185

156,974

2018
الف ريال سعودي

16,484
17,429
-

5,857
2,103
610
96,298
185

138,966

- 54 -

رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني | 217

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

 -30إدارة المخاطر (تتمة)

مخاطر معدل التأمين (تتمة)
2019
عمليات المساهمين
نقد لدى البنوك (ايضاح رقم )5

62,785

استثمارات متحفظ بها لالستحقاق

60,170

وديعة نظامية

40,000

ودائع مرابحة (ايضاح )6

2018
الف ريال سعودي

40,237

76,036

ذمم مدينة أخرى

82,882
5,000
30,000

5,814

3,437

244,805

161,556

يبين الجدول التالي معلومات تتعلق بتعرض الشركة لمخاطر االئتمان عن طريق تصنيف الموجودات وفقاً للتصنيف االئتماني

للشركات المدينة .تعتبر درجة اإلستثمار هي أعلى تصنيف ممكن .وفيما يتعلق بالموجودات خارج مدى درجة االستثمار يتم تصنيفها

كدرجة غير استثمارية (مرضية) او تجاوزت مدى االستحقاق لكن لم تنخفض قيمتها.
الدرجة غير االستثمارية
الموجودات المالية لعمليات التأمين

درجة

استثمار

مرضى

تجاوزت مدة

استحقاقها لكن لم
تنخفض قيمتها

المجموع

ألف ريال سعودي
النقد وما في حكمه
أقساط تامين مستحقة  ,صافي
مبالغ مستحقة القبض من إعادة التامين
حصة معيدي التامين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ
عنها

مبلغ مستحق من عمليات المساهمين
أرصدة مدينة أخرى

كما في  31ديسمبر 2019

14,572
-

36,376

8,483

44,859

1,034

-

1,034

2,995

-

2,995

-

94

-

94

-

93,217

-

93,217

133,901

8,483

156,956

14,572
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-

14,572

185

-

185
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

 -30إدارة المخاطر (تتمة)

مخاطر معدل التأمين (تتمة)

الموجودات المالية لعمليات التأمين (تتمة)

الدرجة غير االستثمارية
درجة استثمار

مرضى

تجاوزت مدة استحقاقها
لكن لم تنخفض قيمتها

المجموع

ألف ريال سعودي
16,454

-

-

16,454

النقد وما في حكمه
أقساط تامين مدينة ،صافي

-

2,189

15,240

17,429

ذمم مدينة من إعادة التامين

-

5,857

-

5,857

حصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

-

2,107

-

2,107

مبلغ مستحق من عمليات المساهمين

-

96,298

-

96,298

-

185

-

185

-

حصة معيدي التامين من إحتياطي عجز أقساط التأمين
أرصدة مدينة أخرى

كما في  31ديسمبر 2018

610

16,454

-

15,240

107,246

610

138,940

الدرجة غير االستثمارية
الموجودات المالية لعمليات

المساهمين

درجة استثمار

مرضى

تجاوزت مدة استحقاقها لكن
لم تنخفض قيمتها

المجموع

الف ريال سعودي
النقد وما في حكمه

62,785

-

-

62,785

ذمم مدينة اخرى

وديعة نظامية

-

45,000

5,814

-

-

5,814

كما في  31ديسمبر 2019م

167,955

5,814

-

استثمارات

60,170

-

60,170

-

45,000

-

173,769
الدرجة غير االستثمارية

درجة استثمار

مرضى

تجاوزت مدة استحقاقها لكن
لم تنخفض قيمتها

المجموع

الف ريال سعودي
النقد وما في حكمه

40,237

-

-

40,237

ذمم مدينة اخرى

وديعة نظامية

-

30,000

3,437

-

-

3,437

كما في  31ديسمبر 2018م

75,237

3,437

-

استثمارات

5,000

-

-

5,000

30,000
78,674
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -30إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة

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

على اساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر اموال سائلة كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها .جميع موجودات الشركة
هي متداولة باستثناء الممتلكات والمعدات ،الموجودات غير الملموسة والوديعة النظامية حيث أنها غير متداولة في طبيعتها.

تتكون المطلوبات المالية للشركة من المطالبات تحت التسوية ،أرصدة إعادة تأمين مستحقة الدفع ,مبلغ مستحق لعمليات التأمين,
مبلغ مستحق لجهات ذات عالقة وبعض المطلوبات االخرى .جميع المطلوبات المالية ال تدفع عليها عمولة ومن المتوقع أن يتم
سدادها خالل  12شهر من تاريخ قائمة المركز المالي باستثناء مكافأة نهاية الخدمة والتي هي غير متداولة في طبيعتها.
أوضاع اإلستحقاق

تم استبعاد األقساط غير المكتسبة من التحليل ألنها ليست التزامات تعاقدية .يلخص الجدول أدناه مالمح تواريخ استحقاق المطلوبات

بناء على اإللتزامات التعاقدية المتبقية غير المخصومة:
المالية للشركة ً
2019
حتى سنة واحدة أكثر من سنة واحدة تاريخ استحقاق متغير

المجموع

ألف ريال سعودي
المطلوبات المالية لعمليات التامين

مطالبات تحت التسوية ،مطالبات متكبدة وغير

58,718

-

-

58,718

ذمم دائنة إعادة تامين مستحقة الدفع

-

34,994

-

-

5,934

-

40,928

93,712

-

5,934

99,646

مبلغ عنها واحتياطيات فنية اخرى

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
المطلوبات المالية للمساهمين

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

4,730

-

-

مجموع المطلوبات المالية

98,442

-

5,934
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4,730
104,376

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -30إدارة المخاطر (تتمة)
أوضاع اإلستحقاق

2018
حتى سنة واحدة

أكثر من سنة واحدة

ال يوجد تاريخ استحقاق ثابت

المجموع

ألف ريال سعودي
المطلوبات المالية لعمليات التامين

مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى

63,364

ذمم دائنة إعادة تامين مستحقة الدفع

939

-

66,462

-

130,765

-

مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى

-

-

63,364
939

5,808

72,270

5,808

136,573

المطلوبات المالية للمساهمين

مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى

6,963

-

مجموع المطلوبات المالية

137,728

-

5,808

6,963
143,536

مخاطر السيولة

ال يوجد مطلوبات في تاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وان جميعها مستحقة السداد وفق األسس
المذكورة أعاله .ال توجد فروقات بين تاريخ االستحقاق التعاقدي والمتوقع للمطلوبات المالية للشركة .
مخاطر التشغيل

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات ،

جيا لدى مقدمي خدمات الشركة  ،ومن العوامل
التكنولوجيا والبنية التحتية الداعمة لعمليات الشركة ،إما
داخليا داخل الشركة أو خار ً
ً
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.

يتمثل هدف الشركة في إدارة المخاطر التشغيلية وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية والضرر بسمعتها مع تحقيق هدفها

االستثماري في توليد عوائد للمستثمرين .تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس

اإلدارة .تشمل هذه المسؤولية الضوابط في المجاالت التالية :
•

متطلبات الفصل المناسب بين الواجبات واألدوار والمسؤوليات ؛

•

متطلبات التسويات ومراقبة المعامالت ؛

•

االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى ؛

•

توثيق الضوابط واإلجراءات ؛

•

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط الرقابية واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛

•

المعايير األخالقية والتجارية ؛ و

•

سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -31معلومات إضافية

أ) قائمة المركز المالي
 31ديسمبر 2019م

الموجودات

عمليات
التأمين

عمليات

المساهمين

 31ديسمبر 2018م
اإلجمالي

عمليات

عمليات

التامين

المساهمين

اإلجمالي

ألف ريال سعودي
14,590

62,785

77,375

16,484

40,237

-

76,036

76,036

-

82,882

أقساط التأمين ,بالصافي

44,859

-

ذمم مدينة معيدي التأمين  ،بالصافي

2,995

44,859

17,429

-

نقد وما في حكمه
ودائع مرابحة قصيرة األجل

حصة معيدي التامين من المطالبات
تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات
المتكبدة و غير المبلغ عنها

82,882
17,429

1,034

-

1,034

5,857

-

5,857

94

-

94

2,103

-

2,103

-

-

-

610

-

610

-

2,851

1,035

-

1,035

-

12,695

12,695

96,298

-

96,298

1,119

15,381
2,446

حصة معيدي التأمين من احتياطي
عجز أقساط التأمين
تكاليف اقتناء وثائق التامين المؤجلة

2,995

56,721

2,851
-

72,950

93,217

-

72,950

12,653

2,322

14,975

14,262

ممتلكات ومعدات

2,392

-

موجودات غير ملموسة

1,106

-

2,392

2,446

-

وديعة نظامية

-

45,000

-

30,000

30,000

إيراد مستحق عن الوديعة النظامية

-

3,492

45,000

1,161

-

1,161

-

2,318

2,318

175,791

262,585

)(93,217

157,685

169,251

326,936

)(96,298

-

)(96,298

345,159

61,387

169,251

230,638

االستثمارات
مستحق من عمليات المساهمين
مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات
أخرى

يخصم  :استبعاد العمليات المتداخلة

)(93,217

إجمالي الموجودات

82,574

-

262,585
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93,217

1,106
3,492

438,376

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -31معلومات إضافية (تتمة)
أ) قائمة المركز المالي (تتمة)

 31ديسمبر 2019م
المطلوبات

عمليات

عمليات التأمين المساهمين

 31ديسمبر 2018م

اإلجمالي

عمليات

عمليات

التامين

المساهمين

اإلجمالي

ألف ريال سعودي
مصروفات مستحقة ومطلوبات

34,994

1,238

36,232

66,462

4,645

71,107

ذمم دائنة لمعيدي التأمين

-

-

أقساط تأمين غير مكتسبة

75,920

-

-

939

-

939

20,338

-

20,338

المطالبات تحت التسوية

21,431

-

مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

18,493

-

21,431

44,408

-

44,408

احتياطي عجز اقساط التأمين

احتياطيات فنية أخرى

17,335

-

2,441

-

2,441

1,460

-

17,335

15,943

-

15,943

572

-

572

مستحق لعمليات التامين

-

93,217

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

5,934

-

93,217

-

96,298

96,298

الزكاة وضريبة الدخل

-

15,498

15,498

5,808

-

5,808

-

10,698

10,698

-

3,492

3,492

-

2,318

2,318

175,567

113,445

289,012

156,911

113,959

270,870

يخصم :استبعاد العمليات المتداخلة

-

()93,217

()93,217

-

)(96,298

)(96,298

إجمالي المطلوبات

175,567

20,228

195,795

156,911

17,661

174,572

أخرى

إيراد عمولة مستحقة الى مؤسسة
النقد العربي السعودي

حقوق المساهمين
رأس المال

الخسائر المتراكمة

إجمالي حقوق المساهمين

إحتياطي إعادة قياس مكافأة نهاية
الخدمة المتعلقة بعمليات التأمين

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
االلتزامات والتعهدات

-

75,920
18,493

300,000

1,460
5,934

300,000

-

100,000

100,000

()150,860

()150,860

-

-

149,140

149,140

-

55,292

224

-

224

774

-

774

224

-

224

774

-

56,066

-

175,791

-

169,368
12,545

345,159
12,545

)(44,708

)(44,708
55,292

157,685

72,953

230,638

500

12,545

13,045
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

 -31معلومات إضافية (تتمة)
ب) قائمة الدخل (تتمة)

2019م

2018م
(باأللف ريال سعودي)

اإليرادات

عمليات التامين

عمليات

اإلجمالي

المساهمين

عمليات
التامين

عمليات

المساهمين

اإلجمالي

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 -افراد

1,423

 -منشأت متناهية الصغر

2,381

 -منشأت متوسطة

47,418

 -منشأت صغيرة

19,082
83,724

 منشأت كبيرةإجمالي أقساط التأمين المكتتبة

154,028

التغيرات في أقساط التأمين غير
المكتسبة  ،صافي

()55,582

مصاريف فائض الخسارة  -االجنبي -
صافي األقساط المكتتبة
154,028
صافي أقساط التأمين المكتسبة

إجمالي اإليرادات

-

1,423

-

19,082

-

صافي نتائج (الخسارة)

77,044

-

77,044

138,244

-

138,244

()22,358

-

()22,358

-

-

-

154,028

115,886

115,886

()55,582

128,039

98,446

-

98,446

243,925

-

243,925

98,446

-

98,446

243,925

-

243,925

التغيرات في المطالبات تحت التسوية ()18,154
التغيرات في المطالبات المتكبدة و
4,559
الغير مبلغ عنها
صافي المطالبات المتكبدة
119,166

مصروفات اكتتاب أخرى
صافي تكاليف و مصروفات
االكتتاب

39,997

-

39,997

-

إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات
()6,933
المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
132,761

تكاليف اقتناء وثائق التأمين

83,724

19,085

-

19,085

128,039

139,694

احتياطيات فنية أخرى

47,418

1,743

-

1,743

154,028

تكاليف ومصروفات االكتتاب

احتياطي عجز أقساط التامين

2,381

375

-

375

-

139,694

289,273

-

289,273

-

()6,933

()28,021

-

()28,021

-

132,761

261,252

-

261,252

()18,154

4,009

4,009

-

4,559

530

-

530

-

15,504

-

119,166

265,791

-

265,791

888

-

85

-

85

4,451

-

888

1,831

-

1,831

14,779

-

14,779

3,413

-

3,413

15,504

4,451

4,369

4,369

143,422

-

143,422

286,855

-

286,855

)(44,976

-

)(44,976

()42,930

-

()42,930
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

 -31معلومات إضافية (تتمة)
ب) قائمة الدخل (تتمه)

 31ديسمبر 2019م
عمليات
التأمين

عمليات

المساهمين

 31ديسمبر 2018م
اإلجمالي

عمليات

عمليات

التامين

المساهمين

اإلجمالي

ألف ريال سعودي

(مصروفات)/دخل التشغيل
األخر
(مخصص)  /رد ديون مشكوك
فيها
مصروفات عمومية وإدارية

))9,962

-

))9,962

122

-

122

)(50,204

)(3,678

ايراد عموالت عن الودائع

-

6,666

)(53,882

ربح غير محقق من االستثمار
إجمالي (مصروفات)/دخل
التشغيل اآلخر
صافي الخسارة للسنة

-

802

6,666

)(49,769

)(3,199

()52,968

802

-

-

3,849
92

)(60,166

3,790

)(56,376

)(49,647

742

()48,905

)(105,142

3,790

)(101,353

)(92,577

742

()91,835

-

-

-

-

-

-

)(105,142

3,790

)(101,353

)(92,577

742

()91,835

مصروف الزكاه

-

()4,800

()4,800

-

)(2,400

)(2,400

صافي الخسارة للسنة
الخسارة للسهم (بالريال
السعودي)
المتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية القائمة (باآلالف)
الخسارة األساسية والمخففة
للسهم للسنة (بالريال السعودي)

)(105,142

)(1,010

)(106,152

)(92,577

)(1,658

)(94,235

-

-

29,411

-

-

15,673

-

-

()3.61

-

-

()6.01

صافي الدخل المسند إلى
عمليات التأمين
صافي (الخسارة) /الدخل للسنة

المسند إلى عمليات المساهمين

3,849
92
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -31معلومات إضافية (تتمة)
ج) قائمة الدخل الشامل

 31ديسمبر 2019م

عمليات
التأمين

صافي خسارة السنة المسند إلى
المساهمين
دخل (/خسارة) شاملة اخرى
-

(الربح)  /الخسارة اإلكتوارية من
إلتزام المنافع المحددة

اجمالي الخسارة الشاملة للسنة

عمليات

المساهمين

 31ديسمبر 2018م
اإلجمالي

عمليات

عمليات

التامين

المساهمين

اإلجمالي

ألف ريال سعودي
()106,152

()106,152

-

()94,235

()94,235

-

-

-

-

-

)(550

-

)(550

774

-

774

)(550

)(106,152

)(106,702

774

)(94,235

)(93,461
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

 -31معلومات إضافية (تتمة)
د) قائمة التدفقات النقدية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 31ديسمبر 2019م

عمليات

عمليات

-

)(101,352

التأمين

المساهمين

 31ديسمبر 2018م

اإلجمالي

عمليات
التأمين

عمليات

المساهمين

اإلجمالي

ألف ريال سعودي
صافي خسارة السنة

التعديالت على العناصر غير النقدية
استهالك ممتلكات ومعدات

اطفاء موجودات غير ملموسة

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

مخصص ديون مشكوك فيها
ارباح غير محققة من االستثمار

اطفاء الخصومات بالصافي

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

اقساط تأمين ،بالصافي

ذمم مدينة معيدي التأمين

حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير
المبلغ عنها
حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز األقساط
تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
ذمم دائنة لمعيدي التأمين

اقساط تأمين غير مكتسبة

مطالبات تحت التسوية

مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

احتياطي عجز أقساط التامين

احتياطيات فنية أخرى

مستحق لعمليات التامين

مستحق من عمليات المساهمين

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوع

)(101,352

959

-

808

-

959

-

-

-

9,962

-

)(655
)(147

808
9,962

)(655
)(147

4,455
97,583

-

97,583

-

-

-

4,823

)(5,857

-

)(5,857

2,009

)(1,305

-

)(1,305

)(34,392

-

)(5,995

-

4,823

-

2,009

-

)(1,816
)(31,468

)(3,407

55,582

-

)(22,977

-

1,609
)(939

2,550

-

-

14,894

-

-

)(3,081

888

3,081
1,347

)(1,583

-

)(109,845

-

-

)(35

)(35

)(91,927

)(34,392

-

-

)(57

)(87,472

12,888

)(1,203

()122

)(57

()122

1,159

)(102,154

610

-

-

-

2,834

)(89,266

-

942

-

942

-

1,159

-

801

-

801

2,834

-

-

-

)(91,835

)(91,835

)(5,995
-

610

-

)(610

-

-

-

)(610

)(1,816

7,889

)(34,875

13,544

)(198

13,346

43,720

4,378

48,098

55,582

)(128,039

-

)(128,039

9,866

-

406

)(939

)(22,977
2,550

66

1,835

-

-

-

7,889

66

9,866
1,835

14,894

2,441

-

2,441

)(3,081

-

59,095

59,095

)(59,095

-

)(59,095

)(13,422

)(28,652

)(42,074

888

3,081

)(108,498
)(1,583

85

)(459

-

-

85

)(459
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -31معلومات إضافية (تتمة)
د) قائمة التدفقات النقدية (تتمة)

عمليات

عمليات

التأمين
الزكاة المدفوعة
صافي التدفق النقد من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

شراء استثمارات

متحصالت من بيع استثمارات

شراء ودائع مرابحة قصيرة األجل
متحصالت من إستحقاق ودائع مرابحة قصيرة
األجل
شراء ممتلكات ومعدات

زيادة في الوديعة النظامية
شراء موجودات غير ملموسة
صافي النقد (المستخدم في)  /المحصل من
األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

إصدار أسهم حقوق أولوية

تكلفة المعاملة
صافي النقد المحصل ( /المستخدم في)
األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية السنة

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 31ديسمبر 2019م

المساهمين

 31ديسمبر 2018م

اإلجمالي

عمليات
التأمين

ألف ريال سعودي

عمليات

المساهمين

اإلجمالي

-

)(42,533
-

-

-

-

-

()236

()109,845

()110,081

)(13,881

)(28,652

-

()64,453

()64,453

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

6,846

-

6,846

()905

-

()753

-

()1,658

()67,607

()69,265

-

200,000

200,000

-

-

()15,000

-

()905

()15,000
()753

-

-

21,886

21,886

-

-

51,981

51,981

)(1,317

-

)(1,317

)(707

-

)(707

()2,024

73,867

71,843

-

-

-

-

)(5,401

)(5,401

-

200,000

200,000

-

)(5,401

)(5,401

()1,894

22,548

16,484

40,237

20,654

)(15,905

39,814

23,909

32,389

423

32,812

14,590

62,785

16,484

40,237

56,721
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56,721
77,375

-

-

-

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
 -32أرقام المقارنة
أ) الزكاه

وكما ورد في اايضاح رقم  ، 2فقد تغير أساس االعداد نتيجة إلصدار مؤسسة النقد العربي السعودي المنشور الجديد.
فإن التغيير في المعالجة المحاسبية للزكاه (كما هو مبين في إيضاح رقم  )3له األثر التالي على بنود قائمة الدخل  ،الدخل
الشامل والتغيرات في حقوق الملكية :

في نهاية السنة المنتهي في  31ديسمبر 2018م:

الحساب

التأثير على القوائم المالية

الرصيد قبل التعديل

اثر التعديل

الرصيد المعدل

الف ريال سعودي
الزكاه

قائمة الدخل

-

()2,400

()2,400

صافي الدخل للسنة

قائمة الدخل

()91,835

()2,400

()94,235

()2,400

2,400

()91,835

()2,400

()94,235

()5.86

()0.15

()6.01

الزكاه
اجمالي الدخل الشامل للسنة
الخسارة للسهم للسنة

قائمة التغير في حقوق الملكية
قائمة الدخل الشامل وقائمة التغير

في حقوق الملكية
قائمة الدخل

-

ب) تم إعادة تصنيف بعد أرقام السنة السابقة للقوائم المالية لتتوافق مع العرض في السنة الحالية .
 -33اندماج المساهمين وعمليات التأمين

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإعادة تبويبها لتتوافق مع عرض السنة الحالية .هذه التغييرات كما تم تلخيصها أدناه ،كانت
بشكل أساسي لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي
• كما تم االفصاح في إيضاح  2لهذه القوائم المالية ،تم عرض قائمة المركز المالي ,قائمة الدخل والتدفقات النقدية بشكل

معا لتقديم قوائم مالية على مستوى الشركة ككل سواًء في
منفصل لعمليات التأمين وعمليات المساهمين التي تم جمعها ً
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
قائمة المركز المالي (راجع اإليضاح ( 28أ) )

•

حصة فائض عمليات التأمين التى كان يتم قسمتها بنسبة  10/90بين عمليات المساهمين و عمليات التأمين وعرضها

بشكل منفصل ،يتم عرضها االن كمصروف في قائمة الدخل (راجع إيضاح ( 28ب)).

 -34اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  20رجب 1441هـ الموافق  15مارس 2020م.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتامين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
الفهرس
تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
قائمة المركز المالي
قائمة الدخل

الصفحة
5-1
6
8-7

قائمة الدخل الشامل

9

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

10

قائمة التدفقات النقدية

11

اإليضاحات حول القوائم المالية
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -1عام

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ( ،شركة مساهمة سعودية) مسجلة في المملكة العربية السعودية وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم /98ق
وتاريخ  16ربيع األول 1433هـ (الموافق  8فبراير 2012م) ،وبموجب السجل التجاري رقم  4030223528بتاريخ  27ربيع األول 1433هـ
(الموافق  19فبراير 2012م) .فيما يلي عنوان الشركة الرئيسي المسجل:

شركة عناية السعودية للتامين التعاوني
شارع االمير سلطان ،حي الروضة
ص.ب3528 .
جدة23435 :
المملكة العربية السعودية
فيما يلي فرع الشركة:

رقم السجل التجاري
1010421871

الفرع
الرياض

تتمثل أغراض الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به وفقا ً للنظام األساسي للشركة واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية
السعودية ،تم الترخيص للشركة الكتتاب أعمال التأمين الطبي فقط.
في  27رجب 1432هـ (الموافق  29يونيو  ،)2011صدر قرار ملكي رقم (م )49/بقانون مراقبة شركات التأمين التعاونية (قانون التأمين) .في 27
فبراير  ،2012قام البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) كجهة ذات الصالحيات الالزمة ومسؤولة عن تطبيق هذا القانون) بإصدار
رخصة مزاولة العمل للشركة في المملكة العربية السعودية.
في  29ربيع األول 1442هـ الموافق  15نوفمبر  ،2020وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أمانة للتأمين التعاوني ،وذلك لتقييم جدوى
اندماج الشركتين .كما في  31ديسمبر  2020كلتا الشركتين تشاركا في إجراءات التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية واالكتوارية
والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الشروط واألحكام لعملية الدمج المقترحة.

 -2أسس اإلعداد
أ -أسس العرض
تم إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،و المعايير
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ االستمرارية (إيضاح  )4باإلضافة إلى مبدأ التكلفة التاريخية ،ما عدا قياس قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة .قائمة
المركز المالي للشركة ال تظهر الموجودات والمطلوبات بصيغة متداولة وغير متداولة .ولكن األرقام التالية تصنف بشكل عام كمتداولة :النقد ومافي
حكمه ،االستثمار في ودائع مرابحة ،أقساط تأمين مدينة ،مطلوب من معيدي التأمين بالصافي ،حصة معيدي التأمين من اقساط تأمين غير مكتسبة،
تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة ،مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات آخرى ،مطلوب لحاملي الوثائق ،معيدي التأمين والوسطاء ،مصاريف مستحقة،
التزامات عقود االيجار ،أقساط تأمين غير مكتسبة وعموالت إعادة تأمين ،مطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها ،احتياطي عجز
أقساط التأمين ،وأي احتياطات فنية آخرى باإلضافة إلى الزكاة وضريبة الدخل المستحقة .أما فيما يلي الحسابات التي تصنف كغير متداولة :تعويضات
نهاية الخدمة ،التزامات عقود االيجار ،أرصدة األطراف ذو العالقة ،العمولة المستحقة على الوديعة النظامية ،استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل ،استثمارات متاحة للبيع ،الوديعة النظامية ،حق إستخدام أصول ،ممتلكات ومعدات والموجودات الغير ملموسة.
وفقًا لما تقتضيه قوانين التأمين في المملكة العربية السعودية  ،تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتقدم نفس
المعلومات التكميلية في القوائم المالية (إيضاح  .)32يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات بشكل واضح إلى أي نشاط في
الحسابات المعنية .يتم تحديد واعتماد أساس توزيع النفقات من العمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.
وفقًا للنظام األساسي للشركة فإن الفائض من عمليات التأمين يتم توزيعة كالتالي:
المساهمون
حملة الوثائق

%90
%10
%100

في حالة نشوء عجز عن عمليات التأمين فإن إجمالي العجز يتم تحمله من قبل عمليات المساهمين.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -2أسس اإلعداد (تتمة)
أ-

أسس العرض (تتمة)

إن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين التي تم عرضها في الصفحات من
 51إلى  57من القوائم المالية تم تقديمها كمعلومات مالية تكميلية لالمتثال لمتطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة عن "البنك المركزي السعودي" .تتطلب
اللوائح التنفيذية الصادرة عن "البنك المركزي السعودي" الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين
وعمليات المساهمين .وبالتالي ،فإن قائمة المركز المالي ،قائمة الدخل ،الدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين
المشار إليها أعاله  ،تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشاملة لكل من تلك العمليات.
عند إعداد هذه القوائم المالية المتوافقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي ،يتم دمج األرصدة والمعامالت لعمليات التأمين مع تلك الخاصة بعمليات
المساهمين .خالل الدمج يتم حذف أي معامالت داخلية بين قسمي الشركة .يتم أيضا توحيد السياسات المحاسبية المتبعة من قبل عمليات التأمين
والمساهمين للمعامالت المتشابهة تحت ظروف متماثلة.
ب -عملة التشغيل والعرض
تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي باعتباره عملة التشغيل للشركة وتم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال السعودي ،ألقرب
ألف صحيح ما لم يتم تحديد خالف ذلك.
ج -السنة المالية
تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في  31ديسمبر.
د -األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات
يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام بعض التقديرات و األحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات و المطلوبات المصرح عنها ،واإلفصاح عن
الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية ،و مبالغ اإليرادات و المصاريف المصرح عنها خالل سنة التقرير المالي .و بالرغم
من أن هذه التقديرات واألحكام مبنية على أفضل معلومات لدى إدارة الشركة باألحداث و الظروف الحالية ،إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك
التقديرات.
يتم تقييم التقديرات واالحكام بشكل مستمر باالعتماد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة
بموجب الظروف.
فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في إعداد هذه القوائم المالية:

 )1اإللتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين.

إن تقدير اإللتزامات النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركة .هناك العديد من مصادر
عدم اليقين التي يجب أخذها بعين االعتبار في تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف لمثل هذه المطالبات .يتم إجراء التقديرات في نهاية
السنة المالية لكالً من التكلفة النهائية المتوقعة للتعويض عن المطالبات المبلغ عنها وعن التكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ
عنها .يتم تقدير التزام المطالبات غير المدفوعة المبلغ عنها باستخدام مدخالت التقييمات للحاالت الفردية المبلغة إلﯽ الشرﮐة .في نهاية كل فترة مالية،
يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.
إن المخصص للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي ،والذي حدث
فيه الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي .تتمثل الطريقة األساسية التي تعتمدها اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها والمطالبات
المتكبدة وغير مبلغ عنها في استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية 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 السن ة بالنسبة للقطاع الطبي .تستند هذه األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية
المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات.

- 13 -

 | 244رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -2أسس اإلعداد (تتمة)
د -األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات (تتمة)

 )2انخفاض قيمة الموجودات المالية

تحدد الشرﮐة أن الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها عندما يﮐون هناك انخفاض ﮐبير أو متواصل في القيمة العادلة للموجودات المالية ألقل من
شهرا أو أكثر طويلة األجل ويعتبر االنخفاض بنسبة  ٪30من
تكلفتها .يتطلب تحديد ما هو هام أو طويل األمد استخدام الحكم والتقدير .تعتبر فترة 12
ً
التكلفة األصلية جوهريًا وفقًا لسياسة الشركة .عند إجراء هذا الحكم ،تقوم الشركة بتقييم من بين عوامل أخرى ،التقلبات العادية في سعر السهم ،والصحة
المالية للشركة المستثمر فيها ،وأداء الصناعة والقطاع ،والتغيرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.

 )3انخفاض قيمة الذمم المدينة

يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل جميع المبالغ المستحقة وف ًقا
للشروط األصلية للمدينين .تعتبر الصعوبات المالية الهامة للمدين ،احتمال أن يدخل المدين في اإلفالس أو إعادة التنظيم المالي ،والعجز عن السداد أو
التأخر في السداد مؤشرات علﯽ أن الذمم المدينة قد انخفضت قيمتها.

 )4الضريبة المؤجلة

يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة في حالة واحدة فقط ،وهي في حالة احتمالية وجود أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة وإمكانية إستخدام الوفر
الضريبي .لم يتم توفير اي موجودات ضريبة مؤجلة في هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020حيث ان الشركة ال تتوقع وجود أرباح
مستقبلية خاضعة للضريبة تجعلها تستخدم اي وفورات ضريبية.

 )5القيمة العادلة لألدوات المالية

تستند االستثمارات بالقيمة العادلة في قائمة الدخل على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة .يتم تقدير القيمة العادلة
للبنود التي تحمل عمولة استنادا ً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة.

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية في حالة عدم وجود سوق نشط أو عندما ال تﮐون األسعار المدرجة متاحة بخالف ذلك ،باستخدام طريقة التقييم.
في هذه الحاالت  ،يتم تقدير القيمة العادلة من خالل البيانات القابلة للرصد فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام النماذج .وحيثما ال تﮐون
مدخالت السوق القابلة للمالحظة متاحة  ،فإنها تقدر علﯽ أساس االفتراضات المناسبة عندما تستخدم تقنيات التقييم (على سبيل المثال  ،النماذج) لتحديد
القيم العادلة و يتم التحقق منها ومراجعتها بشكل دوري من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن الموظفين المسؤلين عن القيام بهذه االفتراضات .يتم اعتماد
جميع النماذج قبل استخدامها  ،ويتم معايرة النماذج للتأكد من أن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة .إلى الحد العملي ،تستخدم
النماذج البيانات القابلة للمالحظة فقط؛ ومع ذلك ،تتطلب من االدارة القيام بتقديرات في مجاالت مثل مخاطر االئتمان (مخاطر االئتمان الخاصة بالشركة
والخطر المقابل) والتقلبات واالرتباطات.

 )6آثار فيروس كورونا (كوفيد )19 -

بسبب اإلنتشار الواسع والسريع في العالم أصبحت تعد كجائحة .وهذه الجائحة أصابت منطقة الخليج العربي أيضا شاملة المملكة العربية السعودية.
الحكومات في جميع أنحاء العالم بذلوا مجهودات إليقاف إنتشار الفايروس .المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص قامت بإغالق حدودها،
وأطلقت برامج وإرشادات حول التباعد االجتماعي وأقرت بحظر تجوال على مستوى الدولة.

قامت إدارة الشركة بتقييم آثار الجائحة ردا على إنتشار الفايروس في دول الخليج العربي حيث تمارس الشركة أعمالها ومما تسببت به الجائحة من
إيقافات للحياة االجتماعية واالقتصادي ة في المنطقة .وكان تقييم الشركة من أجل معرفة اآلثار على عمليات الشركة ،وأتخذت مجموعة من التدابير
االستباقية والوقائية لتضمن:
 صحة وسالمة موظفيها والمجتمع الذي تمارس فيه الشركة عملياتها.
 حماية استمرارية العمل في المملكة و الحفاظ عليه.
اآلثار الواضحة من جائحة كوفيد  19-يمكن رؤيتها في المجال الطبي .كما هو الحال مع أي تقديرات وتوقعات واحتماالت حدوث شيء فهيا مبنية بشكل
كامل على األحكام والتطور المستمر لألوضاع والشكوك حول مدة وشدة الجائحة ،فلذلك أي نتائج واقعية قد تختلف عن المتوقعة .يصعب توقع نتائج
جائحة بهذا الحجم واآلثار ،ولهذا السبب سوف تستمر الشركة بمراجعة موقفها واآلثار المتعلقة بالجائحة بشكل مستمر.

 )7احتياطات طبية فنية

بناء على تقييم اإلدارة ،إن قرار الحكومة بتحمل تكاليف معاجلة المواطنين والمقيمين قد ساهم بشكل كبير بخفض التكاليف وأي آثار سلبية .خالل فترة
حظر التجوال شهدت الشركة تذبذب في عدد المطالبات المبلغ عنها ،ولكن حالما انتهت فترة الحظر في  21يونيو  2020زادت حاالت المطالبات بشكل
ملحوظ مما كان من ضمن توقعات إدارة الشركة .وضعت إدارة الشركة الزيادة في المطالبات في عين االعتبار لتقديرات التدفقات النقدية التعاقدية
المستقبلية لعقود التأمين الموقعة حتى  31ديسمبر  2020في اختبارات كفاءة االلتزامات .بناء على النتائج قامت الشركة بتسجيل مبلغ بقيمة  319ألف
لایر سعودي ( :2019ال شيء) كاحتياطي عجز أقساط تأمين.
هـ  -موسمية العمليات
ال توجد تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة.
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -3السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الهامة التي تتبناها الشركة إلعداد هذه 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  31ديسمبر  2019وتعديالت المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية الجديدة ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية كما هو مذكور في المالحظة ( 3أ) التي لم يكن لها تأثير على المركز المالي أو األداء المالي
للشركة .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 الشركة بمراجعة المصادر األساسية لالفتراضات والتقديرات غير المؤكدة ،المفصح عنها في التقارير
المالية للسنة الماضية ،مقابل آثار جائحة كوفيد( 19-انظر إيضاح  .)6-2سوف تقوم االدارة بتقييم الحالة ،وفرض تغييرات في الفترات المستقبلية في
حال كان هناك حاجة لذلك.
أ -المعايير الدولية للتقارير المالية ,و تفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها ,المعتمدة من قبل الشركة
قامت الشركة 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 ،و توضح بعض
المفاهيم المهمة.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  – 3تعريف األعمال
التعديالت توضح انه لكي تعتبر كنشاط تجاري ،مجموعة متاكملة من األنشطة والموجودات يجب ان تضم على أقل تقدير ،مدخل وعملية موضوعية،
حيث مجتمعين يؤثرون بشكل واضح على القدرة لخلق مخرج .باإلضافة إلى ذلك ،التعديالت توضح ان النشاط التجاري يمكنه ان يتواجد حتى من دون
ضم جميع المداخيل والعمليات الخالقة للمخارج.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1ومعيار المحاسبة الدولي رقم  8بشأن تعريف االهمية 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  9ومعيار المحاسبة الدولي رقم  39والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  – 7تصحيح قياس سعر
الفائدة
يتم حاليا مراجعة جوهرية وتصحيح ألكبر مقاييس أسعار الفائدة حول العالم .تخوض المعايير الدولية للمحاسبة في عملية من مرحلتين لتعديل االرشادات
لتساعد في عملية التحويل من المعدالت المعروضة بين البنوك (ايبور).
المعيار الدولي للتقرير المالي  – 16امتيازات عقود اإليجار المتعلقة بـ (كوفيد – )19
التعديالت توفر امتيازات لعقود اإليجار عن طريق تطبيق االرشاد الخاص بتعديل اإليجار في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16التعديل 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.
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ب -المعايير الصادرة وغير النافذة
إن المعايير الصادرة وغير النافذة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية مذكورة أدناه .إن القائمة أدناه هي تمثل المعايير والتفسيرات الصادرة  ،والتي تتوقع
الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي .تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تصبح نافذة.
المعيار  /تفسير

البيـــــــان

تاريخ السريان الفعلي للفترات
التي تبدأ في او بعد التاريخ أدناه

ملخص للتعديل
هذه التعديالت تؤثر على متطلبات محاسبة التحوط
مما يساهم في استمرارية التحوطات المتآثرة خالل
فترة الشكوك قبل أن تتأثر بنود التحوط بتعديالت
معدل الفائدة المرجعي الحالي كنتيجة للتعديل الدوري
لمؤشر سعر الفائدة المرجعي .هذه التعديالت تقوم

المعيار الدولي للتقرير المالي

أيضا باإلفصاح كما في المتطلبات الجديدة للمعيار

رقم  9و  7و  4و 16

الدولي للتقرير المالي  7الخاص بعالقات التحوط

ومعيار المحاسبة الدولي

تعديل مؤشر سعر الفائدة

رقم ( 39انظر ادناه)

المرجعي – المرحلة الثانية

والتي قد تكون مستثناه من التعديالت للمعيار الدولي
 1يناير 2021

للتقرير المالي .9
هذه التعديالت تحدد أن تكلفة الوفاء بعقد تتكون من
التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد .هذه التعديالت تطبق
على العقود التي لم توفي الشركة بعد بجميع متطلباتها

معيار المحاسبة الدولي رقم عقود ذات مخاطر عالية -
37

تكلفة الوفاء بالعقد

في بداية فترة التقرير السنوية حيث تطبق هذه
 1يناير 2022

التعديالت خالل هذه الفترة.
المعيار الدولي للتقرير المالي  :16التعديالت تزيل
توضيح التعويض للتحسينات على عقد اإليجار.
المعيار الدولي للتقرير المالي  :9هذه التعديالت
توضح أنه في حالة تطبيق اختبار " "%10لتقييم
مالئمة االلتزامات المالية ،تقوم المنشآة بضم التكاليف
المدفوعة أو المستلمة فقط بين المنشآة و المقرض .هذه
التعديالت ال تطبق بأثر رجعي وإنما تطبقها المنشآة
على الحواالت التي تتم بنفس تاريخ تطبيقها للتعديالت
أو ما يلي التطبيق.
المعيار الدولي للمحاسبة  :41هذه التعديالت تلغي
متطلبات المعيار التي تفرض على المنشآة استبعاد
التدفقات النقدية للضرائب وقت احتساب القييم العادلة.
المعيار الدولي للتقرير المالي  :1هذه التعديالت توفر

المعيار الدولي للتقرير المالي تحسينات سنوية للمعايير
رقم  16و 9و  1و معيار

الدولية للتقرير المالي

المحاسبة الدولي رقم 41

2020-2018

تسهيالت إضافية للشركة التابعة التي تتبنى التعديالت
ألول مرة في وقت الحق للشركة األم فيما يتعلق
 1يناير 2022

بمحاسبة فرق الترجمة التراكمي.

- 16 -

رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني | 247

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ب -المعايير الصادرة وغير النافذة (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )17عقود التأمين
نظرة عامة
صدر هذا المعيار في  18مايو  ،2017و يحدد المعيار مبادئ االعتراف و القياس و العرض و االفصاح عن عقود التأمين ،و يحل محل المعيار الدولي
للتقرير المالي (" )4عقود التأمين".
يطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة و على جميع عقود إعادة التأمين و عقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط أن تقوم
المنشأة أيضا باصدار عقود تأمين .يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين:
 )1المشتقات الضمنية ،في حال تحقق بعض المعايير المحددة،
 )2عناصر اإلستثمار المميزة ،و
 )3أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.
يجب إحتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة (المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9و المعيار الدولي للتقرير المالي (.)15
القياس
على النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( ، )4والذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس
القائمة قبل شهر يناير  2015م ،يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17نماذج القياس المختلفة التالية:
يستند نموذج القياس للسنة على "الفئات التأسيسية" التالية:
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 :يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين ،ويتم إدراجه حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في
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 و هامش 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.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ب -المعايير الصادرة وغير النافذة (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )17عقود التأمين (تتمة)
يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقًا بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون بالسالب ،و بالتالي يتم
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 و ال يتم إعادة تقييمها الحقا .بالنسبة لهذه العقود ،يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية إضافة
الى التعديل ضمن النموذج السنة لتشمل:
 )1التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية.
 )2التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال و المخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.
إضافة إلى ذلك ،يسمح بطريقة توزيع األقساط ال ُمبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياسا ال يختلف بشكل جوهري
عن النموذج السنة أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل .و بهذه 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 و تأثير المخاطر المالية في حال أن التدفقات النقدية المتوقعة سيتم
دفعها  /استالمها خالل سنة واحدة أو اقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها.
تاريخ السريان
تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخه الفعلي في  1يناير  .2023في مايو  ، 2017نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من المعيار
الدولي للتقارير المالية ( )17عقود التأمين .في  17مارس  ، 2020قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل مبدئي تأجيل تاريخ سريان المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )17لمدة عام واحد إلى فترات إعداد التقارير التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2023كما قرر مجلس معايير المحاسبة
الدولية بشكل مبدئي السماح لشركات التأمين المؤهلة لتأجيل المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9لسنة إضافية من التأجيل  ،مما يعني أنه يمكن تطبيقهما
على كال المعيارين ألول مرة في فترات التقارير التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2023في يونيو  ، 2020عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17عقود 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  17الذي يتضمن التعديالت من فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1
يناير  .2023يقوم البنك المركزي السعودي بإصدار تعليمات لمرحلة التصميم .يسمح بالتطبيق المبكر اذا تم تطبيق كالً من المعيار الدولي للتقرير
المالي  – "15االيرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقرير المالي " – 9االدوات المالية".
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 واالفصاح
تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين ،مع تعديالت على العرض واإلفصاح.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ب -المعايير الصادرة وغير النافذة (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )17عقود التأمين (تتمة)
التأثير
الشركة حاليًا في مرحلة تصميم عملية التطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،17والتي تتطلب تطوير وتصميم عمليات جديدة لنشاط التأمين ويشمل
أي تطوير في النظام يخص تطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي  17وتقييم مفصل ألي متطلبات تخص الشركة .فيما يلي النقاط األساسية في مرحلة
التصميم وخطة السير والتقدم في كل مرحلة حتى اآلن:
الجهات األساسية
لمرحلة التصميم
الحوكمة وإطار
الرقابة
جهة العمليات
الجهات الفنية
والمالية
خطة الضمان
األنظمة المحاسبية
التأثير المالي

ملخص خطة العمل والتقدم
وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،17والذي يشمل إنشاء لجنة توجيه اإلشراف
لتراقب التقدم في تطبيق وتحديد األدوار والمسؤوليات لمختلف أصحاب المصالح.
الشركة في مرحلة تصميم نقاط العمليات لمرحلة التصميم والتي تشمل إنشاء سياسة بيانات شاملة ودليل بيانات .الشركة
في المراحل النهائية للتصميم الهندسي لمختلف األنظمة الفرعية .وتقدمت الشركة في مرحلة تقييم متطلبات العمل وتعمل
حاليا على اختيار المورد وفي نفس الوقت تنهي العمليات المختلفة المساعدة في التحول وتقييم الموارد الجديدة.
أكملت الشركة سياسات مختلفة حول مجموعة من األمور المالية والفنية وبعد االنتهاء من اتخاذ سياسة معينة ضمن
المعيار الدولي للتقرير المالي  .17إن القرارات السياسة تتخذ بعد المداوالت الواجبة بين أصحاب المصالح .حاليا تم
الموافقة على أغلب السياسات عن طريق لجنة توجيه اإلشراف.
تعمل الشركة مع أصحاب المصالح على وضع اللمسات األخيرة على خطة الضمان لفترات التحول وما بعد التطبيق.
تفكر الشركة باقتناء نظام االحتساب المعيار الدولي للتقرير المالي  17ليسهل عملية احتساب عقود التأمين وعقود معيدي
التأمين للتوافق مع المعيار الدولي للتقرير المالي .17
لم يتم االنتهاء بعد من اآلثار المالية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .17

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )9األدوات المالية
تم نشر هذا المعيار في  24يوليو  2014ليحل محل معيار المحاسبة الدولي ( .)39يعالج المعيار الجديد البنود التالية االتي تتعلق بالقوائم المالية:
التصنيف و القياس
يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9منهجًا واحدًا لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة ،أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
أو القيمة 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 و التي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ و فائدة على أصل المبلغ
القائم.

يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و يتم تدوير المكاسب و الخسائر 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 و بيع الموجودات المالية ،و



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

يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .إضافة الى ذلك و عند 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 و الخسائر المحققة) ،بينما يتم عرض توزيعات
األرباح في الربح أو الخسارة.
إضافة الى ذلك ،بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،يتم إدراج مبلغ التغير في القيمة العادلة لإللتزام المالي
العائد إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام في الدخل الشامل اآلخر ،إال إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات في مخاطر اإلئتمان الخاصة باإللتزام
في الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي الى حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة.
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ب -المعايير الصادرة وغير النافذة (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )9األدوات المالية (تتمة)
اإلنخفاض في القيمة
يعكس نموذج انخفاض القيمة بوفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( ) 9الخسائر االئتمانية المتوقعة  ،كما لو تم استخدامها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
( )39كخسائر ائتمان متكبدة .وفقا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9ليس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل ادراج خسائر االئتمان .بدال
من ذلك ،تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة و التغيرات 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  9هو  1يناير  .2018ومع ذلك  ،إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية (" – )4عقود
التأمين" :تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( - )9األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية ( - )4عقود التأمين  ،المنشورة في  12سبتمبر
 ، 2016تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )4للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية ( )9قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد (" )17عقود التأمين" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ.
تقدم التعديالت خيارين بديلين و هما:
 .1تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9حتى
أ) تاريخ سريان معيار التأمين الجديد ؛ أو
ب) فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  1يناير 2023م أو بعد هذا التاريخ .يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد االعفاء المؤقت
لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية ( )17و المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9في المعيار الدولي للتقارير المالية ( )4إلى  1يناير
2023م .هناك حاجة إلفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل .إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل
دائم بالتأمين و لم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9سابقا؛ أو:
 .2تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( ، )9ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة ،يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية التي
تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة .خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضافية.
قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية  1يناير 2020م على:
( ) 1مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية (( )4بما في ذلك عناصر الودائع أو
المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين) مع مجموعة القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها ،و
( ) 2مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها .استنادا إلى هذه التقييمات
استط اعت الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت .و بالتالي ،قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9حتى تاريخ دخول
معيار عقود التأمين الجديد حيز التنفيذ .إن اإلفصاحات المطلوبة و التي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ضمن القوائم المالية
للشركة.
تقييم التأثير
كما في  31ديسمبر  ،2020لدى الشركة اجمالي موجودات مالية (تتضمن أقساط تأمين مدينة  /ذمم إعادة تأمين مستردة) وموجودات متعلقة بعقود
التأمين بمبلغ  303.203مليون لایر سعودي و  49.426مليون لایر سعودي على التوالي .تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها حاليا بالتكلفة المطفأة
من النقد و ما في حكمه و بعض األرصدة المدينة األخرى و تبلغ  291.926مليون لایر سعودي ( 311.055 :2019مليون لایر سعودي) .ليس لدى
الشركة أي موجودات المالية األخرى من االستثمارات المتاحة للبيع كما في  31ديسمبر  :2019( 2020الشيء) .تتوقع الشركة استخدام تصنيف هذه
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لنموذج العمل الخاص بالشركة فيما يتعلق بسندات الدين و الطبيعة االسترتيجية
الستثمارات حقوق الملكية .إال أن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار دفعات من المبلغ األصلي و
الفائدة على المبلغ األصلي القائم كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقارير المالية (.)9
بالنسبة إلستثمارات في محافظ مصنفة كاستثمارات متاحة للبيع ستكون بالقيمة العادلة بقائمة الدخل تحت المعيار الدولي للتقرير المالي .9كما في 31
ديسمبر  2020تبلغ قيمة سندات الدين بالقيمة العادلة ال شيء وذات األمر مع التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة .بلغت الموجودات المالية اآلخرى
بالقيمة العادلة مبلغ  8.047مليون لایر سعودي كما في  31ديسمبر  2020مع تغير في القيمة العادلة خالل السنة بقيمة  0.186مليون .مخاطر
االئتمان ،التركيز على مخاطر االئتمان وجودتها لهذه الموجودات المالية المذكورة في إيضاح  .31الموجودات المالية للشركة هي ذات مستوى منخفض
من مخاطر االئتمان كما في  31ديسمبر  2020و  .2019المذكور أعاله مبني على آثار ذات مستوى عالي لتحليل المعيار الدولي للتقرير المالي .9
هذا التحليل المبدئي مبني على المعلومات المتوفرة حاليا ،وهو عرضة للتغيير نتيجة تحليالت اكثر دقة أو في حال توفر معلومات إضافية في المستقبل.
الشركة بشكل عام تتوقع بعد تطبيق بعض التأثيرات الناتجة من متطلبات االنخفاض حسب المعيار الدولي للتقرير المالي  .9ولكن ،ال يتوقع ان يكون
هذا التأثير ذا أهمية كبيرة .في الوقت الحالي ال يمكن توفير توقع منطقي لتأثير تطبيق هذا المعيار حيث أن الشركة لم تقم بعمل تحليل دقيق .نحن في
صدد عملية تقدير مخاطر عدم األداء لبعض اتفاقيات معيدي التأمين بناء على المعيار الدولي للتقرير المالي  9فيما يتعلق بنموذج الخسائر اإلئتمانية
المتوقعة بإستخدام الطريقة المبسطة.
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج .السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه:
 )1عقود التأمين
تقوم الشركة بإصدار عقود التأمين التي تنقل مخاطر التأمين .عقود التأمين هي تلك العقود حيث يقبل المؤمن مخاطر التأمين الهامة من حامل الوثيقة
بالموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا كان هناك حدث مستقبلي غير محدد يؤثر سلبًا على حامل الوثيقة .كإرشادات عامة ،تحدد الشركة مخاطر التأمين
الهامة باعتبارها إمكانية دفع مبلغ معين عند وقوع حادث مؤمن يزيد عن  ٪10على األقل عن المبلغ المستحق إذا لم يحدث الحدث المؤمن.
 )2تحقق اإليرادات
االعتراف بالقسط
يتم تسجيل األقساط في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين .يتم احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة
القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين.
تمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من أقساط التأمين المكتتبة الذي يتعلق بالسنة غير المنتهية من التغطية .إن التغير في مخصص األقساط غير المﮐتسبة
يؤخذ إلﯽ قائمة الدخل إعتمادا على أن اإليرادات يتم االعتراف بها علﯽ مدى فترة المخاطرة.
إعادة التأمين
تمثل التزامات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات التأمين .يتم تقدير المبالغ المستحقة بطريقة تتماشى 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 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 شكل ودائع
صا أية أقساط أو رسوم محددة واضحة يتم االحتفاظ بها من قبل شركة إعادة التأمين.
أو مطلوبات مالية يتم إثباتها بنا ًء على المقابل المدفوع أو المستلم ناق ً
يتم احتساب إيرادات االستثمار على هذه العقود باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية عند استحقاقها.
إيراد االستثمار
يتم احتساب إيرادات االستثمار على أدوات الدين المصنفة ضمن االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق وودائع المرابحة على أساس الفائدة الفعلية.
ايراد توزيعات االرباح
يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح على أدوات حقوق الملكية المصنفة تحت بند القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند إثبات حق استالم المدفوعات.
 )3المطالبات
تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين و للطرف 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 اإل بالغ 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 الشركة باستبعاد التزاماتها عن
المطالبات غير المدفوعة حيث يتوقع أن يتم دفع جميع المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج .السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية (تتمة)
 )4عقود إعادة التأمين
يتم توزيع إعادة التأمين بين عقود إعادة التأمين التعاقدية واالختيارية ووقف الخسارة وفائض الخسارة .إن العقود التي تبرمها الشركة مع شركات إعادة
التأمين التي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تصنيف عقود التأمين
تصنف كعقود إعاد ة تأمين محتفظ بها .يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها أصول مالية .إن عقود التأمين التي أبرمتها
الشركة والتي بموجبها يكون صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى (إعادة التأمين إلى الداخل) مدرجة في عقود التأمين .يتم تسجيل أصل أو التزام في
قائم ة 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 إلﯽ طرف آخر .يتم إجراء مراجعة إلنخفاض القيمة في تاريخ
ﮐل تقرير أو علﯽ نحو متﮐرر عندما ينشأ مؤشر علﯽ انخفاض القيمة خالل السنة المالية .يحدث انخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي علﯽ أن
الشرﮐة قد ال تسترد المبالغ القائمة بموجب شروط العقد وعندما يمﮐن قياس األثر علﯽ المبالغ التي ستستلمها الشرﮐة من شرﮐة إعادة التأمين بصورة
موثوقة .يتم تسجيل خسارة انخفاض في قائمة الدخل عند تكبدها .إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق
التأمين.
 )5تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين وتجديدها وفقًا لشروط عقود التأمين التي تتعلق بها ،على غرار
األقساط المكتسبة .يتم اإلعتراف بجميع تكاليف اإلستحواذ 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 إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتضمنة في الموجودات عن
رارا
طريق تغيير فترة اإلطفاء ويتم التعامل معها كتغير في التقدير المحاسبي .يتم إجراء مراجعة إلنخفاض القيمة في تاريخ ﮐل تقرير أو بشﮐل أﮐثر تﮐ ً
عندما يظهر مؤشر علﯽ انخفاض القيمة .إذا لم يتم تحقيق االفتراضات المتعلقة بالربحة المستقبلية لهذه الوثائق ،فإنه يمﮐن تسريع إطفاء هذه التﮐاليف
وقد يتطلب ذلك أيضاً تحويل خسائر إنخفاض في القيمة إضافية إلى قائمة الدخل .يتم أيضًا النظر في تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة في اختبار
مالءمة المطلوبات في تاريخ كل تقرير.
 )6اختبار مالءمة المطلوبات
في تاريخ كل قائمة مركز مالي ،يتم إجراء اختبارات مالءمة المطلوبات للتأكد من مالءمة المطلوبات المتعلقة بعقود التأمين بالصافي بعد إستبعاد 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 وفقًا لذلك.
 )7ذمم مدينة
صا مخصص ألي مبالغ غير قابلة
يتم إثبات األقساط المستحقة القبض على أساس أقساط التأمين اإلجمالية المستحقة القبض من عقود التأمين ،ناق ً
للتحصيل .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 إلﯽ أن القيمة الدفترية قد ال تﮐون 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 تﮐون الرصيد المذﮐور ،وهو األمر الذي يﮐون 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  7ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 4عقود التأمين".
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج .السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية (تتمة)
 )8االستثمارات
 استثمارات متاحة للبيعإن الموجودات المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقة التي لم يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
أو القروض والذمم المدينة ،كما لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم تسجيل هذه اإلستثمارات مبدئيًا بالتكلفة ،وهي القيمة
العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اإلستحواذ على اإلستثمار ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة .تدرج التغيرات
التراكمية في القيمة 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
لإلستثمارات المتاحة للبيع ويتم اإلبالغ عنه في بيان الدخل الشامل ذو الصلة كمصروف انخفاض في القيمة .تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة
للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة .يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استنادا ً إلى التدفقات
النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة .بالنسبة لالستثمارات غير المسعرة ،يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى
القيمة السوقية إلستثمار 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 الشركة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع أصولها المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مناسبة .عندما تكون الشركة 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 األصول في المستقبل المنظور
أو حتى تاريخ االستحقاق .ال يُسمح بإعادة التصنيف إلى أصول مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق إال عندما يكون لدى الشركة 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 إطفاءها للربح أو الخسارة على العمر المتبقي
لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي .كما يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ اإلستحقاق 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 الى قائمة الدخل.
 اإلستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخليتم تصنيف االستثمارات في هذه الفئة إذا ﮐانت محتفظ بها للمتاجرة أو تم تعيينها من قبل اإلدارة ﮐإستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل عند اإلعتراف األولي .يتم شراء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل رئيسي 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.
يمﮐن تخصيص االستثمار ليكون محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل اإلدارة ،عند االعتراف المبدئي ،إذا ﮐانت مطابقة للمعايير
المبينة في معيار المحاسبة الدولي رقم  39باستثناء أدوات حقوق الملﮐية التي ال توجد لها أسعار مدرجة في سوق نشط والتي ال يمﮐن قياس 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 ،إن وجدت ،إلى قياس القيمة العادلة عند االعتراف األولي باإلستثمارات 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.
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج .السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية (تتمة)
 اإلستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (تتمة)اعادة التصنيف
ال يتم إعادة تصنيف اإلستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بعد االعتراف األولي ،باستثناء اإلستثمارات غير المشتقة ،بخالف
تلك التي تم تصنيفها كـمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلعتراف المبدئي ،يمكن إعادة تصنيفها من القيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل (على سبيل المثال  ،تجارياً) إذا لم تعد محتفظ بها لغرض بيعها أو إعادة شراؤها على المدى القريب ،ويتم استيفاء الشروط التالية:




إذا كان األصل المالي قد استوفى تعريف القروض والذمم المدينة ،إذا لم يكن مطلوبًا تصنيف األصل المالي كمحتفظ به للمتاجرة عند
االعتراف األولي ،فيمكن إعادة تصنيفه إذا كان لدى الشركة النية والقدرة على االحتفاظ باألصول المالية في المستقبل المنظور أو حتى
استحقاقها.
إذا لم تﮐن الموجودات المالية تحقق تعريف القروض والذمم المدينة ،فيمﮐن إعادة تصنيفها من الفئة التجارية فقط في "الظروف النادرة".

 محتفظ بها حتى االستحقاقيتم تصنيف اإلستثمارات التي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وتكون الشركة لديها النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى اإلستحقاق
على أنها محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق .يتم إثبات اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق مبدئيًا بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة
صا مخصص انخفاض القيمة .يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في اإلعتبار أي
المباشرة والتكميلية ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة ،ناق ً
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:

االستثمارات التي تصنف على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها عادة دون التأثير على قدرة الشركة 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 الشركة 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.
 المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف بعد أن قامت الشركة بجمع مبلغ األصل بالكامل تقريبًا.
 المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف المنسوبة إلى أحداث معزولة غير متكررة خارج نطاق سيطرة الشركة التي لم يكن من الممكن توقعها بشكل
معقول.
 )9إلغاء االعتراف باألدوات المالية
يحدث استبعاد األدوات المالية عندما ال تسيطر الشركة 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 الشركة قد قامت بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى حد
كبير.
 )10المقاصة
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 صافٍ  ،أو لتحقيق األصول و تسوية المسؤولية في وقت واحد .ال يتم المقاصة
بين الدخل والمصروف في قائمة الدخل الشامل ما لم يكن مطلوبًا أو مسموحًا به من قبل معيار محاسبي أو تفسير.
 )11محاسبة تاريخ المتاجرة
يتم إثبات  /استبعاد جميع عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة (أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة 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.
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 )12انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية .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 لألصل المالي أو مجموعة األصول 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
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
 الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة التي ترتبط بالتخلف عن سداد الموجودات.

اإلعتراف

إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في الموجودات المالية ،يتم تحديد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:
 -1بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ،فإن انخفاض القيمة يمثل اإلنخفاض الكبير أو المطول في القيمة العادلة للموجودات المالية.
 -2بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ،يستند اإلنخفاض في القيمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتم خصمها بمعدل العمولة
الفعلي األصلي.
استثمارا أو مجموعة
بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع ،تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن
ً
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 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 لإلنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة
صا أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك اإلستثمارات المعترف بها سابقًا في قائمة
التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ،ناق ً
الدخل و قائمة الدخل الشامل .إذا زادت القيمة 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.
المطول في القيمة العادلة ألقل من تكلفتها دليالً موضوعيا ً
بالنسبة لإلستثمارات في حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع ،يمثل اإلنخفاض الكبير أو
َّ
على 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 انخفاض القيمة في الدخل الشامل اآلخر فقط .عند االستبعاد ،يتم إدراج أي ربح أو خسارة متراكمة تم االعتراف بها سابقا ً في الدخل
الشامل اآلخر في قائمة الدخل تحت بند "الربح  /الخسارة المحققة" من االستثمارات المتاحة للبيع.
يتطلب إستخدام الحكم ما هو "هام" أو "مطول" .تعتبر فترة  12شهر أو أطول فترة طويلة ويعتبر االنخفاض بنسبة  ٪30من التكلفة األصلية جوهريًا
وفقًا لسياسة الشركة .عند إجراء هذا الحكم ،تقوم الشركة ،من بين عوامل أخرى ،بتقييم المدة أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادلة لإلستثمار أقل من
تكلفته.
عند تقييم ما إذا كان االستثمار في أداة الدين منخفض القيمة ،تنظر الشركة 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 يعانى أصحاب الدين من خسائر من خالل اإلعفاء من الديون طوعا أو إلزامية .إن المبلغ المسجل لإلنخفاض في القيمة
صا أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك اإلستثمارات
يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ،ناق ً
المعترف بها سابقًا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج .السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية (تتمة)
 )13ممتلكات ومعدات
صا اإلستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة .تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو
يتم إثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناق ً
يتم تسجيلها كأصل منفصل ،حسب مقتضى الحال ،فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق الفوائد اإلقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند الى الشركة
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 بإستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على األعمار اإلنتاجية المقدرة،
على النحو التالي:
التحسينات على المباني المستأجرة
حاسب آلي
السيارات
األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية

 3سنوات
 4سنوات
 5سنوات
 10 – 4سنوات

تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسبًا .تتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه الموجودات
لتحديد 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 األصول إلى قيمتها القابلة لالسترداد.
تتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الممتلكات التي يتم تطويرها لالستخدام في المستقبل .عند اإلنتهاء من تطويرها ،يتم تحويل االصل الرأسمالي
تحت التنفيذ إلى الفئة المعنية ضمن الممتلكات والمعدات ،ويتم استهالكه وفقًا لسياسة الشركة.
يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعاد بمقارنة العائدات مع القيمة الدفترية وتدرج في "إيرادات أخرى ،صافي" في قائمة الدخل.
 )14حق استخدام االصول
الشركة تطبق نموذج التكلفة ،وتقيس حق استخدام األصول حسب التكلفة:
أ -ناقصا أي اطفاءات متراكمة وأي انخفاضات متراكمة
ب -تعدل حسب أي إعادة قياس لعقود اإليجار لتعديل اإليجار.
بشكل عام ،حق استخدام االصول يساوي عقود اإليجار .ولكن إذا كان هناك أي تكاليف زائدة كـتجهيز الموقع ،إيداعات غير قابلة لإلسترداد ،تكاليف
تقديم ،ومصروفات آخرى ذات عالقة بالعمليات ،يجب أن تضاف لقيمة حق استخدام االصول.
 )15الموجودات غير الملموسة
تظهر األصول غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل (الفئة المذكورة) بالتكلفة التاريخية .ويكون لها عمر إنتاجي محدد وتدرج الحقاً بالتكلفة ناقص ًا
اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة .تقوم الشركة بإطفاء األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود باستخدام طريقة القسط الثابت على
مدى الفترات التالية:
البرامج
التراخيص

 4سنوات
 4سنوات
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج .السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية (تتمة)
 )16انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
الموجودات التي لها عمر إنتاجي غير محدد  -على سبيل المثال ،األرض  -ال تخضع لالستهالك ويتم اختبارها سنويًا لتحديد 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 .يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ الذي يمكن استرداده .المبلغ القابل لالسترداد هو
صا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة .لغرض تقييم اإلنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات عند أدنى مستوى تتواجد
القيمة العادلة لألصل ناق ً
من خالله تدفقات نقدية محددة بشكل منفصل (وحدات توليد النقد).
 )17التزامات عقود اإليجار
عند االعتراف المبدئى ،تعتبر القيمة الحالية لعقد اإليجار قيمة جميع الدفعات المتبقية للمؤجر .اما بعد تاريخ البداية ،تقيس الشركة عقود اإليجار
بالتالي:
أ) زيادة القيمة الدفترية لتعكس معدل التمويل اإلضافي على عقد االيجار.
ب) خفض القيمة الدفترية لتعكس القيمة المدفوعة و:
ج) إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي مراجعة أو تعديل لعقد اإليجار.
عند التحويل ،لعقود إيجار تم احتسابها مسبقا كـعقود تشغيل مع بقاء أقل من  12شهر على العقد و عقود اإليجار ذات قيمة موجودات منخفضة،
الشركة طبقت االستثناء االختياري ،كي ال تعترف موجودات حق االستخدام ولكن تقوم بحسبة مصاريف عقد اإليجار بطريقة القسط الثابت للمتبقي
من مدة العقد.
 )18مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقوم الشركة بإحتساب 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 اإلئتمان
المتوقعة .يتم وضع مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة في اإلعتبار ،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 أقصى 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.
 )19الزكاة وضريبة الدخل
تخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل .يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق
الملكية أو 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 .المبالغ اإلضافية المستحقة  ،إن وجدت .يتم تحديد القيمة عند االنتهاء
من التقييم النهائي.
 )20الضريبة المؤجلة
إن التأثير المالي لتطبيق السياسة المحاسبية للضريبة المؤجلة ليس جوهريًا في القوائم المالية  ،وبالتالي لم يتم تعديل مبالغ الفترة السابقة.
 )21توزيع االرباح
يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في القوائم المالية للشركة في السنة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات األرباح من
قبل مساهمي الشركة.
 )22النقد 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 من ثالثة أشهر من
تاريخ االستحواذ.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج .السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية (تتمة)
 )23قائمة 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 وفقًا لذلك.
 )24عمالت أجنبية
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بالريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية
بالعمالت األجنبية إلﯽ الريال السعودي علﯽ أساس سعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المرﮐز المالي .تؤخذ جميع الفروقات إلى قائمة الدخل
والدخل الشامل .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة المبدئية وال
يتم إعادة قياسها الحقًا .تدرج أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية لإلستثمارات المتاحة للبيع في "إيرادات 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.
 )25قطاعات التشغيل
القطاع هو جزء مميز من الشركة يعمل في تقديم منتجات أو خدمات (قطاع أعمال) ،والذي يخضع للمخاطر والعوائد التي تختلف عن تلك الموجودة
في القطاعات األخرى .ألغراض اإلدارة ،يتم تنظيم الشركة إلى قطاعات أعمال إعتمادًا 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 الرئيسي .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.
 )26االحتياطي النظامي
وفقا ً لقانون شركات التأمين ،تقوم الشركة بتخصيص  ٪20من صافي دخلها من عمليات المساهمين كل عام إلى االحتياطي القانوني حتى تقوم
بتكوين احتياطي مساوي لرأس المال .االحتياطي غير قابل للتوزيع.
 )27القيم العادلة
تستند القيمة العادلة للموجودات المالية على األسعار المدرجة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة .يتم تقدير القيمة العادلة للبنود
الحاملة للعمولة 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 ألصول مالية مشابهة أو عندما ال يمكن
استنباط القيمة العادلة من السوق النشطة ،يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من طرق التقييم .يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من السوق القابلة
للمالحظة حيثما أمﮐن ذلك ،ولﮐن عندما يﮐون ذلك غير ممﮐن ،فهناك حاجة إلستخدام الحﮐم في تحديد القيم العادلة.
 )28الدائنون والمستحقات الدائنة
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت إصدار فاتورة بها من قبل المورد أم ال.
 )29المخصصات
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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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج .السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية( :تتمة)
 )30مخصص المطالبات تحت التسوية
يتم إستخدام 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 الشركة 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 غيرالمبلغ 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 وإعتمادة كما في  31ديسمبر من قبل خبير اكتواري مستقل.
 .4مبدأ االستمرارية
بتاريخ  18يناير 2020م (الموافق  23جمادى األول 1441هـ) أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة بمقدار  150مليون لایر
سعودي من خالل التعويض عن الخسائر المتراكمة .وعليه ،قامت الشركة بتاريخ  19يناير 2020م الموافق  24جمادى األول1441هـ بتعيين
مستشار مالي لبدء عملية التخفيض .في  22أبريل 2020م  ،في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،قررت اإلدارة تخفيض رأس مال الشركة من
 300مليون لایر سعودي إلى  150مليون لایر سعودي .كما في  31ديسمبر2020م ،بلغت الخسائر المتراكمة للشركة  %19,52من رأس مال
الشركة ( 31ديسمبر 2019م . )%50.29 :قام مجلس إدارة الشركة بالموافقة على خطة العمل .إن اإلدارة واثقة من وجود نتيجة إيجابية لخطة
العمل ،وهي راضية عن استمرار عمليات الشركة في المستقبل المنظور في سياق العمل اإلعتيادي ،وإن اإلدارة على قناعة بأن أساس اإلستمرارية
في إعداد القوائم المالية مناسب .وبناء على ذلك ،تم إعداد القوائم المالية على أساس االستمرارية.
 -5النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية على ما يلي :
2020
نقد لدى البنوك وفي الصندوق

13,641
13,641
2020

نقد لدى البنوك
ودائع المرابحة المستحقة خالل  3أشهر من تاريخ االقتناء

79
101,506
101,585
115,226

اإلجمالي

عمليات التأمين
ألف لاير سعودي
14,590
14,590
عمليات المساهمين
ألف لاير سعودي
18
62,767
62,785
77,375

2019

2019

 .6ودائع مرابحة قصيرة األجل
إن ودائع المرابحة لها تاريخ إستحقاق محدد يزيد عن ثالثة أشهر واقل من سنة .بلغ رصيد الودائع مبلغ  40,068مليون لایر سعودي (2019م:
 76.036مليون لایر سعودي) ،تلك الودائع محتفظ بها بالريال السعودي في المملكة العربية السعودية .،كما في  31ديسمبر2020م ،تستحق عمولة
على هذه الودائع تتراوح أسعارها من  % 1,2الى  31( %3,3ديسمبر 2019م :من  %1.9الى .)%3.1
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 7ـ أقساط تأمين مدينة ,صافي
تتكون اقساط التأمين المدينة من مما يلي:
2020
حملة وثائق التأمين
وسطاء ووكالء
اطراف ذات عالقة (ايضاح )23

2019

ألف لاير سعودي
44,929
12,472
10,748
68,149
()23,290
44,859

32,122
11,184
25,481
68,787
()19,671
49,116

مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
أقساط تأمين مدينة  ،صافي

مالحظة :بلغت أرصدة أقساط التأمين المدينة المستحقة من الوسطاء والوكالء في  31ديسمبر  2020مبلغ  11.18مليون لایر سعودي ( 31ديسمبر
 12.47 :2019مليون لایر سعودي) مستحقة في النهاية من العمالء المؤمن عليهم من خالل الوسطاء والوكالء.
كانت الحركة في مخصص اقساط التأمين المشكوك في تحصيلها خالل السنة كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
(رد)  /مخصص خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2020

2019
ألف لاير سعودي
16,328
6,962
23,290

23,290
()3,619
19,671

وفيما يلي تقادم المبالغ المستحقة غير المنخفضة القيمة من أقساط التأمين المدينة الناشئة عن عقود التأمين:
حتى ثالثة
أشهر
 31ديسمبر2020
 31ديسمبر2019

36,644
21,755

أكثر من ستة أشهر وحتى
أكثر من ثالثة أشهر
شهرا
أثنى عشر
وحتى ستة أشهر
ً
ألف لاير سعودي
9,659
15,520

2,813
7,584

أكثر من أثنى
شهرا
عشر
ً

اإلجمالي

-

49,116
44,859

تعتبر األرصدة المتقادمة والتي تصل إلى ثالثة أشهر غير متأخرة وغير معرضة لخسارة اإلنخفاض في القيمة .األرصدة أكثر من ثالثة أشهر تعتبر
متأخرة 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.
فيما يتعلق بأقساط التأمين المستحقة ،فإن عشرة عمالء رئيسيين يمثلون  ٪38.9من الرصيد كما في  31ديسمبر  31( 2020ديسمبر :2019
)٪32.8
 -8ذمم معيدي تأمين مدينة
تشتمل ذمم معيدي التأمين المدينة على التالي :

2020

ذمم معيدي التأمين مدينة
مخصص ذمم معيدي تأمين مدينة مشكوك فيها
ذمم معيدي تأمين مدينة ,صافي

6,991
()6,800
191

2019

ألف لاير سعودي
5,995
()3,000
2,995

الحركة على مخصص ذمم معيدي التأمين المدينة خالل السنة كانت على النحو التالي:
2020
الرصيد في بداية السنة
المخصص خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

3,000
3,800
6,800

ألف لاير سعودي
3,000
3,000

2019
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -9االستثمارات
تم تصنيف االستثمارات على النحو التالي :

عمليات المساهمين
2020

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

8,047
60,329
68,376

فيما يلي حركة رصيد االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
2020
الرصيد االفتتاحي
المشتريات خالل السنة
إستبعادات خالل السنة
التغير في القيمة العادلة
الرصيد النهائي

12,780
()4,919
186
8,047
2020

أرامكو السعودية
صندوق البدر للمرابحة
الصندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات األولية

7,275
772
8,047

فيما يلي الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:
2020
الرصيد االفتتاحي
المشتريات خالل السنة
المستحق خالل السنة
إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
الرصيد النهائي

60,170
159
60,329

 -10تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة
عمليات التأمين

2020

الرصيد اإلفتتاحي
المدفوع خالل السنة
المطفأ خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2,851
6,295
()5,916
3,230
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2019

ألف لاير سعودي
12,780
60,170
72,950
عمليات المساهمين

2019

ألف لاير سعودي
7,695
4,430
655
12,780

2019

ألف لاير سعودي
4,878
7,200
702
12,780

عمليات المساهمين

2019

الف لاير سعودي
5,000
60,023
()5,000
147
60,170

2019

ألف لاير سعودي
1,035
6,267
()4,451
2,851

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -11موجودات غير ملموسة ,صافي
عمليات التامين

2019

2020

التكلفة
الرصيد في بداية السنة
إضافات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
اإلطفاء :
الرصيد في بداية السنة
المحمل خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر

22,811
455
23,266

22,058
753
22,811

21,705
479
22,184
1,082

20,897
808
21,705
1,106

تتكون الموجودات الغير ملموسة بشكل أساسي من برامج الحاسب األلى والتي تستخدم لمنفعة عمليات التأمين.
 -12الممتلكات والمعدات ,صافي
عمليات التأمين

تحسينات على
المباني المستأجرة

معدات حاسب
آلي

4,692
4,692
4,692

9,957
905
10,862
811
11,673

اثاث وتجهيزات
ومعدات مكتبية

المجموع

التكلفة :
الرصيد في  1يناير 2019
إضافات خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2019
إضافات خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2020
االستهالك المتراكم :
الرصيد في  1يناير 2019
المحمل على السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2019
المحمل على السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2020
صافي القيمة الدفترية :
 31ديسمبر 2020

سيارات
الف لاير سعودي
449
449
449

2,632
2,632
2,632

17,730
905
18,635
811
19,446

4,343
177
4,520
167
4,687

8,917
503
9,420
575
9,995

231
66
297
71
368

1,793
213
2,006
217
2,223

15,284
959
16,243
1,030
17,273

5

1,678

81

409

2,173

 31ديسمبر 2019

172

1,442

152

626

2,392

 -13عقود االيجار
 1.13حق استخدام أصول ,صافي
2020

مباني
التكلفة:
الرصيد بداية السنة
إضافات خالل السنة
الرصيد نهاية السنة
االستهالك المتراكم:
الرصيد بداية السنة
المحمل خالل السنة
الرصيد نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية

ألف لاير سعودي

3,784
3,784

-

1,041
1,041
2,743

-

2019
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -13عقود االيجار (تتمة)
 2.13إلتزامات عقود اإليجار
2020
الرصيد بداية السنة
إضافات خالل السنة
تكاليف تمويلية
مدفوعات خالل السنة
الرصيد نهاية السنة

3,784
49
()1,615
2,218

ألف لاير سعودي
-

2019

 -14الوديعة النظامية
وفقا ً لمتطلبات نظام التامين في المملكة العربية السعودية قامت الشركة بإيداع ما يعادل  ٪15من رأس مالها المدفوع لدى بنك حدده البنك
المركزي السعودي .ان هذة الوديعة غير متاحة للسحب بدون موافقة البنك المركزي السعودي ،والعمولة المستحقة على هذه الوديعة هي مستحقة
للبنك المركزي السعودي .في  22ابريل 2020م ،قامت الشركة بتخفيض رأس مالها بمبلغ  150مليون لایر سعودي ولم تقم الشركة بسحب
الفائض من الوديعة ،وفي  1اكتوبر 2020م ،إستلمت الشركة موافقة البنك المركزي السعودي على سحب الوديعة النظامية الفائضة .في 23
نوفمبر 2020م ،قامت الشركة بسحب الفائض .إن رصيد الوديعة النظامية كما في  31ديسمبر  2020مبلغ  22.5مليون لایر سعودي (:2019
 45مليون لایر سعودي).
 -15مصروفات مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
2020
عمليات التامين
مبالغ مدفوعة مقدما ً
تكاليف وسطاء تأمين مؤجلة
موردون دفعات مقدمة
ضريبة المدخالت على القيمة المضافة المدينة
اخرى

2,968
899
473
70
1,546
5,956
2020

عمليات المساهمين
إيرادات مستحقة

824
824
6,780

اإلجمالي
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الف لاير سعودي

2019

1,619
2,921
4,023
4,090
12,653
2019

الف لاير سعودي
2,322
2,322
14,975

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -16احتياطيات فنية
 1.16صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية
تشتمل المطالبات واالحتياطات تحت التسوية على ما يلي:

2020

2019

الف لاير سعودي
21,431
18,493

المطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها

39,307
12,974

احتياطي عجز أقساط التامين
احتياطيات فنية اخرى

52,281
14,545
326
67,152

39,924
17,335
1,460
58,719

()119
()119
67,033

)(1,034
)(94
()1,128
57,591

يخصم :
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها
صافي المطالبات واالحتياطيات تحت التسوية
 2.16الحركة في االقساط غير مكتسبة
كانت الحركة في األقساط غير المكتسبة كما يلي :
اإلجمالي
الرصيد في بداية السنة
األقساط المكتتبة خالل السنة
األقساط المكتسبة خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

75,920
165,874
()174,290
67,504
اإلجمالي

الرصيد في بداية السنة
األقساط المكتتبة خالل السنة
األقساط المكتسبة خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

20,338
154,028
()98,446
75,920

2020
معيدي التأمين
ألف لاير سعودي
2020
معيدي التأمين
ألف لایر سعودي
-

الصافي
75,920
165,874
()174,290
67,504
الصافي
20,338
154,028
()98,446
75,920

 -17التعهدات وااللتزامات المحتملة
أ .تتمثل التعهدات وااللتزامات للشركة فيما يلي:
2020
خطابات ضمان
اإلجمالي

12,545
12,545

2019

الف لاير سعودي
12,545
12,545

ب .لم تكن لدى الشركة أي التزامات رأسمالية قائمة كما في  31ديسمبر 2020م ( 31ديسمبر 2019م ال شيء).
ج .كما في  31ديسمبر 2020م  ،لدى الشركة خطاب ضمان بمبلغ  12.545مليون لایر سعودي ( 31ديسمبر 2019م 12.545 :مليون لایر
سعودي) لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) (انظر االيضاح  .)24والذي تم إصداره مقابل وديعة مرابحة للشركة بمبلغ  14مليون لایر
سعودي ( 31ديسمبر 2019م 14 :مليون لایر سعودي) لدى البنك السعودي البريطاني .الحقا لنهاية السنة ،تقدمت الشركة بطلب تسييل خطاب
الضمان لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل ،كما تم التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص هذا األمر.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
-18مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
2020
ذمم دائنة لمقدمي الخدمة الطبية
ذمم دائنة للموردين
أتعاب الفحص واالشراف
مصروفات مستحقة
مصروفات وسطاء تأمين مستحقة
مطلوبات اخرى

15,885
1,513
1,760
16,296
239
332
36,025

2019

ألف لاير سعودي
15,947
924
653
11,868
6,840
36,232

 -19مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتم إجراء المستحقات وفقا ً للتقييم االكتواري بموجب طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة في حين يتم دفع اإللتزامات المستحقة عند استحقاقها .يتم
االعتراف بالمبلغ في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزامات خالل السنة بناء على قيمتها الحالية كما يلي:
 1.19المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناء على قيمتها الحالية هي كما يلي:
2020
القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة

4,970
4,970

2019

ألف لاير سعودي
5,934
5,934

 2.19الحركة في إلتزامات المنافع المحددة
2020
الرصيد في بداية السنة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة
المحمل على قائمة الدخل
المحمل على قائمة الدخل الشامل األخرى
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
الرصيد النهائي

5,934
1,298
222
1,520
()784
()1,700
4,970

2019

ألف لاير سعودي
5,808
904
255
1,159
550
()1,583
5,934

 3.19تسوية القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة
2020
الرصيد في بداية السنة
المحمل على قائمة الدخل
(الربح) /الخسارة اإلكتوارية من التعديالت المستندة على الخبرة
التعويضات المدفوعة خالل السنة

5,934
1,520
()784
()1,700

الرصيد النهائي

4,970
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2019

ألف لاير سعودي
5,808
1,159
550
()1,583
5,934

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -19مخصص مكافأة نهاية الخدمة (تتمة)
 4.19االفتراضات االكتوارية الرئيسية
تم استخدام المجموعة التالية من االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية من قبل الشركة لتقييم إلتزامات المنافع المحددة:

2019

2020

معدل خصم التقييم
المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب باختالف اعمار الموظفين

%3.95

%4,6

%3

%4

فيما يلي أثر التغيرات في حساسية القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة:
2020

معدل خصم التقييم
 زيادة بنسبة %1 إنخفاض بنسبة %1المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار
 زيادة بنسبة %1 إنخفاض بنسبة %1فيما يلي أثر التغيرات في حساسية القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة:
معدل خصم التقييم
 زيادة بنسبة %1 إنخفاض بنسبة %1معدل زيادة مستوى الرواتب المتوقع باختالف اعمار الموظفين
 زيادة بنسبة %1 إنخفاض بنسبة %1معدل الوفيات
 زيادة بنسبة %20 إنخفاض بنسبة %20معدل المسحوبات
 زيادة بنسبة %20 -إنخفاض بنسبة %20

2019
ألف لاير سعودي

()544

()687

647

822

()647

819

553

()696

2020

2019

()4,426

()5,248

()5,617

6,756

()5,617

()6,752

()4,417

()5,238

()4,969

()5,933

()4,970

()5,935

()4,869

()5,750

()5,062

()6,110
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -20الحركة في المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى

اإلجمالي
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة وغير
مبلغ عنها
احتياطي عجز أقساط
التأمين
احتياطيات فنية اخرى
الرصيد في  1يناير
مطالبات مدفوعة
مطالبات متكبدة
احتياطي عجز أقساط
التامين
إحتياطيات فنية أخرى
الرصيد في  31ديسمبر
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة وغير
مبلغ عنها
احتياطي عجز أقساط
التامين
إحتياطيات فنية أخرى
المجموع

21,431

2020
المستحق
من معيدي
التأمين
ألف لاير سعودي
()1,034

الصافي

اإلجمالي

20,397

44,408

2019
المستحق من
معيدي
التأمين
ألف لایر سعودي
()5,857

الصافي
38,551

18,493

()94

18,399

15,943

()2,103

13,840

17,335

-

17,335

2,441

()610

1,831

1,460
58,719
()139,752
152,109

()1,128
996
13

1,460
57,591
()138,756
152,122

572
63,364
()139,694
119,267

()8,570
6,933
()101

-

572
54,794
()132,761
119,166

()2,790

-

()2,790

14,894

610

15,504

()1,134
67,152
39,307

()119
()119

()1,134
67,033
39,188

888
58,719
21,431

()1,128
()1,034

888
57,591
20,397

12,974

-

12,974

18,493

()94

18,399

14,545

-

14,545

17,335

-

17,335

326
67,152

()119

326
67,033

1,460
58,719

()1,128

1,460
57,591

تحليل تطور المطالبات لسنة الحادث
يبين الجدول التالي المطالبات المتكبدة بما في ذلك المطالبات المبلغة والمتكبدة وغير المبلغ عنها اال انه لكل سنة من السنوات المتعاقبة
بتاريخ كل مركز مالي ،مع الدفعات المتراكمة حتى تاريخه .ان تطور التزامات التأمين يؤدي إلى إمكانية قياس قدرة الشركة على تقدير
القيمة النهائية للمطالبات .تهدف الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية بخصوص اعمال التأمين لديها لكي يتم حمايتها من 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 على احتياطيات كافية تقوم
الشركة بتحويل الكثير من هذه االستبعادات الى احتياطيات سنة الحوادث الحالية عندما يكون تتطور المطالبات مازال فى بدايته وهناك
عدم تيقن بشكل اكبر يتعلق بالتكلفة النهائية للمطالبات.
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -20الحركة في المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى (تتمة)
تحليل تطور المطالبات لسنة الحادث
2020
سنة الحادث
باأللف لاير سعودي

2017

إجمالي التقدير لتكاليف
المطالبات النهائية:
في نهاية سنة الحادث

2019

2018

2020

المجموع

131,513

257,415

93,496

154,726

154,726

177,450

282,091

93,993

-

93,993

178,482

278,974

-

-

278,974

التقدير الحالي للمطالبات
المتراكمة
المدفوعات المتراكمة حتى
تاريخه

179,465

-

-

-

179,465

179,465

278,974

93,993

154,726

707,158

()179,465

()276,886

()91,949

()106,577

()654,877

مطلوبات في المركز المالي

-

2,088

2,044

48,149

52,281

بعد سنة
بعد سنتين
بعد ثالث سنوات

2020
سنة الحادث
باأللف لاير سعودي
إجمالي التقدير لتكاليف
المطالبات النهائية:
في نهاية سنة الحادث
بعد سنة
بعد سنتين
بعد ثالث سنوات
التقدير الحالي للمطالبات
المتراكمة
المدفوعات المتراكمة حتى
تاريخه
مطلوبات في المركز المالي

2017

2018

2019

2020

المجموع

117,396
150,598
151,563
152,242

233,159
259,122
256,392
-

91,859
92,190
-

154,720
-

154,720
92,190
256,392
152,242

152,242

256.392

92,190

154,720

655,544

()152.242

()254,408

()90,161

()106,572

()603,382

-

1,984

2,029

48,148

52,162
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -21القيمة العادلة لألدوات المالية
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 منفعةً لألصل أو االلتزامان القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها في قائمة المركز المالي ال تختلف جوهريا ً عن قيمتها الدفترية في المعلومات المالية (الموحدة).
تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى  :1األسعار المتداولة في األسواق النشطة لذات األداة أو ألداة مشابهة والتي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس.
المستوى  :2األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند في جميع مدخالتها الهامة
وفقا ً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة  ،و
المستوى  :3اساليب التقييم التي لم تستند أي من مدخالتها الهامة لمعلومات السوق القابلة للمالحظة.
أ .القيمة الدفترية والقيمة العادلة
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ،بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

لأل دوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة .وال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية الغير مقيمة بالقيمة
العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تعتبر تقريبًا معقوالً للقيمة العادلة.
القيمة العادلة
القيمة
عمليات المساهمين
االجمالي
المستوى 3
المستوى 1
المستوى 2
الدفترية
الف لاير سعودي
 31ديسمبر 2020
الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة
8,047
7,275
772
االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 8,047
8,047
7,275
772
8,047
الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
60,873
60,873
60,329
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
40,068
40,068
40,068
ودائع مرابحة
100,941
40,068
60,873
100,397
عمليات المساهمين
 31ديسمبر 2019
الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة
االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
ودائع مرابحة

القيمة
الدفترية

القيمة العادلة
المستوى 1

المستوى 3

المستوى 2

االجمالي

الف لایر سعودي

12,780
12,780

5,580
5,580

7,200
7,200

-

12,780
12,780

60,170
76,036
136,206

-

60,714
60,714

77,742
77.742

60,714
77,742
138,456

جميع االستثمارات وودائع المرابحة محتفظ بها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
 -22القطاعات التشغيلية
تقوم الشركة بإصدار عقود التأمين فقط لتوفير خدمات الرعاية الصحية ("التأمين الطبي") ويتم تنفيذ جميع عمليات التأمين الخاصة بالشركة في
المملكة العربية السعودية .وتتم مراقبة عمليات التأمين من قبل اإلدارة تحت قطاع واحد .وبالتالي ال توجد معلومات منفصلة مطلوبة.

- 39 -

 | 270رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -23المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتمثل األطراف ذات العالقة في المساهمين الرئيسيين ،المدراء ،موظفي اإلدارة العليا ،المنشآت المملوكة أو الواقعة تحت سيطرة مشتركة او تتأثر
بشكل كبير بهذه الجهات .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة .فيما يلي تفاصيل معامالت
األطراف ذات العالقة الرئيسيين خالل السنة واألرصدة المرتبطة بها:
طبيعة المعاملة
المنشاة الواقعة تحت سيطرة,
سيطرة مشتركة او تتأثر بشكل
كبير من قبل األطراف ذات العالقة
األطراف ذات العالقة بمجموعة
الجفالي ( -شركات شقيقة)

األطراف ذات العالقة بمجموعة
د .سليمان الفقيه ( -شركات شقيقة)
األطراف ذات العالقة المركز
الطبي الدولي

المعامالت للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2020م

2019م

الرصيد مدين (/دائن) كما في
 31ديسمبر
2020

2019م

ألف لاير سعودي

2,922
1,554

2,209
7,497

1,647
-

1,231
-

519
58

421
132

()90

-

اقساط تأمين مكتتبة
المطالبات المدفوعة

21,226
18,006

20,725
4,353

8,038
()1,479

9,517
()5,430

اقساط تأمين مكتتبة
المطالبات المدفوعة

33,027
22,173

2,204

15,796
()5,923

()1,381

اقساط تأمين مكتتبة
المطالبات المدفوعة
شراء معدات،
كمبيوترات ،تراخيص،
مركبات و خدمات
أخرى
عمولة مدفوعة

 إن موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة ،بشكل مباشر أو غيرمباشر ،ويتألفون من كبار موظفي االدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة.
يبين الجدول التالي الرواتب والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي االدارة التنفيذية للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  2020و :2019
2020

اإلدارة العليا
رواتب ومزايا أخرى
مكافأة نهاية الخدمة

3,777
140
3,917
2020

مجلس اإلدارة واللجان
رواتب ومزايا أخرى

1,380
1,380

الف لاير سعودي
3,346
125
3,471
الف لایر سعودي
1,392
1,392

2019

2019
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -24الزكاة وضريبة الدخل
أ -المحمل للسنة
ترجع الفروق بين النتائج المالية والزكوية بشكل رئيسي إلى تعديالت معينة تتم وفقا للوائح المالية ذات صلة.
فيما يلي حركة المخصص خالل السنة:
2020
15,498
()5,298
1,800
12,000

الرصيد في بداية السنة
عكس مخصص الزكاة للسنوات السابقة
المحمل خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

ألف لاير سعودي
10,698
4,800
15,498

2019

نظرا ً لتكبد الشركة خسائر خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،وفي السنوات السابقة ،لم يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل في هذه
القوائم المالية.
ب -الوضع الزكوى
قدمت الشركة االقرارات الزكوية للسنين حتى السنة المنتهية  31ديسمبر 2019م وحصلت على شهادة الزكاة.
اصدرت الهيئة العامة للزكاة الدخل الربط النهائي للسنوات من 2011م الي 2014م وطالبت فيها الشركة بمبلغ زكاة اضافي بمبلغ  12.545مليون
لایر سعودي .خالل عام  ،2017قدمت الشركة اعتراضا ً إلى لجنة االستئناف لمخالفات ومنازعات الزكاة والضريبة ضد قرار لجنة االعتراض
المبدئي لألعوام من  2011إلى  2014وقدمت ضمان بنكي بمبلغ  12.545مليون لایر سعودي والمتعلق باإللتزامات 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  2.1مليون لایر سعودي .ان 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  2015إلى  2018وطالبت فيه بمبلغ زكاة إضافي بمبلغ  9.59مليون لایر سعودي .قدمت
الشركة اعتراضها على تقييم الهيئة العامة للزكاة والدخل وتنتظر الشركة مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل للتقييم.
تم احتساب الوعاء الزكوي استنادا ً إلى فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .تخضع انظمة الزكاة إلى تفسيرات
مختلفة والربوط التي ستصدرها الهيئة قد تختلف عن االقرارات الزكوية المقدمة من قبل الشركة .وتطبق الزكاة على  %81من المساهمين بينما
تطبق الضريبة على  %19من المساهمين.
 -25رأس المال
بلغ رأس المال كما في  31ديسمبر  2019المصرح به والمكتتب والمدفوع  300مليون لایر سعودي مقسم إلى  30مليون سهم قيمة السهم الواحد
 10لایر سعودي.
في  18يناير  ،2020أوصى أعضاء مجلس اإلدارة بخفض رأس مال الشركة من  300مليون لایر سعودي إلى  150مليون لایر سعودي مقسمة
إلى  15مليون سهم بالتعويض عن الخسائر المتراكمة .خالل اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية (االجتماع الثاني) المقام بتاريخ  29شعبان
1441هـ الموافق  22أبريل  ،2020وافق المساهمون في الشركة على هذه التوصية وما يتبعها من تغييرات في القوانين الداخلية للشركة .فبالتالي
تم تخفيض رأس المال والخسائر المتراكمة إلى  150مليون لایر سعودي .تم خفض رأس المال عن طريق خصم سهم واحد لكل سهمين مملوكة
من قبل المساهم .الهدف من تخفيض رأس المال هوا إعادة بناء موقف رأس المال من أجل ان يتماثل مع قوانين الشركة .لم يكن هناك اي آثار
لخفض رأس المال على التزامات الشركة المالية.
في  12ديسمبر 2018م ،وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بمبلغ  200مليون لایر سعودي من خالل
إصدار أسهم حقوق أولوية من خالل عرض سهمين لكل سهم واحد يمتلكه المساهم .تم االنتهاء من إجراءات إصدار أسهم حقوق األولوية وتم إيداع
رأس المال اإلضافي في  16يناير 2019م .تكبدت الشركة تكلفة معامالت بمبلغ  5.40مليون لایر سعودي والمتعلقة بزيادة رأس المال والتي تم
تحميلها مباشرة إلى قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في  31ديسمبر 2018م.
كما في  31ديسمبر  ،2020رأس المال المصرح به والمشترك والمدفوع للشركة هو  150مليون لایر سعودي مقسم إلى  15مليون سهم بقيمة 10
لایر سعودي للسهم الواحد.
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -26االحتياطي النظامي
وف ًقا لما تنص عليه المادة  70من القوانين المنظمة لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية  ،سوف يتم تخصيص  %20من صافي الدخل
للمساهمين (بعد خصم الخسائر المقدمة) كـاحتياطي نظامي إلى أن يصل هذا االحتياطي إلى  %100من رأس المال المدفوع .لم يتم تكوين احتياطي
خالل السنة نتيجة لخسائر الشركة.
 -27إدارة رأس المال
تقوم الشركة بتحديد األهداف للحفاظ على نسب رأس المال السليمة لدعم أهداف األعمال وزيادة القيمة العائدة للمساهمين.
تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تحديد أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم .يتم
إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق والمخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة .من أجل الحفاظ على
هيكل رأس المال أو تعديله  ،يمكن أن تقوم الشركة بتعديل مبلغ التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم .في رأي مجلس اإلدارة ،إن
الشركة قد أوفت بمتطلبات االلتزام المتعلقة برأس المال المفروضة خارجيا خالل الفترة المالية المذكورة.
قامت إدارة الشركة ،من خالل تحليل االحتماالت المختلفة كما هو مطلوب من قبل المنظم  ،بتقييم وباء كوفيد19-من خالل إجراء اختبار اإلجهاد
لمتغيرات مختلفة مثل :زيادة أقساط التأمين اإلجمالية  ،وزيادة تكلفة الموظفين  ،ونسبة الخسارة منذ بداية العام  ،ومخصصات األقساط المتبقية وما
إلى ذلك .وما يرتبط بذلك من تأثير على اإليرادات والربحية ونسبة الخسارة ونسبة المالءة المالية .وكما هو الحال مع أي توقعات ،فإن التوقعات
نظرا ألن الوضع متغير وسريع التطور،
واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام وشكوك كبيرة  ،وبالتالي  ،قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعةً .
ستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم.
 -28أحداث الحقة
حسب رأي إدارة الشركة لم يكن هناك اي أحداث الحقة تتطلب االفصاح او التعديل على هذه القوائم المالية.
 -29الخسارة للسهم
يتم احتساب الخسارة للسهم بتقسيم صافي الخسارة للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة والقائمة للسنة.
أ) تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي عن الفترة السابقة ليعكس التخفيض في رأس المال كما هو مطلوب في معيار المحاسبة
الدولي " 33ربحية السهم" على النحو التالي:
2020
إصدار أسهم عادية في  1يناير
تأثيراصدار األسهم
تأثير انخفاض رأس المال
الرصيد في نهاية السنة

30,000
()15,000
15,000

2019

ألف لاير سعودي
10,000
19,411
()15,000
14,411

كما في  31ديسمبر 2019م ،تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للفترة السابقة باستخدام عامل تعديل  1.57وهو نسبة من سعر
الحقوق النظرية السابقة  13.96لایر للسهم العادي وسعر اإلغالق  21.88لایر للسهم العادي في اليوم األخير بالتاريخ الذي تم تداول األسهم فيها
قبل اإلصدار.
ب) يتم احتساب خسارة السهم األساسية والمخفضة على النحو التالي:
صافي الخسارة للسنة
المتوسط المرجح للعدد األسهم العادية
خسارة السهم األساسية والمخفضة – بالريال السعودي  -معدل

2020
()28,413
15,000
()1.89

2019

ألف لاير سعودي
)(106,152
14,411
()7.37
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -30مصروفات عمومية وإدارية

2020

عمليات التامين
تكاليف الموظفين
االستهالك (االيضاح )12
إطفاء (اإليضاح )11
إطفاء حق استخدام اصول (اإليضاح )1.13
مصروفات اإليجار
أتعاب قانونية ومهنية
تكاليف إصالح وصيانة
مصروفات تسويق
مصروفات أخرى

35,213
1,030
479
1,041
2,764
3,336
2,736
166
5,430
52,195

2020
عمليات المساهمين
أتعاب قانونية ومهنية
مصروفات متعلقة باالستثمار
اشتراكات
اتعاب لجان
أخرى

1,525
330
338
1,380
49
3,622
55,817

2019

الف لاير سعودي
35,312
959
808
4,645
2,206
2,925
95
3,254
50,204

الف لاير سعودي

2019

463
328
1,083
1,392
412
3,678
53,882

 -31إدارة المخاطر
تنطوي 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 علما ً بأن أي فرد في الشركة يتحمل المسؤلية
تجاه المخاطر التى تتعرض لها في حدود اختصاصاته ومسؤليته .تتمثل سياسة الشركة في مراقبة مخاطر االعمال من خالل عمليات
التخطيط االستراتيجي.
تدرس اإلستراتيجية تأثير ظروف السوق والخبرات المتوفرة على المخاطر المتأصلة التي تتعرض لها الشركة.
هيكل إدارة المخاطر
مجلس االدارة:
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن النهج الشامل إلدارة المخاطر والموافقة على استراتيجيات ومبادئ إدارة المخاطر.
لجنة التدقيق:
يتم تعيين لجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة .تساعد لجنة التدقيق المجلس في القيام بمسؤولياته فيما يتعلق بتقييم جودة وسالمة التقارير
المالية ،إدارة المخاطر ،و مراجعة الحسابات وسالمة الضوابط الداخلية للشركة .يتم تلخيص المخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة
التي يتم بها تخفيف هذه المخاطر من قبل اإلدارة أدناه.
مخاطر التأمين
ان المخاطر الناتجة عن عقد التأمين تمثل مخاطر وقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة عن ذلك
الحادث .تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة التي تزيد عن القيمة
الدفترية لمطلوبات التأمين .ويتأثر ذلك بتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة اكثر من تلك المقدرة أصالً والتطورات
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
ألي مطالبة فردية .ال تصدر الشركة سوى عقود قصيرة األجل ال تتجاوز سنة واحدة فيما يتعلق بالمخاطر الطبية.
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -31إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر التأمين (تتمة)

مقدار المطالبات ومدى تكرارها:

يمكن أن يتأثر مقدار المطالبات ومدى تكرارها بعدة عوامل .الشركة ال تكفل إال المخاطر الطبية .تم تصميم التأمين الطبي لتعويض حاملي الوثائق
عن المصاريف المتكبدة في عالج مرض ،تعب أو إصابة .يتم تقديم التأمين الطبي بشكل أساسي للعمالء من الشركات ويتم تغطية عدد كبير من
األشخاص بموجب وثيقة التأمين .يتم عادة ً معالجة المطالبات وتسويتها خالل عام واحد من وقوع الحدث المؤمن .هذا يساعد على التخفيف من
مخاطر التأمين.

التركيز الجغرافي للمخاطر:

يتركز التعرض لمخاطر التأمين الخاصة بحاملي وثائق الشرﮐة في المملﮐة العربية السعودية.

المراجعة االكتوارية المستقلة للمطالبات واحتياطيات المطالبات:

للتقليل من مخاطر التأمين ،تستخدم الشركة مراجع اكتواري مستقل بشكل دوري ليراجع نموذج المطالبات للشركة وتوقعاته ،كما أنه يؤكد ما إذا
كان الرصيد النهائي الحتياطي المطالبات كافي.

االفتراضات الرئيسية:

المصدر الرئيسي لتقدير عدم اليقين في تاريخ قائمة المركز المالي مرتبط بتقييم المطالبات المعلقة ،سواء مبلغ عنها أو ال ،وتحتوي أيضا على
تكاليف التسويات المتوقعة .االفتراض االساسي تحت االلتزامات المتوقعة ،هوا أن قسم المطالبات للشركة سيتبع طريق مماثل للخبرة السابقة للقسم
في المستقبل .هذا يشمل إفتراض متوسط تكاليف المطالبات ،وتكاليف معامالت المطالبات ،ومؤثرات تضخم المطالبات وعدد المطالبات في كل سنة
حادث .باالضافة إلى استخدام بعد األحكام النوعية لتقييم مدى اختالف اتجاهات الماضي عن المستقبل .كمثال :تحصل المرة الواحدة ،التغييرات في
عوامل السوق ،والظروف االقتصادية وبعض العوامل الداخلية .كما أن األحكام تستخدم أيضا لتقييم مدى العوامل الخارجية كقرارات المحاكم
والتشريعات الحكومية التي تؤثر على التوقعات .إدارة الشركة تحتاج لقدر هائل من الحكم لتقدير القيمة الدائنة لحاملي وثائق التأمين الصادرة من
المطالبات حسب عقود التأمين .هذه التقديرات يجب أن تكون مبنية على افتراضات من عدة عوامل التي تحتوي درجات متغيرة من االحكام
والشكوك .النتائج الواقعية قد تختلف عن تقديرات االدارة مما قد يسهم في تغييرات في تقدير االلتزامات المستقبلية .كما هو مذكور فإن نفس هذه
العوامل واألحكام تستخدم لتوقع القيمة النهائية للمطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها في قائمة المركز المالي.

عمليات مستخدمة لتحديد االفتراضات:

العملية المستخدمة لتحديد االفتراضات لحساب احتياطي المطالبات القائمة ،تستخدم ألجل إخراج نتائج ذات تقديرات محايدة للمخارج المتوقعة.
طبيعة العمل تجعل التوقع بشكل مؤكد ألي مطالبات أمر صعب للغاية .كل مطالبة يتم تقييمها لوحدها ،بطريقة كل حالة على حدى مع األخذ بعين
االعتبار ظروف المطالبة ،والمعلومات المتوفرة من مقدمين الخدمة والنتائج السابقة لحاالت مشابهة .تقديرات الحالة تراجع بشكل دوري وتحدث
كل ما توفرت معلومات جديدة.
تقدير المطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها بشكل عام يواجه درجة أكبر من الشكوك ،وفي هذه الحالة فإن المعلومات المصاحبة للمطالبة متوفرة.
عملية التقدير تأخذ بعين االعتبار المطالبات السابقة و تفاصيل برامج معيدي التأمين ،لمزيد من التفاصيل انظر إيضاح .3

التكلفة النهائية للمطالبات القائمة تقدر باستخدام نطاق معيار اكتواري للتوقع ،مثل السلم التسلسلي ،بورنهيوتر-فيرجسون ،كيب كود ،ومعدل الخسارة
المتوقع.

الحساسيات:

يتم إجراء التحليل أدناه لتحركات محتملة بشكل معقول في االفتراضات الرئيسية مثل نسبة الخسارة النهائية مع بقاء جميع االفتراضات األخرى
ثابتة مما يوضح التأثير على صافي المطلوبات وصافي الخسارة للسنة.

معدل الخسارة النهائية – عمليات التامين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

التغير في االفتراضات

التأثير على صافي الخسارة للسنة
الف لاير سعودي

± 5٪
± 5٪

±8,714
± 4,922
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شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -31إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر إعادة التأمين
بالتعاون مع شركات التأمين األخرى ،من أجل تقليل التعرض للخطر المالي الناتج عن حجم كبير من المطالبات أو المطالبات ذات القيمة الكبيرة،
تدخل الشركة في إﻃار العمل االعتيادي في عقود مع أﻃراف أخرى ألغراض إعادة التأمين .توفر ترتيبات إعادة التأمين هذه تنوعاً أﮐبر في
األعمال ،وتسمح لإلدارة بالتحكم في مقدار الخسارة المحتملة الناتجة عن مخاطر ﮐبيرة ،وتوفر قدرة إضافية للنمو.
عالوة على ذلك ،لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار شركات إعادة التأمين ،تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين .لدى الشركة
إتفاقيات تجاوز الخسائر لحد معين مع شركة إعادة تأمين دولية مع تصنيف قياسي ”.”.AA
تغطى إتفاقية 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 الغير مبلغ عنها واحتياطي عجز
أقساط التأمين هو  119ألف لایر سعودي ( 31ديسمبر  1.128 :2019ألف لایر).
مخاطر اإلطار التنظيمي
تخضع عمليات الشركة لمتطلبات تنظيمية في المملكة العربية السعودية .وال تنص هذه اللوائح على الموافقة على األنشطة ورصدها فحسب ،بل
تفرض أيضًا 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 كافية .يتم وضع
أهداف إضافية من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال السليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وتعظيم قيم العوائد للمساهمين.
تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم .يتم إجراء
تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة.
تلخص المعلومات التالية الحد األدنى لرأس المال التنظيمي للشركة:

2020
ألف لاير سعودي
100,000

الحد األدنى من رأس المال النظامي

2019
ألف لایر سعودي
100,000

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في تذبذب القيمة العادلة للتدفق النقدي المستقبلي لألدوات المالية الذي يتغير نتيجة تغيرات في سعر السوق .مخاطر السوق
تتكون من ثالثة أنواع :معدالت تحويل العمالت األجنبية ،معدالت الفائدة للسوق و سعر السوق.
 سياسة الشركة في إدارة المخاطر تضع التقييم والعزم في مخاطر السوق للشركة .يتم مراقبة التماثل مع السياسة وفي حال خرقهايتم التبليغ للجنة المخاطر في الشركة .يتم مراجعة السياسة بشكل دوري للمالئمة وأي تغيرات في طبيعة المخاطر.
 هناك إرشادات موضوعة من أجل توزيع الموجودات وحدود للمحفظة ،لتأكيد أن الموجودات تعزز التزامات معنية لحاملي وثائقالتأمين ،وأن الموجودات تساعد على توفير الدخل والمكاسب لحاملي وثائق التأمين لما يتالئم مع توقعاتهم.
يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن التعرض لمخاطر السوق بشكل عام مراقب ليبقى على مستوى مالئم لرأس المال المتوفر .في حين أن المجلس يعطي
توجيه استراتيجي وأهداف ،وبعض وظائف إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق ،هي من مسؤولية لجنة المخاطر .يقوم الفريق بتجهيز توقعات
تشير إلى االحتماالت المختلفة للتغيرات في في أحوال السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر .يتم إحالل هذه المخاطر باالختيار السليم لالحتياطات.
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.
تتكون مخاطر السوق من ثالثة مخاطر :مخاطر العملة ،مخاطر نسبة العمولة ،ومخاطر آخرى لسعر السوق.
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 -31إدارة المخاطر (تتمة)

مخاطر سعر السوق

مخاطر أسعار السوق هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق .تتعرض عمليات المساهمين لمخاطر السوق فيما يتعلق
باإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الخاصة بهم .إن التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل بنسبة  ،٪5مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،سيؤثر على عمليات المساهمين بمبلغ  402ألف لایر سعودي ( 639 :2019ألف
لایر سعودي).

مخاطر نسبة العمولة

تنشأ مخاطر نسبة العمولة من احتمالية أن تؤثر التغيرات في نسبة العمولة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية .تتعرض الشركة
لمخاﻃر نسبة العمولة على ودائع المرابحة الخاصة بها واإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق.
تقوم الشركة بإيداع ودائع المرابحة التي يمكن تحويلها الى نقد في غضون ثالثة أشهر أو أكثر من ثالثة أشهر ،باستثناء الودائع المقيدة التي يلزم
االحتفاظ بها وفقًا للوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ،بحيث ال تحصل الشركة على أي عمولة عليها .تدير اإلدارة مخاطر نسبة العمولة
عن طريق مراقبة التغيرات في نسبة العموالت بالعمالت التي يتم بها إيداع ودائعها.
يتم إدارة االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق من قبل مدير المحفظة.
فيما يلي تفاصيل تواريخ استحقاق الفئات الرئيسية لألوراق المالية التي تحمل عمولة في  31ديسمبر:
عمليات المساهمين
2020
ودائع مرابحة
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
2019
ودائع مرابحة
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

اقل من ثالث
أشهر

ثالث أشهر إلى
سنة واحدة

أكثر من
سنة

المجموع

101,506
101,506

40,068
40,068

60,329
60,329

141,574
60,329
201,903

62,767
62,767

76,036
76,036

60,170
60,170

138,803
60,170
198,973

لم يكن لدى عمليات التأمين أي موجودات تحمل عمولة كما في  31ديسمبر  2020و .2019تم تحديد تاريخ استحقاق الودائع على أساس الفترة
المتبقية ،في تاريخ بيان المركز المالي ،إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
فيما يلي نسب العمولة المطبقة على األدوات المالية التي تدفع عليها عمولة كما في  31ديسمبر:
عمليات المساهمين
ودائع مرابحة مسجلة بالريال السعودي
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

2019

2020
%1.64
%3.84

%2.91
%3.62

لم تقم الشركة بإيداع عمالت غير الريال السعودي ،تشمل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق سندات عمالت محلية وأجنبية معا ً.
تعكس المعلومات التالية درجة حساسية عمليات المساهمين للتغيرات المحتملة في نسب العمولة مع ثبات كافة المتغيرات االخرى:
2020

عمليات المساهمين
زيادة في نسب العموالت بمقدار مائة نقطة أساس
انخفاض في نسب العموالت بمقدار مائة نقطة أساس

2,019
()2,019

2019

ألف لاير سعودي
1,990
()1,990
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مخاطر العمالت األجنبية

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 األمريكي .الريال السعودي ثابت مقابل
الدوالر األمريكي.

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزامه وتسببه في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر
االئتمان الخاصة بها فيما يتعلق بالعمالء من خالل اتباع سياسة الشركة للسيطرة على االئتمان 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 موضح في قائمة المركز
المالي .يتركز تعرض الشركة لمخا طر االئتمان بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية .تحتفظ الشركة بالتعرض للمخاطر ضمن الحدود .تم
تعيين هذه الحدود على أساس أنواع التعرضات والتصنيف االئتماني أو الوضع المالي للطرف المقابل .تسعﯽ الشرﮐة إلﯽ إدارة مخاطر االئتمان
الخاصة بها فيما يتعلق باألطراف األخرى من خالل وضع ودائع لدى بنوك ذات سمعة جيدة .تدخل الشركة في عقود إعادة تأمين مع أطراف معترف
بها وذات جدارة ائتمانية (مصنفة حسب الفئة أ أو أعلى).
يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي
2020

عمليات التأمين
نقد لدى البنوك (ايضاح رقم )5
أقساط تأمين مدينة ،صافي (ايضاح رقم)7
ذمم معيدي تامين مدينة
حصة معيدي التامين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
مبلغ مستحق من عمليات المساهمين
ذمم مدينة أخرى

13,641
49,116
191
119
99,230
185
162,482
2020

عمليات المساهمين
نقد ومافي حكمه (ايضاح رقم )5
ودائع مرابحة (ايضاح )6
استثمارات متحفظ بها لالستحقاق
وديعة نظامية
ذمم مدينة أخرى

101,585
40,068
60,329
22,500
5,201
229,683
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2019

الف لاير سعودي
14,590
44,859
2,995
1,034
94
93,217
185
156,974

2019

الف لاير سعودي
62,785
76,036
60,170
45,000
5,814
249,805

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -31إدارة المخاطر (تتمة)

مخاطر االئتمان (تتمة)
يبين الجدول التالي معلومات تتعلق بتعرض الشركة لمخاطر االئتمان عن طريق تصنيف الموجودات وفقا ً للتصنيف االئتماني للشركات المدينة.
تعتبر درجة اإلستثمار هي أعلى تصنيف ممكن .وفيما يتعلق بالموجودات خارج مدى درجة االستثمار يتم تصنيفها كدرجة غير استثمارية (مرضية)
او تجاوزت مدى االستحقاق لكن لم تنخفض قيمتها.

الموجودات المالية لعمليات التأمين
النقد وما في حكمه
أقساط تامين مدينة  ،صافي
ذمم معيدي تأمين مدينة
حصة معيدي التامين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها
مبلغ مستحق من عمليات المساهمين
أرصدة مدينة أخرى
كما في  31ديسمبر 2020

درجة
استثمار
13,641
13,641

درجة
استثمار
النقد وما في حكمه
أقساط تامين مدينة ،صافي
ذمم معيدي تامين مدينة
حصة معيدي التامين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التامين من المطالبات والمتكبدة وغير المبلغ
عنها
مبلغ مستحق من عمليات المساهمين
أرصدة مدينة أخرى
كما في  31ديسمبر 2019

14,590
14,590

الدرجة غير االستثمارية
تجاوزت مدة
استحقاقها لكن لم
مرضى
تنخفض قيمتها
ألف لاير سعودي
12,472
36,644
191
119
99,230
185
12,472
136,369
الدرجة غير االستثمارية
تجاوزت مدة
استحقاقها لكن لم
مرضى
تنخفض قيمتها
ألف لایر سعودي
23,104
21,755
2,995
1,034
94
93,217
185
119,280

23,104

المجموع
13,641
49,116
191
119
99,230
185
162,482

المجموع
14,590
44,859
2,995
1,034
94
93,217
185
156,974
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مخاطر االئتمان (تتمة)
الموجودات المالية لعمليات
المساهمين

درجة استثمار

النقد وما في حكمه
استثمارات
ذمم مدينة اخرى
وديعة نظامية
كما في  31ديسمبر 2020م

101,585
60,329
22,500
184,414

الدرجة غير االستثمارية
تجاوزت مدة استحقاقها لكن
مرضى
لم تنخفض قيمتها
الف لاير سعودي
5,201
5,201

درجة استثمار
النقد وما في حكمه
استثمارات
ذمم مدينة اخرى
وديعة نظامية
كما في  31ديسمبر 2019م

مرضى

62,785
60,170
45,000
167,955

5,814
5,814

الدرجة غير االستثمارية
تجاوزت مدة استحقاقها لكن
لم تنخفض قيمتها
الف لاير سعودي
-

المجموع
101,585
60,329
5,201
22,500
189,615

المجموع
62,785
60,170
5,814
45,000
173,769

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجهها الشركة في توفير السيولة الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية .يمكن ان تنتج مخاطر السيولة من
عدم القدرة على بيع اصل مالي بسرعة بمب لغ قريب من قيمته العادلة .تتم مراقبة احتياجات الشركة من السيولة على اساس شهري وتعمل اإلدارة
على التأكد من توفر اموال سائلة كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها .جميع موجودات الشركة هي متداولة باستثناء الممتلكات والمعدات،
الموجودات غير الملموسة والوديعة النظامية حيث أنها غير متداولة في طبيعتها.
تتكون المطلوبات المالية للشركة من المطالبات تحت التسوية ،ذمم معيدي تأمين دائنة ،مبلغ مستحق لعمليات التأمين ،مبلغ مستحق لجهات ذات
عالقة وبعض المطلوبات االخرى .جميع المطلوبات المالية ال تدفع عليها عمولة ومن المتوقع أن يتم سدادها خالل  12شهر من تاريخ قائمة المركز
المالي باستثناء مكافأة نهاية الخدمة والتي هي غير متداولة في طبيعتها.

أوضاع اإلستحقاق
تم استبعاد األقساط غير المكتسبة من التحليل ألنها ليست التزامات تعاقدية .يلخص الجدول أدناه مالمح تواريخ استحقاق المطلوبات المالية للشركة
بنا ًء على اإللتزامات التعاقدية المتبقية غير المخصومة:
2020
ال يوجد تاريخ استحقاق
أكثر من سنة
المجموع
ثابت
واحدة
حتى سنة واحدة
ألف لاير سعودي
المطلوبات المالية لعمليات التامين
مطالبات تحت التسوية ،مطالبات متكبدة
وغير مبلغ عنها واحتياطيات فنية اخرى
ذمم معيدي تامين دائنة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
المطلوبات المالية للمساهمين
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات المالية

67,152
34,629
101,781

-

4,970
4,970

67,152
39,599
106,751

5,773
107,554

-

4,970

5,773
112,524
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -31إدارة المخاطر (تتمة)
أوضاع اإلستحقاق (تتمة)
حتى سنة واحدة

2019
ال يوجد تاريخ استحقاق ثابت
أكثر من سنة واحدة

المجموع

ألف لایر سعودي
المطلوبات المالية لعمليات التامين
مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى
ذمم معيدي تامين دائنة

58,719
-

-

-

58,719
-

مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى

34,994
93,713

-

5,934
5,934

40,928
99,647

4,730
98,443

-

5,934

4,730
104,377

المطلوبات المالية للمساهمين
مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى
مجموع المطلوبات المالية

مخاطر السيولة
ال يوجد مطلوبات في تاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وان جميعها مستحقة السداد وفق األسس المذكورة أعاله.
ال توجد فروقات بين تاريخ االستحقاق التعاقدي والمتوقع للمطلوبات المالية للشركة .
مخاطر التشغيل
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات  ،التكنولوجيا والبنية
التحتية الداعمة لعمليات الشركة ،إما داخل الشركة أو خارجيًا لدى مقدمي خدمات الشركة  ،ومن العوامل 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.
يتمثل هدف الشركة في إدارة المخاطر التشغيلية وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية والضرر بسمعتها مع تحقيق هدفها االستثماري في
توليد عوائد للمستثمرين .تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة .تشمل هذه المسؤولية
الضوابط في المجاالت التالية :








متطلبات الفصل المناسب بين الواجبات واألدوار والمسؤوليات ؛
متطلبات التسويات ومراقبة المعامالت ؛
االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى ؛
توثيق الضوابط واإلجراءات ؛
متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط الرقابية واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛
المعايير األخالقية والتجارية ؛ و
سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -32معلومات إضافية
أ) قائمة المركز المالي
الموجودات
نقد وما في حكمه
ودائع مرابحة قصيرة األجل
أقساط تأمين مدينة
ذمم معيدي تأمين مدينة  ،بالصافي
حصة معيدي التامين من المطالبات
تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات
المتكبدة و غير المبلغ عنها
تكاليف اقتناء وثائق تامين مؤجلة
استثمارات
مستحق من عمليات المساهمين
مصروفات مدفوعة مقدما ً
وموجودات أخرى
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
حق استخدام اصول ،صافي
وديعة نظامية
إيراد عمولة مستحقة على وديعة
نظامية

 31ديسمبر 2019م
 31ديسمبر 2020م
عمليات
عمليات
عمليات التامين
عمليات التأمين
اإلجمالي
المساهمين
المساهمين
ألف لاير سعودي
62,785
14,590
101,585
13,641
115,226
76,036
40,068
40,068
44,859
49,116
49,116
2,995
191
191

اإلجمالي
77,375
76,036
44,859
2,995

119

-

119

1,034

-

1,034

3,230
99,230

68,376
-

3,230
68,376
99,230

94
2,851
93,217

72,950
-

94
2,851
72,950
93,217

5,956
2,173
1,082
2,743
-

824
22,500

6,780
2,173
1,082
2,743
22,500

12,653
2,392
1,106
-

2,322
45,000

14,975
2,392
1,106
45,000

4,377
237,730
237,730

4,377
415,211
()99,230
315,981

175,791
()93,217
82,574

3,492
262,585
262,585

3,492
438,376
()93,217
345,159

177,481
يخصم  :استبعاد العمليات المتداخلة ()99,230
78,251
إجمالي الموجودات
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -32معلومات إضافية (تتمة)
أ) قائمة المركز المالي (تتمة)

المطلوبات
مصروفات مستحقة ومطلوبات
أخرى
أقساط تأمين غير مكتسبة
المطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
احتياطي عجز اقساط التأمين
احتياطيات فنية أخرى
مستحق لعمليات التامين
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
التزامات عقود اإليجار
الزكاة وضريبة الدخل
إيراد عمولة مستحقة الى البنك
المركزي السعودي
يخصم :استبعاد العمليات
المتداخلة
إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
الخسائر المتراكمة
إجمالي حقوق المساهمين
إحتياطي إعادة قياس مكافأة
الموظفين المتعلقة بعمليات التأمين
إجمالي المطلوبات وحقوق
الملكية
التعهدات وااللتزامات المحتملة

 31ديسمبر 2019م
 31ديسمبر 2020م
عمليات
عمليات
اإلجمالي
المساهمين
عمليات التامين
اإلجمالي
المساهمين
عمليات التأمين
ألف لاير سعودي
34,629

1,396

36,025

34,994

1,238

36,232

67,504
39,307
12,974
14,545
326
4,970
2,218
-

99,230
12,000

67,504
39,307
12,974
14,545
326
99,230
4,970
2,218
12,000

75,920
21,431
18,493
17,335
1,460
5,934
-

93,217
15,498

75,920
21,431
18,493
17,335
1,460
93,217
5,934
15,498

-

4,377

4,377

-

3,492

3,492

176,473

117,003

293,476

175,567

113,445

289,012

-

()99,230

()99,230

-

()93,217

()93,217

176,473

17,773

194,246

175,567

20,228

195,795

-

150,000
()29,273
120,727

150,000
()29,273
120,727

-

300,000
()150,860
149,140

300,000
()150,860
149,140

1,008
1,008

-

1,008
1,008

224
224

-

224
224

177,481

138,500

315,981

175,791

169,368

345,159

-

12,545

12,545

-

12,545

12,545
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -32معلومات إضافية (تتمة)
ب) قائمة الدخل
2020م
اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 افراد منشأت متناهية الصغر منشأت صغيرة منشأت متوسطة منشأت كبيرةإجمالي أقساط التأمين المكتتبة
مصاريف فائض الخسارة -
االجنبي
صافي األقساط المكتتبة
التغيرات في أقساط التأمين غير
المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
إجمالي اإليرادات
تكاليف ومصروفات االكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من
المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحت
التسوية
التغيرات في المطالبات المتكبدة
و الغير مبلغ عنها
صافي المطالبات المتكبدة
احتياطي عجز أقساط التامين
احتياطيات فنية أخرى
تكاليف اقتناء وثائق التأمين
مصروفات اكتتاب أخرى
صافي تكاليف و مصروفات
االكتتاب
صافي نتيجة االكتتاب

(باأللف لاير سعودي)

2019م

عمليات التامين

عمليات
المساهمين

1,423
2,381
19,082
47,418
83,724
154,028

-

1,423
2,381
19,082
47,418
83,724
154,028

-

154,028
()55,582
98,446
98,446

عمليات التامين

عمليات
المساهمين

5,742
13,778
37.834
39,922
68,598
165,874

-

5,742
13,778
37.834
39,922
68,598
165,874

165,874

-

165,874

154,028

8,416
174,290
174,290

-

8,416
174,290
174,290

()55,582

-

98,446
98,446

-

139,752

-

139,752

139,694

-

139,694

()996
138,756

-

()996
138,756

()6,933
132,761

-

()6,933
132,761

18,791

()18,154

-

()18,154

()5,425
152,122
()2,790
()1,134
5,916
3,315

-

()5,425
152,122
()2,790
()1,134
5,916
3,315

4,559
119,166
15,504
888
4,451
3,413

-

4,559
119,166
15,504
888
4,451
3,413

157,429

-

157,429

143,422

-

143,422

16,861

-

16,861

)(44,976

-

)(44,976

18,791

-

اإلجمالي
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اإلجمالي

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -32معلومات إضافية (تتمة)
ب) قائمة الدخل (تتمه)
 31ديسمبر 2020م
عمليات
عمليات
المساهمين
التأمين

 31ديسمبر 2019م
عمليات
عمليات التامين
اإلجمالي
المساهمين
ألف لاير سعودي

اإلجمالي

(مصروفات)/ايرادات تشغيلية
اخرى
مخصص ديون مشكوك في
تحصيلها
مصروفات عمومية وإدارية
ايراد عموالت عن الودائع
ربح غير محقق من االستثمارات
ربح محقق من اإلستثمارات
ايراد توزيعات األرباح
اطفاء الخصومات ،صافي
إيرادات آخرى
إجمالي (مصروفات)/االيرادات
التشغيلة اآلخرى
صافي الخسارة للسنة

()181

-

()181

))9,962

-

))9,962

()52,195
2,257

()3,622
4,399
186
117
108
159
-

()55,817
4,399
186
117
108
159
2,257

()50,204
-

()3,678
6,666
655
147
-

)(53,882
6,666
665
147
-

()50,119

1,347

()48,772

()60,166

3,790

)(56,376

()33,258

1,347

()31,911

()105,142

3,790

)(101,352

صافي الدخل العائد إلى عمليات
التأمين

-

-

-

-

-

-

1,347

()31,911

()105,142

3,790

)(101,352

5,298

5,298

-

-

-

-

()1,800

()1,800

-

()4,800

()4,800

()33,258

4,845

()28,413

()105,142

()1,010

()106,152

صافي (الخسارة) /الدخل للسنة
العائدة إلى عمليات المساهمين
عكس مخصص الزكاة عن سنوات
سابقة

()33,258

مصروف الزكاة للسنة
صافي الخسارة للسنة
الخسارة للسهم الواحد (بالريال
السعودي)
المتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية القائمة (باآلالف)
الخسارة األساسية والمنخفضة
للسهم للسنة (بالريال السعودي) -
معدله

15,000

14,411

()1.89

()7.37
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -32معلومات إضافية (تتمة)
ج) قائمة الدخل الشامل
2020م
عمليات
عمليات
المساهمين
التأمين

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

صافي خسارة السنة العائدة إلى
المساهمين
الربح ) /الخسارة( اإلكتوارية من
784
إلتزامات منافع الموظفين
اجمالي الخسارة الشاملة للسنة 784
-

2019م
عمليات
اإلجمالي
التامين
ألف لاير سعودي

اإلجمالي

()28,413

()28,413

-

()106,152

()106,152

-

784

()550

-

()550

()28,413

()27,629

)(550

)(106,152

)(106,702
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عمليات
المساهمين

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -32معلومات إضافية (تتمة)
د) قائمة التدفقات النقدية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي خسارة السنة
التعديالت على العناصر غير النقدية
استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك حق استخدام اصول
تكاليف تمويل عن التزامات عقود اإليجار
اطفاء موجودات غير ملموسة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
ارباح غير محققة من االستثمارات
أرباح محققة من اإلستثمارات
اطفاء الخصومات بالصافي
مخصص تعويضات نهاية الخدمة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
اقساط تأمين مدينة
ذمم معيدي تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير
المبلغ عنها
حصة معيدي التأمين من احتياطي عجز اقساط
التأمين
تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
ذمم معيدي تأمين دائنة
اقساط تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
احتياطي عجز أقساط التامين
احتياطيات فنية أخرى
مستحق لعمليات التامين
مستحق من عمليات المساهمين
صافي النقد من( /المستخدم في) األنشطة
التشغيلية
تعويضات نهاية الخدمة المدفوع
صافي النقد من ( /المستخدم في) األنشطة
التشغيلية

عمليات
التأمين
-

 31ديسمبر 2020م
عمليات
عمليات
اإلجمالي
التأمين
المساهمين
ألف لاير سعودي
()31,911
()31,911

 31ديسمبر 2019م
عمليات
اإلجمالي
المساهمين
()101,352

()101,352

959
808
9,962
1,159
12,888

()655
()147
()102,154

959
808
9,962
()655
()147
1,159
()89,266

-

()34,392
()5,995
4,823
2,009

1,030
1,041
49
479
181
1,520
4,300

()186
()117
()159
()32,373

1,030
1,041
49
479
181
()186
()117
()159
1,520
()28,073

()638
()996
915

-

()638
()996
915

()34,392
()5,995
4,823

94

-

94

2,009

-

()379
6,697
()365
()8,416
17,876
()5,519
()2,790
()1,134
()6,013

1,498
158
6,013
-

()379
8,195
()207
()8,416
17,876
()5,519
()2,790
()1,134
6,013
()6,013

610
()1,816
1,609
()31,468
()939
55,582
()22,977
2,550
14,894
888
3,081

()1,203
()3,407
()3,081
-

610
()1,816
406
()34,875
()939
55,582
()22,977
2,550
14,894
888
()3,081
3,081

3,632
()1,700

()24,704
-

()21,072
()1,700

1,347
()1,583

()109,845
-

()108,498
()1,583

1,932

()24,704

()22,772

()236

()109,845

()110,081
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 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -32معلومات إضافية (تتمة)
د) قائمة التدفقات النقدية (تتمة)
عمليات
التأمين
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء استثمارات
متحصالت من بيع استثمارات
متحصالت من إستحقاق ودائع مرابحة قصيرة
األجل
تخفيض ( /زيادة) في الوديعة النظامية
شراء ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة
االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
إصدار أسهم حقوق أولوية
التزامات عقود اإليجار المدفوعة
صافي النقد (المستخدم في) /من األنشطة
التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 31ديسمبر 2020م
عمليات
عمليات
التأمين
اإلجمالي
المساهمين
ألف لاير سعودي

-

5,036

5,036

-

()64,453
5,000

()64,453
5,000

()811
()455

35,968
22,500
-

35,968
22,500
()811
()455

()905
()753

6,846
()15,000
-

6,846
()15,000
()905
()753

()1,266

63,504

62,238

()1,658

()67,607

()69,265

()1,615

-

()1,615

-

200,000
-

200,000
-

()1,615
()949
14,590
13,641

38,800
62,785
101,585

()1,615
37,851
77,375
115,226

()1,894
16,484
14,590

200,000
22,548
40,237
62,785

200,000
20,654
56,721
77,375
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 31ديسمبر 2019م
عمليات
اإلجمالي
المساهمين

 قحالملا

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
 -33أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة للقوائم المالية لتتوافق مع العرض في السنة الحالية .
 -34اندماج المساهمين وعمليات التأمين
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإعادة تبويبها لتتوافق مع عرض السنة الحالية .هذه التغييرات كما تم تلخيصها أدناه ،كانت بشكل أساسي
لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي
 كما تم االفصاح في إيضاح  2لهذه القوائم المالية ،تم عرض قائمة المركز المالي ،قائمة الدخل والتدفقات النقدية بشكل منفصل لعمليات
التأمين وعمليات المساهمين التي تم جمعها م ًعا لتقديم قوائم مالية على مستوى الشركة ككل سواًء في 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 قائمة المركز
المالي (راجع اإليضاح ( 32أ) )
 حصة فائض عمليات التأمين التى كان يتم قسمتها بنسبة  10/90بين عمليات المساهمين و عمليات التأمين وعرضها بشكل منفصل ،يتم
عرضها االن كمصروف في قائمة الدخل (راجع إيضاح ( 32ب)).
 -35اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  21رجب 1442هـ الموافق  5مارس 2021م.
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 قحالملا

	1-2

1ملحق ( :)2القوائم المالية االفتراضية المفحوصة

شركة أمانة للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

المعلومات المالية التصورية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

وتقرير تأكيد المحاسب القانوني المستقل
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 قحالملا

شركة أمانة للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

المعلومات المالية التصورية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

المحتويات

صفحة

تقرير تأكيد المحاسب القانوني المستقل عن تجميع المعلومات المالية التصورية المضمنة في نشرة االكتتاب

2-1

قائمة المركز المالي التصورية

4-3

قائمة الدخل التصورية

6-5

قائمة الدخل الشامل التصورية
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية

7
15 - 8
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 قحالملا

شركة أمانة للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي التصورية (غير المراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020

(ألف ريال سعودي)
(إيضاح )3

الموجودات

النقدية وما في حكمها

249,209

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي

178,514

80,068

ودائع قصيرة األجل

2,056

حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

11,882

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

2,701

استثمارات

130,293

14,240

تكاليف إكتتاب مؤجلة

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

28,291

965,875

شهرة

8,149

ممتلكات ومعدات

أصول حق االستخدام

2,743

ودائع نظامية

58,500

1,982

أصول غير ملموسة

عوائد مستحقة على الوديعة النظامية

7,253

مجموع الموجودات

1,741,756

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

109,106

أقساط التأمين غير المكتسبة

208,604

المطلوبات

22,550

ذمم معيدي التأمين دائنة

عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة

456

المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

71,122

احتياطيات فنية أخرى

5,121

74,968

المطالبات تحت التسوية

30,257

احتياطي عجز أقساط تأمين

2,218

التزامات عقود اإليجار

1,284

مطالبات حاملي الوثائق دائنة

9,516

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

18,673

الزكاة وضريبة الدخل

779

توزيعات الفائض المستحقة

عوائد عموالت مستحقة للبنك المركزي السعودي

7,253

مجموع المطلوبات

561,907
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 قحالملا

شركة أمانة للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي التصورية (غير المراجعة) (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2020

(ألف ريال سعودي)
(إيضاح )3

حقوق الملكية

288,580

رأس المال

929,030

عالوة إصدار

)(37,503

خسائر متراكمة

)(1,743

احتياطي إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة المتعلق بعمليات التأمين

1,485

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
مجموع حقوق الملكية

1,179,849

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1,741,756

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
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 قحالملا

شركة أمانة للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل التصورية (غير المراجعة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(ألف ريال سعودي)
(إيضاح )3

اإليرادات

495,393

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)(5,361

أقساط إعادة التأمين المسندة

)(44,637

مصاريف فائض الخسارة

صافي أقساط التأمين المكتتبة

445,395

التغير في إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

التغير في حصة معيدي التأمين من إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

)(31,773

)(2,810

صافي أقساط التأمين المكتسبة

410,812

إيرادات اكتتاب األخرى

10,786

إجمالي اإليرادات

423,590

1,992

عمولة إعادة التأمين

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(360,262

إجمالي المطالبات المدفوعة

28,732

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

)(331,530

التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

)(3,878

)(2,978

التغير في إجمالي المطالبات تحت التسوية

التغير في المطالبات المتكبدة غير المعلن عنها

)(24,367

التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المعلن عنها

)(1,048

صافي المطالبات المتكبدة

)(363,801

تكاليف اقتناء وثائق التأمين

)(30,757
2,498

احتياطي عجز أقساط التأمين

االحتياطيات الفنية األخرى

7,279

مصاريف اكتتاب أخرى

)(19,529

إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب ،صافي

)(404,310

صافي دخل اإلكتتاب

19,280
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 قحالملا

شركة أمانة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل التصورية (غير المراجعة) (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

(ألف ريال سعودي)
(إيضاح )3

مصاريف تشغيلية أخرى

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)(23,361

)(101,625

مصاريف إدارية وعمومية

10,827

دخل استثمارات وعموالت

2,223

أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

186

أرباح غير محققة من االستثمارات

108

توزيعات ارباح

159

اطفاء الخصومات ،صافي
إيرادات أخرى

3,019

إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى ،بالصافي

)(108,464

إجمالي الخسارة للسنة قبل الفائض المنسوب والزكاة وضريبة الدخل

)(89,184

إجمالي الخسارة للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

)(89,184

إجمالي الخسارة للسنة المنسوبة إلى المساهمين

)(90,250

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (ألف سهم)

28,858

-

الفائض المنسوب إلى عمليات التأمين

)(1,066

الزكاة

خسارة السهم (بالريال السعودي لكل سهم)
خسارة السهم األساسية

)(3,13

خسارة السهم المخفضة

)(3,13

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
-6-

رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني | 297

 قحالملا

شركة أمانة للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل الشامل التصورية (غير المراجعة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

(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:
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

648

محول من احتياطي القيمة العادلة إلى الدخل للسنة

)(2,223
)(1,575

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة:

784

الخسارة االكتواراية على منافع نهاية الخدمة

اجمالي الخ سارة الشاملة للسنة بعد الزكاة وضريبة الدخل

)(91,041

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة:

الخسارة االكتواراية على منافع نهاية الخدمة

)(1,204

اجمالي الخسارة الشاملة للسنة المنسوبة لعمليات التأمين

)(1,204

اجمالي الخسارة الشاملة للسنة المنسوبة الى المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل

)(92,245

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (ألف سهم) (إيضاح 3أ)

28,858

خسارة السهم (بالريال السعودي لكل سهم)

خسارة السهم األساسية

)(3.20

خسارة السهم المخفضة

)(3.20

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
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 قحالملا

شركة أمانة للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -1معلومات عن الشركات

شركة أمانة للتأمين التعاوني

شركة أمانة للتأمين التعاوني ("الشركة" أو "أمانة" أو "المستحوذ") هي شركة مساهمة سعودية تأسست في مدينة الرياض ،بالمملكة العربية

السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م  ،35 /بتاريخ  3جمادى اآلخر  1431هـ (الموافق  17مايو  ،)2010تعمل الجهة المستحوذة بموجب

السجل التجاري رقم  1010288711بتاريخ  10جمادى اآلخر  1431هـ (الموافق  24مايو  .)2010إن عنوان المركز الرئيسي المسجل
للشركة هو شارع صالح الدين األيوبي ،ص.ب  ،27986الرياض  ،11427المملكة العربية السعودية.

إن أهداف الشركة هي مزاولة أعمال التأمين بما يتفق مع نظامها األساسي واألنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية.

في  31يوليو ( ،2003الموافق  2جمادى اآلخر  1424هـ) ،صدر قانون اإلشراف على شركات التأمين التعاوني ("قانون التأمين") بموجب
المرسوم الملكي رقم (م  .)32 /خالل شهر مارس  ،2008منح البنك المركزي السعودي ("ساما") ،باعتبارها السلطة الرئيسية المسؤولة عن

ترخيصا للشركة لممارسة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية.
تطبيق وإدارة قانون التأمين والئحته التنفيذية،
ً
تمت الموافقة على تعديل النظام األساسي للشركة 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  23رمضان  1438هـ الموافق  18يونيو .2017
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ("عناية" أو "المستحوذ عليها") هي شركة مساهمة سعودية تأسست في مدينة جدة ،بالمملكة العربية

السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم  / 98س بتاريخ  16ربيع األول  1433هـ (الموافق  8فبراير  .)2012تعمل الجهة المستحوذ عليها

بموجب السجل التجاري رقم  4030223528بتاريخ  27ربيع األول  1433هـ (الموافق  19فبراير  .)2012إن عنوان المركز الرئيسي

المسجل للشركة المستحوذ عليها في شارع األمير سلطان ،حي الروضة ،ص.ب  ،3528جدة  ،23435المملكة العربية السعودية.

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة المستحوذ عليها في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به وفقاً للنظام األساسي للشركة واألنظمة

المعمول بها في المملكة العربية السعودية ،تم ترخيص الشركة لالكتتاب في أعمال التأمين الطبي فقط.

في  27رجب  1432هـ (الموافق  29يونيو  ،)2011صدر القرار الملكي رقم (م  )49 /بقانون مراقبة شركات التأمين التعاونية (قانون

التأمين) .في  27فبراير  ،2012منح البنك المركزي السعودي("ساما") ،باعتبارها السلطة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق وإدارة قانون التأمين
ترخيصا للشركة لممارسة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية.
والئحته التنفيذية،
ً
االندماج المحتمل بين أمانة وعناية

في  29ربيع األول  1442هـ الموافق  15نوفمبر  ،2020وقعت أمانة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع عناية وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

الحقاً لمذكرة التفاهم المذكورة أعاله ،في  29أبريل ) ،2021الموافق  17رمضان  1442هـ( ،وقع الطرفان اتفاقية اندماج ملزمة ("اتفاقية
االندماج") والتي بموجبها سيتم دمج عناية مع أمانة وسيتم تحويل جميع أصول والتزامات عناية إلى أمانة ،وفقاً لقانون الشركات الصادر عن
و ازرة التجارة ولوائح هيئة السوق المالية ،بما في ذلك الئحة االندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وكذلك قواعد

اإلدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية ("تداول") ،واألنظمة ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي ("ساما").
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 قحالملا

شركة أمانة للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

 -2أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية

توضـ ـ ــح هذه المعلومات المالية التصـ ـ ــورية وااليضـ ـ ــاحات المرفقة التأثيرات على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقامة الدخل الشـ ـ ــامل اآلخر

لالندماج المحتمل ("االندماج") بين أمانة وعناية كما لو أنها حدثت في  1يناير .2020

في  8ديسـ ــمبر  ،2020أعلنت أمانة عن توصـ ــية مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في  7ديسـ ــمبر  2020بدعوة الجمعية العامة غير العادية

لتخفيض رأس مال الشركة من  24مليون سهم إلى  13مليون سهم ،أي تخفيض بنسبة  ٪45,833إلعادة هيكلة رأس مال الشركة لشطب جزء
من الخسـ ـ ـ ـ ــائر المتراكمة بمبلغ  110,000,000ريال سـ ـ ـ ـ ــعودي .في  25يناير  ،2021اسـ ـ ـ ـ ــتلمت أمانة خطاب البنك المركزي السـ ـ ـ ـ ــعودي رقم

 42039348بالموافقة على التخفيض المقترح في رأس مال الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة .كما في تاريخ هذه المعلومات المالية التص ـ ـ ـ ـ ـ ــورية ،لم تتم الموافقة على

التخفيض المقترح في رأس الم ــال من قب ــل اجتم ــاع الجمعي ــة الع ــام ــة غير الع ــادي ــة المقرر انعق ــادة في  23م ــايو  .2021ولغرض إع ــداد ه ــذه

المعلومات المالية التصورية ،تم تعديل رأس مال أمانة ليعكس االنخفاض المقترح المذكور أعاله في رأس المال.

معا باسـ ـ ــم
تسـ ـ ــتند المعلومات المالية التصـ ـ ــورية إلى القوائم المالية التاريخية المراجعة ألمانة وعناية كما في  31ديسـ ـ ــمبر ( 2020يشـ ـ ــار إليها ً
"الشركة المندمجة") كما تم تعديلها لبيان أثر عملية االندماج والتخفيض المقترح المذكور أعاله في رأس مال أمانة.
يتم االندماج عن طريق إصدار  15,858,024سهم بقيمة  10ريال سعودي من قبل أمانة لمساهمي عناية ،بمعدل مبادلة أسهم 1,0572016

من األسهم العادية في أمانة مقابل سهم واحد عادي في عناية.

يســتند عرض المعلومات المالية التصــورية للشــركة المندمجة إلى بعض االفت ارضــات التصــورية وقد تم إعدادها ألغراض التوضــيح فقط ،وبســبب

طبيعتها ،فإن قائمة المركز المالي التص ــورية وقائمة الدخل التص ــورية وقائمة الدخل الش ــامل اآلخر التص ــورية تعالج حالة افت ارض ــية وبالتالي ،ال
تمثل وال تعطي ص ــورة حقيقية للمركز المالي واألداء المالي للش ــركة المندمجة .عالوة على ذلك ،فإن المعلومات المالية التص ــورية ال تكون ذات

معنى فقط اال باالقتران مع القوائم المالية التاريخية ألمانة وعناية للسـ ـ ـ ـ ـ ــنة المالية المنتهية في  31ديسـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  .2020ال تأخذ المعلومات المالية

التصورية في االعتبار آثار التضافر أو التكاليف المتوقعة المتكبدة لتحقيق هذا التضافر نتيجة االندماج.

تم إعداد المعلومات المالية التصـورية وعرضـها على أسـاس السـياسـات المحاسـبية ألمانة كما تم اإلفصـاح عنها في قوائمها المالية المراجعة للسـنة

المنتهية في  31ديسـمبر  .2020إن السـياسـات المحاسـبية التي تسـتخدمها أمانة كما هو موضـح في قوائمها المالية المراجعة للسـنة المنتهية في

 31ديسمبر  2020ال تختلف جوهرًيا عن تلك المستخدمة من قبل عناية.
 -3تعديالت تصورية

التعديالت التصورية مبنية على تقديرات وافتراضات أولية قابلة للتغيير.
أ) تسجيل إصدار أسهم أمانة لمساهمي عناية:

ألغراض المعلومات المالية التصـورية ،تم احتسـاب مقابل االسـتحواذ على أسـاس معدل مبادلة أسـهم  1,0572016عدد أسـهم عادية في أمانة
مقابل سهم واحد عادي في عناية كما هو موضح أدناه:

سهم

عدد األسهم القائمة في عناية

15,000,000

عدد األسهم التي ستصدرها أمانة

15,858,024

1,0572016

معدل مبادلة (إيضاح 3د)

(ألف ريال سعودي)
القيمة االسمية لألسهم المصدرة من أمانة إلى عناية ( 10ريال  /للسهم)

158,580

إجمالي رأس مال أمانة بعد االندماج

288,580

رأس المال القائم ألمانة المعدل (إيضاح )2
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 قحالملا

شركة أمانة للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -3تعديالت تصورية (تتمة)

ب) تسجيل عالوة إصدار أسهم أمانة التي سيتم إصدارها عند االندماج:

تم احتســاب مقابل الش ـراء على أســاس ســعر إغالق أمانة  68,5841933280411ريال ســعودي للســهم في تداول المملكة العربية الســعودية

بتاريخ  31ديســمبر  2020كما تم تعديله ليعكس تأثير التخفيض المقترح في رأس مال أمانة على ســعر الســهم .يعتبر مقابل الش ـراء إرشــادي

وسيتم تعديله ليعكس سعر السوق ألسهم أمانة في تاريخ االندماج.

(ريال سعودي)

سعر السوق في  31ديسمبر 1( 2020ب)

37,15

45,833٪

عامل تخفيض رأس المال (2ب)

سعر السوق المعدل في  31ديسمبر 1( 2020ب 2-1( /ب))

68,58
(ألف ريال سعودي)
1,087,610

إجمالي المقابل ( 15,858,024سهم بسعر  68,58ريال سعودي  /للسهم)

)(158,580

ناقصاً :القيمة االسمية لألسهم التي سيتم إصدارها من أمانة لمساهمي عناية

929,030

عالوة اإلصدار

ج) تسجيل الشهرة باعتبارها الزيادة في إجمالي المقابل على صافي أصول عناية كما في  31ديسمبر .2020
إجمالي المقابل في حقوق ملكية عناية (1ج)

(ألف ريال سعودي)
1,087,610

)(121,735

إجمالي صافي أصول عناية كما في  31ديسمبر 2( 2020ج)

965,875

الشهرة (1ج – 2ج)
د) معامل المبادلة وفقاً التفاقية االندماج:

وفقاً لمذكرة التفاهم ،تم احتس ـ ـ ــاب معامل المبادلة المقترح من الجهة المس ـ ـ ــتحوذة على أس ـ ـ ــاس ص ـ ـ ــافي القيمة الدفترية لألس ـ ـ ــهم المنس ـ ـ ــوبة إلى
مسـ ــاهمي كل من المسـ ــتحوذ والشـ ــركة المسـ ــتحوذ عليها كما في  30سـ ــبتمبر  2020بعد عكس التعديالت الناتجة عن الفحص النافي للجهالة

على كال الشركتين واالنخفاض الالحق في رأس مال أسهم الشركة المستحوذة (إيضاح .)2

أمانة

إجمالي حقوق الملكية المنســوبة إلى المســاهمين كما في  30ســبتمبر ( 2020ألف ريال ســعودي

 -غير مراجعة)

تعديالت الفحص النافي للجهالة المتفق عليها (ألف ريال سعودي  -غير مراجعة)

إجمالي حقوق الملكية المعدلة المنسوبة إلى المساهمين (ألف ريال سعودي  -غير مراجعة) (1د)
عدد األسهم القائمة (ألف سهم) (د )2

القيمة الدفترية المعدلة لكل سهم (ريال سعودي) (1د 2 /د)

معامل المبادلة (عدد األسهم العادية في أمانة إلى سهم واحد عادي في عناية) (معامل مبادلة)

عناية

133,654

125,441

100,292

122,341

7,71

8,16

)(33,362
13,000

)(3,100

15,000

1,0572016
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 قحالملا

شركة أمانة للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2020

 -3تعديالت تصورية (تتمة)

ه) قائمة المركز المالي التصورية (غير مراجعة)

عناية

("المستحوذ

أمانة

("المستحوذ")

تعديالت

عليها")

) مراجعة تاريخية(

إيضاح

تصورية

تصورية

)غير مراجعة(

(ألف ريال سعودي)

الموجودات

النقدية وما في حكمها

133,983

115,226

-

249,209

ودائع قصيرة األجل

40,000

40,068

-

80,068

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي

129,207

49,307

-

178,514

حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

2,056

-

-

2,056

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

11,763

119

-

11,882

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

2,701

-

-

2,701

تكاليف إكتتاب وثائق تأمبن مؤجلة

11,010

3,230

-

14,240

استثمارات

61,917

68,376

-

130,293

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

21,511

6,780

-

28,291

-

-

965,875

965,875

ممتلكات ومعدات

5,976

2,173

-

8,149

أصول حق االستخدام

-

2,743

-

2,743

أصول غير ملموسة

900

1,082

-

1,982

ودائع نظامية

36,000

22,500

-

58,500

شهرة

3ج

عوائد مستحقة على الوديعة النظامية

2,876

4,377

-

7,253

مجموع الموجودات

459,900

315,981

965,875

1,741,756

المطلوبات

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

73,081

36,025

-

109,106

ذمم معيدي التأمين دائنة

22,550

-

-

22,550

أقساط التأمين غير المكتسبة

141,100

67,504

-

208,604

عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة

456

-

-

456

المطالبات تحت التسوية

35,661

39,307

-

74,968

المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

58,148

12,974

-

71,122

احتياطي عجز أقساط تأمين

15,712

14,545

-

30,257

4,795

326

-

5,121

التزامات عقود اإليجار

-

2,218

-

2,218

مطالبات مستحقة لحملة الوثائق دائنة

1,284

-

-

1,284

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

4,546

4,970

-

9,516

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

6,673

12,000

-

18,673

عوائد عموالت مستحقة للبنك المركزي السعودي

779

-

-

779

2,876

4,377

-

7,253

مجموع المطلوبات

367,661

194,246

-

561,907

احتياطيات فنية أخرى

توزيعات الفائض المستحقة
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 قحالملا

شركة أمانة للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2020

 -3تعديالت تصورية (تتمة)
ه) قائمة المركز المالي التصورية (غير مراجعة) (تتمة)

عناية

أمانة

إيضاح
حقوق الملكية
رأس المال

عالوة إصدار

خسائر متراكمة

احتياطي إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة المتعلق
بعمليات التأمين

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

("المستحوذ

("المستحوذ")

تعديالت

عليها")

تصورية

) مراجعة تاريخية(

تصورية

)غير مراجعة(

(ألف ريال سعودي)

3أ

3ب

240,000

150,000

)(101,420

288,580

)(147,503

)(29,273

139,273

)(37,503

)(1,743

1,008

)(1,008

)(1,743

92,239

121,735

965,875

1,179,849

459,900

315,981

965,875

1,741,756

-

1,485

-

-

929,030

-

929,030

1,485
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 قحالملا

شركة أمانة للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -3تعديالت تصورية (تتمة)
و) قائمة الدخل التصورية (غير مراجعة)

عناية

("المستحوذ

أمانة

("المستحوذ")

) مراجعة تاريخية(

اإليرادات

تعديالت

عليها")

تصورية

تصورية

)غير مراجعة(

(ألف ريال سعودي)

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

329,519

165,874

-

495,393

مصاريف فائض الخسارة

)(44,637

-

-

)(44,637

أقساط إعادة التأمين المسندة

صافي أقساط التأمين المكتتبة

)(5,361

)(40,189

165,874
8,416

-

445,395

)(2,810

-

-

)(2,810

صافي أقساط التأمين المكتسبة

236,522

174,290

-

410,812

إيرادات اكتتاب األخرى

10,786

-

-

10,786

صافي اإليرادات

249,300

174,290

التغير في إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

التغير في حصة معيدي التأمين من إجمالي أقساط
التأمين غير المكتسبة

عمولة إعادة التأمين

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

التغير في إجمالي المطالبات تحت التسوية

التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت
التسوية

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

279,521

-

-

)(5,361

1,992

-

-

-

)(31,773

1,992

423,590

)(220,510

)(139,752

-

)(360,262

)(192,774

)(138,756

-

)(331,530

)(3,878

-

-

)(3,878

27,736
15,813

996

)(18,791

-

28,732

)(2,978

)(29,792

5,425

-

)(1,048

-

-

)(1,048

صافي المطالبات المتكبدة

)(211,679

)(152,122

-

)(363,801

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

)(24,841

)(5,916

-

)(30,757

6,145

1,134

-

7,279

التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة
غير المبلغ عنها

احتياطي عجز أقساط التأمين

االحتياطيات الفنية األخرى
مصاريف اكتتاب أخرى

)(292

2,790

-

)(24,367

2,498

)(16,214

)(3,315

-

إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب ،صافي

)(246,881

)(157,429

-

)(404,310

صافي دخل اإلكتتاب

2,419

16,861

-

19,280
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 قحالملا

شركة أمانة للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -3تعديالت تصورية (تتمة)

و) قائمة الدخل التصورية (غير مراجعة) (تتمة)
عناية

("المستحوذ

أمانة

("المستحوذ")

) مراجعة تاريخية(

ايضاح

تعديالت

عليها")

تصورية

تصورية

)غير مراجعة(

(ألف ريال سعودي)

مصاريف أخرى

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)(23,180

)(181

دخل استثمارات وعموالت

6,311

4,516

)(45,808

مصاريف إدارية وعمومية

2,223

أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

-

أرباح غير محققة من االستثمارات

-

توزيعات ارباح

اطفاء الخصومات ،صافي

-

إجمالي المصاريف األخرى ،بالصافي

إيرادات أخرى

)(55,817

-

-

)(23,361

-

10,827

-

186

-

159

-

108

-

)(101,625

2,223
186
108
159

762

2,257

-

)(59,692

)(48,772

-

)(108,464

مصروف الزكاة وضريبة الدخل

)(57,273
)(4,564

)(31,911

-

)(89,184

إجمالي الخسارة للسنة المنسوبة إلى المساهمين

)(61,837

)(28,413

-

)(90,250

24,000

15,000

)(10,142

إجمالي الخسارة للسنة قبل الفائض المنسوب
والزكاة وضريبة الدخل

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (ألف سهم)
خسارة السهم (بالريال السعودي لكل سهم)

خسارة السهم األساسية

خسارة السهم المخفضة

3أ

3,498

-

3,019

)(1,066

28,858

)(2,58

)(1,89

1,34

)(3,13

)(2,58

)(1,89

1,34

)(3,13

-14-

رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني | 305

 قحالملا

شركة أمانة للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -3تعديالت تصورية (تتمة)

ز) قائمة الدخل الشامل التصورية (غير مراجعة)
عناية

("المستحوذ

أمانة

("المستحوذ")

) مراجعة تاريخية(

إجمالي الخسارة للسنة المنسوبة إلى المساهمين

)(61,837

تعديالت

عليها")

تصورية

(ألف ريال سعودي)

)(28,413

-

تصورية

)غير مراجعة(

)(90,250

(الخسارة الشاملة األخرى) الدخل الشامل اآلخر:

بنود قد يعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات
الالحقة:

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

محول من احتياطي القيمة العادلة إلى الدخل للسنة

)(2,223

-

-

648

)(1,575

-

-

-

648
)(2,223
)(1,575

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات

الالحقة:

الخسارة االكتواراية على منافع نهاية الخدمة

-

784

-

784

اجمالي الخ سارة الشاملة للسنة بعد الزكاة وضريبة الدخل

)(63,412

)(27,629

-

)(91,041

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات

الالحقة:

الخسارة االكتواراية على منافع نهاية الخدمة

اجمالي الخسارة الشاملة للسنة المنسوبة لعمليات التأمين

)(1,204
)(1,204

-

-

-

-

اجمالي الخسارة الشاملة للسنة المنسوبة الى المساهمين
بعد الزكاة وضريبة الدخل

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (ألف سهم
) (إيضاح 3أ)

)(64,616
24,000

)(27,629
15,000

)(10,142

)(1,204
)(1,204
)(92,245
28,858

خسارة السهم (بالريال السعودي لكل سهم)

خسارة السهم األساسية

خسارة السهم المخفضة
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)(2.69

)(1.84

)(2.69

)(1.84

1.34

)(3.20

1.34

)(3.20
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1ملحق ( :)5التعديالت عىل النظام األساسي لشركة أمانة بصفقة االندماج

الملحق رقم (:)1التعديالت عىل النظام األساسي لشركة أمانة بصفقة االندماج
المادة قبل التعديل
المادة الثانية :اسم الشركة:
شركة أمانة للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية.

المادة بعد التعديل
المادة الثانية:
ً
شركة أمانة -عناية للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية ،أو أي اسم يتم االتفاق عليه الحقا.

المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
رأس مال الشركة هو ( )130,000,000مائة وثالثون مليون ريال سعودي ،مقسم إلى رأس مال الشركة هو ( )288,580,240مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف
( )13,000,000ثالثة عشرمليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت سعودية ومئتان وأربعون ريال سعودي ،مقسم إلى ( )28,858,024ثمان وعشرون مليون وثمانمائة وثمان
وخمسون ألف وأربع وعشرون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت سعودية
للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.
للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.
المادة الخامسة عشرة :إدارة الشركة:

المادة الخامسة عشرة :إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ( )7أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة
ً
ً
مناسبا من األعضاء
ال تزيد على ثالث سنوات ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيل
المستقلين .وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو
ً
واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس
ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.
إدارة لمدة ال تتجاوز ( )3ثالث سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة واالستثمار بتأسيس
الشركة.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ( )8أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة
ً
ً
مناسبا من األعضاء
ال تزيد على ثالث سنوات ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيل
المستقلين .وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو
ً
واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس
ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.
إدارة لمدة ال تتجاوز ( )3ثالث سنوات تبدأ من تاريخ شهرقراروزارة التجارة بتأسيس الشركة.

رشكة أمانة للتأمني التعاوين  -تعميم المساهمني | 331

