






















 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

 إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۱۰ 
 

 التنظـــيم واألنشـطة الرئيسـية - ۱
     

، شركة مساهمة سعودية، مسجلة ")("الشركة )سابقاً  (شركة اياك السعودية للتأمين شركة سالمة للتأمين التعاوني
ربيع الثاني  ۲۹/ ق بتاريخ ۱۱۲۱في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 

م، تم ۲۰۱۲يونيو  ۲۳بموجب قرار المساهمين الصادر بتاريخ خالل العام السابق و .)م۲۰۰۷مايو  ۱٦(الموافق 
" السعودية للتأمين التعاوني. وقد ياك إللتأمين التعاوني بدال من شركة " تغير اسم الشركة ليصبح شركة سالمة 

بموجب  ةالشركة مسجلة بمدينة جد م.۲۰۱۲الرسمية إلجراء التعديل باالسم خالل عام  القانونية المعامالتنتهت إ
 م). ۲۰۰۷ مايو ۲۳هـ (الموافق ۱٤۲۸جمادى األول  ٦بتاريخ  ٤۰۳۰۱٦۹٦٦۱السجل التجاري رقم 

 
 :عنوان الشركة المسجل هو

 عمارة بن حمران –شارع األمير محمد بن عبدالعزيز 
 ۲۱۳۳۲ ةجد ۱۲۲۳۹۲صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية
 

تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودية. تم 
 بدأت الشركة في مزاولة أعمالها  .م۲۰۰۷مايو  ۲۳سوق المال السعودي " تداول " في  ادراج الشركة في

 .قبل الطرح العام ومن مساهمين سعوديينم. الشركة مملوكة بالكامل من ۲۰۰۸ يناير ۱في 
 

 السياسات المحاسبية الهامة      - ۲
 

 (أ) أسس العرض ۲
إن المتعلق بالتقارير المالية األولية.  ۳٤وفقاً لمعيار المحاسبة رقم تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة 

م ۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰أشهر المنتهية في تاريخ  التسعةر و هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترتي الثالثة أشه
يجب أن تقرأ مقرونة ة السنوية ولذلك ال تشمل كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالي) "الفترة"(

 . م۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱مع القوائم المالية المراجعة للشركة كما في 
هي وفقاً للمعايير لسياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة إلعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة اإن 

 دامها إلعداد القوائم المالية السنوية. مع تلك التي يتم استخالدولية للتقارير المالية والمتوافقة 
 

إن إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب إستخدام تقديرات 
وإفتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات 

يخ القوائم المالية األولية الموجزة ومبالغ اإليرادات والمصروفات المصرح عنها خالل الطارئة إن وجدت في تار
على الرغم من ان هذه التقديرات واألحكام مبنية أساساً على ما أفضل لدى األدارة  ،فترة التقارير المالية األولية

نهاية من تلك التقديرات وفي رأي اإلدارة من علم بالتصرفات واألحداث الحالية إال أن النتائج الفعلية قد تختلف بال
فإن القوائم المالية األولية الموجزة تعكس كافة التعديالت (التي تتضمن التعديالت العادية المتكررة) الضرورية 

ن النتائج األولية للشركة قد ال تشكل مؤشراً دقيقاً إ لعرض نتائج العمليات للفترة األولية المعروضة بشكل عادل.
 ائجها السنوية المالية الكاملة.على نت

 
 ديسمبر. ۳۱الشركة في من قبل تنتهي السنة المالية المتبعة 

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

 . ما لم يرد خالف ذلك أقرب ألف



 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۱۱ 
 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)      - ۲
 

 (أ) أسس العرض (تتمة)
 

لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية، فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عمليات  وفقاً 
لمتعلقة بعمليات التأمين وعمليات التأمين وعمليات والمساهمين. تحتفظ الشركة فعليا بجميع الموجودات ا

تسجل اإليرادات والمصروفات العادية بشكل واضح ألي من النشاطين في دفاتر حساب النشاط المساهمين. 
 أساس توزيع المصروفات من العمليات المشتركة فتحدده اإلدارة ومجلس اإلدارة.المعني. 

 
 مليات التأمين يتم توزيعه كالتالي :وفقاً للنظام األساسي للشركة فإن الفائض الناشيء من ع

 
 %۹۰المساهمون                                                        
 %۱۰حملة الوثائق                                                                

                                                                             ۱۰۰ % 
 

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

جميع الموجودات والمطلوبات المالية بإستثناء اإلستثمارات  المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق من المتوقع يتم 
 قوائم المالية األولية الموجزة.إستردادها وسدادها على  التوالي خالل إثنى عشر شهراً بعد تاريخ ال

 
 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، المطبقة بواسطة الشركة(ب) 

 إتبعت الشركة والمراجعة على المعايير الحالية التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية:
 

 البيان المعيار/ التفسير
 قروض حكومية  – ۱على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم التعديل  ۱المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 مقاصة األصول والمطلوبات المالية –اإلفصاح  ۷التعديالت لمعيار رقم   ۷المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 القوائم المالية الموحدة ۱۰المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المشتركةالشركات اإلستثمارات في الشركات المنتسبة والمشتركة: الترتيبات  ۱۱ية رقم المعيار الدولي للتقارير المال
 في الشركات األخرى افصاحات الفوائد ۱۲المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 قياس القيمة العادلة ۱۳المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 لتكاليف عند اإلنتاج المرحلي على المعادن السطحية جرد ا  ۲۰تفسير لجنة التقارير المالية رقم 
۱معيار المحاسبة الدولي رقم   عرض القوائم المالية 
۱٦معيار المحاسبة الدولي رقم   تصنيف لخدمة المعدات –ومعدات  ، آالتممتلكات 
۱۹معيار المحاسبة الدولي رقم   تعويض نهاية الخدمة  - ۱۹مراجعة لمعيار المحاسبة الدولي  
۲۷معيار المحاسبة الدولي رقم   القوائم المالية المفصلة 
۲۸معيار المحاسبة الدولي رقم   المشتركةوشركات  المنتسبةاالستثمار في الشركات  
۳۲معيار المحاسبة الدولي رقم   التأثيرات الضريبية لتوزيع أدوات األسهم على المساهمين –األدوات المالية  

 التقارير المالية االولية  ۳٤م معيار المحاسبة الدولي رق
 

إن اعتماد المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات ذات العالقة على الشركة ليس ل�ه أي أث�ر ج�وهري عل�ى ه�ذه الق�وائم 
 المالية األولية الموجزة.



 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۱۲ 
 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)      - ۲
 

 (ج) المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد
حتى تاريخ صدور القوائم المالية للشركة مدرجة أدناه. تظهر القائمة  تفعل بعدعايير الصادرة والتي لم الم

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

 
 تاريخ التفعيل البيان التفسير المعيار/

 ۲۰۱٥يناير  ۱ التصنيف والقياس –األدوات المالية  ۹المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ۲۰۱٤يناير  ۱ القوائم المالية الموحدة ۱۰المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ۲۰۱٤يناير  ۱ أطراف ذات عالقة فيعن الفوائد اإلفصاحات  ۱۲المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ۲۰۱٤يناير  ۱ القوائم المالية المفصلة  ۲۷معيار المحاسبة الدولي رقم 
مقاصة األصول والمطلوبات  – ۳۲التعديالت لمعيار رقم  ۳۲معيار المحاسبة الدولي رقم 

 المالية
 ۲۰۱٤يناير  ۱

سترداد قيمة اإلفصاحات ا – ۳٦التعديالت لمعيار رقم  ۳٦معيار المحاسبة الدولي رقم 
 لألصول غير المالية 

 ۲۰۱٤يناير  ۱

 
 النقد وما في حكمه  - ۳
 

 م۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰ 
 ( مدققة) (غير مدققة) 
   
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
   

   عمليات التأمين
 ۲۰ ٤۱ نقد في الصندوق

 ۳۷،۲٦۹ ۱٦،۳٤٥ نقد لدى البنوك

 ۱٦،۳۸٦ ۳۷،۲۸۹ 
   عمليات المساهمين

 ۱۲،۷٤۹ ٥۰ نقد لدى البنوك
 ٦۲۲ ٦۲٤ استثمار في صندوق مشترك 

 ٦۷٤ ۱۳،۳۷۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۱۳ 
 

 ودائع ألجل  - ٤
 

 م۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰ 
 ( مدققة) (غير مدققة) 
   
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 

   ينعمليات التأم
 ۲۰،٦٤۸ ۲۰،٦٤۸ ودائع ألجل

   عمليات المساهمين
 ۲۰،۰۰۰ ۱۰،۳۰۱ ودائع ألجل

 
استحقاقها مدة باللایر السعودي ويكون  مسجلة ههذه الودائع األجل. الودائع ألجل لدى البنوك التجاريةيتم اإلحتفاظ ب

معقولة وتقريبية لقيمتها ه الودائع األجله القيمة الدفترية لهذ. أشهر وأقل من اثني عشر شهرا ما بين أكثر من ثالثة
 العادلة في تاريخ إعداد التقارير.

 
 ، صافيمدينة ذمم أقساط تأمين - ٥
 

 م۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰ 
 ( مدققة) (غير مدققة) 
   
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
   

 ٥٤،٥۷٤ ٥۳،۹٤٦ مستحقة من حملة الوثائق مبالغ
 ٦،۷۹۷ ۱٤،٦۸۷ )۸أطراف ذات عالقة ( ايضاح  - مستحقة من حملة الوثائق لغمبا

 )۲۷،۰۳۲( )۲۳،٦۳۲( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 ٤٥،۰۰۱ ۳٤،۳۳۹ 

 
 الحركة في مخصص أقساط مدينة مشكوك في تحصيلها كالتالي :

 م۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰ 
 (غير مدققة) 

 ألف لایر سـعودي
 (مدققة)

 ألف لایر سـعودي
 ۲۱،٦۷٤ ۲۷،۰۳۲ الرصيد في بداية الفترة / السنة

 ٥،۳٥۸ ۱،۰۱۱ مخصص اضافي خالل الفترة / السنة
 - )٤،٤۱۱( استبعادات خالل الفترة / السنة 
 ۲۷،۰۳۲ ۲۳،٦۳۲ الرصيد في نهاية  الفترة / السنة

 
 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۱٤ 
 

 استثمارات  - ٦
 

  خالل قائمة الدخلبالقيمة العادلة من أ )  إستثمارات 
 

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

 
أشهر  التسعةلفترة  

 ۳۰المنتهية في 
 م۲۰۱۳ سبتمبر

للسنة المنتهية فـــي 
 ديسمبر ۳۱

 م۲۰۱۲
 (غير مدققة) 

 ديألف لایر سـعو
 (مدققة)

 ألف لایر سـعودي
 ۳،۰۷۷ ۳،۱۳۱ الرصيد في بداية الفترة / السنة

 ٥٤ ٤ التغير في القيمة العادلة 
 - ٤٦،٥۹۱ الفترة / السنةالشراء خالل 

 - )۳،۱۳٥( التخلص خالل الفترة / السنة 
 ۳،۱۳۱ ٤٦،٥۹۱ الرصيد في نهاية  الفترة / السنة

 
 

 عمليات المساهمين
 كالتالي: بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلالحركة في حساب إستثمارات 

                                                                                                      
أشهر  التسعةلفترة  

 في المنتهية
 للسنة المنتهية في

 ديسمبر ۳۱
 
 

م ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰
 مدققة)(غير

  م۲۰۱۲
 (مدققة)

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
 ۳،۲٦۹ ۱۳،۸۷٤ الرصيد في بداية الفترة / السنة

 ۱۰،۰۰۰ ٤،۷۰۰ شراء إستثمارات خالل الفترة / السنة
 - )٤،۲٥۰( خالل الفترة / السنة  التخلص

 ٦۰٥ ٥،٥۰۷ التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات
 ۱۳،۸۷٤ ۱۹،۸۳۱ الرصيد في نهاية  الفترة / السنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۱٥ 
 

 
 استثمارات  ( تتمة) - ٦
 
 

 ب )  إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
 
 

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

                                                                                                         
أشهر  التسعةلفترة  

 المنتهية
 في للسنة المنتهية

 ديسمبر ۳۱
سبتمبر  ۳۰في  

 م۲۰۱۳
 (غير مدققة)

 م۲۰۱۲
 (مدققة)

 ألف لایر سعودي عوديألف لایر س 
 ۱۳،٦۹۷ ۱۳،٦۸٥ الرصيد في بداية  الفترة / السنة

 - ۳،۰۰۰ الشراء خالل الفترة / السنة
 )۱۲( )۲۲( المطفئ خالل الفترة / السنة

 ۱۳،٦۸٥ ۱٦،٦٦۳ الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 
 ت وقيمتها العادلة.يتوقع ان يكون هناك فرق جوهري بين القيمة الدفترية لهذه اإلستثمارا ال
 
 

 عمليات المساهمين
 

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

 ۳۰المنتهية في 
 م۲۰۱۳ سبتمبر

 (غير مدققة)

 للسنة المنتهية في
 ديسمبر ۳۱

 م۲۰۱۲
 (مدققة)

 ألف لایر سعودي ف لایر سعوديأل 
 ۸،۷۲۲ ۳،۷۳۱ الرصيد في بداية  الفترة / السنة

 )٤،۹۸۰( - الفترة / السنة المستحق خالل
 )۱۱( )٦( المطفئ خالل الفترة / السنة

 ۳،۷۳۱ ۳،۷۲٥ الرصيد في نهاية  الفترة / السنة
 
 
 وهري بين القيمة الدفترية لهذه اإلستثمارات وقيمتها العادلة.يتوقع ان يكون هناك فرق ج ال

 
 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۱٦ 
 

 استثمارات  ( تتمة) - ٦
 

 ج )  استثمارات متاحة للبيع 
 

 عمليات المساهمين
 فيما يلي الحركة على اإلستثمارات المتاحة للبيع:

 
 

 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 متداولة إستثمارات (غير مدققة)م ۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 
 

 اإلجمالي إستثمارات غير متداولة
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

    
 ۸،٥۸۲ ۱،۹۲۳ ٦،٦٥۹ الرصيد في بداية الفترة 

 )۲،۱۷۰( - )۲،۱۷۰( اإلستبعاد خالل الفترة (أنظر إلى اإليضاح (ب) أدناه)
 ٥۱٥ - ٥۱٥ التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

 
 ٦،۹۲۷ ۱،۹۲۳ ٥،۰۰٤ الرصيد في نهاية  الفترة 

 
 
 

 إستثمارات متداولة (مدققة) م۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱في  للسنة المنتهية
 

 اإلجمالي إستثمارات غير متداولة
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

    
 ۲۰٫۳۸٥ ۱٫۹۲۳ ۱۸٫٤٦۲  السنةالرصيد في بداية 
 )۱۲٫۳۲٥( - )۱۲٫۳۲٥( لفترة (أنظر إلى اإليضاح (ب) أدناه)اإلستبعاد خالل ا

 ٥۲۲ - ٥۲۲ التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات
 

 ۸٫٥۸۲ ۱٫۹۲۳ ٦٫٦٥۹  السنةالرصيد في نهاية  
 
 

ألف لایر  ۱،۹۲۳: م۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ألف لایر سعودي ( ۱،۹۲۳ الغير متداولة والبالغة إلستثمارات المتاحة للبيعاأ) 
وذلك لغياب الطريقة التي يتم من خاللها الوصول قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه وعدم وجود  بالتكلفة سعودي) تم تقييمها

 اسواق يتم تداول االدوات المالية المماثلة لها.
 

لایر  ۲،۰۰۰ تهاتكلفها البالغ ببيع إستثمارات قامت الشركة م۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰ المنتهية في أشهر التسعةفترة ب) خالل 
 ۱۲،۳۲٥م: ۲۰۱۲سبتمبر  ۳۰( لایر سعودي ۲،۱۷۰بمبلغ  لف لایر سعودي)أ ۸،۷۲۳م: ۲۰۱۲سبتمبر  ۳۰( سعودي

لف لایر أ ۳،٦۰۲م: ۲۰۱۲سبتمبر  ۳۰( آلف لایر سعودي ۱۷۰. تم تحويل الربح المتحقق والبالغ لف لایر سعودي)أ
 . عمليات المساهمين األوليةمن إحتياطي اإلستثمارات المتاحة للبيع إلى قائمة  دي)سعو

 
 
 
 
 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۱۷ 
 

 ةاالزك  - ۷
 دارة.قبل اإلأفضل التقديرات من  ساسأيتم احتساب الزكاة المستحقة على 

 
ديس�مبر  ۳۱س�نة المنتهي�ة ف�ي وال م۲۰۱۳ س�بتمبر ۳۰أشهر المنتهية ف�ي  التسعةان حركة مخصص الزكاة المستحقة لفترة 

 كما يلي: م۲۰۱۲
 
 م۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰ 
 (غير مدققة) 

 ألف لایر سعودي
 (مدققة) 

 ألف لایر سعودي
   

 ۲،۲۱۱ ۲،۷٥٦ في بداية الفترة / السنة الرصيد 
 ۱،۸۰۰ ۱،۳٥۰ المكون خالل الفترة / السنة 

 )۱،۲٥٥( )۱،۱۸۲( خالل الفترة / السنة ةلمدفوعاالزكاة 

 ۲،۷٥٦ ۲،۹۲٤ في نهاية الفترة / السنةالرصيد 

 
 موقف الربط:

 ۳۱ م��ن لس��نواتلو  م۲۰۰۸ديس��مبر  ۳۱ إل��ى م۲۰۰۷م��ايو  ۱٦ق��دمت الش��ركة اإلق��رار الزك��وي ع��ن الفت��رة األول��ى م��ن 
 .مقيدة زكاةشهادة وحصلت على  م۲۰۱۲إلى م۲۰۰۹ديسمبر 

 
م و ق��د ۲۰۰۸ ديس��مبر ۳۱إل��ى  م۲۰۰۷ م��ايو ۱٦إص��دار ال��ربط الزك��وي ع��ن الفت��رة م��ن ب ال��دخل قام��ت مص��لحة الزك��اة و

. إعترض�ت الش�ركة عل�ى ه�ذه المطالب�ة وتعتق�د اإلدارة أن نتيج�ة  سعوديألف لایر ٦۱۹طالبت بزكاة إضافية بمبلغ وقدره 
و م�ع ل�م ينته�ي بع�د.  م۲۰۱۲إلى  م۲۰۰۹ديسمبر  ۳۱ من اإلعتراض ستكون في صالح الشركة. إن تقييم الزكاة للسنوات

وق�ررت ع�دم الس�ماح بخص�م  م۲۰۱۱ك�وي المب�دئي لس�نة ال�ربط الزخالل السنة الحالية قدمت مصلحة الزكاة والدخل ذلك 
ملي�ون عل�ى الزك�اة.  ۱،۳لإلستثمارات و الوديعة النظامية من الوعاء الزكوي مما أدى إل�ى المطالب�ة بمبل�غ إض�افي وق�دره 

 و تعتق��د الش��ركة أن نتيج��ة اإلعت��راض ف��ي ص��الح ق�دمت الش��ركة إعتراض��ها عل��ى التقي��يم المب��دئي لمص��لحة الزك��اة وال��دخل
 .الشركة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۱۸ 
 

 
 معامالت مع جهات ذات عالقة واألرصدة  - ۸
 

 فيما يلي المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة:
 

 مبلغ المعاملة  
 سبتمبر ۳۰  

 م۲۰۱۳
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۲
 (غير مدققة) (غير مدققة)  

 سعودي لایرألف  عوديس لایر ألف طبيعة المعاملة الطرف ذي العالقة
    ب) عمليات المساهمين

 ٦۹،۲٤۱ ۷۹،۲۹٤ وثائق تأمين مكتتبة شركة تأجير
 ۸۹۱ ۷٤٦ مكافآت كبار التنفيذيين

 ۳۰ - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 ۸۱ - مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

 ۷۹ ۹۹ مزايا طويلة األجل كبار موظفى اإلدارة
 

 سعار وشروط المعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل إدارة الشركة. تعتمد األ
 

 تم اإلفصاح عن أرصدة نهاية الفترة للمعامالت التي تمت مع الجهـات ذات العالقة في قائمة األولية للمركز المالي.
 

 معلومات قطاعية - ۹
 

دارية ،تمت اإلشارة إلى قطاعين هما األهم في تمت جميع عمليات التأمين في المملكة العربية السعودية. ألغراض إ
 و إيرادات ، إيرادات أخرىجميع القطاعات. إن المعلومات القطاعية ال تتضمن المصروفات اإلدارية والعمومية

 . اإلستثمارات
 

ذمم المدينة أقساط التأمين المدينة، ال ذمم صافي أصول القطاع ال تحتوي على النقد وما في حكمه،الودائع ألجل،
لمعيدي التأمين، المبالغ المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى، المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، 

 اإلستثمارات، واألثاث، التجهيزات والمعدات المكتبية.
 

لدائنة األخرى إن مطلوبات القطاع ال تحتوي على مطالبات حملة الوثائق، الذمم الدائنة لمعيدي التأمين، الذمم ا
 .المستحق لعمليات المساهمينللموظفين و  مكافأت نهاية الخدمة ،واألرصدة المطلوبة إلى المساهمين

 
تمشياً مع سياسة التقارير الداخلية لشركة، فإن المعلومات القطاعية تمت الموافقه عليها من قبل إدارة مع ما يتفق مع 

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



 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۱۹ 
 

 
 
 معلومات قطاعية (تتمة) - ۹
 
 

 
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 طبي
 ألف لایر سعودي

 مركبات
 ألف لایر سعودي

 أخرى
 ألف لایر سعودي

 إجمالي
 ألف لایر سعودي

     
 ٤۸،٤۱۳ ۱،۹۳۰ ٤۱،٤۰۳ ٥،۰۸۰ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (۱،٦۳۰) (۱،٥۱۷) (۷۸) (۳٥) الصادرةأقساط إعادة التأمين  ناقصاً:
 (۱،٦٦٥) (۲۰٦) (۱،۲٦٤) (۱۹٥) أقساط تأمين فائض الخسارةناقصاً: 

 ٤٥،۱۱۸ ۲۰۷ ٤۰،۰٦۱ ٤،۸٥۰ صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (۹٦۳) ۸۸٤ (۲،۰٦۷) ۲۲۰ التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٤٤،۱٥٥ ۱،۰۹۱ ۳۷،۹۹٤ ٥،۰۷۰ التأمين المكتسبةصافي أقساط 
 ۹۷۸ ۹۷٤ ٤ - العموالت المكتسبة من عمليات إعادة التأمين

 ٤٥،۱۳۳ ۲،۰٦٥ ۳۷،۹۹۸ ٥،۰۷۰ صافي اإليرادات

 ۳۸،٥٤۲ ۷٤۱ ۳۱،۸٥۲ ٥،۹٤۹ إجمالي المطالبات المدفوعة
 (۲،۲۳۸) (٤۲٤) - (۱،۸۱٤) ناقصاً: حصة معيدي التأمين

 ۳٦،۳۰٤ ۳۱۷ ۳۱،۸٥۲ ٤،۱۳٥ ت المدفوعةصافي المطالبا
 ٥،۰٥۷ ٥٥٤ ٤،٤۳٦ ٦۷ التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ٤۱،۳٦۱ ۸۷۱ ۳٦،۲۸۸ ٤،۲۰۲ صافي المطالبات المتكبدة
 ۱،۳۲٤ ۲۸۹ ۸۰٥ ۲۳۰ تكاليف استحواذ وثائق

 ۱،۱٥٦ ۳۹ ۷۰۰ ٤۱۷ مصاريف تشغيلية أخرى
 ٤۳،۸٤۱ ۱,۱۹۹ ۳۷،۷۹۳ ٤،۸٤۹ و المصاريف صافي التكاليف

 ۱،۲۹۲ ۸٦٦ ۲۰٥ ۲۲۱ صافي نتائج أعمال التأمين
 )۹،٥۸٥(    مصاريف غير موزعة

 ٤۰۲    إيرادات إستثمارات 

 )۷،۸۹۱(    العجز من عمليات التأمين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۲۰ 
 

 
 معلومات قطاعية (تتمة) - ۹
 
 

 
 سبتمبر ۳۰ شهر المنتهية فيأ سعةالتلفترة 

 م۲۰۱۳

 طبي
 ألف لایر سعودي

 مركبات
 ألف لایر سعودي

 أخرى
 ألف لایر سعودي

 إجمالي
 ألف لایر سعودي

     
 ۱۷۲،۳۳۸ ۱٥،۰٤۷ ۱۳۹،۰۱٦ ۱۸،۲۷٥ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (۱۰،٥۲۰) (۱۰،۱٦۱) (۷۸) (۲۸۱) الصادرةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 (۲،۸٦۲) (٥۸۸) (۱،۸۸٤) (۳۹۰) أقساط تأمين فائض الخسارةناقصاً: 
 ۱٥۸،۹٥٦ ٤،۲۹۸ ۱۳۷،۰٥٤ ۱۷،٦۰٤ صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (۲۸،٤٦٥) (٤۳۷) (۲٥،٤٥٦) (۲،٥۷۲) التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة
 ۱۳۰،٤۹۱ ۳،۸٦۱ ۱۱۱،٥۹۸ ۱٥،۰۳۲ صافي أقساط التأمين المكتسبة

 ۲،۸۱۲ ۲،۸۰۸ ٤ - العموالت المكتسبة من عمليات إعادة التأمين
 ۱۳۳،۳۰۳ ٦،٦٦۹ ۱۱۱،٦۰۲ ۱٥،۰۳۲ صافي اإليرادات

 ۱۳۳،٥۸٤ ٤،۳٥۷ ۱۰٦،۱۷٥ ۲۳،۰٥۲ إجمالي المطالبات المدفوعة
 (۱۱،٦۲۹) (۱،٥۰٥) - (۱۰،۱۲٤) ناقصاً: حصة معيدي التأمين
 ۱۲۱،۹٥٥ ۲،۸٥۲ ۱۰٦،۱۷٥ ۱۲،۹۲۸ صافي المطالبات المدفوعة 

 ۲،۳٦۱ (۲،۲۰٤) ٤،۹۱٦ (۳٥۱) التغيرات في المطالبات تحت التسوية
 ۱۲٤،۳۱٦ ٦٤۸ ۱۱۱،۰۹۱ ۱۲،٥۷۷ صافي المطالبات المتكبدة

 ٤،۱٤٤ ۸٤۰ ۲،۳٥٥ ۹٤۹ تكاليف استحواذ وثائق
 ۳،٤۱٦ ۱٤۸ ۱،۷۹٤ ۱،٤۷٤ مصاريف تشغيلية أخرى

 ۱۳۱،۸۷٦ ۱،٦۳٦ ۱۱٥،۲٤۰ ۱٥،۰۰۰ و المصاريف صافي التكاليف
 ۱،٤۲۷ ٥،۰۳۳ (۳،٦۳۸) ۳۲ صافي نتائج عمليات التأمين

 
 مصاريف غير موزعة

   
)۲٥،۳٦٥( 

 ۱۳    إيرادات أخرى غير موزعة
 ۹٤۷    إيرادات استثمارات 

 )۲۲،۹۷۸(    العجز من عمليات التأمين
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۲۱ 
 

 
 معلومات قطاعية (تتمة) - ۹
 
 طبي 

 ألف لایر سعودي
 مركبات

 ألف لایر سعودي
 أخرى

 ألف لایر سعودي
 إجمالي

 ألف لایر سعودي
     م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰كما في 

     موجودات عمليات التأمين
حصة معيدي التأمين في األقساط غير 

 ٤،۸٥۰ ٤،٦۱۸ ٥۹ ۱۷۳ المكتسبة
لبات تحت حصة معيدي التأمين في المطا

 ۱۹،۲۱٥ ۱۳،۸٤٦ - ٥،۳٦۹ التسوية
 ۲،٥٦۱   ٤٥٥ ۱،۸۰۰ ۳۰٦ تكاليف استحواذ وثائق مؤجلة

 ۱۷۱،۹۹٦    موجودات غير موزعة
 ۱۹۸،٦۲۲    إجمالي موجودات عمليات التأمين

     مطلوبات عمليات التأمين
 ۱۰٥،۳۱۲ ٦،۹۰۱ ۸۷،۸٥۲ ۱۰،٥٥۹ أقساط تأمين غير مكتسبة

 ٥۷،٦۱۹ ۱۷،۷٥٤ ۲۸،٦٥۹ ۱۱،۲۰٦ تسويةمطالبات تحت ال

 ۱،۲۸٥ ۱،۲۷۱ ۱٤ - دخل عموالت غير مكتسبة
 ۲۲۱ ٦۳ - ۱٥۸ احتياطى عجز األقساط

 ۳٤،۱۸٥    مطلوبات غير موزعة والفائض
 ۱۹۸،٦۲۲    إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۲۲ 
 

 
 معلومات قطاعية (تتمة) - ۹
 

 
 سبتمبر ۳۰ثة أشهر المنتهية في لفترة الثال

 م۲۰۱۳

 طبي
ألف لایر 
 سعودي

 مركبات
ألف لایر 
 سعودي

 أخرى
ألف لایر 
 سعودي

 إجمالي
 ألف لایر سعودي

     
 ٤۰،٤۳۱ ٤،۲۹۰ ۳۱،۷۱۹ ٤،٤۲۲ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (٤،۹۸۷) (۳،۲۲۲) - (۱،۷٦٥) الصادرةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 (٥۰۱) (۱۹۱) (۳۱۰) - أقساط تأمين فائض الخسارةصاً: ناق
 ۳٤،۹٤۳ ۸۷۷ ۳۱،٤۰۹ ۲،٦٥۷ صافي أقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في صافي أقساط التأمين غير 
 ۱۳،۰۹٥ (۱۳٦) ۹،۱۱٥ ٤،۱۱٦ المكتسبة

 ٤۸،۰۳۸ ۷٤۱ ٤۰،٥۲٤ ٦،۷۷۳ صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ۲،۸۷۳ ۷۲۷ - ۲،۱٤٦ عادة التأمينالعموالت المكتسبة من عمليات إ

 ٥۰،۹۱۱ ۱،٤٦۸ ٤۰،٥۲٤ ۸،۹۱۹ صافي اإليرادات

 ٤۱،۳۸۷ ۲۳۱ ۲۷،۱۰٥ ۱٤،۰٥۱ إجمالي المطالبات المدفوعة
 (۷،۲۲۳) (۱۹٦) - (۷،۰۲۷) ناقصاً: حصة معيدي التأمين
 ۳٤،۱٦٤ ۳٥ ۲۷،۱۰٥ ۷،۰۲٤ صافي المطالبات المدفوعة

 ۲،٥٤۷ ۱،۰٤۰ ۱،۷۷۰ (۲٦۳) يةالتغيرات في المطالبات تحت التسو
 ۳٦،۷۱۱ ۱،۰۷٥ ۲۸،۸۷٥ ٦،۷٦۱ صافي المطالبات المتكبدة

 ۳،۰۲٦ ۲۰۰ ۲،۳۰۲ ٥۲٤ تكاليف استحواذ وثائق
 ۷۹٤ ٥۳ ۲۲٤ ٥۱۷ مصاريف تشغيلية أخرى

 ٤۰،٥۳۱ ۱،۳۲۸ ۳۱،٤۰۱ ۷،۸۰۲ و المصاريف صافي التكاليف

 ۱۰،۳۸۰ ۱٤۰ ۹،۱۲۳ ۱،۱۱۷ صافي نتائج أعمال التأمين
 )۱۰،۳۳٥(    مصاريف غير موزعة

 ۳۰۹    إيرادات إستثمارات 

 ۳٥٤    من عمليات التأمين الفائض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۲۳ 
 

 
 

 معلومات قطاعية (تتمة) - ۹
 
 
 

 
  ۳۰أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 م۲۰۱۲ سبتمبر

 طبي
ألف لایر 
 سعودي

 كباتمر
ألف لایر 
 سعودي

 أخرى
ألف لایر 
 سعودي

 إجمالي
 ألف لایر سعودي

     
 ۱۷۱،۷۳۸ ۱۲،٤٤۲ ۱۲۹،۱۹٦ ۳۰،۱۰۰       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (۲۱،۳٤۸) (۹،۲۸۷) - (۱۲،۰٦۱) الصادرةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 (۱،۷٥۲) (۷٤۸) (۱،۰۰٤) - أقساط تأمين فائض الخسارةناقصاً: 
 ۱٤۸،٦۳۸ ۲،٤۰۷ ۱۲۸،۱۹۲ ۱۸،۰۳۹ صافي أقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في صافي أقساط التأمين غير 
 (٤۳۳) (۳۱۷) (٦،۰۲۷) ٥،۹۱۱ المكتسبة

 ۱٤۸،۲۰٥ ۲،۰۹۰ ۱۲۲،۱٦٥ ۲۳،۹٥۰ صافي أقساط التأمين المكتسبة
العموالت المكتسبة من عمليات إعادة 

 ٤،٤٤۸ ۲،۳۰۲ - ۲،۱٤٦ التأمين

 ۱٥۲،٦٥۳ ٤،۳۹۲ ۱۲۲،۱٦٥ ۲٦،۰۹٦ صافي اإليرادات

 ۱۳۸،۸۲۸ ۱،٤۱۸ ۹۲،٦٦۸ ٤٤،۷٤۲ إجمالي المطالبات المدفوعة
 (۲۳،۱٥۹) (۷۲۰) (٥۷) (۲۲،۳۸۲) ناقصاً: حصة معيدي التأمين
 ۱۱٥،٦٦۹ ٦۹۸ ۹۲،٦۱۱ ۲۲،۳٦۰ صافي المطالبات المدفوعة

 (۱،۰٤۰) ۱،۰٥۳ (۹٥۹) (۱،۱۳٤) التغيرات في المطالبات تحت التسوية
 ۱۱٤،٦۲۹ ۱،۷٥۱ ۹۱،٦٥۲ ۲۱،۲۲٦ صافي المطالبات المتكبدة

 ۱۲،٥۲٤ ٦۱۸ ۹،۷۷۰ ۲،۱۳٦ تكاليف استحواذ وثائق
 ۳،۹۳٤ ۱۹۸ ۱،۱۳۸ ۲،٥۹۸ مصاريف تشغيلية أخرى

 ۱۳۱،۰۸۷ ۲،٥٦۷ ۱۰۲،٥٦۰ ۲٥،۹٦۰ و المصاريف صافي التكاليف

 ۲۱،٥٦٦ ۱،۸۲٥ ۱۹،٦۰٥ ۱۳٦ صافي نتائج أعمال التأمين
 )۳۱،۹٥۷(    مصاريف غير موزعة

 ۲۱۰    إيرادات أخرى غير موزعة
 ۹۲٤    إيرادات إستثمارات 

 )۹،۲٥۷(    العجز من عمليات التأمين
 
 
 
 
 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۲٤ 
 

 
 
 

 معلومات قطاعية (تتمة) - ۹
 
 
 طبي 

 ألف لایر سعودي
 مركبات

 يألف لایر سعود
 أخرى

 ألف لایر سعودي
 إجمالي

 ألف لایر سعودي
        م۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱كما في 

     موجودات عمليات التأمين
حصة معيدي التأمين في األقساط غير 

 ۹،۳۰٦ ٤،۳٦٤ - ٤،۹٤۲ المكتسبة
حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت 

 ۱٤،۱۹۳ ۷،۳٤٤ - ٦،۸٤۹ التسوية
 ۲،۰٤٦ ۳۲۸ ۱،۰٦۰ ٦٥۸ لةتكاليف استحواذ وثائق مؤج

 ۱٤۳،۷۱٤ - - - موجودات غير موزعة
 ۱٦۹،۲٥۹    إجمالي موجودات عمليات التأمين
     مطلوبات وفائض عمليات التأمين

 ۸۱،۳۰۲ ٦،۲۱۱ ٦۲،۳۳٦ ۱۲،۷٥٥ أقساط تأمين غير مكتسبة
 ٥۰،۲۳٦ ۱۳،۰۰۷ ۲۳،٥۳۲ ۱۳،٦۹۷ مطالبات تحت التسوية

 ۱،۱۷٤ ۱،۱۷٤ - - دخل عموالت غير مكتسبة
 ۲۲۱ ٦۳ - ۱٥۸ عجز األقساط مخصص

 ۳٦،۳۲٦ - - - مطلوبات غير موزعة والفائض
 ۱٦۹،۲٥۹    إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية- ۱۰

 
 .ة السوق في تاريخ القياسالقيمة العادلة هي سعر يتم استالمه من بيع األصل أو تحويل  اإللتزام  بين مشارك

 
باستثناء اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق التختلف عن القيم  ،القيمة العادلة في قائمة المركز المالي

الدفترية والتي تتضمن في القوائم المالية الموحده . القيم العادلة لإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 
 جوهري عن قيمتها الدفترية.ون هناك اختالف اليتوقع ان يك

 
 لها:الهرمي التسلسل تحديد القيمة العادلة و

 
 إن وجد:، المالية ة لألدواتالقيمة العادلواالفصاح عن  التالي لتحديدالهرمي تستخدم الشركة التسلسل 

 
 .( بدون تعديل أوإعادة) األسعار المتداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مطابقة:  ۱المستوى 

 
وأساليب تقييم أخرى بشأنها تبنى كافة  األسعار المتداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة:  ۲المستوى 

 المدخالت الجوهرية على معطيات األسواق الممكن إدراكها؛ و
 

 .على معطيات األسواق الممكن إدراكها شأنها ال يبنى أي مدخل جوهريمن أساليب التقييم التي : ۳المستوى 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني (إياك السعودية للتأمين التعاوني سابقاً)
 (شركة مساهمة سـعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم الماليـة األولية الموجزة غير المدققة
 م۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 

۲٥ 
 

 
 
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة) - ۱۰
 
 

 م:۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰كما في  في الجدول التالي يبين القوائم المالية بناءا على القيمة العادلة
 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  
     األصول المالية

بها  األصول المالية المحتفظ
بالقيمة العادلة من خالل كاالستثمارات 

 ٤٦،٥۹۱ - - ٤٦،٥۹۱ عمليات التأمين – قائمة الدخل
األصول المالية المحتفظ بها 

بالقيمة العادلة من خالل كاالستثمارات 
 ۱۹،۸۳۱ - - ۱۹،۸۳۱ المساهمينعمليات  – قائمة الدخل

 –االستثمارات المالية المتاحة للبيع 
 ٥،۰۰٤ - - ٥،۰۰٤ عمليات المساهمين

 ۷۱،٤۲٦ - - ۷۱،٤۲٦ الرصيد في نهاية الفترة
 

 م:۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱مالية بناءاً على القيمة العادلة كما في التالي يبين القوائم الالجدول في 
 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  
     األصول المالية

األصول المالية المحتفظ بها 
بالقيمة العادلة من خالل كاالستثمارات 

 ۳،۱۳۱ - - ۳،۱۳۱ عمليات التأمين – قائمة الدخل
األصول المالية المحتفظ بها 

بالقيمة العادلة من خالل االستثمارات ك
 ۱۳،۸۷٤ - - ۱۳،۸۷٤ عمليات المساهمين – قائمة الدخل

 –االستثمارات المالية المتاحة للبيع 
 ٦،٦٥۹ - - ٦،٦٥۹ عمليات المساهمين

 ۲۳،٦٦٤ - - ۲۳،٦٦٤ الرصيد في نهاية الفترة
 

 ربحية السهمأساس (خسارة) /  - ۱۱
 

للفترة على المتوسط المرجح لعدد  / (خسائر) رباحالسهم للفترة بتقسيم صافي األ ارة)/ (خس يتم إحتساب ربحية
 السهم غير مطبقة في الشركة. (خسارة) أساس ربحية / األسهم المصدرة و القائمة للفترة.

 
 إعتماد مجلس اإلدارة - ۱۲

 
 .هـ۱٤۳٤ذو الحجة  ۱٦ م الموافق۲۰۱۳أكتوبر  ۲۱ جلس اإلدارة بتاريخهذه القوائم المالية األولية من معتمدت إ
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