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 عام -1

/ق وتارٌخ 12فً المملكة العربٌة السعودٌة وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم  مسجلةشركة عناٌة السعودٌة للتؤمٌن التعاونً )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودٌة 

 م(.1111فبراٌر  11هـ )الموافق 1,11ربٌع األول  ,1بتارٌخ  111111512,م(، وبموجب السجل التجاري رقم 1111فبراٌر  2هـ )الموافق 1,11ربٌع األول  12

 فٌما ٌلً عنوان الشركة الرئٌسً المسجل:  

  2,11مبنى رقم 

 ، منطقة الروضة شارع االمٌر سلطان

 1512ص.ب. 

 11,15 :جدة

 المملكة العربٌة السعودٌة 

 فٌما ٌلً فرع الشركة:

 رقم السجل التجاري  الفرع

 1111,112,1  الرٌاض

 

رجةب  ,1وتةارٌخ  1,م/تم الترخٌص للشركة لمزاولة أعمال التامٌن فً المملكةة العربٌةة السةعودٌة علةى أسةاس مبةادم التةؤمٌن التعةاونً بموجةب المرسةوم الملكةً رقةم 

كمةا فةً تةارٌخ التؤسةٌس كانةت  1م(1111 ٌونٌةو ,1هـ )الموافةق 1,11رجب  15وتارٌخ  ,11م( وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1111 ٌونٌو 11هـ )الموافق 1,11

% فهةً مملوكةة للمسةاهمٌن ؼٌةر 11%، أمةا النسةبة المتبقٌةة مةن رأس المةال وهةً,,الشركة مملوكة للمساهمٌن السعودٌٌن والمساهمٌن من خالل االكتتاب العام بنسةبة 

 م.1111فبراٌر  ,1 بتارٌخالٌة )تداول( تم إدراج الشركة فً السوق السعودٌة لألوراق الم .السعودٌٌن

المراسةلة والوسةاطة فةً المملكةة العربٌةة التمثٌةل7  الوكةاالت، لقة به بما فةً ذلةك إعةادة التةؤمٌن،تتمثل أؼراض الشركة فً مزاولة أعمال التؤمٌن التعاونً واألنشطة المتع

ملٌات للشركة الكتتاب أعمال التؤمٌن الطبً فقط وقد بدأت الشركة العتم الترخٌص السعودٌة، فً المملكة العربٌة المعمول بها السعودٌة وفقاً لعقد تؤسٌس الشركة واألنظمة 

 م.1111ٌناٌر  ,التجارٌة فً 
 

 أسس اإلعداد -2
 

 العرض أسس  - أ

 االولٌةةة               التقةةارٌر المالٌةةة  - ,1رقةةم  وفًقةةا لمعٌةةار المحاسةةبة الةةدولً 1111ٌونٌةةو  11لفتةةرة الثالثةةة أشةةهر و السةةتة أشةةهر المنتهٌةةة فةةً  االولٌةةةتةةم إعةةداد القةةوائم المالٌةةة  

 .1111ٌولٌو  ,1فً المملكة العربٌة السعودٌة ، و وفًقا لتعمٌم مإسسة النقد العربً السعودي المإرخ فً  "( المعتمد,1معٌار المحاسبة الدولً رقم )"

معٌةار المحاسةبة )" المةوجزةالتقةارٌر المالٌةة  -للشركة وفًقةا لمعٌةار المحاسةبة الةدولً وجزة الم االولٌةتم إعداد القوائم المالٌة  ،1111مارس  11حتى الفترة المنتهٌة فً 

 "( طبقا لتعدٌالت مإسسة النقد العربً السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضرٌبة الدخل.,1الدولً رقم 

السٌاسات المحاسبٌة والتؽٌرات فً التقدٌرات واألخطاء المحاسبٌة                  - 2لدولً رقم سٌاستها المحاسبٌة للزكاة وضرٌبة الدخل وفًقا للمعٌار المحاسبً ا بتؽٌٌر الشركة قامت

"(2 IAS  تم اإلفصاح عن آثار هذا التؽٌٌر فً اإلٌضاح رقم .)"ولٌةعلى القوائم المالٌة اال 11. 

لمحتفظ بها حتى تارٌخ )باستثناء ا االستمرارٌة ومبدأ التكلفة التارٌخٌة فٌما عدا قٌاس االستثمارات ٌتم بالقٌمة العادلة لفرضوفقاً ٌتم اعداد القوائم المالٌة األولٌة الموجزة 

المطالبات  ،خدمةمخصص مكافؤة نهاٌة ال ،ودائع نظامٌة ،الممتلكات والمعدات افٌما عدٌتم عرض قائمة المركز المالً االولٌة الموجزة وفقاً لترتٌب السٌولة. . االستحقاق(

 .كر خالؾ ذلكذٌ ما لمذات طبٌعة قصٌرة االجل االخرى  الموجودات والمطلوباتجمٌع . التً لم ٌتم اإلبالغ عنها المتكبدةالمطالبات وتحت التسوٌة 

، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعملٌات التةؤمٌن وعملٌةات المسةاهمٌن وتقةدم المعلومةات المالٌةة وفقةاً لةذلك. ٌةتم وفقاً ألنظمة التؤمٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة

 ولٌةاالالمالٌة  القوائم، فإن معنٌة. وبالمثل، فً الماضًفً الحسابات ال ةنشطمن تلك االالمنسوبة بوضوح ألي  والمصروفاتتسجٌل الموجودات والمطلوبات واإلٌرادات 

، الةدخل الشةامل والتةدفقات النقدٌةة لعملٌةات التةؤمٌن وعملٌةات المسةاهمٌن. ٌةتم تحدٌةد أسةاس المةالً، الةدخل المركةزقةوائم والسنوٌة للشةركة تقةدم بشةكل منفصةل  الموجزة

 .مصارٌؾ العملٌات المشتركة والموافقة علٌها من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارةتخصٌص 

 11لتً تم عرضها فً الصفحات من إن قائمة المركز المالً االولٌة الموجزة وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدٌة لعملٌات التؤمٌن وعملٌات المساهمٌن ا

ي. تتطلةب اللةوائح التنفٌذٌةة من القوائم المالٌة تم تقدٌمها كمعلومات مالٌة إضافٌة ولالمتثال لمتطلبات اللوائح التنفٌذٌة الصادرة عن مإسسةة النقةد العربةً السةعود 12إلى 

ات التؤمٌن وعملٌةات المسةاهمٌن. وبالتةالً، فةإن الصادرة عن مإسسة النقد العربً السعودي الفصل الواضح بٌن الموجودات والمطلوبات واإلٌرادات والمصروفات لعملٌ

ٌهةا أعةاله، تعكةس فقةط الموجةودات قائمة المركز المالً األولٌة، وقائمة الدخل، والدخل الشامل والتةدفقات النقدٌةة المعةدة لعملٌةات التةؤمٌن وعملٌةات المسةاهمٌن المشةار إل

 ملة لكل من تلك العملٌات.والمطلوبات واإلٌرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشا
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2

 )تتمة( العرضأسس  - أ

، ٌتم دمج أرصدة ومعامالت عملٌات التؤمٌن مع تلةك الخاصةة بعملٌةات المسةاهمٌن. ٌةتم رٌر المالًالمالٌة على مستوى الشركة وفًقا للمعاٌٌر الدولٌة للتق القوائمعند إعداد 

، بالكامةل أثنةاء الةدمج. إن السٌاسةات المحاسةبٌة المعتمةدة لعملٌةات التةؤمٌن وعملٌةات ت واألربةاح والخسةائر ؼٌةر المحققةة، إن وجةدتوالمعةامالحذؾ األرصدة المتداخلة 

 المساهمٌن موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة فً ظروؾ مماثلة.

، التدفقات النقدٌة وكذلك بعض ل الشامل، الدخالموجزة للمركز المالً، الدخلاالولٌة  القوائمللشركة فً إن إدراج معلومات منفصلة لعملٌات التؤمٌن مع المعلومات المالٌة 

 مطلوبة بموجب اللوائح التنفٌذٌة.إضافة تكمٌلٌة المالٌة تمثل معلومات  القوائمذات الصلة على  ٌضاحاتاإل

، للمعةاٌٌر الدولٌةة للتقرٌةر المةالً التةً ٌةتم إعةدادها وفقةا إلعداد القةوائم المالٌةة السةنوٌةالمطلوبة  ٌضاحاتواإلال تتضمن القوائم المالٌة األولٌة الموجزة جمٌع المعلومات 

 .م1112دٌسمبر  11المنتهٌة فً كما فً و السنوٌة للشركة للسنة وعلٌه ٌجب أن ٌتم قراءة هذه القوائم المالٌة االولٌة الموجزة باالقتران مع القوائم المالٌة

 الموجزة إشارة إلى النتائج المتوقعة للسنة كاملة. األولٌةالمالٌة  القوائم تعتبرال 

 .لاير سعودي المالٌة الموجزة باللاير السعودي وٌتم تقرٌبها إلى أقرب ألؾ القوائمهذه  ٌتم عرض

 
 األحكام المحاسبٌة الهامة والتقدٌرات واالفتراضات  - ب

للموجودات األحكام والتقدٌرات واالفتراضات التً تإثر على تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة والمبالػ المعلنة  استخدامالموجزة من اإلدارة  األولٌةالمالٌة  القوائمٌتطلب إعداد 

حكةام الهامةة التةً اتخةذتها ، كانةت األالمةوجزة األولٌةةعند إعةداد هةذه القةوائم المالٌةة  .واإلٌرادات والمصروفات. قد تختلؾ النتائج الفعلٌة عن هذه التقدٌرات المطلوباتو

المالٌة  القوائما تلك المطبقة على اإلدارة فً تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة للشركة والمصادر الرئٌسٌة لعدم التؤكد من التقدٌرات بما فً ذلك سٌاسات إدارة المخاطر هً نفسه

 .م1112دٌسمبر  11 والمنتهٌة فى فًما السنوٌة ك

 

 موسمٌة العملٌات -ج    

 ال توجد تؽٌٌرات موسمٌة قد تإثر على عملٌات التؤمٌن فً الشركة 

 

 السٌاسات المحاسبٌة الهامة  -3

كما تم إقرارها فً المملكة العربٌة السعودٌة  للتقرٌر المالً الدولٌة المعاٌٌرالموجزة تتفق مع  األولٌةإن السٌاسات المحاسبٌة التً تتبناها الشركة إلعداد هذه القوائم المالٌة 

وتفاسٌر  ٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالًوالتفسٌرات الجدٌدة المعدلة للمعا م71112دٌسمبر 11لسنة المنتهٌة فً المالٌة السنوٌة ل القوائموهً متوافقة مع تلك المستخدمة إلعداد 

المةالً للشةركة. تةم إعةادة تصةنٌؾ /  األداء)أ( والتً لم ٌكن لها تؤثٌر على المركةز المةالً أو  1مذكور فً إٌضاح كما هو  لجنة تفسٌرات المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً

 .للفترة األولٌة التؽٌرات فً حقوق المساهمٌن قوائمبعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالٌة. لم ٌكن لذلك أي تؤثٌر على  تبوٌبإعادة 

 الشركةالمعتمدة من قبل ، وتعدٌالتهاالجدٌدة  لجنة تفسٌرات المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالًوتفاسٌر ، للتقارٌر المالٌة معاٌٌر الدولٌةال 6 أ

 (:IASBوالتعدٌالت التالٌة للمعاٌٌر القائمة والتً تم إصدارها من قبل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة )الجدٌدة المعاٌٌر  قامت الشركة بتبنً

 البٌانالتعدٌالت                                                             /   المعٌار

 .أسهمالمدفوعات المبنٌة على  تصنٌؾ و قٌاس معامالت 1رقم  تعدٌالت على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة            1رقم  المعٌار الدولً للتقرٌر المالً

 العقارٌة االستثمارات تحوٌل 1, الدولً معٌار المحاسبةعلى  تعدٌالت                 1,رقم  الدولً معٌار المحاسبة

 واالعتبارات المسبقة بالعمالت األجنبٌةالمعامالت                  11رقم  لجنة تفسٌرات المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً

 الٌقٌن بشؤن معامالت ضرٌبة الدخلعدم  11لجنة تفسٌر المعٌار الدولً للتقرٌر المالً 

 اإلٌرادات من العقود مع العمالء                  15رقم المعٌار الدولً للتقرٌر المالً 

 العقود 12المعٌار الدولً للتقرٌر المالً 

  1رقم المعٌار الدولً للتقرٌر المالً 

        12رقم  و معٌار المحاسبة الدولً 1112 –,111 التقارٌر المالٌةعلى دورة  1112لعام  السنوٌة التعدٌالت

 
 



 شركة عناية السعودية لمتامين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( – إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م9302يونيو  03المنتهية في  أشهر الثالثة أشهر والستة لفترة

- 11 - 

 
 )تتمة( -السٌاسات المحاسبٌة الهامة  -3

 العقود - 16المعٌار الدولً للتقرٌر المالً 

"تحدٌد ما إذا كان ترتٌب  ,والمعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم  " ،عقود االٌجار" ,1محل معٌار المحاسبة الدولً  12حل المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة 

 تقٌٌم مادة المعامالت التً تنطوي على الشكل القانونً لعقد اإلٌجار". "SIC ,1"عقود إٌجار التشؽٌل" ، و   15SICما ٌحتوي على عقد إٌجار" ، و 

ا واحًدا مدرًجا فً المٌزانٌة للمستؤجرٌن. ٌتعرؾ المستؤجر  12عداد التقارٌر المالٌة رقم إلٌقدم المعٌار الدولً  ًٌ حق استخدام ٌمثل كصل باأل"عقود اإلٌجار" نموذًجا محاسب

القٌمةة. اإلٌجار. هناك استثناءات اختٌارٌة لعقود اإلٌجار قصٌرة األجل وعقةود اإلٌجةار للسةلع منخفضةة  المبالػ الناتجة عن عقود ه بدفعلتزامإ حقه فً استخدام األصل و

 أي أن المإجرٌن ٌواصلون تصنٌؾ عقود اإلٌجار على أنها عقود تموٌل أو عقود إٌجار تشؽٌلٌة. -تظل محاسبة المإجرٌن مماثلة للمعاٌٌر الحالٌة 

 .االولٌةالمالٌة  القوائمبٌر على هذه قامت الشركة بتقٌٌم التؤثٌر وتخلص إلى أن المعٌار والتفسٌرات الجدٌدة ذات الصلة المطبقة على الشركة لم ٌكن لها أي تؤثٌر ك

 التغٌر فً محاسبة الزكاة وضرٌبة الدخل

ً السعودي ، بتارٌخ  ، 1كما ورد فً االٌضاح رقم  . حٌث كان ٌتم االعتراؾ بالزكاة 1111ٌولٌو  ,1تم تؽٌٌر أساس اإلعداد نتٌجة إلصدار تعمٌم من مإسسة النقد العرب

أبرٌةل  11فةً مإرخ  511,,1211111وضرٌبة الدخل فً قائمة التؽٌرات فً حقوق الملكٌة تحت األرباح المحتجزة وفًقا لمإسسة النقد العربً السعودي. تعمٌم رقم 

 ، ان ٌتم االعتراؾ بالزكاة وضرٌبة الدخل فً قائمة الدخل. 1111ٌولٌو  ,1.  و نتج عن هذا التعمٌم الصادر من مإسسة النقد العربً السعودي بتارٌخ ,111

"( والمعٌةار 11ل )"المعٌةار المحاسةبً الةدولً رقةم ضةرائب الةدخ -و قد عدلت الشركة سٌاستها المحاسبٌة المتعلقة بالزكاة وبدأت فةً تطبٌةق المعٌةار المحاسةبً الةدولً 

الضرائب فٌما ٌتعلق بالزكاة. و قد عةدلت الشةركة اثةر هةذا التؽٌٌةر فةً السٌاسةة المحاسةبٌة المتعلقةة بالزكةاة بةؤثر رجعةً )انظةر  - 11الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 

 11على القوائم المالٌة االولٌة. نتج عن هذا التؽٌٌر انخفاض فً الدخل المسجل للفترة المنتهٌة فةً  11رقم ( وٌتم الكشؾ عن آثار التؽٌٌر أعاله فً االٌضاح 1االٌضاح 

 .1112ٌونٌو  11ملٌون لاير سعودي. لم ٌكن لهذا التؽٌٌر أي تؤثٌر على بٌان التدفقات النقدٌة للفترة المنتهٌة فً  1.1بمبلػ  1112ٌونٌو 

ا فً القوائم المالٌة االولٌة ، وبالتالً لم تتم إعادة تعدٌ ًٌ  ل مبالػ الفترات السابقة.إن األثر المالً العتماد السٌاسة المحاسبٌة للضرٌبة المإجلة لٌس جوهر

 بعدوالتً لم ٌسري مفعولها ب6 المعاٌٌر الصادرة 

، هً للمعاٌٌر والتفسٌرات الصادرة الموجزة للشركة مذكورة أدناه. إن القائمة األولٌةالمالٌة  القوائمار إن المعاٌٌر الصادرة ولكن لم تصبح سارٌة المفعول حتى تارٌخ إصد

 .والتً تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبٌق فً تارٌخ مستقبلً. تنوي الشركة اعتماد هذه المعاٌٌر عندما تكون فعالة

 البٌـــــــان تفسٌر  /المعٌار
السرٌان الفعلً للفترات التً تبدأ فً تارٌخ 

 او بعد التارٌخ أدناه

 الرجوع أدناه األدوات المالٌة 1 رٌر المالًالمعٌار الدولً للتق

 1111ٌناٌر  1 عقود التؤمٌن )مالحظة أدناه( ,1 المعٌار الدولً للتقرٌر المالً

 

  19 ًالدولً للتقرٌر المال والمعٌار 2رٌر المالً المعٌار الدولً للتق

                     11 رقةم حاسةبة الةدولًمحةل معٌةار الم ٌحةلاألدوات المالٌةة والةذي  1 رقملمالٌة ر اٌرلً للتقادولاالمعٌار  معاٌٌر المحاسبة الدولٌةجلس مصدر ا، ,111ٌولٌو شهر فً 

                            للموجةةةودات المالٌةةةة، واالنخفةةةاض فةةةً القٌمةةةة ومحاسةةةبة تؽطٌةةةة المخةةةاطر  قٌةةةاسالوالتصةةةنٌؾ متطلبةةةات كافةةةة . ٌتضةةةمن المعٌةةةار (والقٌةةةاس االثبةةةات) األدوات المالٌةةةة

                           ومتطلبةةات محاسةةبة التحةةوط الجدٌةةدة. 11والةةذي سةةٌحل محةةل نمةةوذج الخسةةارة المتكبةةدة فةةً المعٌةةار المحاسةةبً الةةدولً رقةةم  وإدخةةال نمةةوذج خسةةارة االئتمةةان المتوقةةع

 :(1رقم ) بموجب المعٌار الدولً للتقرٌر المالًو

ي التعاقةدي لألصةول المالٌةة. سٌتم قٌاس جمٌع األصول المالٌة إما بالتكلفة المطفؤة أو بالقٌمة العادلة. ٌعتمد أساس التصنٌؾ على نمةوذج العمةل وخصةائص التةدفق النقةد  -

لاللتزامات المالٌة باستثناء المتطلبات المحددة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حٌث ٌةتم االعتةراؾ  11المحاسبة الدولً ٌحتفظ المعٌار بمعظم متطلبات معٌار 

 بهذا الجزء من التؽٌٌرات فً القٌمة العادلة المنسوبة إلى االئتمان الخاص فً قائمة الدخل الشامل اآلخر بدالً من قائمة الدخل.

بالقٌمة ظ بهةةةةا محتفت لتً لٌسرى األخالمالٌة ون اٌدلول اصروض وألقالكافة  ECLsـةةةة لص مخصل تسجٌن الشةةةةركة م 1م قرلمالٌة ر اٌرلً للتقادولر االمعٌب الطٌتو  -

. ٌعتمةد هةذا االعتمةاد علةى لمالًن الضماود اعقروض ولقت امازالتالى إباإلضافة ،  المبرمةةر إلٌجاا عقةود ل ، باالضافة الً مستحقات عةنخدلل قائمة اخالن لة مدلعاا

ECLs المعٌار الدولً للتقارٌر  المرتبطة باحتمال التخلؾ عن السداد فً األشهر االثنً عشر المقبلة ما لم تكن هناك زٌادة كبٌرة فً مخاطر االئتمان منذ نشؤتها. بموجب

  .11الدولً  ، ٌتم االعتراؾ بخسائر االئتمان فً وقت مبكر عن المعٌار المحاسبً 1المالٌة رقم 

 .وتتماشى متطلبات المحاسبة التحوطٌة على نحو أوثق مع ممارسات إدارة المخاطر وتتبع نهجا ً قائماً على مبادم أكثر -
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 )تتمة( -السٌاسات المحاسبٌة الهامة  -3

 )تتمه( ب6 المعاٌٌر الصادرة و التً لم ٌسري مفعولها بعد

والتةً تتنةاول التةاثٌرات المحاسةبٌة لتطبٌةق  ,نشر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة تعدٌالت على معاٌٌر التؤمٌن الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌةة رقةم  ، 1112فً سبتمبر 

خٌارٌن لشركات التؤمٌن: نهةج التؤجٌةل ونهةج  على شركات التؤمٌن قبل نشر المعٌار المحاسبً المقبل لعقود التؤمٌن. تقدم التعدٌالت 1المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

حتةةى التةةارٌخ األقةةدم                           1الٌةةة التراكةةب. ٌةةوفر نهةةج التؤجٌةةل إلةةى شةةركات التةةامٌن ، إذا كانةةت تتةةوافر فٌهةةا الشةةروط، إعفةةاًء مإقًتةةا مةةن تطبٌةةق المعٌةةار الةةدولً للتقةةارٌر الم

. ٌتٌح نهج التراكب للكٌان إزالة آثار بعض األرباح أو الخسائر عدم التطابق المحاسبً الةذي قةد ٌحةدث قبةل تطبٌةق 1111أو  من تارٌخ تطبٌق معٌار عقد التؤمٌن الجدٌد

 معٌار عقود التؤمٌن الجدٌد.

الؽالب بـ "التؤمٌن" أن تإجل تنفٌذ المعٌار  ، ٌمكن للشركات تتعلق أنشطتها فً ,بموجب اإلعفاء المإقت كما تم إدخاله فً التعدٌالت على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة 

 1إلى وقت الحق التارٌخ الذي لةن ٌتجةاوز  1. وقد قامت الشركة بتقٌٌم اآلثار المترتبة وخلصت إلى تؤجٌل تنفٌذ المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة 1الدولً للتقارٌر المالٌة 

 .1111ٌناٌر 

على القوائم المالٌة االولٌه للشركة فً االعتبار للتوافق مةع معٌةار عقةود التةؤمٌن المقبلةة. و خةالؾ ذلةك ال  1ٌجب أن ٌؤخذ تؤثٌر تبنً المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 .1ٌمكن إجراء تقٌٌم كامل لتؤثٌر تطبٌق المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة 

 

 مبدأ اإلستمرارٌة6 4 

ٌونٌةو  11% مةن رأس مالهةا. بتةارٌخ 5.,,م، تجةاوزت 1112مةارس  11م، اعلنةت الشةركة فةً تةداول ان الخسةائر المتراكمةة للشةركة كمةا فةً 1112ماٌو  2بتارٌخ 

ون لاير سعودي. وفقاً لذلك، ملٌ 111ملٌون لاير سعودي إلى  111م انعقد اجتماع الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة وتمت الموافقة على تخفٌض رأس مال الشركة من 1112

م 1112ٌونٌو  11ملٌون سهم. الحقاً للتخفٌض، كما فً  11ملٌون لاير سعودي من الخسائر المتراكمة مقابل تخفٌض عدد من أسهمها بمقدار  111قامت الشركة بإطفاء 

 التوالً.٪ من رأس مال الشركة على 11.12٪، 12.11م انخفضت الخسائر المتراكمة إلى 1112سبتمبر  11و

دٌسةمبر  11م، تلقت الشركة خطاب مةن مإسسةة النقةد العربةً السةعودي )سةاما( بشةؤن عةدم اإلمتثةال لمتطلبةات هةامم المةالءة المالٌةة. كمةا فةً فةً 1112ماٌو  ,1فً 

بة شركات التؤمٌن التعاونً الصادرة عن مإسسة النقةد ( من الالئحة التنفٌذٌة لنظام مراق22م، لم تلتزم الشركة بكامل متطلبات المالءة المالٌة بموجب المادة رقم )1112

ً السعودي فٌما ٌتعلق بمتطلبات هامم المالءة المالٌة. عالوة على ذلك طلبت مإسسة النقد العربً السعودي من الشركه تعٌٌن مستشار ٌوم عمل  15مستقل خالل  العرب

ن ذلك وتقدٌم تقرٌر اسبوعً لمإسسة النقد العربً السعودي. قامت الشركة بتقدٌم التقرٌةر النهةائً لدرأسة أسباب ضعؾ الوضع المالً للشركة والتوصٌة بالحلول لتحسٌ

 من المستشار المستقل الى مإسسة النقد العربً السعودي فٌما ٌخص التحسن فً اإلمتثال لمتتطلبات هامم المالءة المالٌة.

بً السعودي ٌشٌر إلى القضاٌا المتعلقة بؤوجه القصور المادٌة فً إجةراءات تقٌةٌم المخةاطر، وحوكمةة م، تلقت الشركة خطاب من مإسسة النقد العر1112ٌولٌو  12فً 

إلى الشركة بتعٌٌن مستشار الشركات، والتخطٌط للطوارم وبٌئة الرقابة الداخلٌة من بٌن أمور أخرى. عالوة على ذلك، أصدرت مإسسة النقد العربً السعودي تعلٌماتها 

د العربةً وم عمل إلجراء مراجعة تفصٌلٌة لنقاط الضعؾ والمالحظات التً تم تحدٌدها وتقدٌم التقرٌر النهائً من المستشار المستقل إلى مإسسةة النقةٌ 15مستقل خالل 

لسعودي فٌما ٌتعلق بتعٌٌن ٌوم عمل من تارٌخ الخطاب االول. قامت الشركة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلمتثال لخطاب مإسسة النقد العربً ا 21السعودي فً ؼضون 

الصادر من المستشةار المسةتقل المستشار لتقدٌم التقرٌر بشؤن اوجه القصور فً إجراءات تقٌٌم المخاطر، وحوكمة الشركة وأمور متعلقة اخرى. تم تقدٌم التقرٌر النهائً 

 رٌر المستلم من المستشار إلى مإسسة النقد العربً السعودي.م، قامت الشركة بتقدٌم التق1112أكتوبر  12إلى مإسسة النقد العربً السعودي. بتارٌخ 

ملٌون لاير سعودي من خالل إصدار حقوق  111، فً اجتماع للجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة، وافق المساهمون على زٌادة رأس المال بمقدار 1112دٌسمبر  11بتارٌخ 

ر ٌناٌ ,1. فً 1111ر ٌناٌ 12فً ل لماالزٌةادة فةً رأس اکة علی رلشت اتحصلإصدار حقوق األولوٌة وراءات جن إمم اإلنتهاء تم، 1112دٌسمبر  ,1أولوٌة. بتارٌخ 

 ن.لتؤمٌل اعماأعلی ودي ٌفٌد برفع اإلٌقاؾ لسعابً رلعد النقاسسة إمن مب اطکة خرلشت اتلق، 1111
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 النقد وما فً حكمه -5

 :التدفقات النقدٌة على ما ٌلً قائمة ٌشتمل النقد وما فً حكمه فً

 1112دٌسمبر 11  2012ٌونٌو  30 

 (مراجعة)  (مراجعة)غٌر  عملٌات التأمٌن:

 ألؾ لاير سعودي 

 أرصدة بنكٌة ونقد
54323  127,2, 

 

 

54323  127,2, 

 1112دٌسمبر  11  2012ٌونٌو  30 

 )مراجعة(  )غٌر مراجعة( عملٌات المساهمٌن:

 ألؾ لاير سعودي 

 أرصدة بنكٌة ونقد
20  11 

 أشهر من تارٌخ الشراء 1الودائع المستحقة خالل 
54103  ,17112 

 54123  ,1711, 
 

 ودائع المرابحة قصٌرة األجل -6

ألةؾ لاير سةعودي(،  217221: 1112ألؾ لاير سةعودي ) 1157121إن ودائع المرابحة التً تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة، تبلػ   

 ٌونٌةو 11تلةك المحجةوزة بةاللاير السةعودي فةً المملكةة العربٌةة السةعودٌة، معروضةة فةً قائمةة المركةز المةالً الخاصةة بالمسةاهمٌن بشةكل منفصةل. كمةا فةً 

 %(171إلى % 1.1م: 1112دٌسمبر  11% )1.1% إلى 1.1م، ٌتراوح معدل عمولة الودئع مابٌن 1111
 

 ، صافً مدٌنة ـ أقساط تأمٌن 9

 ما ٌلً:المدٌنة من مستحق م األقساطتتؤلؾ 

 2012ٌونٌو  30 

 )غٌر مراجعة(

 1112دٌسمبر  11

  )مراجعة(

 ألؾ لاير سعودي 
 حملة الوثائق

304461 
 

127215 
 157111  224641 وكالءوسطاء و

 17111  24419 (,1 اٌضاح) عالقةاألطراؾ ذات 

 554252  117,5, 

ٌلها مشكوك فًذمم مدٌنة مخصص   (127112)  (134365) تحص

 1,7,11  424524 صافًلمعٌدي التأمٌن ،  مدٌنة وذمم أقساط تامٌن

 

 سةعودي( لايرملٌةون  1571م: 1112ر دٌسمب 11ملٌون لاير سعودي ) ,.11مبلػ  م1111ٌونٌو  11مالحظة: بلؽت أقساط التؤمٌن من الوسطاء والوكالء فً   

 مستحقة فً النهاٌة من العمالء المإمن علٌهم من خالل الوسطاء والوكالء.
 

 تحصٌلها خالل الفترة كما ٌلً:اقساط التأمٌن المشكوك فً كانت الحركة فً مخصص 

 2012ٌونٌو  30 

 )غٌر مراجعة( 

 1112دٌسمبر  11 

   )مراجعة(

 ألؾ لاير سعودي 
 127,21  164324 السنة الرصٌد فً بداٌة الفترة /

 (111)  (24263) مخصص مكون خالل الفترة / السنة 

 (11)  - دٌون معدومة خالل الفترة / السنة

 127112  134365 الرصٌد فً نهاٌة الفترة / السنة
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 االستثمارات -4

 : تم تصنٌؾ االستثمارات على النحو التالً

 عملٌات المساهمٌن 

 2012ٌونٌو  30 

 (مراجعة)غٌر 

 1112دٌسمبر  11 

   (مراجعة)

 ألؾ لاير سعودي 

 7215,  94413 استثمارات بالقٌمة العادلة 
 57111  604020 استثمارات محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق

 117215  694203 االجمالً

 
 عملٌات المساهمٌن                                  :االستثمارات بالقٌمة العادلة من خالل قائمة الدخلحركة رصٌد فٌما ٌلً 

 2012ٌونٌو  30 

 )غٌر مراجعة(

 1112دٌسمبر  11 

   )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي 
 7212,  94625 االفتتاحًالرصٌد 

 ,5  114  لالستثمار التؽٌرات فً القٌمة العادلة

 7215,  94413 الختامًالرصٌد 

    
 2012ٌونٌو  30 

 (مراجعة)غٌر 

 1112دٌسمبر  11 

   (مراجعة)
 ألف لاير سعودي 

 ,,71,  94125 صندوق البدر للمرابحة

 251  644 صندوق السعودي الفرنسً الخلٌجً للطروحات األولٌةال

 94413  ,7215 
 

 عملٌات المساهمٌن                           فٌما ٌلً الحركة فً االستثمارات محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق:

 1112دٌسمبر  11
 )مراجعة(

  2012ٌونٌو  30 
 )غٌر مراجعة(

 

  الؾ لاير سعودي
 الرصٌد االفتتاحً 54000  127251

 المشترٌات خالل الفترة / السنة 604025  -
 خالل الفترة / السنة  المستحق -  (117222)

 بها لتارٌخ االستحقاق خالل الفترة / السنة إطفاء استثمارات محتفظ 65  15

 الرصٌد الختامً 654020  57111

 
 
 الودٌعة النظامٌة -2

دٌسةمبر  11) ملٌةون لاير سةعودي 11، وقةدره ٪ مةن رأس مالهةا المةدفوع11، قامت الشةركة بإٌةداع مةا ٌعةادل وب بموجب لوائح التؤمٌن السعودٌةكما هو مطل  

. ال ٌمكةن سةحب هةذه الودٌعةة القانونٌةة دون موافقةة )سةاما( فً أحةد البنةوك المعٌنةة مةن قبةل مإسسةة النقةد العربةً السةعودي ملٌون لاير سعودي( 11: 1112

م، قامةت الشةركة 1112ٌونٌو  11تارٌخ بمإسسة النقد العربً السعودي، والعمولة المستحقة عن هذه الودٌعة ٌتم دفعها لمإسسة النقد العربً السعودي )ساما(. 

 11ملٌةون لاير سةعودي كمةا فةً  15( ولكةن لةم تسةحب فةائض الودٌعةة القانونٌةة  بمبلةػ  12ملٌةون لاير سةعودي ) اٌضةاح  111بتخفٌض رأس مالها بمقةدار 

م، قامت الشركة بإٌةداع 1111إبرٌل  15دي بتارٌخ ملٌون لاير سعو 111م، قامت الشركة بزٌادة رأس مالها بمقدار 1111ٌناٌر  12بتارٌخ  م.1112دٌسمبر 

 % من رأس مال الشركة.15ملٌون لاير سعودي أي ما ٌعادل  5,لذا أصبح مبلػ الودٌعة النظامٌة ملٌون لاير سعودي.  15إضافً بقٌمة 
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 احتٌاطٌات فنٌة -10

 صافً المطالبات واالحتٌاطٌات القائمة 1610

 على ما ٌلً:تحت التسوٌة المطالبات واالحتٌاطات  ما فً تشمل

 1112دٌسمبر  11
 )مراجعة(

    2012ٌونٌو  30 
 )غٌر مراجعة(  

 

  الؾ لاير سعودي

 احتٌاطً المطالبات تحت التسوٌة 124040  7,12,,
 مطالبات متكبدة و ؼٌر مبلػ عنها  114045  1571,1

217151  234125  
 أقساط التامٌنعجز احتٌاطً  44529  1,,17

 احتٌاطٌات فنٌة أخرى 454  5,1

21712,  324596  
 ٌخصم :   
 المطالبات تحت التسوٌة احتٌاطً حصة معٌدي التؤمٌن من (209)  (,5725)
 حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المتكبدة و ؼٌر المبلػ عنها (165)  (17111)
 عجز أقساط التؤمٌنحصة معٌدي التؤمٌن من احتٌاطً  -  (211)

(275,1)  (14092)  

 صافً المطالبات واالحتٌاطٌات تحت التسوٌة  314504  ,5,7,1

 الحركة فً االقساط غٌر مكتسبة 2610

 :فً األقساط ؼٌر المكتسبة كما ٌلًكانت الحركة 

 
 

 التزامات وارتباطات محتملة  -11

 :فٌما ٌلً إلتزامات وإرتباطات الشركةتتمثل أ. 

 1112دٌسمبر  11
 )مراجعة(

       2012ٌونٌو  30 
 )غٌر مراجعة( 

 

  الؾ لاير سعودي
 خطابات ضمان 134045  1171,5

 اإلجمالً 134045  1171,5

 

 ال شًء(. م:1112دٌسمبر  11) م1111 ٌونٌو 11فً كما  قائمةب. لم تكن هناك التزامات رأسمالٌة 

ً ج  ألؾ لاير سعودي( لمقدمً الخدمات الطبٌة نٌابة عن الشركة. 511: م1112دٌسمبر  11ألؾ لاير سعودي ) 511، تم إصدار ضمان أداء بمبلػ م1111 ٌونٌو 11. كما ف

ملٌةون لاير سةعودي( لصةالح الهٌئةة  11.5,5: م1112دٌسةمبر  11ملٌون لاير سةعودي ) 11.5,5، قامت الشركة بإرسال خطاب ضمان بمبلػ م1111ٌونٌو  11. كما فً د

 البرٌطانً. م: الشًء( لدى البنك السعودي,111دٌسمبر  11ملٌون لاير سعودي ),1( والذي تم إصداره مقابل ودٌعة مرابحة للشركة بمبلػ الهٌئة) والدخلالعامة للزكاة 

 

 2012ٌونٌو  30أشهر المنتهٌة فً  الستةلفترة 

 )غٌر مراجعة( الف لاير سعودي

 

  اإلجمالً إعادة التؤمٌن الصافً

 الرصٌد فً بداٌة الفترة 204334 - 204334

 خالل الفترةالمكتتبة األقساط  644240 - 644240

 األقساط المكتسبة خالل الفترة (364242) - (364242)

 الرصٌد فً نهاٌة الفترة 444242 - 444242

 

 1112دٌسمبر  11المنتهٌة فًللسنة  

 سعودي)مراجعة( الؾ لاير 

 

  اإلجمالً إعادة التؤمٌن الصافً

 السنة الرصٌد فً بداٌة  ,,1,271 - ,,1,271

 خالل السنة كتتبةالماألقساط  ,,11271 (117152) 1157222

 السنة األقساط المكتسبة خالل (1227121) 117152 (1,17115)

 السنة الرصٌد فً نهاٌة  117112 - 117112
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 القٌمة العادلة لألدوات المالٌة -12

القٌةاس. م بةٌن مشةاركٌن فةً السةوق فةً تةارٌخ الذي ٌتم الحصول علٌه لبٌع اصل او ٌتم دفعه لتحوٌل التزام فً معاملة تتم بشةكل مةنظ القٌمةالقٌمة العادلة هً   

 :او تحوٌل التزام ٌكون من خالل صلأن عملٌة بٌع اافتراض ٌعتمد قٌاس القٌمة العادلة على 

 لألصل أو االلتزام ، أوفً السوق الرئٌسً   -           

  االلتزاملألصل أو منفعًة فً ؼٌاب السوق الرئٌسً ، فً السوق األكثر   -           

 ٌجب ان تكون السوق الرئٌسٌة او االكثر منفعة متاحة امام الشركة.

 الٌة المعترؾ بها ال تختلؾ جوهرٌاً عن قٌمتها الدفترٌة بهذه القوائم المالٌة االولٌة الموجزة من المعلومات المالٌة.ان القٌمة العادلة لألدوات الم

 تحدٌد القٌمة العادلة وتسلسل القٌمة العادلة

 :هاواإلفصاح عنالقٌمة العادلة لألدوات المالٌة تستخدم الشركة التسلسل الهرمً التالً لتحدٌد 

 .األداة أو نفس األداة التً ٌمكن للكٌان الوصول إلٌها فً تارٌخ القٌاس  لذاتفً األسواق النشطة  المتداولة: األسعار 1المستوى 

ة وفقاً لمعلومات السوق القابلة الهاممدخالتها جمٌع فً أو أسالٌب التقٌٌم األخرى التً تستند  للموجودات والمطلوبات المماثلةفً األسواق النشطة  المتداولة: األسعار 1المستوى 

 للمالحظة ، و

 .السوق القابلة للمالحظةوفقاً لمعلومات  الهامة من مدخالتهاأي لم تحدد  التقٌٌم التً اسالٌب: 1 المستوى

 والقٌمة العادلة القٌمة الدفترٌةأ6 

، بما فةً ذلةك مسةتوٌاتها فةً التسلسةل الهرمةً للقٌمةة العادلةة لةألدوات والمطلوبات المالٌةودات المالٌة جدول التالً القٌمة الدفترٌة والقٌم العادلة للموجٌوضح ال  

بالقٌمة العادلة إذا كانت القٌمةة مقٌمة  ؽٌرالالقٌمة العادلة للموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة  عن معلوماتالجدول تضمن ٌال وة بالقٌمة العادلة. مالمالٌة المقٌ

 .تقرٌبا معقوالً للقٌمة العادلة  الدفترٌة

    

 القٌمة العادلة

 

  

القٌمة  عملٌات المساهمٌن
 الدفترٌة

1المستوى  2المستوى   3المستوى    االجمالً 

 الف لاير سعودي )غٌر مراجعة(            2012ٌونٌو  30
      العادلة بالقٌمةالمالٌة التً تم قٌاسها  الموجودات

 94413 - - 94413 94413 االستثمارات بالقٌمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 94413 94413 - - 94413 
 

 العادلةبالقٌمة المالٌة التً لم ٌتم قٌاسها الموجودات 
 

     

 654646 - 654646 - 654020 استثمارات محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق
 1364242 1364242 - - 1354161 ودائع مرابحة

 2004251 - 654646 1364242 2024624 

 
    

 القٌمة العادلة
 

القٌمة  عملٌات المساهمٌن
 الدفترٌة

1المستوى  1المستوى   1المستوى    االجمالً 

 الؾ لاير سعودي )مراجعة( 1112دٌسمبر  11
العادلةبالقٌمة المالٌة التً تم قٌاسها الموجودات        

 7215, - - 7215, 7215, العادلة من خالل قائمة الدخلاالستثمارات بالقٌمة 

 ,7215 ,7215 - - ,7215 

      العادلة بالقٌمةالمالٌة التً لم ٌتم قٌاسها  الموجودات
حتى تارٌخ االستحقاق محتفظ بها استثمارات   57111 - 57112 - 57112 

 ,217,1 ,217,1 - - 217221 ودائع مرابحة

 2,7221 - 57112 217,1, 227,11 

 

  ٌةقطاعات التشغٌلال -13

كة فً المملكة العربٌة تقوم الشركة بإصدار عقود التؤمٌن فقط لتوفٌر خدمات الرعاٌة الصحٌة )"التؤمٌن الطبً"( وٌتم تنفٌذ جمٌع عملٌات التؤمٌن الخاصة بالشر  

 ة.واحد. وبالتالً ال توجد معلومات منفصلة مطلوب قطاعتتم مراقبة عملٌات التؤمٌن من قبل اإلدارة تحت والسعودٌة. 
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 و ارصدتهاالمعامالت مع األطراف ذات العالقة  -14

. ٌتم هذه الجهاتبالواقعة تحت سٌطرة مشتركة او تتؤثر بشكل كبٌر  والمنشآتوموظفً اإلدارة  والمدراء المإسسٌنالمساهمٌن  العالقة فًمثل األطراؾ ذات تت  

 التسعٌر وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فٌما ٌلً تفاصٌل معامالت األطراؾ الرئٌسٌة ذات الصةلة خةالل الفتةرةاعتماد سٌاسات 

 :واألرصدة المرتبطة بها

 

 أشهر الستةلفترة  المعامالت  
   ٌونٌو 30المنتهٌة فً 

 كما فً (دائن) الرصٌد مدٌن /
 

 ساسٌٌناألمساهمٌن ال
 طبٌعة

 المعاملة 

 م2012  
)غٌر 

 مراجعة(

 م1112  
 ؼٌر) 

 مراجعة(
 م2012 ٌونٌو 30 

 )غٌر مراجعة(

 م1112دٌسمبر  11
 )مراجعة(     

 ألف لاير سعودي  

 مٌونٌخ ري
 

المنشاة الواقعة تحت سٌطرة مشتركة 
او تتأثر بشكل كبٌر من قبل األطراف 

 ذات العالقة

 المستردات األخرى
 

- - ,1, 14549 

     

     

 األطراؾ ذات الصلة بمجموعة الجفالً

 )التابعة( -
 17111 24419 17212 17111 مكتتبة  ط تؤمٌناقسا

 - 22, 17,11 171,1 المطالبات المدفوعة 

     شراء معدات7 كمبٌوترات7 

 

     تراخٌص7

 - - ,1 294 مركبات و خدمات أخرى

 - - 44 44 عمولة مدفوعة
 

 
 :أشهر الستةموظفً اإلدارة خالل فترة كبار فٌما ٌلً تعوٌضات 

 1112ٌونٌو   11
 مراجعة( ؼٌر)

 2012ٌونٌو   30 
 )غٌر مراجعة(

 

  الؾ لاير سعودي
 أخرى ومزاٌارواتب  14241  ,1711

 مكافؤة نهاٌة الخدمة 92  ,,

17112  24013  

 
 الزكاة وضرٌبة الدخل-15

 صلة .ال والزكاة بشكل رئٌسً إلى تعدٌالت معٌنة وفقا للوائح المالٌة ذات للسنة ةالمحملترجع الفروق بٌن النتائج المالٌة أ( 

 : المخصص خالل الفترة / السنةفٌما ٌلً حركة 

  
 2012ٌونٌو  30  

 )غٌر مراجعة(

 1112دٌسمبر  11 

   )مراجعة(

 ألف لاير سعودي 

    

 27112  104624 السنة الفترة/ الرصٌد فً بداٌة 

 17,11  14200 المحمل خالل الفترة/ السنة

 117212  114424 الفترة/ السنةالرصٌد فً نهاٌة 

 

السةابقة، لةم ٌةتم تكةوٌن مخصةص لضةرٌبة الةدخل فةً هةذه القةوائم  السةنوات، وفةً م1111ٌونٌةو  11أشهر المنتهٌة فً  الستة نظراً لتكبد الشركة خسائر خالل  

 المالٌة األولٌة الموجزة. 
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 )تتمة( –الزكاة وضرٌبة الدخل -15
 الزكوىالوضع  -ب

الهٌئة العامة للزكةاة وضةرٌبة الةدخل  الىم 1111ٌونٌو  11إلى الهٌئة العامة للزكاة والدخل لفترة االثنً عشر شهرا المنتهٌة فً الزكوىقدمت الشركة االقرار   

م ,111دٌسةمبر  11 منم والسنوات المنتهٌة 1111دٌسمبر  11م إلى 1111فبراٌر  2وضرٌبة الدخل للفترة من  الزكوى)"الهٌئة"(. وقدمت الشركة إقرارها 

 م.1112دٌسمبر  11الشركة بتقدٌم اقرار الزكاة و ضرٌبة الدخل عن السنة المنتهٌة فً  و قامتمقٌدة.  زكاة وحصلت على شهادة م,111 الً
  

ملٌةون  11.5,5الشركة بةالتزام زكةاة اضةافً بمبلةػ م طالبت فٌها ,111الً م 1111 من الربط النهائً للسنوات العامة للزكاة وضرٌبة الدخل اصدرت الهٌئة  

وتعتقةد االدارة ان نتٌجةة االعتةراض سةتكون فةً صةالح الهٌئة  ربطقدمت الشركة اعتراضا على والربط. هذا على  وقد تقدمت الشركة باعتراض لاير سعودي

 وبالتالً لم ٌتم تكوٌن مخصص للزكاة فً القوائم المالٌة االولٌة الموجزة.  .الشركة
 

                                              إلةةى  1111عةةوام مةةن ألقةةرار لجنةةة االعتةةراض المبةةدئً ل ضةةد إلةةى لجنةةة االسةةتئناؾ بشةةؤن الزكةةاة والضةةرٌبة اعتراضةةاً ، قةةدمت الشةةركة ,111خةةالل عةةام   

 والمتعلق باي التزامات زكوٌة اضافٌة. ملٌون لاير سعودي 11.5,5وقدمت ضمان بنكً بمبلػ  ,111

                                   انظمةة الزكةاة إلةى تفسةٌرات مختلفةة تخضةع اسةتناداً إلةى فهةم الشةركة ألنظمةة الزكةاة المعمةول بهةا فةً المملكةة العربٌةة السةعودي.  تم احتساب الوعةاء الزكةوي   

لمساهمٌن بٌنمةا تطبةق الضةرٌبة علةى % من ا21والربوط التً ستصدرها الهٌئة قد تختلؾ عن االقرارات الزكوٌة المقدمة من قبل الشركة وتطبق الزكاة على 

 % من المساهمٌن.11

 

 

 رأس المال  -16

لاير  11الواحةد  ملٌةون سةهم قٌمةة السةهم 11ملٌون لاير سعودي مقسم إلى  111المصرح به والمكتتب والمدفوع  1111من ٌونٌو  11كما فً بلػ رأس المال   

 سعودي.

ملٌةون لاير سةعودي مةن خةالل إصةدار  111 بمبلةػم، وافق المساهمون فً اجتماع الجمعٌة العامة ؼٌةر العادٌةة علةى زٌةادة رأس المةال 1112دٌسمبر  11فً   

أس المةال أسهم حقوق أولوٌة من خالل عةرض سةهمٌن لكةل سةهم واحةد ٌمتلكةه المسةاهم. تةم االنتهةاء مةن إجةراءات إصةدار أسةهم حقةوق األولوٌةة وتةم إٌةداع ر

ملٌون لاير سعودي والمتعلقة بزٌادة رأس المال والتً تم تحمٌلها مباشرة إلى قائمة  1,.5تكبدت الشركة تكلفة معامالت بمبلػ م. 1111ٌناٌر  12اإلضافً فً 

الشةركة بإنهةاء اإلجةراءات  قامةت، لمةوجزةاألولٌةة ا كما فةً تةارٌخ الموافقةة علةى هةذه القةوائم المالٌةة م.1112دٌسمبر  11كما فً التؽٌرات فً حقوق الملكٌة 

 بما فً ذلك تحدٌث شهادة السجل التجاري للشركة، والنظام األساسً وؼٌر ذلك من اإلجراءات القانونٌة. النهائٌة القانونٌة

 

  إدارة رأس المال -19

 تحدد األهداؾ من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جٌدة من أجل دعم أهداؾ أعمالها وزٌادة قٌمة العوائد للمساهمٌن.   

تعةدٌالت علةى تدٌر الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقٌٌم أوجه القصور بٌن مستوٌات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم. ٌتم إجةراء   

 ات رأس المال الحالٌة فً ضوء التؽٌرات فً ظروؾ السوق وخصائص مخاطر نشاطات الشركة. من أجل الحفاظ على هٌكل رأس المةال أو تعدٌلةه، قةدمستوٌ

ل التةةً المةا تقةوم الشةركة بتعةةدٌل توزٌعةات االربةاح المدفوعةةة للمسةاهمٌن أو إصةدار أسةةهم.  ٌةرى مجلةس اإلدارة، ان الشةةركة امتثلةت بالكامةل لمتطلبةةات رأس

 فرضت من الخارج خالل الفترة المالٌة الذات الصلة بهذه القوائم المالٌة.

، تلقت الشركة خطابةاً مةن مإسسةة النقةد العربةً السةعودي فٌمةا ٌتعلةق بتعلٌةق إصةدار تةؤمٌن طبةً جدٌةد أو 1112ماٌو  ,1هـ الموافق 1,11رمضان  11فً   

ربةً السةعودي مةن الشةركة تعٌةٌن مستشةار معتمةد لدرأسةة أسةباب ضةعؾ المركةز المةالً والتوصةٌة بحلةول تجدٌد تؤمٌن طبً قائم. كما طلبت مإسسة النقةد الع

 لتحسٌن الوضع. قامت الشركة بتقدٌم التقرٌر كما أصدره المستشار المعٌن كما هو مطلوب من قبل مإسسة النقد العربً السعودي.

 العربً السعودي برفع اإلٌقاؾ المفروض على أعمال االكتتاب. م، تلقت الشركة خطاباً من مإسسة النقد1111ٌناٌر  ,1فً   
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 الخسارة للسهم  -14

 تم احتساب الخسارة للسهم بتقسٌم صافً الدخل/ )الخسارة( للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة المصدرة والقائمة للفترة .    
"ربحٌة  11عنصر عالوة إصدار حقوق أولوٌة حسب متطلبات معٌار المحاسبة الدولً رقم تم تعدٌل المتوسط المرجح لعدد األسهم بؤثر رجعً للفترة السابقة لتعكس  ( أ

 السهم" على النحو التالً:

 الستة اشهر المنتهٌة فً 

 2012ٌونٌو  30  

 )غٌر مراجعة(

 1112 ٌونٌو 11 

   )ؼٌر مراجعة(

 ألف لاير سعودي 

 117111  104000 ٌناٌر  1كما فً  األسهم العادٌة الصادرة

 572,1  - تؤثٌر عناصر حوافز إصدار أسهم حقوق أولوٌة  

 -  144413 تؤثٌر إصدار أسهم حقوق أولوٌة

 1572,1  244413 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة

وهو نسةبة السةعر الزائةد عةن الحقةوق مةن الناحٌةة النظرٌةة عنةد  ,175المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة للفترة السابقة بإستخدام العامل المعادل  تم إحتساب  

 وق األولوٌة.لاير سعودي للسهم العادي فً آخر ٌوم تداول فٌه السهم قبل اصدار أسهم حق 11722لاير سعودي للسهم العادي وسعر اإلؼالق عند  11.12
 إحتساب خسارة السهم األساسً والمخفض على النحو اآلتً: ( ب

 الستة اشهر المنتهٌة فً 

 2012ٌونٌو  30  

 )غٌر مراجعة(

 1112ٌونٌو  11     

 )ؼٌر مراجعة(     

 ألف لاير سعودي 

 (217111)  (464514) صافً الخسارة للفترة

 1572,1  244413 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة 

 (5.12)  (1661) معدل –خسارة السهم األساسً والمخفض )باللاير السعودي( 

 
 اضافٌة معلومات -12

 االولٌة لمركز المالًا قائمة ( أ
  م1112دٌسمبر  11 

 )مراجعة(
 م2012ٌونٌو  30

 )غٌر مراجعة(
 

  )باأللف لاير سعودي(

 اإلجمالً
عملٌات 
 اإلجمالً  عملٌات التامٌن المساهمٌن

عملٌات 
 عملٌات التامٌن المساهمٌن

 الموجودات

        
 نقد وما فً حكمه 54323 54123 104446  ,127,2 ,1711, 527,11

 جل ودائع مرابحة قصٌرة األ - 1354161 1354161  - 217221 217221

 أقساط تؤمٌن مدٌنة بالصافً 424524 - 424524  1,7,11 - 1,7,11

 ذمم مدٌنة لمعٌدي التؤمٌن 44034 - 44034  - - -

 حصة معٌدي التامٌن من المطالبات تحت التسوٌة  209 - 209  ,5725 - ,5725

17111 - 17111  165 - 165 
حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المتكبدة و ؼٌر 

 المبلػ عنها

211 - 211  - - - 
حصة معٌدي التؤمٌن من احتٌاطً عجز أقساط 

 التؤمٌن

 تكالٌؾ اقتناء وثائق التامٌن المإجلة 24434 - 24434  17115 - 17115

 االستثمارات - 694203 694203  - 117215 117215

 مستحق من عملٌات المساهمٌن 344629 - 344629  127112 - 127112

 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 144699 24346 194023  1,7121 17111 157121

 ممتلكات ومعدات  24602 - 24602  2,,17 - 2,,17

 موجودات ؼٌر ملموسة 14122 - 14122  17121 - 17121

 ودٌعة نظامٌة - 454000 454000  - 117111 117111

 إٌراد مستحق عن الودٌعة النظامٌة - 24466 24466  - 17112 17112

1127112 1217151 15,7225  3664296 2544322 1044599  

 ٌخصم : استبعاد العملٌات المتداخلة (344629) - (344629)  (127112) - (127112)

 إجمالً الموجودات 934440 2544322 3324292  ,21712 1217151 1117212
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 )تتمه(اضافٌة  معلومات -12

 )تتمه(االولٌة  مركز المالًال قائمةأ(  

 
 

 المساهمٌنحقوق        

 راس المال - 3004000 3004000  - 1117111 1117111

 الخسائر المتراكمة - (214222) (214222)  - (7,12,,) (7,12,,)

 إجمالً حقوق المساهمٌن - 2044994 2044994  - 557111 557111

 إعادة قٌاس إحتٌاطً مكافؤة نهاٌة الخدمة 994 - 994  ,,, - ,,,

 إجمالً حقوق الملكٌة 994 2044994 2024552  ,,, 557111 527122

 إجمالً المطلوبات وحقوق الملكٌة ,,11275 1117,11 3324292  15,7225 17151, 1117212

 االلتزامات والتعهدات 511 1175,5 134045  500 1175,5 1171,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 م1112دٌسمبر  11

 )مراجعة(
 م2012ٌونٌو  30

 )غٌر مراجعة(
 

  )باأللف لاير سعودي(

 اإلجمالً
عملٌات 
 اإلجمالً  عملٌات التامٌن المساهمٌن

عملٌات 
 عملٌات التامٌن المساهمٌن

 االلتزامات 

        
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 204464 160 214024  227,21 72,5, ,1711,

 ذمم دائنة لمعٌدي التؤمٌن - - -  111 - 111

 أقساط تؤمٌن ؼٌر مكتسبة 444242 - 444242  117112 - 117112

 المطالبات تحت التسوٌة  124040 - 124040  7,12,, - 7,12,,

 مطالبات متكبدة و ؼٌر مبلػ عنها 114045 - 114045  1571,1 - 1571,1

 احتٌاطً عجز اقساط التؤمٌن  44529 - 44529  1,,17 - 1,,17

 أخرىاحتٌاطٌات فنٌة  454 - 454  5,1 - 5,1

 مستحق لعملٌات التامٌن - 344629 344629  - 127112 127112

 مكافؤة نهاٌة الخدمة 64094 - 64094  57212 - 57212

 الزكاة وضرٌبة الدخل - 114424 114424  - 117212 117212

17112 17112 -  24466 24466 - 
مستحقة الى مإسسة النقد العربً  إٌراد عمولة

 السعودي 

1,172,1 1117151 1527111  1594424 424621 1094403 
 
 

 : ٌخصم       

 استبعاد العملٌات المتداخلة - (344629) (344629)  - (127112) (127112)

 إجمالً المطلوبات 1094403 144224 1224929  1527111 1,7221 75,1,,1
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 اضافٌة )تتمه( معلومات -12
 االولٌة الدخل قائمة ( ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م1112
 )ؼٌر مراجعة(

 م2012
 )غٌر مراجعة(

 
 ٌونٌو 30 المنتهٌة فً الثالثةلفترة 

  )باأللؾ لاير سعودي(

 اإلجمالً
عملٌات 
 المساهمٌن

 عملٌات التامٌن
 

 اإلجمالً
عملٌات 
 المساهمٌن

 عملٌات التامٌن
 

 االٌرادات       

1,5 
171,2 
1711, 

117121 
117,,1 

- 
- 
- 
- 
- 

1,5 
171,2 
1711, 

117121 
117,,1  

 

110 
449 

44934 
154345 
144363 

- 
- 
- 
- 
- 

 

111 
,,, 

,7,12 
157125 
127121 

 إجمالً أقساط التؤمٌن المكتتبة

 افراد -

 منشؤت متناهٌة الصؽر -

 منشؤت صؽٌرة -

 منشؤت متوسطة -

 منشؤت كبٌرة -

5172,1  5172,1  324043  1171,1  

 مصارٌؾ فائض خسارة - - -  (1,7111) - (1,7111)

 صافً أقساط التأمٌن المكتتبة 1171,1 - 324043  127,21 - 127,21

11711, - 11711,  (234909) - (117,1,) 
فً أقساط التؤمٌن ؼٌر المكتسبة ،  التؽٌرات

 صافً

 صافً أقساط التأمٌن المكتسبة 157112 - 154336  ,25721 - ,25721

 إجمالً اإلٌرادات 157112 - 154336  ,25721 - ,25721

       

 

 تكالٌف ومصروفات االكتتاب

 إجمالً المطالبات المدفوعة 117251 - 124452  ,1712, - ,1712,

 حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المدفوعة (171,1) - (14391)  (27121) - (27121)

 صافً المطالبات المدفوعة 127,22 - 144444  ,21752 - ,21752
 فً المطالبات تحت التسوٌةالتؽٌرات  27122  44244  (127125)  (127125)

111 - 111  (14221) - (17111) 
فً المطالبات المتكبدة و الؽٌر مبلػ التؽٌرات 

 عنها

 صافً المطالبات المتكبدة 264145 - 264145  27,12, - 27,12,

 احتٌاطً عجز أقساط التامٌن 57155 - 54155  (127512) - (127512)

 احتٌاطٌات فنٌة أخرى 111 - 122  (7112,) - (7112,)

 تكالٌؾ اقتناء وثائق التؤمٌن ,21 - 424  17111 - 17111
 مصروفات اكتتاب أخرى ,21 - 404  5,,17 - 5,,17

 صافً تكالٌف و مصروفات االكتتاب 117111 - 334020  1275,1 - 1275,1

  االكتتاب  نتائجصافً  (,1,7,5) - (194954)  ,1,711 - ,1,711
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 اضافٌة )تتمه( معلومات -12  
 )تتمه( قائمة الدخل االولٌة  ب( 
 

 
 
 

 األولٌةج( قائمة الدخل الشامل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2012 م2014

 اإلجماًل
عملٌات 
 المساهمٌن

 عملٌات المساهمٌن اإلجمالً عملٌات التامٌن
عملٌات   

 التامٌن
 ٌونٌو 30الثالثة أشهر المنتهٌة فً لفترة 

        

 )مصروفات( / دخل التشغٌل األخر      

 الدخل اآلخر - - - - - -

 مخصص دٌون مشكوك فٌها 1215 - 1625 (,1722) - (,1722)

 مصروفات عمومٌة وإدارٌة (117111) (17111) (134431) (117251) (171,1) (117115)

 اٌراد عموالت عن الودائع - ,17,2 14969 - 121 121

 ؼٌر محققة من االستثمارات ارباح - 22 44 - 12 12

 إجمالً )مصروفات(/دخل التشغٌل االخر (104694) 11, (24251) (,11751) (112) (117211)

 للفترة ( / الدخلالخسارة)صافً  (244424) 11, (294905) 117,11 (112) ,117,1

 المسند إلى عملٌات التؤمٌنصافً الدخل  - - - - - -

صافً  الخسارة للفترة المسندة إلى عملٌات  (127,12) 11, (294905) 117,11 (112) ,117,1
 قبل الزكاة المساهمٌن

 مصروؾ الزكاة - (211) (600) - (211) (211)

 المسندة إلىصافً )الخسارة( / الدخل للفترة  (127,12) 111 (244305) 117,11 (212) ,11721
 عملٌات المساهمٌن بعد الزكاة

1572,1 - - 244413  - 

 الخسارة للسهم )باللاير السعودي(

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة 

 )باآلالف(

(1646) - - 
(0624) 

 - 
المخفة للسهم للفترة الربح / )الخسارة( االساسٌة 

 )باللاير السعودي(

 2012 م1112
 ألف لاير سعودي

 اإلجمالً
عملٌات 
 المساهمٌن

 عملٌات التامٌن
 

 عملٌات التامٌن عملٌات المساهمٌن اإلجمالً
 30لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 ٌونٌو
          

 صافً خسارة الفترة المسند إلى المساهمٌن - (127115) (244305)  - ,11721 ,11721

 دخل شامل اخرى - - -  - - -

 اجمالً )الخسارة( الدخل  الشاملة للفترة  - (127115) (244305)  - ,11721 ,11721
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 معلومات اضافٌة )تتمه( -12
 قائمة الدخل االولٌة ( د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌونٌو 30لفترة الستة المنتهٌة فً  م2012 م1112
  )باأللؾ لاير سعودي(

 اإلجمالً
عملٌات 
 المساهمٌن

 عملٌات التامٌن
 

 اإلجمالً
عملٌات 
 المساهمٌن

 عملٌات التامٌن
 

 االٌرادات       

1,2 
17121 

127,12 
1171,1 
,,715, 

- 
- 
- 
- 
- 

1,2 
17121 

127,12 
1171,1 
,,715,  

 

125 
504 

64294 
214661 
354664 

- 
- 
- 
- 
- 

 

115 
512 

271,2 
117221 
157222 

 التؤمٌن المكتتبة إجمالً أقساط

 افراد -

 منشؤت متناهٌة الصؽر -

 منشؤت صؽٌرة -

 منشؤت متوسطة -

 منشؤت كبٌرة -

11,7221  11,7221  644240  2,71,1  

 االجنبً-مصارٌؾ فائض خسارة - - -  (,127,1) - (,127,1)

 صافً أقساط التأمٌن المكتتبة 2,71,1 - 644240  ,,,1117 - ,,,1117

117225 - 117225  (294251) - (294251) 
فً أقساط التؤمٌن ؼٌر المكتسبة ، التؽٌرات 

 صافً

 صافً أقساط التأمٌن المكتسبة 127121 - 364242  1117111 - 1117111

 إجمالً اإلٌرادات 127121 - 364242  1117111 - 1117111

       

 

 تكالٌف ومصروفات االكتتاب

 إجمالً المطالبات المدفوعة ,2,712 - 494249  1117,11 - 1117,11
 حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المدفوعة (71,2,) - (44296)  (127212) - (127212)

 صافً المطالبات 217111 - 424311  ,1117,2 - ,1117,2
 فً المطالبات تحت التسوٌةالتؽٌرات  (1,71,2)  (294394)  17115,  17115,

111 - 111  (24260) - (17121) 
فً المطالبات المتكبدة و الؽٌر مبلػ التؽٌرات 

 عنها

 صافً المطالبات المتكبدة 514293 - 514293  1257112 - 1257112

 احتٌاطً عجز أقساط التامٌن ,27,2 - 64969  117,11 - 117,11

 احتٌاطٌات فنٌة أخرى 121 - 242  17112 - 17112

 اقتناء وثائق التؤمٌنتكالٌؾ  ,1711 - 14219  71,1, - 71,1,

 مصروفات اكتتاب أخرى 172,1 - 14690  17121 - 17121
 صافً تكالٌف و مصروفات االكتتاب 217211 - 624602  1227521 - 1227521

  االكتتاب  نتائجصافً  (127111) - (264320)  (,1711,) - (,1711,)
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 اضافٌة )تتمه( معلومات -12

 ب(  قائمة الدخل االولٌة )تتمه( 
 

 
 
 

 ج( قائمة الدخل الشامل األولٌة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2012 م2014

 اإلجمالً
عملٌات 
 المساهمٌن

 اإلجمالً عملٌات التامٌن
عملٌات 
 المساهمٌن

عملٌات   
 التامٌن

 ٌونٌو 30لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً 

   )باأللف لاير سعودي(

 دخل التشغٌل األخر )مصروفات( /      

 دٌون مشكوك فٌها (مخصصرد / ) 17121 - 24263 (,5711) - (,5711)

 مصروفات عمومٌة وإدارٌة (,,1,71) (171,1) (254642) (157221) (,,175) (1,7121)

 اٌراد عموالت عن الودائع - 175,1 34542 - 17211 17211

 االستثماراتخسائر ؼٌر محققة من  - 121 143 - 1, 1,

 إجمالً )مصروفات(/دخل التشغٌل االخر (214344) 17111 (144224) (117112) ,11 (1172,1)

 صافً الخسارة للفترة (494904) 17111 (454314) (2171,1) ,11 (17111,)

 صافً الدخل المسند إلى عملٌات التؤمٌن - - - - - -

الخسارة للفترة المسندة إلى عملٌات صافً   - 17111 (454314) - ,11 (17111,)
 قبل الزكاة المساهمٌن

 مصروف الزكاة - (17111) (14200) - (17111) (17111)

صافً  الخسارة للفترة المسندة إلى عملٌات  - 17111 (464514)  (2,1) (217111)
 المساهمٌن بعد الزكاة

1572,1 - - 244413  - 

 الخسارة للسهم )باللاير السعودي(

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة 

 )باآلالف(

(5.12) - - 
(1661) 

 - 
الخسارة األساسً والمخفة للسهم للفترة )باللاير 

 السعودي(

 2012 م1112                           

 اإلجمالً
عملٌات 
 المساهمٌن

عملٌات 
 التامٌن

 
 عملٌات التامٌن عملٌات المساهمٌن اإلجمالً

 لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً
 ٌونٌو 30

    )باأللف لاير سعودي(

 صافً خسارة الفترة المسند إلى المساهمٌن - (,2751,) (464514)  - (217111) (217111)

 دخل شامل اخرى - - -  - - -

 اجمالً الخسارة الشاملة للفترة  - (,2751,) (464514)  - (217111) (217111)



 شركة عناية السعودية لمتامين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( – إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م9302يونيو  03المنتهية في  أشهر الثالثة أشهر والستة لفترة

- 11 - 

 

 
 اضافٌة )تتمه( معلومات -12

 األولٌة  التدفقات النقدٌة قائمةد(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2012ٌونٌو  30 1112ٌونٌو  11

 اإلجمالً
عملٌات 
 المساهمٌن

عملٌات 
 اإلجمالً التامٌن

عملٌات 
 عملٌات التامٌن المساهمٌن

 النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌةالتدفقات 

  )باأللف لاير سعودي( 

(,17111) (,17111) - (454314) (,5711,) - 
 صافً خسارة الفترة

 التعدٌالت على العناصر غٌر النقدٌة

 استهالك ممتلكات ومعدات 51, - 453 121 - 121

 اطفاء موجودات ؼٌر ملموسة 1,2 - 394 511 - 511

 مخصص دٌون مشكوك فٌها (17121) - (24263) ,5711 - ,5711

 ربح ؼٌر محقق من االستثمارات - (112) (114) - (51) (51)

 اطفاء الخصومات بالصافً  - (25) (65) - (11) (11)

 مخصص مكافاة نهاٌة الخدمة ,11 - 224 17111 - 17111

(,17,52) (,1712,) ,7112 (464905) (,57,1,) (17112)  

 التغٌرات فً الموجودات والمطلوبات التشغٌلٌة:      

 اقساط تؤمٌن مدٌنة  (117111) - (224202) ,11722 - 124444

 ذمم مدٌنة لمعٌدي التؤمٌن (7112,) - (44034) - - -

 حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات تحت التسوٌة 7151, - 44250 (,711,) - (,711,)

 حصة معٌدي التؤمٌن من المطالبات المتكبدة و ؼٌر المبلػ عنها 17112 - 14234 (17,12) - (17,12)

 حصة معٌدي التؤمٌن من احتٌاطً عجز أقساط التؤمٌن 211 - 610 (17111) - (17111)

 تكالٌؾ اقتناء وثائق تؤمٌن مإجلة (17,11) - (14403) 521 - 521

 مدفوعة مقدما وموجودات أخرىمصروفات  (15,) (,1711) (14642) 1,7221 (111) 1,,1,7

 النظامٌة الودٌعةإٌراد العموالت المستحقة من  (5,2) (5,2) - - - -

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى (57512,) (7,25,) (504043) 117111 ,1 117111

 ذمم دائنة لمعٌدي التؤمٌن (111) - (232) 22, - 22,

 اقساط تؤمٌن ؼٌر مكتسبة 1,7151 - 294251 (117225) - (117225)

 احتٌاطً مطالبات تحت التسوٌة (117112) - (324324) 117512 - 117512

 مطالبات متكبدة ؼٌر مبلػ عنها (7212,) - (44424) 117111 - 117111

 احتٌاطً عجز أقساط التامٌن 27152 - 64156 157215 - 157215

 احتٌاطٌات فنٌة أخرى 121 - 242 17112 - 17112

 اٌراد عمولة مستحقة عن ودٌعة نظامٌة 5,2 5,2 - - - -

 مستحق لعملٌات التامٌن - (217211) (614601) - 157211 157211

 مستحق من عملٌات المساهمٌن 217211 - 614601 (157211) - (157211)

 التشغٌلٌةصافً النقد المستخدم فً األنشطة  (24541) (1124410) (1224351) (,11) 157211 1,7212

 مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة المدفوع (252) - (654) (,,5) - (,,5)

 األنشطة التشغٌلٌة (المستخدم فً)صافً التدفق النقدي  (104122) (1124410) (1234002) (,,175) 157211 (1,71,1)



 شركة عناية السعودية لمتامين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( – إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م9302يونيو  03المنتهية في  أشهر الثالثة أشهر والستة لفترة

- 11 - 

 

 )تتمه( اضافٌة معلومات -12
 )تتمه( االولٌة التدفقات النقدٌة قائمةد(  

 
 

 ارقام المقارنة -20

 الزكاة  ( أ

 فةً المعالجةة المحاسةبٌة                 نتٌجةة إلصةدار تعمةٌم جدٌةد مةن مإسسةة النقةد العربةً السةعودي. هةذا التؽٌةركبالزكةاة  االعةدادتةم تؽٌٌةر أسةاس  (1كما هو موضح فً االٌضاح رقم )

 الدخل والدخل الشامل والتؽٌرات فً حقوق المساهمٌن: بقوائم( له التؤثٌر التالً على البنود الخاصة 1 االٌضاح رقم)كما هو موضح فً 

 :2201ٌونٌو  30أشهر المنتهٌة فً  الثالثةكما فً فترة 
 الرصٌد السابق بعد التعدٌل اثر التعدٌل الرصٌد السابق قبل التعدٌل التأثٌر الحساب

 )باأللؾ لاير سعودي(
 (211) (211) - قائمة الدخل االولٌة الزكاة

 ,11721 (211) ,117,1 قائمة الدخل االولٌة صافً الخسارة خالل الفترة
 2,.1 (1.11) 1,.1 قائمة الدخل االولٌة نصٌب السهم من الدخل خالل الفترة 

 - 211 (211) التؽٌرات فً حقوق الملكٌة األولٌةقائمة  الزكاة 
 ,11721 (211) ,117,1 قائمة الدخل الشامل األولٌة اجمالً خسائر الدخل الشامل االخر

 
 

    

 :2014ٌونٌو  30كما فً فترة الستة أشهر المنتهٌة فً 

 التعدٌلالرصٌد السابق بعد  اثر التعدٌل الرصٌد السابق قبل التعدٌل التأثٌر الحساب
 )باأللف لاير سعودي(

 (17111) (17111) -- قائمة الدخل االولٌة الزكاة
 (217111) (17111) (17111,) قائمة الدخل االولٌة صافً الخسارة خالل الفترة

 (5.12) (1.12) (5.11) قائمة الدخل االولٌة نصٌب السهم من الدخل خالل الفترة 
 - (17111 (17111) الملكٌة األولٌةقائمة التؽٌرات فً حقوق  الزكاة 

 (217111) (17111) (17111,) قائمة الدخل الشامل األولٌة اجمالً خسائر الدخل الشامل االخر

 
 

 اعتماد القوائم المالٌة االولٌة الموجزة  -21

 م.1111أؼسطس  2الموافق هـ 1,,1ذو الحجة  5وجزة من قبل مجلس االدارة بتارٌخ الم االولٌةاعتماد القوائم المالٌة  تم

 
 

 

 2012   م1112

  عملٌات التامٌن عملٌات المساهمٌن  اإلجمالً  عملٌات التامٌن عملٌات المساهمٌن اإلجمالً

          

 التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة        

 شراء إستثمارات - (557115)  (554025)  - - -

 مرابحة قصٌرة األجلشراء ودائع  - (5171,1)  (524292)  - - -

 الزٌادة فً الودائع النظامٌة                                                                                     - -  -  - 7511, 7511,

- - -  
(154000)  (157111) - 

متحصالت استحقاق ودائع مرابحة  

 قصٌرة األجل

 شراء ممتلكات ومعدات  (212) -  (604)  (17121) - (17121)

 شراء موجودات ؼٌر ملموسة (,15) -  (354)  (,1,) - (,1,)

57521 ,7511 (1712,) 
 

(1234266)  (111711,) (121) 

صافً النقد المستخدم فً األنشطة 

 االستثمارٌة

 التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة        

 إصدار أسهم حقوق أولوٌة - 1117111  2004000            -            - -

- - - 
 

2004000  1117111  

صافً النقد المحصل من األنشطة 

 التموٌلٌة

 صافً التغٌر فً النقد وما فً حكمه (117121) (,15711)  (464295)  (175,1) 117151 117211

 الفترةالنقد وما فً حكمه فً بداٌة  ,127,2 ,1711,  564921  117121 11, 117211

 النقد وما فً حكمه فً نهاٌة الفترة 57111 57111  104446  1272,2 1175,5 517,11




