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   شركة س�مة للتأمين التعاوني
 (شركة مساھمة سـعودية)

  الماليــة ا�ولية الموجزة غير المدققة القوائم

    م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في  المنتھيتينة أشھر تسعلفترتي الث�ثة أشھر وال
  
  

  
  

  الصفحة                   الفھرس
  
  

  ١            راجعي الحسابات المستقلين مفحص تقرير 
  

  ٣-٢                قائمة المركز المالي ا*ولية
  

  ٤                      *ولية  قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم ا
  

  ٥               قائمة عمليات المساھمين ا*ولية
  

  ٦                  مينھللمسا قائمة الدخل الشامل ا*ولية
  

  ٧           قائمة التغيرات في حقوق المساھمين ا*ولية  
  

  ٨             قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين ا*ولية  
  

  ٩                                       ا*ولية  يات المساھمين لعملقائمة التدفقات النقدية 
  

  ٢٥ -١٠             إيضاحات حول القوائم الماليـة ا*ولية الموجزة
   





















  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  عودية)(شركة مساھمة سـ

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموجزة 

  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين  الث�ثة لفترتي
 

١٠ 

  وا�نشـطة الرئيسـية التكوين .١
      

اھمة سعودية، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب قرار ، شركة مس("الشركة") شركة س�مة للتأمين التعاوني
الشركة مسجلة  .)م٢٠٠٧مايو  ١٦(الموافق  ھـ١٤٢٨ ربيع الثاني ٢٩/ ق بتاريخ ١١٢١وزير التجارة والصناعة رقم 

  . م)٢٠٠٧مايو  ٢٣ھـ (الموافق ١٤٢٨ا*ول  جمادى ٦بتاريخ  ٤٠٣٠١٦٩٦٦١بموجب السجل التجاري رقم  ةبمدينة جد
  

  :عنوان الشركة المسجل ھو
  بن حمران مركز –شارع ا*مير محمد بن عبدالعزيز 

  ٢١٣٣٢ ةجد ١٢٢٣٩٢صندوق بريد 
  المملكة العربية السعودية

  
أعمال التأمين التعاوني وا*نشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودية. تم ادراج الشركة  ممارسةأھداف الشركة  أن

  بدأت الشركة مزاولة أعمالھا  .م٢٠٠٧مايو  ٢٣" في عودي "تداولالمال الس في سوق
  .قبل الطرح العام ومن مساھمين سعوديينم. الشركة مملوكة بالكامل من ٢٠٠٨ يناير ١في 

  
  السياسات المحاسبية الھامةاساس اHعداد و .٢

  
  (أ) أسس العرض

("معيار  المتعلق بالتقارير المالية ا*ولية )٣٤(حاسبة رقم تم إعداد ھذه القوائم المالية ا*ولية الموجزة وفقاً لمعيار الم
م ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في ة أشھر المنتھية تسعاللفترة  القوائم المالية ا*ولية الموجزة. إن ھذه ")٣٤المحاسبة الدولي رقم 

مع  نارتقبأDيجب أن تقرأ في القوائم المالية السنوية ولذلك  المطلوبةكافة المعلومات واDفصاحات  تتضمنG ) "الفترة"(
  .م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للشركة كما في  المدققةالقوائم المالية 

  
ھي وفقاً للمعايير الدولية السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة Dعداد ھذه القوائم المالية ا*ولية الموجزة إن  

ديسمبر  ٣١شركة المنتھية في لل القوائم المالية السنويةمع تلك التي يتم استخدامھا Dعداد للتقارير المالية والمتوافقة 
عتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتفسيرات الدولية للتقارير المالية كما ورد في إستثناء إبم ٢٠١٥

اف وسياسات إدارة المخاطر أھدأن (ب) التي لم يكن لھا تأثير على المركز المالي أو ا*داء المالي للشركة.  ٢ اDيضاح
  .م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في المالية السنوية  القوائمللشركة متوافقة مع تلك التي أفصح عنھا في 

  
للتقارير المالية إستخدام تقديرات وإفتراضات تؤثر على  الدوليةرمعاييلإعداد القوائم المالية ا*ولية الموجزة وفقاً ل يتطلب

في تاريخ  كما ات والمطلوبات المصرح عنھا واDفصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة إن وجدتمبالغ الموجود
على الرغم من و .فترة المالية ا*وليةالالقوائم المالية ا*ولية الموجزة ومبالغ اDيرادات والمصروفات المصرح عنھا خ�ل 

دارة من علم بالتصرفات وا*حداث الحالية إG أن النتائج لدى اDما أفضل  مبنية أساساً على التوقعات واGفتراضاتان ھذه 
الفعلية قد تختلف بالنھاية من تلك التقديرات وفي رأي اDدارة فإن القوائم المالية ا*ولية الموجزة تعكس كافة التعدي�ت 

ن إ لية المعروضة بشكل عادل.(التي تتضمن التعدي�ت العادية المتكررة) الضرورية لعرض نتائج العمليات للفترة ا*و
  .نتائجھا السنوية المالية ل صحيحاالنتائج ا*ولية للشركة قد G تشكل مؤشراً 

  
  ديسمبر. ٣١تتبع الشركة السنة المالية المنتھية في 

 

Gالسعودي بإعتباره العملة التشغيلية للشركة وتم تقريب ھذه ا Uرقام إلى تم عرض القوائم المالية ا*ولية الموجزة بال

  اقرب ألف مالم يذكر خ�ف ذلك.
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١١ 

  المحاسبية الھامة (تتمة)     السياسات اساس اHعداد و  .٢
 

  أسس العرض (تتمة)  ) أ(

لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية، فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين  وفقاً 

 الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساھمين ة وحق ملكية كافةيادان الحيازة الموعمليات والمساھمين. 

تسجل اDيرادات والمصروفات العادية بشكل واضح *ي من النشاطين في دفاتر حساب النشاط و الشركة محتفظ بھا لدى

  أساس توزيع المصروفات من العمليات المشتركة فتحدده اDدارة ومجلس اDدارة.المعني. 
  من عمليات التأمين يتم توزيعه كالتالي : تجوفقاً للنظام ا*ساسي للشركة فإن الفائض النا

  
 

  ٪٩٠المساھمون                                                        
  ٪١٠حملة الوثائق                                                                

                                                                             ١٠٠٪   
 

  
  إلى عمليات المساھمين.بأكمله العجز  تحويلإذا كان ناتج عمليات التأمين عجز، يتم 

  

  
على الشركة الحصول على موافقة نبغي يالتنفيذية،  ال�ئحةمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)  من) ٧٠للمادة ( طبقاً 
طبقاً للمعايير المقررة من قبل  واحدآن وثائق التأمين في حملة مباشرة إلى التأمين قبل توزيع فائض حملة وثائق ما سا

في وقت تسوية حساب التوزيع تاريخه حتى مدفوع وساري المفعول عقد العم�ء يكون شريطة أن مجلس إدارتھا 
  التعاوني.

 
جميع الموجودات والمطلوبات المالية  لى نطاق واسع من أجل السيولة.تعرض الشركة قائمة المركز المالي ا*ولية ع

يتم إستردادھا وسدادھا على  التوالي خ�ل إثنى أن بإستثناء اDستثمارات  المحتفظ بھا حتى تاريخ اDستحقاق من المتوقع 
  .عشر شھراً بعد تاريخ القوائم المالية ا*ولية
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١٢ 

  د والسياسات المحاسبية الھامة (تتمة)  اساس اHعدا   .٢
     

  والتفسيرات الجديدة والمعدلة، المطبقة بواسطة الشركة الدولية للتقارير المالية المعايير(ب) 
 

، والتي تم إصدارھا من قبل مجلس معايير المحاسبة القائمة للمعايير التاليةو المعدلة اعتمدت الشركة المعايير الجديدة 
  م:٢٠١٦ يناير ١طبيق ا*ولي في الت ريخبتا الدولية 

  
 البيان المعيار

محاسبة الحصول على  – ١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تعدي�ت على   ١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  منافع في العمليات المشتركة.

  .حسابات التأجيل التنظيمية  ١٤المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
لتوضيح الطرق  ٣٨ورقم  ١٦تعدي�ت على معيار المحاسبة الدولي رقم   ٣٨ورقم  ١٦الدولي رقم  المحاسبة معيار

  المقبولة لbستھ�ك واDطفاء
طريقة حقوق الملكية في القوائم  ٢٧تعدي�ت على معيار المحاسبة الدولي رقم   ٢٧الدولي رقم  المحاسبة معيار

  المالية المنفصلة
 ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
و معيار المحاسبة الدولي  ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تعدي�ت على 

المستثمر وشركته الشقيقة أو المشروع بين الموجودات بيع أو مساھمة  ٢٨رقم 
  .المشترك

  مبادرة اDفصاح �١ت على معيار المحاسبة الدولي رقم تعدي  ١الدولي رقم  المحاسبة معيار
الزراعة : النباتات  ٤١ورقم  ١٦الدولي رقم  المحاسبة معيارتعدي�ت على   ٤١ورقم  ١٦الدولي رقم  المحاسبة معيار

  المنتجة.
ورقم  ١٠ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

  ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٢
ومعيار  ١٢ورقم  ١٠ المعيار الدولي للتقارير المالية رقمتعدي�ت علي 

  التوحيد . تطبيق استثناء ٢٨المحاسبة الدولي رقم 
 ٧ورقم  ٥ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

  ٣٤ورقم  ١٩ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
  

  .٢٠١٤ - ٢٠١٢التحسينات السنوية علي المعايير الدولية للتقارير المالية 
  

على ھذه  جوھريتطبيق المعايير والتفسيرات المطبقة على الشركة الجديدة والمعدلة ذات الصلة لن يكون لھا أي تأثير إن 
  القوائم المالية ا*ولية الموجزة.

  
  (ج) المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد 

 
للشركة مدرجة أدناه. تظھر القائمة  ية الموجزةا*ول حتى تاريخ صدور القوائم الماليةتفعل المعايير الصادرة والتي لم 

المعايير والتفسيرات الصادرة والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في المستقبل. تعتزم الشركة إتباع 
  ھذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

 تاريخ التفعيل البيان المعيار/ التفسير

اDعتراف  ١٢رقم  ةمعيار المحاسبة الدوليتعدي�ت على   ١٢رقم  ةمعيار المحاسبة الدولي
 ٢٠١٧يناير  ١  للخسائر الغير محققة.أصل ضريبة الدخل ب

مبادرة  ٧معيار المحاسبة الدولي رقم تعدي�ت على   ٧رقم  ةمعيار المحاسبة الدولي
  ٢٠١٧يناير  ١  اDفصاح

  ٢٠١٨يناير  ١  لمالية.ا*دوات ا  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ٢٠١٨يناير  ١  اDيرادات من عقود العم�ء  ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ٢٠١٩يناير  ١  اDيجارات   ١٦المعيار الدولي التقارير المالية رقم 

  .م المالية للشركةالتعدي�ت أو التفاسير المذكورة أع�ه على القوائأو  الشركة حالياً بتقييم تأثير المعاييرتقوم 
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١٣ 

  النقد وما في حكمه  .٣
 

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  
  ( مدققة)  (غير مدققة) 
  (ألف U سعودي)   (ألف < سعودي)  

      عمليات التأمين

 ٢,٦٩١ ٢١,٢٥٤  لدى البنوكو نقد في الصندوق

      عمليات المساھمين

  ٨  ١١  نقد لدى البنوك
  

  ودائع �جل  .٤
 

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  
  ( مدققة)  (غير مدققة)  
  (ألف U سعودي)   (ألف < سعودي)  

      عمليات التأمين
  ١٠,٩٦٢  ١٤,٦٣٧  ودائع *جل

  
استحقاقھا ما بين مدة بالU السعودي ويكون  مسجلةھذه الودائع *جل . الودائع *جل لدى البنوك التجاريةيتم اDحتفاظ ب
معقولة وتقريبية لقيمتھا العادلة في تاريخ القيمة الدفترية لھذه الودائع *جل . أشھر وأقل من اثني عشر شھراً  أكثر من ث�ثة
  إعداد التقارير.

  
  ، صافيمدينة ذمم أقساط تأمين .٥

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  
  ( مدققة)  (غير مدققة)  
  (ألف U سعودي)   (ألف < سعودي)  
      

 ٤٢,٩٠٠ ٨٢,٦١٢  حملة الوثائق من مستحق

  جھات ذات ع�قة  – من حملة الوثائق مستحق
  ٣٢,٧٠٧  ٤٤,٩٩١  )٩ ( ايضاح

  )١٥,٨٣٥(  )٢١,٢٦١(  مشكوك في تحصيلھا ذمم اقساط تأمين مدينةمخصص 

  ٥٩,٧٧٢ ١٠٦,٣٤٢ 

  مدينة مشكوك في تحصيلھا كالتالي :تأمين أقساط  ذمم الحركة في مخصص
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ 
  (غير مدققة) 

 ألف < سـعودي
  (مدققة) 
 ألف U سـعودي 

 ٢٢,٦٥٣ ١٥,٨٣٥ الرصيد في بداية الفترة / السنة

  -   ٥,٤٢٦  مخصص خ�ل الفترة / السنة

  )٦,٩٦٣(  -  خ�ل الفترة / السنة عكس المخصص 

  )٣,١٧٤(  -  ديون تم شطبھا 

 ٣,٣١٩ -  الفترة / السنةخ�ل  مسبقاً  إستعادة ديون تم شطبھا

 ١٥,٨٣٥ ٢١,٢٦١ الرصيد في نھاية  الفترة / السنة
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١٤ 

٦. Cستثماراتا   
  

   من خ�ل قائمة الدخل العادلة بالقيمةأ )  إستثمارات 
  

  عمليات التأمين
  :كالتالي من خ�ل قائمة الدخل العادلة بالقيمةالحركة في حساب إستثمارات 

 أشھر ةتسعال لفترة 
  سبتمبر ٣٠ي المنتھية ف

 م٢٠١٦

  
ي فـ ةللسنة المنتھي

 م٢٠١٥ ديسمبر ٣١
  (غير مدققة) 

 ألف < سـعودي
  (مدققة)

 ألف U سـعودي
  

 ٨٥,٤٨٤ ١٥٩,١٣٧ الرصيد في بداية الفترة / السنة

 ٢,٩٦٤ ٢,٠٥٥ لbستثمارات في القيمة العادلة اتالتغير

 ١٤٠,٠٦٨ ٨٩,٠٢٠  خ�ل الفترة / السنة مشتريات

 )٦٩,٣٧٩( )٣,٢٥٦(  تبعادات خ�ل الفترة / السنةإس

 ١٥٩,١٣٧ ٢٤٦,٩٥٦ الفترة / السنةالرصيد في نھاية 

  
  المساھمينعمليات 

          الدخل كما يلي:قائمة  من خ�لالعادلة  بالقيمةالحركة في حساب إستثمارات 
                                                                                               

أشھر  ةتسعال لفترة  
 سبتمبر ٣٠المنتھية في 

 م٢٠١٦

  
ي فـ ةللسنة المنتھي

 م٢٠١٥ ديسمبر ٣١
 (مدققة)  مدققة) (غير 
 ألف U سعودي ألف < سعودي 
  

 ١٤,٠٧٢ ١٤١,٦٨٤ الرصيد في بداية الفترة / السنة

  ١٦٦,١٢٦  -  خ�ل الفترة / السنة مشتريات

  )٤٠,٠٠٠(  -  تبعادات خ�ل الفترة / السنةإس

 ١,٤٨٦ )٥٩٧( لbستثماراتفي القيمة العادلة  اتالتغير

 ١٤١,٦٨٤ ١٤١,٠٨٧ الفترة / السنةالرصيد في نھاية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  عودية)(شركة مساھمة سـ

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموجزة 

  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين  الث�ثة لفترتي
 

١٥ 

  )(تتمة اCستثمارات  .٦
  

   ب )  إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اCستحقاق
  

  عمليات التأمين
  رات محتفظ بھا حتى تاريخ اDستحقاق كما يلي:الحركة في حساب إستثما

                                                                                        
أشھر  ةتسعال لفترة 

 سبتمبر ٣٠المنتھية في 
 م٢٠١٦

  
 في   ةللسنة المنتھي

 م٢٠١٥ ديسمبر ٣١
 (مدققة)  مدققة) (غير  
 لف U سعوديأ ألف < سعودي 

 ٣٠,٦٤١ ٣٦,١٠٠ الفترة / السنةبداية  الرصيد في

 ٥,٥٨٦ -  خ�ل الفترة / السنة مشتريات

 )١٢٧( )٨٨( خ�ل الفترة / السنة أالمطف

 ٣٦,١٠٠ ٣٦,٠١٢ الرصيد في نھاية الفترة / السنة

  

  عمليات المساھمين
  

  كما يلي: الحركة في حساب إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اDستحقاق
                          

  
  
G .ستثمارات وقيمتھا العادلةDيتوقع ان يكون ھناك فرق جوھري بين القيمة الدفترية لھذه ا  
  
  
  
  
 
  
  
 
  

التسعة أشھر  لفترة 
 ٣٠المنتھية في 

 م٢٠١٦سبتمبر 

  
 ة في  للسنة المنتھي

 م٢٠١٥ ديسمبر ٣١
 (مدققة)  مدققة) (غير  
 ألف U سعودي ألف < سعودي 

 -  ١٠,١٤٧ الفترة / السنةالرصيد في بداية 

 ١٠,٢١١ -  مشتريات خ�ل الفترة / السنة

 )٦٤( )٥٤( �ل الفترة / السنةخ أالمطف

 ١٠,١٤٧ ١٠,٠٩٣ الفترة / السنة الرصيد في نھاية



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  عودية)(شركة مساھمة سـ

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموجزة 

  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين  الث�ثة لفترتي
 

١٦ 

  اCستثمارات (تتمة)  .٦
  

  ج )  استثمارات متاحة للبيع 
  

  عمليات المساھمين
  ة على اDستثمارات المتاحة للبيع:فيما يلي الحرك

  
  المنتھية في أشھر  ةتسعاللفترة 

 اCجمالي مدرجةغير  اوراق مالية درجةم اوراق مالية (غير مدققة)م ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠
 ألف < سعودي ألف < سعودي ألف < سعودي 

    
 ١,٩٢٣ ١,٩٢٣ - الرصيد في بداية الفترة 

 ١,٩٢٣ ١,٩٢٣ -  الفترةالرصيد في نھاية 

 
  

 اDجمالي مدرجةغير  اوراق مالية درجةم اوراق مالية (مدققة) م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 ألف U سعودي ألف U سعودي ألف U سعودي 

    
 ١,٩٢٣ ١,٩٢٣ -  السنةالرصيد في بداية 

 ١,٩٢٣ ١,٩٢٣ -   السنةالرصيد في نھاية 

  
 ١,٩٢٣: م٢٠١٥ديسمبر  ٣١ألف U سعودي ( ١,٩٢٣ درجةالغير م المتاحة للبيعترية ل�وراق المالية تبلغ القيمة الدف  ) أ

قيمتھا العادلة بشكل يعتمد عليه وعدم وجود اسواق إلى  الوصول نه G يمكن*وذلك  بالتكلفة ألف U سعودي) تم تقييمھا
  يتم تداول اGدوات المالية المماثلة لھا.

  
  التسوية، صافي مطالبات تحت .٧

  

  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠ 
 (غير مدققة)

  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١
 (مدققة) 

 )ألف U سعودي( )ألف < سعودي( 

 ١٣,٧٦٦ ٢٣,٨٦٢ إجمالي مطالبات تحت التسوية

 ٨٤,٣٤١ ١١٢,٧٣٢ متكبد وغير مبلغ عنه  إحتياطييضاف إليه: 

 ٩٨,١٠٧ ١٣٦,٥٩٤ 

      
  )٧,٤٠٨(  )٧,١٥٣(  ن من المطالبات تحت التسويةناقصاً: حصة شركات إعادة التأمي

  ٩٠,٦٩٩  ١٢٩,٤٤١  صافي المطالبات تحت التسوية

 

 

 

  

  

  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  عودية)(شركة مساھمة سـ

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموجزة 

  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين  الث�ثة لفترتي
 

١٧ 

  لزكاةا .٨
فترة ل ن حركة مخصص الزكاة المستحقةإ دارة.قبل اDأفضل التقديرات من  ساسأيتم احتساب الزكاة المستحقة على 

  كما يلي: م٢٠١٥ديسمبر  ٣١ة في والسنة المنتھي م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  ةتسعال

  
  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ 

 (غير مدققة)

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 (مدققة)

  )ألف U سعودي( )ألف < سعودي( 

   

 ٣,١٠٨ ٤,٣٠٨ في بداية الفترة / السنة الرصيد 

 ١,٢٠٠ ٣,٧٥٠ المكون خ�ل الفترة / السنة 

 ٤,٣٠٨ ٨,٠٥٨ في نھاية الفترة / السنةالرصيد 

  

  الوضع الزكوي:
  

ديسمبر  ٣١ المنتھية في سنواتلو ل م٢٠٠٨ديسمبر  ٣١ الى م٢٠٠٧مايو  ١٦قدمت الشركة اDقرار الزكوي عن الفترة ا*ولى من 

م  ٢٠١٥ر ديسeمب ٣١قeدمت الشeركة إقراراھeا الزكeوي للسeنة المنتھيeة فeي  .زكeاة مقيeدةوحصeلت علeى شeھادة  م٢٠١٤إلى  م٢٠٠٩

  . قبل مصلحة الزكاة وضريبة الدخلومازال قيد النظر من 

  

ألeف  ٦١٩م بمبلغ ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١م الى ٢٠٠٧مايو  ١٦الدخل بالمطالبة بزكاة إضافية للفترة من ضريبة قامت مصلحة الزكاة و

 ت�ماسeلم يتم بعeد U سعودي. إعترضت الشركة على ھذه المطالبة وتعتقد اDدارة أن نتيجة اDعتراض ستكون في صالح الشركة. 

الeدخل وضeريبة  اصدرت مصeلحة الزكeاة ،م٢٠١٣في سنة م. ٢٠١٣م الى ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ منالمنتھية  للسنوات كويالز الربط

 ١.٣بزكeاة إضeافية بقيمeة  من الوعاء الزكeوي وطالبeت اGستثمارات والودائع النظاميةولم تسمح بخصم  م ،٢٠١١لسنة  مبدئي ربط

كون يوتعتقد أن نتيجة اDعتeراض سe الدخلضريبة على الربط المبدئي لدى مصلحة الزكاة و U سعودي. إعترضت الشركة مليون

   .ھافي صالح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  عودية)(شركة مساھمة سـ

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموجزة 

  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين  الث�ثة لفترتي
 

١٨ 

   ذات ع�قة وا�رصدة اتمع جھمعام�ت    .٩
  

  التي تمت مع الجھات ذات الع�قة خ�ل الفترة: الجوھريةفيما يلي المعام�ت 

  طبيعة المعاملة  الع�قة الجھة ذات

  معاملةمبلغ ال

      المنتھية في أشھر ةتسعاللفترة 

    
 سبتمبر ٣٠

  م٢٠١٦

 سبتمبر ٣٠
  م٢٠١٥

 ٣٠الرصيد في 

  م٢٠١٦ سبتمبر

 ٣١الرصيد في 
  م٢٠١٥ديسمبر 

  (مدققة)  (غير مدققة)  مدققة)غير (  (غير مدققة)    

  سعودي Uألف   سعودي < ألف  سعودي U ألف  سعودي < ألف    

            نأ) عمليــات  التأمي

            المساھم الرئيسي

الشركة اDس�مية العربية 

(اGمارات العربية للتأمين

 - - ٩١ -  أقساط تأمين  المتحدة)
ذات ع�قة لموظفي  جھات

  اCدارة العليا
      

 ٣٢,٧٠٧ ٤٤,٩٩١ ١٢٥,٠٧٤ ٨٢,٥٧٣  وثائق تأمين مكتتبة  (شقيقة) شركة تأجير

 - ٨٩ ٢٥٦ ١٤٥  بةوثائق تأمين مكتت  مجلس اDدارة رئيس

 - ٣٣٠ ٥٦١ ٦٠٨  وثائق تأمين مكتتبة  العالمية رصدشركة 

 - - ٢٧٧ -  وثائق تأمين مكتتبة مؤسسة التكنولوجيا

 ٨٢ ٧٠١ ١,٢٨٦ ١,٩٤٣  وثائق تأمين مكتتبة  شركة مجموعة  الفردوس

            

 )١,٥١١( )١,١٢١( ١٨٠  ٢١١  مزايا طويلة ا*جل  موظفي اCدارة العليا

 ١٣٢ ١٢٥ ٣,٤١٩ ٣,٨٣٥  صيرة ا*جلمزايا ق  

           لمساھمين) عمليــات  اب

 - - ٤٣ ٨١  مكافآت  أعضاء مجلس اDدارة

 - - ٩٨ ١١  مكافآت لجانأعضاء 

  
ذات الع�قة من قبل إدارة الشركة. يتم اDفصاح عن أرصدة نھاية الفترة  الجھاتالمعام�ت مع شروط تمت الموافقة على 
  ذات الع�قة في قائمة المركز المالي ا*ولية. ھاتالجمن المعام�ت مع 

  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  عودية)(شركة مساھمة سـ

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموجزة 

  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين  الث�ثة لفترتي
 

١٩ 

  
  معلومات قطاعية .١٠

  
تتم مراقبة العمليات على ث�ثة قطاعات  تمت جميع عمليات التأمين في المملكة العربية السعودية. *غراض إدارية ،

. أصول القطاع G اDستثمارات وإيرادات اDدارية و العمومية مات القطاعية G تتضمن المصروفات. إن المعلورئيسية
مستحق الذمم المدينة لمعيدي التأمين، صافي صافي أقساط التأمين المدينة،  الودائع *جل، تحتوي على النقد وما في حكمه،

ع�قة، ذات  جھاتالمدينة ا*خرى، المبالغ المستحقة من  والذممالمبالغ المدفوعة مقدماً من عمليات المساھمين، 
مطلوبات القطاع G تحتوي على مطالبات حملة الوثائق، الذمم  ، وا*ثاث، التجھيزات والمعدات المكتبية.اDستثمارات

 المساھمين و مكافأت نھاية الخدمةعمليات إلى ، مستحق ئنة ا*خرىالذمم الداالمستحقات والدائنة لمعيدي التأمين، 
دارة مع ما Gن المعلومات القطاعية تمت الموافقه عليھا من قبل إلشركة، فإلتمشياً مع سياسة التقارير الداخلية  .للموظفين

  يتفق مع نشاطات الشركة. تظھر ا*صول و المطلوبات كما ھو مبين ادناه:
  
  

  طبي
 U ألف

  سعودي

  مركبات
 U ألف

  سعودي

  أخرى
 U ألف

  سعودي

  إجمالي
ألف < 
  سعودي

  المنتھية في الث�ثة أشھر لفترة 
  غير مدققة –م ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠

        

          
 ١٣٢,٠٥٠ ٤,٥١٧ ١٢٣,٤٥٥ ٤,٠٧٨  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )٤,٤٠٦( )٤,٠٠٦( )٤٠٠( -   المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 )٢,٨٣٧( )٢٢١( )٢,٢٥٠( )٣٦٦(  فائض خسارة أقساط تأمين ناقصاً: 

 ١٢٤,٨٠٧ ٢٩٠ ١٢٠,٨٠٥ ٣,٧١٢  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 )١٢,٠٣٩( ٦٧٧ )١٥,٩٠٣( ٣,١٨٧  التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ١١٢,٧٦٨ ٩٦٧ ١٠٤,٩٠٢ ٦,٨٩٩  صافي أقساط التأمين المكتسبة

          

 ١,٠٦٥ ٩٩٥ ٧٠ -   العموGت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 ١١٣,٨٣٣ ١,٩٦٢ ١٠٤,٩٧٢ ٦,٨٩٩  صافي اDيرادات

 ٦٢,٣٧٨ ٥١٧ ٥٧,٨٦٠ ٤,٠٠١  ات المدفوعةإجمالي المطالب

 )٣٦٣( )٣٦٣( -  -   ناقصاً: حصة معيدي التأمين

 ٦٢,٠١٥ ١٥٤ ٥٧,٨٦٠ ٤,٠٠١  صافي المطالبات المدفوعة

 ٢٠,٨٤٨ )٢٦٩( ٢١,٢١٢ )٩٥(  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ٨٢,٨٦٣ )١١٥( ٧٩,٠٧٢ ٣,٩٠٦  صافي المطالبات المتكبدة

      

 ٤,٠٤٢ ٣١٦ ٣,٤١٤ ٣١٢  لةمصاريف عمو

 ٢,٤٨٦ ٣٨ ١,٩٩٤ ٤٥٤  مصاريف تشغيلية أخرى

 ٨٩,٣٩١ ٢٣٩ ٨٤,٤٨٠ ٤,٦٧٢  والمصروفات صافي التكاليف

 ٢٤,٤٤٢ ١,٧٢٣ ٢٠,٤٩٢ ٢,٢٢٧  التأمين عملياتصافي نتائج 

 )١١,٠٧١(     مصاريف عمومية وإدارية

  )٣,٨٩٠(     مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

 ١,٤٢١     اتإيرادات إستثمار

 ١٠,٩٠٢     من عمليات التأمينالفائض 

  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  عودية)(شركة مساھمة سـ

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموجزة 

  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين  الث�ثة لفترتي
 

٢٠ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١٠
  
  

  طبي
 U ألف

  سعودي

  مركبات
 U ألف

  سعودي

  أخرى
 U ألف

  سعودي

  إجمالي
ألف < 
  سعودي

  المنتھية في ة أشھر تسعاللفترة 
  م ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠

        

          
 ٤١٥,٢٥٥ ١٥,٠٧٦ ٣٧٧,٠٧٨ ٢٣,١٠١  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )١١,٣٥٧( )١٠,٩٥٧( )٤٠٠( -   المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 )٩,٥٨٨( )٧٧٥( )٨,٠٨١( )٧٣٢(  فائض خسارة أقساط تأمين ناقصاً: 

 ٣٩٤,٣١٠ ٣,٣٤٤ ٣٦٨,٥٩٧ ٢٢,٣٦٩  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 )٨٧,١١٢( )٥٠٩( )٨٤,٩٧٣( )١,٦٣٠(  التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٣٠٧,١٩٨ ٢,٨٣٥ ٢٨٣,٦٢٤ ٢٠,٧٣٩  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 ٢,٧٩٥ ٢,٧٢٥  ٧٠ -   العموGت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 ٦٠١ -  ٦٠١ -   إيرادات إكتتاب أخرى

 ٣١٠,٥٩٤ ٥,٥٦٠ ٢٨٤,٢٩٥ ٢٠,٧٣٩  صافي اDيرادات

 ٢٠٢,٨٢٢ ٤,١٢٥ ١٨٥,٤٦٢ ١٣,٢٣٥  إجمالي المطالبات المدفوعة

 )٣,٠٨٦( )٣,٠٨٦( -  -   ناقصاً: حصة معيدي التأمين

 ١٩٩,٧٣٦ ١,٠٣٩ ١٨٥,٤٦٢ ١٣,٢٣٥  صافي المطالبات المدفوعة

 ٣٨,٧٤٢ )٣١٨( ٣٨,٦٧٧ ٣٨٣  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ٢٣٨,٤٧٨ ٧٢١ ٢٢٤,١٣٩ ١٣,٦١٨  صافي المطالبات المتكبدة

 ١٠,٧٩٠ ٩٧٧ ٨,٨٣٥ ٩٧٨  مصاريف عمولة

 ٧,٤٣٥ ١٩٢ ٥,٤٨٣ ١,٧٦٠  مصاريف تشغيلية أخرى

 ٢٥٦,٧٠٣ ١,٨٩٠ ٢٣٨,٤٥٧ ١٦,٣٥٦  والمصروفات صافي التكاليف

 ٥٣,٨٩١ ٣,٦٧٠ ٤٥,٨٣٨ ٤,٣٨٣  التأمين عملياتصافي نتائج 

 )٣٥,٨٠٧(     عمومية وإداريةمصاريف 

 )٥,٥٢١(     مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

 ٣,٣٨٦     اتإيرادات إستثمار

 ٨٣٣     إيرادات أخرى غير موزعة

 ١٦,٧٨٢     من عمليات التأمينالفائض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  عودية)(شركة مساھمة سـ

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموجزة 

  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين  الث�ثة لفترتي
 

٢١ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١٠
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طبي  

 U ألف

  سعودي

  مركبات

 U ألف

  سعودي

  أخرى

 U ألف

  سعودي

  إجمالي

ألف < 

  سعودي

          م ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

          موجودات عمليات التأمين

 ٥,٩٢٠ ٥,٩٢٠ -  -   حصة معيدي التأمين في ا*قساط غير المكتسبة

 ٧,١٥٣ ٧,١٥٣ -  -   حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية

 ٩,٤٥٣ ٥٣٩ ٨,٣٧١ ٥٤٣  تكاليف استحواذ وثائق مؤجلة

 ٤٤٠,٥٩٢     موجودات غير موزعة

 ٤٦٣,١١٨     موجودات عمليات التأمين مجموع

          

      عمليات التأمين مطلوبات

 ٢٥٩,١١٦ ٧,٨٧٣ ٢٣٨,٩٠٦ ١٢,٣٣٧  أقساط تأمين غير مكتسبة

 ١٣٦,٥٩٤ ١٠,٤٨٣ ١٢٠,٠١٨ ٦,٠٩٣  مطالبات تحت التسوية

 ١,٥٨٩ ١,٥٨٩ -  -   دخل عموGت غير مكتسبة

 ٢,٥٨٤     عجز ا*قساطمخصص 

 ٦٣,٢٣٥     مطلوبات غير موزعة والفائض

 ٤٦٣,١١٨     تأمينمطلوبات وفائض عمليات ال مجموع



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  عودية)(شركة مساھمة سـ

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموجزة 

  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين  الث�ثة لفترتي
 

٢٢ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١٠
  
  
  

  طبي
 U ألف

  سعودي

  مركبات
 U ألف

  سعودي

  أخرى
 U ألف

  سعودي

  إجمالي
 U ألف

  سعودي
  المنتھية في الث�ثة أشھر لفترة 

  م٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
        

          
 ٨٤,٨٠٠ ٤,٢٢١ ٧٦,٨١٤ ٣,٧٦٥  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )٣,٥٩٣( )٣,٥٩٣( - -  المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 )١,٨٦٠( )٢٦٦( )١,٢٠٤( )٣٩٠(  فائض خسارة أقساط تأمين ناقصاً: 

 ٧٩,٣٤٧ ٣٦٢ ٧٥,٦١٠ ٣,٣٧٥  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 ٧,٩٩٢ ٦٦٢ ٢,٤٦٦ ٤,٨٦٤  التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٨٧,٣٣٩ ١,٠٢٤ ٧٨,٠٧٦ ٨,٢٣٩  أمين المكتسبةصافي أقساط الت

 ١,٠٠٦ ١,٠٠٦ - -  العموGت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 ٨٨,٣٤٥ ٢,٠٣٠ ٧٨,٠٧٦ ٨,٢٣٩  صافي اDيرادات

 ٧١,٠٦٣ ٧٥٠ ٦٥,٦٧٦ ٤,٦٣٧  إجمالي المطالبات المدفوعة

 )٣٧٩( )٣٧٩( - -  ناقصاً: حصة معيدي التأمين

 ٧٠,٦٨٤ ٣٧١ ٦٥,٦٧٦ ٤,٦٣٧  ةصافي المطالبات المدفوع

 ٢,٠٧٨ ٤٢٠ ١,٦٧٥ )١٧(  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ٧٢,٧٦٢ ٧٩١ ٦٧,٣٥١ ٤,٦٢٠  صافي المطالبات المتكبدة

 ٢,٧٣١ ٢٩٤ ٢,٠١٧ ٤٢٠  تكاليف استحواذ وثائق

 ١,٧٢٥ ١٤٦ ١,١٤٦ ٤٣٣  مصاريف تشغيلية أخرى

 ٧٧,٢١٨ ١,٢٣١ ٧٠,٥١٤ ٥,٤٧٣  والمصروفات صافي التكاليف

 ١١,١٢٧ ٧٩٩ ٧,٥٦٢ ٢,٧٦٦  التأمين عملياتصافي نتائج 

 )١٠,١٣٧(     مصاريف غير موزعة

 ٧٨٣     إيرادات إستثمارات

 ١,٧٧٣     من عمليات التأمينالفائض 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  عودية)(شركة مساھمة سـ

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموجزة 

  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين  الث�ثة لفترتي
 

٢٣ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١٠
  
  
  

  طبي
 U ألف

  سعودي

  مركبات
 U ألف

  سعودي

  أخرى
 U ألف

  سعودي

  إجمالي
 U ألف

  سعودي
  المنتھية في التسعة أشھر لفترة 

  م٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
        

          
 ٣١١,٥٧٠ ١٧,١٥٧ ٢٧٠,٢٢٣ ٢٤,١٩٠  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )١٢,٥٧٦( )١٢,٥٠٢( )٧٤( -   المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 )٥,٩٦٢( )٧٢٢( )٤,٣٦٢( )٨٧٨(  فائض خسارة أقساط تأمين ناقصاً: 

 ٢٩٣,٠٣٢ ٣,٩٣٣ ٢٦٥,٧٨٧ ٢٣,٣١٢  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 )٤٢,٥٠٤( ٤١٥ )٤٥,٤٠٥( ٢,٤٨٦  التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٢٥٠,٥٢٨ ٤,٣٤٨ ٢٢٠,٣٨٢ ٢٥,٧٩٨  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 ٢,٧٤٠ ٢,٦٥٢ ٨٨ -   العموGت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 ٢٥٣,٢٦٨ ٧,٠٠٠ ٢٢٠,٤٧٠ ٢٥,٧٩٨  صافي اDيرادات

 ٢٠٧,٩٧٦ ٢,٥٥٧ ١٨٩,٥٠٣ ١٥,٩١٦  إجمالي المطالبات المدفوعة

 )١,٦٧٢( )١,٧٢٣( -  ٥١  ناقصاً: حصة معيدي التأمين

 ٢٠٦,٣٠٤ ٨٣٤ ١٨٩,٥٠٣ ١٥,٩٦٧  صافي المطالبات المدفوعة

 ٤٦ ٣٩١ ٤٣٥ )٧٨٠(  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ٢٠٦,٣٥٠ ١,٢٢٥ ١٨٩,٩٣٨ ١٥,١٨٧  ي المطالبات المتكبدةصاف

 ٨,٣٢٦ ٨٥٨ ٦,١٦٥ ١,٣٠٣  تكاليف استحواذ وثائق

 ٦,٠٠٣ ٢٣١ ٣,٨١٥ ١,٩٥٧  مصاريف تشغيلية أخرى

 ٢٢٠,٦٧٩ ٢,٣١٤ ١٩٩,٩١٨ ١٨,٤٤٧  والمصروفات صافي التكاليف

 ٣٢,٥٨٩ ٤,٦٨٦ ٢٠,٥٥٢ ٧,٣٥١  التأمين عملياتصافي نتائج 

 )٣٠,١٤٤(     موزعة مصاريف غير

 ٤٨٣     إيرادات أخرى غير موزعة

 ٣,٥٩٢     إيرادات إستثمارات

 ٦,٥٢٠     من عمليات التأمينالفائض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  عودية)(شركة مساھمة سـ

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموجزة 

  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين  الث�ثة لفترتي
 

٢٤ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١٠
  

  طبي  
 U ألف

  سعودي

  مركبات
 U ألف

  سعودي

  أخرى
 U ألف

  سعودي

  إجمالي
 U ألف

  سعودي
          مدققة - م٢٠١٥ ديسمبر ٣١كما في 

          موجودات عمليات التأمين
 ٦,٠٦٣ ٦,٠٦٣ - -  حصة معيدي التأمين في ا*قساط غير المكتسبة

 ٧,٤٠٨ ٧,٤٠٨ - -  حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية

 ٥,٢١٥ ٤٧٠ ٤,١٣٢ ٦١٣  تكاليف استحواذ وثائق مؤجلة

 ٢٨٩,٤٦٨     موجودات غير موزعة

 ٣٠٨,١٥٤     ات عمليات التأمينموجود مجموع

          والفائض مطلوبات عمليات التأمين

 ١٧٢,١٤٧ ٧,٥٠٨ ١٥٣,٩٣٢ ١٠,٧٠٧  أقساط تأمين غير مكتسبة

 ٩٨,١٠٧ ١١,٠٥٥ ٨١,٣٤١ ٥,٧١١  مطالبات تحت التسوية

 ١,٥٥٣ ١,٥٥٣ - -  دخل عموGت غير مكتسبة

 ٢,٥٨٤ ٢٧ ١,٤٧٨ ١,٠٧٩  إحتياطيات فنية أخرى

 ٣٣,٧٦٣     غير موزعة والفائضمطلوبات 

 ٣٠٨,١٥٤     مطلوبات وفائض عمليات التأمين مجموع

  
  

  القيمة العادلة ل[دوات المالية .١١
  

  .القيمة العادلة ھي سعر يتم است�مه من بيع ا*صل أو تحويل  اDلتزام  بين مشاركة السوق في تاريخ القياس
  

باستثناء اDستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ اDستحقاق Gتختلف عن  ، ت الماليةلgدوا القيمة العادلة في قائمة المركز المالي
. القيم العادلة لbستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ اDستحقاق  الموجزةا*ولية القيم الدفترية والتي تتضمن في القوائم المالية 

  جوھري عن قيمتھا الدفترية.Gيتوقع ان يكون ھناك اخت�ف 
  

  التالي لھا: الھرمي التسلسليد القيمة العادلة وتحد
  

   :المالية القيمة العادلة لgدواتواGفصاح عن  التالي لتحديد الھرمي التسلسل تم تطبيقإذا  تستخدم الشركة
  

  .)صفقة ( بدون تعديل أوإعادة اسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلةفي  اGسعار المتداولة:  ١المستوى 
  

 بشأنھا تبني كافةاخرى تقييم اساليب  أو مماثلة مالية اسواق نشطة لموجودات ومطلوباتفي  اGسعار المتداولة:  ٢المستوى 
  .معطيات اGسواق المكلف ادراكھاتعتمد على  الھامةالمدخ�ت 

  
  .ھا G يبنى أي مدخل ھام على معطيات اGسواق الممكن م�حظتھالالتي من اجالتقييم  اساليب: ٣المستوى 

  
  
  

  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  عودية)(شركة مساھمة سـ

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموجزة 

  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھيتين  الث�ثة لفترتي
 

٢٥ 

  (تتمة) القيمة العادلة ل[دوات المالية  .١١
  

  م:٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في  على القيمة العادلة الجدول التالي يبين القوائم المالية بناءاً 

  اCجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
          ا�صول المالية

من العادلة بالقيمة  كإستثماراتا*صول المالية المحتفظ بھا 
 ٢٤٦,٩٥٦ - ٢٤٦,٩٥٦ -  عمليات التأمين –قائمة الدخل خ�ل

من العادلة  بالقيمة كإستثماراتا*صول المالية المحتفظ بھا 
 ١٤١,٠٨٧ - ١٤١,٠٨٧ -  عمليات المساھمين –قائمة الدخل خ�ل

 ٣٨٨,٠٤٣ - ٣٨٨,٠٤٣ -  الرصيد في نھاية الفترة
  

  م:٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في  يمة العادلةالجدول التالي يبين القوائم المالية بناءا على الق
  

  اDجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
          ا*صول المالية

من العادلة  بالقيمة كإستثماراتا*صول المالية المحتفظ بھا 
 ١٥٩,١٣٧ - ١٥٩,١٣٧ -  عمليات التأمين –قائمة الدخل خ�ل

من لعادلة ابالقيمة  كإستثماراتا*صول المالية المحتفظ بھا 
 ١٤١,٦٨٤ - ١٤١,٦٨٤ -  عمليات المساھمين –قائمة الدخل خ�ل

  ٣٠٠,٨٢١  -  ٣٠٠,٨٢١  -  الرصيد في نھاية السنة
  

  
لbستثمارات التجارية باDعتماد على صافي قيمة ا*صول كما في نھاية الفترة المنتھية  ٢تحدد الشركة القيمة العادلة للمستوى 

  بالتقرير.
  
  
  

  
  السھم يةربح .١٢

  

  لفترة.ل المصدرة والقائمةعلى المتوسط المرجح لعدد ا*سھم  للفترة الدخلالسھم للفترة بقسمة صافي  يةتم إحتساب ربح
  
  
  اعتماد مجلس اCدارة .١٣

  
  م.٢٠١٦أكتوبر  ١٣ ھـ، الموافق١٤٣٨ محرم ١٢بتاريخ مجلس اDدارة  قبل أعتمدت ھذه القوائم المالية ا*ولية من


