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 السعودیة للتامین التعاونيشركة عنایة 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

- ١٠ - 
 

  
ة    -١ س م واألنشطة الرئ   التنظ

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

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

سائي   عمارة احمد غالب الع
  ٣٥٢٨ص.ب. 

  ٢١٤٨١جدة 
ة  ة السعود   المملكة العر

ة ما یلي فرع الشر  :ف
  

  رقم السجل التجار     الفرع
  ١٠١٠٤٢١٨٧١    الراض

 
موجب  ادئ التأمین التعاوني  ة على أساس م ة السعود ة لمزاولة أعمال التامین في المملكة العر ص للشر تم الترخ

 ٢٢٤م) وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٠١١ یونیو ٢٩هـ (المواف ١٤٣٢رجب  ٢٧وتارخ  ٤٩المرسوم الملكي رقم م/
ة للمساهمین  ٠م)٢٠١١ یونیو ٢٧هـ (المواف ١٤٣٢رجب  ٢٥وتارخ  ة مملو انت الشر س  ما في تارخ التأس

ة  ة من رأس المال وهي%٧٧المؤسسین السعودیین والمساهمین من خالل االكتتاب العام بنس ق ة المت  %٢٣، أما النس
ة للمساهمین غیر السعودیین ة (تداول) في  ٠فهي مملو ة لألوراق المال ة في السوق السعود رایر فب ٢٧تم إدراج الشر

 ٠م٢٠١٢
ما في ذلك إعادة التأمین أو  ه  ة في مزاولة أعمال التأمین الصـــــحي التعاوني واألنشـــــطة المتعلقة  تتمثل أغراض الشـــــر
ة في  ة واألنظمة المرع س الشـــــر ة وفقًا لعقد تأســـــ ة الســـــعود االت والتمثیل والمراســـــلة والوســـــاطة في المملكة العر الو

ة ة الســــــــــــعود ة الكتتاب أعمال التأمین الطبي فقط تم ٠المملكة العر ص للشــــــــــــر ات  ٠الترخ ة العمل وقد بدأت الشــــــــــــر
  ٠م٢٠١٣ینایر  ٧التجارة في 

  
ة الهامة -٢ اسات المحاسب   أسس اإلعداد وملخص الس

  
  أسس اإلعداد  -أ

  
ة الدولي رقم  ار المحاس قا لمع ة الموجزة ط ة األول ـــــــ التقارر  ٣٤تم إعداد القوائم المال ةـ ة األول ة  المال ار المحاس (مع

  ).٣٤الدولي رقم 
ات التأمین  ات مســتقلة لعمل ة تحتفظ بدفاتر حســا ة، فإن الشــر ة الســعود ات نظام التأمین في المملكة العر وفقًا لمتطل

ات المســـــــــــــــاهمین ًا في  ٠وعمل حتفظ بها فعل ات المســـــــــــــــاهمین ف ات التأمین وعمل عمل عهدة أما الموجودات المتعلقة 
ة ل  ٠الشـــر ل واضـــح أل من هذین النشـــاطین في الدفاتر الخاصـــة  شـــ یتم تســـجیل اإلیرادات والمصـــروفات العائدة 

ة بواسطة اإلدارة ومجلس اإلدارة على أسس ثابتة ٠نشا ات المشتر   ٠یتم تحدید أسس توزع المصروفات للعمل
ع المعلوم ة الموجزة جم ة األول ة الكاملة التي یتم إعدادها ال تتضمن القوائم المال ة للقوائم المال ات واالفصاحات المطلو

ة ة للتقارر المال ة الموجز  ٠وفقا للمعاییر الدول ة االول ه، یجب أن یتم قراءة هذه القوائم المال االقتران مع القوائم وعل ة 
ة ة في  المال ة للسنة المنته ة للشر سمبر  ٣١السنو  .م٢٠١٥د



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني
  (شركة مساھمة سعودیة)

  القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)إیضاحات حول 

  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في  المنتھیتینوالتسعة أشھر أشھر لفترتي الثالثة 
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ة الهامة (تتمة) -٢ اسات المحاسب  أسس اإلعداد وملخص الس
  

  (تتمة)أسس اإلعداد   -أ

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

  %٩٠   المساهمون 
  %١٠   حملة الوثائ

  ────  
   ١٠٠%  
  ════  

      

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

ح ما لم یرد خالف ذلك تحدیداً     ٠ألقرب ألف صح
ات  ع الموجودات والمطلو ة عمومًا على أســـــــــــاس الســـــــــــیولة. إن جم زها المالي األول ة قائمة مر ة تعرض الشـــــــــــر المال

ة من المتوقع اســــــتردادها وســــــدادها، على  عة النظام اســــــتثناء االســــــتثمارات المحتفظ بها حتى تارخ االســــــتحقاق والود
ة ة األول   .الموجزة التوالي، خالل فترة اثني عشر شهرًا من تارخ القوائم المال

  
ة الهامة   -ب اسات المحاسب  ملخص الس

عة من ة المت اسات المحاسب ة للتقارر  تتف الس ة الموجزة مع المعاییر الدول ة األول ة إلعداد هذه القوائم المال قبل الشر
ة في  ة للســــــــــنة المنته ما وتتف مع تلك المســــــــــتخدمة في إعداد القوائم المال ة  ســــــــــمبر  ٣١المال م. إن اعتماد ٢٠١٥د

ة وتفســــیرات لجنة تفســــیرات التق ة للتقارر المال ة للمعاییر الدول ما هو مبین الشــــر ة الجدیدة والمعدلة  ة الدول ارر المال
ضاح ( ة الموجزة.٢في اإل ة األول ن له أ أثر جوهر على هذه القوائم المال  د) لم 

  
ام -ج     استخدام التقدیرات واالح
  
ة اســــــتخدا  ة للتقارر المال ة الموجزة وفقًا للمعاییر الدول ة األول م التقدیرات واالفتراضــــــات التي یتطلب إعداد القوائم المال

ات الطارئة، إن وجدت،  ات واإلفصــــاح عن الموجودات والمطلو الغ المصــــرح عنها للموجودات والمطلو قد تؤثر في الم
الرغم، من  ة.  الغ المصـــرح عنها لإلیرادات والمصـــروفات خالل الفترة األول ة الموجزة والم ة األول في تارخ القوائم المال

ة قد تختلف أن تلك ال ة، فإن النتائج الفعل ام تعتمد على أفضـــل معرفة لإلدارة لألحداث واإلجراءات الحال تقدیرات واألح
ـات (التي تتضــــــــــــــمن  ع التســــــــــــــو س جم ـة الموجزة تع ـة األول ـة عن تلـك التقـدیرات. تر اإلدارة أن القوائم المـال ـالنهـا

ة المتكررة) الضرورة لعرض نتائج ا ات العاد ة المعروضة.التسو ل عادل للفترات األول ش ات   لعمل
ة الموجزة مع تلك المســـــــتخدمة في  ة االول ام التي اســـــــتخدمتها اإلدارة في اعداد القوائم المال  اعدادتتف التقدیرات واالح

ة في  ة للسنة المنته ة للشر سمبر  ٣١القوائم المال   م. ٢٠١٥د
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اسات  -٢ ة الهامة (تتمة)أسس اإلعداد وملخص الس  المحاسب
  

الت علیها المعتمدة ة الجدیدة والتعد ر المال ة للتقار ة وتفسیرات لجنة تفاسیر المعاییر الدول ة الدول ر المال  د ـ  معاییر التقار
ة   من قبل الشر

 

ًا والصـــــــادر  الت أدناه على المعاییر المســـــــتخدمة حال ة بتبني المعاییر الجدیدة و التعد ة من مجلس معاییر قامت الشـــــــر
ة:  ة الدول  المحاس

الت ار / التعد ان  المع   الب
ة الدولي  ار المحاس مع

  ٣٨و ١٦رقم 
ة الدولي رقم  ار المحاس الت على مع ة الدولي رقم ١٦التعد ار المحاس  ٣٨"الممتلكات واآلالت والمعدات" ومع

الت على الفترات  عد "الموجودات غیر الملموسة" تنطب التعد ة التي تبدا في او  م، تقید ٢٠١٦ینایر  ١السنو
قها الستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات   استعمال معدل االیرادات المحققة إلجمالي االیرادات المتوقع تحق

ن استعمالها فقط في حاالت محدودة جدًا إلطفاء الموجودات غیر الملموسة. م  و
  

ة الدولي  ار المحاس مع
 ٢٠و ٤١و ١٦رقم 

ة الدولي رقم  ار المحاس الت على مع ة الدولي رقم  ١٦التعد ار المحاس "الممتلكات واآلالت والمعدات" ومع
عد  ٤١ ة التي تبدأ في او  ار ٢٠١٦ینایر  ١ـ "الزراعة" تنطب على الفترات السنو م، تغیر في نطاق مع

ة الدولي رقم  ة التي ی ١٦المحاس نطب علیها تعرف االشجار المثمرة. المنتجات لیتضمن الموجودات البیولوج
ة الدولي رقم  ار المحاس قى ضمن نطاق مع اتات المثمرة ست ة للن ذلك سوف تعالج المنح ٤١الزراع . و

ة الدولي رقم  ار المحاس قًا لمع األشجار المثمرة ط ة المتعلقة  وم ة ٢٠الح وم ة عن المنح الح ـ المحاس
ة الدولي رقم  واالفصاح عن المساعدات ار المحاس ة بدًال من مع وم  .٤١الح

 
ة الدولي  ار المحاس مع

 ٢٧رقم 
ة الدولي رقم  ار المحاس الت على مع ة التي تبدأ  ٢٧تطب التعد ة المستقلة" على الفترات المال ـ القوائم المال

عد  استخدام طرقة حقوق ال٢٠١٦ینایر  ١في او  الت للمنشآت  ة على م. تسمح التعد ة في المحاس ملك
ة المستقلة عة أو المحاصة أو الزمیلة في قوائمها المال  .االستثمارات في المنشآت التا

 
ة  ار التقارر المال مع

   ٥الدولي رقم
ة الدولي رقم  ار التقارر المال الت على مع ع  ٥تطب التعد ـ"الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بها للب

ات  عد والعمل ة التي تبدأ في او  ان ٢٠١٦ینایر  ١المتوقفة " على الفترات السنو ح  م. وقد تم التعدیل  لتوض
ة.  التغییر من طرقة عاد بل هو استمرار للخطة االصل عتبر خطة جدیدة لالست عاد الى طرقة اخر ال  االست

ار الدولي للتقارر ال ات المع ة رقم لذلك ال یوجد انقطاع في تطبی متطل  .٥مال
 

ار الدولي للتقارر  المع
ة رقم   ٧المال

ة الدولي رقم  ار التقارر المال الت على مع ة ٧تطب التعد ة: االفصاحات" على الفترات المال ـ "االدوات المال
عد  ن ٢٠١٦ینایر  ١التي تبدأ في (أو)  م ان عقد الخدمات الذ یتضمن رسوم  ح  م. قد تم تعدیلها لتوض

ما إذا یجب أن  ات لتحدید ف عة الرسوم والترتی م طب غي ان یتم تقی ة مستمرة في أصل مالي. ین ل مشار تش
ة الدولي رقم  ار التقارر المال موجب مع ة  أثر رجعي.  ٧عرض االفصاحات المطلو م  جب إجراء التقی و

ة الدولي رقم  ار التقارر المال ذلك تم تعدیل آخر على مع ح  ٧و ات االفصاح عن المقاصة لتوض أن متطل
ة الموجزة ما لم یوفر هذا االفصاح تحدیث جوهر للمعلومات المصرح عنها  ة االول ال تنطب على القوائم المال

  .في آخر تقرر سنو 
 

ة رقم  ار المحاس ة الدولي رقم  ١٩مع ار المحاس الت على مع عد ـ "منافع الموظفین" على الفترات  ١٩التعد ة التي تبدا في او  السنو
ة ٢٠١٦ینایر  ١ السندات ذات الجودة العال ما یتعل  انات السوق ف م ب أنه یتم تقی الت  م. توضح التعد

ات استنادًا إلى عملة االلتزام انات سوق للسندات  للشر س استنادًا إلى الدولة محل االلتزام. وحیثما ال تتوافر ب ول
ة لل ةذات الجودة العال وم ات لعملة ما، فإنه یجب استخدام معدالت السندات الح   .شر

 
ة الدولي  ار المحاس مع

 ٣٤رقم 
ة الدولي رقم  ار المحاس الت على مع ة التي تبدا  ٣٤تطب التعد ة" على الفترات السنو ة االول "القوائم المال

عد  ة ٢٠١٦ینایر  ١في او  أن االفصاحات األول الت  الالزمة یجب أن تكون إما في القوائم م. توضح التعد
ة أو أن تتم ة األول اإلشارة إلیها في تقرر مالي أولي (مثل تقرر تعلی اإلدارة أو تقارر المخاطر). ومع  المال

ذلك یجب أن تكون المعلومات األخر ضمن التقرر المالي األولي متاحة للمستخدمین بنفس الشرو للقوائم 
ة و  ة األول  .في ذات الوقتالمال
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  القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)إیضاحات حول 
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ة الهامة (تتمة) -٢ اسات المحاسب  أسس اإلعداد وملخص الس

رد ـ  معاییر  ة التقار الت  المال ة الجدیدة والتعد ر المال ة للتقار ة وتفسیرات لجنة تفاسیر المعاییر الدول الدول
ة (تتمة)   علیها المعتمدة من قبل الشر

الت ار / التعد ان  المع   الب
ار الدولي للتقارر  المع

ة رقم    ١٤المال
ة رقم  ار الدولي للتقارر المال ة ١٤المع ار على الفترات المال ة المؤجلة" ینطب هذا المع ات النظام "الحسا

عد  موجب قوانین ٢٠١٦ینایر  ١التي تبدا في او  سمح للمنشأة التي تخضع انشطتها إلى أسعار محددة  م. 
ة المؤجلة عند االستمرار في تطب ات النظام ة ألرصدة الحسا النس ة  ة الحال اساتها المحاسب ی معظم س

ة  ار ال ینطب على المستخدمین الحالیین للمعاییر الدول ة ألول مرة. المع ة للتقارر المال قها للمعاییر الدول تطب
ة ذلك فان المنشأة التي ال تسمح لمعاییر المحاس ة. و االعتراف  للتقارر المال المتعارف علیها التي تستخدمها 

موجب معاییر  اسة  موجب قوانین أو تلك المنشآت التي لم تطب هذه الس ات أسعارها محددة  موجودات ومطلو
ة للتقارر  االعتراف بها عند تطبی المعاییر الدول سمح لها  ة المتعارف علیها التي تستخدمها، فإنه ال  المحاس

ة ألول  .مرة المال
ة للتقارر  المعاییر الدول

ة أرقام   ١١و ١٠المال
ة  ١٢و ار المحاس ومع

 ٢٨الدولي رقم 

ة رقم  ار الدولي للتقارر المال الت على المع ار الدولي للتقارر ١٠تطب التعد ة الموحدة" والمع ـ "القوائم المال
ة رقم  ار  ١٢المال " ومع ة الدولي رقم  ـ "االفصاح عن حصص في منشآت أخر "استثمارات في  ٢٨المحاس

عد  ة التي تبدا في او  ات زمیلة" على الفترات المال الت تعالج ثالثة امور ٢٠١٦ینایر  ١شر م. إن هذه التعد
ة رقم  ار الدولي للتقارر المال موجب المع الت ١٠نشأت عن تطبی استثناء منشآت االستثمار  . توضح التعد

ار الدول ة رقم على المع ة رقم  ١٠ي للتقارر المال ار الدولي للتقارر المال ) ١٠أن األعضاء (الوارد في المع
ام المنشأة  عة لمنشأة استثمارة عند ق ة الموحدة ینطب على المنشأة األم التي هي تا من عرض القوائم المال

ما أن ال مة العادلة.  الق عة  ع منشآتها التا اس جم ق ة االستثمارة  ار الدولي للتقارر المال الت على المع تعد
قتصر  ١٠رقم  ست منشأة استثمارة بذاتها و عة لمنشأة استثمارة وهي ل توضح أنه یتم توحید المنشأة التا

عة األخر لمنشأة استثمارة  ع المنشآت التا اس جم عملها على توفیر خدمات مساندة للمنشأة االستثمارة. یتم ق
مة ال ة الدولي رقم الق ار المحاس الت على مع تسمح للمستثمر ـ عند تطبی طرقة حقوق  ٢٨عادلة. إن التعد

مقدار  مة العادلة المطب بواسطة المنشأة االستثمارة الزمیلة أو المشروع المشترك  اس الق ق ة ـ االحتفا  الملك
ار الدو  الت على المع عة. تنطب التعد ة رقم حصتها في المنشآت التا ة" ١١لي للتقارر المال ات المشتر ـ "الترتی

عد  ة التي تبدأ في أو  ار الدولي للتقارر ٢٠١٦ینایر  ١على الفترات المال الت على المع م. تتطلب هذه التعد
ة رقم  ة تمثل عمًال  ١١المال ة المشتر ة وتكون أنشطة العمل ات مشتر من المنشأة التي تقتني حصة في عمل

ة رقم تجاراً  ار الدولي للتقارر المال ادئ المع ع م ة اخر للتقارر ٣ تطبی جم ع اعمال " ومعاییر دول ـ تجم
ة رقم  ار الدولي للتقارر المال ات المع ة والتي ال تتعارض مع متطل ة في حدود حصتها  ١١المال ات مشتر ترتی

الت من المن ما تتطلب هذه التعد ة.  ات المشتر موجب في العمل ة  شآت االفصاح عن المعلومات  المطلو
ة رقم  ار الدولي للتقارر المال ذلك تنطب  ٣المع ع االعمال.  ة لتجم ة االخر للتقارر المال والمعاییر الدول

عمل تجار قائم من قبل أحد  ة اذا ـ وفقط اذاـ تمت المساهمة  ة مشتر ن عمل الت على منشأة عند تكو التعد
ة هذه االطر  ة في عمل أنه عند امتالك حصة إضاف الت  ما توضح التعد نها.  ة عند تكو ة المشتر اف للعمل

حتفظ  ان المشغل المشترك  قًا اذا  ة سا اس المملو مثل نشا عمًال تجارًا یجب أن ال یتم إعادة ق ة  مشتر
ة. طرة مشتر  س

ة الدولي  ار المحاس مع
 ١رقم 

الت على  ة الدولي رقم تطب التعد ار المحاس ة التي تبدا في  ١مع ة" على الفترات المال "عرض القوائم المال
عد  ة الدولي رقم ٢٠١٦ینایر  ١او  ار المحاس ة لمع ات الحال : ١م. وهي توضح المتطل ما یتعل   ف

ة الدولي رقم   • ار المحاس ة في مع ة النسب ات األهم   ١متطل
ن أن بنود محددة في قائمة ا  • م ز المالي  لرح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر وقائمة المر

ل مفصل. ش   عرضها 
ة.  • ضاحات حول القوائم المال ما یتعل بترتیب اإل   أن المنشآت لدیها مرونة ف
ة التي یتم احتسابها   • أن الحصة في الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزمیلة أو المشارع المشتر

فها ما بین تلك البنود التي استخدام طرق بند واحد مستقل وتصن اإلجمالي  ة یجب عرضها  ة حقوق الملك
فها الحقًا في الرح أو الخسارة. فها أو عدم إعادة تصن   سوف یتم إعادة تصن

ز المالي  ة في قائمة المر ة اضاف ع فرع ات التي تنطب عندما یتم عرض مجام الت المتطل ما توضح التعد
  ة الرح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر.وقائم

ة. ة الموجزة للشر ة االول الت أ تأثیر على القوائم المال ون لهذه التعد س من المتوقع أن   ل
الت والمراجعات  س له أ تاثیر إن تطبی التعد ة.أعاله ل ز المالي أو أداء الشر   على والمر
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اسات  -٢ ة الهامة (تتمة)أسس اإلعداد وملخص الس  المحاسب
  

عد ح نافذة  الت التي لم تص ة الجدیدة الصادرة والتعد ر المال ة للتقار   هـ ـ المعاییر الدول

ة.  ة الموجزة للشـــــر ة األول ح نافذة المفعول حتى تارخ إصـــــدار القوائم المال ما یلي المعاییر الصـــــادرة ولكنها لم تصـــــ ف
ة القائمة أدناه تمثل المعاییر  قها في المســـتقبل. تعتزم الشـــر ل معقول تطب شـــ ة  والتفســـیرات الصـــادرة التي تتوقع الشـــر

ح سارة المفعول.   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
ة الدولي رقم  ار التقارر المال ة ٩مع  م٢٠١٨ینایر  ١  األدوات المال
ة الدولي رقم  ار التقارر المال  م٢٠١٨ینایر   ١ اإلیرادات من العقود مع العمالء ١٥مع
ة الدولي رقم  ار التقارر المال  م٢٠١٩ینایر   ١ عقود اإلیجار ١٦مع

ة الدولي رقم  ار المحاس ة الدولي رقم  ١٢مع ار المحاس الت على مع  ١٢تعد
ة المؤجلة  الموجودات الضرب بخصوص االعتراف 

 للخسائر غیر المحققة

 م٢٠١٧ینایر  ١

ة عند  ة للشـــر ورة أعاله على القوائم المال الت أو التفســـیرات المذ م تأثیر المعاییر أو التعد ًا بتقی ة حال تقوم إدارة الشـــر
.  التطبی

  
  و ـ الخسائر المتراكمة

مبلغ  ة خســارة  ة في أ التســعةفترة ملیون رال ســعود خالل  ٢١,٣تكبدت الشــر ما ٢٠١٦ ســبتمبر ٣٠شــهر المنته م 
ما في  ســــــــمبر  ٣١ملیون رال ســــــــعود ( ٢٢٣,٤م مبلغ ٢٠١٦ ســــــــبتمبر ٣٠بلغت الخســــــــائر المتراكمة  م: ٢٠١٥د

). خالل  ١٩٩,٧ ة المتراكمة  ةالحال الفترةملیون رال ســــــعود لها المدفوع. من راس ما %٥٠تجاوزت خســــــائر الشــــــر
ة بتارخ  ة اعلنت الشــــــر قًا لنظام هیئة الســــــوق المال ة المتراكمة ٢٠١٦فبرایر  ١١وط م على تداول أن خســــــائر الشــــــر

ة في مصــروفات ما قبل  %٥٠تجاوزت  ة في الخســائر المتراكمة للشــر ســ اب الرئ من راس المال المدفوع. تتمثل االســ
ة والتأخر ف س التي تكبدتها الشر س.التأس طء في اختراق السوق خالل مرحلة التأس ات التجارة وال   ي بدء العمل

ة مستمرة في نشاطها وفقا لمبدأ اإلستمرار  ة على إفتراض أن الشر الت قد  ةتم إعداد القوائم المال ة تعد ، وال تتضمن أ
ه أعاله   تظهر نتیجة عدم التأكد من الظرف المشار إل
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مهالنقد  -٣   وما في ح
  
  
سمبر  ٣١  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠   ٢٠١٥د

ات التأمین:   )مراجعة(غیر  عمل
ال سعود  ألف ر

  )مراجعة( 
 ألف رال سعود

  ٨٨٧    ٧٣٨  نقد لد البنوك
  ١٦    ١٦  نقد في الصندوق 

  ٩٠٣    ٧٥٤  
ات المساهمین:   عمل

  ٣٧    ٣٧  نقد لد البنوك
ضاح  حة (أنظر اال   ٥٨٬٠٧٣    ٢٥٬٢٣٠  أدناه) )أ(ودائع مرا

  ٥٨٬١١٠    ٢٥٬٢٦٧  

حة محتفظ بها لد بنوك تجارة أ)  ةودائع المرا ة السعود حة هذه إن  ٠في المملكة العر الرال  مودعةودائع المرا
 ٠السعود وال یتجاوز تارخ استحقاقها األصلي ثالثة أشهر

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

صورة مستقلة ة للمساهمین  ز المالي األول  ٠قائمة المر
  
 ـ ذمم أقساط تأمین مدینة، صافي  ٤
سمبر  ٣١  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠   ٢٠١٥د
  (غیر مراجعة) 

ال سعود  ألف ر
  (مراجعة) 

   ألف رال سعود
٠٠٧٥٢٬  تامین مدینةاقسا ذمم اجمالي     ٢٦٬٧٦١ 

وك في تحصیلها دیون مخصص    )٤٬٨٢٧(    )٧٬٧٧٩(  مدینةلذمم أقسا تأمین  مش
  ٢١٬٩٣٤    ٤٤٬٢٢٨  ، صافيمدینةأقسا تامین ذمم 

  
ة في مخصص  وك في تحصیلها الدیون انت الحر ما یلي: مدینةلذمم أقسا تأمین  المش   خالل الفترة 

  
أشهر  التسعةلفترة  

ة في   ٣٠المنته
 ٢٠١٦ سبتمبر

  (غیر مراجعة)
ال سعود  ألف ر

   
ة في  للسنة المنته

سمبر  ٣١ ٢٠١٥د
  (مراجعة)

 ألف رال سعود

  

       
ة الفترة / السنة  ١٬٧٧٩   ٤٬٨٢٧  الرصید في بدا

ضاح  نه خالل الفترة / السنة (إ   ٣٬٠٤٨    ٢٬٩٥٢  )٨مخصص تم تكو
ة الفترة / السنة   ٤٬٨٢٧    ٧٬٧٧٩  الرصید في نها
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  االستثمارات -٥
  
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ 

  )مراجعة(غیر 
ال سعود  ألف ر

سمبر  ٣١   ٢٠١٥د
  )مراجعة(

 سعودألف رال 
  

        
 ٢٧٬٨٨٢   ٢٥٬٠٣٢  استثمارات محتفظ بها حتى تارخ االستحقاق

مة العادلة من خالل قائمة الدخل الق   ٤١٬٩٨٤    ٣٢٬٣٠٧  استثمارات 
  ٦٩٬٨٦٦    ٥٧٬٣٣٩  

  
خ االستحقاق   استثمارات محتفظ بها حتى تار

التي یتم ادارتها بواسطة  السعود الفرنسي تمثل هذه االستثمارات استثمارات في سندات ذات سعر ثابت ومتغیر 
ة في االستثمارات المصنفة على أنها محتفظ بها حتى تارخ  ما یلي الحر ار للمحفظة. ف مدیر اخت ابیتال 

  االستحقاق :
أشهر  التسعةلفترة  

ة في   ٣٠المنته
 ٢٠١٦ سبتمبر

  (غیر مراجعة)
ال سعود  ألف ر

   
ة في  للسنة المنته

سمبر  ٣١ ٢٠١٥د
  (مراجعة)

 ألف رال سعود

  

        
ة الفترة  ٣٩٬٧٤٥   ٢٧٬٨٨٢  السنة / الرصید في بدا
)٢٬٨١٣(  السنة / المستح خالل الفترة    )١١٬٨٧٨(  

  ١٥   )٣٧(  السنة ـ صافي / خالل الفترة المطفأ
ة الفترة   ٢٧٬٨٨٢    ٢٥٬٠٣٢  السنة / الرصید في نها

  
مة العادلة من  الق   خالل قائمة الدخلاستثمارات 

مة العادلة من خالل قائمة الدخل: الق ة في االستثمارات المصنفة  ما یلي الحر   ف
  
أشهر  التسعةلفترة  

ة في   ٣٠المنته
 ٢٠١٦ سبتمبر

  (غیر مراجعة)
ال سعود  ألف ر

   
ة في  للسنة المنته

سمبر  ٣١ ٢٠١٥د
  (مراجعة)

 ألف رال سعود

  

        
ة   ٧١٬١٣٤   ٤١٬٩٨٤  السنة / الفترةالرصید في بدا

 ٣٥٬٠٨٣   ٦٬٧٩٢  السنة / المشترات خالل الفترة
عادات خالل الفترة )٬٦١٠١٦(  السنة / االست    )٥٩٬٥٥٤(  

مة العادلة خالل الفترة   )٤٬٦٧٩(    ١٤١  السنة / التغیرات في الق
ة الفترة   ٤١٬٩٨٤    ٣٢٬٣٠٧  السنة / الرصید في نها
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  (تتمة)االستثمارات  -٥

مة العادلة من خالل قائمة الدخل ( تتمة) الق   استثمارات 
  
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ 

  )مراجعة(غیر 
ال سعود  ألف ر

سمبر  ٣١   ٢٠١٥د
  )مراجعة(

 ألف رال سعود
  

ارة للمحفظة  ٤٤٧   -  إدارة اخت
حة  ١١٬٠٨٩   ١٬٧٩٦  صندوق البدر للمرا

الك روك العالمي ـ توزع  ٩٬٨٤٦   ١٠٬١٨٣  صندوق 
الك  روك  العالمي ـ دخل االسهم  ٧٬٦٣٩   ٨٬١٤١  صندوق 
الك لوك العالمي المتعدد األصول ٩٨٩٤٬  صندوق     ٤٬٧٦٩ 

 ٢٬٤١١   ١٬٩٩٢  صندوق االستثمار السعود في األسهم
ة ٢٠٦٥٬  صندوق السعود الفرنسي الخلیجي للطروحات األول    ٥٬٧٨٣ 

  ٤١٬٩٨٤    ٣٢٬٣٠٧  
  
ة  ٦ ات تحت التسو اتــ مطال اط ة أخر  واحت   فن
  

)مراجعة(غیر ٢٠١٦  سبتمبر ٣٠   سمبر  ٣١   )مراجعة( ٢٠١٥د
  

 إجمالي
مستح من 

التأمین معید  إجمالي صافي 
مستح من 

التأمین معید  صافي 
ال سعود   ال سعود ألف ر ال سعود ألف ر ال سعود ألف ر ال سعود ألف ر ال سعودألف  ألف ر ر  

اطي  ة احت ات تحت التســــــــــــــو مطال
)٩٢٧١٠٬( ٢١٬٣٤٩  ومتكبدة غیر مبلغ عنها  ٧٬١٤٦( ١٤٬٢٩٣ ١٠٬٤٢٢(  ٧٬١٤٧ 

اطي   ٣٬٢٦٦ - ٣٬٢٦٦ ٣٬٦٥٤ - ٣٬٦٥٤  عجز أقسا التأمینإحت
  ٩٢٧١٠٬(  ٢٥٬٠٠٣(  ٧٬١٤٦( ١٧٬٥٥٩ ١٤٬٠٧٦(  ١٠٬٤١٣ 
  
  ــ رأس المال ٧

ه  مة السهم الواحد  ٤٠ملیون رال سعود ، مقسم إلى  ٤٠٠والمدفوع بلغ رأس المال المصرح   ١٠ملیون سهم ق
ما یلي: ه  ة ف انت المشار   رال سعود و

ة     نس
ة  الملك

  ألف رال 
   سعود 

%٦٠  مساهمین صنادی    ٢٤٠٬٠٠٠ 
%٤٠  مساهمة عامة    ١٦٠٬٠٠٠ 

  ٤٠٠٬٠٠٠    %١٠٠  
ة في إجتماعه ض رأس٢٠١٦إبرل  ١٢بتارخ  أوصي مجلس إدارة الشر ة من  م بتخف رال  ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مال الشر

ون من خال ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ مقسمة إلىرال سعود  ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠سعود إلى  ض س ض سهم  لسهم. التخف تخف
ض  ة. یتمثل الغرض من التخف متلكها المساهم في الوقت الحاضر مقابل الخسائر المتراكمة للشر ل سهمین  واحد مقابل 
ض رأس المال على اإللتزامات  ات الجدید. لن یؤثر تخف ا مع قانون الشر ة تمش ز المالي للشر لة المر في إعادة ه

ة ة للشر   . المال
ض رأس ما ة.إن تخف ة للشر ة العموم موافقة المساهمین من خالل إجتماع غیر عاد للجمع ة مشرو    ل الشر
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ة -٨ ة وٕادار   مصروفات عموم
  

ة في      سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنته
 غیر مراجعة

ة في  التسعةلفترة     سبتمبر ٣٠أشهر المنته
 غیر مراجعة

  ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٦  
ال سعود   ال سعود  ألف رال سعود  ألف ر   ألف رال سعود  ألف ر

ات التأمین           عمل
  ١٩٬٦٤٤  ١٩٬٢٨٢  ٦٬٦٥١  ٦٬٥٨٦  تكلفة موظفین

وك في تحصیلها لذمم أقسا  مخصص دیون مش
ضاح   ١٬٧٩٥  ٢٬٩٥٢  ٩٨٠  ٢٬٧٩٧  )٤تأمین مدینة (إ
  ٦٬٠٥١  ٥٬٠٧٣  ١٬٨٩٦  ١٬٤٨١  إستهالك وٕاطفاء
  ١٬٥٧٩  ١٬٤٨٨  ٥٢٣  ٥١٠ مصروفات إیجار

ة ة ومهن   ٥٥٧  ٣٥٤  ٢٤٤  ١١٢ أتعاب قانون
انة وٕاصالح   ٢٬٠٨٥  ١٬٠٢٣  ٥٦١  ٣٣٠  ص

  ١٬٤٠٨  ٢٬١١٩  ٤٢٥  ٦٦٠ أخر 
  ٣٣٬١١٩  ٣٢٬٢٩١  ١١٬٢٨٠  ١٢٬٤٧٦  

  
ة في      سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنته

 غیر مراجعة
ة في  التسعةلفترة     سبتمبر ٣٠أشهر المنته

 غیر مراجعة
  ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٦  
ال سعود   ال سعود  ألف رال سعود  ألف ر   ألف رال سعود  ألف ر

ات المساهمین           عمل
ة ة ومهن   ٣١٧  ٧٩٠  ١٦١  ١٥٠ أتعاب قانون

االستثمار   ٥٧١  ٢٤٥  ١٥١  ٨٢  مصروفات متعلقة 
  ٢٢٥  ٢١٨  ٧٥  ٨٢ اشتراكات

  ١١٣  ١١٨  ٢  ١٩ أخر 
  ١٬٢٢٦  ١٬٣٧١  ٣٨٩  ٣٣٣  
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ة الدخل -٩ اة وضر   الز
  

ة ة على أســــاس أفضــــل التقدیرات لد إدارة الشــــر ة المســــتحقة الدفع من قبل الشــــر اة والضــــر ، وفقا  تم إحتســــاب الز
ة ألنظمة ة السعود اة في المملكة العر   الز

  
اة   الز

  
اة مستحقة الدفع ة الز ما یلي حر    .ف

   
ة لفترة التسعة أشهر   المنته

 ٢٠١٦سبتمبر ٣٠في 
  )مراجعة(غیر 

ال سعود  ألف ر

ة في   للسنة المنته
سمبر  ٣١  ٢٠١٥د

  )مراجعة( 
 ألف رال سعود

 

      
ة الفترة  ٧٬٥٠٨ ٤٬٨٦٠  السنة / الرصید في بدا
ون خالل الفترة ٣٠٠٢٬  السنة / الم  ١٬٨٢٥ 

س )٢٬٥٧٦( -  السنة / خالل الفترة ع  
  )١٬٨٩٧(  )٨٦١(  السنة / خالل الفترة المدفوع

ة الفترة   ٤٬٨٦٠  ٦٬٢٩٩  السنة / الرصید في نها
  

ة الدخل   ضر
  

ة ة في أشهر  التسعةالثالثة أشهر و خسائر خالل  نظرًا لتكبد الشر قة ، ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنته م ، وفي الفترات السا
ة الدخل  ن مخصص لضر ة لم یتم تكو ة األول   .  الموجزةفي هذه القوائم المال

   
و    موقف الرط الز

  
ة  اة والدخل لفترة االثني عشـــــر شـــــهرا األولى المنته و والضـــــربي إلى مصـــــلحة الز ة االقرار الز  ٣٠في قدمت الشـــــر

لة من م ٢٠١٢ یونیو ذلك للفترة الطو ســـــمبر  ٣١م إلى ٢٠١٢فبرایر  ٨و ة في ٢٠١٤د ســـــمبر  ٣١م والســـــنة المنته د
  م.٢٠١٥

ة ٢٠١٤م و٢٠١٣م و٢٠١٢م و٢٠١١خالل الفترة اصـــــــدرت المصـــــــلحة الرط النهائي للســـــــنوات  م طالبت فیها الشـــــــر
مبلغ  اة اضــــــــافي  ة  ١٢,٥٤٥التزام ز اعتراض على الرط. قدمت الشــــــــر ة  ملیون رال ســــــــعود وقد تقدمت الشــــــــر

ان تكون النتیجة لصــالحها. و  اة في اعتراضــا على معالجة المصــلحة وهي على ثقة  ن مخصــص للز التالي لم یتم تكو
ة الموجزة.  ة االول   القوائم المال

. انظمة   ة الســــعود اة المعمول بها في المملكة العر ة ألنظمة الز و اســــتنادًا إلى فهم الشــــر تم احتســــاب الوعاء الز
اة تخضـــع إلى تفســـیرات مختلفة والرو إلى ســـتصـــدرها المصـــلحة قد تختلف عن االقرا ة المقدمة من قبل الز و رات الز

ة.   الشر
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  ذات العالقة  جهاتالمعامالت مع ال -١٠
  
ما    )أ ة  سیین في الشر تتكون الجهات ذات العالقة من المساهمین المؤسسین وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفین الرئ

معامالت مع جهات ذات  ة  طرة المساهمین. تقوم الشر ات الواقعة تحت س عالقة خالل دورة أعمالها فیها الشر
ة.  العاد

  
ة في    )ب ة التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة المنته س ما یلي تفاصیل المعامالت الرئ  سبتمبر ٣٠ف

 م:٢٠١٦
  

مة المعامالت لفترة       أشهر   التسعةق
ة في    سبتمبر ٣٠المنته

  
  الرصید في

  
  الرصید في

  الجهة 
 ذات العالقة

عة   طب
 المعاملة 

  م٢٠١٦  
  (غیر مراجعة)

  م٢٠١٥  
  (غیر مراجعة)

م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠
  (غیر مراجعة)

سمبر  ٣١ م٢٠١٥د
  (مراجعة)

ال سعود     ال سعود ألف رال سعودألف ر   ألف رال سعود  ألف ر
  جهات ذات عالقة 

  مجموعة الجفالي 
ة تت   ٢٬١١٩  ٣٬٨٤٤  ٥٬٩٣٤  ٢٬٧٨١  اقسا تامین م

تبایجار    -  -  ١٠  ٣٠  م
شراء أجهزة حاسب آلي 

ص وخدمات  وتراخ
  اخر 

١٬٠٦١  ٢٩١  -  -  

ات    -  -  ٢٬٧١٧  ٢٬٧٢٧  مدفوعةمطال
  ٦١  -  ١٧٦  ١٢٩  عمولة مدفوعة

  ١٤٬٢٥٧  ٣٢٬٢٦٥  ٢٤٬٩٤٢  ٣٥٬٨٧٠  إعادة تأمین صادر  میونخ ر 
ات مستردة   ٤٬٧٦٦  ١٤٬٦٥٥  ٨٬٦٠٨  ٢١٬٤٩٥  مطال
  ١٬٥٨٧  ١٬٥٨٧  -  -  استردادات اخر 

ا قصیرة األجل ار موظفي اإلدارة   -  -  ١٬٨١٩  ٣٬٤١٨  مزا
لة األجل ا طو   ١٠١  ٢٠٨  ٦٨  ١٠٦  مزا

ة. ز المالي األول الغ المستحقة من/ إلى جهات ذات عالقة في قائمة المر   ج) تم اإلفصاح عن الم

ض من إعادة تأمین والرصید المستح الغ المستحقة الق ز  د) تم االفصاح عن الم الدفع من إعادة التأمین في قائمة المر
ة.   المالي األول

عد طرح األموال المستلمة  ات المساهمین  ات المساهمین الخسارة المحولة إلى عمل الغ المستحقة من عمل هـ) تمثل الم
  خالل الفترة.

ة و) یتم اعتماد المعامالت مع جهات ذات عالقة من قبل مجلس اإلدارة والمساهمین في اال جتماع السنو للجمع
ة.     العموم
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ة  ١١ عة نظام   ـ ود

عادل  ة ما ة فقد أودعت الشـــــــر ة الســـــــعود الغ  %١٠وفقا لنظام التامین في المملكة العر  ٤٠من رأس مالها المدفوع ال
ة  ٠ملیون رال ســعود في بنك حددته مؤســســة النقد العري الســعود عة النظام ن ســحب هذه الود م بدون موافقة ال 

عة عمولة إلى مؤسسة النقد العري السعود ستح على هذه الود   ٠مؤسسة النقد العري السعود و
  

  ـ معلومات القطاعات ١٢

ات التأمین التي تقوم  ع عمل ة ("تأمین طبي"). إن جم ة صح م خدمات رعا ة بإصدار عقود تأمین فقط لتقد تقوم الشر
ة یتم تنفیذها في  ات التأمین تتم مراقبتها من قبل االدارة تحت قطاع بها الشر ة. ونظرا ألن عمل ة السعود المملكة العر

ا عرض معلومات مستقلة. س مطلو التالي، ل   واحد و
  

  ـ الخسارة للسهم  ١٣

ة الصادرة والق قسمة صافي الخسارة للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد ائمة في تم إحتساب الخسارة للسهم 
ة الفترة ة ٠نها ن تطبی الخسائر المخفضة للسهم على الشر م  ٠وال 

  
ة ١٤ مة العادلة لألدوات المال   ـ  الق

ل منظم   )أ ش ل التزام في معاملة تتم  ع أصل أو یتم دفعه لتحو ه لب مة العادلة هي المبلغ الذ یتم الحصول عل الق
عتم اس.  ین في الســـــــوق في تارخ الق ع أصـــــــل أو بین مشـــــــار ة ب أن عمل مة العادلة على االفتراض  اس الق د ق

ون من خالل: ل التزام    تحو
 ة لألصل أو االلتزام، أو س  السوق الرئ
 .ة س اب سوق رئ  السوق األكثر منفعًة لألصل أو االلتزام في حالة غ

ة. ة أو األكثر منفعًة متاحة أمام الشر س   یجب أن تكون السوق الرئ
ض، وذمم مدینة من إعادة  حة، وأقسا مستحقة الق مه، وودائع مرا ة من نقد وما في ح ة للشر تتكون الموجودات المال
ات التأمین.  الغ مســـــــتحقة من جهة ذات عالقة، ومبلغ مســـــــتح من عمل ، واســـــــتثمارات، وم التأمین، وذمم مدینة أخر

ال ات قائمة، وم ة من مطال اتها المال ات المســـــــــاهمین وتتكون مطلو غ مســـــــــتحقة لمعید التأمین، ومبلغ مســـــــــتح لعمل
ة  ات المال مة العادلة للموجودات والمطلو . ال تختلف الق ات األخر ومبلغ مســتح لجهات ذات عالقة، وعض المطلو

متها الدفترة.    اختالفًا جوهرًا عن ق
ة   )ب مة األدوات المال ة لتحدید ق ة التال ة الهرم   واإلفصاح عنها: تستخدم الشر

ة (دون تعدیل أو إعادة ترتیب). ١المستو    : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لذات األداة المال
ع  ٢المســـــتو  م أخر تســـــتند جم ات مماثلة أو أســـــالیب تقی :األســـــعار المتداولة في أســـــواق نشـــــطة لموجودات ومطلو

انات مرصودة للسوق.   المدخالت الهامة لها إلى ب
ن مالحظتها. ٣ستو الم م انات سوق  ستند أ مدخل مهم منها إلى ب م ال    : أسالیب تقی

ما في  ة  ع األدوات المال انت جم ســـــــمبر  ٣١م و٢٠١٦ ســـــــبتمبر ٣٠وقد  مة العادلة ٢٠١٥د الق مها  م والتي تم تقی
ات خالل فترة ٢من أدوات المستو  الت بین المستو ة في الم اشهر التسعة. ال یوجد تحو   م.٢٠١٦ سبتمبر ٣٠نته

 



 شركة عنایة السعودیة للتامین التعاوني
  (شركة مساھمة سعودیة)

  القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)إیضاحات حول 

  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في  المنتھیتینوالتسعة أشھر أشھر لفترتي الثالثة 

- ٢٢ - 
 

 
  أحداث الحقة -١٥

ة من  ٢٠١٦إبرل  ١٢بتارخ  ض رأس مال الشـــــــر  ٢٠٠ملیون رال ســـــــعود إلى  ٤٠٠أوصـــــــى مجلس اإلدارة بتخف
ة في لفترة الثالثة ملیون ســهم. في الفترة الالحقة  ٢٠ملیون رال ســعود مقمســة إلى   ٢٠١٦ســبتمبر  ٣٠أشــهر المنته

ة العامة  واف المســـاهمین ات وذلك من خالل إجتماع الجمع ة وفقا لقانون الشـــر الت المطلو ض والتعد على هذا التخف
ة (اإلجتماع الثاني) والذ تم عقده بتارخ  ر  ١٨هـ المواف ١٤٣٨محرم  ١٧غیر العاد ض عن ٢٠١٦أكتو . تم التخف

ض هو  لة رأسطر ســــهم واحد لكل ســــهمین لكل مســــاهم. والغرض من هذا التخف ا مع  إعادة ه ة تماشــــ مال الشــــر
ة.  ة للشر ض رأس المال على اإللتزامات المال ات. لم یؤثر تخف ات نظام الشر  متطل

  
  أرقام المقارنة -١٦

ب أرقام  ة. للفترةالمقارنة لتتواف مع العرض  فترةتم أعادة تبو   الحال
  

ة الموجزة -١٧ ة األول   اعتماد القوائم المال

ة الموجزة من ِقبل مجلس اإلدارة بتارخ  ة األول ر ١٩هـ المواف ١٤٣٨محرم  ١٨تم اعتماد القوائم المال  .٢٠١٦ أكتو
  


