
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  
 شركة عناية السعودية للتامين التعاوني

  (شركة مساهمة سعودية)
  

 الموجزة غير المراجعة األولية القوائم المالية
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠المنتهيتين في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر

  



 عناية السعودية للتامين التعاونيشركة 
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 شركة عناية السعودية للتامين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في 

- ١٠  - 
 

  
  التنظيم واألنشطة الرئيسية    -١
  

ة مدرجة في المملكة العر ة مساهمة سعود شر ة")،  ة للتأمین التعاوني ("الشر ة السعود ة عنا ة سجلت شر
ة وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم  ع األول  ١٦ق وتارخ /٩٨السعود م)، ٢٠١٢ فبرایر ٨هـ (المواف ١٤٣٣ر

موجب السجل التجار رقم  ع األول  ٢٧بتارخ  ٤٠٣٠٢٢٣٥٢٨و   م).٢٠١٢فبرایر  ١٩هـ (المواف ١٤٣٣ر
سي المسجل: ة الرئ ما یلي عنوان الشر  ف

س   ائيعمارة احمد غالب الع
  ٣٥٢٨ص.ب. 

  ٢١٤٨١جدة 
ة  ة السعود   المملكة العر

ة ما یلي فرع الشر  :ف
  

 رقم السجل التجاري  الفرع
 ١٠١٠٤٢١٨٧١  الرياض

 

ادئ التأمین التعاو  ة على أساس م ة السعود ة لمزاولة أعمال التامین في المملكة العر ص للشر مو تم الترخ جب ني 
 ٢٢٤م م) وفقًا لقرار مجلس الوزراء رق٢٠١١یونیو  ٢٩هـ (المواف ١٤٣٢رجب  ٢٧وتارخ  ٤٩المرسوم الملكي رقم م/

ة للمساهمین  ٠م)٢٠١١یونیو  ٢٧هـ (المواف ١٤٣٢رجب  ٢٥وتارخ  ة مملو انت الشر س  ما في تارخ التأس
ة  ة من رأ%٧٧المؤسسین السعودیین والمساهمین من خالل االكتتاب العام بنس ق ة المت  %٢٣هيس المال و ، أما النس

ة للمساهمین غیر السعودیین ة (تداول) في  ٠فهي مملو ة لألوراق المال ة في السوق السعود فبرایر  ٢٧تم إدراج الشر
 ٠م٢٠١٢

مــا فــي ذلــك إعــادة التــأمی ــه  ة فــي مزاولــة أعمــال التــأمین الصــحي التعــاوني واألنشــطة المتعلقــة  ن أو تتمثل أغراض الشــر
ــاالت والتمثیــل وا ة واألنظمــة المر الو س الشــر ة وفقــًا لعقــد تأســ ــة الســعود ــة فــي لمراســلة والوســاطة فــي المملكــة العر ع

ة ـــة الســـعود ة الكتتـــاب أعمـــال التـــأمین الطبـــي فقـــط ٠المملكـــة العر ـــات  ٠تـــم التـــرخص للشـــر ة العمل وقـــد بـــدأت الشـــر
  ٠م٢٠١٣ینایر  ٧التجارة في 

  

  ية الهامةأسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسب -٢
  

  أسس اإلعداد  -أ
  

ة الدولي رقــم  ار المحاس قا لمع ة الموجزة ط ة األول ــة ٣٤تم إعداد القوائم المال ــة األول ة  ـ التقــارر المال ــار المحاســ (مع
  ).٣٤الدولي رقم 

ات مســتقلة  ة تحــتفظ بــدفاتر حســا ة، فإن الشــر ة السعود ات نظام التأمین في المملكة العر ــات وفقًا لمتطل لتــأمین العمل
ـــات المســـاهمین ـــًا فـــي عهـــدة  ٠وعمل حـــتفظ بهـــا فعل ـــات المســـاهمین ف ـــات التـــأمین وعمل عمل أمـــا الموجـــودات المتعلقـــة 

ة ــل  ٠الشــر ل واضــح أل مــن هــذین النشــاطین فــي الــدفاتر الخاصــة  شــ یــتم تســجیل اإلیــرادات والمصــروفات العائــدة 
ة بواسطة اإلدارة ومجلس اإلدارة على أسس ثابتةیتم تحدید أسس توزع المصروفات لل ٠نشا ات المشتر   ٠عمل

ة الكاملة التي یتم إعدادها  ة للقوائم المال ع المعلومات واالفصاحات المطلو ة الموجزة جم ة األول ال تتضمن القوائم المال
ة ة للتقارر المال ه، یجب أن یتم قراءة هــذه القــوائم الم ٠وفقا للمعاییر الدول ــة المــوجز وعل ــة االول ــاالقتران مــع القــوائم ال ة 

ة ة في  المال ة للسنة المنته ة للشر سمبر  ٣١السنو  .م٢٠١٥د



 شركة عناية السعودية للتامين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)إيضاحات حول 

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في 

- ١١  - 
 

  
  

 اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)أسس  -٢

  
  (تتمة) أسس اإلعداد  -أ

التالي: ات التأمین یتم توزعه  ة فإن الفائض من عمل  وفقا للنظام األساسي للشر
  

  %٩٠   المساهمون 
  %١٠   حملة الوثائ

  ────  

   ١٠٠%  
  ════  

      

ع العجز  ات التأمین فإن جم ات المساهمین.في حالة نشوء عجز عن عمل   یتم تحمله من قبل عمل
ة وتم تقرب الم ة للشر صفته العملة التشغیل الرال السعود  ة الموجزة  ة األول ة، الغ المالتم عرض هذه القوائم المال

ح ما لم یرد خالف ذلك تحدیداً     ٠ألقرب ألف صح
ـــة عمومـــًا علـــى أســـاس الســـیو  زهـــا المـــالي األول ة قائمـــة مر ـــة تعـــرض الشـــر ـــات المال ـــع الموجـــودات والمطلو لة. إن جم

ـــة مـــن المتوقـــع اســـتردادها وســـدادها، ع عـــة النظام لـــى اســـتثناء االســـتثمارات المحـــتفظ بهـــا حتـــى تـــارخ االســـتحقاق والود
ة ة األول   .الموجزة التوالي، خالل فترة اثني عشر شهرًا من تارخ القوائم المال

  
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   - ب

ـــة المـــوجزة مـــع المعـــاییر ا ـــة األول ة إلعـــداد هـــذه القـــوائم المال عـــة مـــن قبـــل الشـــر ة المت اســـات المحاســـب ـــة تتفـــ الس لدول
ــة فــي  ــة للســنة المنته مــا وتتفــ مــع تلــك المســتخدمة فــي إعــداد القــوائم المال ــة  ســمبر  ٣١للتقــارر المال . إن م٢٠١٥د

ة للتقارر  ة للمعاییر الدول ة الجدیدةاعتماد الشر ة الدول ة وتفسیرات لجنة تفسیرات التقارر المال مــ المال ا هــو والمعدلــة 
ضاح ( ة الموجزة.٢مبین في اإل ة األول ن له أ أثر جوهر على هذه القوائم المال  د) لم 

  
 استخدام التقديرات واالحكام -ج   
  

ــة اســتخدام التقــدیرات  ــة للتقــارر المال ــة المــوجزة وفقــًا للمعــاییر الدول ة األول ت التــي واالفتراضــا یتطلب إعداد القوائم المال
ــات الطارئــة، إن وجــدت، ــات واإلفصــاح عــن الموجــودات والمطلو الغ المصرح عنها للموجــودات والمطلو  قد تؤثر في الم

ة  ة األول ــةفي تارخ القوائم المال الغ المصرح عنها لإلیرادات والمصروفات خــالل الفتــرة األول ــالرغم، مــنالموجزة والم  . 
ــة ة، فإن النتائج الفعل ام تعتمد على أفضل معرفة لإلدارة لألحداث واإلجراءات الحال قــد تختلــف  أن تلك التقدیرات واألح

ــــة األو  ــــة عــــن تلــــك التقــــدیرات. تــــر اإلدارة أن القــــوائم المال ات (التــــي تتضــــالنها ــــع التســــو ــــس جم ــــة المــــوجزة تع من ل
ة المعروضة. ل عادل للفترات األول ش ات  ة المتكررة) الضرورة لعرض نتائج العمل ات العاد  التسو

ــة المــوجزة مــع تلــك المســتخد ــة االول ــام التــي اســتخدمتها اإلدارة فــي اعــداد القــوائم المال  اعــدادمة فــي تتف التقدیرات واالح
ة في  القوائم ة للسنة المنته ة للشر سمبر  ٣١المال   م. ٢٠١٥د

  
  
  
  
  
  



 شركة عناية السعودية للتامين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)إيضاحات حول 

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في 

- ١٢  - 
 

 

 أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٢
  

معتمدة لتعديالت عليها اللجديدة واالية اد ـ  معايير التقارير المالية الدولية وتفسيرات لجنة تفاسير المعايير الدولية للتقارير الم
  من قبل الشركة

 

ــًا والصــادرة مــن مجلــس معــاییر  الت أدنــاه علــى المعــاییر المســتخدمة حال ة بتبنــي المعــاییر الجدیــدة و التعــد قامــت الشــر
ة:  ة الدول  المحاس

الت ار / التعد ان  المع   الب
معيار المحاسبة الدولي 

  ٣٨و ١٦رقم 
سبة الدولي رقم والمعدات" ومعيار المحا"الممتلكات واآلالت ١٦التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

اير ين ١ "الموجودات غير الملموسة" تنطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدا في او بعد ٣٨
ممتلكات ك الم، تقيد استعمال معدل االيرادات المحققة إلجمالي االيرادات المتوقع تحقيقها الستهال٢٠١٦

 .لموسةها فقط في حاالت محدودة جداً إلطفاء الموجودات غير المواآلالت والمعدات  ويمكن استعمال
  

معيار المحاسبة الدولي 
 ٢٠و ٤١و ١٦رقم 

اسبة الدولي رقم "الممتلكات واآلالت والمعدات" ومعيار المح ١٦التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
نطاق معيار  م، تغير في٢٠١٦يناير  ١بعد ـ "الزراعة" تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في او  ٤١

لمثمرة. ليتضمن الموجودات البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف االشجار ا ١٦المحاسبة الدولي رقم 
لك سوف تعالج . وكذ٤١المنتجات الزراعية للنباتات المثمرة ستبقى ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المنح الحكومية المتعلقة باألشجا سبة عن المنح ـ المحا٢٠ر المثمرة طبقا
 .٤١الحكومية واالفصاح عن المساعدات الحكومية بدالً من معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
معيار المحاسبة الدولي 

 ٢٧رقم 
بدأ ترات المالية التي لفتـ القوائم المالية المستقلة" على ا ٢٧تطبق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

اسبة على م. تسمح التعديالت للمنشآت باستخدام طريقة حقوق الملكية في المح٢٠١٦يناير  ١في او بعد 
 .االستثمارات في المنشآت التابعة أو المحاصة أو الزميلة في قوائمها المالية المستقلة

 
معيار التقارير المالية 

   ٥الدولي رقم
محتفظ بها للبيع ـ"الموجودات غير المتداولة ال ٥معيار التقارير المالية الدولي رقم  تطبق التعديالت على

لتعديل  لتوضيح ام. وقد تم ٢٠١٦يناير  ١والعمليات المتوقفة " على الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد 
مرار للخطة ل هو استاالستبعاد الى طريقة اخرى ال يعتبر خطة جديدة لالستبعاد ب بان التغيير من طريقة

 .٥االصلية. لذلك ال يوجد انقطاع في تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

المعيار الدولي للتقارير 
 ٧المالية رقم 

" على الفترات ـ "االدوات المالية: االفصاحات٧تطبق التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 
لذي يتضمن رسوم م. قد تم تعديلها لتوضيح بان عقد الخدمات ا٢٠١٦يناير  ١تبدأ في (أو) بعد المالية التي 

 فيما إذا تحديدليمكن أن تشكل مشاركة مستمرة في أصل مالي. ينبغي ان يتم تقييم طبيعة الرسوم والترتيبات 
ييم بأثر ب إجراء التقويج ٧يجب عرض االفصاحات المطلوبة بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 

الفصاح عن التوضيح أن متطلبات  ٧رجعي. وكذلك تم تعديل آخر على معيار التقارير المالية الدولي رقم 
لمعلومات لوهري المقاصة ال تنطبق على القوائم المالية االولية الموجزة ما لم يوفر هذا االفصاح تحديث ج

  .المصرح عنها في آخر تقرير سنوي
 

د لتي تبدا في او بعـ "منافع الموظفين" على الفترات السنوية ا ١٩التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٩حاسبة رقم معيار الم
عالية لجودة الم. توضح التعديالت بأنه يتم تقييم بيانات السوق فيما يتعلق بالسندات ذات ا٢٠١٦يناير  ١

ق تتوافر بيانات سو اداً إلى الدولة محل االلتزام. وحيثما الوليس استن للشركات استناداً إلى عملة االلتزام
  .يةللسندات ذات الجودة العالية للشركات لعملة ما، فإنه يجب استخدام معدالت السندات الحكوم

 
معيار المحاسبة الدولي 

 ٣٤رقم 
دا ت السنوية التي تبلفترا"القوائم المالية االولية" على ا ٣٤تطبق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

ئم ما في القوام. توضح التعديالت بأن االفصاحات األولية الالزمة يجب أن تكون إ٢٠١٦يناير  ١في او بعد 
اطر). أو تقارير المخ اإلشارة إليها في تقرير مالي أولي (مثل تقرير تعليق اإلدارة المالية األولية أو أن تتم

وط س الشراألخرى ضمن التقرير المالي األولي متاحة للمستخدمين بنفومع ذلك يجب أن تكون المعلومات 
 .للقوائم المالية األولية وفي ذات الوقت

 



 شركة عناية السعودية للتامين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)إيضاحات حول 

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في 

- ١٣  - 
 

 أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٢
الجديدة  المالية لتقاريرالدولية وتفسيرات لجنة تفاسير المعايير الدولية ل المالية التقاريرد ـ  معايير 

  (تتمة) والتعديالت عليها المعتمدة من قبل الشركة
الت ار / التعد ان  المع   الب

المعيار الدولي للتقارير 
  ١٤المالية رقم 

ية على الفترات المال بق هذا المعيار"الحسابات النظامية المؤجلة" ينط١٤المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
موجب قوانين م. يسمح للمنشأة التي تخضع انشطتها إلى أسعار محددة ب٢٠١٦يناير  ١التي تبدا في او بعد 

ؤجلة عند ة المباالستمرار في تطبيق معظم سياساتها المحاسبية الحالية بالنسبة ألرصدة الحسابات النظامي
ايير ليين للمعالحا ارير المالية ألول مرة. المعيار ال ينطبق على المستخدمينتطبيقها للمعايير الدولية للتق

ليها التي تستخدمها المتعارف ع الدولية للتقارير المالية. وكذلك فان المنشأة التي ال تسمح لمعايير المحاسبة
لسياسة ذه ابق هباالعتراف بموجودات ومطلوبات أسعارها محددة بموجب قوانين أو تلك المنشآت التي لم تط

بيق ند تطعبموجب معايير المحاسبة المتعارف عليها التي تستخدمها، فإنه ال يسمح لها باالعتراف بها 
 .مرة المعايير الدولية للتقارير المالية ألول

المعايير الدولية للتقارير 
 ١١و ١٠المالية أرقام 

ومعيار المحاسبة  ١٢و
 ٢٨الدولي رقم 

" والمعيار الدولي ـ "القوائم المالية الموحدة١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تطبق التعديالت على 
 ٢٨  ـ "االفصاح عن حصص في منشآت أخرى" ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٢للتقارير المالية رقم 

ذه التعديالت ن هم. إ٢٠١٦يناير  ١"استثمارات في شركات زميلة" على الفترات المالية التي تبدا في او بعد 
الية رقم ر المتعالج ثالثة امور نشأت عن تطبيق استثناء منشآت االستثمار بموجب المعيار الدولي للتقاري

ي المعيار الدولي بأن األعضاء (الوارد ف ١٠. توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٠
شأة هي تابعة لمن ة الموحدة ينطبق على المنشأة األم التي) من عرض القوائم المالي١٠للتقارير المالية رقم 

ت على التعديال ما أنكاستثمارية عند قيام المنشأة االستثمارية بقياس جميع منشآتها التابعة بالقيمة العادلة. 
ت تثمارية وهي ليستوضح أنه يتم توحيد المنشأة التابعة لمنشأة اس ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

جميع  قياس منشأة استثمارية بذاتها ويقتصر عملها على توفير خدمات مساندة للمنشأة االستثمارية. يتم
 ٢٨قم الدولي ر حاسبةالمنشآت التابعة األخرى لمنشأة استثمارية بالقيمة العادلة. إن التعديالت على معيار الم

ة طة المنشأبواس قياس القيمة العادلة المطبقتسمح للمستثمر ـ عند تطبيق طريقة حقوق الملكية ـ االحتفاظ ب
ر لى المعياعيالت االستثمارية الزميلة أو المشروع المشترك بمقدار حصتها في المنشآت التابعة. تنطبق التعد

ر يناي ١ي أو بعد فـ "الترتيبات المشتركة" على الفترات المالية التي تبدأ ١١الدولي للتقارير المالية رقم 
تي تقتني حصة في من المنشأة ال ١١هذه التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم م. تتطلب ٢٠١٦

ً تطبيق جميع مبادئ المع لدولي يار اعمليات مشتركة وتكون أنشطة العملية المشتركة تمثل عمالً تجاريا
لبات تعارض مع متطلتي ال تـ تجميع اعمال " ومعايير دولية اخرى للتقارير المالية وا٣للتقارير المالية رقم 

شتركة. كما ترتيبات مشتركة في حدود حصتها في العمليات الم ١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ة ير الماليلتقارلتتطلب هذه التعديالت من المنشآت االفصاح عن المعلومات  المطلوبة بموجب المعيار الدولي 

نشأة عند مت على ير المالية لتجميع االعمال. كذلك تنطبق التعديالوالمعايير الدولية االخرى للتقار ٣رقم 
لعملية راف لتكوين عملية مشتركة اذا ـ وفقط اذاـ تمت المساهمة بعمل تجاري قائم من قبل أحد هذه االط
نشاط  يمثل المشتركة عند تكوينها. كما توضح التعديالت بأنه عند امتالك حصة إضافية في عملية مشتركة

 .رة مشتركةبسيط تجارياً يجب أن ال يتم إعادة قياس المملوكة سابقاً اذا كان المشغل المشترك يحتفظ عمالً 
معيار المحاسبة الدولي 

 ١رقم 
مالية التي تبدا "عرض القوائم المالية" على الفترات ال ١تطبق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  ما يتعلق:في ١المتطلبات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم م. وهي توضح ٢٠١٦يناير  ١في او بعد 
  ١متطلبات األهمية النسبية في معيار المحاسبة الدولي رقم   •
أن بنود محددة في قائمة الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر وقائمة المركز المالي يمكن   •

  عرضها بشكل مفصل.
  لق بترتيب اإليضاحات حول القوائم المالية.أن المنشآت لديها مرونة فيما يتع  •
أن الحصة في الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة أو المشاريع المشتركة التي يتم احتسابها   •

ود التي البن باستخدام طريقة حقوق الملكية يجب عرضها باإلجمالي كبند واحد مستقل وتصنيفها ما بين تلك
  ادة تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة.سوف يتم إعادة تصنيفها أو عدم إع

 لمركزاكما توضح التعديالت المتطلبات التي تنطبق عندما يتم عرض مجاميع فرعية اضافية في قائمة 
  المالي وقائمة الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر.

 ة.لشركية الموجزة لليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية االول
الت والمراجعات إن تطبی  س له أ تاثیر التعد ز المالي أعاله ل ة.أعلى والمر   و أداء الشر
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  دهـ ـ المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة الصادرة والتعديالت التي لم تصبح نافذة بع

مــا ــة المــوجزة ف ــة األول ح نافــذة المفعــول حتــى تــارخ إصــدار القــوائم المال ة.  یلــي المعــاییر الصــادرة ولكنهــا لــم تصــ للشــر
قهــا فــي المســتقبل. تعتــزم ل معقــول تطب شــ ة  ة  القائمة أدنــاه تمثــل المعــاییر والتفســیرات الصــادرة التــي تتوقــع الشــر الشــر

ح سارة الم   فعول.تطبی هذه المعاییر عندما تص
  

الت ار / التعد ان  المع   الب

ان الفعلي خ السر  تار

عد  للفترات التي تبدأ في أو 
خ أدناه   التار

 م٢٠١٨يناير  ١  األدوات المالية ٩معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 م٢٠١٨يناير   ١ اإليرادات من العقود مع العمالء١٥معيار التقارير المالية الدولي رقم

 م٢٠١٩يناير   ١ عقود اإليجار ١٦التقارير المالية الدولي رقم معيار 
 ١٢تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٢معيار المحاسبة الدولي رقم 

بخصوص االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة 
 للخسائر غير المحققة

  
 م٢٠١٧يناير  ١

م تأثیر المعاییر  ًا بتقی ة حال ورة أعــاله علــى القــوائم التقوم إدارة الشر الت أو التفسیرات المذ ةأو التعد ــة للشــر عنــد  مال
.  التطبی

  
  و ـ الخسائر المتراكمة

مبلــغ  ة خســارة  ــة فــي الســتة أفتــرة ملیــون رــال ســعود خــالل  ١٥,١تكبــدت الشــر مــا ٢٠١٦ یونیــو ٣٠شــهر المنته م 
ما في  سمبر  ٣١ملیون رال سعود ( ٢١٦,٩م مبلغ ٢٠١٦ یونیو ٣٠بلغت الخسائر المتراكمة   ١٩٩,٧م: ٢٠١٥د

). خــالل  ــ الفتــرةملیــون رــال ســعود ة المتراكمــة  ةالحال قـــًا  %٥٠تجـــاوزت خســائر الشــر مــن راس مالهــا المــدفوع. وط
ة بتــارخ  ــة اعلنــت الشــر ة المتراكمــة تجــاوز ٢٠١٦فبرایــر  ١١لنظام هیئــة الســوق المال ت م علــى تــداول أن خســائر الشــر

س من %٥٠ ة فــي مصــروفات مــا قبــل التأســ ة في الخســائر المتراكمــة للشــر س اب الرئ  راس المال المدفوع. تتمثل االس
س (أنظــر أ طء فــي اختــراق الســوق خــالل مرحلــة التأســ ــات التجارــة والــ ة والتأخر فــي بــدء العمل ضــًا التي تكبدتها الشر

ضاح    ).١٧اال
ة على إفتراض أن  ة مستمرة في نشاطها وفقا لمبدأ اإلستمرار تم إعداد القوائم المال ة  ةالشر الت قد ت، وال تتضمن أ عد

ه أعاله   تظهر نتیجة عدم التأكد من الظرف المشار إل
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- ١٥  - 
 

 
  في حكمهنقد وما ال -٣
  

  :عمليات التأمين
٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ يونيو ٣٠ 
  )مراجعة(غير  

 ألف لایر سعودي
  )مراجعة( 

 لایر سعوديألف 

  ٨٨٧   ٧٬٣٥٣  نقد لدى البنوك

  ١٦   ٤  نقد في الصندوق

  ٩٠٣   ٧٬٣٥٧  
  :عمليات المساهمين

  ٣٧   ٣٧  نقد لدى البنوك

  ٥٨٬٠٧٣   ٢٢٬٦١٢  أدناه) )أ(ودائع مرابحة (أنظر االيضاح 

  ٥٨٬١١٠   ٢٢٬٦٤٩  

حة محتفظ بها لد بنوك تجارة أ)  ة ودائع المرا ةفي المملكة العر وال یتجاوز  الرال السعود مودعة إن ٠السعود
 ٠تارخ استحقاقها األصلي ثالثة أشهر

حة التي یتجاوز تارخ استحقاقها األصلي ثالثة اشهر ب)   الغة وأتم عرض ودائع المرا لیون م ٧٦,٩قل من سنة وال
سمبر  ٣١رال سعود ( ة السعودالرال السعود  والمودعةملیون رال)  ٥٤,٧م: ٢٠١٥د ة في في المملكة العر

صورة مستقلة ة للمساهمین  ز المالي األول  ٠قائمة المر
  
 ، صافي مدينةأقساط تأمين  ذمم ـ ٤
٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦يونيو  ٣٠ 
  )مراجعة(غير  

 ألف لایر سعودي

  )مراجعة( 

   ألف لایر سعودي

    
       

 ٢٦٬٧٦١ ٤٧٬٣٦٨  مدينةتامين اقساط ذمم اجمالي 
  )٤٬٨٢٧(   )٤٬٩٨٢(  مدينةلذمم أقساط تأمين  مشكوك في تحصيلها ديونمخصص 

  ٢١٬٩٣٤   ٤٢٬٣٨٦  ، صافيمدينةأقساط تامين ذمم 
  

  خالل الفترة كما يلي: مدينةلذمم أقساط تأمين  المشكوك في تحصيلها الديونكانت الحركة في مخصص 
  
لفترة الستة أشهر  

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٦يونيو 
  )مراجعة(غير 

 ألف لایر سعودي

   

للسنة المنتهية في 

٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  )مراجعة(

 ألف لایر سعودي

  

      
 ١٬٧٧٩ ٤٬٨٢٧  السنة / الرصيد في بداية الفترة

  ٣٬٠٤٨   ١٥٥  )٨السنة (إيضاح  / مخصص تم تكوينه خالل الفترة
  ٤٬٨٢٧   ٤٬٩٨٢  السنة / الرصيد في نهاية الفترة
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  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في 

- ١٦  - 
 

  
  االستثمارات -٥
  
 ٢٠١٦ يونيو ٣٠ 

  )مراجعة(غير 
 ألف لایر سعودي

٢٠١٥ديسمبر  ٣١ 
  )مراجعة(

 ألف لایر سعودي
  

       
 ٢٧٬٨٨٢ ٢٧٬٨٥٢  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

  ٤١٬٩٨٤   ٣٦٬١٨٦  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  ٦٩٬٨٨٦   ٦٤٬٠٣٨  

  
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

تمثل هذه االستثمارات استثمارات في سندات ذات سعر ثابت ومتغير التي يتم ادارتها بواسطة  السعودي الفرنسي 
كابيتال كمدير اختياري للمحفظة. فيما يلي الحركة في االستثمارات المصنفة على أنها محتفظ بها حتى تاريخ 

  االستحقاق :
ترة الستة أشهر لف 

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٦يونيو 
  )مراجعة(غير 

 ألف لایر سعودي

   

للسنة المنتهية في 

٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  )مراجعة(

 ألف لایر سعودي

  

       
 ٣٩٬٧٤٥ ٢٧٬٨٨٢  السنة / الرصيد في بداية الفترة
)١١٬٨٧٨( -  السنة / المستحق خالل الفترة  
  ١٥  )٣٠(  صافي السنة ـ / االطفاء خالل الفترة

  ٢٧٬٨٨٢   ٢٧٬٨٥٢  السنة / الرصيد في نهاية الفترة
  

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  فيما يلي الحركة في االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

  
لفترة الستة أشهر  

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٦يونيو 
  )مراجعة(غير 

 سعوديألف لایر 

   

للسنة المنتهية في 

٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  )مراجعة(

 ألف لایر سعودي

  

       
 ٧١٬١٣٤ ٤١٬٩٨٤  السنة / الرصيد في بداية الفترة
 ٣٥٬٠٨٣ ٦٬٣٠٥  السنة / المشتريات خالل الفترة

)٥٩٬٥٥٤( )١١٬٦١٠(  السنة / االستبعادات خالل الفترة  
  )٤٬٦٧٩(   )٤٩٣(  السنة / الفترةالتغيرات في القيمة العادلة خالل 

  ٤١٬٩٨٤   ٣٦٬١٨٦  السنة / الرصيد في نهاية الفترة
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  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في 

- ١٧  - 
 

  
  االستثمارات (تتمة) -٥

  ( تتمة) استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  
 ٢٠١٦ يونيو ٣٠ 

  )مراجعة(غير 
 ألف لایر سعودي

٢٠١٥ديسمبر  ٣١ 
  )مراجعة(

 ألف لایر سعودي
  

       
 ٤٤٧ -  إدارة اختيارية للمحفظة
 ١١٬٠٨٩ ٦٬٢٨٠  صندوق البدر للمرابحة

 ٩٬٨٤٦ ٩٬٥٨١  صندوق بالك روك العالمي ـ توزيع
 ٧٬٦٣٩ ٧٬٦٣٦  صندوق بالك  روك  العالمي ـ دخل االسهم
 ٤٬٧٦٩ ٤٬٧٨٦  صندوق بالك لوك العالمي المتعدد األصول

 ٢٬٤١١ ٢٬٢٦٤  صندوق االستثمار السعودي في األسهم
 ٥٬٧٨٣ ٥٬٦٣٩  صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات األولية

  ٤١٬٩٨٤   ٣٦٬١٨٦  
  
  فنية أخرى واحتياطياتمطالبات تحت التسوية ــ  ٦
  
(غير مدققة)٢٠١٦ يونيو  ٣٠    (مدققة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ 
  

 إجمالي
مستحق من 

 إجمالي صافيالتأميني معيد
مستحق من 

التأمين يمعيد  صافي 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعوديألف لایر سعوديألف لایر سعوديألف لایر سعودي  

اطي  وية احتي ت التس ات تح مطالب
)٧٬١٤٦( ٩٬٩٧٦١٤٬٢٩٣)١٠٬٠٨١(٢٠٬٠٥٧  ومتكبدة غير مبلغ عنها  ٧٬١٤٧ 

 ٣٬٢٦٦ - ٤٬٣٦٤٣٬٢٦٦-٤٬٣٦٤  عجز أقساط التأمينإحتياطي 
  ٧٬١٤٦( ١٤٬٣٤٠١٧٬٥٥٩)١٠٬٠٨١(  ٢٤٬٤٢١(  ١٠٬٤١٣ 
  
  رأس المالــ  ٧

 ١٠لواحد امليون سهم قيمة السهم  ٤٠مليون لایر سعودي ، مقسم إلى  ٤٠٠بلغ رأس المال المصرح به والمدفوع 
  لایر سعودي وكانت المشاركة فيه كما يلي:

  
  نسبة  

 الملكية
  ألف لایر 

   سعودي 
       

 ٢٤٠٬٠٠٠ %٦٠  مساهمين صناديق
 ١٦٠٬٠٠٠ %٤٠  مساهمة عامة

  ٤٠٠٬٠٠٠   %١٠٠  
  

 ٤٠٠٬٠٠٠,٠٠٠مال الشركة من  م بتخفيض رأس٢٠١٦إبريل  ١٢أوصي مجلس إدارة الشركة في إجتماعه بتاريخ 
تخفيض  لمن خالسهم. التخفيض سيكون  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠لایر سعودي مكون من  ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠لایر سعودي إلى 

لغرض من اتمثل سهم واحد مقابل كل سهمين يمتلكها المساهم في الوقت الحاضر مقابل الخسائر المتراكمة للشركة. ي
مال على أس الرالتخفيض في إعادة هيكلة المركز المالي للشركة تمشيا مع قانون الشركات الجديد. لن يؤثر تخفيض 

  .اإللتزامات المالية للشركة
  
  
  
  
  



 شركة عناية السعودية للتامين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)إيضاحات حول 

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في 

- ١٨  - 
 

  
  عمومية وإدارية مصروفات -٨
  
  و يوني ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 غير مراجعة
  يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 غير مراجعة

  ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٦  

  سعودي لایر ألف  ألف لایر سعودي  سعودي لایر ألف  ألف لایر سعودي  

          عمليات التأمين

  ١٢٬٨٦٠  ١٢٬٦٩٥  ٦٬٥١٧  ٦٬٧٠٣  تكلفة موظفين

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لذمم 

  ٨١٥  ١٥٥  ٥١٥  ١٢٢  )٤أقساط تأمين مدينة (إيضاح

  ٤٬١٥٥  ٣٬٥٩٢  ١٬٩٩١  ١٬٦٢١  إستهالك وإطفاء

  ١٬٠٥٦  ٩٧٨  ٥٤٨  ٤٨٣ مصروفات إيجار

  ٣١٣  ٢٤٣ ١٥٨  ١١٧ أتعاب قانونية ومهنية

  ١٬٥٢٤  ٦٩٣  ١٬٠٢٩  ٣١٨  صيانة وإصالح

  ٦٦٩  ١٬٤٥٩  ٣٠٣  ٨١٢ أخرى

  ٢١٬٣٩٢  ١٩٬٨١٥  ١١٬٠٦١  ١٠٬١٧٦  

  
  و يوني ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 غير مراجعة
  يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 غير مراجعة

  ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٦  

  سعودي لایر ألف  ألف لایر سعودي  سعودي لایر ألف  ألف لایر سعودي  

          المساهمينعمليات 

  ٩٦  -  -  -  نظاميةمصاريف 

  ١٥٦  ٦٤٠  ٤٧  ٥٣٥ أتعاب قانونية ومهنية

  ٤٢٠  ١٦٢  ٢٧٢  ٧٨  مصروفات متعلقة باالستثمار

  ٣  -  -  - مصروفات سفر

  ١٥٠  ١٣٦  ٧٥  ٨٢ اشتراكات

  ١٢  ١٠٠  ١١  ٩٠ أخرى

  ٨٣٧  ١٬٠٣٨  ٤٠٥  ٧٨٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 شركة عناية السعودية للتامين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)إيضاحات حول 

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في 

- ١٩  - 
 

  
  الزكاة وضريبة الدخل -٩
  

دى إدارة الشرتم إحتساب الزكاة والضريبة المستحقة الدفع من  ديرات ل ى أساس أفضل التق ل الشركة عل ا  كةقب ، وفق
  الزكاة في المملكة العربية السعودية ألنظمة

  
  الزكاة

  
   .فيما يلي حركة الزكاة مستحقة الدفع

   
للستة أشهر المنتهية  

 ٢٠١٦يونيو ٣٠في 
  )مراجعة(غير 

 ألف لایر سعودي

للسنة المنتهية في  
٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  )مراجعة( 
 ألف لایر سعودي

  

       
 ٧٬٥٠٨ ٤٬٨٦٠  السنة / الرصيد في بداية الفترة

 ١٬٨٢٥ ٢٬١٠٠  السنة / خالل الفترة المكون
)٢٬٥٧٦( -  السنة / خالل الفترة عكس  
  )١٬٨٩٧(   )٨٦١(  السنة / خالل الفترة المسدد

  ٤٬٨٦٠   ٦٬٠٩٩  السنة / الرصيد في نهاية الفترة
  

  ضريبة الدخل
  

م م ، وفي الفتر٢٠١٦يونيو  ٣٠المنتهية في الثالثة أشهر والستة أشهر خسائر خالل  لتكبد الشركة نظراً  ات السابقة ، ل
   . الموجزةفي هذه القوائم المالية األولية يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل 

   
  موقف الربط الزكوي

  
ة قدمت الشركة االقرار الزكوي والضريبي إلى مصلحة الزكاة والدخل لفترة االثني عشر شهرا األولى المن ي تهي  ٣٠ف

ى ٢٠١٢فبراير  ٨وكذلك للفترة الطويلة من م ٢٠١٢يونيو  ي  والسنة م٢٠١٣ديسمبر  ٣١م إل ة ف يسمبر د ٣١المنتهي
  .م٢٠١٥ديسمبر  ٣١والسنة المنتهية في  م٢٠١٤

ر الل الفت نوات خ ائي للس ربط النه لحة ال درت المص ركة ٢٠١٤م و٢٠١٣م و٢٠١٢م و٢٠١١ة اص ا الش ت فيه م طالب
غ  دمت الش ١٢٫٥٤٥بالتزام زكاة اضافي بمبل ربط. ق ى ال اعتراض عل دمت الشركة ب د تق ون لایر سعودي وق ركة ملي

ي يتم تكوين مخصص ل اعتراضا على معالجة المصلحة وهي على ثقة بان تكون النتيجة لصالحها. وبالتالي لم اة ف لزك
  القوائم المالية االولية الموجزة. 

ة  ة العربي ي المملك ا ف ة السعودي. ا تم احتساب الوعاء الزكوي استناداً إلى فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول به نظم
رارات الزكوي ف عن االق د تختل ن ة المقدالزكاة تخضع إلى تفسيرات مختلفة والربوط إلى ستصدرها المصلحة ق ة م م

  قبل الشركة.
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 شركة عناية السعودية للتامين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)إيضاحات حول 

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في 

- ٢٠  - 
 

  
  عالقة الذات  جهاتالمعامالت مع ال -١٠

  
ركة بما في الش تتكون الجهات ذات العالقة من المساهمين المؤسسين وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين الرئيسيين   )أ

عمالها ورة أعالقة خالل دفيها الشركات الواقعة تحت سيطرة المساهمين. تقوم الشركة بمعامالت مع جهات ذات 
 العادية.

  
 يونيو ٣٠ة في الفترة المنتهيفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل    )ب

 م:٢٠١٦
  

  
أشهر  الستةقيمة المعامالت لفترة      

  يونيو ٣٠المنتهية في 
  

  الرصيد في
  

  الرصيد في
  م٢٠١٦   طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة

  (غير مراجعة)
  م٢٠١٥  

  (غير مراجعة)
 م٢٠١٦ يونيو ٣٠

  (غير مراجعة)
  م٢٠١٥ديسمبر ٣١

  (مراجعة)

  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعوديألف لایر سعوديألف لایر سعودي    
  جهات ذات عالقة 

  بمجموعة الجفالي 
  ٢٬١١٩  ٤٬٠٧٤  ٥٩٩  ٢٬٦٩٦  اقساط تامين مكتتبة

  -  -  ١٠  ٣٠  ايجار مكتب
شراء أجهزة حاسب 

وتراخيص آلي 
  وخدمات اخرى

٣  -  -  -  

  -  -  ١٬٧٧١  ٢٬٠٣٨  مطالبات مسددة
  ٦١  -  ١٣٤  ١٠٩  عمولة مدفوعة

  ١٤٬٢٥٧  ٣٤٬١٣٩  ١٤٬٨١٣  ٢٧٬٣١٩  إعادة تأمين صادر  ميونخ ري
  ٤٬٧٦٦  ١٤٬٧٦٥  ٥٬٥٦٩  ١٤٬٧٥٤  مطالبات مستردة
  ١٬٥٨٧  ١٬٥٨٧  -  -  استردادات اخرى

  -  -  ١٬٣٦٥  ٢٬٤٥٩  مزايا قصيرة األجلاإلدارةكبار موظفي 
  ١٠١  ١٧٢  ٤٩  ٧٠  مزايا طويلة األجل

  ج) تم اإلفصاح عن المبالغ المستحقة من/ إلى جهات ذات عالقة في قائمة المركز المالي األولية.

ي قائمة مين فالتأد) تم االفصاح عن المبالغ المستحقة القبض من إعادة تأمين والرصيد المستحق الدفع من إعادة 
  المركز المالي األولية.

موال ح األهـ) تمثل المبالغ المستحقة من عمليات المساهمين الخسارة المحولة إلى عمليات المساهمين بعد طر
  المستلمة خالل الفترة.

معية جوي للو) يتم اعتماد المعامالت مع جهات ذات عالقة من قبل مجلس اإلدارة والمساهمين في االجتماع السن
  العمومية.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 شركة عناية السعودية للتامين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)إيضاحات حول 

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في 

- ٢١  - 
 

  
  ـ وديعة نظامية  ١١

د %١٠وفقا لنظام التامين في المملكة العربية السعودية فقد أودعت الشركة مايعادل  ا الم ن رأس ماله الغ م  ٤٠فوع الب
د ٠مليون لایر سعودي في بنك حددته مؤسسة النقد العربي السعودي ة ب ة النظامي ذه الوديع ة ال يمكن سحب ه ون موافق

  ٠مؤسسة النقد العربي السعودي ويستحق على هذه الوديعة عمولة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي
  

  ـ معلومات القطاعات ١٢

ي") أمين طب ة صحية ("ت ديم خدمات رعاي ط لتق أم .تقوم الشركة بإصدار عقود تأمين فق ات الت ع عملي ي إن جمي ين الت
ة السعودية ة العربي ي المملك ذها ف تم تنفي تم مراقبتهو .تقوم بها الشركة ي أمين ت ات الت ل االنظرا ألن عملي ن قب دارة ا م

  تحت قطاع واحد وبالتالي، ليس مطلوبا عرض معلومات مستقلة.
  

  ـ الخسارة للسهم  ١٣

دد على للفترة ةالخسارللسهم بقسمة صافي  الخسارةتم إحتساب  ة الصا المتوسط المرجح لع ة  درةاألسهم العادي والقائم
 ٠المخفضة للسهم على الشركة الخسائروال يمكن تطبيق  ٠في نهاية الفترة

  
  لألدوات المالية ـ  القيمة العادلة ١٤

ة يتم الحصول عليه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في القيمة العادلة هي المبلغ الذي   )أ نظتمعامل م تم بشكل م
اس. ع بين مشاركين في السوق في تاريخ القي ة بي أن عملي راض ب ى االفت ة عل ة العادل اس القيم د قي أصل أو  يعتم

  تحويل التزام يكون من خالل:

 السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 
 .السوق األكثر منفعةً لألصل أو االلتزام في حالة غياب سوق رئيسية 

  تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعةً متاحة أمام الشركة.يجب أن 

م م تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد بض، وذم اط مستحقة الق ع مرابحة، وأقس ه، وودائ ي حكم ن وما ف ة م دين
ن عم غ مستحق م ة، ومبل ة ذات عالق ن جه تحقة م الغ مس تثمارات، ومب ة أخرى، واس م مدين أمين، وذم ادة الت ات إع لي

أمين. وا ن لت ة م ا المالي ون مطلوباته تحقتتك غ مس أمين، ومبل دي الت تحقة لمعي الغ مس ة، ومب ات قائم ات  مطالب لعملي
رى.  ات األخ ض المطلوب ة، وبع ات ذات عالق تحق لجه غ مس اهمين ومبل ة المس ة العادل ف القيم وداال تختل ت للموج

 ً   . جوهرياً عن قيمتها الدفترية والمطلوبات المالية اختالفا

  تخدم الشركة الهرمية التالية لتحديد قيمة األدوات المالية واإلفصاح عنها: تس  )ب

  داة المالية (دون تعديل أو إعادة ترتيب).األ لذات: األسعار المتداولة في أسواق نشطة  ١مستوى ال

توى ال ي أسواق نشطة  ٢مس ة ف ة:األسعار المتداول ات مماثل تن لموجودات ومطلوب يم أخرى تس اليب تقي ع أو أس د جمي
  .مرصودة للسوقالمدخالت الهامة لها إلى بيانات 

  .مالحظتها: أساليب تقييم ال يستند أي مدخل مهم منها إلى بيانات سوق يمكن  ٣مستوى ال

ة م ٢٠١٥ديسمبر  ٣١م و٢٠١٦ يونيو٣٠وقد كانت جميع األدوات المالية كما في  ا بالقيم م تقييمه ي ت ن لعااوالت ة م دل
  .م٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتهية في  اشهر الستةتحويالت بين المستويات خالل فترة  د. ال يوج٢دوات المستوى أ

 
  أرقام المقارنة -١٥

  الحالية. للفترةالمقارنة لتتوافق مع العرض  فترةأعادة تبويب أرقام تم 
  

  الموجزة اعتماد القوائم المالية األولية -١٦

 هـ.١٤٣٧ شوال ٢٢ق المواف ٢٠١٦يوليو  ٢٧تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 


