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  ١            راجعي الحسابات المستقلين مفحص تقرير 
  

  ٣-٢                قائمة المركز المالي األولية
  

  ٤                      المتراكم األولية  قائمة عمليات التأمين والفائض 
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  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  )شركة مساهمة سـعودية(

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين  الثالثة لفترتي
 

١٠ 

  واألنشـطة الرئيسـية التكوين .١
      

سجلة في المملكة العربية السعودية بموجب قرار ، شركة مساهمة سعودية، م")الشركة(" شركة سالمة للتأمين التعاوني
الشركة مسجلة  .)م٢٠٠٧مايو  ١٦الموافق ( هـ١٤٢٨ ربيع الثاني ٢٩ق بتاريخ / ١١٢١وزير التجارة والصناعة رقم 

  ). م٢٠٠٧مايو  ٢٣الموافق (هـ ١٤٢٨األول  جمادى ٦بتاريخ  ٤٠٣٠١٦٩٦٦١بموجب السجل التجاري رقم  ةبمدينة جد
  

  :كة المسجل هوعنوان الشر
  بن حمران مركز –شارع األمير دمحم بن عبدالعزيز 

  ٢١٣٣٢ ةجد ١٢٢٣٩٢صندوق بريد 
  المملكة العربية السعودية

  
تم ادراج الشركة . أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودية ممارسةأهداف الشركة  أن

  بدأت الشركة مزاولة أعمالها  .م٢٠٠٧مايو  ٢٣ي ف" تداول"المال السعودي  في سوق
  .قبل الطرح العام ومن مساهمين سعوديينالشركة مملوكة بالكامل من . م٢٠٠٨ يناير ١في 

  
  السياسات المحاسبية الهامةاساس االعداد و .٢

  
  أسس العرض) أ(

معيار (" المتعلق بالتقارير المالية األولية )٣٤(تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة رقم 
 مبرديس ٣١في المنتهية  اً شهرثني عشر اإللفترة  القوائم المالية األولية الموجزةإن هذه . ")٣٤المحاسبة الدولي رقم 

رأ يجب أن تقفي القوائم المالية السنوية ولذلك  المطلوبةكافة المعلومات واإلفصاحات  تتضمنال ) "الفترة"(م ٢٠١٦
  .م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للشركة كما في  المدققةمع القوائم المالية  نارتقبأإل
  
ً للمعايير الدولية السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة إلعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة إن   هي وفقا

ديسمبر  ٣١شركة المنتهية في لل لمالية السنويةمع تلك التي يتم استخدامها إلعداد القوائم اللتقارير المالية والمتوافقة 
عتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتفسيرات الدولية للتقارير المالية كما ورد في إستثناء إبم ٢٠١٥

ت إدارة المخاطر أهداف وسياساأن . التي لم يكن لها تأثير على المركز المالي أو األداء المالي للشركة) ب( ٢ اإليضاح
  .م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في المالية السنوية  القوائمللشركة متوافقة مع تلك التي أفصح عنها في 

  
ً ل يتطلب للتقارير المالية إستخدام تقديرات وإفتراضات تؤثر على  الدوليةرمعاييلإعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقا

في تاريخ  كما وبات المصرح عنها واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة إن وجدتمبالغ الموجودات والمطل
على الرغم من و .فترة المالية األوليةالالقوائم المالية األولية الموجزة ومبالغ اإليرادات والمصروفات المصرح عنها خالل 

رة من علم بالتصرفات واألحداث الحالية إال أن النتائج دالدى اإلما أفضل  مبنية أساساً على التوقعات واالفتراضاتان هذه 
الفعلية قد تختلف بالنهاية من تلك التقديرات وفي رأي اإلدارة فإن القوائم المالية األولية الموجزة تعكس كافة التعديالت 

ن إ .وضة بشكل عادلالضرورية لعرض نتائج العمليات للفترة األولية المعر) التي تتضمن التعديالت العادية المتكررة(
  .نتائجها السنوية المالية ل صحيحاالنتائج األولية للشركة قد ال تشكل مؤشراً 

  
  .ديسمبر ٣١تتبع الشركة السنة المالية المنتهية في 

 

 تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللایر السعودي بإعتباره العملة التشغيلية للشركة وتم تقريب هذه االرقام إلى

  .اقرب ألف مالم يذكر خالف ذلك



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  )شركة مساهمة سـعودية(

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 
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١١ 

  )     تتمة(المحاسبية الهامة السياسات اساس االعداد و  .٢
 

  )تتمة(أسس العرض   ) أ(

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

 الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين ملكية كافةة وحق يان الحيازة الماد. وعمليات والمساهمين

تسجل اإليرادات والمصروفات العادية بشكل واضح ألي من النشاطين في دفاتر حساب النشاط و الشركة محتفظ بها لدى

  .أساس توزيع المصروفات من العمليات المشتركة فتحدده اإلدارة ومجلس اإلدارة. المعني
  :من عمليات التأمين يتم توزيعه كالتالي  تجظام األساسي للشركة فإن الفائض الناوفقاً للن

  
 

  ٪٩٠المساهمون                                                        
  ٪١٠حملة الوثائق                                                                

                                                                             ١٠٠٪   
 

  
  .إلى عمليات المساهمينبأكمله العجز  تحويلإذا كان ناتج عمليات التأمين عجز، يتم 

  

  
 ً على الشركة الحصول على موافقة نبغي يالتنفيذية،  الالئحة) ساما(مؤسسة النقد العربي السعودي  من) ٧٠(للمادة  طبقا

طبقاً للمعايير المقررة من قبل  واحدآن وثائق التأمين في حملة مباشرة إلى التأمين زيع فائض حملة وثائق قبل توساما 
في وقت تسوية حساب التوزيع تاريخه حتى مدفوع وساري المفعول عقد العمالء يكون شريطة أن مجلس إدارتها 

  .التعاوني
 

جميع الموجودات والمطلوبات المالية  .اسع من أجل السيولةتعرض الشركة قائمة المركز المالي األولية على نطاق و
يتم إستردادها وسدادها على  التوالي خالل إثنى أن بإستثناء اإلستثمارات  المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق من المتوقع 

  .عشر شهراً بعد تاريخ القوائم المالية األولية
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١٢ 

  )  تتمة(ات المحاسبية الهامة اساس االعداد والسياس   .٢
     
  والتفسيرات الجديدة والمعدلة، المطبقة بواسطة الشركة الدولية للتقارير المالية المعايير) ب(

 

، والتي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة القائمة للمعايير التاليةو المعدلة اعتمدت الشركة المعايير الجديدة 
  :م٢٠١٦ يناير ١يق األولي في طبالت بتاريخ الدولية 

  
 البيان المعيار

محاسبة الحصول على  – ١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت على   ١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  .منافع في العمليات المشتركة

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

  المقبولة لإلستهالك واإلطفاء
طريقة حقوق الملكية في القوائم  ٢٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   ٢٧الدولي رقم  المحاسبة معيار

  المالية المنفصلة
 ١٠لتقارير المالية رقم المعيار الدولي ل

  ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
و معيار المحاسبة الدولي  ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت على 

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

  مبادرة اإلفصاح ١محاسبة الدولي رقم تعديالت على معيار ال  ١الدولي رقم  المحاسبة معيار
النباتات : الزراعة  ٤١ورقم  ١٦الدولي رقم  المحاسبة معيارتعديالت على   ٤١ورقم  ١٦الدولي رقم  المحاسبة معيار

  .المنتجة
ورقم  ١٠ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

  ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٢
ومعيار  ١٢ورقم  ١٠ لتقارير المالية رقمالمعيار الدولي لتعديالت 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 هذه  جوهريتطبيق المعايير والتفسيرات المطبقة على الشركة الجديدة والمعدلة ذات الصلة لن يكون لها أي تأثير إن 
  .القوائم المالية األولية الموجزة

  
  المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد) ج( 

 
تظهر القائمة . للشركة مدرجة أدناه الموجزةاألولية  حتى تاريخ صدور القوائم الماليةتفعل المعايير الصادرة والتي لم 

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

 تاريخ التفعيل البيان التفسير/ المعيار

اإلعتراف  ١٢رقم  ةمعيار المحاسبة الدوليتعديالت على   ١٢م رق ةمعيار المحاسبة الدولي
 ٢٠١٧يناير  ١  .للخسائر الغير محققةأصل ضريبة الدخل ب

مبادرة  ٧معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على   ٧رقم  ةمعيار المحاسبة الدولي
  ٢٠١٧يناير  ١  اإلفصاح

  ٢٠١٨يناير  ١  .ليةاألدوات الما  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ٢٠١٨يناير  ١  اإليرادات من عقود العمالء  ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ٢٠١٩يناير  ١  اإليجارات   ١٦المعيار الدولي التقارير المالية رقم 

  .لمالية للشركةالتعديالت أو التفاسير المذكورة أعاله على القوائم اأو  الشركة حالياً بتقييم تأثير المعاييرتقوم 
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١٣ 

  النقد وما في حكمه  .٣
 

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦ مبرديس ٣١  
  )مدققة(   )غير مدققة( 
  ) ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي(  

      عمليات التأمين

 ٢,٦٩١ ٥٧,٩٩٩  لدى البنوكو نقد في الصندوق

      عمليات المساهمين

  ٨  ١١  نقد لدى البنوك
  

  ودائع ألجل  .٤
 

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦ مبرديس ٣١  
  )مدققة(   )غير مدققة(  
  ) ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي(  

      عمليات التأمين
  ١٠,٩٦٢  ١٤,٧٨٣  ودائع ألجل

  
استحقاقها ما بين مدة باللایر السعودي ويكون  مسجلةهذه الودائع ألجل . الودائع ألجل لدى البنوك التجاريةيتم اإلحتفاظ ب
معقولة وتقريبية لقيمتها العادلة في تاريخ القيمة الدفترية لهذه الودائع ألجل . هر وأقل من اثني عشر شهراً أش أكثر من ثالثة
  .إعداد التقارير

  
  ، صافيمدينة ذمم أقساط تأمين .٥

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
  )مدققة(   )غير مدققة(  
  ) ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي(  
      

 ٤٢,٩٠٠ ٨٤,٠٥١  لة الوثائقمن حم مستحق

  جهات ذات عالقة  – من حملة الوثائق مستحق
  ٣٢,٧٠٧  ٣٦,٣٦٢  )١٠ ايضاح( 

  )١٥,٨٣٥(  )٢١,٣٦٩(  مشكوك في تحصيلها ذمم اقساط تأمين مدينةمخصص 

  ٥٩,٧٧٢ ٩٩,٠٤٤ 

  :مدينة مشكوك في تحصيلها كالتالي تأمين أقساط  ذمم الحركة في مخصص
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 
  )غير مدققة( 

 ألف لایر سـعودي
  )مدققة( 
 ألف لایر سـعودي 

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

  )٦,٩٦٣(  ٥,٥٣٤  السنة / خالل الفترة المخصص 

  )٣,١٧٤(  -   ديون تم شطبها 

 ٣,٣١٩ -   السنة/ خالل الفترة  مسبقاً  إستعادة ديون تم شطبها

 ١٥,٨٣٥ ٢١,٣٦٩ السنة/ ية  الفترة الرصيد في نها
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  )شركة مساهمة سـعودية(
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١٤ 

   ستثماراتاإل .٦
  
   من خالل قائمة الدخل العادلة بالقيمةإستثمارات )  أ 
  

  عمليات التأمين
  :كالتالي من خالل قائمة الدخل العادلة بالقيمةالحركة في حساب إستثمارات 

  ثني عشراإل لفترة 
  المنتهية في اً شهر
 م٢٠١٦  مبرديس ٣١

  
ي فـ ةهيللسنة المنت

 م٢٠١٥ ديسمبر ٣١
  )غير مدققة( 

 ألف لایر سـعودي
  )مدققة(

 ألف لایر سـعودي
  

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

 ٢,٩٦٤ ٢,٢٣٧ لإلستثمارات في القيمة العادلة اتالتغير

 ١٤٠,٠٦٨ ١٦٦,١٦٢  السنة/ خالل الفترة  مشتريات

 )٦٩,٣٧٩( )٧٣,٠٢٠(  السنة/ إستبعادات خالل الفترة 

 ١٥٩,١٣٧ ٢٥٤,٥١٦ السنة/ الفترة الرصيد في نهاية 

  
  المساهمينعمليات 

          :الدخل كما يليقائمة  من خاللالعادلة  بالقيمةالحركة في حساب إستثمارات 
                                                                                               

  اإلثني عشر لفترة  
  المنتهية فيشهراً 

 م٢٠١٦ديسمبر   ٣١

  
ي فـ ةللسنة المنتهي

 م٢٠١٥ ديسمبر ٣١
 )مدققة(  )مدققة غير( 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
  

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

  ١٦٦,١٢٦  ٥١٤  السنة/ خالل الفترة  مشتريات

  )٤٠,٠٠٠(  -   السنة /إستبعادات خالل الفترة 

 ١,٤٨٦ ٣,٠١٢ لإلستثماراتفي القيمة العادلة  اتالتغير

 ١٤١,٦٨٤ ١٤٥,٢١٠ السنة/ الفترة الرصيد في نهاية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  )شركة مساهمة سـعودية(

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين  الثالثة لفترتي
 

١٥ 

  )تتمة( اإلستثمارات  .٦
  

   إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق)  ب 
  

  عمليات التأمين
  :يخ اإلستحقاق كما يليالحركة في حساب إستثمارات محتفظ بها حتى تار

                                                                                        
  اإلثني عشر لفترة 

  المنتهية فيشهراً 
 م٢٠١٦ديسمبر   ٣١

  
 في   ةللسنة المنتهي

 م٢٠١٥ ديسمبر ٣١
 )مدققة(  )مدققة غير(  
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 ٣٠,٦٤١ ٣٦,١٠٠ السنة/ الفترة بداية  الرصيد في

 ٥,٥٨٦ -   السنة/ خالل الفترة  مشتريات

 )١٢٧( )١٥٣( السنة/ خالل الفترة  أالمطف

 ٣٦,١٠٠ ٣٥,٩٤٧ السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 

  

  عمليات المساهمين
  

  :الحركة في حساب إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق كما يلي
                          

  
  
  .يتوقع ان يكون هناك فرق جوهري بين القيمة الدفترية لهذه اإلستثمارات وقيمتها العادلة ال
  
  
  
  
 
  
  
 
  

  اإلثني عشر لفترة 
  المنتهية فيشهراً 

 م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  
 ة في  للسنة المنتهي

 م٢٠١٥ ديسمبر ٣١
 )مدققة(  )مدققة غير(  
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 - ١٠,١٤٧ السنة/ الفترة الرصيد في بداية 

 ١٠,٢١١ ٣,٧١٧  السنة/ مشتريات خالل الفترة 

 )٦٤( )١٠٩( السنة/ الفترة خالل  أالمطف

 ١٠,١٤٧ ١٣,٧٥٥ السنة/ الفترة  الرصيد في نهاية



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  )شركة مساهمة سـعودية(

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين  الثالثة لفترتي
 

١٦ 

  )تتمة(اإلستثمارات   .٦
  

  استثمارات متاحة للبيع )  ج 
  

  عمليات المساهمين
  :لى اإلستثمارات المتاحة للبيعفيما يلي الحركة ع

  
  المنتهية في  اً شهرثني عشر اإللفترة 

 اإلجمالي مدرجةغير  اوراق مالية درجةم اوراق مالية )غير مدققة(م ٢٠١٦ مبرديس ٣١
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

    
 ١,٩٢٣ ١,٩٢٣ -  الرصيد في بداية الفترة 

 ١,٩٢٣ ١,٩٢٣ -  رة الفتالرصيد في نهاية 

 
  

 اإلجمالي مدرجةغير  اوراق مالية درجةم اوراق مالية )مدققة( م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

    
 ١,٩٢٣ ١,٩٢٣ -  السنةالرصيد في بداية 

 ١,٩٢٣ ١,٩٢٣ -  السنةالرصيد في نهاية 

 
  

 ١,٩٢٣: م٢٠١٥ديسمبر  ٣١(ألف لایر سعودي  ١,٩٢٣ درجةالغير م المتاحة للبيعدفترية لالوراق المالية تبلغ القيمة ال  ) أ
قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه وعدم وجود اسواق إلى  الوصول نه ال يمكنألوذلك  بالتكلفة تم تقييمها) ألف لایر سعودي

  .يتم تداول االدوات المالية المماثلة لها
  

  حت التسوية، صافيمطالبات ت .٧

  

  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ 
 )غير مدققة( 

  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١
 )مدققة( 

 )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( 

 ١٣,٧٦٦ ٢٣,١٧٩ إجمالي مطالبات تحت التسوية

 ٨٤,٣٤١ ١٢٣,٩٩٧ متكبد وغير مبلغ عنه  إحتياطي: يضاف إليه

 ٩٨,١٠٧ ١٤٧,١٧٦ 

      
 ً   )٧,٤٠٨(  )٦,٣٧٦(  أمين من المطالبات تحت التسويةحصة شركات إعادة الت: ناقصا

  ٩٠,٦٩٩  ١٤٠,٨٠٠  صافي المطالبات تحت التسوية

 

 

 

  

 



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  )شركة مساهمة سـعودية(

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين  الثالثة لفترتي
 

١٧ 

 لزكاةا .٨
  

اإلثني لفترة  ن حركة مخصص الزكاة المستحقةإ .دارةقبل اإلأفضل التقديرات من  ساسأيتم احتساب الزكاة المستحقة على 
  :كما يلي م٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتهية في  والسنة م٢٠١٦مبر ديس ٣١المنتهية في عشر شهراً 

  
  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 

 )غير مدققة( 
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 )مدققة(
  )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( 

   

 ٣,٨٠٨ ٥,٠٠٨ السنة / في بداية الفترة الرصيد 

 ١,٢٠٠ ٩,٠٤٦ السنة / المكون خالل الفترة 

 ٥,٠٠٨ ١٤,٠٥٤ السنة/ في نهاية الفترة الرصيد 

  

  :الوضع الزكوي
  

ديسggمبر  ٣١ الggى م٢٠٠٧مggايو  ١٦عggن الفتggرة األولggى مggن  )الهيئggة(للهيئggة العامggة للزكggاة والggدخل  قggدمت الشggركة اإلقggرار الزكggوي

   .زكاة مقيدةوحصلت على شهادة  م٢٠١٥إلى  م٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ المنتهية في سنواتلو ل م٢٠٠٨
  

ألgف  ٦١٩م بمبلgغ ٢٠٠٨ديسgمبر  ٣١م الgى ٢٠٠٧مgايو  ١٦المطالبgة بزكgاة إضgافية للفتgرة مgن الgدخل بولزكgاة ل الهيئة العامةقامت 

 م٢٠١٥خالل عgام .إعترضت الشركة على هذه المطالبة وتعتقد اإلدارة أن نتيجة اإلعتراض ستكون في صالح الشركة. لایر سعودي

مggن الوعggاء  االسggتثمارات والودائggع النظاميggةح بخصggم ولggم تسggم م ،٢٠١١لسggنة  مبggدئي ربggطالggدخل و لزكggاةل الهيئggة العامggةاصgدرت 

علgى الggربط المبggدئي لgدى الهيئggة العامggة للزكggاة  إعترضggت الشggركة. لایر سgعودي مليggون ١.٣بزكggاة إضgافية بقيمggة  الزكgوي وطالبggت

 ٣١ المنتهيgة مgن تللسgنوا ةكويgالز طوالربg ، إسgتلمت الشgركةخgالل الفتgرة .هاكون في صالحيوتعتقد أن نتيجة اإلعتراض س والدخل

 إعترضgت الشgركة .لایر سعودي مليون١٣.٧ وقد طالبت الهيئة بزكاة إضافية وضريبة إستقطاع بمبلغ م٢٠١٢م الى ٢٠٠٨ديسمبر 

باإلضافة الى ذلك قامت الشركة بإضافة مستحقات إضافية لمقابلgة  ،هاكون في صالحيوتعتقد أن نتيجة اإلعتراض سعلى تلك الربوط 

مليgون لایر سgعودي  ٤.٠التgأمين األوليgة و  تgم قيgدها فgي قائمgة عمليgات لایر سgعودي مليgون ٤.٤ غخاصgة بالهيئgة بمبلgاإللتزامات ال

    .المساهمين األوليةلزكاة الفترة السابقة في قائمة عمليات 
 

  رأس المال .٩

  

لایر  ١٠ادي  قيمgة السgهم مليgون سgهم عg ١٠مليgون لایر سgعودى مقسgم علgى  ١٠٠يبلgغ راس مgال الشgركة  المgرخص  والمصgدر  

  .سعودى

عقggدت الشggركة جمعيggة عموميggة غيggر عاديggة وحصggلت علggى موافقggة ) هـggـ١٤٣٦رمضggان  ١٣الموافggق (م ٢٠١٥يونيggو  ٣٠بتggاريخ 

مليggون لایر عggن طريggق اصggدار أسggهم حقggوق أولويggة ، كمggا وافقggت الجهggات التنظيميggة  ١٥٠المسggاهمين بزيggادة رأس المggال بقيمggة 

وقggد تggم االنتهggاء مggن  ٢٠١٥لایر خggالل فتggرة االكتتggاب التggى انتهggت فggى  اغسggطس   ١٠هم عggادى بسggعر مليggون سgg ١٥وعرضggت 

مليggون لایر  ٦.٩٧وتكبggدت الشggركة مبلggغ . مليggون ٢٥٠مليggون الggى  ١٠٠االجggراءات القانونيggة وتمggت زيggادة راس مggال الشggركة مggن 

مgن خgالل اصgدار اسgهم حقgوق أولويgة والتgى تgم معالجتهgا فgى مليgون لایر  ١٥٠كتكلفة إصدار  لرأس المال اإلضافى المحgدد بمبلgغ 

  .م٢٠١٥ديسمبر  ٣١وق المساهمين االولية لفترة اإلثني عشر شهراً المنتهية في قائمة التغيرات فى حق



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  )شركة مساهمة سـعودية(

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين  الثالثة لفترتي
 

١٨ 

  
   ذات عالقة واألرصدة اتمع جهمعامالت    .١٠

  
  :التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة الجوهريةفيما يلي المعامالت 

  طبيعة المعاملة  العالقة الجهة ذات

  مبلغ المعاملة

      المنتهية في اً شهرثني عشر اإللفترة 

    
 مبرديس ٣١

  م٢٠١٦

 مبرديس ٣١
  م٢٠١٥

 ٣١الرصيد في 

  م٢٠١٦ مبرديس

 ٣١الرصيد في 
  م٢٠١٥ديسمبر 

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

  سعودي لایرألف   سعودي لایر ألف  سعودي لایر ألف  سعودي لایر ألف    

            عمليــات  التأمين) أ

            المساهم الرئيسي

الشggggركة اإلسggggالمية العربيggggة 

االمggggارات العربيggggة (للتggggأمين

  -  -  ٩١  ١٠٠  أقساط تأمين  )المتحدة

ذات عالقة لموظفي  جهات
  اإلدارة العليا

      

 ٣٢,٧٠٧ ٣٦,٣٦٢ ١٦٠,٨١٣ ٩٨,٦٦١  وثائق تأمين مكتتبة  )شقيقة( شركة تأجير

 - ١٤٤ ٣٩٠ ٣١٢  وثائق تأمين مكتتبة  مجلس اإلدارة رئيس

 - ١٩١ ٥٦٤ ٦٠٨  وثائق تأمين مكتتبة  العالمية رصدشركة 

 - - ٧٨ -  وثائق تأمين مكتتبة مؤسسة التكنولوجيا

 ٨٢ ٢٦ ١,٤٠٧ ١,٩٧١  وثائق تأمين مكتتبة  شركة مجموعة  الفردوس

          

 )١,٥١١( )١,٠٣٨( ٢٤٨  ٢٧٦  يلة األجلمزايا طو  موظفي اإلدارة العليا

 ١٣٢ ١٤٦ ٤,٦٥٧ ٤,٤٢٣  مزايا قصيرة األجل  

            لمساهمينعمليــات  ا) ب

 -  ١٠٤ ١٠٤  مكافآت  أعضاء مجلس اإلدارة

 -  ١٤٠ ١١  مكافآت لجانأعضاء 

  
اح عن أرصدة نهاية الفترة يتم اإلفص. ذات العالقة من قبل إدارة الشركة الجهاتالمعامالت مع شروط تمت الموافقة على 
  .ذات العالقة في قائمة المركز المالي األولية الجهاتمن المعامالت مع 

  
  
  
  
  
  



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  )شركة مساهمة سـعودية(

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين  الثالثة لفترتي
 

١٩ 

  
  معلومات قطاعية .١١

  
تتم مراقبة العمليات على ثالثة قطاعات  ألغراض إدارية ،. تمت جميع عمليات التأمين في المملكة العربية السعودية

أصول القطاع ال . اإلستثمارات وإيرادات اإلدارية و العمومية ضمن المصروفاتمات القطاعية ال تتإن المعلو. رئيسية
مستحق الذمم المدينة لمعيدي التأمين، صافي صافي أقساط التأمين المدينة،  الودائع ألجل، تحتوي على النقد وما في حكمه،

ً من عمليات المساهمين،  عالقة، ذات  جهاتلغ المستحقة من المدينة األخرى، المبا والذممالمبالغ المدفوعة مقدما
مطلوبات القطاع ال تحتوي على مطالبات حملة الوثائق، الذمم  .اإلستثمارات، واألثاث، التجهيزات والمعدات المكتبية

 المساهمين و مكافأت نهاية الخدمةعمليات إلى ، مستحق ئنة األخرىالذمم الداالمستحقات والدائنة لمعيدي التأمين، 
دارة مع ما اللشركة، فإن المعلومات القطاعية تمت الموافقه عليها من قبل إلشياً مع سياسة التقارير الداخلية تم .للموظفين

  :تظهر األصول و المطلوبات كما هو مبين ادناه. يتفق مع نشاطات الشركة
  
  

  طبي
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
ألف لایر 
  سعودي

  المنتهية في الثالثة أشهر فترة ل
  غير مدققة –م ٢٠١٦ مبرديس ٣١

        

          
 ١٥٦,٠٩٨ ٢,٩٧٤ ١٤٦,٢٠٩ ٦,٩١٥  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )٢,٣١١( )٢,٣١١( - -  المسندةأقساط إعادة التأمين : ناقصاً 

 )٤,٩٩٩( )٢٢٢( )٤,٧٧٧( -  فائض خسارة أقساط تأمين : ناقصاً 

 ١٤٨,٧٨٨ ٤٤١ ١٤١,٤٣٢ ٦,٩١٥  تأمين المكتتبةصافي أقساط ال

 )٢٣,٠٢١( ٥٨٣ )٢٤,٢٧٧( ٦٧٣  التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ١٢٥,٧٦٧ ١,٠٢٤ ١١٧,١٥٥ ٧,٥٨٨  صافي أقساط التأمين المكتسبة

          

 ٩٤٠ ٩٤٠ - -  العموالت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 ١٢٦,٧٠٧ ١,٩٦٤ ١١٧,١٥٥ ٧,٥٨٨  صافي اإليرادات

 ٨٠,٩٣٦ ١,٠٤٩ ٧٦,٤٣٩ ٣,٤٤٨  إجمالي المطالبات المدفوعة

 )٨١٢( )٨١٢( - -  حصة معيدي التأمين: ناقصاً 

 ٨٠,١٢٤ ٢٣٧ ٧٦,٤٣٩ ٣,٤٤٨  صافي المطالبات المدفوعة

 ١١,٣٥٩ ٦٠٣ ٩,٢١٣ ١,٥٤٣  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ٩١,٤٨٣ ٨٤٠ ٨٥,٦٥٢ ٤,٩٩١  صافي المطالبات المتكبدة

 ١,١١١ )٤( ١,٦٦١ )٥٤٦(  إحتياطيات فنية أخرى

 ٤,٨٢٢ ٣٢٥ ٤,١٦٤ ٣٣٣  مصاريف عمولة

 ٧,٤٠٧ ٤٣ ٦,٦٧٤ ٦٨٩  مصاريف تشغيلية أخرى

 ١٠٤,٨٢٣ ١,٢٠٤ ٩٨,١٥١ ٥,٤٦٧  والمصروفات صافي التكاليف

 ٢١,٨٨٤ ٧٦٠ ١٩,٠٠٤ ٢,١٢١  التأمين عملياتصافي نتائج 

 )١٣,٠١٩(     مصاريف عمومية وإدارية

  )٢٣٩(     مخصص ديون مشكوك في تحصيلهاعكس 

  ٢,٥٨٢     إيرادات إستثمارات

 ١,٧٨٠     إيردات أخرى غير موزعة

 ١٢,٩٨٨     من عمليات التأمينالفائض 



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  )شركة مساهمة سـعودية(

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين  الثالثة لفترتي
 

٢٠ 

  
  )تتمة(معلومات قطاعية .   ١١
  
  

  طبي
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
 ألف لایر
  سعودي

  المنتهية في  اً شهرثني عشر اإللفترة 
  م ٢٠١٦ مبرديس ٣١

        

          
 ٥٧١,٣٥٣ ١٨,٠٥٠ ٥٢٣,٢٨٧ ٣٠,٠١٦  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )١٣,٦٦٨( )١٣,٢٦٨( )٤٠٠( -  المسندةأقساط إعادة التأمين : ناقصاً 

 )١٤,٥٨٧( )٩٩٦( )١٢,٨٥٩( )٧٣٢(  فائض خسارة أقساط تأمين : ناقصاً 

 ٥٤٣,٠٩٨ ٣,٧٨٦ ٥١٠,٠٢٨ ٢٩,٢٨٤  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 )١١٠,١٣٣( ٧٥ )١٠٩,٢٥١( )٩٥٧(  التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٤٣٢,٩٦٥ ٣,٨٦١ ٤٠٠,٧٧٧ ٢٨,٣٢٧  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 ٣,٧٣٥ ٣,٦٦٥  ٧٠ -  العموالت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 ٦٠١ - ٦٠١ -  دات إكتتاب أخرىإيرا

 ٤٣٧,٣٠١ ٧,٥٢٦ ٤٠١,٤٤٨ ٢٨,٣٢٧  صافي اإليرادات

 ٢٨٣,٧٥٨ ٥,١٧٤ ٢٦١,٩٠١ ١٦,٦٨٣  إجمالي المطالبات المدفوعة

 )٣,٨٩٨( )٣,٨٩٨( - -  حصة معيدي التأمين: ناقصاً 

 ٢٧٩,٨٦٠ ١,٢٧٦ ٢٦١,٩٠١ ١٦,٦٨٣  صافي المطالبات المدفوعة

 ٥٠,١٠١ ٢٨٦ ٤٧,٨٩٠ ١,٩٢٥  التسوية التغيرات في المطالبات تحت

 ٣٢٩,٩٦١ ١,٥٦٢ ٣٠٩,٧٩١ ١٨,٦٠٨  صافي المطالبات المتكبدة

 ١,١١١ )٤( ١,٦٦١ )٥٤٦(  إحتياطيات فنية أخرى

 ١٥,٦١٢ ١,٣٠١ ١٣,٠٠٠ ١,٣١١  مصاريف عمولة

 ١٤,٨٤٢ ٢٣٦ ١٢,١٥٧ ٢,٤٤٩  مصاريف تشغيلية أخرى

 ٣٦١,٥٢٦ ٣,٠٩٥ ٣٣٦,٦٠٩ ٢١,٨٢٢  والمصروفات صافي التكاليف

 ٧٥,٧٧٥ ٤,٤٣١ ٦٤,٨٣٩ ٦,٥٠٥  التأمين عملياتصافي نتائج 

 )٤٨,٨٢٦(     عمومية وإداريةمصاريف 

 )٥,٧٦٠(     مخصص ديون مشكوك في تحصيلهاعكس 

 ٥,٩٦٨     إيرادات إستثمارات

 ٢,٦١٣     إيرادات أخرى غير موزعة

 ٢٩,٧٧٠     من عمليات التأمينالفائض 

  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  )شركة مساهمة سـعودية(

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين  الثالثة لفترتي
 

٢١ 

  
  )تتمة(معلومات قطاعية   . ١١
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طبي  
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
ألف لایر 
  سعودي

          )غير مدققة(م ٢٠١٦ مبرديس ٣١كما في 

          موجودات عمليات التأمين

 ٤,٧٥٢ ٤,٧٥٢ - -  حصة معيدي التأمين في األقساط غير المكتسبة

 ٦,٣٧٦ ٦,٣٧٦ - -  ي المطالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين ف

 ١٠,٥٩٠ ٤٤٠ ٩,٤٧٥ ٦٧٤  تكاليف استحواذ وثائق مؤجلة

 ٤٨٦,٨١٢ - - -  موجودات غير موزعة

 ٥٠٨,٥٣٠     موجودات عمليات التأمين مجموع

          

      والفائض مطلوبات عمليات التأمين

 ٢٨٠,٩٦٩ ٦,١٢٢ ٢٦٣,١٨٣ ١١,٦٦٥  أقساط تأمين غير مكتسبة

 ١٤٧,١٧٦ ١٠,٣٠٩ ١٢٩,٢٣١ ٧,٦٣٦  مطالبات تحت التسوية

 ١,٢٨٧ ١,٢٨٧ - -  دخل عموالت غير مكتسبة

 ٣,٦٩٥ ٢٢ ٣,١٤٠ ٥٣٣  إحتياطيات فنية أخرى

 ٧٥,٤٠٣     مطلوبات غير موزعة والفائض

 ٥٠٨,٥٣٠     مطلوبات وفائض عمليات التأمين مجموع



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  )شركة مساهمة سـعودية(

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين  الثالثة لفترتي
 

٢٢ 

  )تتمة(معلومات قطاعية .   ١١
  
  

  طبي
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
ألف لایر 

  سعودي
  المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 

  غير مدققة –م ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
        

          
 ٨٠,١٧٠ ٢,١٦٢ ٧٢,٥١٠ ٥,٤٩٨  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )١,٧٤٩( )١,٧٤٩( - -  المسندةأقساط إعادة التأمين : ناقصاً 

 )٢,٣٦٥( )٥٨٢( )٧٩٣( )٩٩٠(  فائض خسارة أقساط تأمين : ناقصاً 

 ٧٦,٠٥٦ )١٦٩( ٧١,٧١٧ ٤,٥٠٨  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 ١٤,٨٦٤ ٩٩٦ ١١,٦١٧ ٢,٢٥١  التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٩٠,٩٢٠ ٨٢٧ ٨٣,٣٣٤ ٦,٧٥٩  صافي أقساط التأمين المكتسبة

  ١,٠٢٧  ١,٠٢٧  -  -  لعموالت المكتسبة من إعادة التأميناصافي 

 ١,٣٦٢ - ١,٣٦٢ -  إيرادات إكتتاب أخرى

 ٩٣,٣٠٩ ١,٨٥٤ ٨٤,٦٩٦ ٦,٧٥٩  صافي اإليرادات

 ٧٢,١٦٧ ٢,٥٨٨ ٦٥,٢٣٩ ٤,٣٤٠  إجمالي المطالبات المدفوعة

 )٣,٨٩٤( )٢,٥٤٢( - )١,٣٥٢(  حصة معيدي التأمين: ناقصاً 

 ٦٨,٢٧٣ ٤٦ ٦٥,٢٣٩ ٢,٩٨٨  وعةصافي المطالبات المدف

 ١٧,٠٠٩ ٢٥٣ ١٦,٧١٦ ٤٠  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ٨٥,٢٨٢ ٢٩٩ ٨١,٩٥٥ ٣,٠٢٨  صافي المطالبات المتكبدة

 )١,٩٤٧( )١٧٣( )٢,٨٥٣( ١,٠٧٩  إحتياطيات فنية أخرى

 ٢,٨٣٧ ٣١٦ ٢,١٥٨ ٣٦٣  تكاليف استحواذ وثائق

 ١,٨١٥ ٣٢ ١,٢٦٤ ٥١٩  مصاريف تشغيلية أخرى

 ٨٧,٩٨٧ ٤٧٤ ٨٢,٥٢٤ ٤,٩٨٩  والمصروفات صافي التكاليف

 ٥,٣٢٢ ١,٣٨٠ ٢,١٧٢ ١,٧٧٠  التأمين عملياتصافي نتائج 

 )١١,١٣٨(     مصاريف عمومية وإدارية

  ١١٢     عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ٧٣٥     إيرادات إستثمارات

 ٢٥٢     إيرادات أخرى غير موزعة

 )٤,٧١٧(     التأمينمن عمليات العجز 

  
  
  
  
  
 
 
 
 



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  )شركة مساهمة سـعودية(

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين  الثالثة لفترتي
 

٢٣ 

  )تتمة(معلومات قطاعية .   ١١
  
  

  طبي
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
ألف لایر 

  سعودي
  المنتهية في اإلثني عشر شهراً لفترة 

  غير مدققة –م ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
        

          
 ٣٩١,٧٤٠ ١٩,٣١٩ ٣٤٢,٧٣٣ ٢٩,٦٨٨  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )١٤,٣٢٥( )١٤,٢٥١( )٧٤( -  المسندةأقساط إعادة التأمين : ناقصاً 

 )٨,٣٢٧( )١,٣٠٤( )٥,١٥٥( )١,٨٦٨(  فائض خسارة أقساط تأمين : ناقصاً 

 ٣٦٩,٠٨٨ ٣,٧٦٤ ٣٣٧,٥٠٤ ٢٧,٨٢٠  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 )٢٧,٦٤٠( ١,٤١١ )٣٣,٧٨٨( ٤,٧٣٧  التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٣٤١,٤٤٨ ٥,١٧٥ ٣٠٣,٧١٦ ٣٢,٥٥٧  صافي أقساط التأمين المكتسبة

  ٣,٧٦٧  ٣,٦٧٩  ٨٨  -  العموالت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 ١,٣٦٢ - ١,٣٦٢ -  إيرادات إكتتاب أخرى

 ٣٤٦,٥٧٧ ٨,٨٥٤ ٣٠٥,١٦٦ ٣٢,٥٥٧  صافي اإليرادات

 ٢٨٠,١٤٣ ٥,١٤٥ ٢٥٤,٧٤٢ ٢٠,٢٥٦  إجمالي المطالبات المدفوعة

 )٥,٥٦٦( )٤,٢٦٥( - )١,٣٠١(  حصة معيدي التأمين: ناقصاً 

 ٢٧٤,٥٧٧ ٨٨٠ ٢٥٤,٧٤٢ ١٨,٩٥٥  صافي المطالبات المدفوعة

 ١٧,٠٥٥ ٦٤٦ ١٧,١٥٠ )٧٤١(  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ٢٩١,٦٣٢ ١,٥٢٦ ٢٧١,٨٩٢ ١٨,٢١٤  صافي المطالبات المتكبدة

 )١,٩٤٧( )١٧٣( )٢,٨٥٣( ١,٠٧٩  ية أخرىإحتياطيات فن

 ١١,١٦٣ ١,١٧٤ ٨,٣٢٣ ١,٦٦٦  تكاليف استحواذ وثائق

 ٧,٨١٨ ٢٦٣ ٥,٠٧٩ ٢,٤٧٦  مصاريف تشغيلية أخرى

 ٣٠٨,٦٦٦ ٢,٧٩٠ ٢٨٢,٤٤١ ٢٣,٤٣٥  والمصروفات صافي التكاليف

 ٣٧,٩١١ ٦,٠٦٤ ٢٢,٧٢٥ ٩,١٢٢  التأمين عملياتصافي نتائج 

 )٤١,١٧٠(     عمومية وإداريةمصاريف 

 ٤,٣٢٧     إيرادات إستثمارات

 ٧٣٥     إيرادات أخرى غير موزعة

 ١,٨٠٣     من عمليات التأمينالفائض 

  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  )شركة مساهمة سـعودية(

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في أشهر واإلثني عشر شهراً المنتهيتين  الثالثة لفترتي
 

٢٤ 

  )تتمة(معلومات قطاعية .   ١١
  

  طبي  
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
ألف لایر 

  سعودي
          مدققة - م٢٠١٥ ديسمبر ٣١كما في 

          موجودات عمليات التأمين
 ٦,٠٦٣ ٦,٠٦٣ - -  حصة معيدي التأمين في األقساط 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     التأمين موجودات عمليات 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 عموالت غير مكتسبة

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

 ٣٣,٧٦٣     والفائض مطلوبات غير موزعة

 ٣٠٨,١٥٤     مطلوبات وفائض عمليات التأمين مجموع

  
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية .١٢
  

  .القيمة العادلة هي سعر يتم استالمه من بيع األصل أو تحويل  اإللتزام  بين مشاركة السوق في تاريخ القياس
  

باستثناء اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق التختلف عن  ، لألدوات المالية القيمة العادلة في قائمة المركز المالي
القيم العادلة لإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق .  الموجزةاألولية القيم الدفترية والتي تتضمن في القوائم المالية 

  .جوهري عن قيمتها الدفتريةاليتوقع ان يكون هناك اختالف 
  

  :التالي لها الهرمي التسلسلالعادلة و تحديد القيمة
  

   :المالية القيمة العادلة لألدواتواالفصاح عن  التالي لتحديد الهرمي التسلسل تم تطبيقإذا  تستخدم الشركة
  

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

 بشأنها تبني كافةاخرى تقييم اساليب  أو مماثلة مالية اسواق نشطة لموجودات ومطلوباتفي  ر المتداولةاالسعا:  ٢المستوى 
  .معطيات االسواق المكلف ادراكهاتعتمد على  الهامةالمدخالت 

  
  .ها ال يبنى أي مدخل هام على معطيات االسواق الممكن مالحظتهالالتي من اجالتقييم  اساليب: ٣المستوى 

  
  
  

  



 لتعاوني شركة سالمة للتأمين ا

 )شركة مساهمة سـعودية(

     (غير المدققة )إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

 م2016ديسمبر  31في أشهر واإلثني عشر شهرا  المنتهيتين  الثالثة لفترتي
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية .12
 

 م:2016 مبرديس 31كما في  ى القيمة العادلةعل الجدول التالي يبين القوائم المالية بناءا  

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     األصول المالية
من العادلة بالقيمة  كإستثماراتاألصول المالية المحتفظ بها 

 254,516 - 254,516 - عمليات التأمين –قائمة الدخل خالل

من العادلة  مةبالقي كإستثماراتاألصول المالية المحتفظ بها 
 145,210 - 145,210 - عمليات المساهمين –قائمة الدخل خالل

 399,726 - 399,726 - الرصيد في نهاية الفترة

 

 م:2015ديسمبر  31كما في  الجدول التالي يبين القوائم المالية بناءا على القيمة العادلة
 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     األصول المالية
من العادلة  بالقيمة كإستثماراتاألصول المالية المحتفظ بها 

 159,137 - 159,137 - عمليات التأمين –قائمة الدخل خالل

من العادلة بالقيمة  كإستثماراتاألصول المالية المحتفظ بها 
 141,684 - 141,684 - عمليات المساهمين –قائمة الدخل خالل

 300,821 - 300,821 - الرصيد في نهاية السنة
 

 
لإلستثمارات التجارية باإلعتماد على صافي قيمة األصول كما في نهاية الفترة المنتهية  2تحدد الشركة القيمة العادلة للمستوى 

 بالتقرير.
 
 
 

 
 السهم يةربح .13

 
 القائمة للفترة.تم إحتساب ربحية السهم للفترة بقسمة صافي الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة و

 
 

 أرقام المقارنة  .14
 

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
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 م.2017 يرينا 19 هـ، الموافق1438 ربيع الثاني 21 بتاريخمجلس اإلدارة  قبل أعتمدت هذه القوائم المالية األولية من




