
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مة للتأمين التعاونيشركة س�
  )(شركة مساھمة سـعودية 

  القوائم الماليــة ا�ولية الموجزة غير المدققة

  م٢٠١٦ مارس ٣١ فيالمنتھية الث�ثة أشھر  لفترة

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

   شركة س�مة للتأمين التعاوني
 (شركة مساھمة سـعودية)

  الموجزة غير المدققة القوائم الماليــة ا�ولية

  م٢٠١٦ مارس ٣١في  المنتھيةأشھر  الث�ثة لفترة

  
  

  
  

  الصفحة                   الفھرس
  
  

  ١            راجعي الحسابات المستقلين مفحص تقرير 
  

  ٣-٢                قائمة المركز المالي ا,ولية
  

  ٤                      قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم ا,ولية  
  

  ٥               يات المساھمين ا,وليةقائمة عمل
  

  ٦                قائمة الدخل الشامل ا,ولية
  

  ٧          قائمة التغيرات في حقوق المساھمين ا,ولية  
  

  ٨            قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين ا,ولية  
  

  ٩                                      ا,ولية  لعمليات المساھمين قائمة التدفقات النقدية 
  

  ٢٣ - ١٠            إيضاحات حول القوائم الماليـة ا,ولية الموجزة
   





















  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

      )غير المدققة (زة إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموج

  م٢٠١٦مارس  ٣١في المنتھية  الث�ثة أشھر لفترة
 

١٠ 

  وا�نشـطة الرئيسـية التكوين .١
      

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

  م). ٢٠٠٧مايو  ٢٣ھـ (الموافق ١٤٢٨ول ا, 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

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

  بدأت الشركة مزاولة أعمالھا  .م٢٠٠٧مايو  ٢٣في سوق المال السعودي " تداول " في 
  .قبل الطرح العام ومن مساھمين سعوديينم. الشركة مملوكة بالكامل من ٢٠٠٨ يناير ١في 

  
  السياسات المحاسبية الھامةاساس اGعداد و .٢

  
  (أ) أسس العرض

المتعلق بالتقارير المالية ا,ولية. إن ھذه  )٣٤(لية ا,ولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة رقم تم إعداد ھذه القوائم الما
كافة المعلومات  تتضمنH ) "الفترة"( م٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الث�ثة أشھر المنتھية في القوائم المالية ا,ولية الموجزة 

 ٣١للشركة كما في  المدققةيجب أن تقرأ مقرونة مع القوائم المالية ك في القوائم المالية السنوية ولذل المطلوبةواEفصاحات 
  .م٢٠١٥ديسمبر 

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

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

ف وسياسات إدارة المخاطر أھداأن (ب) التي لم يكن لھا تأثير على المركز المالي أو ا,داء المالي للشركة.  ٢ اEيضاح
  .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 ت والمطلوبات المصرح عنھا واEفصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة إن وجدتمبالغ الموجودا
على الرغم من و .فترة المالية ا,وليةالالقوائم المالية ا,ولية الموجزة ومبالغ اEيرادات والمصروفات المصرح عنھا خ�ل 

دارة من علم بالتصرفات وا,حداث الحالية إH أن النتائج دى اEلما أفضل  مبنية أساساً على التوقعات واHفتراضاتان ھذه 
الفعلية قد تختلف بالنھاية من تلك التقديرات وفي رأي اEدارة فإن القوائم المالية ا,ولية الموجزة تعكس كافة التعدي�ت 

ن إ ية المعروضة بشكل عادل.(التي تتضمن التعدي�ت العادية المتكررة) الضرورية لعرض نتائج العمليات للفترة ا,ول
  .نتائجھا السنوية المالية ل صحيحاالنتائج ا,ولية للشركة قد H تشكل مؤشراً 

  
  ديسمبر. ٣١تتبع الشركة السنة المالية المنتھية في 

 

Hالسعودي بإعتباره العملة التشغيلية للشركة وتم تقريب ھذه ا Vرقام إلى تم عرض القوائم المالية ا,ولية الموجزة بال

  اقرب ألف مالم يذكر خ�ف ذلك.



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

      )غير المدققة (زة إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموج

  م٢٠١٦مارس  ٣١في المنتھية  الث�ثة أشھر لفترة
 

١١ 

  المحاسبية الھامة (تتمة)     السياسات اساس اGعداد 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 كافةيدان الحيازة الماوعمليات والمساھمين. 

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

  أساس توزيع المصروفات من العمليات المشتركة فتحدده اEدارة ومجلس اEدارة.المعني. 
  من عمليات التأمين يتم توزيعه كالتالي : تجفقاً للنظام ا,ساسي للشركة فإن الفائض الناو
  

 
  ٪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 ا سام

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

 
جميع الموجودات والمطلوبات المالية  ى نطاق واسع من أجل السيولة.تعرض الشركة قائمة المركز المالي ا,ولية عل

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

  والسياسات المحاسبية الھامة (تتمة)   اساس اGعداد   .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 يخبتار الدولية 

  
 البيان المعيار/ التفسير

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

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

  المقبولة ل`ستھ�ك واEطفاء
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 موجودات البيع أو مساھمة  ٢٨رقم 
  .المشترك

  مبادرة اEفصاح ١تعدي�ت على معيار المحاسبة الدولي رقم   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  ١٩لي رقم ومعيار المحاسبة الدو
  

  .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.

  
  ير سارية المفعول بعد(ج) المعايير الصادرة غ 

 
للشركة مدرجة أدناه. تظھر القائمة  ا,ولية الموجزة 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 
  ر عندما تصبح سارية المفعول.ھذه المعايي

 تاريخ التفعيل البيان المعيار/ التفسير

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

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

  ٢٠١٨يناير  ١  ا,دوات المالية.  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ٢٠١٨يناير  ١  اEيرادات من عقود العم�ء  ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ٢٠١٩يناير  ١  اEيجارات   ١٦المعيار الدولي التقارير المالية رقم 

  .التعدي�ت أو التفاسير المذكورة أع�ه على القوائم المالية للشركةأو  الشركة حالياً بتقييم تأثير المعاييروم تق



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

      )غير المدققة (زة إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموج
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١٣ 

  النقد وما في حكمه  .٣
 

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦ مارس ٣١  
  ( مدققة)  (غير مدققة) 
  (ألف V سعودي)   (ألف = سعودي)  

      عمليات التأمين

 ٢,٦٩١ ٤١,٦٩١  البنوك لدىو نقد في الصندوق

      عمليات المساھمين

  ٨  ٨  نقد لدى البنوك
  

  ودائع �جل  .٤
 

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦مارس  ٣١  
  ( مدققة)  (غير مدققة)  
  (ألف V سعودي)   (ألف = سعودي)  

      عمليات التأمين
  ١٠,٩٦٢  ١٤,٤٧١  ودائع ,جل

  
استحقاقھا ما بين مدة بالV السعودي ويكون  مسجلةھذه الودائع ,جل . ريةالودائع ,جل لدى البنوك التجايتم اEحتفاظ 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
  م٢٠١٥ر ديسمب ٣١  م٢٠١٦مارس  ٣١  
  ( مدققة)  (غير مدققة)  
  (ألف V سعودي)   (ألف = سعودي)  
      

 ٤٢,٩٠٠ ٥٧,٧٩٧  من حملة الوثائق مستحق

  جھات ذات ع�قة  – من حملة الوثائق مستحق
  ٣٢,٧٠٧  ٢٦,٢٨٨  )١٠ ( ايضاح

  )١٥,٨٣٥(  )١٦,٢٨١(  مشكوك في تحصيلھا ذمم اقساط تأمين مدينةمخصص 

  ٥٩,٧٧٢ ٦٧,٨٠٤ 

  
  مدينة مشكوك في تحصيلھا كالتالي :تأمين أقساط  ذمم الحركة في مخصص

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦مارس  ٣١ 
  (غير مدققة) 

 ألف = سـعودي
  (مدققة) 
 ألف V سـعودي 

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

  -   ٤٤٦  مخصص خ�ل الفترة / السنة

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

  )٣,١٧٤(  -  ديون تم شطبھا 

 ٣,٣١٩ -  مسبقاً  إستعادة ديون تم شطبھا

 ١٥,٨٣٥ ١٦,٢٨١ الرصيد في نھاية  الفترة / السنة

      



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)
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١٤ 

٦. Bستثماراتا   
  

   من خ�ل قائمة الدخل العادلة بالقيمةأ )  إستثمارات 
  

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

 أشھر ث�ثةال لفترة 
 مارس ٣١المنتھية في 

 م٢٠١٦

ي فـ ةللسنة المنتھي
  ديسمبر ٣١

 م٢٠١٥
  (غير مدققة) 

 ألف = سـعودي
  (مدققة)

 ألف V سـعودي
  

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

 ٢,٩٦٤ ١٥٦ ل`ستثمارات في القيمة العادلة اتالتغير

 ١٤٠,٠٦٨ ٣٣١  خ�ل الفترة / السنة مشتريات

 )٦٩,٣٧٩( )٣,٢٥٦(  إستبعادات خ�ل الفترة / السنة

 ١٥٩,١٣٧ ١٥٦,٣٦٨ الفترة / السنةالرصيد في نھاية 

  
  المساھمينعمليات 

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

الث�ثة أشھر  لفترة  
مارس  ٣١المنتھية في 

 م٢٠١٦

ي فـ ةللسنة المنتھي
  ديسمبر ٣١

 م٢٠١٥
 (مدققة)  مدققة) (غير 
 ألف V سعودي ألف = سعودي 
  

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

  ١٦٦,١٢٦  -  خ�ل الفترة / السنة مشتريات

  )٤٠,٠٠٠(  -  إستبعادات خ�ل الفترة / السنة

 ١,٤٨٦ )٨٩٢( ل`ستثماراتفي القيمة العادلة  اتالتغير

 ١٤١,٦٨٤ ١٤٠,٧٩٢ الفترة / السنةالرصيد في نھاية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

      )غير المدققة (زة إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموج

  م٢٠١٦مارس  ٣١في المنتھية  الث�ثة أشھر لفترة
 

١٥ 

  )(تتمة اBستثمارات  .٦
  

   اBستحقاق ب )  إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ
  

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

الث�ثة أشھر  لفترة 
 ٣١المنتھية في 

 م٢٠١٦مارس 

 ٣١ي فـ ةللسنة المنتھي
  ديسمبر
 م٢٠١٥

 (مدققة)  مدققة) (غير  
 ألف V سعودي ألف = سعودي 

 ٣٠,٦٤١ ٣٦,١٠٠ الفترة / السنةبداية  الرصيد في

 ٥,٥٨٦ -  خ�ل الفترة / السنة مشتريات

 )١٢٧( )١٢( خ�ل الفترة / السنة أالمطف

 ٣٦,١٠٠ ٣٦,٠٨٨ الرصيد في نھاية الفترة / السنة

  

  عمليات المساھمين
  

  ي حساب إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اEستحقاق كما يلي:الحركة ف
                          

  
  
H .ستثمارات وقيمتھا العادلةEيتوقع ان يكون ھناك فرق جوھري بين القيمة الدفترية لھذه ا  
  
  
  
  
 
  
  
 
  

الث�ثة أشھر  لفترة 
 ٣١المنتھية في 

   م٢٠١٦مارس 
 (غير مدققة)

فـــي  ةللسنة المنتھي
  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١

 (مدققة)

 ألف V سعودي ألف = سعودي 
 -  ١٠,١٤٧ الفترة / السنةالرصيد في بداية 

 ١٠,٢١١ -  يات خ�ل الفترة / السنةمشتر

 )٦٤( - خ�ل الفترة / السنة أالمطف

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



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

      )غير المدققة (زة إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموج

  م٢٠١٦مارس  ٣١في المنتھية  الث�ثة أشھر لفترة
 

١٦ 

  اBستثمارات (تتمة)  .٦
  

  للبيع ج )  استثمارات متاحة 
  

  عمليات المساھمين
  فيما يلي الحركة على اEستثمارات المتاحة للبيع:

  
  المنتھية في ث�ثة أشھر اللفترة 

 اBجمالي مدرجةغير  اوراق مالية درجةم اوراق مالية (غير مدققة)م ٢٠١٦ مارس ٣١
 ألف = سعودي ألف = سعودي ألف = سعودي 

    
 ١,٩٢٣ ١,٩٢٣ - الرصيد في بداية الفترة 

 ١,٩٢٣ ١,٩٢٣ - الفترة الرصيد في نھاية 

  
 اEجمالي مدرجةغير  اوراق مالية درجةم اوراق مالية (مدققة) م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 ألف V سعودي ألف V سعودي ألف V سعودي 
    

 ١,٩٢٣ ١,٩٢٣ -  السنةالرصيد في بداية 

 ١,٩٢٣ ١,٩٢٣ -   سنةالالرصيد في نھاية 

  
 ١,٩٢٣: م٢٠١٥ديسمبر  ٣١ألف V سعودي ( ١,٩٢٣ درجةالغير م المتاحة للبيعتبلغ القيمة الدفترية ل�وراق المالية   ) أ

قيمتھا العادلة بشكل يعتمد عليه وعدم وجود اسواق إلى  الوصول نه H يمكن,وذلك  بالتكلفة ألف V سعودي) تم تقييمھا
  ات المالية المماثلة لھا.يتم تداول اHدو

  
  مطالبات تحت التسوية، صافي .٧

  

  م٢٠١٦ مارس ٣١ 
 (غير مدققة)

  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١
 (مدققة) 

 )ألف V سعودي( )ألف = سعودي( 

 ١٣,٧٦٦ ١٣,٧٥٤ إجمالي مطالبات تحت التسوية

 ٨٤,٣٤١ ٨٩,٤٦٦ متكبد وغير مبلغ عنه  إحتياطييضاف إليه: 

 ٩٨,١٠٧ ١٠٣,٢٢٠ 

      
  )٧,٤٠٨(  )٧,٤٨٥(  ناقصاً: حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات تحت التسوية

  ٩٠,٦٩٩  ٩٥,٧٣٥  صافي المطالبات تحت التسوية

 

 

 

  

  

  

  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

      )غير المدققة (زة إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموج

  م٢٠١٦مارس  ٣١في المنتھية  الث�ثة أشھر لفترة
 

١٧ 

  لزكاةا .٨

الث�ثeة أشeھر فتeرة ل ن حركة مخصeص الزكeاة المسeتحقةإ دارة.قبل اEأفضل التقديرات من  ساسأيتم احتساب الزكاة المستحقة على 

  كما يلي: م٢٠١٥ديسمبر  ٣١والسنة المنتھية في  م٢٠١٦مارس  ٣١ة في المنتھي

  

  م٢٠١٦ مارس ٣١ 

 (غير مدققة)

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 (مدققة)

  )ألف V سعودي( )ألف = سعودي( 

   

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

 ١,٢٠٠ ١,٢٥٠ المكون خ�ل الفترة / السنة 

 ٤,٣٠٨ ٥,٥٥٨ ية الفترة / السنةفي نھاالرصيد 

  

  الوضع الزكوي:
  

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

  .زكاة مقيدةوحصلت على شھادة  م٢٠١٤إلى  م٢٠٠٩

  

ألeف V  ٦١٩م بمبلeغ ٢٠٠٨ديسeمبر  ٣١م الeى ٢٠٠٧مeايو  ١٦تeرة مeن قامت مصلحة الزكاة والدخل بالمطالبة بزكeاة إضeافية للف

 اسeت�ملeم يeتم بعeد سعودي. إعترضت الشركة على ھeذه المطالبeة وتعتقeد اEدارة أن نتيجeة اEعتeراض سeتكون فeي صeالح الشeركة. 

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

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

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

   .ھافي صالح

  
 راس المال  .٩

  
V  ١٠قيمeة السeھم   عeادي مليeون سeھم ١٠علeى  مليeون V سeعودى مقسeم ١٠٠ والمصeدر   المeرخص مال الشeركة راس يبلغ 

  .سعودى

  

ھـeeـ) عقeeدت الشeeركة جمعيeeة عموميeeة غيeeر عاديeeة وحصeeلت علeeى موافقeeة ١٤٣٦رمضeeان  ١٣م (الموافeeق ٢٠١٥يونيeeو  ٣٠بتeeاريخ 

، كمeeا وافقeeت الجھeeات التنظيميeeة  أولويeeة ون V عeeن طريeeق اصeeدار أسeeھم حقeeوقمليee ١٥٠بقيمeeة  س المeeالأالمسeeاھمين بزيeeادة ر

وقeeد تeeم اHنتھeeاء مeeن  V٢٠١٥ خ�eeل فتeeرة اHكتتeeاب التeeى انتھeeت فeeى  اغسeeطس   ١٠مليeeون سeeھم عeeادى بسeeعر  ١٥وعرضeeت 

  .مليون ٢٥٠مليون الى  ١٠٠اHجراءات القانونية وتمت زيادة راس مال الشركة من 

  

  

  

  

  

  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

      )غير المدققة (زة إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموج

  م٢٠١٦مارس  ٣١في المنتھية  الث�ثة أشھر لفترة
 

١٨ 

   ذات ع�قة وا�رصدة اتمع جھمعام�ت    .١٠
  

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

  طبيعة المعاملة  الع�قة الجھة ذات

  مبلغ المعاملة

      المنتھية في الث�ثة أشھرلفترة 

    

 مارس ٣١

  م٢٠١٦

 مارس ٣١

  م٢٠١٥

 ٣١الرصيد في 

  م٢٠١٦ مارس

 ٣١رصيد في ال

  م٢٠١٥ديسمبر 

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

  سعودي Vألف   سعودي = ألف  سعودي V ألف  سعودي = ألف    

            أ) عمليــات  التأمين

            المساھمون الرئيسيون

الشركة اEس�مية العربية 

(اHمارات العربية للتأمين

 - - ٣ -  ينأقساط تأم  المتحدة)

ذات ع�قة لموظفي  جھات

        اBدارة العليا

 ٣٢,٧٠٧ ٢٦,٢٨٨ ٤٤,٧٢١ ٣٢,٦٩٤  وثائق تأمين مكتتبة  (شقيقة) شركة تأجير

 - ٧ ١٨٨ ٧  وثائق تأمين مكتتبة  مجلس اEدارة رئيس

  -  -  -  ٤  وثائق تأمين مكتتبة  المدير التنفيذي

 - - - -  وثائق تأمين مكتتبة  العالمية رصدشركة 

 - - )٢( -  وثائق تأمين مكتتبة مؤسسة التكنولوجيا

 ٨٢ ٩٦٩ ٩٩٧ ١,٣٧٢  وثائق تأمين مكتتبة  شركة مجموعة  الفردوس

  

 )١,٥١١( )١,٥٨١( ٥٧ ٧٠  مزايا طويلة ا,جل  موظفي اBدارة العليا

 ١٣٢ ١٧٢ ١,١٤٠ ١,٢٥٧  مزايا قصيرة ا,جل  

           لمساھمين) عمليــات  اب

E٢٠ ٢٣  مكافآت  دارةأعضاء مجلس ا - - 

 - - ٨٦ ٤  مكافآت لجانأعضاء 

  
ذات الع�قة من قبل إدارة الشركة. يتم اEفصاح عن أرصدة نھاية الفتeرة مeن  الجھاتالمعام�ت مع شروط تمت الموافقة على 

  ذات الع�قة في قائمة المركز المالي ا,ولية. الجھاتالمعام�ت مع 
  

  
  
  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

      )غير المدققة (زة إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموج

  م٢٠١٦مارس  ٣١في المنتھية  الث�ثة أشھر لفترة
 

١٩ 

  معلومات قطاعية .١١
  

. تتم مراقبة العمليات على ث�ثة قطاعات رئيسية عمليات التأمين في المملكة العربية السعودية. ,غراض إدارية ، تمت جميع
. أصول القطاع H تحتوي على اEستثمارات وإيرادات اEدارية و العمومية مات القطاعية H تتضمن المصروفاتإن المعلو

مستحق من عمليات الذمم المدينة لمعيدي التأمين، صافي ط التأمين المدينة، صافي أقسا الودائع ,جل، النقد وما في حكمه،
ع�قة، اEستثمارات، وا,ثاث، ذات  جھاتالمدينة ا,خرى، المبالغ المستحقة من  والذممالمبالغ المدفوعة مقدماً المساھمين، 

الوثائق، الذمم الدائنة لمعيدي التأمين، مطلوبات القطاع H تحتوي على مطالبات حملة  التجھيزات والمعدات المكتبية.
تمشياً مع سياسة  .للموظفين المساھمين و مكافأت نھاية الخدمةعمليات إلى ، مستحق ئنة ا,خرىالذمم الداالمستحقات و

ة. تظھر دارة مع ما يتفق مع نشاطات الشركHلشركة، فإن المعلومات القطاعية تمت الموافقه عليھا من قبل إلالتقارير الداخلية 
  ا,صول و المطلوبات كما ھو مبين ادناه:

  
  
  

  طبي
 V ألف

  سعودي

  مركبات
 V ألف

  سعودي

  أخرى
 V ألف

  سعودي

  إجمالي
ألف = 
  سعودي

  المنتھية في  الث�ثة أشھرلفترة 
  غير مدققة – م٢٠١٦ مارس ٣١

        

          
 ١٤١,٧١٧ ٧,٣٤٥ ١٢٣,٥٩٠ ١٠,٧٨٢  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )٥,٠٢٩( )٥,٠٢٩( -  -   المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 )٢,٨٦٨( )٢٨٦( )٢,٢١٦( )٣٦٦(  فائض خسارة أقساط تأمين ناقصاً: 

 ١٣٣,٨٢٠ ٢,٠٣٠ ١٢١,٣٧٤ ١٠,٤١٦  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 )٣٨,٩٧١( )١,٠٨٩( )٣٤,٤٠٧( )٣,٤٧٥(  التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٩٤,٨٤٩ ٩٤١ ٨٦,٩٦٧ ٦,٩٤١  صافي أقساط التأمين المكتسبة

  ٩٣٥  ٩٣٥  -   -   العموHت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 ٦٠١ -  ٦٠١ -   إيرادات إكتتاب أخرى

 ٩٦,٣٨٥ ١,٨٧٦ ٨٧,٥٦٨ ٦,٩٤١  صافي اEيرادات

 ٧٢,٠٩٤ ١,٥٩١ ٦٦,١٢٣ ٤,٣٨٠  إجمالي المطالبات المدفوعة

 )١,٣٢٥( )١,٣٢٥( -  -   التأمين ناقصاً: حصة معيدي

 ٧٠,٧٦٩ ٢٦٦ ٦٦,١٢٣ ٤,٣٨٠  صافي المطالبات المدفوعة

 ٥,٠٣٦ ٨١٨ ٣,٣١٤ ٩٠٤  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ٧٥,٨٠٥ ١,٠٨٤ ٦٩,٤٣٧ ٥,٢٨٤  صافي المطالبات المتكبدة

 - -  -  -    ات فنية أخرىإحتياطي

 ٣,١٢٥ ٣١٢ ٢,٤٧٠ ٣٤٣  مصاريف عمولة

 ٢,٦٣٩ ٩٦ ١,٨٠٩ ٧٣٤  تشغيلية أخرىمصاريف 

 ٨١,٥٦٩ ١,٤٩٢ ٧٣,٧١٦ ٦,٣٦١  والمصروفات صافي التكاليف

 ١٤,٨١٦ ٣٨٤ ١٣,٨٥٢ ٥٨٠  التأمين عملياتصافي نتائج 

 )١١,٢٥٧(     ية وإداريةمصاريف عموم
  )٤٧٥(     عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

 ٩٦٦     إيرادات إستثمارات

 ١     عةإيرادات أخرى غير موز

 ٤,٠٥١     من عمليات التأمين الفائض



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

      )غير المدققة (زة إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموج

  م٢٠١٦مارس  ٣١في المنتھية  الث�ثة أشھر لفترة
 

٢٠ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١١
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طبي  

 V ألف

  سعودي

  مركبات

 V ألف

  سعودي

  أخرى

 V ألف

  سعودي

  إجمالي

ألف = 

  سعودي

          غير مدققة –م ٢٠١٦مارس  ٣١كما في 

          موجودات عمليات التأمين

 ٧,٦٠٧ ٧,٦٠٧ -  -   ر المكتسبةحصة معيدي التأمين في ا,قساط غي

 ٧,٤٨٥ ٧,٤٨٥ -  -   حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية

 ٧,١٠٢ ٧٥٧ ٥,٦٩٩ ٦٤٦  تكاليف استحواذ وثائق مؤجلة

 ٣٣٤,٤٠٠     موجودات غير موزعة

 ٣٥٦,٥٩٤     موجودات عمليات التأمين مجموع

          

      مطلوبات عمليات التأمين

 ٢١٢,٦٦٢ ١٠,١٤١ ١٨٨,٣٣٩ ١٤,١٨٢  مكتسبة أقساط تأمين غير

 ١٠٣,٢٢٠ ١١,٩٥٠ ٨٤,٦٥٥ ٦,٦١٥  مطالبات تحت التسوية

 ١,٩٩٥ ١,٩٩٥ -  -   دخل عموHت غير مكتسبة

 ٢,٥٨٤ ٢٧ ١,٤٧٨ ١,٠٧٩  ىإحتياطيات فنية أخر

 ٣٦,١٣٣     مطلوبات غير موزعة والفائض

 ٣٥٦,٥٩٤     مطلوبات وفائض عمليات التأمين مجموع



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

      )غير المدققة (زة إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموج

  م٢٠١٦مارس  ٣١في المنتھية  الث�ثة أشھر لفترة
 

٢١ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١١
  
  
  

  طبي
 V ألف

  سعودي

  مركبات
 V ألف

  سعودي

  أخرى
 V ألف

  سعودي

  إجمالي
 V ألف

  سعودي
  المنتھية في الث�ثة أشھر لفترة 

  غير مدققة – م٢٠١٥ مارس ٣١
        

          
 ١١٣,٦٨١ ٨,٠٥٦ ٩٥,٠٠٩ ١٠,٦١٦  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )٥,٥٢٦( )٥,٤٥٢( )٧٤( -   المسندة: أقساط إعادة التأمين ناقصاً 

 )١,٢٧٤( )٢٢٧( )٥٥٩( )٤٨٨(  فائض خسارة أقساط تأمين ناقصاً: 

 ١٠٦,٨٨١ ٢,٣٧٧ ٩٤,٣٧٦ ١٠,١٢٨  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 )٢٦,٦٣٦( )٤٤( )٢٤,٩٥٦( )١,٦٣٦(  التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٨٠,٢٤٥ ٢,٣٣٣ ٦٩,٤٢٠ ٨,٤٩٢  ط التأمين المكتسبةصافي أقسا

 ٦٨٤ ٥٩٦ ٨٨ -   العموHت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 ٨٠,٩٢٩ ٢,٩٢٩ ٦٩,٥٠٨ ٨,٤٩٢  صافي اEيرادات

  
  إجمالي المطالبات المدفوعة

  
  

٥,٦٧٨ 

  
  

٥٨,٠١١ 

  
  

١,٤٠٦ 

  
  

٦٥,٠٩٥ 

 )١,٠١٧( )١,٠٦٨( -  ٥١  ناقصاً: حصة معيدي التأمين

 ٦٤,٠٧٨ ٣٣٨ ٥٨,٠١١ ٥,٧٢٩  المطالبات المدفوعة صافي

 ١,٨٤٩ ٣٢ ٢,١٩٠ )٣٧٣(  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ٦٥,٩٢٧ ٣٧٠ ٦٠,٢٠١ ٥,٣٥٦  صافي المطالبات المتكبدة

 ٢,٧٥٧ ٢٢٢ ٢,٠٨٨ ٤٤٧  تكاليف استحواذ وثائق

 ١,٨٨٨ ٤٠ ١,١٣٨ ٧١٠  مصاريف تشغيلية أخرى

 ٧٠,٥٧٢ ٦٣٢ ٦٣,٤٢٧ ٦,٥١٣  والمصروفات صافي التكاليف

 ١٠,٣٥٧ ٢,٢٩٧ ٦,٠٨١ ١,٩٧٩  التأمين عملياتصافي نتائج 

 )٩,٤٢١(     غير موزعةمصاريف 

 ١,٧٦٢     إيرادات إستثمارات

 ٢     إيرادات أخرى غير موزعة

 ٢,٧٠٠        من عمليات التأمين الفائض

  
  
 
 
 
 
 
 
 



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

      )غير المدققة (زة إيضاحات حول القوائم الماليـة ا�ولية الموج

  م٢٠١٦مارس  ٣١في المنتھية  الث�ثة أشھر لفترة
 

٢٢ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١١
  

  طبي  
 V ألف

  يسعود

  مركبات
 V ألف

  سعودي

  أخرى
 V ألف

  سعودي

  إجمالي
 V 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  استحواذ وثائق مؤجلة تكاليف

 ٢٨٩,٤٦٨     موجودات غير موزعة

 ٣٠٨,١٥٤     موجودات عمليات التأمين 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 - -  وHت غير مكتسبةدخل عم

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

 ٣٣,٧٦٣     مطلوبات غير موزعة والفائض

 ٣٠٨,١٥٤     مطلوبات وفائض عمليات التأمين مجموع

  
  القيمة العادلة ل[دوات المالية .١٢

  
  .م  بين مشاركة السوق في تاريخ القياسالقيمة العادلة ھي سعر يتم است�مه من بيع ا,صل أو تحويل  اEلتزا

  
باستثناء اEستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ اEستحقاق Hتختلف عن  ، لgدوات المالية القيمة العادلة في قائمة المركز المالي

بھا حتى تاريخ اEستحقاق . القيم العادلة ل`ستثمارات المحتفظ  الموجزةا,ولية القيم الدفترية والتي تتضمن في القوائم المالية 
  جوھري عن قيمتھا الدفترية.Hيتوقع ان يكون ھناك اخت�ف 

  
  التالي لھا: الھرمي التسلسلتحديد القيمة العادلة و

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

  
  .)صفقة ( بدون تعديل أوإعادة اسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلةفي  اولةاHسعار المتد:  ١المستوى 

  
 بشأنھا تبني كافةاخرى تقييم اساليب  أو مماثلة مالية اسواق نشطة لموجودات ومطلوباتفي  اHسعار المتداولة:  ٢المستوى 

  .معطيات اHسواق المكلف ادراكھاتعتمد على  الھامةالمدخ�ت 
  

  .ھا H يبنى أي مدخل ھام على معطيات اHسواق الممكن م�حظتھالالتي من اجالتقييم  ساليبا: ٣المستوى 
  
  
  

  
  



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦مارس  ٣١في المنتهية  الثالثة أشهر لفترة
 

٢٣ 

  (تتمة) ادلة لألدوات الماليةالقيمة الع  .١٢
  

  م:٢٠١٦ مارس ٣١كما في  على القيمة العادلة الجدول التالي يبين القوائم المالية بناءاً 

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
          األصول المالية

من ة العادلبالقيمة  كإستثماراتاألصول المالية المحتفظ بها 
 ١٥٦٬٣٦٨ - ١٥٦٬٣٦٨ - لتأمينعمليات ا–قائمة الدخل خالل

 منة العادل بالقيمة كإستثماراتاألصول المالية المحتفظ بها 
 ١٤٠٬٧٩٢ - ١٤٠٬٧٩٢ - عمليات المساهمين–قائمة الدخل خالل

 ٢٩٧٬١٦٠ - ٢٩٧٬١٦٠ - الرصيد في نهاية الفترة
  

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

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
          األصول المالية

 منة العادل بالقيمة كإستثماراتاألصول المالية المحتفظ بها 
 ١٥٩٬١٣٧ - ١٥٩٬١٣٧ -  عمليات التأمين –قائمة الدخل خالل

من ة العادلبالقيمة  كإستثماراتاألصول المالية المحتفظ بها 
 ١٤١٬٦٨٤ - ١٤١٬٦٨٤ - عمليات المساهمين–لدخلقائمة ا خالل

  ٣٠٠٬٨٢١  -  ٣٠٠٬٨٢١  - الرصيد في نهاية السنة
  

  
نتهية نهاية الفترة الم لإلستثمارات التجارية باإلعتماد على صافي قيمة األصول كما في ٢تحدد الشركة القيمة العادلة للمستوى 

  بالتقرير.
  
  
  

  
  السهم يةربح .١٣

  

  رة.لفتل ائمةالمصدرة والقعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم  للفترة الدخلللفترة بقسمة صافي السهم  يةتم إحتساب ربح
  
  
  اعتماد مجلس اإلدارة .١٤

  
  م.٢٠١٦ بريلإ ١٧ هـ، الموافق١٤٣٧ رجب ١١بتاريخ مجلس اإلدارة  قبل أعتمدت هذه القوائم المالية األولية من


