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ة المركز الماليقائم
م٢٠٢١دیسمبر ٣١في  كما 

- ٦-

الرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة

لفالمك/ المدیر المالي التنفیذي المدیر المالي

.جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة٣٣إلى١تُعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

دیسمبر٣١
م٢٠٢٠م٢٠٢١إیضاح

ألف لایر سعوديالموجودات 
٥١٥٩٬١٥٢١١٥٬٢٢٦النقد وما في حكمھ

٦٧٧٬٩٠٨٤٠٬٠٦٨ودائع مرابحة قصیرة األجل

٧٥٨٬٤٨٦٤٩٬١١٦أقساط تأمین مدینة، صافي

١٩١-٨مدینةتأمینمعیدي ذمم 

١١٩-١-١٦حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة

٥١١١٬٦٣٩٦٬٧٨٠مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات اخرى 

١٠٦٬٩٢٦٣٬٢٣٠مین مؤجلة أتكالیف اقتناء وثائق ت

٩١٬٦٦٨٦٨٬٣٧٦استثمارات

١٢١٬٥٢٣٢٬١٧٣، صافي ممتلكات ومعدات
١١٨٩٩١٬٠٨٢، صافي موجودات غیر ملموسة

١٦٧٩٢٬٧٤٣-١٣األصول، صافي حق استخدام
١٤٢٢٬٥٠٠٢٢٬٥٠٠ودیعة نظامیة                                                                                    

٤٬٥٤٥٤٬٣٧٧ودیعة نظامیة علىإیراد عمولة مستحقة 

٣٤٥٬٩٢٥٣١٥٬٩٨١الموجوداتإجمالي

المطلوبات
٨١٥٤٬٢٠٩٣٦٬٠٢٥مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

٢١٠٨٬٧٢٧٦٧٬٥٠٤-١٦أقساط تأمین غیر مكتسبة

١٤٦٬٨٠٦٣٩٬٣٠٧-١٦مطالبات تحت التسویة

١١٥٬٧٤٥١٢٬٩٧٤-١٦مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا

١٣٤٬٥٢٧١٤٬٥٤٥-١٦أقساط التامیناحتیاطي عجز 

١٣٩١٣٢٦-١٦احتیاطیات فنیة أخرى

٩١٥٬٧٨٧٤٬٩٧٠مخصص مكافأة نھایة الخدمة

٢٢٬٢٥٠٢٬٢١٨-١٣التزامات عقود اإلیجار

٤٢١٣٬٢٥٠١٢٬٠٠٠الزكاة وضریبة الدخل
٤٬٥٤٥٤٬٣٧٧البنك المركزي السعوديإیراد عمولة مستحقة الى 

٢٨٦٬٢٣٧١٩٤٬٢٤٦المطلوبات إجمالي

حقوق المساھمین
٥٢١٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠رأس المال

)٢٩٬٢٧٣()٩١٬٢٤٥(٤خسائر متراكمة

٥٨٬٧٥٥١٢٠٬٧٢٧حقوق المساھمینإجمالي

٩٣٣١٬٠٠٨المتعلق بعملیات التأمین  مكافاة نھایة الخدمةاحتیاطي إعادة قیاس 

٥٩٬٦٨٨١٢١٬٧٣٥حقوق الملكیةإجمالي

٣٤٥٬٩٢٥٣١٥٬٩٨١المطلوبات وحقوق الملكیةإجمالي

١٢٬٥٤٥-٧١وااللتزامات المحتملةالتعھدات

/ المدیر الماليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليلي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا التلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفیذلي

رئیس مجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلس س س س س س س س س س اإلدارة

وااللتزازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازازامامات ت المحتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتملةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلةھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھداتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرئیس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س التنفیذيذيذيذيذيذيذيذيذيذيذيذيذيذيذيذي



شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني
(شركة مساھمة سعودیة)

قائمة الدخل
م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

-٧- 

الرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة

  / المدیر المالي التنفیذي المكلفالمدیر المالي

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.٣٣إلى١تُعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

م٢٠٢٠م٢١٢٠إیضاح

الف لایر سعودي

اإلیرادات

٢٢١٨٬٥٠٢١٦٥٬٨٧٤-١٦إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
٢١٨٬٥٠٢١٦٥٬٨٧٤صافي أقساط التأمین المكتتبة

٨٬٤١٦)٤١٬٢٢٣(التغیرات في أقساط التأمین غیر المكتسبة

٢١٧٧٬٢٧٩١٧٤٬٢٩٠-١٦صافي أقساط التأمین المكتسبة

١٧٧٬٢٧٩١٧٤٬٢٩٠إجمالي اإلیرادات

االكتتابومصاریفتكالیف 
٢٠١٥٢٬٠٢٤١٣٩٬٧٥٢إجمالي المطالبات المدفوعة

)٩٩٦(-٢٠حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة
١٥٢٬٠٢٤١٣٨٬٧٥٦صافي المطالبات المدفوعة

٧٬٦١٩١٨٬٧٩١التغیرات في المطالبات تحت التسویة، صافي
)٥٬٤٢٥(٢٬٧٧١التغیرات في المطالبات المتكبدة و غیر المبلغ عنھا، صافي

٢٠١٦٢٬٤١٤١٥٢٬١٢٢صافي المطالبات المتكبدة
)٢٬٧٩٠(٢٠١٩٬٩٨٢احتیاطي عجز أقساط التامین

)١٬١٣٤(٢٠٦٤احتیاطیات فنیة أخرى
١٠٧٬٦٠٢٥٬٩١٦تكالیف اقتناء وثائق التأمین
٨٬٩٦٣٣٬٣١٥مصروفات اكتتاب أخرى

١٩٩٬٠٢٥١٥٧٬٤٢٩االكتتاب ومصاریفاجمالي تكالیف 

١٦٬٨٦١)٢١٬٧٤٦(االكتتاب(خسارة) / دخلصافي

/ المدیر الماليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليلي ا ا ا ا ا ا ا ا التلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفنفیذلي

اإلدا جل الرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرئیئیئیئیس التنفیذيرئ
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تتمة)قائمة الدخل (
م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

-٨- 

الرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة

/ المدیر المالي التنفیذي المكلفالمدیر المالي

ُ جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.٣٣إلى١عتبر اإلیضاحات المرفقة من ت

م٢٠٢٠م٢٠٢١إیضاح

الف لایر سعودي

(مصروفات) / ایرادات تشغیلیة اخرى  
)١٨١(٧٢٬٦٢١-٨دیون مشكوك في تحصیلھا ) مخصصعكس / (

)٥٥٬٨١٧()٤٧٬٩٤٨(٣٠مصروفات عمومیة وإداریة
٣٬٢٨٠٤٬٣٩٩عموالت عن الودائعایراد
٩٢٣٧١٨٦غیر محقق من االستثماراتربح 

٥٬٢٦٠١١٧ربح محقق من اإلستثمارات
١٠٨-إیراد توزیعات أرباح

٩٢١٣١٥٩صافياستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق،إطفاء 
٩٨٢٬٢٥٧أخرىإیرادات 

)٤٨٬٧٧٢()٣٦٬٢٣٩(خرىاألتشغیلیة المصروفات الإجمالي 

)٣١٬٩١١()٥٧٬٩٨٥(الخسارة للسنةصافي 
--إلى عملیات التأمینالعائدصافي الدخل 

)٣١٬٩١١()٥٧٬٩٨٥(ةإلى المساھمین قبل الزكاالعائدةصافي الخسارة للسنة 
٥٬٢٩٨)٢٬٤٧٥(٢٤سابقةة عن سنوات الزكامخصص / (عكس)

)١٬٨٠٠()١٬٥١٢(٢٤للسنة ةمصروف الزكا

)٢٨٬٤١٣((٦١٬٩٧٢)الخسارة للسنةصافي

)للسھمالخسارة للسھم الواحد (بالریال السعودي
٢٩١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠)بأالف االسھمالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة (

)١٫٨٩((٤٬١٣)٢٩) / للسھمالمخفضة (بالریال السعودياألساسیة والسھمخسارة

/ المدیر الماليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليلي التلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتنفلي

اإلدا التنفیذيجل الرئی



شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني
(شركة مساھمة سعودیة)

قائمة الدخل الشامل 
م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

-٩-

الرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة

/ المدیر المالي التنفیذي المكلفالمدیر المالي

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.٣٣إلى ١تُعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

م٢٠٢٠م٢٠٢١إیضاح
الف لایر سعودي

)٢٨٬٤١٣((٦١٬٩٧٢)صافي الخسارة للسنة

األخرىة) الشاملرةالدخل / (الخسا

قةالالحالسنواتیتم إعادة تصنیفھا الحقا الى قائمة الدخل في لمبنود

لقة المتع-التزامات منافع الموظفین المحددةأرباح كتواریة من / (خسائر)
٧٨٤(٧٥)١٩بعملیات التأمین

)٢٧٬٦٢٩((٦٢٬٠٤٧)للسنةةإجمالي الخسارة الشامل

/ المدیر الماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليلي التنفمالي

الرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیس التنفیذي



شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني
(شركة مساھمة سعودیة)

الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 
م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ١٠ - 

الرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة

/ المدیر المالي التنفیذي المكلفالمدیر المالي

.جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة٣٣إلى ١تُعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

بعملیات المساھمینمتعلق

الخسائر المتراكمةرأس المال

إجمالي حقوق 

المساھمین

احتیاطي إعادة قیاس 

مكافاة نھایة الخدمة 

المتعلق بعملیات التأمین  

حقوق إجمالي 

الملكیة

ألف لایر سعوديم١٢٠٢

١٢٠٬٧٢٧١٬٠٠٨١٢١٬٧٣٥)٢٩٬٢٧٣(١٥٠٬٠٠٠م٢٠٢١ینایر١الرصید كما في 

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
)٦١٬٩٧٢(-)٦١٬٩٧٢()٦١٬٩٧٢(-صافي الخسارة للسنة

)٧٥()٧٥(---ىاآلخرةالشاملالخسارة
)٦٢٬٠٤٧()٧٥()٦١٬٩٧٢()٦١٬٩٧٢(-إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

٥٨٬٧٥٥٩٣٣٥٩٬٦٨٨)٩١٬٢٤٥(١٥٠٬٠٠٠م ٢٠٢١دیسمبر ٣١الرصید كما في 

م٢٠٢٠

١٤٩٬١٤٠٢٢٤١٤٩٬٣٦٤)١٥٠٬٨٦٠(٣٠٠٬٠٠٠م٢٠٢٠ینایر١الرصید كما في 

للسنة ةالخسارة الشاملإجمالي 
)٢٨٬٤١٣(-)٢٨٬٤١٣()٢٨٬٤١٣(-صافي الخسارة للسنة

٧٨٤٧٨٤---الربح
)٢٧٬٦٢٩(٧٨٤)٢٨٬٤١٣()٢٨٬٤١٣(-إجمالي الخسارة الشاملة للسنة  

---١٥٠٬٠٠٠)١٥٠٬٠٠٠()٢٥إیضاح ل (رأس المازیادة

١٢٠٬٧٢٧١٬٠٠٨١٢١٬٧٣٥)٢٩٬٢٧٣(١٥٠٬٠٠٠م٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في الرصید 

/ المدیر الماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماماليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليلي التمالي

الرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرئیئیئیئیئیئیئیس التنفیذي



شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني
(شركة مساھمة سعودیة)

قائمة التدفقات النقدیة
م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ١١ - 

التنفیذيالرئیس رئیس مجلس اإلدارة
/ المدیر المالي التنفیذي المكلفالمدیر المالي

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.٣٣إلى ١تُعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

م٢٠٢٠م٢٠٢١
ألف لایر سعوديإیضاح

النقدیة من األنشطة التشغیلیةالتدفقات 
)٣١٬٩١١()٥٧٬٩٨٥(صافي خسارة السنة

غیر النقدیةالبنودالتعدیالت على 
١٢١٬٠٩٠١٬٠٣٠استھالك ممتلكات ومعدات

١١٤٩١٤٧٩اطفاء موجودات غیر ملموسة
١٢٬٠٦٤١٬٠٤١-١٣االصولاستھالك حق استخدام

٢٣٣٤٩-١٣التزامات تأجیرتمویل عن تكالیف 
١٨١)٢٬٦٢١(٨،٧دیون مشكوك في تحصیلھامخصص (عكس) / 

)١٨٦()٢٣٧(٩من اإلستثماراتةح غیر محققاربأ
)١١٧()٥٬٢٦٠(٩من اإلستثماراتةح محققاربأ

)١٥٩()٢١٣(٩استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق اطفاء 
١٩١٬٤٨٢١٬٥٢٠نھایة الخدمة مكافاةمخصص 

)٢٨٬٠٧٣()٦١٬١٥٦(
التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

)٦٣٨()٦٬٩٧٩(اقساط تأمین مدینة 
)٩٩٦(٤٢١مدینة تأمینذمم معیدي 

١١٩٩١٥حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة
٩٤-مبلغ عنھاالحصة معیدى التأمین من المطالبات المتكبدة وغیر 

)٣٧٩()٣٬٦٩٦(تكالیف اقتناء وثائق تأمین مؤجلة
٨٬١٩٥(٤٬٨٥٩)مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

)٢٠٧(١٨٬١٨٤مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
)٨٬٤١٦(٤١٬٢٢٣اقساط تأمین غیر مكتسبة

٧٬٤٩٩١٧٬٨٧٦مطالبات تحت التسویة
)٥٬٥١٩(٢٬٧٧١غیر مبلغ عنھامطالبات متكبدة 

)٢٬٧٩٠(١٩٬٩٨٢احتیاطي عجز أقساط تامین
)١٬١٣٤(٦٥احتیاطیات فنیة أخرى

)٢١٬٠٧٢(١٣٬٥٧٤األنشطة التشغیلیةفي)المستخدم الناتج من /(النقد
)١٬٧٠٠((٧٤٠)١٩ةنھایة الخدمة المدفوعمكافاة

-(٢٬٧٣٧)٢٤الزكاة المدفوعة

)٢٢٬٧٧٢(١٠٬٠٩٧األنشطة التشغیلیة)المستخدم فيالنتج من / (صافي النقد 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
٧٤٬١٦١٥٬٠٣٦متحصالت من بیع استثمارات

)٨٦٬٢٧٦((٨٩٬٥٥٠)مرابحة قصیرة االجلدیعةإیداع في و
٥١٬٦٦٩١٢٢٬٢٤٤قصیرة األجلمن استحقاق ودائع مرابحةالمتحصل
٢٢٬٥٠٠-النظامیة                                                                                    الودیعةفي االنخفاض

)٨١١()٤٧١(١٢شراء ممتلكات ومعدات
-٣١بیع الممتلكات والمعداتمن المتحصل

)٤٥٥()٣٠٨(١١شراء موجودات غیر ملموسة

٣٥٬٥٣٢٦٢٬٢٣٨األنشطة االستثماریةالناتج منصافي النقد
التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

)١٬٦١٥()١٬٧٠٣(٢-١٣التزامات التأجیر المدفوعة 

)١٬٦١٥()١٬٧٠٣(األنشطة التمویلیةالمستخدم فيصافي النقد
٤٣٬٩٢٦٣٧٬٨٥١صافي التغیر في النقد وما في حكمھ

١١٥٬٢٢٦٧٧٬٣٧٥النقد وما في حكمھ في بدایة السنة

١٥٩٬١٥٢١١٥٬٢٢٦النقد وما في حكمھ في نھایة السنة

/ المدیر الالالالالالالمامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامالي التمالي
رئیس مجلس اإلدارة

ھایة في فيفيفيفيفي

التنفیذيااااااااااااااااااااااااااااااااالرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیس س س 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ١٢ - 

 

 عام -١
مسجلة في المملكة العربیة السعودیة وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم  )شركة مساھمة سعودیة(شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني، 

ربیع األول  ٢٧بتاریخ  ٤٠٣٠٢٢٣٥٢٨م)، وبموجب السجل التجاري رقم ٢٠١٢فبرایر  ٨ھـ (الموافق ١٤٣٣ربیع األول  ١٦ بتاریخ/ق ٩٨
 الرئیسي المسجل:الشركة فیما یلي عنوان  م).٢٠١٢فبرایر  ١٩ھـ (الموافق ١٤٣٣

 

 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني

 الروضة  حيشارع االمیر سلطان، 
 ٣٥٢٨ص.ب. 

 المملكة العربیة السعودیة ، ٢٣٤٣٥جدة: 
 

 فیما یلي فرع الشركة:

 رقم السجل التجاري  الفرع

 ١٠١٠٤٢١٨٧١  الریاض

 ً ة لشركة واألنظمة المعمول بھا في المملكاألساسي ل للنظامتتمثل أغراض الشركة في مزاولة أعمال التأمین التعاوني واألنشطة المتعلقة بھ وفقا

 للشركة الكتتاب أعمال التأمین الطبي فقط.العربیة السعودیة، تم الترخیص 
 

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

تطبیق ھذا القانون)  الزمة ومسؤولة عنة ذات الصالحیات الكجھ سابقاً) مؤسسة النقد العربي السعودي( قام البنك المركزي ،٢٠١٢فبرایر  ٢٧

 بإصدار رخصة مزاولة العمل للشركة في المملكة العربیة السعودیة. 
 

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

، أعلنت الشركة أنھا قد وقعت اتفاقیة ٢٠٢١أبریل  ٣٠ھـ الموافق  ١٤٤٢رمضان  ١٨("أمانة") لتقییم االندماج المحتمل بین الشركتین. وبتاریخ 

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

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

 ھـ.  ١٤٤٢ذي الحجة  ٦بتاریخ  ٥الصادرة برقم 
 

 م) على االندماج المحتمل.٢٠٢١نوفمبر  ٢٣ھـ (الموافق ١٤٤٣ربیع الثاني  ١٨ سعودي فيكما أعلنت الشركة عن صدور موافقة البنك المركزي ال
 

صدر قرار في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادي برفض شروط اتفاقیة االندماج المبرمة بین  ، م)٢٠٢٢ینایر  ٩جماد االخرة الموافق ( ٦في 

 .٢٠٢١أبریل  ٢٩ھـ الموافق  ١٤٤٢رمضان  ١٧الشركة وأمانة في 
 

 أسس اإلعداد -٢
 

 عرضأسس ال -أ
 

للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، و المعاییر وفقًا للمعاییر الدولیة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في تم إعداد القوائم المالیة 
 للمراجعین والمحاسبین .السعودیة  واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة

 
 

ائمة ق ما عدا قیاس قیمة االستثمارات بالقیمة العادلة. ،ضافة إلى مبدأ التكلفة التاریخیة) باإل٤وفقا لمبدأ االستمراریة (إیضاح المالیة  قوائمتم إعداد ال
لنقد ومافي متداولة: ارقام التالیة تصنف بشكل عام كغیر متداولة. ولكن األات بصیغة متداولة ولوبوالمط ظھر الموجوداتتالمركز المالي للشركة ال 

كالیف ت ،غیر مكتسبةمن اقساط تأمین تأمین حصة معیدي ال ،تأمینمطلوب من معیدي ال ،أقساط تأمین مدینة قصیرة االجل، ودائع مرابحة ،حكمھ
لبات امط ،غیر مكتسبةتأمین  أقساط، تأجیرمستحقات والتزامات أخرى، التزامات عقود  ،وموجودات آخرى امصروفات مدفوعة مقدم ،مؤجلةاقتناء 

نف كغیر الحسابات التي تصالمستحقة. أما فیما یلي وضریبة الدخل الزكاة و أخرىاحتیاطات فنیة  ،احتیاطي عجز أقساط التأمینوتحت التسویة 
دیعة الو ،یمة العادلة من خالل قائمة الدخلبالق مصنفة استثمارات ،الودیعة النظامیة علىالعمولة المستحقة  ،نھایة الخدمة تعویضاتمتداولة: 
 ملموسة.ال غیرممتلكات ومعدات والموجودات  ،أصول حق إستخدام ،النظامیة

 

دم ، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین وتقمین في المملكة العربیة السعودیةالتأ قوانینوفقًا لما تقتضیھ 
بشكل واضح إلى أي نشاط  والمصروفات). یتم تسجیل الموجودات والمطلوبات واإلیرادات ٣٢المالیة (إیضاح  القوائمیة في نفس المعلومات التكمیل

 .في الحسابات المعنیة. یتم تحدید واعتماد أساس توزیع النفقات من العملیات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ١٣ - 

 

 أسس اإلعداد (تتمة) -٢

 

 أسس العرض (تتمة) -أ
 

        

 كالتالي:وفقًا للنظام األساسي للشركة فإن الفائض من عملیات التأمین یتم توزیعة  

 %٩٠ المساھمون

 %١٠ حملة الوثائق

 ١٠٠% 
 

 في حالة نشوء عجز عن عملیات التأمین فإن إجمالي العجز یتم تحملھ من قبل عملیات المساھمین.
 

حات فقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدیة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین التي تم عرضھا في الصإن 
. السعودي يالبنك المركزلالمتثال لمتطلبات اللوائح التنفیذیة الصادرة عن قدیمھا كمعلومات مالیة تكمیلیة القوائم المالیة تم ت من ٥٣إلى  ٤٨من 

الفصل الواضح بین الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات لعملیات  البنك المركزي السعودي الصادرة عن تتطلب اللوائح التنفیذیة
وعملیات  التأمین فإن قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، الدخل الشامل والتدفقات النقدیة المعدة لعملیات , مین وعملیات المساھمین. وبالتاليالتأ

 لیات.مالمساھمین المشار إلیھا أعاله ، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشاملة لكل من تلك الع
 

 اصة بعملیاتالخیتم دمج األرصدة والمعامالت لعملیات التأمین مع تلك  ،لتقریر الماليل الدولیة معاییرالالمتوافقة مع  عند إعداد ھذه القوائم المالیة
خالل الدمج یتم حذف أي معامالت داخلیة بین قسمي الشركة. یتم أیضا توحید السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل عملیات التأمین  .المساھمین

 معامالت المتشابھة تحت ظروف متماثلة.والمساھمین لل
 

 والعرض عملة التشغیل -ب
 

عملة التشغیل للشركة وتم تقریب جمیع المعلومات المالیة المعروضة بالریال السعودي،  هتم عرض ھذه القوائم المالیة بالریال السعودي باعتبار
 ألقرب ألف صحیح ما لم یتم تحدید خالف ذلك.

 

 السنة المالیة -ج
 

 .من كل سنة دیسمبر ٣١تتبع الشركة سنة مالیة تنتھي في 
 
 األحكام المحاسبیة الھامة والتقدیرات واالفتراضات  -د

المطلوبات المصرح عنھا، واإلفصاح عن التي تؤثر على مبالغ الموجودات واألحكام المالیة استخدام بعض التقدیرات ویتطلب إعداد القوائم 
المصاریف المصرح عنھا خالل سنة التقریر المالي. و بالرغم ئم المالیة، و مبالغ اإلیرادات والموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاریخ القوا

ف عن تلك لمن أن ھذه التقدیرات واألحكام مبنیة على أفضل معلومات لدى إدارة الشركة باألحداث و الظروف الحالیة، إال أن النتائج الفعلیة قد تخت
 التقدیرات.

 

الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى بما فیھا التوقعات لألحداث المستقبلیة التي یعتقد أنھا یتم تقییم التقدیرات واالحكام بشكل مستمر باالعتماد على 
 معقولة بموجب الظروف.

 

 فیما یلي األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة في إعداد ھذه القوائم المالیة:
 

 .الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمین النھائي اإللتزام )١
النھائیة الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمین ھو التقدیر المحاسبي األكثر أھمیة للشركة. ھناك العدید من مصادر  اإللتزاماتإن تقدیر  

قدیرات في تعدم الیقین التي یجب أخذھا بعین االعتبار في تقدیر االلتزام الذي ستدفعھ الشركة في نھایة المطاف لمثل ھذه المطالبات. یتم إجراء ال
ات المتكبدة ولكن لم بنھایة السنة المالیة لكالً من التكلفة النھائیة المتوقعة للتعویض عن المطالبات المبلغ عنھا وعن التكالیف النھائیة المتوقعة للمطال

في نھایة  .کةرلشالی إلمبلغة ایة ردلفت اللحاالت لتقییمات اخالدمدام باستخالمبلغ عنھا عة وفدلمر اغیت الباطلمر التزام ایدتقم یتیتم اإلبالغ عنھا. 
 كل فترة مالیة، یتم إعادة تقییم تقدیرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتھا ویتم إجراء التغییرات على المخصص.

 

ي، والذي د تاریخ قائمة المركز المالھو تقدیر للمطالبات التي من المتوقع أن یتم اإلبالغ عنھا بع غیر المبلغ عنھاإن المخصص للمطالبات المتكبدة 
األساسیة التي تعتمدھا اإلدارة في تقدیر تكلفة المطالبات المبلغ عنھا  الطریقةحدث فیھ الحدث المؤمن قبل تاریخ قائمة المركز المالي. تتمثل 

خدم االكتواریین جاھات تسویة المطالبات المستقبلیة. یستوالمطالبات المتكبدة وغیر مبلغ عنھا في استخدام اتجاھات تسویة المطالبات السابقة للتنبؤ بات
مجموعة من الطرق مثل طریقة سلم السلسلة وطریقة بورنھوتیر فیرغوسون وطریقة معدل الخسارة المتوقعة لتحدید ھذه المخصصات. كما یستخدم 

تراضات للقطاع الطبي. تستند ھذه األسالیب إلى عدد من االف الخبیر االكتواري نھج التجزئة بما في ذلك تحلیل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة
 الصریحة أو الضمنیة المتعلقة بقیمة التسویة المتوقعة وأنماط تسویة المطالبات.



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ١٤ - 

 

 أسس اإلعداد (تتمة) -٢

 األحكام المحاسبیة الھامة والتقدیرات واالفتراضات (تتمة) -د
 

 المالیة الموجوداتانخفاض قیمة  )٢

ألقل من لمالیة ودات اجولة للمدلعاالقیمة افي ل صوامتر أو کبیض نخفاون ھناك اما یکدعنت قیمتھا نخفضد المالیة قودات اجولمأن اکة رلشا تحدد
 ٪٣٠بة شھًرا أو أكثر طویلة األجل ویعتبر االنخفاض بنس ١٢تكلفتھا. یتطلب تحدید ما ھو ھام أو طویل األمد استخدام الحكم والتقدیر. تعتبر فترة 

سعر السھم،  يمن التكلفة األصلیة جوھریًا وفقًا لسیاسة الشركة. عند إجراء ھذا الحكم، تقوم الشركة بتقییم من بین عوامل أخرى، التقلبات العادیة ف
 .لتمویلیةوالصحة المالیة للشركة المستثمر فیھا، وأداء الصناعة والقطاع، والتغیرات في التقنیة والتدفقات النقدیة التشغیلیة وا

 

 الذمم المدینةانخفاض قیمة  )٣

یتم تكوین مخصص انخفاض قیمة الذمم المدینة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصیل جمیع المبالغ المستحقة 
ن عز لعج، والماليم ایظلتندة اعاس أو إفالإلافي ن یدلمل اخدیل أن حتمان، ایدمة للمالھالمالیة ت اباولصعر اتعتبوفقًا للشروط األصلیة للمدینین. 

 ت قیمتھا.نخفضد اینة قدلمم امذلأن اعلی رات شؤمداد لسافي ر لتأخداد أو السا
 

 الضریبة المؤجلة  )٤

ستخدام إوإمكانیة بلیة خاضعة للضریبة في حالة احتمالیة وجود أرباح مستق المؤجلة في حالة واحدة فقط, وھي الضریبةبموجودات  یتم االعتراف
, حیث ان الشركة ال تتوقع ٢٠٢١دیسمبر  ٣١اي موجودات ضریبة مؤجلة في ھذه القوائم المالیة للسنة المنتھیة في  احتساب. لم یتم الوفر الضریبي

  ضریبیة.  وفوراتوجود أرباح مستقبلیة خاضعة للضریبة تجعلھا تستخدم اي 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة )٥

 على األسعار المعلنة لألوراق المالیة القابلة للتداول أو القیم العادلة المقدرة. یتم تقدیر القیمة العادلة قائمة الدخل فياالستثمارات بالقیمة العادلة تستند 
 لة.للبنود التي تحمل عمولة استناداً إلى التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماث

 

 طریقةدام باستخك، لف ذجة متاحة بخالدرلمر األسعاون اما ال تکدعنط أو نشوق سود جدم ولمالیة في حالة عدوات الة لألدلعاالقیمة د ایدتحم یت
حیثما لنماذج. وستخدام ام. في ھذه الحاالت ، یتم تقدیر القیمة العادلة من خالل البیانات القابلة للرصد فیما یتعلق باألدوات المالیة المماثلة أو بالتقییا

عندما تستخدم تقنیات التقییم (على سبیل المثال ، لمناسبة ت اضاراالفتس اساأعلی در تق، فإنھا ة متاحة ظلقابلة للمالحوق الست اخالدمون ال تک
یام بھذه ظفین المسؤلین عن القیتم التحقق منھا ومراجعتھا بشكل دوري من قبل موظفین مؤھلین مستقلین عن المو و النماذج) لتحدید القیم العادلة

وق المقارنة. ساالفتراضات. یتم اعتماد جمیع النماذج قبل استخدامھا ، ویتم معایرة النماذج للتأكد من أن المخرجات تعكس البیانات الفعلیة وأسعار ال
ن ماالئتطر امخال مثت مجاالفي القیام بتقدیرات  من االدارةب لطتتك، لذمع إلى الحد العملي، تستخدم النماذج البیانات القابلة للمالحظة فقط؛ و

 ت.اطتبارالت والتقلبال) والمقابطر الخبالشركة والخاصة ن االئتماطر ا(مخا
 

 )١٩ -فیروس كورونا (كوفید آثار  )٦

عودیة. سبسبب اإلنتشار الواسع والسریع في العالم أصبحت تعد كجائحة. وھذه الجائحة أصابت منطقة الخلیج العربي أیضا شاملة المملكة العربیة ال 
ھا, دالحكومات في جمیع أنحاء العالم بذلوا مجھودات إلیقاف إنتشار الفایروس. المملكة العربیة السعودیة على وجھ الخصوص قامت بإغالق حدو

 وأطلقت برامج وإرشادات حول التباعد االجتماعي وأقرت بحظر تجوال على مستوى الدولة. 
 

ن حیث تمارس الشركة أعمالھا  ومما تسببت بھ الجائحة مقامت إدارة الشركة بتقییم آثار الجائحة ردا على إنتشار الفایروس في دول الخلیج العربي 
ة في المنطقة. وكان تقییم الشركة من أجل معرفة اآلثار على عملیات الشركة, وأتخذت مجموعة من التدابیر إیقافات للحیاة االجتماعیة واالقتصادی

 االستباقیة والوقائیة لتضمن:
 

 صحة وسالمة موظفیھا والمجتمع الذي تمارس فیھ الشركة عملیاتھا. ·
 حمایة استمراریة العمل في المملكة و الحفاظ علیھ. ·

 

یمكن رؤیتھا في المجال الطبي. كما ھو الحال مع أي تقدیرات وتوقعات واحتماالت حدوث شيء فھیا مبنیة  ١٩-من جائحة كوفید اآلثار الواضحة 
بشكل كامل على األحكام والتطور المستمر لألوضاع والشكوك حول مدة وشدة الجائحة, فلذلك أي نتائج واقعیة قد تختلف عن المتوقعة. یصعب 

 ھذا الحجم واآلثار, ولھذا السبب سوف تستمر الشركة بمراجعة موقفھا واآلثار المتعلقة بالجائحة بشكل مستمر. نتائج جائحة بتوقع 
 

 احتیاطات طبیة فنیة
. خالل ةبناء على تقییم اإلدارة, إن قرار الحكومة بتحمل تكالیف معاجلة المواطنین والمقیمین قد ساھم بشكل كبیر بخفض التكالیف وأي آثار سلبی

مانتج عن م )مطالبات العالج االختیاریة وغیر المزمنة بشكل رئیسي( في عدد المطالبات المبلغ عنھا إنخفاضترة حظر التجوال شھدت الشركة ف
زادت حاالت المطالبات بشكل ملحوظ مما كان من ضمن  ٢٠٢٠یونیو  ٢١ولكن حالما انتھت فترة الحظر في  ،انخفاض في تجربة المطالبات

 ة الشركة. وضعت إدارة الشركة الزیادة في المطالبات في عین االعتبار لتقدیرات التدفقات النقدیة التعاقدیة المستقبلیة لعقود التأمینتوقعات إدار
) ألف لایر سعودي ٣١٩: م٢٠٢٠( الشي بتسجیلفي اختبارات كفاءة االلتزامات. بناء على النتائج قامت الشركة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١حتى  الموقعة

 كاحتیاطي عجز أقساط تأمین. 
 

 موسمیة العملیات -ـ ھ
 .ال توجد تغییرات موسمیة قد تؤثر على عملیات التأمین في الشركة

 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ١٥ - 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٣
 

المالیة تتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة كما ھو معتمد في المملكة  القوائمإن السیاسات المحاسبیة الھامة التي تتبناھا الشركة إلعداد ھذه 
وتعدیالت المعاییر الدولیة إلعداد  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في المالیة السنویة  القوائمالعربیة السعودیة وتتفق مع تلك المستخدمة في إعداد 

(أ) التي لم یكن لھا تأثیر على المركز المالي أو األداء  ٣التقاریر المالیة الجدیدة ولجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة كما ھو مذكور في المالحظة 
ت الفترة الحالیة. لم یكن لھذا أي تأثیر على بیان التغیرا المالي للشركة. تم إعادة تصنیف / إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض

إضافة لذلك, قامت الشركة بمراجعة المصادر األساسیة لالفتراضات والتقدیرات غیر المؤكدة ,المفصح  المكثف المؤقت في حقوق المساھمین للفترة.
وفرض تغییرات في  ،. سوف تقوم االدارة بتقییم الحالة)٦-٢ظر إیضاح (ان ١٩-مقابل آثار جائحة كوفید ،ضیةعنھا في التقاریر المالیة للسنة الما

 الفترات المستقبلیة في حال كان ھناك حاجة لذلك. 
 
 ةشركلو تفاسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة وتعدیالتھا، المعتمدة من قبل ا ،المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة -أ

    :ل مجلس معاییر المحاسبة الدولیةبتبني المعاییر الجدیدة والتعدیالت التالیة للمعاییر القائمة والتي تم إصدارھا من قبقامت الشركة 
   

توضیح وتعدیالت على مراجع اإلطار المفاھیمي في المعاییر الدولیة للتقریر المالي وتحدیث التعاریف ومعاییر االعتراف للموجودات وااللتزامات 
 المفاھیم المھمة.بعض 

 ضاإلطار المفاھیمي المراجع یحتوي على بعض المفاھیم الجدیدة, والتعاریف المحدثة, ومعاییر االعتراف للموجودات وااللتزامات, و توضح بع
 المفاھیم المھمة.

 

 تعریف األعمال – ٣تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
وعملیة موضوعیة,   مجموعة متاكملة من األنشطة والموجودات یجب ان تضم على أقل تقدیر, مدخلالتعدیالت توضح انھ لكي تعتبر كنشاط تجاري, 

یتواجد حتى من  حیث مجتمعین یؤثرون بشكل واضح على القدرة لخلق مخرج. باإلضافة إلى ذلك, التعدیالت توضح ان النشاط التجاري یمكنھ ان
  ضم جمیع المداخیل والعملیات الخالقة للمخارج.دون 

                                                   
 بشأن تعریف االھمیة النسبیة ٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

ویوضح أن األھمیة النسبیة تعتمد على طبیعیة ومدى المعلومات, سواء كانت منفردة أو مضمومة مع  التعدیالت توفر تعریف جدید لألھمیة النسبیة,
 معلومات آخرى, في سیاق القوائم المالیة.

 
سعر  تصحیح قیاس – ٧والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ٣٩ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ٩تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 الفائدة
المعاییر الدولیة للمحاسبة في عملیة من مرحلتین لتعدیل تخوض مقاییس أسعار الفائدة حول العالم. مراجعة جوھریة وتصحیح ألكبر یتم حالیا 

 االرشادات لتساعد في عملیة التحویل من المعدالت المعروضة بین البنوك (ایبور).

 ) ١٩ –امتیازات عقود اإلیجار المتعلقة بـ (كوفید  – ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي 

, التعدیل الذي یھتم ١٦التعدیالت توفر امتیازات لعقود اإلیجار عن طریق تطبیق االرشاد الخاص بتعدیل اإلیجار في المعیار الدولي للتقریر المالي 
 .١٩-باالمتیازات المتعلقة بشكل مباشر بآثار جائحة كوفید

 المذكور أعاله ال یحتوي على أي آثار جوھریة على القوائم المالیة لھذه السنة.تبني التعدیل 
 

 وغیر النافذةالمعاییر الصادرة  -ب
 

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

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

 

 

 

 تاریخ السریان الفعلي للفترات التي تبدأ في او بعد التاریخ أدناه البیـــــــان المعیار

 أنظر أدناه                         األدوات المالیة (أنظر أدناه))                                          ٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

 أنظر أدناه عقود التأمین (أنظر أدناه) )١٧المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

   



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ١٦ - 

 
 المحاسبیة الھامة (تتمة) السیاسات -٣

 (تتمھ) –وغیر النافذة المعاییر الصادرة  -ب
 

 عقود التأمین -) ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
 

 نظرة عامة
 

 الدوليیحل محل المعیار القیاس والعرض واالفصاح عن عقود التأمین، ومعیار مبادئ االعتراف و، و یحدد ال٢٠١٧مایو  ١٨صدر ھذا المعیار في 

 ) "عقود التأمین".٤للتقریر المالي (
 

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

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

 )  المشتقات الضمنیة، في حال تحقق بعض المعاییر المحددة،١

 ) عناصر اإلستثمار الممیزة، و ٢

 ) أي وعد لتحویل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمین.٣
 

 .)١٥المالي (للتقریر عیار الدوليالم) و٩یار الدولي للتقریر المالي (یجب إحتساب ھذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعاییر ذات الصلة (المع
 

 القیاس
 

والذي یسمح للمؤمن علیھم االستمرار في استخدام السیاسات المحاسبیة ألغراض  ،)٤على النقیض من متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي (
 ) نماذج القیاس المختلفة التالیة:١٧م، یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي ( ٢٠١٥القیاس القائمة قبل شھر ینایر 

 
 على "الفئات التأسیسیة" التالیة: سنةللیستند نموذج القیاس 

 
 الواجب تحقیقھا، والتي تتكون من:التدفقات النقدیة  )أ
 التقدیرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدیة المستقبلیة، -
 التعدیل الذي یعكس القیمة الوقتیة للمال (اي الخصم) والمخاطر المالیة المرتبطة بھذه التدفقات النقدیة المستقبلیة، و  -
 تعدیل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غیر المالیة. -
 

یمثل ھامش الخدمة التعاقدیة الربح غیر المحقق لمجموعة عقود التأمین، ویتم إدراجھ حالما تقوم المنشأة بتقدیم خدمات : خدمة التعاقدیةھامش ال )ب
تیفاؤھا سفي المستقبل. ال یمكن أن یكون ھامش الخدمات التعاقدیة بالسالب في بدایة العقد. یتم تسجیل أي عجز في التدفقات النقدیة التي یجب ا

 :كل من مجموعة عقود التأمین لتشملفي بدایة العقد ضمن قائمة الدخل. في نھایة كل فترة تقریر مالي الحق، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة ل
 

جموعة عقود التأمین التعاقدیة لمالتزام التغطیة المتبقي الذي یتكون من استیفاء التدفقات النقدیة المتعلقة بالخدمات المستقبلیة وھامش الخدمات  •
 .في ذلك التاریخ

 
، ذلك التاریخ عقود التأمین فيمجموعة التزام المطالبات المتكبدة الذي یتم قیاسھ كتدفقات نقدیة محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزیعھا على  •

 . ریخالخدمات التعاقدیة لمجموعة عقود التأمین في ذلك التاھامش المتعلقة بالخدمات المستقبلیة و استیفاء التدفقات النقدیةوالتي تشمل على 
 

 لسالب، و بالتاليایتم تعدیل ھامش الخدمة التعاقدیة الحقًا بحسب التغیرات في التدفقات النقدیة التي تتعلق بالخدمات المستقبلیة لكن ال یمكن أن یكون ب
ا في ھامش معدل الفائدة یتراكم أیضیتم إدراج التغیرات في التدفقات النقدیة التي تزید عن ھامش الخدمات التعاقدیة المتبقي في الربح أو الخسارة. 

یة المتوقعة). إضافة المال تستخدم في البدایة لتحدد القیمة الحالیة للتدفقاتمعدالت الخصم الخدمة التعاقدیة بمعدالت مغلقة منذ االعتراف األولي للعقد (
لمتوقعة خالل اإلى ذلك, سیتم إدراج ھامش الخدمة التعاقدیة في الربح أو الخسارة بناء على وحدات التغطیة التي تمثل كمیة المنافع المقدمة والتغطیة 

 الفترة المتبقیة للمجموعة.
 

ة مباشرة (یشار إلیھا أیضا بـ"عقود المشاركة المباشرة"). یتم عمل ھذا ھي طریقة إلزامیة لقیاس العقود بمزایا مشارك طریقة الرسوم المتغیرة
ة ال یتم إعادة تقییمھا الحقا. بالنسبة لھذه العقود، یتم تعدیل ھامش الخدمات التعاقدییر في بدایة العقد والتقییم لمعرفة ما إذا كان العقد یحقق ھذه المعای

 : لتشمل السنةإضافة الى التعدیل ضمن النموذج 
 

 ) التغیرات في حصة المنشأة من القیمة العادلة للبنود األساسیة.١
 ) التغیرات في تأثیر القیمة الوقتیة للمال و المخاطر المالیة التي ال تتعلق بالبنود األساسیة.٢
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ١٧ - 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٣

 وغیر النافذة (تتمة)المعاییر الصادرة  -ب

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

من أجل قیاس التزام التغطیة المتبقي في حال كانت الطریقة تقدم قیاسا ال یختلف بشكل  توزیع األقساط الُمبسطةإضافة إلى ذلك، یسمح بطریقة 
بھذه الطریقة یتم موائمة التزام التغطیة ة واحدة أو أقل. وأو أن فترة التغطیة لكل عقد في مجموعة عقود التأمین لمدة سن السنة وذجمالنجوھري عن 

من أجل قیاس  قابال للتطبیق للسنةالمتبقي مع القسط المستلم عند االعتراف األولي ناقصا التدفقات النقدیة المكتسبة من التأمین. یظل النموذج 
الیة في حال أن التدفقات الممستقبلیة للقیمة الزمنیة للنقد وتأثیر المخاطرالمتكبدة. إال أنھ ال یتوجب على المنشأة تعدیل التدفقات النقدیة ال المطالبات

 النقدیة المتوقعة سیتم دفعھا / استالمھا خالل سنة واحدة أو اقل من تاریخ المطالبات التي یتم تكبدھا.
 

 تاریخ السریان
 

، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة النسخة النھائیة من  ٢٠١٧في مایو  .٢٠٢٣ینایر  ١الشركة تطبیق المعیار في تاریخھ الفعلي في تنوي 
، قرر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بشكل مبدئي تأجیل تاریخ سریان  م٢٠٢١مارس  ١٧عقود التأمین. في  )١٧(المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

. كما قرر مجلس ٢٠٢٣ینایر  ١) لمدة عام واحد إلى فترات إعداد التقاریر التي تبدأ في أو بعد ١٧معیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (ال
لتأجیل ، مما ) لسنة إضافیة من ا٩معاییر المحاسبة الدولیة بشكل مبدئي السماح لشركات التأمین المؤھلة لتأجیل المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

، عدل مجلس معاییر  ٢٠٢١. في یونیو ٢٠٢٣ینایر  ١یعني أنھ یمكن تطبیقھما على كال المعیارین ألول مرة في فترات التقاریر التي تبدأ في أو بعد 
ت على تطبیق المعیار الدولي عقود التأمین. تھدف التعدیالت إلى مساعدة الشركا ١٧المحاسبة الدولیة المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

الذي یتضمن التعدیالت من فترات التقاریر  ١٧وتسھیل شرح أدائھا المالي. یسري المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ١٧إلعداد التقاریر المالیة رقم 
ة التصمیم. یسمح بالتطبیق المبكر اذا تم تطبیق بإصدار تعلیمات لمرحل البنك المركزي السعوديقوم ی. ٢٠٢٣ینایر  ١ي تبدأ في أو بعد السنویة الت

 .وقد تم تطبیقھ "االدوات المالیة" – ٩والمعیار الدولي للتقریر المالي  "االیرادات من العقود مع العمالء" –١٥كالً من المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 التحول 
 

بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمین غیر مجد، یجب على المنشأة عندئذ اختیار یجب تطبیق المعیار بأثر رجعي، إال أنھ في حال كان التطبیق 
 طریقة التطبیق المعدلة بأثر رجعي أو طریقة القیمة العادلة.

 

 العرض واالفصاح
 

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

 التأثیر
 

والتي تتطلب تركیب األنظمة، وتطبیق  ١٧تعمل الشركة حالیًا في مرحلة التطبیق والتشغیل التجریبي للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
والمعیار الدولي للتقاریر المالیة  ٤المالیة رقم خیارات التصمیم والسیاسة، وإكمال ثالث دورات تجریبیة لمقارنة النتائج وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر 

١٧. 
 
 فیما یلي المجاالت الرئیسیة مرحلة التطبیق والتشغیل التجریبي وحالة التقدم الذي أحرزتھ الشركة حتى اآلن: 
 

 األثرملخص  األمور الرئیسیة 
الحوكمة وإطار 

 الرقابة 
والذي یتضxxxxxxمن تكوین لجنة توجیھیة تتولى  ١٧المالیة رقم  للتقاریرلدى الشxxxxxxركة إطار حوكمة شxxxxxxامل للمعیار الدولي 

اإلشxxراف ومراقبة التقدم المحرز في التنفیذ والموافقة على القرارات وتوزیع األدوار والمسxxؤولیات إلى مختلف أصxxحاب 
 المصلحة. 

 

رقم والذي یتوفر فیھ ١٧الدولي للتقاریر المالیة تقوم الشركة حالیًا بتنفیذ إطار عمل الرقابة الذي سیتم اعتماده وفقًا للمعیار 
 النظام لإلستخدام رسمیا.

وتقوم بتنفیذ تغییرات على المحاسKKKKبة  ١٧المالیة رقم  للتقاریرالشKKKKركة بصKKKKدد تنفیذ الحل البرمجي المحدد للمعیار الدولي   التأثیر التشغیلي 
واألنظمة للتوافق مع متطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر والنمذجة االكتواریة والعملیات وادوات الرقابة والبیانات 

لة النھائیة، عملیات ، مخططات التصKKKKKمیم الوظیفي للحاقرارات التصKKKKKمیم ٣تنفیذ المرحلة  . وھذا یشKKKKKمل١٧المالیة رقم 
 ، سیاسة البیانات الشاملة وقاموس البیانات.االنتقال

، ووضع اللمسات األخیرة على قرارات السیاسة والخیارات المطلوبة بموجب أوراق السیاسة الفنیة ركة بتوثیققامت الش  التأثیر الفني والمالي
. یتم اتخاذ قرارات وخیارات السKKKیاسKKKة بعد إجراء التقییمات التفصKKKیلیة والمداوالت ١٧المالیة رقم للتقاریرالمعیار الدولي 

قبل اللجنة التوجیھیة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم الالزمة بین مختلف أصKKKKحاب المصKKKKلحة وتتم الموافقة علیھا من 
١٧. 

 .١٧تقوم الشركة حالیًا بتقییم  التأثیرالمالي المتوقع لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 

 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ١٨ - 

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٣
 (تتمة) وغیر النافذةالمعاییر الصادرة  -ب

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

 

 ملخص االثر األمور الرئیسیة
التشغیل التجریبي 

 للتقاریر للمعیار
 ١٧المالیة رقم 

 ١٧المالیة رقم قامت الشKKKKركة بإجراء أول اختبار تجریبي للمعیار الدولي للتقاریر  ١٧الدولي للتقاریر المالیة رقم للمعیار 
دیسKKKمبر  ٣١كما في  ١٧م. تضKKKمن ذلك إعداد القوائم المالیة للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢٠٢١في نوفمبر 

٢٠٢٠. 
 

قامت الشKKركة بتحسKKین خطتھا التنفیذیة مع األخذ في االعتبار الدروس المسKKتفادة من اإلختبار التجریبي األول. سKKیتم تنفیذ 
 م.٢٠٢٢في مایو  ١٧رقم  للتقاریر المالیةللمعیار الدولي  جریبي التاليالتشغیل الت

المعیار  اختبار
 للتقاریرالدولي 

 ١٧المالیة رقم 

تتضKKKKKمن خطة تنفیذ الشKKKKKركة عددًا من مراحل االختبار: التشKKKKKغیل المتوازي واختبار قبول المسKKKKKتخدم ، باإلضKKKKKافة إلى 
 . اإلختبارات التجریبیة

 

 األدوات المالیة -) ٩رقم ( لتقریر الماليلالمعیار الدولي 
 

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

 القیاس التصنیف و

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

 أو القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استیفاء اآلتي معا:
 

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

ینتج عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة و التي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ و فائدة على أصل  ·

 المبلغ القائم.

ائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البیع في یقاس األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ویتم تدویر المكاسب والخس

 حال تحقق الشرطین التالیین:
 

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

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

ولي؛ عند االعتراف األولربح أو الخسارة. إضافة الى ذلك یتم قیاس الموجودات المالیة التي ال تحقق شروط ھذه الفئات بالقیمة العادلة من خالل ا

ض خفیأن القیام بذلك سیعمل على استبعاد أو ت یمكن للمنشأة استخدام خیار تصنیف األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال

بالنسبة ألدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یمكن للمنشأة أیضا االختیار بشكل . الفروقات المحاسبیة بشكل جوھري

بینما  المحققة)،(بما في ذلك المكاسب والخسائر اآلخر األدوات ضمن الدخل الشاملغیر قابل لإللغاء عرض التغیرات الالحقة للقیمة العادلة لھذه 

 یتم عرض توزیعات األرباح في الربح أو الخسارة.
 

ادلة لإللتزام المالي عإضافة الى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالیة المحددة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یتم إدراج مبلغ التغیر في القیمة ال

لتغیرات في مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثیرات التغیرات في مخاطر اإلئتمان الخاصة العائد إلى ا

 حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة. الىباإللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد یؤدي 
 

 اإلنخفاض في القیمة
 

) الخسائر االئتمانیة المتوقعة ، كما لو تم استخدامھا وفقا لمعیار المحاسبة الدولي ٩یعكس نموذج انخفاض القیمة بوفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (
ج خسائر االئتمان. )، لیس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل ادرا٩) كخسائر ائتمان متكبدة. وفقا لمنھج المعیار الدولي للتقریر المالي (٣٩(

 التغیرات في تلك الخسائر االئتمانیة. یتم تحدیث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة فيحتساب خسائر االئتمان المتوقعة وبدال من ذلك، تقوم المنشأة با
 تاریخ كل فترة تقریر مالي لتعكس التغیرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.

 
 
 

 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ١٩ - 

 
 المحاسبیة الھامة (تتمة) السیاسات -٣

 (تتمة) وغیر النافذةالمعاییر الصادرة  -ب

 (تتمة) األدوات المالیة -) ٩رقم ( لتقریر الماليلالمعیار الدولي 
 

 تاریخ السریان
 

"عقود  –) ٤(الدولي للتقاریر المالیة التعدیالت على المعیار إن ، . ومع ذلك٢٠١٨ینایر  ١ھو  ٩الیة كان تاریخ نفاذ المعیار الدولي للتقاریر الم
 ١٢عقود التأمین، المنشورة في  -) ٤اریر المالیة (األدوات المالیة مع المعیار الدولي للتق -) ٩التأمین": تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

) للتخفیف من بعض آثار تطبیق ٤لتقاریر المالیة (عقود التأمین ضمن نطاق المعیار الدولي ل، تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار٢٠١٦سبتمبر 
) "عقود التأمین" الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة ١٧) قبل أن یدخل المعیار الدولي للتقاریر المالیة الجدید (٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

 ھما:تقدم التعدیالت خیارین بدیلین و التنفیذ. حیزالدولي 
 

 ایھما اسبق : ) حتى٩ؤقت من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (. تطبیق إعفاء م١
 

 أ) تاریخ سریان معیار التأمین الجدید ؛ أو
م أو بعد ھذا التاریخ. یقترح مجلس معاییر المحاسبة الدولي تمدید االعفاء المؤقت ٢٠٢٣ینایر  ١السنوي التي تبدأ في ب) فترات التقریر المالي 

ینایر  ١) إلى ٤) في المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩الدولي للتقاریر المالیة () والمعیار١٧الدولي للتقاریر المالیة ( المعیارلتاریخ سریان 
ط أنشطتھا بھناك حاجة إلفصاحات إضافیة تتعلق بالموجودات المالیة خالل فترة التأجیل. إن ھذا الخیار متاح فقط للمنشآت التي ترت .م٢٠٢٣
 :) سابقا٩دولي للتقاریر المالیة (لم تطبق المعیار الدائم بالتأمین وبشكل 

 

، ولكن بالنسبة لموجودات مالیة محددة، یتم استبعاد تأثیرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبیة التي )٩یار الدولي للتقاریر المالیة (. تطبیق المع٢
 و الخسارة. خالل الفترة األولیة توجد حاجة إلفصاحات إضافیة.تظھر قبل تطبیق معیار عقود التأمین الجدید من الربح أ

 

 م على: ٢٠٢١ینایر  ١تقییم مفصل في بدایة قامت الشركة بتنفیذ 
 

) (بما في ذلك عناصر الودائع ٤مقارنة القیمة الدفتریة لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة ( )١(
 المشتقات الضمنیة التي ال ترتبط بعقود التأمین) مع مجموعة القیمة الدفتریة لجمیع مطلوباتھا، وأو 
 

تقییمات ل) مقارنة مجموع مطلوبات القیمة الدفتریة للشركة التي ترتبط بالتأمین مع مجموع القیمة الدفتریة لجمیع مطلوباتھا. استنادا إلى ھذه ا٢(
) حتى تاریخ ٩ھلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجیل تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (استطاعت الشركة تحدید أنھا مؤ

لقوائم ادخول معیار عقود التأمین الجدید حیز التنفیذ. إن اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات المالیة خالل فترة التأجیل مدرجة ضمن 
 المالیة للشركة.

 

 التأثیرتقییم 
متعلقة بعقود موجودات و(تتضمن أقساط تأمین مدینة / ذمم إعادة تأمین مستردة) ، لدى الشركة اجمالي موجودات مالیة ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في 
لفة بالتك لیا. تتكون الموجودات المالیة المحتفظ بھا حاملیون لایر سعودي على التوالي ١٣٠٬٨٢٤ ملیون لایر سعودي و ٣٣١٬٣٥٣بمبلغ التأمین 

ملیون لایر سعودي).  ٢٩١٬٩٢٦: ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي ( ٣١٨٬٠٤٦ تبلغالمطفأة من النقد وما في حكمھ وبعض األرصدة المدینة األخرى و
). تتوقع الشركة استخدام الشيء: ٢٠٢٠( ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  كما موجودات المالیة األخرى من االستثمارات المتاحة للبیع لیس لدى الشركة أي

و الطبیعة  نتصنیف ھذه الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لنموذج العمل الخاص بالشركة فیما یتعلق بسندات الدی
دفعات من  انت سندات الدین تستوفي اختباراالسترتیجیة الستثمارات حقوق الملكیة. إال أن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقییم مفصل لتحدید ما إذا ك
 ).٩المبلغ األصلي و الفائدة على المبلغ األصلي القائم كما ھو مطلوب في المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

 

. كما ) ٩( ستكون بالقیمة العادلة بقائمة الدخل تحت المعیار الدولي للتقریر المالي ستثمارات في محافظ مصنفة كاستثمارات متاحة للبیعبالنسبة إل
جودات موالبلغت تبلغ قیمة سندات الدین بالقیمة العادلة ال شيء وذات األمر مع التغیرات في القیمة العادلة خالل السنة.  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 

 ٠٬٢٣٧مع تغیر في القیمة العادلة خالل السنة بقیمة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي كما في  ١٬٦٦٨  مبلغخرى بالقیمة العادلة اآلمالیة ال
الموجودات المالیة  .٣١مذكورة في إیضاح الالتركیز على مخاطر االئتمان وجودتھا لھذه الموجودات المالیة  ملیون لایر سعودي . مخاطر االئتمان،

. المذكور أعاله مبني على آثار ذات مستوى عالي ٢٠٢٠و  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١االئتمان كما في  ذات مستوى منخفض من مخاطر ھيللشركة 
عرضة للتغییر نتیجة تحلیالت اكثر دقة وھو  ني على المعلومات المتوفرة حالیا،. ھذا التحلیل المبدئي مب)٩(لتحلیل المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ستقبل. أو في حال توفر معلومات إضافیة في الم
 
 
 
 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٢٠ - 

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٣

 (تتمة) وغیر النافذةالمعاییر الصادرة  -ب

 (تتمة) األدوات المالیة -) ٩رقم ( لتقریر الماليلالمعیار الدولي 
 (تتمة) تقییم التأثیر

 
ال یتوقع  ومع ھذا،. )٩(الشركة بشكل عام بعد تطبیق بعض التأثیرات الناتجة من متطلبات االنخفاض حسب المعیار الدولي للتقریر المالي تتوقع 

یمكن توفیر توقع منطقي لتأثیر تطبیق ھذا المعیار حیث أن الشركة لم تقم بعمل تحلیل  الذا أھمیة كبیرة. في الوقت الحالي،ان یكون ھذا التأثیر 
فیما یتعلق بنموذج  )٩(دقیق. نحن في صدد عملیة تقدیر مخاطر عدم األداء لبعض اتفاقیات معیدي التأمین بناء على المعیار الدولي للتقریر المالي 

 یقة المبسطة.الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة بإستخدام الطر
 

 ج. السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة موضحة أدناه:
 
 عقود التأمین )١

مل الوثیقة اتقوم الشركة بإصدار عقود التأمین التي تنقل مخاطر التأمین. عقود التأمین ھي تلك العقود حیث یقبل المؤمن مخاطر التأمین الھامة من ح
على تعویض حامل الوثیقة إذا كان ھناك حدث مستقبلي غیر محدد یؤثر سلبًا على حامل الوثیقة. كإرشادات عامة، تحدد الشركة مخاطر بالموافقة 

 على األقل عن المبلغ المستحق إذا لم یحدث الحدث المؤمن. ٪١٠ عن التأمین الھامة باعتبارھا إمكانیة دفع مبلغ معین عند وقوع حادث مؤمن یزید

 
 اإلیرادات تحقق )٢

 

 االعتراف بالقسط

ة بیتم تسجیل األقساط في قائمة الدخل على أساس طریقة القسط الثابت على مدى فترة تغطیة بولیصة التأمین. یتم احتساب األقساط غیر المكتس
 بطریقة القسط الثابت على مدى فترة تغطیة بولیصة التأمین.

 

ر غیألقساط ص افي مخصر لتغیتأمین المكتتبة الذي یتعلق بالسنة غیر المنتھیة من التغطیة. إن اتمثل األقساط غیر المكتسبة الجزء من أقساط ال 
 طرة.لمخارة افتدى ا علی مھبراف العتم ایترادات إلیل إعتمادا على أن اخدلالی قائمة ذ إخؤلمکتسبة یا
 

 إعادة التأمین 

التأمین. یتم تقدیر المبالغ المستحقة بطریقة تتماشى مع عقد إعادة التأمین ذي الصلة. یتم تمثل التزامات إعادة التأمین األرصدة المستحقة لشركات 
ما دعنن لتأمیدة اعات إباولطمودات أو جومد ستبعام ایتتقدیم األقساط والمطالبات على أساس إجمالي لكل من إعادة التأمین المفترضة والمسندة. 

 ر.خطرف آلی د إلعقل انقم ما یتدعنا أو أو تنتھي صالحیتھیة دلتعاقوق الحقتنتھي ا
 

كل شیتم احتساب عقود إعادة التأمین التي ال تنقل مخاطر تأمین جوھریة مباشرة من خالل قائمة المركز المالي. وتكون عبارة عن موجودات على 
 أو رسوم محددة واضحة یتم االحتفاظ بھا من قبل شركة ودائع أو مطلوبات مالیة یتم إثباتھا بناًء على المقابل المدفوع أو المستلم ناقًصا أیة أقساط

 إعادة التأمین. یتم احتساب إیرادات االستثمار على ھذه العقود باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة عند استحقاقھا.
 

 االستثمار إیراد
ا حتى االستحقاق وودائع المرابحة على أساس الفائدة یتم احتساب إیرادات االستثمار على أدوات الدین المصنفة ضمن االستثمارات المحتفظ بھ

 الفعلیة.
 

 االرباحتوزیعات ایراد 
م یتم إثبات إیرادات توزیعات األرباح على أدوات حقوق الملكیة المصنفة تحت بند القیمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند إثبات حق استال

 المدفوعات.
 
 المطالبات )٣
 

ى. والمصروفات المتعلقة بتعویض الخسارة، والمبالغ المستردة األخر الثالث للطرفو المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمینتتكون المطالبات من 
كالیف معالجة ت یمثل إجمالي المطالبات القائمة إجمالي التكلفة التقدیریة للمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم تسویتھا في تاریخ قائمة المركز المالي مع

اریخ تمطالبات ذات الصلة، سواء تم اإلبالغ عنھا من قبل المؤمن علیھ أم ال. یتم إجراء مخصصات للمطالبات المبلغ عنھا غیر المدفوعة كما في ال
ة في كقائمة المركز المالي على أساس تقدیرات الحالة الفردیة. إضافة إلى ذلك، یتم تكوین مخصص یستند إلى حكم اإلدارة والخبرة السابقة للشر

تظھر  المالي. زتكلفة تسویة المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا بما في ذلك تكالیف معالجة المطالبات ذات الصلة كما في تاریخ قائمة المرك
 دشركة باستبعالم اال تقوذلك، على وة عالالمطالبات المستحقة على أساس إجمالي ویتم عرض الحصة ذات الصلة لمعیدي التأمین بشكل منفصل. 

 لمالي.قائمة المركز ایخ رمن تاواحدة سنة ل خالالمطالبات فع جمیع دیتم أن یتوقع المدفوعة حیث غیر التزاماتھا عن المطالبات 
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 (تتمة) ج. السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة
 

 التأمینعقود إعادة  )٤
ع شركات م یتم توزیع إعادة التأمین بین عقود إعادة التأمین التعاقدیة واالختیاریة ووقف الخسارة وفائض الخسارة. إن العقود التي تبرمھا الشركة

تصنیف عقود  طلباتإعادة التأمین التي بموجبھا یتم تعویض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرھا الشركة والتي تلبي مت
ین التي مالتأمین تصنف كعقود إعادة تأمین محتفظ بھا. یتم تصنیف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنیف ھذه على أنھا أصول مالیة. إن عقود التأ

ل أو التأمین. یتم تسجیل أصأبرمتھا الشركة والتي بموجبھا یكون صاحب العقد ھو شركة تأمین أخرى (إعادة التأمین إلى الداخل) مدرجة في عقود 
لمستحقة االتزام في قائمة المركز المالي یمثل المدفوعات المستحقة من معیدي التأمین، والخسائر القابلة لالسترداد من معیدي التأمین واألقساط 

د ستبعام اتیرتبط باألطراف المؤمن علیھم. لمعیدي التأمین. یتم تقدیر المبالغ المستحقة من إعادة التأمین بطریقة تتوافق مع التزام المطالبة الم
جعة رامراء جم إیتر. خطرف آلی د إلعقل انقم ما یتدعنحیتھا أو صالأو تنتھي یة دلتعاقوق الحقتنتھي اما دعنن لتأمیدة اعات إباولطمودات أو جوم
د لقیمة عنافي ض نخفادث المالیة. یحالسنة ل اخاللقیمة ض انخفااعلی ر شؤما ینشأ مدعنرر متکو علی نحر أو یرتقل یخ کرلقیمة في تاض انخفاإل
کة رلشستستلمھا التي المبالغ اعلی ر ألثس اقیان ما یمکدعند ولعقروط اشب جولقائمة بمالمبالغ رد اال تستد کة قرلشأن اعي علی وضومل لیود دجو
. إن ترتیبات إعادة التأمین المسندة ال تعفي الشركة دھافي قائمة الدخل عند تكب یتم تسجیل خسارة انخفاضقة. وثومورة بصن لتأمیدة اعاإکة رشن م

 من التزاماتھا تجاه حاملي وثائق التأمین.
 

 تأمین مؤجلة ائقتكالیف اقتناء وث )٥
، على غرار ایتم تأجیل وإطفاء العموالت والتكالیف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمین وتجدیدھا وفقًا لشروط عقود التأمین التي تتعلق بھ
یقة تأمین" في ثاألقساط المكتسبة. یتم اإلعتراف بجمیع تكالیف اإلستحواذ األخرى كمصروفات عند تكبدھا. یتم تسجیل اإلطفاء في "تكالیف اقتناء و
الموجودات  يقائمة الدخل. یتم احتساب التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع إلستھالك المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة المتضمنة ف

ر کثأ لبشکر أو یرتقل یخ کرفي تالقیمة ض انخفاإلجعة رامراء جم إیتعن طریق تغییر فترة اإلطفاء ویتم التعامل معھا كتغیر في التقدیر المحاسبي. 
ء ھذه فاإطیع رتسن یمکلھذه الوثائق، فإنھ لمستقبلیة ابحة رلمتعلقة بالت اضاراالفتق اتحقیم یتم لإذا لقیمة. ض انخفااعلی ر شؤمیظھر ما دعنراًرا تک
یًضا النظر في تكالیف اقتناء وثائق التأمین المؤجلة ل. یتم أخدلاقائمة إلى ضافیة ر إنخفاض في القیمة إخسائتحویل یضاً ك ألب ذلطیتد قف ولتکالیا

 المطلوبات في تاریخ كل تقریر. كفایةفي اختبار 
 

 المطلوبات كفایةاختبار  )٦
یف عاد تكالالمطلوبات المتعلقة بعقود التأمین بالصافي بعد إستب كفایةالمطلوبات للتأكد من  كفایةفي تاریخ كل قائمة مركز مالي، یتم إجراء اختبارات 

قدیة المستقبلیة ااقتناء وثائق التأمین المؤجلة ذات الصلة. عند إجراء ھذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل التقدیرات الحالیة للتدفقات النقدیة التع
للخسائر  مخصص ومصروفات المعالجة والمصروفات اإلداریة. یتم تحمیل أي عجز في القیمة الدفتریة مباشرة على قائمة الدخل عن طریق تكوین

 المسئولیة وفقًا لذلك. كفایةالناتجة عن اختبارات 
 

 ذمم مدینة )٧

بلة ایتم إثبات األقساط المستحقة القبض على أساس أقساط التأمین اإلجمالیة المستحقة القبض من عقود التأمین، ناقًصا مخصص ألي مبالغ غیر ق
لمستلم أو اللتحصیل. یتم إثبات أرصدة أقساط التأمین وإعادة التأمین عند استحقاقھا ویتم قیاسھا عند االعتراف المبدئي بالقیمة العادلة للمقابل 

قابلة ون ال تکد یة قرفتدلالقیمة أن الی ظروف إلداث أو األحر اما تشیدعنولقیمة ض انخفاد ایدلتحن ینیدیة للمرفتدلالقیمة اجعة رامم یتالمستحق. 
ما دینة عندلمة ادصرألد استبعام ایتل. خدلقائمة افي رى" ألخایة دارإلمومیة والعت افارولمص"القیمة في ض انخفارة اخسال تسجیم یترداد، لالست

جمیع ر یرتمم یتق، أو عندما لمستحد اصیرلابیع د عندة عاون یکذي لر األمور، وھو اکذلمد اصیرلون التي تکایة دلتعاقوق الحقاکة في رلشم اال تتحک
اق المعیار الدولي للتقاریر ضمن نط ٨و  ٧الذمم المدینة المفصح عنھا في إیضاح  تعتبرل. مستقث ثالطرف لی د إصیرلمتعلقة بالایة دلنقت افقادلتا

 "عقود التأمین". ٤المالیة رقم 
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 ج. السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة (تتمة)
 

 االستثمارات )٨
 

 استثمارات متاحة للبیع -
تى تاریخ حإن الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھي تلك الموجودات المالیة غیر المشتقة التي لم یتم تصنیفھا كمحتفظ بھا للمتاجرة أو محتفظ بھا 

دئیًا بالتكلفة، ت مباإلستحقاق أو القروض والذمم المدینة، كما لم یتم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم تسجیل ھذه اإلستثمارا
یمة العادلة. قوھي القیمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكالیف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اإلستحواذ على اإلستثمار ویتم قیاسھا الحقًا بال

لقیمة التغیر في ا"صافي تحت بند امل لشقائمة الدخل اآلخر في الشامل الدخل افي رات الستثمالھذه الة دلعاالقیمة اكمیة في الترات التغیرتدرج ا
تدرج األرباح أو الخسائر المحققة من بیع ھذه االستثمارات في قائمة الدخل ذات الصلة تحت بند "الربح / لمتاحة للبیع". رات االستثماا -لة دلعاا

ع ارة بالعملة األجنبیة من االستثمارات المتاحة للبی(الخسارة) المحققة من االستثمارات المتاحة للبیع". توزیعات األرباح والعموالت والربح/ الخس
عملیات المساھمین كجزء من صافي دخل / خسارة االستثمار. یتم تعدیل أي انخفاض جوھري  -یتم إثباتھا في قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل 

ند ي بیان الدخل الشامل ذو الصلة كمصروف انخفاض في القیمة. تستأو طویل األمد في القیمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبیع ویتم اإلبالغ عنھ ف
یمة العادلة للبنود یتم تقدیر الق القیم العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع على األسعار المعلنة لألوراق المالیة القابلة للتداول أو القیم العادلة المقدرة. 

ر غیرات بالنسبة لالستثماالمخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة.  التي تحمل عمولة استناداً إلى التدفقات النقدیة
اق النشطة، ألسوالة من دلعاالقیم اعلى ل لحصویمكن اال أو عندما مماثل ر ستثماإللسوقیة القیمة الى ع إلة بالرجودلعاالقیمة تحدید ایتم ة، لمسعرا

یتم أخذ مدخالت ھذه النماذج من أسواق ملحوظة حیثما أمكن، ولكن عندما یكون ذلك  لتقییم.اسالیب أن مجموعة متنوعة مام باستخدتحدیدھا یتم 
 غیر ممكن، یلزم وجود درجة من األحكام لتحدید القیمة العادلة.

 

 :إعادة التصنیف
 

قادرة،  ى القریب ال تزال مناسبة. عندما تكون الشركة غیرتقوم الشركة بتقییم ما إذا كانت القدرة والنیة لبیع أصولھا المالیة المتاحة للبیع على المد
نت افي ظروف نادرة، على تداول ھذه الموجودات المالیة بسبب األسواق غیر النشطة، یجوز للشركة أن تعید تصنیف ھذه الموجودات المالیة إذا ك

و حتى تاریخ االستحقاق. إن إعادة التصنیف إلى القروض والذمم اإلدارة لدیھا القدرة والنیة على االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أ
صول في ألالمدینة مسموح بھا عندما یستوفي األصل المالي تعریف القروض والذمم المدینة وتكون اإلدارة لدیھا النیة والقدرة على االحتفاظ بھذه ا

إلى أصول مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق إال عندما یكون لدى  ال یُسمح بإعادة التصنیف المستقبل المنظور أو حتى تاریخ االستحقاق.
، فإن القیمة عالشركة القدرة والنیة على االحتفاظ باألصل المالي حتى االستحقاق. بالنسبة للموجودات المالیة المعاد تصنیفھا من الفئة المتاحة للبی

الجدیدة وأي أرباح أو خسائر سابقة على ذلك األصل تم إثباتھا في حقوق الملكیة یتم إطفاءھا العادلة في تاریخ إعادة التصنیف تصبح التكلفة المطفأة 
بلغ اإلستحقاق مللربح أو الخسارة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. كما یتم إطفاء أي فرق بین التكلفة المطفأة الجدیدة و

ستخدام معدل الفائدة الفعلي. إذا تم تحدید انخفاض قیمة األصل بعد ذلك، یتم إعادة تصنیف المبلغ المسجل في على مدى العمر المتبقي لألصل با
 حقوق المساھمین الى قائمة الدخل.

 

 اإلستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل -
إستثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل کدارة إلل اقبن مم تعیینھا ترة أو للمتاجظ بھا محتفت کانإذا لفئة ھذه افي رات الستثماف اتصنیم یت

یتم وقائمة الدخل عند اإلعتراف األولي. یتم شراء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل رئیسي لغرض البیع أو إعادة الشراء على المدى القصیر 
 لة. یتم إثبات التغیرات في القیمة العادلة في صافي دخل/ خسارة المتاجرة.تسجیلھا في قائمة المركز المالي بالقیمة العاد

 

 مطابقة للمعاییرت کان، إذا ئيدلمبراف االعتد اعندارة، إلل اقبن مر لیكون محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الستثماص اتخصین یمک
س قیمتھا قیان لتي ال یمکط وانشوق جة في سدرمر سعاد لھا أجولتي ال تالملکیة وق احقات ء أدوباستثنا ٣٩م قرلي دولالمحاسبة ر المبینة في معیاا
 وق بھا.ثومورة لة بصدلعاا
 

ات في القیمة ریتم تسجیل االستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة المركز المالي بالقیمة العادلة. یتم إدراج التغی
ارات مقائمة الدخل للسنة التي تنشأ فیھا. ال یتم إضافة تكالیف المعامالت، إن وجدت، إلى قیاس القیمة العادلة عند االعتراف األولي باإلستثالعادلة في 

بھا  ظالمحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تظھر إیرادات العموالت الخاصة وإیرادات التوزیعات على الموجودات المالیة المحتف
 في قائمة الدخل. بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل كإیرادات للمتاجرة أو دخل من أدوات مالیة محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
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 (تتمة)ج. السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة 
 (تتمة) اإلستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل -
 

 اعادة التصنیف:
المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل بعد االعتراف األولي، باستثناء اإلستثمارات غیر المشتقة،  ال یتم إعادة تصنیف اإلستثمارات

لعادلة من ابخالف تلك التي تم تصنیفھا كـمحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلعتراف المبدئي، یمكن إعادة تصنیفھا من القیمة 
 (على سبیل المثال ، تجاریاً) إذا لم تعد محتفظ بھا لغرض بیعھا أو إعادة شراؤھا على المدى القریب، ویتم استیفاء الشروط التالیة:خالل قائمة الدخل 

 

رة عند بھ للمتاجإذا كان األصل المالي قد استوفى تعریف القروض والذمم المدینة، إذا لم یكن مطلوبًا تصنیف األصل المالي كمحتفظ  ·
األولي، فیمكن إعادة تصنیفھ إذا كان لدى الشركة النیة والقدرة على االحتفاظ باألصول المالیة في المستقبل المنظور أو حتى  االعتراف
 استحقاقھا.

 درة".لناظروف ال"افي ط فقن الفئة التجاریة تصنیفھا مدة عان إفیمک، ینةدلمم امذلروض والقف ایرتعق لمالیة تحقودات اجولمن اتکم لإذا  ·

 
 محتفظ بھا حتى االستحقاق -
 

ھا حتى ب یتم تصنیف اإلستثمارات التي لھا دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وتاریخ استحقاق ثابت وتكون الشركة لدیھا النیة والقدرة على اإلحتفاظ
ة بما في ذلك تكالیف قاق مبدئیًا بالقیمة العادلاإلستحقاق على أنھا محتفظ بھا لتاریخ اإلستحقاق. یتم إثبات اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستح

ل األخذ في المعاملة المباشرة والتكمیلیة ویتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة، ناقًصا مخصص انخفاض القیمة. یتم احتساب التكلفة المطفأة من خال
 اإلعتبار أي خصم أو أقساط تأمین عند اإلقتناء باستخدام أساس العائد الفعلي. 

 
 یتم إثبات أي مكسب أو خسارة في ھذه االستثمارات في قائمة الدخل عند استبعاد االستثمار أو انخفاض قیمتھ.

 

 إعادة التصنیف:
لى عاالستثمارات التي تصنف على أنھا محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق ال یمكن بیعھا أو إعادة تصنیفھا عادة دون التأثیر على قدرة الشركة 

ذا التصنیف وال یمكن تصنیفھا كبند محوط فیما یتعلق بمعدل العمولة أو مخاطر الدفع المسبق، مما یعكس طبیعة ھذه االستثمارات على استخدام ھ
 المدى األطول.

 

 ، لن تؤثر المبیعات وعملیات إعادة التصنیف في أي من الحاالت التالیة على قدرة الشركة على استخدام ھذا التصنیف:ومع ذلك
 

المبیعات أو عملیات إعادة التصنیف التي تكون قریبة من مرحلة االستحقاق بحیث ال یكون للتغییرات في سعر عمولة السوق أي تأثیر جوھري  ·
 على القیمة العادلة.

 المبیعات أو عملیات إعادة التصنیف بعد أن قامت الشركة بجمع مبلغ األصل بالكامل تقریبًا. ·

لتصنیف المنسوبة إلى أحداث معزولة غیر متكررة خارج نطاق سیطرة الشركة التي لم یكن من الممكن توقعھا المبیعات أو عملیات إعادة ا ·
 بشكل معقول.

 

 إلغاء االعتراف باألدوات المالیة )٩
عند بیع  ما تكون الحالةیحدث استبعاد األدوات المالیة عندما ال تسیطر الشركة على الحقوق التعاقدیة التي تشتمل على األداة المالیة، والتي عادة 

ا الملكیة یاألداة، أو عند تمریر جمیع التدفقات النقدیة المنسوبة إلى األداة إلى طرف ثالث مستقل وتكون الشركة قد قامت بتحویل جمیع مخاطر ومزا
 إلى حد كبیر.

 

 المقاصة )١٠
یذ قائمة المركز المالي فقط عندما یكون ھناك حق قانوني قابل للتنفیتم المقاصة بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وإظھار صافي المبلغ في 

 یتم الفي الوقت الحالي لمقابلة المبالغ المعترف بھا وھناك نیة للتسویة على أساس صاٍف، أو لتحقیق األصول و تسویة المسؤولیة في وقت واحد. 
 لوبًا أو مسموًحا بھ من قبل معیار محاسبي أو تفسیر.المقاصة بین الدخل والمصروف في قائمة الدخل الشامل ما لم یكن مط

 
 محاسبة تاریخ المتاجرة )١١

راء أو بیع شیتم إثبات / استبعاد جمیع عملیات الشراء والبیع العادیة للموجودات المالیة في تاریخ المتاجرة (أي التاریخ الذي تلتزم فیھ الشركة ب
المعتادة ھي مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب تسویة الموجودات ضمن اإلطار الموجودات). إن المشتریات أو المبیعات بالطرق 

 الزمني المحدد عامة بموجب الئحة أو اتفاقیة في السوق.
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 انخفاض قیمة الموجودات المالیة )١٢
یوجد لمالیة. دات الموجوامجموعة من أو مالي أصل قیمة ض نخفاالیل موضوعي على ن ھناك دكاإذا یخ كل تقریر بتقییم ما رتافي لشركة م اتقو

خسارة" متكبدة)، یكون لھ تأثیر على انخفاض في القیمة إذا وقعت واحدة أو أكثر من األحداث التي حدثت منذ اإلعتراف األولي باألصل ("حدث 
 التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالیة والتي یمكن تقدیرھا بدرجة عالیة من الدقة.

 

 قد یشمل: االنخفاضدلیل 

 صعوبة مالیة كبیرة للمصدر أو المدین؛ ·

 السداد؛خرق للعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر في  ·

 یصبح من المحتمل أن المصدر أو المدین سیدخل في اإلفالس أو أي إعادة تنظیم مالي أخرى؛ ·

 اختفاء سوق نشط لھذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالیة؛ أو ·

ذ لمالیة منا وداتجولمن اعة مومجمن مدرة لمقالمستقبلیة ایة دلنقت افقادلتافي س للقیال قابض نخفاود اجولی ر إتشیبیانات ة ظمالح ·
 ك:لذبما في ، کةرلشایة في ردلفالمالیة ول األصامع ص لنقد ایدتحن ال یمکن أنھ مم غرلاعلی ودات، جولمبھذه ائي دلمباإلعتراف ا

Ø التغییرات السلبیة في حالة سداد المصدرین أو المدینین في الشركة؛ أو 

Ø لتي ترتبط بالتخلف عن سداد الموجودات.الظروف االقتصادیة الوطنیة أو المحلیة في بلد الجھات المصدرة ا 
 

  إذا كان ھناك دلیل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في الموجودات المالیة، یتم تحدید االنخفاض في القیمة على النحو التالي:
 

  لمالیة.ا للموجوداتللموجودات المدرجة بالقیمة العادلة، فإن انخفاض القیمة یمثل اإلنخفاض الكبیر أو المطول في القیمة العادلة  بالنسبة -١
العمولة  معدلببالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، یستند اإلنخفاض في القیمة إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة التي یتم  خصمھا  -٢

 الفعلي األصلي.
 

ا أو مجموعة بالنسبة للموجودات المالیة المتاحة للبیع، تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن استثمارً 
 استثمارات قد انخفضت قیمتھا.

 

 بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض القیمة. قد تتضمن األدلةفي حالة أدوات الدین المصنفة كمتاحة للبیع، تقوم الشركة بشكل فردي 
الموضوعیة مؤشرات على أن المقترض یعاني من صعوبات مالیة كبیرة أو تقصیر أو تأخیر في دخل عمولة خاصة أو مدفوعات أساسیة، واحتمال 

ي یمكن مالحظتھا إلى وجود انخفاض ملموس عند تقدیر التدفقات النقدیة دخولھ في اإلفالس أو إعادة تنظیم مالي آخر وحیث تشیر البیانات الت
ثل مالمستقبلیة، مثل التغیرات في الظروف االقتصادیة التي ترتبط مع التخلف عن السداد. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل لإلنخفاض في القیمة ی

رف لقیمة العادلة الحالیة، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القیمة لتلك اإلستثمارات المعتالخسارة المتراكمة التي تم قیاسھا بالفرق بین التكلفة المطفأة وا
وعي بحدوث موضبھا سابقًا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. إذا زادت القیمة العادلة ألداة الدین في فترة الحقة ویمكن أن ترتبط الزیادة بشكل 

قیمة في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل، یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة من خالل قائمة الدخل حدث ائتماني بعد إثبات خسارة انخفاض ال
  وقائمة الدخل الشامل.

 

ل في القیمة العادلة ألقل من تكلف وعیاً ھا دلیالً موضتبالنسبة لإلستثمارات في حقوق الملكیة المحتفظ بھا كمتاحة للبیع، یمثل اإلنخفاض الكبیر أو المطوَّ
في دة یاأي زتسجیل یتم نھ ، أي أباألصلاف العتراستمر ل قائمة الدخل طالما القیمة من خالض انخفارة اال یمكن عكس خساعلى انخفاض القیمة. 

ابقاً في فقط. عند االستبعاد، یتم إدراج أي ربح أو خسارة متراكمة تم االعتراف بھا سآلخر الشامل الدخل القیمة في ض انخفاالة بعد دلعاالقیمة ا
 المحققة" من االستثمارات المتاحة للبیع. )الخسارة(الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل تحت بند "الربح / 

 
من التكلفة األصلیة  ٪٣٠ویعتبر االنخفاض بنسبة  طویلةشھر أو أطول فترة  ١٢ما ھو "ھام" أو "مطول". تعتبر فترة  إستخدام الحكم یتطلب

الشركة. عند إجراء ھذا الحكم، تقوم الشركة، من بین عوامل أخرى، بتقییم المدة أو المدى الذي تكون فیھ القیمة العادلة جوھریًا وفقًا لسیاسة 
 لإلستثمار أقل من تكلفتھ.

 
ضح في عوائد ھو مو عند تقییم ما إذا كان االستثمار في أداة الدین منخفض القیمة، تنظر الشركة في عوامل مثل تقییم السوق للجدارة االئتمانیة كما

دة ھیكلة االسندات، وتقییم وكاالت التصنیف للجدارة االئتمانیة، وقدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار الدین الجدید واحتمال إع
بلغ المسجل لإلنخفاض في القیمة الدیون، مما قد یؤدى إلى أن یعانى أصحاب الدین من خسائر من خالل اإلعفاء من الدیون طوعا أو إلزامیة. إن الم

ك اإلستثمارات لیمثل الخسارة المتراكمة التي تم قیاسھا بالفرق بین التكلفة المطفأة والقیمة العادلة الحالیة، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القیمة لت
 المعترف بھا سابقًا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.
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 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -٣
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 ممتلكات ومعدات )١٣
لألصل الدفتریة  لقیمةالالحقة في یتم إثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا اإلستھالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة. تدرج التكالیف ا

 المرتبطة بالبند الىلمستقبلیة أن تتدفق الفوائد اإلقتصادیة المحتمل امن ل، فقط عندما یكون لحاامقتضى ، حسب منفصلأو یتم تسجیلھا كأصل 
البند بصورة موثوقة. یتم تحمیل جمیع اإلصالحات والصیانة األخرى على قائمة الدخل خالل السنة المالیة التي یتم تكبدھا تكلفة س یمكن قیاالشركة و
م استھالك األرض. یتم استھالك تكلفة بنود الممتلكات والمعدات األخرى بإستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع التكلفة على األعمار فیھا. ال یت

 اإلنتاجیة المقدرة، على النحو التالي:
 

 سنوات  ٣ المستأجرة على المباني التحسینات 
 سنوات  ٤  حاسب آلي
 سنوات  ٥ السیارات

 سنوات  ١٠ – ٤ األثاث والتجھیزات والمعدات المكتبیة 
 

تریة لھذه الموجودات فتتم مراجعة القیم المتبقیة لألصول واألعمار اإلنتاجیة في تاریخ كل تقریر ویتم تعدیلھا إذا كان ذلك مناسبًا. تتم مراجعة القیمة الد
إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر لتحدید انخفاض القیمة عندما یشیر حدث أو تغیرات في الظروف 

 وحیثما تزید القیم الدفتریة عن المبلغ القابل لالسترداد، یتم تخفیض األصول إلى قیمتھا القابلة لالسترداد.
 

الرأسمالي  الصلافي المستقبل. عند اإلنتھاء من تطویرھا، یتم تحویل تتضمن األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ الممتلكات التي یتم تطویرھا لالستخدام 
 تحت التنفیذ إلى الفئة المعنیة ضمن الممتلكات والمعدات، ویتم استھالكھ وفقًا لسیاسة الشركة.

 

 ل.خدلائمة اقصافي" في رى، خرادات أی"إفي درج تویة رفتدلالقیمة امع دات لعائانة ربمقاد الستبعار اخسائح وباد أریدتحم یت
 

 االصول ستخدام حق ا )١٤
 حسب التكلفة:  األصول ستخداموتقیس حق ا ،الشركة تطبق نموذج التكلفة

 
 . و ناقصا أي اطفاءات متراكمة وأي انخفاضات متراكمة -أ

 تعدل حسب أي إعادة قیاس لعقود اإلیجار لتعدیل اإلیجار. -ب

 
تكالیف  ،دلإلسترداإیداعات غیر قابلة  الموقع،تجھیز إذا كان ھناك أي تكالیف زائدة كـعقود اإلیجار. ولكن  الصول یساوياستخدام حق ا ،بشكل عام

 .االصول ستخدامحق ایجب أن تضاف لقیمة  ت،ومصروفات آخرى ذات عالقة بالعملیا م،تقدی
 

 الموجودات غیر الملموسة )١٥
كلفة ناقصاً الحقاً بالتمحدد وتدرج نتاجي إلھا عمر التاریخیة. ویكون تظھر األصول غیر الملموسة المكتسبة بشكل منفصل (الفئة المذكورة) بالتكلفة 

تقوم الشركة بإطفاء األصول غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود باستخدام طریقة القسط الثابت لقیمة. ض انخفااخسائر اإلطفاء المتراكم و
 على مدى الفترات التالیة:

 

 سنوات  ٤ البرامج
 سنوات  ٤ التراخیص

 

 غیر المالیة الموجوداتانخفاض قیمة  )١٦
 

جعة رامم تیال تخضع لالستھالك ویتم اختبارھا سنویًا لتحدید االنخفاض.  -سبیل المثال، األرض  على -الموجودات التي لھا عمر إنتاجي غیر محدد 
قابلة ون ال تکد یة قرفتدلالقیمة أن الی ظروف إلافي رات لتغیداث أو األحر اما تشیدلقیمة عنض انخفاد ایدلتحلإلستھالك لتي تخضع ودات اجولما

مة بالمبلغ الذي تتجاوز بھ القیمة الدفتریة لألصل المبلغ الذي یمكن استرداده. المبلغ القابل لالسترداد ھو یتم إثبات خسارة انخفاض القی رداد.لالست
ى تتواجد والقیمة العادلة لألصل ناقًصا تكالیف البیع أو القیمة المستخدمة. لغرض تقییم اإلنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات عند أدنى مست

 یة محددة بشكل منفصل (وحدات تولید النقد).من خاللھ تدفقات نقد
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 عقود اإلیجار التزامات  )١٧
من اإلیجار  كة عقودتقیس الشر ة،تعتبر القیمة الحالیة لعقد اإلیجار قیمة جمیع الدفعات المتبقیة للمؤجر. اما بعد تاریخ البدای ى،المبدئعند االعتراف 

 :خالل
 

 .زیادة القیمة الدفتریة لتعكس معدل التمویل اإلضافي على عقد االیجار )أ
 و:دفوعة مخفض القیمة الدفتریة لتعكس القیمة ال )ب
 عة أو تعدیل لعقد اإلیجار.الدفتریة لتعكس أي مراج اس القیمةإعادة قی )ج

 
شھر على العقد و عقود اإلیجار ذات قیمة موجودات منخفضة,  ١٢مع بقاء أقل من مسبقا كـعقود تشغیل  ابھاستحاعند التحویل, لعقود إیجار تم 

قي بالشركة طبقت االستثناء االختیاري, كي ال تعترف موجودات حق االستخدام ولكن تقوم بحسبة مصاریف عقد اإلیجار بطریقة القسط الثابت للمت
 من مدة العقد. 

 
 نھایة الخدمة للموظفین مكافأة )١٨

نھایة الخدمة لموظفیھا بناء على قوانین العمل السائدة في المملكة العربیة السعودیة.  یتم تقییم المستحقات بالقیمة  مكافأةخطة  بإحتساب ةالشرك تقوم
حدة اإلئتمان و الحالیة للدفعات المستقبلیة المتوقعة فیما یتعلق بالخدمات التي یقدمھا الموظفون حتى نھایة السنة المشمولة بالتقریر باستخدام طریقة

ة. یتم ، والخبرة السابقة فیما یخص مغادرة الموظفین وفترات الخدمرقعة. یتم وضع مستویات األجور والرواتب المستقبلیة المتوقعة في اإلعتباالمتو
لتي ت اماللعوط والعالیة بالشردة الجوالسنة المالیة مع سندات الشراء ذات افي نھایة ق لسوئدات اعاستخدام لمتوقعة باالمستقبلیة خصم المدفوعات ا

حد ممكن، التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة. یتم دفع مكافآت نھایة الخدمة عند استحقاقھا. یتم إثبات إعادة القیاس (األرباح/ قصى ألى تطابق، إ
 مل.الخسائر االكتواریة) نتیجة للتعدیالت القائمة على الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة في قائمة الدخل الشا

 

 الزكاة وضریبة الدخل )١٩
 . یتم احتساب الزكاة على حصة المساھمین السعودیین في حقوقھیئة الزكاة والضریبة والجماركتخضع الشركة للزكاة وضریبة الدخل وفقًا للوائح 

المساھمین األجانب من صافي الملكیة أو صافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب لوائح الزكاة. یتم احتساب ضرائب الدخل على حصة 
ند االنتھاء من ع یتم تحدید القیمة الدخل المعدل للسنة. تستحق الزكاة وضریبة الدخل على أساس ربع سنوي. المبالغ اإلضافیة المستحقة، إن وجدت.

 التقییم النھائي.
 

 الضریبة المؤجلة )٢٠
 سابقة.، وبالتالي لم یتم تعدیل مبالغ الفترة اللیس جوھریًا في القوائم المالیة إن التأثیر المالي لتطبیق السیاسة المحاسبیة للضریبة المؤجلة

 

 توزیع االرباح )٢١

ألرباح من ا یتم اإلعتراف بتوزیعات األرباح على مساھمي الشركة كالتزام في القوائم المالیة للشركة في السنة التي تتم فیھا الموافقة على توزیعات
 قبل مساھمي الشركة.

 

 وما في حكمھالنقد  )٢٢
ھر من شیشتمل النقد وما في حكمھ على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك ودائع المرابحة التي تستحق خالل مدة أقل من ثالثة أ

 تاریخ االستحواذ.
 

 قائمة التدفقات النقدیة )٢٣
ت النقدیة أنھا تدفق نقدي من األنشطة التشغیلیة. یتم تصنیف التدفقاإن التدفقات النقدیة الرئیسیة للشركة ھي من عملیات التأمین التي تصنف على 

 الناتجة عن أنشطة االستثمار والتمویل وفقًا لذلك.
 

 عمالت أجنبیة )٢٤
یة دنقلت اباولطلمودات واجولمل ایوتحم یتیتم تسجیل المعامالت بالعمالت األجنبیة بالریال السعودي بسعر الصرف السائد في تاریخ المعاملة. 

إلى قائمة الدخل  اتتؤخذ جمیع الفروقلمالي. ز اکرلمایخ قائمة رفي تاد لسائرف الصر اسعس ساأعلی الریال السعودي لی إألجنبیة ت ابالعمال
لمبدئیة وال لة اموالدخل الشامل. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام سعر الصرف في تاریخ المعا

الدخل صافي" في قائمة ى، خرادات أیر"إلمتاحة للبیع في رات استثمالإلألجنبیة ت العمالف اخسائر صرح أو بایتم إعادة قیاسھا الحقًا. تدرج أر
یة ر العمالت األجنبوبما أن المعامالت بالعملة األجنبیة للشركة ھي بالدرجة األولى بالدوالر األمریكي، فإن مكاسب وخسائلشامل. وقائمة الدخل ا
 لیست جوھریة.

 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٢٧ - 

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٣
 ج. السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة (تتمة)

 

 قطاعات التشغیل )٢٥

والعوائد التي تختلف عن تلك الموجودة القطاع ھو جزء ممیز من الشركة یعمل في تقدیم منتجات أو خدمات (قطاع أعمال)، والذي یخضع للمخاطر 
لتي ا في القطاعات األخرى. ألغراض اإلدارة، یتم تنظیم الشركة إلى قطاعات أعمال إعتمادًا على منتجاتھا وخدماتھا، وتتضمن القطاعات التالیة

 یتم التقریر عنھا:
 

 التغطیة الطبیة للتأمین الصحي. ·
تتوافق مع التقاریر الداخلیة المقدمة إلى صانع القرار التشغیلي الرئیسي. تم تحدید كبیر صانعي القرارات یتم التقریر عن قطاعات التشغیل بطریقة 

لم تحدث  .التشغیلیة، وھو المسؤول عن تخصیص الموارد وتقییم أداء القطاعات التشغیلیة، لیكون المدیر التنفیذي الذي یتخذ القرارات االستراتیجیة
 الل السنة.معامالت بین القطاعات خ

 

 نظاميال ياالحتیاط )٢٦
 ً من صافي دخلھا من عملیات المساھمین كل عام إلى االحتیاطي القانوني حتى تقوم  ٪٢٠، تقوم الشركة بتخصیص لقانون شركات التأمینوفقا

 للتوزیع. قابلبتكوین احتیاطي مساوي لرأس المال. االحتیاطي غیر 
 

 القیم العادلة )٢٧
د وللموجودات المالیة على األسعار المدرجة لألوراق المالیة القابلة للتداول أو القیم العادلة المقدرة. یتم تقدیر القیمة العادلة للبنتستند القیمة العادلة 

 الحاملة للعمولة على أساس التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.
 

یة التي ال یوجد لھا سوق نشط، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى القیمة السوقیة ألصول مالیة مشابھة أو عندما ال یمكن بالنسبة للموجودات المال
بلة لقاوق السن امذج لنمات ھذه اخالدمذ خم أیتالتقییم.  طرقاستنباط القیمة العادلة من السوق النشطة، یتم تحدیدھا باستخدام مجموعة متنوعة من 

 لة.دلعام القید ایدفي تحم لحکإلستخدام احاجة ن، فھناك ممکر غیك لون ذما یکدعنن لکك، ولن ذمکأة حیثما ظللمالح
 

 الدائنون والمستحقات الدائنة )٢٨
 ال.لمورد أم ا یتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت إصدار فاتورة بھا من قبل

 

 المخصصات )٢٩
یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على الشركة التزام (قانوني أو تجاري) نتیجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن یحدث تدفق خارج للموارد 

 والذي یتضمن منافع اقتصادیة مطلوبة لتسویة االلتزام، ویمكن إجراء تقدیر موثوق لمبلغ االلتزام.
 

 التسویةمخصص المطالبات تحت  )٣٠
موجب عقود ب یتم إستخدام الحكم من قبل اإلدارة في تقدیر المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمین واألطراف الثالثة الناشئة عن المطالبات المقدمة

نتائج الفعلیة تختلف الالتأمین. تستند ھذه التقدیرات بالضرورة على افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من الحكم وعدم التأكد، وقد 
لخاصة اعن تقدیرات اإلدارة مما یؤدي إلى تغیرات مستقبلیة في المطلوبات المقدرة. تقدر الشركة مطالباتھا بناء على خبرتھا في محفظة التأمین 

 بھا. یتم تقدیر المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكیم، إن وجدت، بشكل فردي.
 

 على أساس شھري. یتم إدراج أي فرق بین المخصصات مبلغ عنھاالغیرتقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتھا للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة 
التحقق  مفي تاریخ قائمة المركز المالي والتسویات والمخصصات في السنة التالیة في قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم لتلك السنة. كما یت

 دیسمبر من قبل خبیر اكتواري مستقل. ٣١من مخصص المطالبات تحت التسویة وإعتمادة كما في 
 

 االستمراریةمبدأ . ٤
ملیون لایر سعودي) ، مما أدى  ٢٨٬٤م: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي ( ٦٢خالل السنة الحالیة ، تكبدت الشركة خسارة صافیة قدرھا 

م ، بلغت ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي). كما في  ٢٩٫٣م: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي ( ٩١٫٣إلى خسائر متراكمة قدرھا 
 ٪٤٣ة الشركة وكما في نفس التاریخ ، بلغت نسبة مالء).  ٪١٩٫٥٢م: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١من رأس مالھا ( ٪٦٠٬٨٣الخسائر المتراكمة للشركة 

). تشیر ھذه األحداث والظروف إلى عدم یقین جوھرى حول قدرة الشركة على االستمراركمنشأة على أساس مبدأ ٪١٠٩م : ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(
دارة إضافة لذلك ، نفذت اإل .استراتیجیات متعددة تتضمن خیار االندماج أیًضا أخذت في االعتبارواالستمراریة. ومع ذلك ، فقد خططت الشركة 

  أیًضا توقعات مالیة بناًء على االستراتیجیات المستقبلیة للشركة والتي تشمل ضخ رأس مال. 
قامت إدارة الشركة بتقییم قدرتھا على االستمرار كمنشأة مستمرة وھي مقتنعة بأن عملیات الشركة ستستمر في المستقبل  أعاله،بناًء على ما ورد 

إذا  وبة،مطلقد تكون  سویاتالمالیة على أساس مبدأ االستمراریة وال تتضمن أي ت القوائمتم إعداد  وعلیھ،المنظور في ظل سیر األعمال العادي. 
 قادرة على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة. كانت الشركة غیر

 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٢٨ - 

 وما في حكمھالنقد  -٥

 یشتمل النقد وما في حكمھ على ما یلي :
 عملیات التأمین 
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 ألف لایر سعودي 
    

 ١٣٬٦٤١  ٤٩٬٩٥٩ نقد لدى البنوك وفي الصندوق 
    

 ١٣٬٦٤١  ٤٩٬٩٥٩ 

  
 عملیات المساھمین 
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 ألف لایر سعودي 
    

 ٧٩  ٧٩ نقد لدى البنوك 
 ١٠١٬٥٠٦  ١٠٩٬١١٤ االقتناءأشھر من تاریخ  ٣المستحقة خالل  ودائع المرابحة

    

 ١٠١٬٥٨٥  ١٠٩٬١٩٣ 
    

 ١١٥٬٢٢٦  ١٥٩٬١٥٢ اإلجمالي

 

یتجاوز  ال تاریخ استحقاق أصلي االحتفاظ بالودائع لدى بنوك تجاریة في المملكة العربیة السعودیة وھذه الودائع مقیمة بالریال السعودي ولھا یتم
 شھور.  ثالثة

 
 قصیرة األجل  ودائع مرابحة -٦
 

: م٢٠٢٠لایر سعودي ( الف ٧٧٬٩٠٨. بلغ رصید الودائع مبلغ سنةاقل من ولھا تاریخ إستحقاق محدد یزید عن ثالثة أشھر إن ودائع المرابحة 
تستحق عمولة  ،م٢٠٢١دیسمبر ٣١ . كما فيودي في المملكة العربیة السعودیةبالریال السع الودائع محتفظ بھالایر سعودي)، تلك  الف ٤٠٬٠٦٨

 .)%٣٫٣الى  %١٫٢: من م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١( %٠٬٩٢الى  % ٠٬٨٥من  ھاتتراوح أسعارعلى ھذه الودائع 
 

  
 ، صافي مدینة ـ أقساط تأمین ٧
 

 مما یلي: المدینة منالتأمین  قساطا تتكون
 

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 ألف لایر سعودي 

 ٣٢٬١٢٢  ٤٦٬٩٥٤ وثائق التأمین حملة 

 ١١٬١٨٤  ٢٨٬٢٠٩ وسطاء ووكالء
 ٢٥٬٤٨١  ٦٠٣ )٣٢ف ذات عالقة (ایضاح اطرا

 ٦٨٬٧٨٧  ٧٥٬٧٦٦ 
 )١٩٬٦٧١(  )١٧٬٢٨٠( مشكوك في تحصیلھامخصص ذمم مدینة 

    

 ٤٩٬١١٦  ٥٨٬٤٨٦ أقساط تأمین مدینة ، صافي
 

: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي ( ٢٨٬٢مبلغ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١من الوسطاء والوكالء في المدینة المستحقة أرصدة أقساط التأمین بلغت 
 والوكالء. الوسطاءملیون لایر سعودي) مستحقة في النھایة من العمالء المؤمن علیھم من خالل  ١١٬١٨

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

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 ألف لایر سعودي 

 ٢٣٬٢٩٠  ١٩٬٦٧١ الرصید في بدایة السنة

 )٣٬٦١٩(  )٢٬٣٩١( خالل السنة عكس مخصص
 ١٩٬٦٧١  ١٧٬٢٨٠ الرصید في نھایة السنة

 
 
 
 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني
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 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٢٩ - 

 
 (تتمھ) –، صافي مدینة ـ أقساط تأمین ٧
 

 الناشئة عن عقود التأمین: المدینة وفیما یلي تقادم المبالغ المستحقة غیر المنخفضة القیمة من أقساط التأمین
 

  
 
 
 

تجاوزت 
االستحقاق 

ولم 
تنخفض                    

 
 
 

 تجاوزت االستحقاق وانخفضت قیمتھا
  

 
 

 االجمالي

  
 تتجاوز لم

االستحقاق 
لم و

تنخفض 
 قیمتھا

 
 
 

حتى ثالثة 
 أشھر

 

 
 
 

أكثر من ثالثة أشھر 
 وحتى ستة أشھر

 

 
أكثر من ستة 
أشھر وحتى 

أثنى عشر 
 شھًرا

 

 
 
 

أكثر من أثنى 
 عشر شھًرا

  

 ألف لایر سعودي 
 

 ٥٨٬٤٨٦  ٤٬٩٣٨  ٤٬٥٣٩  ٥٬٤٠١  ٢٥٬٧٦٩ ١٧٬٨٣٩ ٢٠٢١دیسمبر ٣١
 ٤٩٫١١٦  -  ٢٫٨١٣  ٩٫٦٥٩  ١٦٫٦٦٤ ١٩٫٩٨٠ ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

 
لم  ن ثالثة أشھر تعتبر متأخرة ولكنرصدة أكثر ماألمعرضة لخسارة اإلنخفاض في القیمة.  غیر متأخرة وغیرثالثة أشھر  حتى رصدةتعتبر األ

 تنخفض قیمتھا. من المتوقع أن تكون المستحقات غیر منخفضة القیمة، على أساس الخبرة، قابلة لالسترداد بالكامل. لیس من ممارسات الشركة
 الحصول على ضمانات على المستحقات.

 
: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١( ٢٠٢١دیسمبر  ٣١من الرصید كما في  ٪٤٤فیما یتعلق بأقساط التأمین المستحقة، فإن عشرة عمالء رئیسیین یمثلون 

٣٨٬٩٪( 
  
 مدینةالتأمین ال معیديذمم  -٨
 

 :على التاليالمدینة معیدي التأمین تشتمل ذمم 
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 ألف لایر سعودي 

 ٦٬٩٩١  - ذمم معیدي التأمین مدینة 

 )٦٬٨٠٠(  - مدینة مشكوك فیھا معیدي تأمین مخصص ذمم

 ١٩١  - ، صافيمدینةتأمین معیدي ذمم 
 
 كانت على النحو التالي: السنةخالل المدینة معیدي التأمین الحركة على مخصص ذمم   
 

 ٢١٢٠   ٢٠٢٠  

 ألف لایر سعودي 

 ٣٬٠٠٠  ٦٬٨٠٠ الرصید في بدایة السنة

)٢٣٠( عكس مخصص مقابل ذمم معیدي التأمین المدینة    - 
 ٣٬٨٠٠  )٦٬٥٧٠( خالل السنة المشطوب

 ٦٬٨٠٠  - السنةالرصید في نھایة 
 

 االستثمارات -٩
 

 عملیات المساھمین : تم تصنیف االستثمارات على النحو التالي

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 ألف لایر سعودي 

 ٨٬٠٤٧  ١٬٦٦٨ بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلمصنفة استثمارات 

 ٦٠٬٣٢٩  - استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
 ٦٨٬٣٧٦  ١٬٦٦٨ 

 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٣٠ - 

 
 (تتمھ) – االستثمارات -٩
 

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

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
 ألف لایر سعودي 

 ١٢٬٧٨٠  ٨٬٠٤٧ الرصید االفتتاحي

 -  ٤٢ من االستثمارات  األرباح المحققة
 )٤٬٩١٩(  )٦٬٦٥٨( إستبعادات خالل السنة

 ١٨٦  ٢٣٧ من االستثمارات األرباح غیر المحققة
 ٨٬٠٤٧  ١٬٦٦٨ الرصید النھائي

    
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 ألف لایر سعودي 
 ٧٬٢٧٥  ٦٦٤ صندوق البدر للمرابحة

 ٧٧٢  ١٬٠٠٤ الصندوق السعودي الفرنسي الخلیجي للطروحات األولیة

 ٨٬٠٤٧  ١٬٦٦٨ 
 

   فیما یلي الحركة في االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق:
  عملیات المساھمین

٢٠٢١  ٢٠٢٠  

  الف لایر سعودي

 الرصید االفتتاحي ٦٠٬٣٢٩  ٦٠٬١٧٠
 االستحقاق حتى تاریخاستثمارات محتفظ بھا األرباح المحققة من  ٥٬٢١٨  -

 ، صافي االستحقاق حتى تاریخإطفاء استثمارات محتفظ بھا  ٢١٣  ١٥٩
 إستبعادات خالل السنة )٦٥٬٧٦٠(  -

 الرصید النھائي -  ٦٠٬٣٢٩

 
 تكالیف إقتناء وثائق تأمین مؤجلة -١٠
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 ألف لایر سعودي عملیات التأمین

 ٢٬٨٥١  ٣٬٢٣٠ في بدایة السنة الرصید 

 ٦٬٢٩٥  ١١٬٢٩٨ المدفوع خالل السنة

 )٥٬٩١٦(  )٧٬٦٠٢( السنةالمطفأ خالل 

 ٣٬٢٣٠  ٦٬٩٢٦ الرصید في نھایة السنة
 

 

صافي ،موجودات غیر ملموسة -١١  
 

 

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ عملیات التامین
 الف لایر سعودي 

    التكلفة
 ٢٢٬٨١١  ٢٣٬٢٦٦ الرصید في بدایة السنة

 ٤٥٥  ٣٠٨ إضافات خالل السنة
 ٢٣٬٢٦٦  ٢٣٬٥٧٤ الرصید في نھایة السنة

    

    اإلطفاء :
 ٢١٬٧٠٥  ٢٢٬١٨٤ الرصید في بدایة السنة

 ٤٧٩  ٤٩١ المحمل خالل السنة
 ٢٢٬١٨٤  ٢٢٬٦٧٥ الرصید في نھایة السنة

 ١٬٠٨٢  ٨٩٩ دیسمبر ٣١صافي القیمة الدفتریة كما في 
 

 عملیات التأمین. لمنفعةتستخدم والتي  اآلليالحاسب ملموسة بشكل أساسي من برامج الالموجودات غیر تتكون 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٣١ - 

 
 صافي ،الممتلكات والمعدات -١٢

 
 
 

 االیجار عقود -١٣
 صافي  ،أصول ستخدامحق ا ١-١٣

 
 ٢١٢٠   ٢٠٢٠  

 ألف لایر سعودي مباني 
    التكلفة:
ینایر  ١في الرصید   ٣٬٧٨٤  - 

خالل السنة االضافات  ٣٬٧٨٤  ١٬٧٠٢ 

دیسمبر  ٣١في الرصید   ٣٬٧٨٤  ٥٬٤٨٦ 
    

:االستھالك المتراكم     
 -  ٢٬٧٤٣  ینایر  ١في الرصید 

خالل السنة  االضافات  ١٬٠٤١  ٢٬٠٦٤ 

 ١٬٠٤١  ٤٬٨٠٧  دیسمبر  ٣١في الرصید 

 ٢٬٧٤٣  ٦٧٩ صافي القیمة الدفتریة 

 
 إلتزامات عقود اإلیجار ٢-١٣

 
 ٢١٢٠   ٢٠٢٠  

 ألف لایر سعودي 
 -  ٢٬٢١٨  ینایر  ١في الرصید 

 ٣٬٧٨٤  ١٬٧٠٢ إضافات خالل السنة 

 ٤٩  ٣٣ تكالیف تمویلیة 

خالل السنة  مدفوعات  )١٬٦١٥(  )١٬٧٠٣(  

دیسمبر  ٣١في  الرصید  ٢٬٢١٨  ٢٬٢٥٠ 
 
 
 
 
 
 
 

  المجموع

 اثاث وتجھیزات
مكتبیة ومعدات   سیارات  

معدات حاسب 
  آلي

تحسینات على 
المستأجرة المباني  

 عملیات التأمین

 التكلفة : الف لایر سعودي
٢٠٢٠ینایر  ١الرصید في  ٤٬٦٩٢  ١٠٬٨٦٢  ٤٤٩  ٢٬٦٣٢  ١٨٬٦٣٥  

 إضافات خالل السنة -  ٨١١  -  -  ٨١١
٢٠٢٠ دیسمبر ٣١ في الرصید ٤٬٦٩٢  ١١٬٦٧٣  ٤٤٩  ٢٬٦٣٢  ١٩٬٤٤٦  

 إضافات خالل السنة -  ٤٧١  -  -  ٤٧١
)٣٠٩(   -  )٣٠٩( خالل السنة ستبعاداتإ -  -    

١٢٢٠دیسمبر  ٣١الرصید في  ٤٬٦٩٢  ١٢٬١٤٤  ١٤٠  ٢٬٦٣٢  ١٩٬٦٠٨  
          

: المتراكم االستھالك           

٢٠٢٠ینایر  ١الرصید في  ٤٬٥٢٠  ٩٬٤٢٠  ٢٩٧  ٢٬٠٠٦  ١٦٬٢٤٣  

 المحمل على السنة ١٦٧  ٥٧٥  ٧١  ٢١٧  ١٬٠٣٠
٢٠٢٠ دیسمبر ٣١ في الرصید ٤٬٦٨٧  ٩٬٩٩٥  ٣٦٨  ٢٬٢٢٣  ١٧٬٢٧٣  

 المحمل على السنة ٥  ٨٣٥  ٣٦  ٢١٤  ١٬٠٩٠
)٢٧٨(   -  )٢٧٨( خالل السنة ستبعاداتإ -  -    

٢١٢٠دیسمبر  ٣١الرصید في  ٤٬٦٩٢  ١٠٬٨٣٠  ١٢٦  ٢٬٤٣٧  ١٨٬٠٨٥  

 صافي القیمة الدفتریة :         

١٢٠٢دیسمبر  ٣١ -  ١٬٣١٤  ١٤  ١٩٥  ١٬٥٢٣  

٢٬١٧٣ 
 

٤٠٩ 
 

٨١ 
 

١٬٦٧٨ 
 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ ٥  



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٣٢ - 

 
 الودیعة النظامیة -١٤

 

ً لمتطلبات نظام التامین في المملكة العربیة السعودیة  البنك  هددحلدى بنك من رأس مالھا المدفوع  ٪١٥قامت الشركة بإیداع ما یعادل وفقا
 ستحقةھي مھذه الودیعة  على، والعمولة المستحقة البنك المركزي السعوديموافقة  الودیعة غیر متاحة للسحب بدون ھذهان السعودي.  المركزي

ولم تقم الشركة بسحب  ملیون لایر سعودي ١٥٠ بمبلغرأس مالھا  بتخفیض، قامت الشركة م٢٠٢٠ابریل  ٢٢. في لبنك المركزي السعوديل
 ٢٣میة الفائضة. في الودیعة النظاعلى سحب  السعودي البنك المركزيإستلمت الشركة موافقة  ،م٢٠٢٠اكتوبر  ١ وفي ،الفائض من الودیعة

: ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي ( ٢٢٫٥ مبلغ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١الودیعة النظامیة كما في رصید إن  قامت الشركة بسحب الفائض. ،م٢٠٢٠نوفمبر 
  ملیون لایر سعودي). ٢٢٬٥

 

 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى -٥١
 

٢١٢٠  ٢٠٢٠  

لایر سعودي الف عملیات التامین  
    

 مبالغ مدفوعة مقدماً  ١٬٠٣٢  ٢٬٩٦٨

 تكالیف وسطاء تأمین مؤجلة ٣٬٧٨١  ٨٩٩
 موردون دفعات مقدمة ٥٨١  ٤٧٣

المدینة ضریبة المدخالت على القیمة المضافة ١٨٧  ٧٠  

 أخرى ٥٬٠٧٢  ١٬٥٤٦
١٠٬٦٥٣  ٥٬٩٥٦  

      
 

٢١٢٠  ٢٠٢٠   

المساھمینعملیات  الف لایر سعودي  
  

 إیرادات مستحقة ٩٨٦  ٨٢٤
٩٨٦  ٨٢٤  

 اإلجمالي ١١٬٦٣٩  ٦٬٧٨٠
 
 

 احتیاطیات فنیة -١٦
 

 صافي المطالبات واالحتیاطیات تحت التسویة١-١٦
 

 تشتمل المطالبات واالحتیاطات تحت التسویة على ما یلي: ٢٠٢١  ٢٠٢٠

  الف لایر سعودي
 التسویةالمطالبات تحت  ٤٦٬٨٠٦  ٣٩٬٣٠٧

 مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا  ١٥٬٧٤٥  ١٢٬٩٧٤

٦٢٬٥٥١  ٥٢٬٢٨١  
 احتیاطي عجز أقساط التامین ٣٤٬٥٢٧  ١٤٬٥٤٥

 أخرىاحتیاطیات فنیة  ٣٩١  ٣٢٦
٩٧٬٤٦٩  ٦٧٬١٥٢  

 یخصم : 
 حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة -  )١١٩(
 المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھاحصة معیدي التأمین من  -  -
)١١٩(  -  

 صافي المطالبات واالحتیاطیات تحت التسویة  ٩٧٬٤٦٩  ٦٧٬٠٣٣

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٣٣ - 

 
 (تتمة)  احتیاطیات فنیة -١٦
 الحركة في االقساط غیر مكتسبة ٢-١٦

 كانت الحركة في األقساط غیر المكتسبة كما یلي :
 ٢٠٢١ 

 الصافي معیدي التأمین اإلجمالي 
 ألف لایر سعودي 

 ٦٧٬٥٠٤ - ٦٧٬٥٠٤ الرصید في بدایة السنة
 ٢١٨٬٥٠٢ - ٢١٨٬٥٠٢ األقساط المكتتبة خالل السنة

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

    
 ٢٠٢٠ 
 الصافي معیدي التأمین اإلجمالي 
 سعودي ألف لایر 

 ٧٥٬٩٢٠ - ٧٥٬٩٢٠ الرصید في بدایة السنة
 ١٦٥٬٨٧٤ - ١٦٥٬٨٧٤ األقساط المكتتبة خالل السنة

 )١٧٤٬٢٩٠( - )١٧٤٬٢٩٠( األقساط المكتسبة خالل السنة
 ٦٧٬٥٠٤ - ٦٧٬٥٠٤ الرصید في نھایة السنة

 
 محتملةالتزامات لاالو التعھدات -٧١
 یلي: فیمالشركة لتزامات لالاالتعھدات و تتمثلأ. 
 

٢٠٢١  ٢٠٢٠  

  الف لایر سعودي

 خطابات ضمان -  ١٢٬٥٤٥
 اإلجمالي -  ١٢٬٥٤٥

 
ھئیة الزكاة  لصالحملیون لایر سعودي  ١٢٫٥٤٥م : ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١م (٢٠٢١دیسمبر  ٣١ب.الیوجد لدى الشركة خطابات ضمان كما في 

 ملیون لایر سعودي لدى البنك السعودي البریطاني. ١٤)، كان ھذا الخطاب مغطى بودیعة مرابحھ للشركة بقیمة ٢٤(إیضاح  )والضریبة والجمارك
 
 ال شيء).:م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١م (٢٠٢١دیسمبر  ٣١الیة قائمة كما في لتزامات رأسمأي ا لدى الشركة. لم تكن ج
 

و اد.تمارس الشركة نشاطھا في قطاع التامین وھي معرضة إلجراءات قانونیة ضمن نطاق اعمالھا االعتیادیة في حین انھ من غیر العملي للتنبؤ 
المالي. ز كتحدید النتائج النھائیة لكل االجراءات القانونیة ، فان اإلدارة ال تعتقد ان مثل ھذه اإلجراءات سیؤثر بشكل جوھري على نتائجھا والمر

 الیوجد لدى الشركة أي إجراءات قانونیة كما في تاریخ التقریر.
 
 

 أخرىمصروفات مستحقة ومطلوبات  -١٨
 

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 ألف لایر سعودي 

 ١٥٬٨٨٥  ٣٦٬٤٨٩ ذمم دائنة لمقدمي الخدمة الطبیة

 ١٬٥١٣  ١٬٦٢٩ ذمم دائنة للموردین
 ١٬٧٦٠  ٨٠٦ أتعاب الفحص واالشراف

 ١٦٬٢٩٦  ١٠٬٥٢٨ مستحقةمصروفات 
 ٢٣٩  ٤٬٣٢٧ مصروفات وسطاء تأمین مستحقة

 ٣٣٢  ٤٣٠ مطلوبات اخرى
 ٣٦٬٠٢٥  ٥٤٬٢٠٩ 

 
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة -١٩

 

ً للتقییم االكتواري بموجب طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعة في حین یتم دفع اإللتزامات المستحقة عند  یتم  ستحقاقھا.ایتم إجراء المستحقات وفقا
 یلي:بناء على قیمتھا الحالیة كما  االعتراف بالمبلغ في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزامات خالل السنة

 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٣٤ - 

 
 (تتمھ) – مخصص مكافأة نھایة الخدمة -١٩
 

 الحركة في إلتزامات المنافع المحددة ١-١٩
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 ألف لایر سعودي
 ٥٬٩٣٤  ٤٬٩٧٠ الرصید في بدایة السنة

 ١٬٢٩٨  ١٬٢٩٦ تكلفة الخدمة الحالیة
 ٢٢٢  ١٨٦ فائدةتكلفة ال

 ١٬٥٢٠  ١٬٤٨٢ المحمل على قائمة الدخل
 )٧٨٤(  ٧٥ المحمل على قائمة الدخل الشامل األخرى

 )١٬٧٠٠(  )٧٤٠( المدفوعة  مكافأة نھایة الخدمة
 ٤٬٩٧٠  ٥٬٧٨٧ النھائيالرصید 

 
 الحالیة اللتزامات المنافع المحددةتسویة القیمة  ٢-١٩
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 ألف لایر سعودي
 ٥٬٩٣٤  ٤٬٩٧٠ الرصید في بدایة السنة

 ١٬٥٢٠  ١٬٤٨٢ المحمل على قائمة الدخل
 )٧٨٤(  ٧٥ اإلكتواریة من التعدیالت المستندة على الخبرة(االرباح) / الخسارة 

 )١٬٧٠٠(  )٧٤٠( المدفوعة خالل السنة التعویضات
 ٤٬٩٧٠  ٥٬٧٨٧ النھائيالرصید 

 

 االفتراضات االكتواریة الرئیسیة ٣-١٩

 تم استخدام المجموعة التالیة من االفتراضات اإلكتواریة الرئیسیة من قبل الشركة لتقییم إلتزامات المنافع المحددة:
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 %٣٫٩٥  %٣٬١ معدل خصم التقییم

 %٣  %٣ باختالف اعمار الموظفینالمعدل المتوقع للزیادة في مستوى الراتب 

 
 فیما یلي أثر التغیرات في حساسیة القیمة الحالیة إللتزام المنافع المحددة:

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
 ألف لایر سعودي 

    معدل خصم التقییم

 )٥٤٤(  )٦٢٦( %١زیادة بنسبة  -

 ٦٤٧  ٧٤٦ %١إنخفاض بنسبة  -

    المعدل المتوقع للزیادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار

 )٦٤٧(  )٧٣٩( %١زیادة بنسبة  -

 ٥٥٣  ٦٣٢ %١إنخفاض بنسبة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٣٥ - 

 

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة (تتمة) -١٩

 (تتمھ) – االفتراضات االكتواریة الرئیسیة ٣-١٩
 

 الحالیة إللتزام المنافع المحددة:فیما یلي أثر التغیرات في حساسیة القیمة 
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

    معدل خصم التقییم

 )٤٬٤٢٦(  )٥٬١٦١( %١زیادة بنسبة  -

 )٥٬٦١٧(  )٦٬٥٣٣( %١إنخفاض بنسبة  -

    معدل زیادة مستوى الرواتب المتوقع باختالف اعمار الموظفین

 )٥٬٦١٧(  )٦٬٥٢٦( %١زیادة بنسبة  -

 )٤٬٤١٧(  )٥٬١٥٥(  %١إنخفاض بنسبة  -

    معدل الوفیات

 )٤٬٩٦٩(  )٥٬٧٨٥( %٢٠زیادة بنسبة  -

 )٤٬٩٧٠(  )٥٬٧٨٩( %٢٠إنخفاض بنسبة  -

    معدل المسحوبات

 )٤٬٨٦٩(  )٥٬٦٥٠( %٢٠زیادة بنسبة  -

 )٥٬٠٦٢(  )٥٬٩٢٣( %٢٠إنخفاض بنسبة  -
 
 
 
 في المطالبات تحت التسویة واالحتیاطیات الفنیة األخرى الحركة -٢٠

 

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 
 
 

 اإلجمالي
 

المستحق 
من معیدي 

 التأمین
 

 
 

 الصافي
 

 
 

 اإلجمالي
 

المستحق من 
معیدي 
 التأمین

 
 
 

 الصافي
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 

)١١٩(  ٣٩٬٣٠٧ مطالبات تحت التسویة    ١٬٠٣٤(  ٢١٬٤٣١  ٣٩٬١٨٨(   ٢٠٬٣٩٧ 

غیر ومطالبات متكبدة 
عنھا مبلغ  

٩٤(  ١٨٬٤٩٣  ١٢٬٩٧٤  -  ١٢٬٩٧٤(   ١٨٬٣٩٩ 

احتیاطي عجز أقساط 
 التأمین

١٧٬٣٣٥  -  ١٧٬٣٣٥  ١٤٬٥٤٥  -  ١٤٬٥٤٥ 

أخرىاحتیاطیات فنیة   ١٬٤٦٠  -  ١٬٤٦٠  ٣٢٦  -  ٣٢٦ 

ینایر  ١الرصید في   ١١٩(  ٦٧٬١٥٢(   ١٬١٢٨(  ٥٨٬٧١٩  ٦٧٬٠٣٣(   ٥٧٬٥٩١ 

)١٥٢٬٠٢٤( مطالبات مدفوعة   -  )١٥٢٬٠٢٤(   )١٣٩٬٧٥٢(   ١٣٨٬٧٥٦(  ٩٩٦(  

 ١٥٢٬١٢٢  ١٣  ١٥٢٬١٠٩  ١٦٢٬٤١٤  ١١٩  ١٦٢٬٢٩٥ مطالبات متكبدة

احتیاطي عجز أقساط 
 التامین

٢٬٧٩٠(  ١٩٬٩٨٢  -  ١٩٬٩٨٢(   -  )٢٬٧٩٠(  

)١٬١٣٤(  ٦٤  -  ٦٤ إحتیاطیات فنیة أخرى   -  )١٬١٣٤(  

دیسمبر  ٣١الرصید في   ١١٩(  ٦٧٬١٥٢  ٩٧٬٤٦٩  -  ٩٧٬٤٦٩(   ٦٧٬٠٣٣ 

            

)١١٩(  ٣٩٬٣٠٧  ٤٦٬٨٠٦  -  ٤٦٬٨٠٦ مطالبات تحت التسویة   ٣٩٬١٨٨ 

غیر ومطالبات متكبدة 
عنھا مبلغ  

١٢٬٩٧٤  -  ١٢٬٩٧٤  ١٥٬٧٤٥  -  ١٥٬٧٤٥ 

احتیاطي عجز أقساط 
 التامین

١٤٬٥٤٥  -  ١٤٬٥٤٥  ٣٤٬٥٢٧  -  ٣٤٬٥٢٧ 

 ٣٢٦  -  ٣٢٦  ٣٩١  -  ٣٩١    إحتیاطیات فنیة أخرى  

)١١٩(  ٦٧٬١٥٢  ٩٧٬٤٦٩  -  ٩٧٬٤٦٩ المجموع   ٦٧٬٠٣٣ 
 
 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٣٦ - 

 

 
 الحركة في المطالبات تحت التسویة واالحتیاطیات الفنیة األخرى (تتمة) -٢٠
 

 سنة الحادثللمطالبات ا تحلیل تطور
المتعاقبة بتاریخ  تلكل سنة من السنواوغیر المبلغ عنھا یبین الجدول التالي المطالبات المتكبدة بما في ذلك المطالبات المبلغة والمتكبدة 

مع الدفعات المتراكمة حتى تاریخھ. ان تطور التزامات التأمین یؤدي إلى إمكانیة قیاس قدرة الشركة على تقدیر القیمة  ،كل مركز مالي
طورات ت منتھدف الشركة إلى الحفاظ على احتیاطیات كافیة بخصوص اعمال التأمین لدیھا لكي یتم حمایتھا  ھائیة للمطالبات.الن
وبینما تتطور المطالبات وتصبح التكلفة النھائیة للمطالبات أكثر تأكیدا فإن المطالبات غیر المواتیة  ،مطالبات المستقبلیة غیر المواتیةال

مما ینجم عن ذلك استبعاد االحتیاطیات من سنوات الحوادث المبكرة. ومن اجل الحفاظ على احتیاطیات كافیة تقوم سوف یتم حذفھا 
الشركة بتحویل الكثیر من ھذه االستبعادات الى احتیاطیات سنة الحوادث الحالیة عندما یكون تتطور المطالبات مازال فى بدایتھ وھناك 

 .فة النھائیة للمطالباتعدم تیقن بشكل اكبر یتعلق بالتكل
 

 

 سنة الحادثللمطالبات ا تحلیل تطور
 

م٢٠٢١   
م٢٠١٨  

 
 م٢٠١٩

 
م٢٠٢٠  

 
م٢٠٢١  

 
 سنة الحادث المجموع

 باأللف لایر سعودي  
إجمالي التقدیر لتكالیف 

:المطالبات النھائیة  
 

 

   
 

 
 

 
 

 ١٧٦٬٢٥٧  ١٧٦٬٢٥٧  ١٥٤٬٧٢٦  ٩٣٬٤٩٦  ٢٥٧٬٤١٥  في نھایة سنة الحادث

 ١٤٧٬٤٥٥  -  ١٤٧٬٤٥٥  ٩٣٬٩٩٣  ٢٨٢٬٠٩١  بعد سنة

 ٩٣٬٣٠٢  -  -  ٩٣٬٣٠٢  ٢٧٨٬٩٧٤  بعد سنتین

 ٢٧٧٬١٨٣  -  -  -  ٢٧٧٬١٨٣  بعد ثالث سنوات

التقدیر الحالي للمطالبات 
 المتراكمة

 
٦٩٤٬١٩٧  ١٧٦٬٢٥٧  ١٤٧٬٤٥٥  ٩٣٬٣٠٢  ٢٧٧٬١٨٣ 

المدفوعات المتراكمة حتى 
 تاریخھ

 
)٢٧٦٬٩٦٩(   )٩٢٬٨٤١(   )١٤٤٬٠٢٦(   )١١٧٬٨١٠(   )٦٣١٬٦٤٦(  

 ٦٢٬٥٥١  ٥٨٬٤٤٧  ٣٬٤٢٩  ٤٦١  ٢١٤  مطلوبات في المركز المالي
   

التقدیر لتكالیف  صافي
:المطالبات النھائیة  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ١٧٦٬٢٥٧  ١٧٦٬٢٥٧  ١٥٤٬٧٢٠  ٩١٬٨٥٩  ٢٣٣٬١٥٩  في نھایة سنة الحادث

٩١٤٧٬٤٤  ٩٢٬١٩٠  ٢٥٩٬١٢٢  بعد سنة   -  ٩١٤٧٬٤٤  

٦٩١٬٥١  ٢٥٦٬٣٩٢  بعد سنتین   -  -  ١٦٩١٬٥  

٧٠٩٬٢٥٤  بعد ثالث سنوات   -  -  -  ٧٠٩٬٢٥٤  

التقدیر الحالي للمطالبات 
 المتراكمة

 

٧٠٩٬٢٥٤   ٦٩١٬٥١   ٩١٤٧٬٤٤   ٢٥٧٬١٧٦   ٩٣١٬٦٦٩  

المدفوعات المتراكمة حتى 
 تاریخھ

 

)٢٥٤٬٤٩٥(   )٩١٬٠٥٥(   )١٤٤٬٠٢٠(   )١١٧٬٨١٠(   )٦٠٧٬٣٨٠(  

٩٣٬٤٢  ٤٦١  ٢١٤  مطلوبات في المركز المالي   ٥٥١٬٦٢  ٥٨٬٤٤٧  

  
 القیمة العادلة لألدوات المالیة  -٢١

او یتم دفعھ لتحویل التزام في معاملة تتم بشكل منظم بین مشاركین في السوق في تاریخ  القیمة العادلة ھي السعر الذي یتم الحصول علیھ لبیع اصل

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

 السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام، أو -

 عةً لألصل أو االلتزام في غیاب السوق الرئیسي، في السوق األكثر منف  -
 

 .ا الدفتریة في المعلومات المالیةان القیمة العادلة لألدوات المالیة المعترف بھا في قائمة المركز المالي ال تختلف جوھریاً عن قیمتھ
 
 
 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٣٧ - 

 
 (تتمة)  القیمة العادلة لألدوات المالیة  -٢١

 تحدید القیمة العادلة وتسلسل القیمة العادلة

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

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

ة م: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة أو أسالیب التقییم األخرى التي تستند في جمیع مدخالتھا الھا٢المستوى 

 وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة ، و

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

 أ. القیمة الدفتریة والقیمة العادلة

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

لومات عن القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الغیر مقیمة بالقیمة لألدوات المالیة المقیمة بالقیمة العادلة. وال یتضمن الجدول مع

 العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تعتبر تقریبًا معقوالً للقیمة العادلة.
 القیمة العادلة   

القیمة  عملیات المساھمین
١المستوى  الدفتریة ٢المستوى   ٣المستوى    االجمالي 

 الف لایر سعودي ٢٠٢١ دیسمبر ٣١
      الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة

بالقیمة العادلة من خالل قائمة  المصنفة االستثمارات -
 الدخل 

١٬٦٦٨ - ١٬٦٦٨ - ١٬٦٦٨ 

 ١٬٦٦٨ - ١٬٦٦٨ - ١٬٦٦٨ 

      الموجودات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة
 - - - - - محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقاستثمارات  -
 ٧٧٬٩٠٨ ٧٧٬٩٠٨ - - ٧٧٬٩٠٨   ودائع مرابحة  -

 ٨٧٧٬٩٠  - - ٧٧٬٩٠٨ ٧٧٬٩٠٨ 

 
 

  القیمة العادلة   
 القیمة عملیات المساھمین

 الدفتریة
١المستوى  ٢المستوى   ٣المستوى    اإلجمالي 

 الف لایر سعودي  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة الموجودات المالیة       

 ٨٬٠٤٧ - ٨٫٠٤٧ - ٨٬٠٤٧ بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل المصنفةاالستثمارات -
 ٨٬٠٤٧ - ٨٫٠٤٧ - ٨٬٠٤٧ 

      الموجودات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة
 ٦٠٬٨٧٣ - ٦٠٬٨٧٣ - ٦٠٬٣٢٩   استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق -

 ٤٠٬٠٦٨ ٤٠٬٠٦٨ - - ٤٠٬٠٦٨   ودائع مرابحة  -

 ١٠٠٬٩٤١ ٤٠٬٠٦٨ ٦٠٬٨٧٣ - ١٠٠٬٣٩٧ 
 

 جمیع االستثمارات وودائع المرابحة محتفظ بھا في المملكة العربیة السعودیة ودول مجلس التعاون الخلیجي.
 
 

 القطاعات التشغیلیة  -٢٢

لتوفیر خدمات الرعایة الصحیة ("التأمین الطبي") ویتم تنفیذ جمیع عملیات التأمین الخاصة بالشركة في تقوم الشركة بإصدار عقود التأمین فقط 

 المملكة العربیة السعودیة. وتتم مراقبة عملیات التأمین من قبل اإلدارة تحت قطاع واحد. وبالتالي ال توجد معلومات منفصلة مطلوبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٣٨ - 

 
 مع األطراف ذات العالقة المعامالت -٢٣

, المنشآت المملوكة أو الواقعة تحت سیطرة مشتركة او تتأثر العلیاتتمثل األطراف ذات العالقة في المساھمین الرئیسیین, المدراء, موظفي اإلدارة 

 دارة. فیما یلي تفاصیل معامالتبشكل كبیر بھذه الجھات. یتم اعتماد سیاسات التسعیر وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإل

 :األطراف ذات العالقة الرئیسیین خالل السنة واألرصدة المرتبطة بھا
 

 
 

 ،المنشاة الواقعة تحت سیطرة
سیطرة مشتركة او تتأثر بشكل 
 كبیر من قبل األطراف ذات العالقة

 
 طبیعة المعاملة

 المعامالت للسنة المنتھیة في
 دیسمبر ٣١

 /(دائن) كما فيالرصید مدین 
 دیسمبر ٣١

 م٢٠٢٠ ٢٠٢١ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ 
 ألف لایر سعودي 

 

شركات ( - مجموعة الجفالي
 ١٬٦٤٧ ٦٠٣ ٢٬٩٢٢ ١٬٤٩٧ اقساط تأمین مكتتبة )شقیقة

 - - ١٬٥٥٤ ١٬٢٦٦ المطالبات المدفوعة 

 

 ،شراء معدات
 ،تراخیص ،كمبیوترات
خدمات مركبات و

 - )١٠٤( ٥١٩ ١٥٨ أخرى

 )٩٠( - ٥٨ ٢٨ مدفوعة عمولة 
 -د. سلیمان الفقیھ    مجموعة

 ٨٬٠٣٨ - ٢١٬٢٢٦ - اقساط تأمین مكتتبة )شركات شقیقة(
 )١٬٤٧٩( - ١٨٬٠٠٦ - المطالبات المدفوعة 

 ١٥٬٧٩٦ - ٣٣٬٠٢٧ - اقساط تأمین مكتتبة المركز الطبي الدولي
 )٥٬٩٢٣( - ٢٢٬١٧٣ - المطالبات المدفوعة 

 

ر بشكل مباشر أو غی، أنشطة الشركةوتوجیھ ومراقبة تخطیط ین لدیھم السلطة والمسؤولیة عن الرئیسیین ھم األشخاص الذ إن موظفي اإلدارة
 بما في ذلك الرئیس التنفیذي والمدیر المالي للشركة. موظفي االدارة التنفیذیة، ویتألفون من كبار مباشر

 
سنة المنتھیة لل موظفي االدارة التنفیذیةیبین الجدول التالي الرواتب والمكافآت والبدالت السنویة التي حصل علیھا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 :دیسمبر  ٣١في 
 

٢٠٢١  ٢٠٢٠  

 اإلدارة العلیا الف لایر سعودي

 رواتب ومزایا أخرى ٤٬٠٠٠  ٣٬٧٧٧
 مكافأة نھایة الخدمة ١٤٨  ١٤٠

٤٬١٤٨  ٣٬٩١٧  

 
٢٠٢١  ٢٠٢٠  

 مجلس اإلدارة واللجان الف لایر سعودي

 رواتب ومزایا أخرى ١٬٧٨٨  ١٬٣٨٠
١٬٧٨٨  ١٬٣٨٠  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٣٩ - 

 
 الزكاة وضریبة الدخل -٢٤

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

 
 فیما یلي حركة المخصص خالل السنة:

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 ألف لایر سعودي 
 ١٥٠٬٠٠٠  ١٥٠٬٠٠٠ رأس المال

)٢٩٬٢٧٣( أحتیاطیات، الرصید االفتتاحي للمخصصات وتعدیالت أخرى    )٨٦٠(  

)٢٬٤٢٢( الرصید الدفتري للموجودات طویلة االجل    )٣٬٢٥٥(  

 ٣٠٬٥٢٤  ٣٩٬٩٦٤ مخصصات 

)٢٢٬٥٠٠( استثمارات    )٢٢٬٥٠٠(  

)٣٬٢٣٠(  - مین مؤجلةأتكالیف اقتناء وثائق ت  

)٦٥٬٣٠٠( صافي التعدیالت ( خسارة) الدخل للسنة    )٣٠٬٠٤٦(  

 ١٢٠٬٦٣٣  ٧٠٬٤٦٩ األساس الزكوي 
 

صص للوائح المالیة ذات الصلة. كانت الحركة في مخوفقًا بعض التسویات بشكل رئیسي إلى والوعاء الزكوي  بین الربح المحاسبي  ات تعود الفروق
 :الزكاة للسنة كما یلي

 
 الحركة في المخصص خالل السنة 

 

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 ألف لایر سعودي 
 ١٥٬٤٩٨  ١٢٬٠٠٠ ینایر  ١الرصید، في 

)٥٬٢٩٨(  ٢٬٤٧٥ المخصصات / (عكس) التعدیالت خالل السنة  

 ١٬٨٠٠  ١٬٥١٢ المكون خالل السنة 

)٣٬٤٩٨(  ٣٬٩٨٧ إجمالي المخصص المحمل على قائمة الدخل  

)٢٬٧٣٧( المدفوع خالل السنة    - 
 ١٢٬٠٠٠  ١٣٬٢٥٠ دیسمبر ٣١الرصید في 

 
 مالقوائلم یتم تكوین مخصص لضریبة الدخل في  وفي السنوات السابقة م،٢٠٢١دیسمبر  ٣١حیث تكبدت الشركة خسارة خالل السنة المنتھیة في 

 .المالیة
 

 الوضع الزكوى -ب
 

 .م٢٠١٤تم إنھاء وسداد الربوطات الزكویة حتى عام وم ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ في لسنة المنتھیةللسنین حتى ا االقرارات الزكویةقدمت الشركة 
 

ملیون  ٩٫٤٩ بمبلغ إضافي زكاة  وطالبت فیھ بمبلغ ٢٠١٨إلى  ٢٠١٥ من للسنواتربط  بإصدار("الھیئة") والضریبة والجمارك  ھیئة الزكاةقامت 
م ٢٠١٩ تزال اإلقرارات الزكویة والضریبة لعامي الللتقییم.  الھیئةوتنتظر الشركة مراجعة  الھئیةالشركة اعتراضھا على تقییم  قدمتلایر سعودي. 

 م تحت المراجعة من قبل الھیئة. ٢٠٢٠و
 

 . تخضع انظمة الزكاة إلى تفسیراتةالمعمول بھا في المملكة العربیة السعودیتم احتساب الوعاء الزكوي استناداً إلى فھم الشركة ألنظمة الزكاة 
من المساھمین بینما  %٨١مختلفة والربوط التي ستصدرھا الھیئة قد تختلف عن االقرارات الزكویة المقدمة من قبل الشركة. وتطبق الزكاة على 

 من المساھمین. %١٩على  ضریبة الدخلتطبق 
 

 رأس المال -٢٥
ملیون لایر سعودي مقسمة  ١٥٠ملیون لایر سعودي إلى  ٣٠٠أوصى أعضاء مجلس اإلدارة بخفض رأس مال الشركة من  ،٢٠٢٠ینایر  ١٨في 
ان شعب ٢٩(االجتماع الثاني) المقام بتاریخ  اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة خاللعن الخسائر المتراكمة.  بالتعویضملیون سھم  ١٥إلى 

وافق المساھمون في الشركة على ھذه التوصیة وما یتبعھا من تغییرات في القوانین الداخلیة للشركة. فبالتالي  ،٢٠٢٠أبریل  ٢٢فق ھـ الموا١٤٤١
ملیون لایر سعودي. تم خفض رأس المال عن طریق خصم سھم واحد لكل سھمین مملوكة  ١٥٠لى رأس المال والخسائر المتراكمة إ تخفیضتم 

قف رأس المال من أجل ان یتماثل مع قوانین الشركة. لم یكن ھناك اي آثار رأس المال ھوا إعادة بناء موتخفیض ھدف من من قبل المساھم. ال
 لخفض رأس المال على التزامات الشركة المالیة. 

 ١٠ملیون سھم بقیمة  ١٥ملیون لایر سعودي مقسم إلى  ١٥٠ ھورأس المال المصرح بھ والمشترك والمدفوع للشركة  ،٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في 
  لایر سعودي للسھم الواحد.

 
 االحتیاطي النظامي -٢٦

من صافي الدخل  %٢٠سوف یتم تخصیص  ،السعودیة من القوانین المنظمة لقطاع التأمین في المملكة العربیة ٧٠فقًا لما تنص علیھ المادة و
من رأس المال المدفوع. لم یتم تكوین  %١٠٠للمساھمین (بعد خصم الخسائر المقدمة) كـاحتیاطي نظامي إلى أن یصل ھذا االحتیاطي إلى 

  لخسائر الشركة.احتیاطي خالل السنة نتیجة 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٤٠ - 

  
  إدارة رأس المال -٢٧

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

 تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تحدید أوجھ القصور بین مستویات رأس المال المصرح بھا والمطلوبة على أساس منتظم. یتم
التغیرات في ظروف السوق والمخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على إجراء تعدیالت على مستویات رأس المال الحالیة في ضوء 

الشركة  نھیكل رأس المال أو تعدیلھ ، یمكن أن تقوم الشركة بتعدیل مبلغ التوزیعات المدفوعة للمساھمین أو إصدار أسھم. في رأي مجلس اإلدارة، إ
  مفروضة خارجیا خالل الفترة المالیة المذكورة.قد أوفت بمتطلبات االلتزام المتعلقة برأس المال ال

 

من خالل إجراء اختبار اإلجھاد ١٩-قامت إدارة الشركة، من خالل تحلیل االحتماالت المختلفة كما ھو مطلوب من قبل المنظم ، بتقییم وباء كوفید
قیة وما ، ومخصصات األقساط المتبونسبة الخسارة منذ بدایة العامن، ، وزیادة تكلفة الموظفی: زیادة أقساط التأمین اإلجمالیةلمتغیرات مختلفة مثل

لتوقعات اإلى ذلك. وما یرتبط بذلك من تأثیر على اإلیرادات والربحیة ونسبة الخسارة ونسبة المالءة المالیة. وكما ھو الحال مع أي توقعات، فإن 
النتائج الفعلیة عن تلك المتوقعة. نظًرا ألن الوضع متغیر وسریع التطور،  ، قد تختلفلحدوث مدعومة بأحكام وشكوك كبیرة، وبالتاليواحتماالت ا

 ستواصل الشركة إعادة تقییم موقفھا والتأثیر المرتبط بھا على أساس منتظم.
 

 أحداث الحقة -٢٨
ـ الموافق  ١٤٤٣جمادى الثاني  ٠٦ بتاریخ صدر قرار في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة بعدم الموافقة على شروط اتفاقیة  ، ٢٠٢٢ینایر  ٩ھ

 . ٢٠٢١أبریل  ٢٩ھـ الموافق  ١٤٤٢رمضان  ١٧االندماج المبرمة بین الشركة وأمانة في 
 

�ركة الم ٢٠٢٢فبرایر  ٢٨الموافق  ١٤٤٣رجب  ٢٧في ���ائر الش�� ٢٩في  من رأس المال. ٪٥٠تراكمة تتجاوز ، تم إخطار مجلس اإلدارة بأن خس
�ركة في تداول أنھ وفًقا للمادة  ٢٠٢٢مارس  ٠٢الموافق  ١٤٤٣رجب �����على المجلس  جب، ی ٣٤٨وقرار وزارة التجارة رقم  ١٥٠، أعلنت الش
�ائر ، لتقریوًما من تاریخ علمھ ١٨٠الجمعیة العامة غیر العادیة لعقد اجتماع غیر عادي خالل  ةاإلخطار دعویوًما من تاریخ  ٦٠خالل ����ر ا بالخس

�ف من رأس الم��ائر إلى أقل من النص��ھ ، وفقًا ألحكام القانون، إلى الحد الذي تنخفض فیھ الخس��ركة أو تخفض��تزید رأس مال الش�ل اما إذا كانت س
 المدفوع ، أو حل الشركة قبل التاریخ المحدد في نظامھا األساسي. 

 
 في ھذه القوائم المالیة. لأو تعدیخرى منذ نھایة العام  تتطلب اإلفصاح لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة أ اإلدارة،في رأي 

  
 الخسارة للسھم  -٢٩

  .للسنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة والقائمة  للسنةتم احتساب الخسارة للسھم بتقسیم صافي الخسارة ی
 

بة كما ھو مطلوب في معیار المحاس التخفیض في رأس المالتم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي عن الفترة السابقة لیعكس  )أ
 "ربحیة السھم" على النحو التالي: ٣٣الدولي 

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 ألف لایر سعودي 
 ٣٠٬٠٠٠  ١٥٬٠٠٠ ینایر  ١إصدار أسھم عادیة في 

)١٥٬٠٠٠(  -  انخفاض رأس المال تأثیر   

 ١٥٬٠٠٠  ١٥٬٠٠٠ السنة نھایة في الرصید
 

 على النحو التالي: والمخفضةیتم احتساب خسارة السھم األساسیة    )ب
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

  

)٦١٬٩٧٢( (الف لایر سعودي) –صافي الخسارة للسنة    )٢٨٬٤١٣(  

 ١٥٬٠٠٠  ١٥٬٠٠٠ (الف سھم) المتوسط المرجح للعدد األسھم العادیة

 )١٫٨٩(  )٤٬١٣( لكل سھمبالریال السعودي  –والمخفضة خسارة السھم األساسیة 
 

 مصروفات عمومیة وإداریة -٣٠
٢٠٢١  ٢٠٢٠ 

 

 عملیات التامین الف لایر سعودي
  

 تكالیف الموظفین ٢٩٬٨٨٥  ٣٥٬٢١٣
)١٢االستھالك (االیضاح  ١٬٠٩٠  ١٬٠٣٠  

)١١إطفاء (اإلیضاح  ٤٩١  ٤٧٩  

)١-١٣(اإلیضاح اصول إطفاء حق استخدام  ٢٬٠٦٤  ١٬٠٤١  

 مصروفات اإلیجار ٢٦٩  ٢٬٧٦٤

 أتعاب قانونیة ومھنیة ٢٬٩٥٥  ٣٬٣٣٦
 تكالیف إصالح وصیانة ٢٬٣٣٦  ٢٬٧٣٦

 مصروفات تسویق ٣  ١٦٦

 مصروفات أخرى ٤٬٥٤٠  ٥٬٤٣٠

٤٣٬٦٣٣  ٥٢٬١٩٥  

 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٤١ - 

  
 (تتمة)  مصروفات عمومیة وإداریة -٣٠

 

٢١٢٠  ٢٠٢٠  

 

 عملیات المساھمین الف لایر سعودي
    

 أتعاب قانونیة ومھنیة ١٬٨٢١  ١٬٥٢٥
 مصروفات متعلقة باالستثمار ٣١٣  ٣٣٠

 اشتراكات ٣٧٩  ٣٣٨
 اتعاب لجان ١٬٧٨٨  ١٬٣٨٠

 أخرى ١٤  ٤٩
٤٬٣١٥  ٣٬٦٢٢  

٤٧٬٩٤٨  ٥٥٬٨١٧  
 

 إدارة المخاطر -٣١
 

لك القیاس والمراقبة والھدف من ذ ،المخاطر في نشاطات الشركة بشكل متأصل ولكن تدار عن طریق عملیات التحدید المستمرة تنطوي
عملیات إدارة المخاطر تكون جوھریة في نمو الشركة علماً بأن أي فرد في الشركة یتحمل المسؤلیة  ھو تحدید الخطر والسیطرة علیھ.
حدود اختصاصاتھ ومسؤلیتھ. تتمثل سیاسة الشركة في مراقبة مخاطر االعمال من خالل عملیات في تجاه المخاطر التى تتعرض لھا 

 التخطیط االستراتیجي.
 

 سوق والخبرات المتوفرة على المخاطر المتأصلة التي تتعرض لھا الشركة.اإلستراتیجیة تأثیر ظروف ال تدرس
 

 ھیكل إدارة المخاطر
 مجلس االدارة

 إن مجلس اإلدارة مسؤول عن النھج الشامل إلدارة المخاطر والموافقة على استراتیجیات ومبادئ إدارة المخاطر.
 

 لجنة التدقیق
ریر ایتم تعیین لجنة التدقیق من قبل مجلس اإلدارة. تساعد لجنة التدقیق المجلس في القیام بمسؤولیاتھ فیما یتعلق بتقییم جودة وسالمة التق

مراجعة الحسابات وسالمة الضوابط الداخلیة للشركة. یتم تلخیص المخاطر التي تواجھھا الشركة والطریقة و ،إدارة المخاطر المالیة،
 تم بھا تخفیف ھذه المخاطر من قبل اإلدارة أدناه.التي ی

 

 مخاطر التأمین 
ان المخاطر الناتجة عن عقد التأمین تمثل مخاطر وقوع حادث ما مؤمن علیھ مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة عن ذلك 

 ةالحادث. تتمثل المخاطر الرئیسیة التي تواجھھا الشركة بموجب ھذه العقود في المطالبات والمزایا الفعلیة المدفوعة التي تزید عن القیم
طلوبات التأمین. ویتأثر ذلك بتكرار وحجم المطالبات والمزایا الفعلیة المدفوعة اكثر من تلك المقدرة أصالً والتطورات الدفتریة لم

 الالحقة للمطالبات طویلة األجل. وبالتالي فإن الھدف من الشركة ھو ضمان أن تتوفر موارد كافیة لتغطیة المطالبات.

 
 

خالل ضمان أن یتم التغطیة من خالل إعادة التأمین المناسب لتقیید أقصى خسارة مستحقة الدفع تدیر عملیات التأمین ھذه المخاطر من  
 ألي مطالبة فردیة. ال تصدر الشركة سوى عقود قصیرة األجل ال تتجاوز سنة واحدة فیما یتعلق بالمخاطر الطبیة.

 

 مقدار المطالبات ومدى تكرارھا: 
تكرارھا بعدة عوامل. الشركة ال تكفل إال المخاطر الطبیة. تم تصمیم التأمین الطبي لتعویض حاملي الوثائق یمكن أن یتأثر مقدار المطالبات ومدى 

تعب أو إصابة. یتم تقدیم التأمین الطبي بشكل أساسي للعمالء من الشركات ویتم تغطیة عدد كبیر من  ،ن المصاریف المتكبدة في عالج مرضع
عادةً معالجة المطالبات وتسویتھا خالل عام واحد من وقوع الحدث المؤمن. ھذا یساعد على التخفیف من  األشخاص بموجب وثیقة التأمین. یتم

 مخاطر التأمین.
 

 التركیز الجغرافي للمخاطر:
 یة.ودلسعابیة رلعالمملکة اکة في رلشبحاملي وثائق الخاصة ن التأمیطر المخارض لتعیتركز ا

 
 بات واحتیاطیات المطالبات:المراجعة االكتواریة المستقلة للمطال

ؤكد ما إذا كما أنھ ی نموذج المطالبات للشركة وتوقعاتھ،من مخاطر التأمین, تستخدم الشركة مراجع اكتواري مستقل بشكل دوري لیراجع تقلیل لل
 كان الرصید النھائي الحتیاطي المطالبات كافي.

 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٤٢ - 

 
 إدارة المخاطر (تتمة) -٣١

 
 االفتراضات الرئیسیة:

وي أیضا على تكالیف وتحت ت المعلقة, سواء مبلغ عنھا أو ال،المصدر الرئیسي لتقدیر عدم الیقین في تاریخ قائمة المركز المالي مرتبط بتقییم المطالبا
قة للقسم في بھوا أن قسم المطالبات للشركة سیتبع طریق مماثل للخبرة السا االساسي تحت االلتزامات المتوقعة،االفتراض  التسویات المتوقعة.

ي كل سنة فومؤثرات تضخم المطالبات وعدد المطالبات ت، وتكالیف معامالت المطالبات، متوسط تكالیف المطالبایشمل إفتراض المستقبل. ھذا 
تغییرات في ال ،واحدةباالضافة إلى استخدام بعد األحكام النوعیة لتقییم مدى اختالف اتجاھات الماضي عن المستقبل. كمثال: تحصل المرة ال حادث.

 والظروف االقتصادیة وبعض العوامل الداخلیة. كما أن األحكام تستخدم أیضا لتقییم مدى العوامل الخارجیة كقرارات المحاكم عوامل السوق،
ن الصادرة من التأمی لتقدیر القیمة الدائنة لحاملي وثائقھائل من الحكم توقعات. إدارة الشركة تحتاج لقدروالتشریعات الحكومیة التي تؤثر على ال

المطالبات حسب عقود التأمین. ھذه التقدیرات یجب أن تكون مبنیة على افتراضات من عدة عوامل التي تحتوي درجات متغیرة من االحكام 
 .في تقدیر االلتزامات المستقبلیة والشكوك. النتائج الواقعیة قد تختلف عن تقدیرات االدارة مما قد یسھم في تغییرات

 
احدة، والتغیرات مرة ول، على سبیل المثال حدوث ھ االتجاھات السابقة في المستقبلاألحكام النوعیة لتقییم المدى الذي قد ال تنطبق علی ستخدامیتم ا

مثل  ةیتم استخدام األحكام كذلك لتقییم مدى تأثیر العوامل الخارجیوالعام تجاه المطالبة والظروف االقتصادیة.  سلوكفي عوامل السوق مثل ال
مخصص ل القرارات القضائیة والتشریعات الحكومیة على التقدیرات. على وجھ الخصوص، یجب عمل تقدیرات لكل من التكلفة النھائیة المتوقعة

 قائمة في  لمطالبات المتكبدة والتي لم یتم اإلبالغ عنھامخصص االمركز المالي والتكلفة النھائیة المتوقعة لقائمة في تاریخ  المسجلة مطالبات ال
 .المركز المالي

 
 االفتراضات: لتحدیدعملیات مستخدمة 

تستخدم ألجل إخراج نتائج ذات تقدیرات محایدة للمخارج المتوقعة.  ،القائمةالعملیة المستخدمة لتحدید االفتراضات لحساب احتیاطي المطالبات 
خذ بعین بطریقة كل حالة على حدى مع األ لوحدھا، تقییمھاالتوقع بشكل مؤكد ألي مطالبات أمر صعب للغایة. كل مطالبة یتم طبیعة العمل تجعل 

والمعلومات المتوفرة من مقدمین الخدمة والنتائج السابقة لحاالت مشابھة. تقدیرات الحالة تراجع بشكل دوري وتحدث  االعتبار ظروف المطالبة،
 لومات جدیدة. كل ما توفرت مع

 
. المعلومات المصاحبة للمطالبة متوفرة فإن وفي ھذه الحالة ل عام یواجھ درجة أكبر من الشكوك،تقدیر المطالبات المتكبدة الغیر مبلغ عنھا بشك

 .)١(د)( ٢لمزید من التفاصیل انظر إیضاح  التأمین،عملیة التقدیر تأخذ بعین االعتبار المطالبات السابقة و تفاصیل برامج معیدي 
 

ومعدل الخسارة  یب كود،فیرجسون، ك -بورنھیوتر للتوقع، مثل السلم التسلسلي،تقدر باستخدام نطاق معیار اكتواري  القائمةالتكلفة النھائیة للمطالبات 
 المتوقع. 

 
 الحساسیات:

االفتراضات الرئیسیة مثل نسبة الخسارة النھائیة مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى یتم إجراء التحلیل أدناه لتحركات محتملة بشكل معقول في 
 ثابتة مما یوضح التأثیر على صافي المطلوبات وصافي الخسارة للسنة.

 

   التأثیر على صافي الخسارة للسنة

  التغیر في االفتراضات الف لایر سعودي

عملیات التامین –معدل الخسارة النھائیة     

٢١٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  ٥ %±       ٨٬٨٦٤ ±  

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  ٥ %± ٨٬٧١٤ ±  
 
 

 مخاطر إعادة التأمین
ة، لكبیرمطالبات ذات القیمة الت أو المطالباامن كبیر لناتج عن حجم المالي ض للخطر التعراجل تقلیل أمن ى، ألخرالتأمین شركات امع ون بالتعا

في ر کبأعاً وتنن ھذه لتأمیدة اعات إتیبارتر فولتأمین. تدة اعااض إألغرى خراف أطرأمع د في عقودي العتیاالعمل ر اطاإفي تدخل الشركة 
 و.ضافیة للنمدرة إقر فوترة، وکبیطر مخان عالمحتملة الناتجة  في مقدار الخسارةلإلدارة بالتحكم تسمح ل، وألعماا

 
شركة لعالوة على ذلك، لتقلیل تعرضھا لخسائر كبیرة من إعسار شركات إعادة التأمین، تقوم الشركة بتقییم الوضع المالي لمعیدي التأمین. لدى ا

 ”..”-AA قیاسيئر لحد معین مع شركة إعادة تأمین دولیة مع تصنیف إتفاقیات تجاوز الخسا
 
 تغطى إتفاقیة إعادة التأمین ھذه جمیع العقود الفردیة والجماعیة الصادرة عن عملیات التأمین في المملكة العربیة السعودیة. 

 
احتیاطي عجز و عنھاغیر المبلغ  سویة والمطالبات المتكبدةإن التعرض لمخاطر االئتمان فیما یتعلق بحصة معیدي التأمین من المطالبات تحت الت

 ألف لایر). ١١٩: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١( الشيأقساط التأمین ھو 
 

 مخاطر اإلطار التنظیمي
 تخضع عملیات الشركة لمتطلبات تنظیمیة في المملكة العربیة السعودیة. وال تنص ھذه اللوائح على الموافقة على األنشطة ورصدھا فحسب، بل

ات متفرض أیًضا بعض األحكام التقییدیة (مثل كفایة رأس المال) لتقلیل مخاطر التقصیر واإلعسار من جانب شركات التأمین في الوفاء بااللتزا
 غیر المتوقعة عند ظھورھا.



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٤٣ - 

 

 إدارة المخاطر (تتمة) -٣١
 إدارة مخاطر رأس المال (المالءة المالیة)

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. یتم وضع ھذه المتطلبات لضمان ھامش مالءة مالیة كافیة. یتم وضع یتم تحدید وتنظیم متطلبات رأس المال 
 أھداف إضافیة من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال السلیمة من أجل دعم أھداف أعمالھا وتعظیم قیم العوائد للمساھمین.

 
وجھ القصور بین مستویات رأس المال المصرح بھا والمطلوبة على أساس منتظم. یتم إجراء تدیر الشركة متطلبات رأس مالھا من خالل تقییم أ

 تعدیالت على مستویات رأس المال الحالیة في ضوء التغیرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة.
 

 تلخص المعلومات التالیة الحد األدنى لرأس المال التنظیمي للشركة:

٢٠٢٠   ٢١٢٠   

لایر سعودي الف   

المال النظامي رأس الحد األدنى من ١٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠  
 

 مخاطر السوق
ر السوق یتغیر نتیجة تغیرات في سعر السوق. مخاط الذيالقیمة العادلة للتدفق النقدي المستقبلي لألدوات المالیة  في تذبذبمخاطر السوق تتمثل 

 ر السعر). (خط سعر السوقو ،(خطر نسبة الفائدة)معدالت الفائدة للسوق  ،(خطر السوق) األجنبیةمعدالت تحویل العمالت تتكون من ثالثة أنواع: 
 

غ للجنة یسیاسة الشركة في إدارة المخاطر تضع التقییم والعزم في مخاطر السوق للشركة. یتم مراقبة التماثل مع السیاسة وفي حال خرقھا یتم التبل
 .ئمة وأي تغیرات في طبیعة المخاطرالسیاسة بشكل دوري للمالالمخاطر في الشركة. یتم مراجعة 

 
وأن  امات معنیة لحاملي وثائق التأمین،لتأكید أن الموجودات تعزز التز، ھناك إرشادات موضوعة من أجل توزیع الموجودات وحدود للمحفظة

 توقعاتھم.  الموجودات تساعد على توفیر الدخل والمكاسب لحاملي وثائق التأمین لما یتالئم مع
 

س یعطي جللرأس المال المتوفر. في حین أن المیؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن التعرض لمخاطر السوق بشكل عام مراقب لیبقى على مستوى مالئم 
لجنة المخاطر. یقوم الفریق بتجھیز توقعات  ھي من مسؤولیة ة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق،وبعض وظائف إدار توجیھ استراتیجي وأھداف،

یاطات. تتشیر إلى االحتماالت المختلفة للتغیرات في في أحوال السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر. یتم إحالل ھذه المخاطر باالختیار السلیم لالح
ضافة إلى مراقبة العوامل المؤثرة على سوق تحافظ الشركة على محفظة متنوعة وتراقب التطورات ذات العالقة في السوق بشكل مستمر. باال

 االسھم والسكوك, بما في ذلك تحلیل االداء العملي والمالي للمستثمر.
 

 ومخاطر آخرى لسعر السوق. ة،مخاطر نسبة العمول ة،تتكون مخاطر السوق من ثالثة مخاطر: مخاطر العمل
 

 مخاطر سعر السوق
تتعرض عملیات المساھمین لمخاطر السوق فیما یتعلق  أداة مالیة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق.مخاطر أسعار السوق ھي مخاطر تقلب قیمة 

عادلة من خالل الباإلستثمارات المقیمة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الخاصة بھم. إن التغیر في القیمة العادلة لإلستثمارات المقیمة بالقیمة 
ألف  ٤٠٢: ٢٠٢٠ألف لایر سعودي ( ٨٣٬٤مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، سیؤثر على عملیات المساھمین بمبلغ  %٥ قائمة الدخل بنسبة 

 لایر سعودي).
 

 مخاطر نسبة العمولة
لشركة ض اتتعریة. المالتنشأ مخاطر نسبة العمولة من احتمالیة أن تؤثر التغیرات في نسبة العمولة على الربحیة المستقبلیة أو القیمة العادلة لألدوات 

 واإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق. لخاصة بھا ابحة المرائع وداعلى لة لعمونسبة المخاطر 
 

في غضون ثالثة أشھر أو أكثر من ثالثة أشھر، باستثناء الودائع المقیدة التي یلزم  الى نقد ھاتحویلتقوم الشركة بإیداع ودائع المرابحة التي یمكن 
بحیث ال تحصل الشركة على أي عمولة علیھا. تدیر اإلدارة مخاطر نسبة العمولة  السعودیة،االحتفاظ بھا وفقًا للوائح المعمول بھا في المملكة العربیة 

 ت بالعمالت التي یتم بھا إیداع ودائعھا. عن طریق مراقبة التغیرات في نسبة العموال
 

 یتم إدارة االستثمارات المحتفظ بھا حتى االستحقاق من قبل مدیر المحفظة.
 

 دیسمبر: ٣١فیما یلي تفاصیل تواریخ استحقاق الفئات الرئیسیة لألوراق المالیة التي تحمل عمولة في 
 

  المجموع

أكثر من 
  سنة

ثالث أشھر إلى 
  سنة واحدة

من ثالث اقل 
 أشھر

 عملیات المساھمین

 ٢٠٢١ 

٬١٨٧  ودائع مرابحة ١٠٩٬١١٤  ٧٧٬٩٠٨  -  ٠٢٢

 استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق -  -  -  -
٬١٨٧ ١٠٩٬١١٤  ٧٧٬٩٠٨  -  ٠٢٢   

       ٢٠٢٠  

 ودائع مرابحة   ١٠١٬٥٠٦  ٤٠٬٠٦٨  -  ١٤١٬٥٧٤

محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقاستثمارات   -     -  ٦٠٬٣٢٩  ٦٠٬٣٢٩  

١٠١٬٥٠٦  ٤٠٬٠٦٨  ٦٠٬٣٢٩  ٢٠١٬٩٠٣  

 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٤٤ - 

 

 إدارة المخاطر (تتمة) -٣١
 

استحقاق الودائع على أساس الفترة  تاریخ. تم تحدید ٢٠٢٠و ٢٠٢١دیسمبر  ٣١تحمل عمولة كما في  موجوداتلم یكن لدى عملیات التأمین أي 
 المتبقیة، في تاریخ بیان المركز المالي، إلى تاریخ االستحقاق التعاقدي.

 
 دیسمبر: ٣١كما في  فیما یلي نسب العمولة المطبقة على األدوات المالیة التي تدفع علیھا عمولة

٢٠٢١  ٢٠٢٠  

 عملیات المساھمین   

١٫٦٤%   ٧٧٫١% مسجلة بالریال السعوديودائع مرابحة    

٣٫٨٤%  استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق -  
 

 ً  .لم تقم الشركة بإیداع عمالت غیر الریال السعودي, تشمل االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق سندات عمالت محلیة وأجنبیة معا
 

 :ىتغیرات االخرللتغیرات المحتملة في نسب العمولة مع ثبات كافة المتعكس المعلومات التالیة درجة حساسیة عملیات المساھمین 
 

٢٠٢١  ٢٠٢٠  

 عملیات المساھمین ألف لایر سعودي

 زیادة في نسب العموالت بمقدار مائة نقطة أساس      ١٬٨٧٠  ٢٬٠١٩

)٢٬٠١٩(   )١٬٨٧٠(  انخفاض في نسب العموالت بمقدار مائة نقطة أساس 
 

 األجنبیةمخاطر العمالت 
ئیلة ض مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تقلب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تعتقد اإلدارة أن ھناك مخاطر

 ابت مقابلثللخسائر بسبب تقلبات أسعار الصرف حیث أن الشركة تتعامل بشكل أساسي بالریال السعودي وبالدوالر األمریكي. الریال السعودي 
 الدوالر األمریكي.

 
 مخاطر االئتمان

على الوفاء بالتزامھ وتسببھ في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر  مقدرة طرف مامخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم 
ستمر ئتمان ومراقبة المبالغ المستحقة غیر المسددة بشكل ماالئتمان الخاصة بھا فیما یتعلق بالعمالء من خالل اتباع سیاسة الشركة للسیطرة على اال

 من أجل تقلیل تعرض الشركة للدیون المعدومة.
 

ائمة المركز قبالنسبة لجمیع فئات األدوات المالیة التي تحتفظ بھا الشركة، یكون الحد األقصى لمخاطر االئتمان ھو القیمة الدفتریة كما ھو موضح في 
ود. تم دالمالي. یتركز تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشكل أساسي في المملكة العربیة السعودیة. تحتفظ الشركة بالتعرض للمخاطر ضمن الح

 نالئتماطر امخاإدارة لی إکة رلشاتسعی تعیین ھذه الحدود على أساس أنواع التعرضات والتصنیف االئتماني أو الوضع المالي للطرف المقابل. 
رف دة. تدخل الشركة في عقود إعادة تأمین مع أطراف معتسمعة جیوك ذات بندى ئع لوداضع ل وخالن مرى ألخطراف اباألق لخاصة بھا فیما یتعلا

 أو أعلى). أبھا وذات جدارة ائتمانیة (مصنفة حسب الفئة 
 

 یبین الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي
 

٢٠٢١  ٢٠٢٠  

 عملیات التأمین الف لایر سعودي

)٥نقد لدى البنوك (ایضاح رقم  ٤٩٬٩٥٩  ١٣٬٦٤١  

 )٧ صافي (ایضاح رقمأقساط تأمین مدینة،  ٥٨٬٤٨٦  ٤٩٬١١٦

 مدینة تامین معیديذمم  -  ١٩١

 حصة معیدي التامین من المطالبات تحت التسویة -  ١١٩

 مبلغ مستحق من عملیات المساھمین ١٣٩٬٩٠١  ٩٩٬٢٣٠

 ذمم مدینة أخرى ١٨٥  ١٨٥
    

٢٤٨٬٥٣١  ١٦٢٬٤٨٢  
 

 
 

٢٠٢١  ٢٠٢٠  
 عملیات المساھمین الف لایر سعودي

)٥(ایضاح رقم ومافي حكمھ نقد  ١٠٩٬١٩٣  ١٠١٬٥٨٥  

)٦ودائع مرابحة (ایضاح  ٧٧٬٩٠٨  ٤٠٬٠٦٨  

)٩(إیضاح استثمارات  ١٬٦٦٨  ٦٨٬٣٧٦  

)١٤(إیضاح  ودیعة نظامیة ٢٢٬٥٠٠  ٢٢٬٥٠٠  
 ذمم مدینة أخرى ٥٬٥٣١  ٥٬٢٠١

    

٢١٦٬٨٠٠  ٢٣٧٬٧٣٠  



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٤٥ - 

 إدارة المخاطر (تتمة) -٣١
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان
 

 .یبین الجدول التالي معلومات تتعلق بتعرض الشركة لمخاطر االئتمان عن طریق تصنیف الموجودات وفقاً للتصنیف االئتماني للشركات المدینة
) ةتعتبر درجة اإلستثمار ھي أعلى تصنیف ممكن. وفیما یتعلق بالموجودات خارج مدى درجة االستثمار یتم تصنیفھا كدرجة غیر استثماریة (مرضی

 و تجاوزت مدى االستحقاق لكن لم تنخفض قیمتھا. ا
    الدرجة غیر االستثماریة

 

 المجموع
تجاوزت مدة استحقاقھا  

 لكن لم تنخفض قیمتھا
  

 مرضى

  

 درجة استثمار
 الموجودات المالیة لعملیات التأمین

  ألف لایر سعودي

 النقد وما في حكمھ ٤٩٬٩٥٩  -  -  ٤٩٬٩٥٩
صافي، مدینةأقساط تامین  -  ٤٣٬٦٠٨  ١٤٬٨٧٨  ٥٨٬٤٨٦  

تأمین مدینةذمم معیدي  -  -  -  -  

 حصة معیدي التامین من المطالبات تحت التسویة -  -  -  -

 مبلغ مستحق من عملیات المساھمین -  ١٣٩٬٩٠١  -  ١٣٩٬٩٠١

 أرصدة مدینة أخرى -  ١٨٥  -  ١٨٥
٢١٢٠دیسمبر  ٣١كما في  ٤٩٬٩٥٩  ١٨٣٬٦٩٤  ١٤٬٨٧٨  ٢٤٨٬٥٣١  

 
 

 
   الدرجة غیر االستثماریة

 

  المجموع

تجاوزت مدة استحقاقھا لكن 
  لم تنخفض قیمتھا

 

  مرضى

درجة 
 استثمار

 الموجودات المالیة لعملیات
 المساھمین

  الف لایر سعودي

 النقد وما في حكمھ ١٠٩٬١٩٣  -  -  ١٠٩٬١٩٣
 ودائع مرابحة قصیرة األجل ٧٧٬٩٠٨  -  -  ٧٧٬٩٠٨

 استثمارات ١٬٦٦٨  -  -  ١٬٦٦٨
نظامیة ودیعة ٢٢٬٥٠٠  -  -  ٢٢٬٥٠٠  

أخرىذمم مدینة  -  ٥٬٥٣١  -  ٥٬٥٣١  
        

م٢١٢٠دیسمبر  ٣١كما في  ٢١١٬٢٦٩  ٥٬٥٣١  -  ٢١٦٬٨٠٠  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الدرجة غیر االستثماریة
 

 

  المجموع

تجاوزت مدة استحقاقھا 
  لكن لم تنخفض قیمتھا

 

 

  مرضى

 

 

 درجة استثمار

 

 

  ألف لایر سعودي

 النقد وما في حكمھ ١٣٬٦٤١  -  -  ١٣٬٦٤١
 أقساط تامین مدینة، صافي -  ٣٦٬٦٤٤  ١٢٬٤٧٢  ٤٩٬١١٦

مدینة تامین معیديذمم  -  ١٩١  -  ١٩١  

تحت التسویةحصة معیدي التامین من المطالبات  -  ١١٩  -  ١١٩  

 مبلغ مستحق من عملیات المساھمین -  ٩٩٬٢٣٠  -  ٩٩٬٢٣٠

 أرصدة مدینة أخرى -  ١٨٥  -  ١٨٥
        

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  ١٣٬٦٤١  ١٣٦٬٣٦٩  ١٢٬٤٧٢  ١٦٢٬٤٨٢  



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٤٦ - 

 

 إدارة المخاطر (تتمة) -٣١
 

 

)(تتمة مخاطر االئتمان  

 الدرجة غیر االستثماریة
 

 
 
 
  

 

  المجموع

تجاوزت مدة استحقاقھا لكن 
قیمتھالم تنخفض    

 

  مرضى

 

 درجة استثمار
 

  الف لایر سعودي

 النقد وما في حكمھ ١٠١٬٥٨٥  -  -  ١٠١٬٥٨٥
 ودائع مرابحة  ٤٠٬٠٦٨  -  -  ٤٠٬٠٦٨

 استثمارات ٦٨٬٣٧٦  -  -  ٦٨٬٣٧٦
 ودیعة نظامیة ٢٢٬٥٠٠  -  -  ٢٢٬٥٠٠

 ذمم مدینة اخرى -  ٥٬٢٠١  -  ٥٬٢٠١
م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  ٢٣٢٫٥٢٩  ٥٬٢٠١  -  ٢٣٧٫٧٣٠  

 
 مخاطر السیولة

ولة من الالزمة للوفاء بالتزاماتھا المالیة. یمكن ان تنتج مخاطر السی السیولةتتمثل مخاطر السیولة في الصعوبات التي قد تواجھھا الشركة في توفیر 
احتیاجات الشركة من السیولة على اساس شھري وتعمل اإلدارة لغ قریب من قیمتھ العادلة. تتم مراقبة بعدم القدرة على بیع اصل مالي بسرعة بم

، اتوالمعد ممتلكاتعلى التأكد من توفر اموال سائلة كافیة لمقابلة أي التزامات حال نشوئھا. جمیع موجودات الشركة ھي متداولة باستثناء ال
 . الموجودات غیر الملموسة والودیعة النظامیة حیث أنھا غیر متداولة في طبیعتھا

 

جھات ذات مبلغ مستحق ل ،مبلغ مستحق لعملیات التأمین ،ذمم معیدي تأمین دائنة ،تتكون المطلوبات المالیة للشركة من المطالبات تحت التسویة
شھر من تاریخ قائمة المركز  ١٢عالقة وبعض المطلوبات االخرى. جمیع المطلوبات المالیة ال تدفع علیھا عمولة ومن المتوقع أن یتم سدادھا خالل 

 المالي باستثناء مكافأة نھایة الخدمة والتي ھي غیر متداولة في طبیعتھا.
 
 

 ستحقاق الملفات ا
األقساط غیر المكتسبة من التحلیل ألنھا لیست التزامات تعاقدیة. یلخص الجدول أدناه مالمح تواریخ استحقاق المطلوبات المالیة للشركة تم استبعاد 

 بناًء على اإللتزامات التعاقدیة المتبقیة غیر المخصومة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠٢١ 

  المجموع

تاریخ استحقاق ال یوجد 
  ثابت

أكثر من سنة 
 حتى سنة واحدة  واحدة

  ألف لایر سعودي

 المطلوبات المالیة لعملیات التامین       

٩٧٬٤٦٩  -  -  ٩٧٬٤٦٩ 

مطالبات تحت التسویة، مطالبات متكبدة 
 وغیر مبلغ عنھا واحتیاطیات فنیة اخرى

 التزامات عقود اإلیجار ٢٬٢٥٠  -  -  ٢٬٢٥٠
 مخصص الزكاة وضریبة الدخل  ١٣٬٢٥٠  -  -  ١٣٬٢٥٠

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ٤٩٬٣١٥  -   ٥٬٧٨٧  ٥٥٬١٠٢

٥٬٧٨٧       ١٦٨٬٠٧١   -  ١٦٢٬٢٨٤  

 المطلوبات المالیة للمساھمین       
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ٩٬٤٣٩  -  -  ٩٬٤٣٩

٥٬٧٨٧       ١٧٧٬٥١٠  مجموع المطلوبات المالیة ١٧١٬٧٢٣  -  



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٤٧ - 

 

 المخاطر (تتمة) إدارة -٣١
 
 (تتمة) ستحقاق الملفاتا

 
 السیولة مخاطر

ورة أعاله. كال یوجد مطلوبات في تاریخ قائمة المركز المالي مبنیة على أساس التدفقات النقدیة المخصومة وان جمیعھا مستحقة السداد وفق األسس المذ
 ال توجد فروقات بین تاریخ االستحقاق التعاقدي والمتوقع للمطلوبات المالیة للشركة .

 
 مخاطر التشغیل

ا والبنیة التكنولوجی، طر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعملیاتالمخاطر التشغیلیة ھي مخا
خدمات الشركة، ومن العوامل الخارجیة بخالف االئتمان، مخاطر السوق  قدميإما داخل الشركة أو خارجیًا لدى م ،التحتیة الداعمة لعملیات الشركة

شغیلیة من جمیع توالسیولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المقبولة بشكل عام لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر ال
 أنشطة الشركة.

 

تشغیلیة وذلك لتحقیق التوازن بین الحد من الخسائر المالیة والضرر بسمعتھا مع تحقیق ھدفھا االستثماري في یتمثل ھدف الشركة في إدارة المخاطر ال
لمسؤولیة اتولید عوائد للمستثمرین. تقع المسؤولیة الرئیسیة عن تطویر وتنفیذ الضوابط على المخاطر التشغیلیة على عاتق مجلس اإلدارة. تشمل ھذه 

 لتالیة :الضوابط في المجاالت ا
 

 متطلبات الفصل المناسب بین الواجبات واألدوار والمسؤولیات ؛ ·

 متطلبات التسویات ومراقبة المعامالت ؛ ·

 االمتثال للمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األخرى ؛ ·

 ت لمعالجة المخاطر المحددة؛واإلجراءا الرقابیة متطلبات التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة التي تتم مواجھتھا وكفایة الضوابط ·

 المعاییر األخالقیة والتجاریة ؛ و ·

 سیاسات وإجراءات تخفیف المخاطر ·
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠٢٠ 

 حتى سنة واحدة أكثر من سنة واحدة ال یوجد تاریخ استحقاق ثابت المجموع

 ألف لایر سعودي

 المطلوبات المالیة لعملیات التامین       

 مطالبات تحت التسویة واحتیاطیات فنیة أخرى ٦٧٬١٥٢  -  -  ٦٧٬١٥٢

 التزامات عقود اإلیجار ٢٬٢١٨  -  -  ٢٬٢١٨
 مخصص الزكاة وضریبة الدخل ١٢٬٠٠٠  -  -  ١٢٬٠٠٠

 مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى ٣٤٬٦٢٩  -  ٤٬٩٧٠  ٣٩٬٥٩٩

١١٥٬٩٩٩  -  ٤٬٩٧٠  ١٢٠٬٩٦٩  

 المطلوبات المالیة للمساھمین       
٧٧٣٬٥  مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى ٥٬٧٧٣  -  -  

٬٧٧٢١٢١  -  ٤٬٩٧٠  ١٢٦٬٧٤٢  مجموع المطلوبات المالیة 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٤٨ - 

 
 إضافیةمعلومات  -٣٢

 قائمة المركز المالي )أ
 

م٢٠٢٠ دیسمبر ٣١ م٢١٢٠ دیسمبر ٣١    

 

 اإلجمالي
عملیات 
 المساھمین

 

 عملیات التامین
 

 

 اإلجمالي
عملیات 

 المساھمین
 

 عملیات التأمین

 

 

 الموجودات ألف لایر سعودي
 نقد وما في حكمھ ٤٩٬٩٥٩ ١٠٩٬١٩٣ ١٥٩٬١٥٢  ١٣٬٦٤١ ١٠١٬٥٨٥ ١١٥٬٢٢٦

 ودائع مرابحة قصیرة األجل  - ٧٧٬٩٠٨ ٧٧٬٩٠٨  - ٤٠٬٠٦٨ ٤٠٬٠٦٨

مدینة تأمینأقساط  ٥٨٬٤٨٦ - ٥٨٬٤٨٦  ٤٩٬١١٦ - ٤٩٬١١٦  

 ، بالصافي مدینة تأمینذمم معیدي  - - -  ١٩١ - ١٩١

١١٩ - ١١٩  - - - 
حصة معیدي التامین من المطالبات 

 تحت التسویة 

١٠٬٦٥٣ ٩٨٦ ١١٬٦٣٩  ٥٬٩٥٦ ٨٢٤ ٦٬٧٨٠ 

مصروفات مدفوعة مقدماً 
 وموجودات أخرى

مؤجلة تكالیف اقتناء وثائق تامین ٦٬٩٢٦ - ٦٬٩٢٦  ٣٬٢٣٠ - ٣٬٢٣٠  

ستثماراتا - ١٬٦٦٨ ١٬٦٦٨  - ٦٨٬٣٧٦ ٦٨٬٣٧٦  

 مستحق من عملیات المساھمین ١٣٩٬٩٠١ - ١٣٩٬٩٠١  ٩٩٬٢٣٠ - ٩٩٬٢٣٠

 ممتلكات ومعدات  ١٬٥٢٣ - ١٬٥٢٣  ٢٬١٧٣ - ٢٬١٧٣

 موجودات غیر ملموسة ٨٩٩ - ٨٩٩  ١٬٠٨٢ - ١٬٠٨٢

, صافياصول حق استخدام ٦٧٩ - ٦٧٩  ٢٬٧٤٣ - ٢٬٧٤٣  

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

٤٬٥٤٥ ٤٬٥٤٥  - ٤٬٣٧٧ ٤٬٣٧٧ - 
ودیعة  على عمولة مستحقةإیراد 

 نظامیة

٨٢٦٬٤٨٥  ١٧٧٬٤٨١ ٢٣٧٬٧٣٠ ٤١٥٬٢١١  ٢٦٩٬٠٢٦ ٢١٦٬٨٠٠  

)٩٩٬٢٣٠(  - )٩٩٬٢٣٠(   )١٣٩٬٩٠١(  - )١٣٩٬٩٠١(  یخصم : استبعاد العملیات المتداخلة 

 إجمالي الموجودات ١٢٩٬١٢٥ ٢١٦٬٨٠٠ ٣٤٥٬٩٢٥  ٧٨٬٢٥١ ٢٣٧٬٧٣٠ ٣١٥٬٩٨١
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٤٩ - 

 
 (تتمة) إضافیةمعلومات  -٣٢

 المركز المالي (تتمة) ) قائمةأ

 
م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ م٢١٢٠ دیسمبر ٣١    

 اإلجمالي
عملیات 
 اإلجمالي  عملیات التامین المساھمین

عملیات 
  عملیات التأمین المساھمین

 المطلوبات ألف لایر سعودي

٥٣٬٨٦٠ ٣٤٩ ٥٤٬٢٠٩  ٣٤٬٦٢٩ ١٬٣٩٦ ٣٦٬٠٢٥ 
مصروفات مستحقة ومطلوبات 

 أخرى
 أقساط تأمین غیر مكتسبة ١٠٨٬٧٢٧ - ١٠٨٬٧٢٧  ٦٧٬٥٠٤ - ٦٧٬٥٠٤
 المطالبات تحت التسویة ٤٦٬٨٠٦ - ٤٦٬٨٠٦  ٣٩٬٣٠٧ - ٣٩٬٣٠٧
عنھامطالبات متكبدة وغیر مبلغ  ١٥٬٧٤٥ - ١٥٬٧٤٥  ١٢٬٩٧٤ - ١٢٬٩٧٤  

 احتیاطي عجز اقساط التأمین ٣٤٬٥٢٧ - ٣٤٬٥٢٧  ١٤٬٥٤٥ - ١٤٬٥٤٥
 احتیاطیات فنیة أخرى ٣٩١ - ٣٩١  ٣٢٦ - ٣٢٦

 مستحق لعملیات التامین - ١٣٩٬٩٠١ ١٣٩٬٩٠١  - ٩٩٬٢٣٠ ٩٩٬٢٣٠

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة ٥٬٧٨٧ - ٥٬٧٨٧  ٤٬٩٧٠ - ٤٬٩٧٠

 التزامات عقود اإلیجار ٢٬٢٥٠ - ٢٬٢٥٠  ٢٬٢١٨ - ٢٬٢١٨
 الزكاة وضریبة الدخل - ١٣٬٢٥٠ ١٣٬٢٥٠  - ١٢٬٠٠٠ ١٢٬٠٠٠

 
٤٬٣٧٧ 

 
٤٬٣٧٧ 

 
-  

 
٤٬٥٤٥ 

 
٤٬٥٤٥ 

 
- 

الى البنك إیراد عمولة مستحقة 
السعودي المركزي  

٢٦٨٬٠٩٣ ١٥٨٬٠٤٥ ٤٢٦٬١٣٨  ١٧٦٬٤٧٣ ١١٧٬٠٠٣ ٢٩٣٬٤٧٦  

 
)٩٩٬٢٣٠( 

 
)٩٩٬٢٣٠( 

 
- 

 
 
)١٣٩٫٩٠١( 

 
)١٣٩٬٩٠١( 

 
- 

: استبعاد العملیات یخصم
  المتداخلة

 إجمالي المطلوبات ٢٦٨,٠٩٣ ١٨٬١٤٤ ٢٨٦٬٢٣٧  ١٧٦٬٤٧٣ ١٧٬٧٧٣ ١٩٤٬٢٤٦
        

 حقوق المساھمین       
 رأس المال - ١٥٠٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠  - ١٥٠٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠

 الخسائر المتراكمة - )٩١٬٢٤٥( )٩١٬٢٤٥(  - )٢٩٬٢٧٣( )٢٩٬٢٧٣(
 إجمالي حقوق المساھمین - ٥٨٬٧٥٥ ٥٨٬٧٥٥  - ١٢٠٬٧٢٧ ١٢٠٬٧٢٧

٩٣٣ - ٩٣٣  ١٬٠٠٨ - ١٬٠٠٨ 

مكافأة إحتیاطي إعادة قیاس 
 المتعلقة بعملیات التأمین الموظفین

٩٣٣ - ٩٣٣  ١٬٠٠٨ - ١٬٠٠٨  

إجمالي المطلوبات وحقوق  ٢٦٩٬٠٢٦ ٧٦٬٨٩٩ ٣٤٥٬٩٢٥  ١٧٧٬٤٨١ ١٣٨٬٥٠٠ ٣١٥٬٩٨١
 الملكیة

 وااللتزامات المحتملة التعھدات - - -  - ١٢٬٥٤٥ ١٢٬٥٤٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٥٠ - 

 
 (تتمة) إضافیةمعلومات  -٣٢
   قائمة الدخل )ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م٢٠٢١  م٢٠٢٠

 

 اإلجمالي
  

 عملیات المساھمین
  

 عملیات التامین
  

 اإلجمالي

عملیات  
 المساھمین

  

 عملیات التامین
 اإلیرادات

 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة     لایر سعودي الف                      

 افراد - ٩٬٠٩٨  -  ٩٬٠٩٨  ٥٬٧٤٢  -  ٥٬٧٤٢

 منشأت متناھیة الصغر - ٢٩٬٧١١  -  ٢٩٬٧١١  ١٣٬٧٧٨  -  ١٣٬٧٧٨

 منشأت صغیرة - ٨٠٬١٨٩  -  ٨٠٬١٨٩  ٣٧٫٨٣٤  -  ٣٧٫٨٣٤

 منشأت متوسطة - ٥٠٬٨٤٠  -  ٥٠٬٨٤٠  ٣٩٬٩٢٢  -  ٣٩٬٩٢٢

 منشأت كبیرة - ٤٨٬٦٦٤  -  ٤٨٬٦٦٤  ٦٨٬٥٩٨  -  ٦٨٬٥٩٨
 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ٢١٨٬٥٠٢  -  ٢١٨٬٥٠٢  ١٦٥٬٨٧٤  -  ١٦٥٬٨٧٤
 صافي األقساط المكتتبة ٢١٨٬٥٠٢  -  ٢١٨٬٥٠٢  ١٦٥٬٨٧٤  -  ١٦٥٬٨٧٤

٨٬٤١٦  -  ٨٬٤١٦ 
 

)٤١٬٢٢٣(  -  )٤١٬٢٢٣( 

التغیرات في أقساط التأمین غیر 
 المكتسبة

 أقساط التأمین المكتسبةصافي  ١٧٧٬٢٧٩  -  ١٧٧٬٢٧٩  ١٧٤٬٢٩٠  -  ١٧٤٬٢٩٠
 إجمالي اإلیرادات ١٧٧٬٢٧٩  -  ١٧٧٬٢٧٩  ١٧٤٬٢٩٠  -  ١٧٤٬٢٩٠

            
 تكالیف ومصروفات االكتتاب           

 إجمالي المطالبات المدفوعة ١٥٢٬٠٢٤  -  ١٥٢٬٠٢٤  ١٣٩٬٧٥٢  -  ١٣٩٬٧٥٢

)٩٩٦(  -  )٩٩٦( 
 

-  -  - 
حصة معیدي التأمین من 

 المدفوعة المطالبات
 صافي المطالبات المدفوعة ١٥٢٬٠٢٤  -  ١٥٢٬٠٢٤  ١٣٨٬٧٥٦  -  ١٣٨٬٧٥٦

١٨٬٧٩١  -  ١٨٬٧٩١ 

 
٧٬٦١٩  -  ٧٬٦١٩ 

في المطالبات تحت التغیرات 
 التسویة

)٥٬٤٢٥(  -  )٥٬٤٢٥( 
 

٢٬٧٧١  -  ٢٬٧٧١ 
في المطالبات المتكبدة التغیرات 

 عنھا وغیر المبلغ
 صافي المطالبات المتكبدة ١٦٢٬٤١٤  -  ١٦٢٬٤١٤  ١٥٢٬١٢٢  -  ١٥٢٬١٢٢

)٢٬٧٩٠(  -  )٢٬٧٩٠( 

 
١٩٬٩٨٢  -  ١٩٬٩٨٢ 

احتیاطي عجز في التغیرات 
 أقساط التامین

)١٬١٣٤(  -  )١٬١٣٤( 

 
٦٤  -  ٦٤ 

احتیاطیات فنیة في التغیرات 
 أخرى

 تكالیف اقتناء وثائق التأمین ٧٬٦٠٢  -  ٧٬٦٠٢  ٥٬٩١٦  -  ٥٬٩١٦

 مصروفات اكتتاب أخرى ٨٬٩٦٣  -  ٨٬٩٦٣  ٣٬٣١٥  -  ٣٬٣١٥

١٥٧٬٤٢٩  -  ١٥٧٬٤٢٩ 
 

١٩٩٬٠٢٥  -  ١٩٩٬٠٢٥ 
مصروفات صافي تكالیف و

 االكتتاب
  -          

 االكتتاب (خسارة) / دخل صافي )٢١٬٧٤٦(  -  )٢١٬٧٤٦(  ١٦٬٨٦١  -  ١٦٬٨٦١
              



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٥١ - 

 
 

 (تتمة) إضافیةمعلومات  -٣٢
 ب)  قائمة الدخل (تتمھ) 

 

 
 

 ج) قائمة الدخل الشامل

 
 
 
 
 

م٢٠٢٠ م٢٠٢١     

 اإلجمالي
عملیات 

 المساھمین
 اإلجمالي  عملیات التامین

عملیات 
 المساھمین

عملیات 
 التأمین

 

   ألف لایر سعودي

       
ایرادات تشغیلیة (مصروفات)/

 اخرى

)١٨١(  - )١٨١(   ٢٬٦٢١ - ٢٬٦٢١ 
دیون مشكوك ) مخصصعكس / (

 في تحصیلھا
)٥٥٬٨١٧(  )٣٬٦٢٢(  )٥٢٬١٩٥(   )٤٧٬٩٤٨(  )٤٬٣١٥(  )٤٣٬٦٣٣(  مصروفات عمومیة وإداریة 

 ایراد عموالت عن الودائع - ٣٬٢٨٠ ٣٬٢٨٠  - ٤٬٣٩٩ ٤٬٣٩٩
اتربح غیر محقق من االستثمار - ٢٣٧ ٢٣٧  - ١٨٦ ١٨٦  

اتاإلستثمارربح محقق من  - ٥٬٢٦٠ ٥٬٢٦٠  - ١١٧ ١١٧  

توزیعات األرباح ایراد - - -  - ١٠٨ ١٠٨  

٢١٣ ٢١٣  - ١٥٩ ١٥٩ - 
استثمارات محتفظ بھا حتى إطفاء 

, صافيتاریخ االستحقاق  

 إیرادات آخرى ٩٨ - ٩٨  ٢٬٢٥٧ - ٢٬٢٥٧

)٤٨٬٧٧٢(  ١١٩٬٠٥( ١٬٣٤٧(   )٣٦٬٢٣٩(  ٤٠٬٩١٤( ٤٬٦٧٥(  
إجمالي (مصروفات)/االیرادات 

 التشغیلة اآلخرى
)٣١٬٩١١(  ٣٣٬٢٥٨( ١٬٣٤٧(   )٥٧٬٩٨٥(  ٦٢٬٦٦٠( ٤٬٦٧٥(  صافي الخسارة للسنة 

- - -  - - - 

إلى عملیات  العائدصافي الدخل 
 التأمین

)٣١٬٩١١(  ٣٣٬٢٥٨( ١٬٣٤٧(   )٥٧٬٩٨٥(  ٦٢٬٦٦٠( ٤٬٦٧٥(  

صافي الخسارة للسنة  العائدة إلى 
 عملیات المساھمین

٢٬٤٧٥(  - ٥٬٢٩٨ ٥٬٢٩٨(  )٢٬٤٧٥(  - 
عن الزكاة  )عكس/(مخصص 

سابقة سنوات  

)١٬٨٠٠(  )١٬٨٠٠(  -  )١٬٥١٢(  )١٬٥١٢( ة للسنةمصروف الزكا -   

)٢٨٬٤١٣(  ٣٣٬٢٥٨( ٤٬٨٤٥(   )٩٧٢٬١٦(  ٦٢٬٦٦٠( ٦٨٨( للسنة صافي الخسارة   

       
الخسارة للسھم الواحد (بالریال 

 السعودي للسھم)

١٥٬٠٠٠  
 

 ١٥٬٠٠٠  
 

األسھم المتوسط المرجح لعدد 
)االسھم العادیة القائمة (باآلالف  

)١٫٨٩(     )٣٤٬١(    

  والمنخفضةالخسارة األساسیة 
المخفضة األساسیة و السھم خسارة

)/ للسھم (بالریال السعودي  

م٢٠٢٠ م٢٠٢١   دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في    

 اإلجمالي
عملیات 
 المساھمین

عملیات 
 التامین

 اإلجمالي 
عملیات 

 المساھمین
عملیات 
 التأمین

 

    ألف لایر سعودي

)٦١٬٩٧٢( )٦١٬٩٧٢(  - )٢٨٬٤١٣( )٢٨٬٤١٣( - 
 إلى العائدةصافي خسارة السنة 

 المساھمین

٧٥(  ٧٨٤ - ٧٨٤(  - )٧٥(  
أرباح كتواریة من /  (خسائر)

  التزامات منافع الموظفین المحددة
)٢٧٬٦٢٩(  )٢٨٬٤١٣(  ٠٤٧٬٦٢(  ٧٨٤(  )٦١٬٩٧٢(  )٧٥(  اجمالي الخسارة الشاملة للسنة  



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٥٢ - 

 معلومات إضافیة (تتمة) -٣٢
 د) قائمة التدفقات النقدیة 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

م٢٠٢٠ م٢١٢٠  دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في    

 اإلجمالي
عملیات 

 المساھمین
عملیات 

 اإلجمالي التأمین
عملیات 

 المساھمین
عملیات 
 التأمین

 

 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة ألف لایر سعودي

)٣١٬٩١١(  )٣١٬٩١١(  - )٥٧٬٩٨٥(  )٥٧٬٩٨٥(  صافي خسارة السنة - 

 التعدیالت على العناصر غیر النقدیة      

 استھالك ممتلكات ومعدات ١٬٠٩٠ - ١٬٠٩٠ ١٬٠٣٠ - ١٬٠٣٠

 اطفاء موجودات غیر ملموسة ٤٩١ - ٤٩١ ٤٧٩ - ٤٧٩

اصول  استھالك حق استخدام ٢٬٠٦٤ - ٢٬٠٦٤ ١٬٠٤١ - ١٬٠٤١  

یجاراإل عقود التزامات عن تكالیف تمویل ٣٣ - ٣٣ ٤٩ - ٤٩  

٢٬٦٢١( ١٨١ - ١٨١(  - )٢٬٦٢١( دیون مشكوك في تحصیلھا مخصص/  (عكس)   

)١٨٦(  )١٨٦(  - )٢٣٧(  )٢٣٧( اتارباح غیر محققة من االستثمار -   

)١١٧(  )١١٧(  - )٥٬٢٦٠(  )٥٬٢٦٠( اتمن اإلستثمار أرباح محققة -   

)١٥٩(  )١٥٩(  - )٢١٣(  )٢١٣(  - 

استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اطفاء 
  االستحقاق 

نھایة الخدمة تعویضاتمخصص  ١٬٤٨٢ - ١٬٤٨٢ ١٬٥٢٠ - ١٬٥٢٠  

)٠٧٣٬٨٢(  )٣٢٬٣٧٣(  ٦١٬١٥٦( ٤٬٣٠٠(  )٦٣٬٦٩٥(  ٢٬٥٣٩  

 التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:      

)٦٣٨(  - )٦٣٨(  )٦٬٩٧٩(  - )٦٬٩٧٩( مدینة اقساط تأمین   

)٩٩٦(  - )٩٩٦( مدینة  تأمینذمم معیدي  ٤٢١ - ٤٢١   

 حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة ١١٩ - ١١٩ ٩١٥ - ٩١٥

٩٤ - ٩٤ - - - 

حصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة وغیر 
 المبلغ عنھا

)٣٧٩(  - )٣٧٩(  )٣٬٦٩٦(  - )٣٬٦٩٦(  تكالیف اقتناء وثائق تأمین مؤجلة 

٤٬٨٥٩( ٦٬٦٩٧ ١٬٤٩٨ ٨٬١٩٥(  )١٦٢(  )٤٬٦٩٧(  مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

)٢٠٧(  ٣٦٥( ١٥٨(  ٢٬٧٤٩( ١٨٬١٨٤(  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ٢٠٬٩٣٣ 

)٨٬٤١٦(  - )٨٬٤١٦(  اقساط تأمین غیر مكتسبة ٤١٬٢٢٣ - ٤١٬٢٢٣ 

 مطالبات تحت التسویة ٧٬٤٩٩ - ٧٬٤٩٩ ١٧٬٨٧٦ - ١٧٬٨٧٦

)٥٬٥١٩(  - )٥٬٥١٩(  مطالبات متكبدة غیر مبلغ عنھا ٢٬٧٧١ - ٢٬٧٧١ 

)٢٬٧٩٠(  - )٢٬٧٩٠(  احتیاطي عجز أقساط التامین ١٩٬٩٨٢ - ١٩٬٩٨٢ 

)١٬١٣٤(  - )١٬١٣٤(  احتیاطیات فنیة أخرى ٦٥ - ٦٥ 

التامینمستحق لعملیات  - ٤٠٬٦٧١ ٤٠٬٦٧١ - ٦٬٠١٣ ٦٬٠١٣  

)٦٬٠١٣(  - )٦٬٠١٣(  )٤٠٬٦٧١(  - )٤٠٬٦٧١(  مستحق من عملیات المساھمین 

)٢١٬٠٧٢(  )٢٤٬٧٠٤(  ٢٥٬٩٣٥( ١٣٬٥٧٤ ٣٬٦٣٢(  ٣٩٬٥٠٩ 

األنشطة  )المستخدم فيمن/ (الناتج صافي النقد 

 التشغیلیة

)١٬٧٠٠(  - )١٬٧٠٠(  )٧٤٠(  - )٧٤٠( نھایة الخدمة المدفوع تعویضات   

- - - )٢٬٧٣٧(  )٢٬٧٣٧(  الزكاة المدفوعة  - 

)٢٢٬٧٧٢(  )٢٤٬٧٠٤(  ٢٨٬٦٧٢( ١٠٬٠٩٧ ١٬٩٣٢(  ٣٨٬٧٦٩ 

 األنشطة / (المستخدم في)من الناتج النقد  صافي

 التشغیلیة



 شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

- ٥٣ - 

 معلومات إضافیة (تتمة) -٣٢
 تتمة)د) قائمة التدفقات النقدیة (

 

 
 

 اعتماد القوائم المالیة  -٣٣

 .م٢٠٢٢ مارس ٢٠ ھـ الموافق١٤٤٣ شعبان ١٧ تم اعتماد القوائم المالیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ

 

 

 دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في  م٢٠٢١ م٢٠٢٠

 اإلجمالي

عملیات 
 المساھمین

عملیات 
 اإلجمالي التأمین

عملیات 
 المساھمین

عملیات 
 التأمین

 

   ألف لایر سعودي

 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة      

 متحصالت من بیع استثمارات - ٧٤٬١٦١ ٧٤٬١٦١ - ٥٬٠٣٦ ٥٬٠٣٦

 االجلودیعة مرابحة قصیرة  إیداع - )٨٩٬٥٥٠( )٨٩٬٥٥٠( - )٨٦٬٢٧٦( )٨٦٬٢٧٦(

٥١٬٦٦٩ ٥١٬٦٦٩ - ١٢٢٬٢٤٤ ١٢٢٬٢٤٤ - 

قصیرة   من استحقاق ودائع مرابحة المتحصل
 األجل

النظامیة                                                                                     الودیعةفي االنخفاض  - - - - ٢٢٬٥٠٠ ٢٢٬٥٠٠

 ممتلكات ومعداتشراء  )٤٧١( - )٤٧١( )٨١١( - )٨١١(

 بیع الممتلكات والمعداتمن  المتحصل ٣١ - ٣١ - - -

 شراء الموجودات غیر الملموسة  )٣٠٨( - )٣٠٨( )٤٥٥( - )٤٥٥(

٧٤٨( ٣٦٬٢٨٠ ٣٥٬٥٣٢ )١٬٢٦٦( ٦٣٬٥٠٤ ٦٢٬٢٣٨( 
صافي النقد (المستخدم في) / من األنشطة 

 االستثماریة

       

 األنشطة التمویلیةالتدفقات النقدیة من       

 التزامات عقود اإلیجار المدفوعة )١٬٧٠٣( - )١٬٧٠٣( )١٬٦١٥( - )١٬٦١٥(
 األنشطة التمویلیةالمستخدم في  صافي النقد  )١٬٧٠٣( - )١٬٧٠٣( )١٬٦١٥( - )١٬٦١٥(

 صافي التغیر في النقد وما في حكمھ ٣٦٬٣١٨ ٧٬٦٠٨ ٤٣٬٩٢٦ )٩٤٩( ٣٨٬٨٠٠ ٣٧٬٨٥١

  النقد وما في حكمھ في بدایة السنة ١٣٬٦٤١ ١٠١٬٥٨٥ ١١٥٬٢٢٦ ١٤٬٥٩٠ ٦٢٬٧٨٥ ٧٧٬٣٧٥
 النقد وما في حكمھ في نھایة السنة ٤٩٬٩٥٩ ١٠٩٬١٩٣ ١٥٩٬١٥٢ ١٣٬٦٤١ ١٠١٬٥٨٥ ١١٥٬٢٢٦


