
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مة للتأمين التعاونيشركة س�
  )(شركة مساھمة سـعودية 

  القوائم الماليــة ا�ولية الموجزة غير المدققة

  المنتھيتين اً شھرا�ثني عشر و الث�ثة أشھر لفترتي

  م٢٠١٥ مبرديس ٣١ في 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

   شركة س�مة للتأمين التعاوني
 (شركة مساھمة سـعودية)

  لقوائم الماليــة ا�ولية الموجزة غير المدققةا

  م٢٠١٥ مبرديس ٣١في  أشھر وا�ثني عشر شھراً المنتھيتين لفترتي الث�ثة

  
  

  
  

  الصفحة                   الفھرس
  
  

  ١            راجعي الحسابات المستقلين مفحص تقرير 
  

  ٣-٢                قائمة المركز المالي ا-ولية
  

  ٤                      المتراكم ا-ولية  قائمة عمليات التأمين والفائض 
  

  ٥               قائمة عمليات المساھمين ا-ولية
  

  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  لمساھمين لعمليات اقائمة التدفقات النقدية 
  

  ٢٦ - ١٠            إيضاحات حول القوائم الماليـة ا-ولية الموجزة
   





















  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

١٠ 

  وا�نشـطة الرئيسـية التكوين .١
      

، شركة مساھمة سعودية، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب قرار ("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 
  ة السعوديةالمملكة العربي

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

  بدأت الشركة مزاولة أعمالھا  .م٢٠٠٧مايو  ٢٣في سوق المال السعودي " تداول " في 
  .عام ومن مساھمين سعوديينقبل الطرح الم. الشركة مملوكة بالكامل من ٢٠٠٨ يناير ١في 

  
  السياسات المحاسبية الھامةاساس اHعداد و .٢

  
  (أ) أسس العرض

المتعلق بالتقارير المالية ا-ولية. إن ھذه  )٣٤(تم إعداد ھذه القوائم المالية ا-ولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة رقم 
I ) "الفترة"( م٢٠١٥ديسمبر  ٣١وا�ثني عشر شھراً المنتھيتين في  الث�ثة أشھر لفترتيالقوائم المالية ا-ولية الموجزة 

يجب أن تقرأ مقرونة مع القوائم المالية في القوائم المالية السنوية ولذلك  المطلوبةكافة المعلومات وا�فصاحات  تتضمن
  .م٢٠١٤ديسمبر  ٣١للشركة كما في  المدققة

  
ھي وفقاً للمعايير الدولية ياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة �عداد ھذه القوائم المالية ا-ولية الموجزة السإن  

ديسمبر  ٣١شركة المنتھية في لل مع تلك التي يتم استخدامھا �عداد القوائم المالية السنويةللتقارير المالية والمتوافقة 
ير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتفسيرات الدولية للتقارير المالية كما ورد في عتماد معايير التقارإستثناء إبم ٢٠١٤

أھداف وسياسات إدارة المخاطر أن (ب) التي لم يكن لھا تأثير على المركز المالي أو ا-داء المالي للشركة.  ٢ ا�يضاح
  .م٢٠١٤ديسمبر  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 مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنھا وا�فصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة إن وجدت
على الرغم من و .فترة المالية ا-وليةالالقوائم المالية ا-ولية الموجزة ومبالغ ا�يرادات والمصروفات المصرح عنھا خ�ل 

دارة من علم بالتصرفات وا-حداث الحالية إI أن النتائج لدى ا�ما أفضل  مبنية أساساً على التوقعات واIفتراضاتان ھذه 
ن تلك التقديرات وفي رأي ا�دارة فإن القوائم المالية ا-ولية الموجزة تعكس كافة التعدي�ت الفعلية قد تختلف بالنھاية م

ن إ (التي تتضمن التعدي�ت العادية المتكررة) الضرورية لعرض نتائج العمليات للفترة ا-ولية المعروضة بشكل عادل.
  .ية المالية نتائجھا السنول صحيحاالنتائج ا-ولية للشركة قد I تشكل مؤشراً 

  
  
  
  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

١١ 

  المحاسبية الھامة (تتمة)     السياسات اساس اHعداد و  .٢
 

  أسس العرض (تتمة) ) أ(
 

  ديسمبر. ٣١تتبع الشركة السنة المالية المنتھية في 
 

بإعتباره العملة التشغيلية للشركة وتم تقريب ھذه اIرقام إلى  بالU السعوديا-ولية الموجزة  القوائم المالية تم عرض

  .مالم يذكر خ�ف ذلك رب ألفاق
 

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 كافةيان الحيازة المادوعمليات والمساھمين. 

تسجل ا�يرادات والمصروفات العادية بشكل واضح -ي من النشاطين في دفاتر حساب النشاط و الشركة لدىمحتفظ بھا 

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

 
  ٪٩٠المساھمون                                                        
  ٪١٠حملة الوثائق                                                                

                                                                             ١٠٠٪   
 

  إلى عمليات المساھمين.بأكمله العجز  تحويلالتأمين عجز، يتم إذا كان ناتج عمليات 
  

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

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

 
جميع الموجودات والمطلوبات المالية  تعرض الشركة قائمة المركز المالي ا-ولية على نطاق واسع من أجل السيولة.

يتم إستردادھا وسدادھا على  التوالي خ�ل إثنى أن لمحتفظ بھا حتى تاريخ ا�ستحقاق من المتوقع بإستثناء ا�ستثمارات  ا
  .عشر شھراً بعد تاريخ القوائم المالية ا-ولية

  

 

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

، والتي تم إصدارھا من قبل مجلس معايير المحاسبة القائمة للمعايير التاليةو المعدلة ة اعتمدت الشركة المعايير الجديد
  م:٢٠١٥يناير ١طبيق ا-ولي في الت بتاريخ الدولية 

  
 البيان المعيار/ التفسير

امج منافع الموظفين المحددة: نبر – ١٩تعدي�ت على معيار المحاسبة الدولي   ١٩الدولي رقم  المحاسبة معيار
  مساھمات الموظفين

  على أساس أسھمالمدفوعات   ٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   ا-عمالتوحيد   ٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 القطاعات التشغيلية  ٨المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  قياس القيمة العادلة  ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  الممتلكات والمصانع والمعدات وا-صول الغير ملموسة  ٣٨و  ١٦الدولي رقم  المحاسبة ارمعي

  اIفصاحات عن الجھات ذات الع�قة  ٢٤الدولي رقم  المحاسبة معيار
   أIستثمارات العقارية  ٤٠الدولي رقم  المحاسبة معيار
على ھذه  جوھريدلة ذات الصلة لن يكون لھا أي تأثير تطبيق المعايير والتفسيرات المطبقة على الشركة الجديدة والمعإن 

  القوائم المالية ا-ولية الموجزة.



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

١٢ 

  السياسات المحاسبية الھامة (تتمة)     . اساس اHعداد و٢
  

  (ج) المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد 
 

للشركة مدرجة أدناه. تظھر القائمة  موجزةا-ولية ال 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

 ٢٠١٨يناير  ١ ا-دوات المالية  ٩مالية رقم المعيار الدولي للتقارير ال
 ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
المستثمر وشركته الشقيقة بين الموجودات بيع أو مساھمة 

المعيار الدولي (تعدي�ت على مشروع المشترك الأو 
  ٢٠١٦يناير  ١  )٢٨ي رقم ومعيار المحاسبة الدول ١٠للتقارير المالية رقم 

 ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم و

، ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم على تعدي�ت 
ومعيار المحاسبة  ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ناء ات اIستثمار: تطبيق استثالكيان - ٢٨الدولي رقم 
  ٢٠١٦يناير  ١  ديحتوال

المحاسبة عن  – ١١تعدي�ت على المعيار الدولي رقم   ١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ٢٠١٦يناير  ١  استحواذات الفوائد في العمليات المشتركة

  ٢٠١٦يناير  ١  الحسابات النظامية المؤجلة    ١٤المعيار الدولي التقارير المالية رقم 
  ٢٠١٧يناير  ١  اIيرادات من العقود مع العم�ء  ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

مبادرة  – ١التعدي�ت على معيار المحاسبة الدولي رقم   ١رقم  ةمعيار المحاسبة الدولي
  ٢٠١٦يناير  ١  ا�فصاحات 

ومعيار  ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم 
  ٣٨المحاسبة الدولي رقم 

و معيار  ١٦ت على معيار المحاسبة الدولي رقم التعدي�
توضيح الطرق المقبولة  ٣٨المحاسبة الدولي رقم 

  ٢٠١٦يناير  ١  ل�ستھ�ك واIطفاء
طريقة  ٢٧على معيار المحاسبة الدولي رقم  تتعدي�  ٢٧رقم  ةمعيار المحاسبة الدولي

  ٢٠١٦يناير  ١   المنفصلةالمالية القوائم حقوق الملكية في 
ومعيار  ١٦رقم المحاسبة الدولية  ارمعي

  ٤١رقم  ةالدوليالمحاسبة 
معيار رقم و ١٦رقم  ىالمحاسبة الدول تعدي�ت على معيار

  ٢٠١٦يناير  ١  حاملھااIeت لالزراعة:  ٤١
 

  .ركةالتعدي�ت أو التفاسير المذكورة أع�ه على القوائم المالية للشأو  الشركة حالياً بتقييم تأثير المعاييرتقوم 
  

  النقد وما في حكمه  .٣
 

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١  م٢٠١٥ مبرديس ٣١  
  ( مدققة)  (غير مدققة) 
  (ألف U سعودي)   (ألف = سعودي)  

      عمليات التأمين

 ٢٣,٥٧٣ ٢,٦٩١  لدى البنوكو نقد في الصندوق

      عمليات المساھمين

  ٥,٥٢٤  ٨  نقد لدى البنوك
  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

١٣ 

  ودائع �جل  .٤
 

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١  م٢٠١٥ مبرديس ٣١  
  ( مدققة)  (غير مدققة)  
  (ألف U سعودي)   (ألف = سعودي)  

      عمليات التأمين
  ٣٠,٧٣٩  ١٠,٩٦٢  ودائع -جل

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

  ، صافيمدينة ذمم أقساط تأمين .٥
  

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١  م٢٠١٥ مبرديس ٣١  
  ( مدققة)  (غير مدققة)  
  (ألف U سعودي)   (ألف = سعودي)  

      
  ٤٨,٤٢٥ ٤٦,٠٧٤  ثائقمن حملة الو مستحق
  ذات ع�قة  جھات – من حملة الوثائق مستحق

  ٢٢,٨٤٧  ٣٢,٧٠٧  )١٠ ( ايضاح

  )٢٢,٦٥٣(  )١٩,٠٠٩(  مشكوك في تحصيلھا ذمم اقساط تأمين مدينةمخصص 

  ٤٨,٦١٩ ٥٩,٧٧٢ 

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

  م٢٠١٤ر ديسمب ٣١  م٢٠١٥ مبرديس ٣١ 
  (غير مدققة) 

 ألف = سـعودي
  (مدققة) 
 ألف U سـعودي 

 ٢٣,٦٣٦ ٢٢,٦٥٣ الرصيد في بداية الفترة / السنة
 )٩٨٣(  )٢٠٤(  خ�ل الفترة / السنة عكس المخصص 

 -  )٣,٤٤٠(   تم شطبھا ديون

 ٢٢,٦٥٣ ١٩,٠٠٩ الرصيد في نھاية  الفترة / السنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

١٤ 

٦. Bستثماراتا   
  

   من خ�ل قائمة الدخل العادلة بالقيمةإستثمارات  أ ) 
  

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

ثني عشر اB لفترة 
 ٣١المنتھية في شھراً 

 م٢٠١٥ مبرديس

 ٣١ي فـ ةللسنة المنتھي
  ديسمبر
 م٢٠١٤

  (غير مدققة) 
 ألف = سـعودي

  قة)(مدق
 ألف U سـعودي

  

 ٦٠,٦٥٩ ٨٥,٤٨٤ الرصيد في بداية الفترة / السنة

 ٣,٤٥٢ ٢,٩٦٤ `ستثماراتل في القيمة العادلة اتالتغير

  ٣,٠٠٠  -  تحويل خ�ل الفترة / السنة

 ٢٥,٠٠٠ ١٤٠,٠٦٨  خ�ل الفترة / السنة مشتريات

 )٦,٦٢٧( )٦٩,٣٧٩(  إستبعادات خ�ل الفترة / السنة

 ٨٥,٤٨٤ ١٥٩,١٣٧ الفترة / السنةي نھاية الرصيد ف

  
  المساھمينعمليات 

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

ثني عشر اB لفترة  
المنتھية في شھراً 

 م٢٠١٥ديسمبر  ٣١

فـــي  ةللسنة المنتھي
  ديسمبر ٣١

 م٢٠١٤
 (مدققة)  مدققة) (غير 
 ألف U سعودي ألف = سعودي 
  

 ٤,٨٤٦ ١٤,٠٧٢ الرصيد في بداية الفترة / السنة
  ٧,٤٢٥  ١٦٦,١٢٥  خ�ل الفترة / السنة مشتريات

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

 ١,٨٠١ ١,٤٨٧ ل`ستثماراتفي القيمة العادلة  اتالتغير
 ١٤,٠٧٢ ١٤١,٦٨٤ الفترة / السنةالرصيد في نھاية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

١٥ 

  )(تتمة اBستثمارات  .٦
  

   ب )  إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اBستحقاق
  

  عمليات التأمين
  حساب إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ ا�ستحقاق كما يلي:الحركة في 

                                                                                        
لفترة اBثني عشر  

المنتھية في شھراً 
 م٢٠١٥ديسمبر  ٣١

فـــي  ةللسنة المنتھي
 م٢٠١٤ ديسمبر ٣١

 (مدققة)  مدققة) (غير  
 ألف U سعودي ألف = سعودي 

 ٢٦,٦٦٣ ٣٠,٦٤١ الفترة / السنةبداية  الرصيد في

  ١٠,٠٠٠ ٥,٥٨٦  خ�ل الفترة / السنة مشتريات

  )٣,٠٠٠(  -  تحويل خ�ل الفترة / السنة

  )٣,٠٠٠(  -  مستحق خ�ل الفترة / السنة

 )٢٢( )١٢٧( سنةخ�ل الفترة / ال أالمطف

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

  

  عمليات المساھمين
  

  الحركة في حساب إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ ا�ستحقاق كما يلي:
                          

  
I .يتوقع ان يكون ھناك فرق جوھري بين القيمة الدفترية لھذه ا�ستثمارات وقيمتھا العادلة  
  
  
  
  
 
 
  

لفترة اBثني عشر  
المنتھية  اً شھرشھراً 

 مبرديس ٣١في 
  م٢٠١٥

 (غير مدققة)

فـــي  ةللسنة المنتھي
  م٢٠١٤ ديسمبر ٣١

 (مدققة)

 ألف U سعودي ألف = سعودي 
 ٣,٧١٩ - الفترة / السنةالرصيد في بداية 

 -  ١٠,٢١١  مشتريات خ�ل الفترة / السنة

 (٣,٧١٢) - مستحق خ�ل الفترة / السنة

 (٧) )٦٤( لسنةخ�ل الفترة / ا أالمطف

 -  ١٠,١٤٧ الفترة / السنة الرصيد في نھاية



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

١٦ 

  اBستثمارات (تتمة)  .٦
  

  ج )  استثمارات متاحة للبيع 
  

  عمليات المساھمين
  حة للبيع:فيما يلي الحركة على ا�ستثمارات المتا

  
  المنتھية في  اً شھرثني عشر اBلفترة 

 اBجمالي مدرجةغير  اوراق مالية درجةم اوراق مالية (غير مدققة)م ٢٠١٥ مبرديس ٣١
 ألف = سعودي ألف = سعودي ألف = سعودي 

    
 ١,٩٢٣ - ١,٩٢٣ الرصيد في بداية الفترة 

 ١,٩٢٣ - - الفترة الرصيد في نھاية 

  
 ا�جمالي مدرجةغير  اوراق مالية درجةم اوراق مالية (مدققة) م٢٠١٤ديسمبر  ٣١ة المنتھية في للسن

 ألف U سعودي ألف U سعودي ألف U سعودي 
    

 ٦,٩٧٦ ١,٩٢٣ ٥,٠٥٣  السنةالرصيد في بداية 

 (٥,٤٩٧) - (٥,٤٩٧) السنةالمستبعد خ�ل 

 ٤٤٤ - ٤٤٤ نةخ�ل السفي القيمة العادلة  اتالتغير

 ١,٩٢٣ ١,٩٢٣ -  السنةالرصيد في نھاية 

  
 ١.٩٢٣: م٢٠١٤ديسمبر  ٣١ألف U سعودي ( ١.٩٢٣ درجةالغير م المتاحة للبيعتبلغ القيمة الدفترية ل�وراق المالية  ) أ

ليه وعدم وجود اسواق قيمتھا العادلة بشكل يعتمد عإلى  الوصول نه I يمكن-وذلك  بالتكلفة ألف U سعودي) تم تقييمھا
  يتم تداول اIدوات المالية المماثلة لھا.

  
  مطالبات تحت التسوية، صافي .٧

  

  م٢٠١٥ مبرديس ٣١ 
 (غير مدققة)

  م٢٠١٤ ديسمبر ٣١
 (مدققة) 

 )ألف U سعودي( )ألف = سعودي( 

 ١٧,٦٩٠ ١٣,٧٦٦ إجمالي مطالبات تحت التسوية

 ٦٢,٠٣٦ ٨٤,٣٤١ يضاف إليه: متكبد وغير مبلغ عنه 

 ٧٩,٧٢٦ ٩٨,١٠٧ 

      
  (٦,٠٨٢)  )٧,٤٠٨(  ناقصاً: حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات تحت التسوية

  ٧٣,٦٤٤  ٩٠,٦٩٩  صافي المطالبات تحت التسوية

 

 

 

  

  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

١٧ 

  لزكاةا .٨

ا�ثنfي عشfر فتfرة ل ن حركfة مخصfص الزكfاة المسfتحقةإ دارة.قبل ا�أفضل التقديرات من  ساسأيتم احتساب الزكاة المستحقة على 

  كما يلي: م٢٠١٤ديسمبر  ٣١والسنة المنتھية في  م٢٠١٥ مبرديس ٣١المنتھية في  اً شھر

  

  م٢٠١٥ مبرديس ٣١ 

 (غير مدققة)

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١

 (مدققة)

  )ألف U سعودي( )ألف = سعودي( 

   

 ٢,١٧٤ ٣,١٠٨ في بداية الفترة / السنة الرصيد 

 ٩٣٤ ١,٢٠٠ / السنة المكون خ�ل الفترة 

 ٣,١٠٨ ٤,٣٠٨ في نھاية الفترة / السنةالرصيد 

  

  الوضع الزكوي:
  

ديسمبر  ٣١ المنتھية في سنواتلو ل م٢٠٠٨ديسمبر  ٣١ الى م٢٠٠٧مايو  ١٦قدمت الشركة ا�قرار الزكوي عن الفترة ا-ولى من 

  .زكاة مقيدةوحصلت على شھادة  م٢٠١٤إلى  م٢٠٠٩

  

ألfف U  ٦١٩م بمبلfغ ٢٠٠٨ديسfمبر  ٣١م الfى ٢٠٠٧مfايو  ١٦والدخل بالمطالبة بزكfاة إضfافية للفتfرة مfن  قامت مصلحة الزكاة

 اسfت�ملfم يfتم بعfد سعودي. إعترضت الشركة على ھfذه المطالبfة وتعتقfد ا�دارة أن نتيجfة ا�عتfراض سfتكون فfي صfالح الشfركة. 

 ربfطالfدخل  وضfريبة م. خ�ل السfنة اصfدرت مصfلحة الزكfاة٢٠١٤ى م ال٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ المنتھية في للسنوات كويالز الربط

 مليfون ١.٣بزكاة إضافية بقيمة  من الوعاء الزكوي وطالبت اIستثمارات والودائع النظاميةولم تسمح بخصم  م ،٢٠١١لسنة  مبدئي

كون فfي ين نتيجfة ا�عتfراض سfوتعتقfد أ الfدخلضfريبة على الربط المبدئي لدى مصfلحة الزكfاة و U سعودي. إعترضت الشركة

   .ھاصالح

  
 المال  راس .٩

  
U  ١٠قيمfة السfھم   عfادي مليfون سfھم ١٠علfى  مليfون U سfعودى مقسfم ١٠٠ والمصfدر   المfرخص مال الشfركة راس يبلغ 

  .سعودى

  

موافقffة ھـffـ) عقffدت الشffركة جمعيffة عموميffة غيffر عاديffة وحصffلت علffى ١٤٣٦رمضffان  ١٣م (الموافffق ٢٠١٥يونيffو  ٣٠بتffاريخ 

، كمffا وافقffت الجھffات التنظيميffة  أولويffة ون U عffن طريffق اصffدار أسffھم حقffوقمليff ١٥٠س المffال بقيمffة أالمسffاھمين بزيffادة ر

وقffد تffم اIنتھffاء مffن  U٢٠١٥ خ�ffل فتffرة اIكتتffاب التffى انتھffت فffى  اغسffطس   ١٠مليffون سffھم عffادى بسffعر  ١٥وعرضffت 

مليffون U  ٦.٩٧ غوتكبffدت الشffركة مبلff مليffون. ٢٥٠مليffون الffى  ١٠٠الشffركة مffن  اIجffراءات القانونيffة وتمffت زيffادة راس مffال

فfى  والتfى تfم معالجتھfا أولويfة مليfون U مfن خ�fل اصfدار اسfھم حقfوق ١٥٠ ا�ضافى المحدد بمبلغمال الس لرأ كتكلفة إصدار 

  قائمة التغيرات فى حقوق المساھمين اIولية لھذه الفترة.

  

  

  

  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

١٨ 

   ذات ع�قة وا�رصدة اتمع جھت معام�   .١٠
  

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

  طبيعة المعاملة  الع�قة الجھة ذات

  مبلغ المعاملة

      المنتھية فياً شھراBثني عشر لفترة 

    

 مبرديس ٣١

  م٢٠١٥

 مبرديس ٣١

  م٢٠١٤

 ٣١الرصيد في 

  م٢٠١٥ مبرديس

 ٣١ي الرصيد ف

  م٢٠١٤ديسمبر 

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

  سعودي Uألف   سعودي = ألف  سعودي U ألف  سعودي = ألف    

            أ) عمليــات  التأمين

            المساھمون الرئيسيون

الشركة ا�س�مية العربية 

(اIمارات العربية للتأمين

 )٢١٢( - ٢١٢ ٩١  أقساط تأمين  المتحدة)

ذات ع�قة لموظفي  جھات

        اBدارة العليا

 ٢٢,٨٤٧ ٣٢,٧٠٧ ١٢٥,٣٨٢ ١٦٠,٨١٣  وثائق تأمين مكتتبة  (شقيقة) شركة تأجير

 ١٥ - ٩١ ٣٩٠  وثائق تأمين مكتتبة  مجلس ا�دارة رئيس

 ٢٨ - ٥٧١ ٥٦٤  وثائق تأمين مكتتبة  العالمية رصدشركة 

 ٦ - ٢٤٨ ٢٧٨  مكتتبةوثائق تأمين  مؤسسة التكنولوجيا

 ١٠ ٨٢ ١,٠١٩ ١,٤٠٧  وثائق تأمين مكتتبة  شركة مجموعة  الفردوس

الشركة ا�س�مية العربية 

 ٦,٧٥٩ - - ٦,٧٥٩  رصيد تم شطبه (بي.اس.سي)للتأمين

  موظفي اBدارة العليا

 ١٥١ ١٣٢ ٤,٢٤٤ ٤,٦٥٧  مزايا طويلة ا-جل  

 )١,٢٦٣( )١,٥١١( ٣٧٥ ٢٤٨  مزايا قصيرة ا-جل  

           لمساھمين) عمليــات  اب

 - - ٥٤ ١٠٤  مكافآت  أعضاء مجلس ا�دارة

 - - ١٢ ١٤٠  مكافآت لجانأعضاء 

  
ذات الع�قة من قبل إدارة الشركة. يتم ا�فصاح عن أرصدة نھاية الفتfرة مfن  الجھاتالمعام�ت مع شروط تمت الموافقة على 

  ذات الع�قة في قائمة المركز المالي ا-ولية. الجھاتع المعام�ت م
  

  
  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

١٩ 

  معلومات قطاعية .١١
  

. تتم مراقبة العمليات على ث�ثة قطاعات رئيسية تمت جميع عمليات التأمين في المملكة العربية السعودية. -غراض إدارية ،
. أصول القطاع I تحتوي على ا�ستثمارات وإيرادات ا�دارية و العمومية مات القطاعية I تتضمن المصروفاتإن المعلو

مستحق من عمليات الذمم المدينة لمعيدي التأمين، صافي صافي أقساط التأمين المدينة،  الودائع -جل، النقد وما في حكمه،
ات، وا-ثاث، ع�قة، ا�ستثمارذات  جھاتالمدينة ا-خرى، المبالغ المستحقة من  والذممالمبالغ المدفوعة مقدماً المساھمين، 

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

دارة مع ما يتفق مع نشاطات الشركة. تظھر Iفإن المعلومات القطاعية تمت الموافقه عليھا من قبل إلشركة، لالتقارير الداخلية 
  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 أشھرلفترة 
  غير مدققة – م٢٠١٥ رسمبدي ٣١

        

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

 )١,٧٤٩( )١,٧٤٩( -  -   المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 )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  -   -   العموIت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 ١,٣٦٢ -  ١,٣٦٢ -   إيرادات إكتتاب أخرى

 ٩٣,٣٠٩ ١,٨٥٤ ٨٤,٦٩٦ ٦,٧٥٩  صافي ا�يرادات

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

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

 ٦٨,٢٧٣ ٤٦ ٦٥,٢٣٩ ٢,٩٨٨  صافي المطالبات المدفوعة

 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 أخرىإحتياطي مخصص 

 ٢,٨٣٧ ٣١٦ ٢,١٥٨ ٣٦٣  مصاريف عمولة

 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(     ية وإداريةمصاريف عموم
  ١١٢     عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

 ٧٣٥     إيرادات إستثمارات

 ٢٥٢     إيرادات أخرى غير موزعة

 )٤,٧١٧(     من عمليات التأمينالعجز 



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

٢٠ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١١
  
  
  

  طبي
 U ألف

  سعودي

  مركبات
 U ألف

  سعودي

  رىأخ
 U ألف

  سعودي

  إجمالي
ألف = 
  سعودي

  المنتھية في  اً شھرثني عشر اBلفترة 
  غير مدققة – م٢٠١٥ مبرديس ٣١

        

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

 )١٤,٣٢٥( )١٤,٢٥١( )٧٤( -   المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 )٨,٣٢٧( )١,٣٠٤( )٥,١٥٥( )١,٨٦٨(  رة أقساط تأمين فائض خساناقصاً: 

 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  -   مكتسبة من إعادة التأمينالعموIت الصافي 

 ١,٣٦٢ -  ١,٣٦٢ -   يرادات إكتتاب أخرىإ

 ٣٤٦,٥٧٧ ٨,٨٥٤ ٣٠٥,١٦٦ ٣٢,٥٥٧  صافي ا�يرادات

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

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

 ٢٧٤,٥٧٧ ٨٨٠ ٢٥٤,٧٤٢ ١٨,٩٥٥  فوعةصافي المطالبات المد

 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  إحتياطيات فنية أخرىمخصص 

 ١١,١٦٣ ١,١٧٤ ٨,٣٢٣ ١,٦٦٦  مصاريف عمولة

 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 

 )٤١,٢٨٢(     عمومية وإداريةمصاريف 
 ١١٢     عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

 ٧٣٥     إيرادات أخرى غير موزعة

 ٤,٣٢٧     إيرادات إستثمارات

 ١,٨٠٣     من عمليات التأمينالفائض 

  
  
  
  
  
  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

٢١ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١١
  
  طبي  

 U ألف
  سعودي

  مركبات
 U ألف

  سعودي

  أخرى
 U ألف

  سعودي

  إجمالي
 U ألف

  سعودي
          مدققةغير  – م٢٠١٥ مبرديس ٣١كما في 

          موجودات عمليات التأمين
 ٦,٠٦٣ ٦,٠٦٣ -  -   معيدي التأمين في ا-قساط غير المكتسبةحصة 

 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     موجودات عمليات التأمين مجموع

          

      لتأمينمطلوبات عمليات ا

 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 عموIت غير مكتسبة

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

 ٣٣,٧٦٣     مطلوبات غير موزعة والفائض

 ٣٠٨,١٥٤     مطلوبات وفائض عمليات التأمين وعمجم



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

٢٢ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١١
  
  
  

  طبي
 U ألف

  سعودي

  مركبات
 U ألف

  سعودي

  أخرى
 U ألف

  سعودي

  إجمالي
 U ألف

  سعودي
  المنتھية في الث�ثة أشھر لفترة 

  غير مدققة – م٢٠١٤ مبرديس ٣١
        

          
 ٦٢,١٣٥ ١,٤٧٤ ٥٢,٤٥٩ ٨,٢٠٢  أمين المكتتبةإجمالي أقساط الت

 )١,٧٣٧( )١,٠٣٦( )٧٠١( -   المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 )٥٩٧( )٢٢٧( )٥٧٩( ٢٠٩  فائض خسارة أقساط تأمين ناقصاً: 

 ٥٩,٨٠١ ٢١١ ٥١,١٧٩ ٨,٤١١  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 ١٣,١٢٧ )٧٦٢( ١٣,٠٢٠ ٨٦٩  التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٧٢,٩٢٨ )٥٥١( ٦٤,١٩٩ ٩,٢٨٠  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 ١,٠٢٢ ٩٥٨ ٦٤ -   العموIت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 ٧٣,٩٥٠ ٤٠٧ ٦٤,٢٦٣ ٩,٢٨٠  صافي ا�يرادات

  
  إجمالي المطالبات المدفوعة

  
  

٥,٩٣٣ 

  
  

٣٤,٢٠٧ 

  
  

٢,١١٧ 

  
  

٤٢,٢٥٧ 

 )١,٠٧٥( )٧٨٩( -  )٢٨٦(  تأمينناقصاً: حصة معيدي ال

 ٤١,١٨٢ ١,٣٢٨ ٣٤,٢٠٧ ٥,٦٤٧  صافي المطالبات المدفوعة

 ٢٨,٣٦٧ )١,٥٤١( ٣٢,٤٨٨ )٢,٥٨٠(  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ٦٩,٥٤٩ )٢١٣( ٦٦,٦٩٥ ٣,٠٦٧  صافي المطالبات المتكبدة

  )١,٣٠٢(  )٦٦٨(  ٢,٠٠١  )٢,٦٣٥(  إحتياطيات فنية أخرىمخصص 

 ٢,٦٥٠ ٣١٠ ١,٩١٢ ٤٢٨  تكاليف استحواذ وثائق

 ١,٩٢٦ ٨ ١,٢١١ ٧٠٧  مصاريف تشغيلية أخرى

 ٧٢,٨٢٣ )٥٦٣( ٧١,٨١٩ ١,٥٦٧  والمصروفات صافي التكاليف

 ١,١٢٧ ٩٧٠ )٧,٥٥٦( ٧,٧١٣  التأمين عملياتصافي نتائج 

 )٨,٥٥١(     مصاريف عمومية وإدارية

 ٩٨٣     ون مشكوك فى تحصيلھاعكس مخصص دي

 ٩٢٦     إيرادات أخرى غير موزعة

 ٩٩٩     إيرادات إستثمارات 

  من عمليات التأمين العجز
      )٤,٥١٦( 

  
  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

٢٣ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١١
 

  
  

  طبي
 U ألف

  سعودي

  مركبات
 U ألف

  سعودي

  أخرى
 U ألف

  سعودي

  إجمالي
 U ألف

  سعودي
  المنتھية في  اً شھرني عشر ا�ثلفترة 

          مدققة - م٢٠١٤ مبرديس ٣١
          

 ٣١٨,٩٧٠ ١٨,٠٩٩ ٢٦٣,٦٦٦ ٣٧,٢٠٥  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )١٤,٣٠٨( )١٣,٤٩٠( )٨١٨( -   المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 )٥,٥٠٦( )١,٢٣٤( )٣,٦٣٣( )٦٣٩(  فائض خسارة أقساط تأمين ناقصاً: 

 ٢٩٩,١٥٦ ٣,٣٧٥ ٢٥٩,٢١٥ ٣٦,٥٦٦  اط التأمين المكتتبةصافي أقس

 )٤١,٩٤٧( )١,٤٤١( )٣٦,٥٣٦( )٣,٩٧٠(  التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٢٥٧,٢٠٩ ١,٩٣٤ ٢٢٢,٦٧٩ ٣٢,٥٩٦  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 ٣,٦٣٣ ٣,٥٤٤ ٨٩ -   العموIت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 ٢٦٠,٨٤٢ ٥,٤٧٨ ٢٢٢,٧٦٨ ٣٢,٥٩٦  داتصافي ا�يرا

 ٢١٤,٣٥٩ ٩,٨٧٥ ١٨٣,٢٥٣ ٢١,٢٣١  إجمالي المطالبات المدفوعة

 )٧,٦٩٦( )٧,٠٠٤( )٥( )٦٨٧(  ناقصاً: حصة معيدي التأمين

 ٢٠٦,٦٦٣ ٢,٨٧١ ١٨٣,٢٤٨ ٢٠,٥٤٤  صافي المطالبات المدفوعة

 ١٢,٤٠١ )٢,٥٠٨( ١٨,٠٣٩ )٣,١٣٠(  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ٢١٩,٠٦٤ ٣٦٣ ٢٠١,٢٨٧ ١٧,٤١٤  صافي المطالبات المتكبدة

 )١,٣٠٢( )٦٦٨( ٢,٠٠١ )٢,٦٣٥(  إحتياطيات فنية أخرىمخصص 

 ٨,٥٤٠ ١,١٧٨ ٥,٩٦٣ ١,٣٩٩  تكاليف استحواذ وثائق

 ٧,٠٩٢ ١٤٣ ٣,٩٨٧ ٢,٩٦٢  مصاريف تشغيلية أخرى

 ٢٣٣,٣٩٤ ١,٠١٦ ٢١٣,٢٣٨ ١٩,١٤٠  والمصروفات صافي التكاليف

 ٤,٤٦٢ ٩,٥٣٠ ١٣,٤٥٦  التأمين عملياتصافي نتائج 
٢٧,٧٤٨ 

 )٣٥,٩٢٢(     مصاريف غير موزعة

 ٩٨٣     عكس مخصص ديون مشكوك فى تحصيلھا

  ١,١٠٧     أخرى غير موزعةإيرادات 

 ٤,٨٠٨     إيرادات إستثمارات

 )١,٥٧٦(     من عمليات التأمينز العج

 
 
 
 
 
 
 
 



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

٢٤ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١١
  

  طبي  
 U ألف

  سعودي

  مركبات
 U ألف

  سعودي

  أخرى
 U ألف

  سعودي

  إجمالي
 U ألف

  سعودي
          مدققة - م٢٠١٤ ديسمبر ٣١كما في 

          موجودات عمليات التأمين
 ٤,٩٢٧ ٤,٥٤٢ ٣٨٥ -  تسبةحصة معيدي التأمين في ا-قساط غير المك

 ٦,٠٨٢ ٦,٠٨٢ - -  حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية

 ٤,٧٣٩ ٤٠١ ٣,٤٤٨ ٨٩٠  تكاليف استحواذ وثائق مؤجلة

 ٢٤٧,٥٦٤     موجودات غير موزعة

 ٢٦٣,٣١٢     موجودات عمليات التأمين مجموع

          والفائض مطلوبات عمليات التأمين

 ١٤٣,٣٧١ ٧,٣٩٨ ١٢٠,٥٢٩ ١٥,٤٤٤  كتسبةأقساط تأمين غير م

 ٧٩,٧٢٦ ٩,٠٨٤ ٦٤,١٩١ ٦,٤٥١  مطالبات تحت التسوية

 ١,٢٩١ ١,٢١٦ ٧٥ -  دخل عموIت غير مكتسبة

 ٤,٥٣١ ٢٠٠ ٤,٣٣١ -  إحتياطيات فنية أخرىمخصص 

 ٣٤,٣٩٣     مطلوبات غير موزعة والفائض

 ٢٦٣,٣١٢     مطلوبات وفائض عمليات التأمين مجموع

  
  القيمة العادلة ل[دوات المالية .١٢

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

  
Iتختلف عن باستثناء ا�ستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ ا�ستحقاق  ، لhدوات المالية القيمة العادلة في قائمة المركز المالي

. القيم العادلة ل`ستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ ا�ستحقاق  الموجزةا-ولية القيم الدفترية والتي تتضمن في القوائم المالية 
  جوھري عن قيمتھا الدفترية.Iيتوقع ان يكون ھناك اخت�ف 

  
  التالي لھا: الھرمي التسلسلتحديد القيمة العادلة و

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

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

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

  .معطيات اIسواق المكلف ادراكھاتعتمد على  الھامةالمدخ�ت 
  

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

  
  



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

٢٥ 

  (تتمة) القيمة العادلة ل[دوات المالية  .١٢
  

  م:٢٠١٥ مبرديس ٣١كما في  على القيمة العادلة بين القوائم المالية بناءاً الجدول التالي ي

  اBجمالي  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 العادلة  بالقيمة كإستثماراتالمحتفظ بھا  ا-صول المالية
 ١٤١,٦٨٤ - ١٤١,٦٨٤ -  عمليات المساھمين –قائمة الدخل خ�ل

 ٣٠٠,٨٢١ - ٣٠٠,٨٢١ -  الرصيد في نھاية الفترة
  

  م:٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في  الجدول التالي يبين القوائم المالية بناءا على القيمة العادلة
  

  ا�جمالي  ٣ى المستو  ٢المستوى   ١المستوى   
          ا-صول المالية

من العادلة  بالقيمة كإستثماراتا-صول المالية المحتفظ بھا 
 ٨٥,٤٨٤ - ٨٥,٤٨٤ -  عمليات التأمين –قائمة الدخل خ�ل

من العادلة بالقيمة  كإستثماراتا-صول المالية المحتفظ بھا 
 ١٤,٠٧٢ - ١٤,٠٧٢ -  عمليات المساھمين –قائمة الدخل خ�ل

  ٩٩,٥٥٦  -  ٩٩,٥٥٦  -  رصيد في نھاية السنةال
  

  
ل`ستثمارات التجارية با�عتماد على صافي قيمة ا-صول كما في نھاية الفترة المنتھية  ٢تحدد الشركة القيمة العادلة للمستوى 

  بالتقرير.
  
  

  
  السھم يةربح .١٣

  

  لفترة.ل المصدرة والقائمةلعدد ا-سھم  على المتوسط المرجح للفترة الدخلالسھم للفترة بقسمة صافي  يةتم إحتساب ربح
  

الحقوق الصحيحة كماھومحدد  منحة أسھمعى عن الفترة السابقة لتعكس تم تعديل المتوسط المرجح لعدد ا-سھم بإثر رج ) أ(
 "ربحية السھم" على النحو التالى :  ٣٣معيار المحاسبة الدولى رقم بواسطة 

  
 اً شھراBثني عشر  لفترة  

مبر سدي ٣١المنتھية في 
  م٢٠١٥

  (غير مدققة)

لفترة ا�ثني عشر شھراً 
ديسمبر  ٣١المنتھية في 

  م٢٠١٤
  (غير مدققة)

  ألف U سعودي  ألف = سعودي  
  ١٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠  يناير ١ اIسھم العادية الصادرة فى

  ٦,٥٦٠  -  أولوية حقوقمنحة اسھم تاثير 
  -  ٩,٥٢٠  أولوية تاثير اصدار اسھم حقوق

  ١٦,٥٦٠  ١٩,٥٢٠  رجح لعدد اIسھم العاديةالمتوسط الم
  

وھى نسبة من السعر النظرى  ١.٦٥٦ب المتوسط المرجح لعدد اIسھم العادية للفترة السابقة باستخدام معدل تعديل تيحس
فيه U للسھم العادى على اخر يوم تم تدوال  U٢٩.٤٣ للسھم العادى وسعر اغ�ق ١٧.٧٧ين من السابق المساھمين لحقوق

  .أسھم حقوق ا-ولويةاIسھم قبل اصدار 



  شركة س�مة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودية)

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھيتين وا�ثني عشر شھراً  الث�ثة أشھر لفترتي
 

٢٦ 

  . ربحية السھم (تتمة)١٣
  

  للسھم الواحد على النحو التالى : تم احتساب العائد اIساسى والمخفضي ) ب(
  

 اً شھراBثني عشر  لفترة  
مبر ديس ٣١المنتھية في 

  م٢٠١٥
  (غير مدققة)

ا�ثني عشر شھراً  لفترة
ديسمبر  ٣١المنتھية في 

  م٢٠١٤
  (غير مدققة)

  ألف U سعودي  ألف = سعودي  
  ١,٨٢٩  ١,٨٧٨  صافى الدخل للفترة

  ١٦,٥٦٠  ١٩,٥٢٠  .أ)١٣المتوسط المرجح لعدد اIسھم العادية (ايضاح 
(بالU  ربحية السھم اIساسية والمخفضة للسھم الواحد

  ٠.١١ ٠.١٠  معدل –السعودي) 
  
  
 أرقام المقارنة .١٤

 
م وذلك لعكس أثر التسويات  التي تمت على ٢٠١٤ديسمبر  ٣١أرقام المقارنة لفترة الث�ثة أشھر المنتھية في  تم تعديل بعض

م والتي تم إصدارھا في تاريخ Iحق �صدار القوائم المالية ا-ولية ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  القوائم المالية المدققة
  م٢٠١٤ ديسمبر ٣١ثة أشھر وا�ثني عشر شھراً المنتھية في الموجزة لفترة الث�

 
  اعتماد مجلس اBدارة .١٥

  
  م.٢٠١٦ يناير ١٧ ھـ، الموافق١٤٣٧ ربيع الثاني ٧ بتاريخمجلس ا�دارة  قبل أعتمدت ھذه القوائم المالية ا-ولية من


