
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مة للتأمين التعاونيشركة سال
  )(شركة مساهمة سـعودية 

  القوائم الماليــة األولية الموجزة غير المدققة

  م٢٠١٦يونيو  ٣٠في  المنتهيتينلفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

   شركة سالمة للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سـعودية)

  لماليــة األولية الموجزة غير المدققةالقوائم ا

    م٢٠١٦يونيو  ٣٠في  المنتهيتينلفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر 
  
  

  
  

  الصفحة                   الفهرس
  
  

  ١            راجعي الحسابات المستقلين مفحص تقرير 
  

  ٣-٢                قائمة المركز المالي األولية
  

  ٤                      ية  قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم األول
  

  ٥               قائمة عمليات المساهمين األولية
  

  ٦                  للمسامين قائمة الدخل الشامل األولية
  

  ٧           قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية  
  

  ٨             قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية  
  

  ٩                                       األولية  لمساهمين لعمليات اقائمة التدفقات النقدية 
  

  ٢٥ -١٠             إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة
   





















  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

١٠ 

  واألنشـطة الرئيسـية التكوين . ١
      

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

  م). ٢٠٠٧مايو  ٢٣هـ (الموافق ١٤٢٨األول  جمادى ٦بتاريخ  ٤٠٣٠١٦٩٦٦١بموجب السجل التجاري رقم  ةبمدينة جد
  

  :عنوان الشركة المسجل هو
  بن حمران مركز –شارع األمير محمد بن عبدالعزيز 

  ٢١٣٣٢ ةجد ١٢٢٣٩٢صندوق بريد 
  المملكة العربية السعودية

  
ة دراج الشركة. تم اأعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودي ارسةممأهداف الشركة  أن

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

  
  السياسات المحاسبية الهامةالعداد واساس ا . ٢

  
  (أ) أسس العرض

ً لمعيار المحاسبة رقم  ("معيار  المالية األولية المتعلق بالتقارير )٣٤(تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا
م ٢٠١٦يونيو  ٣٠في ة الستة أشهر المنتهيلفترة  القوائم المالية األولية الموجزة. إن هذه ")٣٤المحاسبة الدولي رقم 

ونة مع تقرأ مقر يجب أنفي القوائم المالية السنوية ولذلك  المطلوبةكافة المعلومات واإلفصاحات  تتضمنال ) "الفترة"(
  .م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للشركة كما في  المدققةالقوائم المالية 

  
ً للمعاهي وفقة األولية الموجزة السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة إلعداد هذه القوائم الماليإن   ة يير الدوليا

مبر ديس ٣١في  منتهيةشركة اللل مع تلك التي يتم استخدامها إلعداد القوائم المالية السنويةللتقارير المالية والمتوافقة 
رد في ولمالية كما ا قاريرعتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتفسيرات الدولية للتإستثناء إبم ٢٠١٥

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

  
ً لإعداد القوائم المالي يتطلب ؤثر على إفتراضات تديرات وللتقارير المالية إستخدام تق الدوليةرمعاييلة األولية الموجزة وفقا

خ تاري في كما مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة إن وجدت
 نعلى الرغم مو .ألوليةفترة المالية االصرح عنها خالل القوائم المالية األولية الموجزة ومبالغ اإليرادات والمصروفات الم

ن النتائج أحالية إال دارة من علم بالتصرفات واألحداث اللدى اإلما أفضل  مبنية أساساً على التوقعات واالفتراضاتان هذه 
ديالت كافة التع تعكس وجزةالفعلية قد تختلف بالنهاية من تلك التقديرات وفي رأي اإلدارة فإن القوائم المالية األولية الم

ن إ دل.شكل عاب(التي تتضمن التعديالت العادية المتكررة) الضرورية لعرض نتائج العمليات للفترة األولية المعروضة 
  .نتائجها السنوية المالية ل صحيحاالنتائج األولية للشركة قد ال تشكل مؤشراً 

  
  ديسمبر. ٣١تتبع الشركة السنة المالية المنتهية في 

 

إلى  ذه االرقامقريب هتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللایر السعودي بإعتباره العملة التشغيلية للشركة وتم ت

  اقرب ألف مالم يذكر خالف ذلك.



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

١١ 

  المحاسبية الهامة (تتمة)     السياسات اساس االعداد و  . ٢
 

  أسس العرض (تتمة) ) أ(
 ً  ات التأمينن عمليملعربية السعودية، فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لكل لمتطلبات نظام التأمين في المملكة ا وفقا

 ساهمينيات المالموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمل ة وحق ملكية كافةيان الحيازة المادوعمليات والمساهمين. 

اط اب النشطين في دفاتر حستسجل اإليرادات والمصروفات العادية بشكل واضح ألي من النشاو الشركة محتفظ بها لدى

  أساس توزيع المصروفات من العمليات المشتركة فتحدده اإلدارة ومجلس اإلدارة.المعني. 
  من عمليات التأمين يتم توزيعه كالتالي : تجوفقاً للنظام األساسي للشركة فإن الفائض النا

  
 

  ٪٩٠ المساهمون                                                       
  ٪١٠حملة الوثائق                                                                

                                                                             ١٠٠٪   
 

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

  

  
 ً  حصول على موافقةعلى الشركة النبغي يالتنفيذية،  الالئحةمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)  من) ٧٠للمادة ( طبقا

ً للمعايي واحدآن وثائق التأمين في حملة مباشرة إلى التأمين قبل توزيع فائض حملة وثائق ساما  قبل  ر المقررة منطبقا
يع في وقت تسوية حساب التوزتاريخه حتى مدفوع والمفعول  ساريعقد العمالء يكون شريطة أن مجلس إدارتها 

  التعاوني.
 

الية بات المجميع الموجودات والمطلو تعرض الشركة قائمة المركز المالي األولية على نطاق واسع من أجل السيولة.
نى لي خالل إثالتوا  ا علىيتم إستردادها وسدادهأن بإستثناء اإلستثمارات  المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق من المتوقع 

  .عشر شهراً بعد تاريخ القوائم المالية األولية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

١٢ 

  اساس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)     .٢
     

  كةوالتفسيرات الجديدة والمعدلة، المطبقة بواسطة الشر الدولية للتقارير المالية المعايير(ب) 
 

المحاسبة  لس معايير، والتي تم إصدارها من قبل مجالقائمة للمعايير التاليةو المعدلة يير الجديدة اعتمدت الشركة المعا
  م:٢٠١٦ يناير ١طبيق األولي في الت بتاريخ الدولية 

  
 البيان المعيار/ التفسير

ل على محاسبة الحصو – 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 و  ١٦الدولي رقم  المحاسبة معيار

  المقبولة لإلستهالك واإلطفاء
لقوائم طريقة حقوق الملكية في ا ٢٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   ٢٧الدولي رقم  حاسبةالم معيار

  المالية المنفصلة
 ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

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

مشروع المستثمر وشركته الشقيقة أو البين الموجودات بيع أو مساهمة  ٢٨ رقم
  .المشترك

  مبادرة اإلفصاح ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   ١الدولي رقم  المحاسبة معيار
تات الزراعة : النبا ٤١ورقم  ١٦الدولي رقم  المحاسبة معيارتعديالت على   ٤١ورقم  ١٦الدولي رقم  المحاسبة معيار

  المنتجة.
م ورق ١٠ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

  ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٢
ر ومعيا ١٢ورقم  ١٠ المعيار الدولي للتقارير المالية رقمتعديالت علي 

  التوحيد . تطبيق استثناء ٢٨المحاسبة الدولي رقم 
 ٧ ورقم ٥ لمالية رقمالمعيار الدولي للتقارير ا

  ٣٤ورقم  ١٩ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
  

  .٢٠١٤ -٢٠١٢التحسينات السنوية علي المعايير الدولية للتقارير المالية 
  

على هذه  ريجوهثير تطبيق المعايير والتفسيرات المطبقة على الشركة الجديدة والمعدلة ذات الصلة لن يكون لها أي تأإن 
  ألولية الموجزة.القوائم المالية ا

  
  (ج) المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد 

 
ر القائمة ناه. تظهللشركة مدرجة أد األولية الموجزة حتى تاريخ صدور القوائم الماليةتفعل المعايير الصادرة والتي لم 

ع لشركة إتباعتزم االمستقبل. تالمعايير والتفسيرات الصادرة والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في 
  هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

 تاريخ التفعيل البيان المعيار/ التفسير

اإلعتراف  ١٢رقم  ةمعيار المحاسبة الدوليتعديالت على   ١٢رقم  ةمعيار المحاسبة الدولي
 ٢٠١٧يناير  ١  للخسائر الغير محققة.أصل ضريبة الدخل ب

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

  ٢٠١٨يناير  ١  األدوات المالية.  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ٢٠١٨يناير  ١  اإليرادات من عقود العمالء  ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  ٢٠١٩يناير  ١  اإليجارات   ١٦مالية رقم المعيار الدولي التقارير ال
  .ية للشركةالتعديالت أو التفاسير المذكورة أعاله على القوائم المالأو  الشركة حالياً بتقييم تأثير المعاييرتقوم 



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

١٣ 

  النقد وما في حكمه  . ٣
 

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦ يونيو ٣٠  
  ( مدققة)  (غير مدققة) 
  ) (ألف لایر سعودي  (ألف لایر سعودي)  

      عمليات التأمين

 ٢٬٦٩١ ٣٩٬٢٩٩  لدى البنوكو نقد في الصندوق

      عمليات المساهمين
  ٨  ٨  نقد لدى البنوك

  
  ودائع ألجل  . ٤

 

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦ يونيو ٣٠  
  ( مدققة)  (غير مدققة)  
  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  

      عمليات التأمين
  ١٠٬٩٦٢  ١٤٬٤٧١  ودائع ألجل

  
قها ما بين استحقادة مباللایر السعودي ويكون  مسجلةهذه الودائع ألجل . الودائع ألجل لدى البنوك التجاريةتم اإلحتفاظ بي

ريخ عادلة في تاقيمتها اللمعقولة وتقريبية القيمة الدفترية لهذه الودائع ألجل . أشهر وأقل من اثني عشر شهراً  أكثر من ثالثة
  إعداد التقارير.

  ، صافيمدينة تأمين ذمم أقساط . ٥
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦ يونيو ٣٠  
  ( مدققة)  (غير مدققة)  
  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  
      

 ٤٢٬٩٠٠ ٧٢٬١٣٩  من حملة الوثائق مستحق

  جهات ذات عالقة  – من حملة الوثائق مستحق
  ٣٢٬٧٠٧  ٤٤٬٣٦٥  )٩ ( ايضاح

  )١٥٬٨٣٥(  )١٧٬٣٨٦(  حصيلهامشكوك في ت ذمم اقساط تأمين مدينةمخصص 

  ٥٩٬٧٧٢ ٩٩٬١١٨ 

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

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦ يونيو ٣٠ 
  (غير مدققة) 

 ألف لایر سـعودي
  (مدققة) 
 ألف لایر سـعودي 

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

  -  ١٬٥٥١  رة / السنةمخصص خالل الفت

  )٦٬٩٦٣(  -  خالل الفترة / السنة عكس المخصص 

  )٣٬١٧٤(  -  ديون تم شطبها 

ً  إستعادة ديون تم شطبها  ٣٬٣١٩ -  خالل الفترة / السنة مسبقا

 ١٥٬٨٣٥ ١٧٬٣٨٦ الرصيد في نهاية  الفترة / السنة

      



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

١٤ 

   ستثماراتاإل . ٦
  

   الدخل من خالل قائمة العادلة بالقيمةأ )  إستثمارات 
  

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

 أشهر ستةال لفترة 
  يونيو ٣٠المنتهية في 

 م٢٠١٦

ي فـ ةللسنة المنتهي
  ديسمبر ٣١

 م٢٠١٥
  (غير مدققة) 

 ألف لایر سـعودي
  (مدققة)

 ألف لایر سـعودي
  

 ٨٥٬٤٨٤ ١٥٩٬١٣٧ السنةالرصيد في بداية الفترة / 
 ٢٬٩٦٤ ٩٤١ لإلستثمارات في القيمة العادلة اتالتغير

 ١٤٠٬٠٦٨ ٢٠٬٣٣١  خالل الفترة / السنة مشتريات
 )٦٩٬٣٧٩( )٣٬٢٥٦(  إستبعادات خالل الفترة / السنة

 ١٥٩٬١٣٧ ١٧٧٬١٥٣ الفترة / السنةالرصيد في نهاية 

  
  المساهمينعمليات 

          الدخل كما يلي:قائمة  من خاللالعادلة  القيمةبالحركة في حساب إستثمارات 
                                                                                               

أشهر  الستة لفترة  
يونيو  ٣٠المنتهية في 

 م٢٠١٦

ي فـ ةللسنة المنتهي
  ديسمبر ٣١

 م٢٠١٥
 (مدققة)  مدققة) (غير 
 ألف لایر سعودي  سعوديألف لایر 
  

 ١٤٬٠٧٢ ١٤١٬٦٨٤ الرصيد في بداية الفترة / السنة
  ١٦٦٬١٢٦  -  خالل الفترة / السنة مشتريات

  )٤٠٬٠٠٠(  -  إستبعادات خالل الفترة / السنة
 ١٬٤٨٦ ٥٢٩ لإلستثماراتفي القيمة العادلة  اتالتغير

 ١٤١٬٦٨٤ ١٤٢٬٢١٣ الفترة / السنةالرصيد في نهاية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

١٥ 

  )(تتمة اإلستثمارات  .٦
  

   ب )  إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
  

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

أشهر  الستة لفترة 
 ٣٠المنتهية في 

 م٢٠١٦ يونيو

 في   ةللسنة المنتهي
  ديسمبر ٣١

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

 ٣٠٬٦٤١ ٣٦٬١٠٠ الفترة / السنةبداية  الرصيد في
 ٥٬٥٨٦ -  خالل الفترة / السنة مشتريات

 )١٢٧( )٧٦( خالل الفترة / السنة أالمطف

 ٣٦٬١٠٠ ٣٦٬٠٢٤ نهاية الفترة / السنة الرصيد في

  
  عمليات المساهمين

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

                          

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

الستة أشهر  لفترة 
 ٣٠المنتهية في 

 م٢٠١٦يونيو 

 ة في  للسنة المنتهي
  ديسمبر ٣١

 م٢٠١٥
 (مدققة)  مدققة) (غير  
 ألف لایر سعودي وديألف لایر سع 

 - ١٠٬١٤٧ الفترة / السنةالرصيد في بداية 
 ١٠٬٢١١ -  مشتريات خالل الفترة / السنة

 )٦٤( )٥٤( خالل الفترة / السنة أالمطف

 ١٠٬١٤٧ ١٠٬٠٩٣ الفترة / السنة الرصيد في نهاية



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

١٦ 

  اإلستثمارات (تتمة)  .٦
  

  ج )  استثمارات متاحة للبيع 
  

  عمليات المساهمين
  فيما يلي الحركة على اإلستثمارات المتاحة للبيع:

  
  المنتهية في أشهر  ستةاللفترة 

 اإلجمالي مدرجةغير  اوراق ماليةدرجةم اوراق مالية (غير مدققة)م ٢٠١٦ يونيو ٣٠
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي  سعوديألف لایر 

    
 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ - الرصيد في بداية الفترة 

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ - الفترة الرصيد في نهاية 

 
  

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

    
 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ -  السنةالرصيد في بداية 

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ -  السنةالرصيد في نهاية 

  
 ١٬٩٢٣: م٢٠١٥ر ديسمب ٣١ألف لایر سعودي ( ١٬٩٢٣ درجةالغير م المتاحة للبيعتبلغ القيمة الدفترية لالوراق المالية  )أ

ق وجود اسوا ليه وعدمقيمتها العادلة بشكل يعتمد عإلى  لالوصو نه ال يمكنألوذلك  بالتكلفة ألف لایر سعودي) تم تقييمها
  يتم تداول االدوات المالية المماثلة لها.

  
  مطالبات تحت التسوية، صافي . ٧

  

  م٢٠١٦  يونيو ٣٠ 
 (غير مدققة)

  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١
 (مدققة) 

 )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( 

 ١٣٬٧٦٦ ١٨٬٥٩٢ إجمالي مطالبات تحت التسوية

 ٨٤٬٣٤١ ٩٦٬١٧٤ متكبد وغير مبلغ عنه  إحتياطياف إليه: يض

 ٩٨٬١٠٧ ١١٤٬٧٦٦ 

      
  )٧٬٤٠٨(  )٦٬١٧٣(  ناقصاً: حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات تحت التسوية

  ٩٠٬٦٩٩  ١٠٨٬٥٩٣  صافي المطالبات تحت التسوية

 

 

 

  

  

  



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

١٧ 

  لزكاةا . ٨
 الستة فترةل قةن حركة مخصص الزكاة المستحإ دارة.قبل اإلن أفضل التقديرات م ساسأيتم احتساب الزكاة المستحقة على 

  كما يلي: م٢٠١٥ديسمبر  ٣١والسنة المنتهية في  م٢٠١٦ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في 
  
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠ 

 (غير مدققة)

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 (مدققة)

  )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( 

   

 ٣٬١٠٨ ٤٬٣٠٨ ة في بداية الفترة / السنالرصيد 

 ١٬٢٠٠ ٢٬٥٠٠ المكون خالل الفترة / السنة 

 ٤٬٣٠٨ ٦٬٨٠٨ في نهاية الفترة / السنةالرصيد 

  

  الوضع الزكوي:
  

ديسمبر  ٣١ المنتهية في سنواتلو ل م٢٠٠٨ديسمبر  ٣١ الى م٢٠٠٧مايو  ١٦قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن الفترة األولى من 

ى  م٢٠٠٩ ى  م٢٠١٤إل لت عل هادة وحص دةش اة مقي ي  .زك ة ف نة المنتهي وي للس ا الزك ركة إقراراه دمت الش مب ٣١ق م  ٢٠١٥ر ديس

  . ومازال قيد النظر من قبل مصلحة الزكاة وضريبة الدخل

  

غ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١م الى ٢٠٠٧مايو  ١٦الدخل بالمطالبة بزكاة إضافية للفترة من ضريبة قامت مصلحة الزكاة و ف  ٦١٩ م بمبل أل

تم. إعترضت الشركة على هذه المطالبة وتعتقد اإلدارة أن نتيجة اإلعتراض ستكون في صالح الشركة. لایر سعودي د  لم ي  استالمبع

نة م. ٢٠١٣م الى ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ منالمنتهية  للسنوات كويالز الربط اة ،م٢٠١٣في س دخوضريبة  اصدرت مصلحة الزك ل ال

ت ارات والودائع النظاميةاالستثمولم تسمح بخصم  م ،٢٠١١لسنة  مبدئي ربط اة إضافية من الوعاء الزكوي وطالب ة  بزك  ١٫٣بقيم

را الدخلضريبة على الربط المبدئي لدى مصلحة الزكاة و لایر سعودي. إعترضت الشركة مليون ة اإلعت كون يض سوتعتقد أن نتيج

   .هافي صالح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

١٨ 

   ذات عالقة واألرصدة اتمع جهمعامالت    . ٩
  

  التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة: الجوهريةمعامالت فيما يلي ال

  طبيعة المعاملة  العالقة الجهة ذات

  مبلغ المعاملة

      المنتهية في أشهر الستةلفترة 

    

 يونيو ٣٠

  م٢٠١٦

 يونيو ٣٠

  م٢٠١٥

 ٣٠الرصيد في 

  م٢٠١٦ يونيو

 ٣١الرصيد في 

  م٢٠١٥ديسمبر 

  (مدققة)  دققة)(غير م  مدققة)غير (  (غير مدققة)    

  سعودي لایرألف   سعودي لایر ألف  سعودي لایر ألف  سعودي لایر ألف    

            أ) عمليــات  التأمين

ذات عالقة لموظفي  جهات

        اإلدارة العليا

 ٣٢٬٧٠٧ ٤٤٬٣٦٥ ٨٩٬٦١٣ ٦٢٬٠٠٧  وثائق تأمين مكتتبة  (شقيقة) شركة تأجير

 - ٨٩ ٢٥٦ ١٤٥  وثائق تأمين مكتتبة  مجلس اإلدارة رئيس

 - ٦٠٨ ٥٦١ ٦٠٨  وثائق تأمين مكتتبة  العالمية رصدشركة 

 - - ٢٧٧ -  وثائق تأمين مكتتبة مؤسسة التكنولوجيا

 ٨٢ ٥١٣ ١٬٢٤٦ ١٬٧٥٥  وثائق تأمين مكتتبة  شركة مجموعة  الفردوس

            

 )١٬٥١١( )١٬٥٢٢( ١١٨  ١٥٦  مزايا طويلة األجل  موظفي اإلدارة العليا

 ١٣٢ ٢٠٠ ٢٬٢٧٩ ٢٬٨٨٧  جلمزايا قصيرة األ  

           لمساهمين) عمليــات  اب

 - - ٤٣ ٦٠  مكافآت  أعضاء مجلس اإلدارة

 - - ٩٥ ١١  مكافآت لجانأعضاء 

  
لفترة ادة نهاية ذات العالقة من قبل إدارة الشركة. يتم اإلفصاح عن أرص الجهاتالمعامالت مع شروط تمت الموافقة على 
  العالقة في قائمة المركز المالي األولية. ذات الجهاتمن المعامالت مع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

١٩ 

  
  معلومات قطاعية .١٠

  
طاعات الثة قثتتم مراقبة العمليات على  تمت جميع عمليات التأمين في المملكة العربية السعودية. ألغراض إدارية ،

ال  ل القطاع. أصوتثماراتاإلس وإيرادات اإلدارية و العمومية مات القطاعية ال تتضمن المصروفات. إن المعلورئيسية
مستحق ن، يدي التأميالذمم المدينة لمعصافي صافي أقساط التأمين المدينة،  الودائع ألجل، تحتوي على النقد وما في حكمه،

ً من عمليات المساهمين،   عالقة،ات ذ جهاتالمدينة األخرى، المبالغ المستحقة من  والذممالمبالغ المدفوعة مقدما
الذمم  لوثائق،مطلوبات القطاع ال تحتوي على مطالبات حملة ا ثاث، التجهيزات والمعدات المكتبية.اإلستثمارات، واأل

 ةهاية الخدمنالمساهمين و مكافأت عمليات إلى ، مستحق ئنة األخرىالذمم الداالمستحقات والدائنة لمعيدي التأمين، 
ا مدارة مع الإمن قبل  علومات القطاعية تمت الموافقه عليهالشركة، فإن الملتمشياً مع سياسة التقارير الداخلية  .للموظفين

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

  طبي
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
ألف لایر 
  سعودي

  المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 
  غير مدققة –م ٢٠١٦يونيو  ٣٠

        

         
 ١٤١٬٤٨٨ ٣٬٢١٣ ١٣٠٬٠٣٤ ٨٬٢٤١  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )١٬٩٢٢( )١٬٩٢٢( - -  المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 )٣٬٨٨٣( )٢٦٧( )٣٬٦١٦( -  فائض خسارة أقساط تأمين ناقصاً: 

 ١٣٥٬٦٨٣ ١٬٠٢٤ ١٢٦٬٤١٨ ٨٬٢٤١  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 )٣٦٬١٠٢( )٩٦( )٣٤٬٦٦٤( )١٬٣٤٢(  يرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبةالتغ

 ٩٩٬٥٨١ ٩٢٨ ٩١٬٧٥٤ ٦٬٨٩٩  صافي أقساط التأمين المكتسبة

          

 ٧٩٥ ٧٩٥ - -  العموالت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 ١٠٠٬٣٧٦ ١٬٧٢٣ ٩١٬٧٥٤ ٦٬٨٩٩  صافي اإليرادات

 ٦٨٬٣٥٠ ٢٬٠١٧ ٦١٬٤٧٩ ٤٬٨٥٤  إجمالي المطالبات المدفوعة

 )١٬٣٩٨( )١٬٣٩٨( - -  ناقصاً: حصة معيدي التأمين

 ٦٦٬٩٥٢ ٦١٩ ٦١٬٤٧٩ ٤٬٨٥٤  صافي المطالبات المدفوعة

 ١٢٬٨٥٨ )٨٦٧( ١٤٬١٥٢ )٤٢٧(  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ٧٩٬٨١٠ )٢٤٨( ٧٥٬٦٣١ ٤٬٤٢٧  صافي المطالبات المتكبدة

      

 ٣٬٦٢٣ ٣٤٩ ٢٬٩٥١ ٣٢٣  مصاريف عمولة

 ٢٬٣١٠ ٥٨ ١٬٦٨٠ ٥٧٢  مصاريف تشغيلية أخرى

 ٨٥٬٧٤٣ ١٥٩ ٨٠٬٢٦٢ ٥٬٣٢٢  والمصروفات صافي التكاليف

 ١٤٬٦٣٣ ١٬٥٦٤ ١١٬٤٩٢ ١٬٥٧٧  التأمين عملياتصافي نتائج 

 )١٣٬٤٧٩(     مصاريف عمومية وإدارية

  )١٬١٥٦(     مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 ٩٩٩     إيرادات إستثمارات

 ٨٣٢     إيرادات أخرى غير موزعة

 ١٬٨٢٩     من عمليات التأمينالفائض 



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

٢٠ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١٠
  
  

  طبي
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
ألف لایر 
  سعودي

  المنتهية في الستة أشهر لفترة 
  م ٢٠١٦يونيو  ٣٠

        

         
 ٢٨٣٬٢٠٥ ١٠٬٥٥٩ ٢٥٣٬٦٢٣ ١٩٬٠٢٣  أمين المكتتبةإجمالي أقساط الت

 )٦٬٩٥١( )٦٬٩٥١( - -  المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 )٦٬٧٥١( )٥٥٤( )٥٬٨٣١( )٣٦٦(  فائض خسارة أقساط تأمين ناقصاً: 

 ٢٦٩٬٥٠٣ ٣٬٠٥٤ ٢٤٧٬٧٩٢ ١٨٬٦٥٧  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 )٧٥٬٠٧٣( )١٬١٨٦( )٦٩٬٠٧٠( )٤٬٨١٧(  المكتسبةالتغيرات في صافي أقساط التأمين غير 

 ١٩٤٬٤٣٠ ١٬٨٦٨ ١٧٨٬٧٢٢ ١٣٬٨٤٠  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 ١٬٧٣٠ ١٬٧٣٠  - -  العموالت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 ٦٠١ - ٦٠١ -  إيرادات إكتتاب أخرى

 ١٩٦٬٧٦١ ٣٬٥٩٨ ١٧٩٬٣٢٣ ١٣٬٨٤٠  صافي اإليرادات

 ١٤٠٬٤٤٤ ٣٬٦٠٧ ١٢٧٬٦٠٣ ٩٬٢٣٤  مدفوعةإجمالي المطالبات ال

 )٢٬٧٢٣( )٢٬٧٢٣( - -  ناقصاً: حصة معيدي التأمين

 ١٣٧٬٧٢١ ٨٨٤ ١٢٧٬٦٠٣ ٩٬٢٣٤  صافي المطالبات المدفوعة

 ١٧٬٨٩٤ )٤٩( ١٧٬٤٦٥ ٤٧٨  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ١٥٥٬٦١٥ ٨٣٥ ١٤٥٬٠٦٨ ٩٬٧١٢  صافي المطالبات المتكبدة

 ٦٬٧٤٨ ٦٦١ ٥٬٤٢١ ٦٦٦  مصاريف عمولة

 ٤٬٩٤٩ ١٥٤ ٣٬٤٨٩ ١٬٣٠٦  مصاريف تشغيلية أخرى

 ١٦٧٬٣١٢ ١٬٦٥٠ ١٥٣٬٩٧٨ ١١٬٦٨٤  والمصروفات صافي التكاليف

 ٢٩٬٤٤٩ ١٬٩٤٨ ٢٥٬٣٤٥ ٢٬١٥٦  التأمين عملياتصافي نتائج 
 )٢٤٬٧٣٦(     عمومية وإداريةمصاريف 

 )١٬٦٣١(     مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 ١٬٩٦٥     تثماراتإيرادات إس

 ٨٣٣     إيرادات أخرى غير موزعة

 ٥٬٨٨٠     من عمليات التأمينالفائض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

٢١ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١٠
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طبي  

ألف لایر 

  سعودي

  مركبات

ألف لایر 

  سعودي

  أخرى

ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي

ألف لایر 

  سعودي

          م ٢٠١٦يونيو  ٣٠كما في 

          ينموجودات عمليات التأم

 ٥٬٩١٨ ٥٬٩١٨ - -  حصة معيدي التأمين في األقساط غير المكتسبة

 ٦٬١٧٣ ٦٬١٧٣ - -  حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية

 ٨٬٦٤١ ٦١٤ ٧٬٤٠٧ ٦٢٠  تكاليف استحواذ وثائق مؤجلة

 ٣٨٦٬١٦٧     موجودات غير موزعة

 ٤٠٦٬٨٩٩     موجودات عمليات التأمين مجموع

          

      بات عمليات التأمينمطلو

 ٢٤٧٬٠٧٥ ٨٬٥٤٧ ٢٢٣٬٠٠٣ ١٥٬٥٢٥  أقساط تأمين غير مكتسبة

 ١١٤٬٧٦٦ ٩٬٧٧٢ ٩٨٬٨٠٦ ٦٬١٨٨  مطالبات تحت التسوية

 ١٬٦٢٧ ١٬٦٢٧ - -  دخل عموالت غير مكتسبة

 ٢٬٥٨٤ ٢٧ ١٬٠٧٩ ١٬٤٧٨  عجز األقساطمخصص 

 ٤٠٬٨٤٧     مطلوبات غير موزعة والفائض

 ٤٠٦٬٨٩٩     ائض عمليات التأمينمطلوبات وف مجموع



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

٢٢ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١٠
  
  
  

  طبي
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
ألف لایر 

  سعودي
  المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 

   م٢٠١٥يونيو  ٣٠
        

          
 ١١٣٬٠٨٩ ٤٬٨٧٩ ٩٨٬٤٠٠ ٩٬٨١٠  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (٣٬٤٥٧) (٣٬٤٥٧) - -  المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 (٢٬٨٢٨) (٢٢٨) (٢٬٦٠٠) -  فائض خسارة أقساط تأمين ناقصاً: 

 ١٠٦٬٨٠٤ ١٬١٩٤ ٩٥٬٨٠٠ ٩٬٨١٠  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (٢٣٬٨٦٠) (٢٠٣) (٢٢٬٩١٥) (٧٤٢)  التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٨٢٬٩٤٤ ٩٩١ ٧٢٬٨٨٥ ٩٬٠٦٨  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 ١٬٠٥٠ ١٬٠٥٠ - -  العموالت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 ٨٣٬٩٩٤ ٢٬٠٤١ ٧٢٬٨٨٥ ٩٬٠٦٨  صافي اإليرادات

 ٧١٬٨١٨ ٤٠٢ ٦٥٬٨١٦ ٥٬٦٠٠  إجمالي المطالبات المدفوعة

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

 ٧١٬٥٤٢ ١٢٦ ٦٥٬٨١٦ ٥٬٦٠٠  ي المطالبات المدفوعةصاف

 (٣٬٨٨١) (٦١) (٣٬٤٣٠) (٣٩٠)  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ٦٧٬٦٦١ ٦٥ ٦٢٬٣٨٦ ٥٬٢١٠  صافي المطالبات المتكبدة

 ٢٬٨٣٨ ٣٤٣ ٢٬٠٦٠ ٤٣٥  تكاليف استحواذ وثائق

 ٢٬٣٩٠ ٤٥ ١٬٥٣١ ٨١٤  مصاريف تشغيلية أخرى

 ٧٢٬٨٨٩ ٤٥٣ ٦٥٬٩٧٧ ٦٬٤٥٩  صروفاتوالم صافي التكاليف

 ١١٬١٠٥ ١٬٥٨٨ ٦٬٩٠٨ ٢٬٦٠٩  التأمين عملياتصافي نتائج 
 (١٠٬٥٨٦)     مصاريف غير موزعة

 ٤٨١     إيرادات أخرى غير موزعة
 ١٬٠٤٧     إيرادات إستثمارات

 ٢٬٠٤٧     من عمليات التأمينالفائض 

  
  
 
 
 
 
 
 
 



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

٢٣ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١٠
  
  

  طبي
لایر ألف 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
ألف لایر 

  سعودي
  المنتهية في الستة أشهر لفترة 

   م٢٠١٥يونيو  ٣٠
        

          
 ٢٢٦٬٧٧٠ ١٢٬٩٣٥ ١٩٣٬٤٠٩ ٢٠٬٤٢٦  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (٨٬٩٨٣) (٨٬٩٠٩) (٧٤) -  المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 (٤٬١٠٢) (٤٥٦) (٣٬١٥٨) (٤٨٨)  فائض خسارة أقساط تأمين قصاً: نا

 ٢١٣٬٦٨٥ ٣٬٥٧٠ ١٩٠٬١٧٧ ١٩٬٩٣٨  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (٥٠٬٤٩٦) (٢٤٧) (٤٧٬٨٧١) (٢٬٣٧٨)  التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ١٦٣٬١٨٩ ٣٬٣٢٣ ١٤٢٬٣٠٦ ١٧٬٥٦٠  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 ١٬٧٣٤ ١٬٦٤٦ ٨٨ -  العموالت المكتسبة من إعادة التأمين صافي

 ١٦٤٬٩٢٣ ٤٬٩٦٩ ١٤٢٬٣٩٤ ١٧٬٥٦٠  صافي اإليرادات

 ١٣٦٬٩١٣ ١٬٨٠٧ ١٢٣٬٨٢٧ ١١٬٢٧٩  إجمالي المطالبات المدفوعة

 (١٬٢٩٣) (١٬٣٤٣) (١) ٥١  ناقصاً: حصة معيدي التأمين

 ١٣٥٬٦٢٠ ٤٦٤ ١٢٣٬٨٢٦ ١١٬٣٣٠  صافي المطالبات المدفوعة

 (٢٬٠٣٢) (٢٩) (١٬٢٤٠) (٧٦٣)  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ١٣٣٬٥٨٨ ٤٣٥ ١٢٢٬٥٨٦ ١٠٬٥٦٧  صافي المطالبات المتكبدة

 ٥٬٥٩٥ ٥٦٥ ٤٬١٤٨ ٨٨٢  تكاليف استحواذ وثائق

 ٤٬٢٧٨ ٨٥ ٢٬٦٦٩ ١٬٥٢٤  مصاريف تشغيلية أخرى

 ١٤٣٬٤٦١ ١٬٠٨٥ ١٢٩٬٤٠٣ ١٢٬٩٧٣  والمصروفات صافي التكاليف

 ٢١٬٤٦٢ ٣٬٨٨٤ ١٢٬٩٩١ ٤٬٥٨٧  التأمين عملياتفي نتائج صا
 (٢٠٬٠٠٧)     مصاريف غير موزعة

 ٤٨٣     إيرادات أخرى غير موزعة
 ٢٬٨٠٩     إيرادات إستثمارات

 ٤٬٧٤٧     من عمليات التأمينالفائض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

٢٤ 

  معلومات قطاعية (تتمة).   ١٠
  

  طبي  
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  ديسعو

  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     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 - -  دخل عموالت غير مكتسبة

 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 لألدوات المالية .١١
  

  .ياسفي تاريخ القالقيمة العادلة هي سعر يتم استالمه من بيع األصل أو تحويل  اإللتزام  بين مشاركة السوق 
  

ف عن ريخ اإلستحقاق التختلباستثناء اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تا ، لألدوات المالية القيمة العادلة في قائمة المركز المالي
قاق ستحى تاريخ اإلفظ بها حت. القيم العادلة لإلستثمارات المحت الموجزةاألولية القيم الدفترية والتي تتضمن في القوائم المالية 

  جوهري عن قيمتها الدفترية.اليتوقع ان يكون هناك اختالف 
  

  التالي لها: الهرمي التسلسلتحديد القيمة العادلة و
  

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

  .)صفقة ( بدون تعديل أوإعادة موجودات ومطلوبات مماثلةاسواق نشطة لفي  االسعار المتداولة:  ١المستوى 
  

 افةشأنها تبني كباخرى تقييم اساليب  أو مماثلة مالية اسواق نشطة لموجودات ومطلوباتفي  االسعار المتداولة:  ٢المستوى 
  .معطيات االسواق المكلف ادراكهاتعتمد على  الهامةالمدخالت 

  
  .ها ال يبنى أي مدخل هام على معطيات االسواق الممكن مالحظتهالن اجالتي مالتقييم  اساليب: ٣المستوى 

  
  
  

  



  شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  (شركة مساهمة سـعودية)

      )غير المدققة (إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة 

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي والستة أشهر الثالثة أشهر لفترتي
 

٢٥ 

  (تتمة) القيمة العادلة لألدوات المالية  .١١
  

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

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
          األصول المالية

من ة العادلبالقيمة  كإستثماراتاألصول المالية المحتفظ بها 
 ١٧٧٬١٥٣ - ١٧٧٬١٥٣ - عمليات التأمين–قائمة الدخل خالل

 منة العادل بالقيمة كإستثماراتاألصول المالية المحتفظ بها 
 ١٤٢٬٢١٣ - ١٤٢٬٢١٣ - عمليات المساهمين–قائمة الدخل خالل

 ٣١٩٬٣٦٦ - ٣١٩٬٣٦٦ - 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–قائمة الدخل خالل

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

  
تهية هاية الفترة المننصول كما في لإلستثمارات التجارية باإلعتماد على صافي قيمة األ ٢تحدد الشركة القيمة العادلة للمستوى 

  بالتقرير.
  
  

  السهم يةربح .١٢
  

  ترة.لفل ائمةالمصدرة والقعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم  للفترة الدخلالسهم للفترة بقسمة صافي  يةتم إحتساب ربح
  
  
  اعتماد مجلس اإلدارة .١٣

  
  م.٢٠١٦يوليو  ٢١ هـ، الموافق١٤٣٧شوال  ١٦بتاريخ مجلس اإلدارة  قبل أعتمدت هذه القوائم المالية األولية من


