شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
القوائم الماليــة األولية الموجزة غير المدققة
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
القوائم الماليــة األولية الموجزة غير المدققة
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م
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٤

قائمة عمليات المساھمين األولية

٥

قائمة الدخل الشامل األولية

٦

قائمة التغيرات في حقوق المساھمين األولية

٧

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية

٨

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساھمين األولية

٩

إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة

٢٣ -١٠

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م
.١

التكوين واألنشـطة الرئيسـية
شركة سالمة للتأمين التعاوني )"الشركة"( ،شركة مساھمة سعودية ،مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب قرار
وزير التجارة والصناعة رقم  /١١٢١ق بتاريخ  ٢٩ربيع الثاني ١٤٢٨ھـ )الموافق  ١٦مايو ٢٠٠٧م( .الشركة مسجلة
بمدينة جدة بموجب السجل التجاري رقم  ٤٠٣٠١٦٩٦٦١بتاريخ  ٦جمادى األول ١٤٢٨ھـ )الموافق  ٢٣مايو ٢٠٠٧م(.
عنوان الشركة المسجل ھو:
شارع األمير محمد بن عبدالعزيز – مركز بن حمران
صندوق بريد  ١٢٢٣٩٢جدة ٢١٣٣٢
المملكة العربية السعودية
أن أھداف الشركة ممارسة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودية .تم ادراج الشركة
في سوق المال السعودي " تداول " في  ٢٣مايو ٢٠٠٧م .بدأت الشركة مزاولة أعمالھا
في  ١يناير ٢٠٠٨م .الشركة مملوكة بالكامل من قبل الطرح العام ومن مساھمين سعوديين.

.٢

اساس االعداد والسياسات المحاسبية الھامة
)أ( أسس العرض
تم إعداد ھذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة رقم ) (٣٤المتعلق بالتقارير المالية األولية .إن ھذه
القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م )"الفترة"( ال تتضمن كافة المعلومات
واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ولذلك يجب أن تقرأ مقرونة مع القوائم المالية المدققة للشركة كما في ٣١
ديسمبر ٢٠١٥م.
إن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة إلعداد ھذه القوائم المالية األولية الموجزة ھي وفقا ً للمعايير الدولية
للتقارير المالية والمتوافقة مع تلك التي يتم استخدامھا إلعداد القوائم المالية السنوية للشركة المنتھية في  ٣١ديسمبر
٢٠١٥م بإستثناء إعتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتفسيرات الدولية للتقارير المالية كما ورد في
اإليضاح ) ٢ب( التي لم يكن لھا تأثير على المركز المالي أو األداء المالي للشركة .أن أھداف وسياسات إدارة المخاطر
للشركة متوافقة مع تلك التي أفصح عنھا في القوائم المالية السنوية للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م.
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقا ً للمعاييرالدولية للتقارير المالية إستخدام تقديرات وإفتراضات تؤثر على
مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنھا واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة إن وجدت كما في تاريخ
القوائم المالية األولية الموجزة ومبالغ اإليرادات والمصروفات المصرح عنھا خالل الفترة المالية األولية .وعلى الرغم من
ان ھذه التوقعات واالفتراضات مبنية أساسا ً على أفضل ما لدى اإلدارة من علم بالتصرفات واألحداث الحالية إال أن النتائج
الفعلية قد تختلف بالنھاية من تلك التقديرات وفي رأي اإلدارة فإن القوائم المالية األولية الموجزة تعكس كافة التعديالت
)التي تتضمن التعديالت العادية المتكررة( الضرورية لعرض نتائج العمليات للفترة األولية المعروضة بشكل عادل .إن
النتائج األولية للشركة قد ال تشكل مؤشراً صحيحا لنتائجھا السنوية المالية .
تتبع الشركة السنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر.
تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة بال Vالسعودي بإعتباره العملة التشغيلية للشركة وتم تقريب ھذه االرقام إلى
اقرب ألف مالم يذكر خالف ذلك.

١٠

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م
 .٢اساس االعداد والسياسات المحاسبية الھامة )تتمة(
)أ( أسس العرض )تتمة(
وفقا ً لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية ،فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين
وعمليات والمساھمين .ان الحيازة المادية وحق ملكية كافة الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساھمين
محتفظ بھا لدى الشركة وتسجل اإليرادات والمصروفات العادية بشكل واضح ألي من النشاطين في دفاتر حساب النشاط
المعني .أساس توزيع المصروفات من العمليات المشتركة فتحدده اإلدارة ومجلس اإلدارة.
وفقا ً للنظام األساسي للشركة فإن الفائض الناتج من عمليات التأمين يتم توزيعه كالتالي :
٪٩٠
٪١٠
٪١٠٠

المساھمون
حملة الوثائق

إذا كان ناتج عمليات التأمين عجز ،يتم تحويل العجز بأكمله إلى عمليات المساھمين.
طبقا ً للمادة ) (٧٠من مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( الالئحة التنفيذية ،ينبغي على الشركة الحصول على موافقة
ساما قبل توزيع فائض حملة وثائق التأمين مباشرة إلى حملة وثائق التأمين في آن واحد طبقا ً للمعايير المقررة من قبل
مجلس إدارتھا شريطة أن يكون عقد العمالء ساري المفعول ومدفوع حتى تاريخه في وقت تسوية حساب التوزيع
التعاوني.
تعرض الشركة قائمة المركز المالي األولية على نطاق واسع من أجل السيولة .جميع الموجودات والمطلوبات المالية
بإستثناء اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق من المتوقع أن يتم إستردادھا وسدادھا على التوالي خالل إثنى
عشر شھراً بعد تاريخ القوائم المالية األولية.

١١

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م
 .٢اساس االعداد والسياسات المحاسبية الھامة )تتمة(
)ب( المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة ،المطبقة بواسطة الشركة
اعتمدت الشركة المعايير الجديدة و المعدلة التالية للمعايير القائمة ،والتي تم إصدارھا من قبل مجلس معايير المحاسبة
الدولية بتاريخ التطبيق األولي في  ١يناير ٢٠١٦م:
المعيار /التفسير
البيان
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – ١١محاسبة الحصول على
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١١
منافع في العمليات المشتركة.
حسابات التأجيل التنظيمية.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٤
معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦و ورقم  ٣٨تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦ورقم  ٣٨لتوضيح الطرق
المقبولة لإلستھالك واإلطفاء
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٧طريقة حقوق الملكية في القوائم
معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧
المالية المنفصلة
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٠و معيار المحاسبة الدولي
رقم  ٢٨بيع أو مساھمة الموجودات بين المستثمر وشركته الشقيقة أو المشروع
ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨
المشترك.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ١مبادرة اإلفصاح
معيار المحاسبة الدولي رقم ١
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦ورقم  ٤١الزراعة  :النباتات
معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦ورقم ٤١
المنتجة.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٠ورقم تعديالت علي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٠ورقم  ١٢ومعيار
المحاسبة الدولي رقم  ٢٨تطبيق استثناء التوحيد .
 ١٢ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٥ورقم ٧
التحسينات السنوية علي المعايير الدولية للتقارير المالية .٢٠١٤ -٢٠١٢
ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٩ورقم ٣٤
إن تطبيق المعايير والتفسيرات المطبقة على الشركة الجديدة والمعدلة ذات الصلة لن يكون لھا أي تأثير جوھري على ھذه
القوائم المالية األولية الموجزة.
)ج( المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد
المعايير الصادرة والتي لم تفعل حتى تاريخ صدور القوائم المالية األولية الموجزة للشركة مدرجة أدناه .تظھر القائمة
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
تعديالت على معيار المحاسبة الدولية رقم  ١٢اإلعتراف
معيار المحاسبة الدولية رقم ١٢
 ١يناير ٢٠١٧
بأصل ضريبة الدخل للخسائر الغير محققة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ٧مبادرة
معيار المحاسبة الدولية رقم ٧
 ١يناير ٢٠١٧
اإلفصاح
 ١يناير ٢٠١٨
األدوات المالية.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩
 ١يناير ٢٠١٨
اإليرادات من عقود العمالء
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥
 ١يناير ٢٠١٩
اإليجارات
المعيار الدولي التقارير المالية رقم ١٦
تقوم الشركة حاليا ً بتقييم تأثير المعايير أو التعديالت أو التفاسير المذكورة أعاله على القوائم المالية للشركة.

١٢

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م
.٣

النقد وما في حكمه
 ٣١مارس ٢٠١٦م
)غير مدققة(
)ألف = سعودي(
عمليات التأمين
نقد في الصندوق ولدى البنوك
عمليات المساھمين
نقد لدى البنوك

.٤

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
) مدققة(
)ألف  Vسعودي(

٤١,٦٩١

٢,٦٩١

٨

٨

ودائع ألجل
 ٣١مارس ٢٠١٦م
)غير مدققة(
)ألف = سعودي(
عمليات التأمين
ودائع ألجل

١٤,٤٧١

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
) مدققة(
)ألف  Vسعودي(
١٠,٩٦٢

يتم اإلحتفاظ بالودائع ألجل لدى البنوك التجارية .ھذه الودائع ألجل مسجلة بال Vالسعودي ويكون مدة استحقاقھا ما بين
أكثر من ثالثة أشھر وأقل من اثني عشر شھراً .القيمة الدفترية لھذه الودائع ألجل معقولة وتقريبية لقيمتھا العادلة في تاريخ
إعداد التقارير.
 .٥ذمم أقساط تأمين مدينة ،صافي
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 ٣١مارس ٢٠١٦م
) مدققة(
)غير مدققة(
)ألف  Vسعودي(
)ألف = سعودي(
مستحق من حملة الوثائق
مستحق من حملة الوثائق – جھات ذات عالقة
) ايضاح (١٠
مخصص ذمم اقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلھا

٥٧,٧٩٧

٤٢,٩٠٠

٢٦,٢٨٨
)(١٦,٢٨١

٣٢,٧٠٧
)(١٥,٨٣٥

٦٧,٨٠٤

٥٩,٧٧٢

الحركة في مخصص ذمم أقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلھا كالتالي :
 ٣١مارس ٢٠١٦م
)غير مدققة(
ألف = سـعودي
١٥,٨٣٥
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
٤٤٦
مخصص خالل الفترة  /السنة
عكس المخصص خالل الفترة  /السنة
ديون تم شطبھا
ً
إستعادة ديون تم شطبھا مسبقا
١٦,٢٨١
الرصيد في نھاية الفترة  /السنة

١٣

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)مدققة(
ألف  Vسـعودي
٢٢,٦٥٣
)(٦,٩٦٣
)(٣,١٧٤
٣,٣١٩
١٥,٨٣٥

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م
.٦

اإلستثمارات

أ ( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

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

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات
مشتريات خالل الفترة  /السنة
إستبعادات خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نھاية الفترة  /السنة

لفترة الثالثة أشھر
المنتھية في  ٣١مارس
٢٠١٦م
)غير مدققة(
ألف = سـعودي

للسنة المنتھية فـي
 ٣١ديسمبر
٢٠١٥م
)مدققة(
ألف  Vسـعودي

١٥٩,١٣٧
١٥٦
٣٣١
)(٣,٢٥٦
١٥٦,٣٦٨

٨٥,٤٨٤
٢,٩٦٤
١٤٠,٠٦٨
)(٦٩,٣٧٩
١٥٩,١٣٧

عمليات المساھمين
الحركة في حساب إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما يلي:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
مشتريات خالل الفترة  /السنة
إستبعادات خالل الفترة  /السنة
التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات
الرصيد في نھاية الفترة  /السنة

١٤

لفترة الثالثة أشھر
المنتھية في  ٣١مارس
٢٠١٦م
)غير مدققة(

للسنة المنتھية فـي
 ٣١ديسمبر
٢٠١٥م
)مدققة(

ألف = سعودي

ألف  Vسعودي

١٤١,٦٨٤
)(٨٩٢
١٤٠,٧٩٢

١٤,٠٧٢
١٦٦,١٢٦
)(٤٠,٠٠٠
١,٤٨٦
١٤١,٦٨٤

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م
.٦

اإلستثمارات )تتمة(

ب ( إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق

عمليات التأمين
الحركة في حساب إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق كما يلي:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
مشتريات خالل الفترة  /السنة
المطفأ خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نھاية الفترة  /السنة

لفترة الثالثة أشھر
المنتھية في ٣١
مارس ٢٠١٦م
)غير مدققة(
ألف = سعودي

للسنة المنتھية فـي ٣١
ديسمبر
٢٠١٥م
)مدققة(
ألف  Vسعودي

٣٦,١٠٠
)(١٢
٣٦,٠٨٨

٣٠,٦٤١
٥,٥٨٦
)(١٢٧
٣٦,١٠٠

عمليات المساھمين
الحركة في حساب إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق كما يلي:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
مشتريات خالل الفترة  /السنة
المطفأ خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نھاية الفترة  /السنة

لفترة الثالثة أشھر
المنتھية في ٣١
مارس ٢٠١٦م
)غير مدققة(
ألف = سعودي

ألف  Vسعودي

١٠,١٤٧
١٠,١٤٧

١٠,٢١١
)(٦٤
١٠,١٤٧

ال يتوقع ان يكون ھناك فرق جوھري بين القيمة الدفترية لھذه اإلستثمارات وقيمتھا العادلة.

١٥

للسنة المنتھية فـــي
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)مدققة(

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م
اإلستثمارات )تتمة(

.٦

ج ( استثمارات متاحة للبيع

عمليات المساھمين
فيما يلي الحركة على اإلستثمارات المتاحة للبيع:
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في
 ٣١مارس ٢٠١٦م )غير مدققة(

اوراق مالية مدرجة
ألف = سعودي

الرصيد في بداية الفترة
الرصيد في نھاية الفترة

-

للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م )مدققة(

اوراق مالية مدرجة
ألف  Vسعودي

الرصيد في بداية السنة
الرصيد في نھاية السنة

-

اوراق مالية غير مدرجة
ألف = سعودي
١,٩٢٣
١,٩٢٣

اوراق مالية غير مدرجة
ألف  Vسعودي
١,٩٢٣
١,٩٢٣

اإلجمالي
ألف = سعودي
١,٩٢٣
١,٩٢٣

اإلجمالي
ألف  Vسعودي
١,٩٢٣
١,٩٢٣

أ( تبلغ القيمة الدفترية لالوراق المالية المتاحة للبيع الغير مدرجة  ١,٩٢٣ألف  Vسعودي ) ٣١ديسمبر ٢٠١٥م١,٩٢٣ :
ألف  Vسعودي( تم تقييمھا بالتكلفة وذلك ألنه ال يمكن الوصول إلى قيمتھا العادلة بشكل يعتمد عليه وعدم وجود اسواق
يتم تداول االدوات المالية المماثلة لھا.
.٧

مطالبات تحت التسوية ،صافي

إجمالي مطالبات تحت التسوية
يضاف إليه :إحتياطي متكبد وغير مبلغ عنه

ناقصاً :حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات تحت التسوية
صافي المطالبات تحت التسوية

١٦

 ٣١مارس ٢٠١٦م
)غير مدققة(
)ألف = سعودي(

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)مدققة(
)ألف  Vسعودي(

١٣,٧٥٤
٨٩,٤٦٦

١٣,٧٦٦
٨٤,٣٤١

١٠٣,٢٢٠

٩٨,١٠٧

)(٧,٤٨٥

)(٧,٤٠٨

٩٥,٧٣٥

٩٠,٦٩٩

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م
 .٨الزكاة
يتم احتساب الزكاة المستحقة على أساس أفضل التقديرات من قبل اإلدارة .إن حركة مخصeص الزكeاة المسeتحقة لفتeرة الثالثeة أشeھر
المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م والسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م كما يلي:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المكون خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نھاية الفترة  /السنة

 ٣١مارس ٢٠١٦م
)غير مدققة(
)ألف = سعودي(

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)مدققة(
)ألف  Vسعودي(

٤,٣٠٨
١,٢٥٠

٣,١٠٨
١,٢٠٠

٥,٥٥٨

٤,٣٠٨

الوضع الزكوي:
قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن الفترة األولى من  ١٦مايو ٢٠٠٧م الى  ٣١ديسمبر ٢٠٠٨م و للسنوات المنتھية في  ٣١ديسمبر
٢٠٠٩م إلى ٢٠١٤م وحصلت على شھادة زكاة مقيدة.
قامت مصلحة الزكاة والدخل بالمطالبة بزكeاة إضeافية للفتeرة مeن  ١٦مeايو ٢٠٠٧م الeى  ٣١ديسeمبر ٢٠٠٨م بمبلeغ  ٦١٩ألeف V
سعودي .إعترضت الشركة على ھeذه المطالبeة وتعتقeد اإلدارة أن نتيجeة اإلعتeراض سeتكون فeي صeالح الشeركة .لeم يeتم بعeد اسeتالم
الربط الزكوي للسنوات المنتھية من  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م الى ٢٠١٣م .في سنة ٢٠١٣م ،اصدرت مصeلحة الزكeاة وضeريبة الeدخل
ربط مبدئي لسنة ٢٠١١م  ،ولم تسمح بخصم االستثمارات والودائع النظامية من الوعاء الزكeوي وطالبeت بزكeاة إضeافية بقيمeة ١.٣
مليون  Vسعودي .إعترضت الشركة على الربط المبدئي لدى مصلحة الزكاة وضريبة الدخل وتعتقد أن نتيجة اإلعتeراض سeيكون
في صالحھا.
.٩

راس المال

يبلغ راس مال الشeركة المeرخص والمصeدر  ١٠٠مليeون  Vسeعودى مقسeم علeى  ١٠مليeون سeھم عeادي قيمeة السeھم V ١٠
سعودى.
بتeeاريخ  ٣٠يونيeeو ٢٠١٥م )الموافeeق  ١٣رمضeeان ١٤٣٦ھـeeـ( عقeeدت الشeeركة جمعيeeة عموميeeة غيeeر عاديeeة وحصeeلت علeeى موافقeeة
المسeeاھمين بزيeeادة رأس المeeال بقيمeeة  ١٥٠ملي eون  Vعeeن طريeeق اصeeدار أسeeھم حقeeوق أولويeeة  ،كمeeا وافقeeت الجھeeات التنظيميeeة
وعرضeeت  ١٥مليeeون سeeھم عeeادى بسeeعر  V ١٠خeeالل فتeeرة االكتتeeاب التeeى انتھeeت فeeى اغسeeطس  ٢٠١٥وقeeد تeeم االنتھeeاء مeeن
االجراءات القانونية وتمت زيادة راس مال الشركة من  ١٠٠مليون الى  ٢٥٠مليون.

١٧

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م
.١٠

معامالت مع جھات ذات عالقة واألرصدة

فيما يلي المعامالت الجوھرية التي تمت مع الجھات ذات العالقة خالل الفترة:
مبلغ المعاملة
الجھة ذات العالقة

لفترة الثالثة أشھر المنتھية في

طبيعة المعاملة

 ٣١مارس

 ٣١مارس

الرصيد في ٣١

الرصيد في ٣١

٢٠١٦م

٢٠١٥م

مارس ٢٠١٦م

ديسمبر ٢٠١٥م

)غير مدققة(

)غير مدققة(

)غير مدققة(

)مدققة(

ألف = سعودي

ألف  Vسعودي

ألف = سعودي

ألف  Vسعودي

أ( عمليــات التأمين
المساھمون الرئيسيون
الشركة اإلسالمية العربية
للتأمين)االمارات العربية
المتحدة(

أقساط تأمين

-

٣

-

-

جھات ذات عالقة لموظفي
اإلدارة العليا
شركة تأجير )شقيقة(

وثائق تأمين مكتتبة

٣٢,٦٩٤

٤٤,٧٢١

٢٦,٢٨٨

٣٢,٧٠٧

رئيس مجلس اإلدارة

وثائق تأمين مكتتبة

٧

١٨٨

٧

-

المدير التنفيذي

وثائق تأمين مكتتبة

٤

-

-

-

شركة رصد العالمية

وثائق تأمين مكتتبة

-

-

-

-

مؤسسة التكنولوجيا

وثائق تأمين مكتتبة

-

)(٢

-

-

شركة مجموعة الفردوس

وثائق تأمين مكتتبة

١,٣٧٢

٩٩٧

٩٦٩

٨٢

موظفي اإلدارة العليا

مزايا طويلة األجل

٧٠

٥٧

)(١,٥٨١

)(١,٥١١

مزايا قصيرة األجل

١,٢٥٧

١,١٤٠

١٧٢

١٣٢

ب( عمليــات المساھمين
أعضاء مجلس اإلدارة

مكافآت

٢٣

٢٠

-

-

أعضاء لجان

مكافآت

٤

٨٦

-

-

تمت الموافقة على شروط المعامالت مع الجھات ذات العالقة من قبل إدارة الشركة .يتم اإلفصاح عن أرصدة نھاية الفتeرة مeن
المعامالت مع الجھات ذات العالقة في قائمة المركز المالي األولية.

١٨

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م
 .١١معلومات قطاعية
تمت جميع عمليات التأمين في المملكة العربية السعودية .ألغراض إدارية  ،تتم مراقبة العمليات على ثالثة قطاعات رئيسية.
إن المعلومات القطاعية ال تتضمن المصروفات العمومية و اإلدارية وإيرادات اإلستثمارات .أصول القطاع ال تحتوي على
النقد وما في حكمه ،الودائع ألجل ،صافي أقساط التأمين المدينة ،صافي الذمم المدينة لمعيدي التأمين ،مستحق من عمليات
المساھمين ،المبالغ المدفوعة مقدما ً والذمم المدينة األخرى ،المبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة ،اإلستثمارات ،واألثاث،
التجھيزات والمعدات المكتبية .مطلوبات القطاع ال تحتوي على مطالبات حملة الوثائق ،الذمم الدائنة لمعيدي التأمين،
المستحقات والذمم الدائنة األخرى ،مستحق إلى عمليات المساھمين و مكافأت نھاية الخدمة للموظفين .تمشيا ً مع سياسة
التقارير الداخلية للشركة ،فإن المعلومات القطاعية تمت الموافقه عليھا من قبل إالدارة مع ما يتفق مع نشاطات الشركة .تظھر
األصول و المطلوبات كما ھو مبين ادناه:
طبي
ألف V
سعودي

مركبات
ألف V
سعودي

أخرى
ألف V
سعودي

إجمالي
ألف =
سعودي

لفترة الثالثة أشھر المنتھية في
 ٣١مارس ٢٠١٦م – غير مدققة
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
ناقصاً :أقساط إعادة التأمين المسندة
ناقصاً :فائض خسارة أقساط تأمين
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
صافي العموالت المكتسبة من إعادة التأمين
إيرادات إكتتاب أخرى
صافي اإليرادات

١٠,٧٨٢

١٢٣,٥٩٠

٧,٣٤٥

)(٣٦٦

)(٢,٢١٦

)(٥,٠٢٩
)(٢٨٦

١٤١,٧١٧
)(٥,٠٢٩
)(٢,٨٦٨

١٠,٤١٦
)(٣,٤٧٥

١٢١,٣٧٤
)(٣٤,٤٠٧

٢,٠٣٠
)(١,٠٨٩

١٣٣,٨٢٠
)(٣٨,٩٧١

٦,٩٤١

٨٦,٩٦٧

٩٤١

٩٤,٨٤٩

-

-

٩٣٥

٩٣٥

٦,٩٤١

٦٠١
٨٧,٥٦٨

١,٨٧٦

٦٠١
٩٦,٣٨٥

٤,٣٨٠
-

٦٦,١٢٣
-

١,٥٩١
)(١,٣٢٥

٧٢,٠٩٤
)(١,٣٢٥

٤,٣٨٠
٩٠٤

٦٦,١٢٣
٣,٣١٤

٢٦٦
٨١٨

٧٠,٧٦٩
٥,٠٣٦

٥,٢٨٤

٦٩,٤٣٧

١,٠٨٤

٧٥,٨٠٥

-

-

-

-

٣٤٣

٢,٤٧٠

٣١٢

٣,١٢٥

٧٣٤
٦,٣٦١

١,٨٠٩
٧٣,٧١٦

٩٦
١,٤٩٢

٢,٦٣٩
٨١,٥٦٩

٥٨٠

١٣,٨٥٢

٣٨٤

١٤,٨١٦

إجمالي المطالبات المدفوعة
ناقصاً :حصة معيدي التأمين
صافي المطالبات المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية
صافي المطالبات المتكبدة
إحتياطيات فنية أخرى
مصاريف عمولة
مصاريف تشغيلية أخرى
صافي التكاليف والمصروفات
صافي نتائج عمليات التأمين
مصاريف عمومية وإدارية
عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
إيرادات إستثمارات
إيرادات أخرى غير موزعة

)(١١,٢٥٧
)(٤٧٥
٩٦٦
١

الفائض من عمليات التأمين

٤,٠٥١

١٩

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م
 .١١معلومات قطاعية )تتمة(

طبي

مركبات

أخرى

إجمالي

ألف V

ألف V

ألف V

ألف =

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

كما في  ٣١مارس ٢٠١٦م – غير مدققة
موجودات عمليات التأمين
حصة معيدي التأمين في األقساط غير المكتسبة

-

-

٧,٦٠٧

٧,٦٠٧

حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية

-

-

٧,٤٨٥

٧,٤٨٥

تكاليف استحواذ وثائق مؤجلة

٦٤٦

٥,٦٩٩

٧٥٧

٧,١٠٢

موجودات غير موزعة

٣٣٤,٤٠٠

مجموع موجودات عمليات التأمين

٣٥٦,٥٩٤

مطلوبات عمليات التأمين
أقساط تأمين غير مكتسبة

١٤,١٨٢

١٨٨,٣٣٩

١٠,١٤١

٢١٢,٦٦٢

مطالبات تحت التسوية

٦,٦١٥

٨٤,٦٥٥

١١,٩٥٠

١٠٣,٢٢٠

دخل عموالت غير مكتسبة

-

-

١,٩٩٥

١,٩٩٥

إحتياطيات فنية أخرى

١,٠٧٩

١,٤٧٨

٢٧

٢,٥٨٤

مطلوبات غير موزعة والفائض

٣٦,١٣٣

مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

٣٥٦,٥٩٤

٢٠

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م
 .١١معلومات قطاعية )تتمة(
طبي
ألف V
سعودي

مركبات
ألف V
سعودي

أخرى
ألف V
سعودي

إجمالي
ألف V
سعودي

لفترة الثالثة أشھر المنتھية في
 ٣١مارس ٢٠١٥م – غير مدققة
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
ناقصا ً :أقساط إعادة التأمين المسندة
ناقصاً :فائض خسارة أقساط تأمين
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
صافي العموالت المكتسبة من إعادة التأمين
صافي اإليرادات
إجمالي المطالبات المدفوعة
ناقصاً :حصة معيدي التأمين
صافي المطالبات المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية
صافي المطالبات المتكبدة
تكاليف استحواذ وثائق
مصاريف تشغيلية أخرى
صافي التكاليف والمصروفات
صافي نتائج عمليات التأمين
مصاريف غير موزعة
إيرادات إستثمارات
إيرادات أخرى غير موزعة
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الفائض من عمليات التأمين

٢١

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة )غير المدققة (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٦م
 .١١معلومات قطاعية )تتمة(
طبي
ألف V
سعودي
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م  -مدققة
موجودات عمليات التأمين
حصة معيدي التأمين في األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية
تكاليف استحواذ وثائق مؤجلة
موجودات غير موزعة
مجموع موجودات عمليات التأمين
مطلوبات عمليات التأمين والفائض
أقساط تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
دخل عموالت غير مكتسبة
إحتياطيات فنية أخرى
مطلوبات غير موزعة والفائض

٦١٣

مركبات
ألف V
سعودي

٤,١٣٢

أخرى
ألف V
سعودي

٦,٠٦٣
٧,٤٠٨
٤٧٠

إجمالي
ألف V
سعودي
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مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين
 .١٢القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمة العادلة ھي سعر يتم استالمه من بيع األصل أو تحويل اإللتزام بين مشاركة السوق في تاريخ القياس.
القيمة العادلة في قائمة المركز المالي لألدوات المالية  ،باستثناء اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق التختلف عن
القيم الدفترية والتي تتضمن في القوائم المالية األولية الموجزة  .القيم العادلة لإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق
اليتوقع ان يكون ھناك اختالف جوھري عن قيمتھا الدفترية.
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الھرمي التالي لھا:
تستخدم الشركة إذا تم تطبيق التسلسل الھرمي التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
المستوى  : ١االسعار المتداولة في اسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة ) بدون تعديل أوإعادة صفقة(.
المستوى  : ٢االسعار المتداولة في اسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مالية مماثلة أو اساليب تقييم اخرى بشأنھا تبني كافة
المدخالت الھامة تعتمد على معطيات االسواق المكلف ادراكھا.
المستوى  :٣اساليب التقييم التي من اجلھا ال يبنى أي مدخل ھام على معطيات االسواق الممكن مالحظتھا.

٢٢

ﺷﺭﻛﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻲ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳـﻌﻭﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﺯﺓ )ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﻗﻘﺔ (
ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٦ﻡ
.١٢

ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻧﺎءﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٦ﻡ:
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ١

ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ٢

ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ٣

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﻛﺈﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ– ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﻛﺈﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ– ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ

-

١٥٦٬٣٦٨

-

١٥٦٬٣٦٨

-

١٤٠٬٧٩٢

-

١٤٠٬٧٩٢

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ

-

٢٩٧٬١٦٠

-

٢٩٧٬١٦٠

ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻧﺎءﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٥ﻡ:
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ١

ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ٢

ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ٣

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﻛﺈﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ– ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﻛﺈﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ– ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ

-

١٥٩٬١٣٧

-

١٥٩٬١٣٧

-

١٤١٬٦٨٤

-

١٤١٬٦٨٤

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

-

٣٠٠٬٨٢١

-

٣٠٠٬٨٢١

ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻭﻯ  ٢ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻘﺭﻳﺭ.
 .١٣ﺭﺑﺣﻳﺔ ﺍﻟﺳﻬﻡ
ﺗﻡ ﺇﺣﺗﺳﺎﺏ ﺭﺑﺣﻳﺔ ﺍﻟﺳﻬﻡ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ.
 .١٤ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻋﺗﻣﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ١١ﺭﺟﺏ ١٤٣٧ﻫـ ،ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ  ١٧ﺇﺑﺭﻳﻝ ٢٠١٦ﻡ.
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