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  الصفحة                   الفھرس
  
  

  ١            راجعي الحسابات المستقلین مفحص تقریر 
  

  ٣-٢                قائمة المركز المالي األولیة
  

  ٤                      قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم األولیة  
  
  ٥               مة عملیات المساھمین األولیةقائ
  

  ٦                  مینھللمسا قائمة الدخل الشامل األولیة
  

  ٧           قائمة التغیرات في حقوق المساھمین األولیة  
  

  ٨             قائمة التدفقات النقدیة لعملیات التأمین األولیة  
  

  ٩                                       األولیة  لعملیات المساھمین قائمة التدفقات النقدیة 
  

  ٢٤ -١٠             إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة
   





















  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

  )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧مارس  ٣١في المنتھیة الثالثة أشھرلفترة 
 

١٠ 

  واألنشـطة الرئیسـیة التكوین .١
  

قرار  ة بموجب، شركة مساھمة سعودیة، مسجلة في المملكة العربیة السعودی("الشركة") شركة سالمة للتأمین التعاوني
ة مسجلة الشرك .)م٢٠٠٧مایو  ١٦(الموافق  ھـ١٤٢٨ ربیع الثاني ٢٩ق بتاریخ  /١١٢١لصناعة رقم وزیر التجارة وا

  م). ٢٠٠٧مایو  ٢٣ھـ (الموافق ١٤٢٨األول  جمادى ٦بتاریخ  ٤٠٣٠١٦٩٦٦١بموجب السجل التجاري رقم  ةبمدینة جد
  

  :عنوان الشركة المسجل ھو
  بن حمران مركز –شارع األمیر محمد بن عبدالعزیز 

  ٢١٣٣٢ ةجد ١٢٢٣٩٢صندوق برید 
  المملكة العربیة السعودیة

  

ة دراج الشركایة. تم أعمال التأمین التعاوني واألنشطة المتعلقة بھ في المملكة العربیة السعود ممارسةأھداف الشركة  أن
   .بدأت الشركة مزاولة أعمالھا .م٢٠٠٧مایو  ٢٣" في المال السعودي "تداول في سوق

  
  .قبل الطرح العام ومن مساھمین سعودیینم. الشركة مملوكة بالكامل من ٢٠٠٨ ینایر ١في 

  

  السیاسات المحاسبیة الھامةاساس االعداد و .٢
  

  (أ) أسس العرض
لعربي اسسة النقد ن مؤرة عیة للمؤسسات المالیة الصادمحاسباللمعاییر لتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقاً 

حاسبة الدولي رقم ("معیار الم بالتقاریر المالیة األولیة خاصال )٣٤(رقم  الدولي معیار المحاسبة) وساما""السعودي (
 تتضمنال ) "لفترةا"(م ٢٠١٧ مارس ٣١في شھر المنتھیة أ لفترة الثالثة القوائم المالیة األولیة الموجزة. إن ھذه ")٣٤

 دققةالملمالیة لقوائم اامع  نارتقبأإلیجب أن تقرأ ة السنویة ولذلك في القوائم المالی المطلوبةكافة المعلومات واإلفصاحات 
  .م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للشركة كما في 

  
ً للمعھي وفالسیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل الشركة إلعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة إن   یة اییر الدولقا

سمبر دی ٣١ة في لمنتھیشركة الل ستخدامھا إلعداد القوائم المالیة السنویةمع تلك التي یتم اللتقاریر المالیة والمتوافقة 
ورد في  لمالیة كماتقاریر اعتماد معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة والتفسیرات الدولیة للإستثناء إبم ٢٠١٦

لمخاطر اات إدارة أھداف وسیاسأن ي للشركة. (ب) التي لم یكن لھا تأثیر على المركز المالي أو األداء المال ٢ اإلیضاح
  .م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في المالیة السنویة  القوائمللشركة متوافقة مع تلك التي أفصح عنھا في 

  
لى ؤثر عإفتراضات توقدیرات للتقاریر المالیة إستخدام ت الدولیةرمعاییلإعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقاً ل یتطلب

یخ ي تارف كما مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنھا واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة إن وجدت
على الرغم و .ألولیةافترة المالیة الالقوائم المالیة األولیة الموجزة ومبالغ اإلیرادات والمصروفات المصرح عنھا خالل 

ال أن إث الحالیة دارة من علم بالتصرفات واألحدالدى اإلما أفضل  ساً علىمبنیة أسا التوقعات واالفتراضاتمن ان ھذه 
افة كوجزة تعكس یة المالنتائج الفعلیة قد تختلف بالنھایة من تلك التقدیرات وفي رأي اإلدارة فإن القوائم المالیة األول

روضة بشكل ة المعلیات للفترة األولیالتعدیالت (التي تتضمن التعدیالت العادیة المتكررة) الضروریة لعرض نتائج العم
  .نتائجھا السنویة المالیة ل صحیحان النتائج األولیة للشركة قد ال تشكل مؤشراً إ عادل.

  

 الزكاة  
رقم ب( دتعمیم جدی مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) م أصدرت٢٠١٧أبریل  ١١ھـ الموافق ١٤٣٨رجب  ١٤بتاریخ 

ركات أوجب التعمیم علي جمیع شاسة المحاسبیة للزكاة وضریبة الدخل، حیث فیما یتعلق بالسی ) ٣٨١٠٠٠٠٤٥١٩
یق یتم تطب یثھا بحھیكل ملكیت األرباح المبقاة بغض النظر عن التأمین أن تقوم بتحمیل الزكاة وضریبة الدخل مباشرة الى

   م.٢٠١٧ایر ین ١علي أرصدة الفترة الحالیة والمقارنة ویعتبر ساري المفعول إبتداًء من  السیاسة
  
تم و ذه الفترة لھ وجزةذلك فقد إعتمدت الشركة السیاسة المحاسبیة أعاله في إعداد القوائم المالیة األولیة المبناء على و

   .)١٤إعادة تبویب أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشي مع عرض الفترة الحالیة (إیضاح 
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١١ 

  تمة)     المحاسبیة الھامة (تالسیاسات اساس االعداد و  .٢
 

  أسس العرض (تتمة) )أ(
  

  دیسمبر. ٣١تتبع الشركة السنة المالیة المنتھیة في 
  

 

إلى  ذه االرقامقریب ھتتم عرض القوائم المالیة األولیة الموجزة باللایر السعودي بإعتباره العملة التشغیلیة للشركة وتم 

  اقرب ألف مالم یذكر خالف ذلك.
  

 ً ین لیات التأممن عم لمملكة العربیة السعودیة، فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لكللمتطلبات نظام التأمین في ا وفقا

 المساھمین ن وعملیاتالموجودات المتعلقة بعملیات التأمی كافةلملكیة ال وقة وحقیان الحیازة المادوعملیات والمساھمین. 

شاط ساب النألي من النشاطین في دفاتر ح تسجل اإلیرادات والمصروفات العادیة بشكل واضحو الشركة محتفظ بھا لدى

  أساس توزیع المصروفات من العملیات المشتركة فتحدده اإلدارة ومجلس اإلدارة.المعني. 
  من عملیات التأمین یتم توزیعھ كالتالي : تجوفقاً للنظام األساسي للشركة فإن الفائض النا

  
 

  ٪٩٠              المساھمون                                          
  ٪١٠حملة الوثائق                                                                

                                                                             ١٠٠٪   
 

  
  ت المساھمین.إلى عملیابأكملھ العجز  تحویل، یتم ناتج عملیات التأمین ھناك عجز في إذا كان

  

  
 ً ة لحصول على موافقعلى الشركة انبغي یالتنفیذیة،  الالئحةمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)  من) ٧٠للمادة ( طبقا

ً للمعای واحدآن وثائق التأمین في حملة مباشرة إلى التأمین قبل توزیع فائض حملة وثائق ساما  ن قبل یر المقررة مطبقا
  ع التعاوني.في وقت تسویة حساب التوزیتاریخھ حتى مدفوع وساري المفعول عقد العمالء ون یكأن  شرطمجلس إدارتھا 

 
مالیة وبات الجمیع الموجودات والمطل تعرض الشركة قائمة المركز المالي األولیة على نطاق واسع من أجل السیولة.

ثنى الي خالل إلى  التوتم إستردادھا وسدادھا عیأن بإستثناء اإلستثمارات  المحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق من المتوقع 
  .عشر شھراً بعد تاریخ القوائم المالیة األولیة
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١٢ 

  
  

  اساس االعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)     .٢
     

  ركةوالتفسیرات الجدیدة والمعدلة، المطبقة بواسطة الش الدولیة للتقاریر المالیة المعاییر(ب) 
 

 ر المحاسبةجلس معایی، والتي تم إصدارھا من قبل مالقائمة للمعاییر التالیةو المعدلة دت الشركة المعاییر الجدیدة اعتم
  م:٢٠١٧ ینایر ١طبیق األولي في الت بتاریخ الدولیة 

  
 البیان المعیار

، ١٢قم ر ةرریر المالیة الدولیمتطلبات اإلفصاح في معیار التقا توضح عدیالتت  ١٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
آت في المنش’ المنشا ملكیةینطبق على الذي  ١٦و ب ١٠خالف الفقرات رقم ب

ي فأو جزء من الملكیة التابعة ، المشاریع المشتركة والمنشآت الزمیلة (
ة جموعوالمصنفة (أو تم تضمینھا لم )المشاریع المشتركة أو المنشآت الزمیلة

  مستبعدة) علي انھا متاحة للبیع 
جود وعدم الیوجد تأثیر على لھذا التعدیل على القوائم المالیة للشركة نظراً ل

  إستثمارات في شركات تابعة ، مشاریع مشتركة أو زمیلة.
  ٧ رقم ة الدولیالمحاسبة معیار 

  
  
  
  
  

دیة : مبادرة التدفقات النققائمة ( – ٧ رقم ة یالدولالمحاسبة معیار تعدیالت على 
ت امااإللتز ن المنشآت اإلفصاح عن التغیرات فياإلفصاح) تتطلب التعدیالت م

ل ا(مث یةتغیرات نقدیة وغیر النقدسواء كانت التي تنشأ من األنشطة التمویلیة 
الت دیلتعلجمة العمالت األجنبیة). عند التطبیق األولي رمن تاألرباح والخسائر 

 تطلبعرض المعلومات المقارنة للفترات السابقة. الت آتغیر مطلوب من المنش
فصاح اإل التعدیالت أفصاحات إضافیة في القوائم المالیة األولیة الموجزة ویتم

 ٣١ي في في القوائم المالیة السنویة للسنة التي تنتھعن المعلومات اإلضافیة 
  م٢٠١٧دیسمبر 

  
على  ريجوھثیر تفسیرات المطبقة على الشركة الجدیدة والمعدلة ذات الصلة لن یكون لھا أي تأتطبیق المعاییر والإن 
  القوائم المالیة األولیة الموجزة.ھذه 

  
  (ج) المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول بعد 

 
 ھر القائمةناه. تظجة أدللشركة مدر األولیة الموجزة حتى تاریخ صدور القوائم المالیةتفعل المعاییر الصادرة والتي لم 

باع إت ةتعتزم الشرك المعاییر والتفسیرات الصادرة والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبیق في المستقبل.
  ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.

 تاریخ التفعیل البیان المعیار/ التفسیر
 ٢٠١٨ینایر  ١  ات المالیة.األدو  ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ٢٠١٨ینایر  ١  اإلیرادات من العقود مع العمالء.  ١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
صنیف ت ٢تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   ٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 ٢٠١٨ینایر  ١  وقیاس عملیات السداد المشترك.
تحویل  ٤٠معیار المحاسبة الدولي رقم تعدیالت على   ٤٠رقم  ةمحاسبة الدولیمعیار ال

 ٢٠١٨ینایر  ١  العقارات اإلستثماریة.
 ٢٠١٨ینایر  ١  ترجمة العمالت األجنبیة والدفعات المقدمة  ٢٢تفسیر لجنة التفاسیر رقم 

 ١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  ٢٨ رقم ةمعیار المحاسبة الدولی

على معاییر التقاریر  م٢٠١٦التعدیالت السنویة رة دو
 ٢٠١٨ینایر  ١  م.٢٠١٦-م٢٠١٤  الدولیة للفترات من

 ٢٠١٩ینایر  ١   عقود اإلیجار  ١٦المعیار الدولي التقاریر المالیة رقم 
  .یة للشركةمالالتعدیالت أو التفاسیر المذكورة أعاله على القوائم الأو  الشركة حالیاً بتقییم تأثیر المعاییرتقوم 
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١٣ 

  النقد وما في حكمھ  .٣
 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١  م٢٠١٧ مارس ٣١  
  ( مدققة)  (غیر مدققة) 
  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  

      عملیات التأمین

 ٥٨٬٠١٩ ٧٠٬٩٦٢  لدى البنوكو نقد في الصندوق

      عملیات المساھمین
  ١١  ١١  نقد لدى البنوك

  
  ودائع ألجل  .٤

 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١  م٢٠١٧ مارس ٣١  
  ( مدققة)  (غیر مدققة)  
  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  

      عملیات التأمین
  ١٤٬٧٨٣  ١٤٬٧٨٣  ودائع ألجل

  
ن أكثر م اقھا استحقمدة  باللایر السعودي ویكون مسجلةھذه الودائع ألجل . الودائع ألجل لدى البنوك التجاریةیتم اإلحتفاظ ب

اد تاریخ إعد ا العادلة فيقیمتھمعقولة وتقارب  ةألجلاالقیمة الدفتریة لھذه الودائع إن . ن اثني عشر شھراً أشھر وأقل م ثالثة
  التقاریر.

  
  ، صافيمدینة ذمم أقساط تأمین .٥

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١  م٢٠١٧مارس  ٣١  
  ( مدققة)  (غیر مدققة)  
  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  
      

 ٨٣٬٧٥٥ ١٠٥٬٧٠٧  قمن حملة الوثائ مستحق

  جھات ذات عالقة  – من حملة الوثائق مستحق
  ٣٦٬٧٢٣  ٣١٬٨١٥  )١٠ ( ایضاح

(أنظر مشكوك في تحصیلھا ذمم اقساط تأمین مدینةمخصص 
  )٢١٬٣٦٩(  )٢١٬٩١٠(  اإلیضاح أدناه)

  ٩٩٬١٠٩ ١١٥٬٦١٢ 

  مدینة مشكوك في تحصیلھا كالتالي :تأمین أقساط  ذمم الحركة في مخصص
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١  م٢٠١٧س مار ٣١ 
  (غیر مدققة) 

 ألف لایر سـعودي
  (مدققة) 
 ألف لایر سـعودي 

 ١٥٬٨٣٥ ٢١٬٣٦٩ الرصید في بدایة الفترة / السنة

  ٥٬٥٣٤  ٥٤١  خالل الفترة / السنة المخصص 

 ٢١٬٣٦٩ ٢١٬٩١٠ الرصید في نھایة  الفترة / السنة

  
  
  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

  )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧مارس  ٣١في المنتھیة الثالثة أشھرلفترة 
 

١٤ 

   ستثماراتاإل .٦
  

   من خالل قائمة الدخل ادلةالع بالقیمةأ )  إستثمارات 
  

  عملیات التأمین
  :كالتالي من خالل قائمة الدخل العادلة بالقیمةالحركة في حساب إستثمارات 

  
  الثالثة لفترة 

  المنتھیة في شھرأ
 م٢٠١٧ مارس ٣١

  
ي فـ ةللسنة المنتھی

 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١
  (غیر مدققة) 

 ألف لایر سـعودي
  (مدققة)

 ألف لایر سـعودي
 ١٥٩٬١٣٧ ٢٥٤٬٥١٦ في بدایة الفترة / السنة الرصید

 ١٦٦٬١٦٢ ٤٤٬٩٩٢  خالل الفترة / السنة مشتریات
 )٧٤٬٤١٢( -  إستبعادات خالل الفترة / السنة

 ٣٬٦٢٩ ١٬٧٨٩ لإلستثمارات في القیمة العادلة اتالتغیر

 ٢٥٤٬٥١٦ ٣٠١٬٢٩٧ الفترة / السنةالرصید في نھایة 

  
  المساھمینعملیات 

          الدخل كما یلي:قائمة  من خاللالعادلة  بالقیمةإستثمارات  الحركة في
                                                                                               

  الثالثة لفترة  
  المنتھیة فيأشھر 

 م٢٠١٧مارس  ٣١

  
ي فـ ةللسنة المنتھی

 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١
 دققة)(م  مدققة) (غیر 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
  

 ١٤١٬٦٨٤ ١٤٥٬٢١٠ الرصید في بدایة الفترة / السنة
  ٥١٤  ٣٠٬٠٠٠  خالل الفترة / السنة مشتریات

  -  )١٤٬٩٩٢(  إستبعادات خالل الفترة / السنة
 ٣٬٠١٢ ٦٤٩ لإلستثماراتفي القیمة العادلة  اتالتغیر

 ١٤٥٬٢١٠ ١٦٠٬٨٦٧ الفترة / السنةالرصید في نھایة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

  )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧مارس  ٣١في المنتھیة الثالثة أشھرلفترة 
 

١٥ 

  
  )(تتمة اإلستثمارات  .٦
  

   ب )  إستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق
  

  عملیات التأمین
  إستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق كما یلي:الحركة في 

                                                                                        
  الثالثة فترةل 

  المنتھیة فيأشھر 
 م٢٠١٧مارس  ٣١

  
ي فـ ةللسنة المنتھی

م٢٠١٦ دیسمبر ٣١
 (مدققة)  مدققة) (غیر  
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 ٣٦٬١٠٠ ٣٥٬٩٤٧ الفترة / السنةبدایة  الرصید في

 )١٥٣( - خالل الفترة / السنة أالمطف

 ٣٥٬٩٤٧ ٣٥٬٩٤٧ الرصید في نھایة الفترة / السنة

  
  عملیات المساھمین

  
  إستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق كما یلي:الحركة في 

                          

  
  
  یتوقع ان یكون ھناك فرق جوھري بین القیمة الدفتریة لھذه اإلستثمارات وقیمتھا العادلة. ال
  
  
  
  
 
  
  
  
 

  الثالثة لفترة 
  المنتھیة فيأشھر 

 م٢٠١٧مارس  ٣١

  
ي فـ ةللسنة المنتھی

 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١
 (مدققة)  مدققة) (غیر  
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 ١٠٬١٤٧ ١٣٬٧٥٥ الفترة / السنةایة الرصید في بد
 ٣٬٧١٧ -  مشتریات خالل الفترة / السنة

 )١٠٩( - خالل الفترة / السنة أالمطف

 ١٣٬٧٥٥ ١٣٬٧٥٥ الفترة / السنة الرصید في نھایة



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

  )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧مارس  ٣١في المنتھیة الثالثة أشھرلفترة 
 

١٦ 

  
  ستثمارات (تتمة)اإل  .٦
  

  ج )  استثمارات متاحة للبیع 
  

  عملیات المساھمین
  فیما یلي الحركة على اإلستثمارات المتاحة للبیع:

  
  المنتھیة في شھر أثالثة اللفترة 

 اإلجمالي مدرجةغیر  اوراق مالیةدرجةم اوراق مالیة (غیر مدققة)م ٢٠١٧ مارس ٣١
  سعوديألف لایر ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

    
 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ - الرصید في بدایة الفترة 

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ - الفترة الرصید في نھایة 

 
  

 اإلجمالي مدرجةغیر  اوراق مالیة درجةم اوراق مالیة (مدققة) م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

    
 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ -  السنةالرصید في بدایة 

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ -  السنةالرصید في نھایة 

 
  

 ١٬٩٢٣: م٢٠١٦بر دیسم ٣١ألف لایر سعودي ( ١٬٩٢٣ درجةالغیر م المتاحة للبیعتبلغ القیمة الدفتریة لالوراق المالیة  )أ
اق م وجود اسولیھ وعدعتمد عقیمتھا العادلة بشكل یإلى  الوصول نھ ال یمكنألوذلك  بالتكلفة ألف لایر سعودي) تم تقییمھا

  یتم تداول االدوات المالیة المماثلة لھا.
  

  مطالبات تحت التسویة، صافي .٧
  

  م٢٠١٧ مارس ٣١ 
 (غیر مدققة) 

  م٢٠١٦ دیسمبر ٣١
 (مدققة) 

 )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( 

 ٢٥٬٦٢٢٢٣٬١٧٩ إجمالي مطالبات تحت التسویة

 ١٢٣٬٩٩٧ ١٢٣٬٨١٤ مبلغ عنھ یضاف إلیھ: إحتیاطي متكبد وغیر 

 ١٤٧٬١٧٦ ١٤٩٬٤٣٦ 

      
  )٦٬٣٧٦(  )٥٬٥٢٢(  ناقصاً: حصة شركات إعادة التأمین من المطالبات تحت التسویة

  ١٤٠٬٨٠٠  )١٤٣٬٩١٤(  صافي المطالبات تحت التسویة

 

 

 

  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

  )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧مارس  ٣١في المنتھیة الثالثة أشھرلفترة 
 

١٧ 

  
 لزكاةا .٨

  
ة لفتر حقةمخصص الزكاة المست ن حركةإ دارة.قبل اإلأفضل التقدیرات من  ساسأیتم احتساب الزكاة المستحقة على 

  كما یلي: م٢٠١٦دیسمبر  ٣١والسنة المنتھیة في  م٢٠١٧ مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر 
  

  م٢٠١٧ مارس ٣١ 
 (غیر مدققة) 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١
 (مدققة)

  )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( 
   

 ٥٬٠٠٨ ١٤٬٠٥٤ في بدایة الفترة / السنة الرصید 

  ٥٬٠٠٠ ١٬٢٥٠ / السنة  الحالیة لفترةل ملالمح

 ٤٬٠٤٦ - / السنة  السابقة لفترةل المحمل

 ١٤٬٠٥٤ ١٥٬٣٠٤ في نھایة الفترة / السنةالرصید 

  

  الوضع الزكوي:
  

وي رار الزك ركة اإلق دمت الش ة) ق دخل (الھیئ اة وال ة للزك ة العام ن  للھیئ ى م رة األول ن الفت ایو  ١٦ع ى م٢٠٠٧م مبر  ٣١ ال دیس

   .زكاة مقیدةوحصلت على شھادة  م٢٠١٥إلى  م٢٠٠٩دیسمبر  ٣١ المنتھیة في سنواتلو ل م٢٠٠٨
  

ن للسنوات ةكویالز طوالرب ، إستلمت الشركةةخالل السن  ة م ى ٢٠٠٨دیسمبر  ٣١ المنتھی ت الھی م٢٠١٢م ال د طالب اة وق ة بزك ئ

وط  إعترضت الشركة .عن تلك السنوات لایر سعودي ملیون١٣٫٧ إضافیة وضریبة إستقطاع بمبلغ د أنعلى تلك الرب نتیجة  وتعتق

اة واللصالح ابإصدار خطاب ضمان باإلضافة الى ذلك قامت الشركة  ،ھاكون في صالحیاإلعتراض س غ دخل لھیئة العامة للزك بمبل

ة  ضمن سعودي لایر ملیون ٤٫٤ غبمبلضریبة اإلستقطاع إلتزامات ملیون لایر سعودي وتم قید مستحقات إضافیة لمقابلة  ٩٫٥ قائم

    المساھمین األولیة.ملیون لایر سعودي لزكاة الفترة السابقة في قائمة عملیات  ٤التأمین األولیة و  عملیات
 

  رأس المال .٩
  

ى  ٢٥٠ راس مال الشركة  المرخص  والمصدریبلغ  ون لایر سعودى مقسم عل ون سھ ٢٥ملی ة السھم ملی ادي  قیم  لایر ١٠م ع

  .سعودي

  

  

  

  

  

  

  

  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

  )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧مارس  ٣١في المنتھیة الثالثة أشھرلفترة 
 

١٨ 

  
   ذات عالقة واألرصدة اتمع جھامالت مع   . ١٠

  
  التي تمت مع الجھات ذات العالقة خالل الفترة: الجوھریةفیما یلي المعامالت 

  

  طبیعة المعاملة  العالقة الجھة ذات

  مبلغ المعاملة

      لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

    

مارس  ٣١

  م٢٠١٧

 مارس ٣١

  م٢٠١٦

 ٣١الرصید في 

  م٢٠١٧مارس 

 ٣١الرصید في 

  م٢٠١٦دیسمبر 

  (مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)    

  سعودي لایرألف   سعودي لایر ألف  سعودي لایر ألف  سعودي لایر ألف    

            أ) عملیــات  التأمین

            المساھمون الرئیسیون

الشركة اإلسالمیة العربیة 

(االمارات العربیة للتأمین

 - - - -  أقساط تأمین  المتحدة)

ذات عالقة لموظفي  جھات

        اإلدارة العلیا

 ٣٦٬٣٦٢ ٣٠٬٩٦٤ ٣٢٬٦٩٤ ٢٣٬٦٤٢  وثائق تأمین مكتتبة  (شقیقة) شركة تأجیر

 ١٤٤ - ٧ -  وثائق تأمین مكتتبة  مجلس اإلدارة رئیس

  -  -  ٤  -  وثائق تأمین مكتتبة  الرئیس التنفیذي

 ١٩١ - - -  وثائق تأمین مكتتبة  العالمیة رصدشركة 

 ٢٦ ٨٥١ ١٬٣٧٢ ١٬٤٢٧  وثائق تأمین مكتتبة  مجموعة  الفردوسشركة 

  

 )١٬٠٣٨( )١٬١١١( ٧٠ ٧٣  مزایا طویلة األجل  موظفي اإلدارة العلیا

 ١٤٦ ٨٧ ١٬٢٥٧ ٩٥١  مزایا قصیرة األجل  

            لمساھمین) عملیــات  اب

 - - ٢٣ ١٨  مكافآت  أعضاء مجلس اإلدارة

 - - ٤ ٢٨  مكافآت لجانأعضاء 

  
  

لفترة ة نھایة اذات العالقة من قبل إدارة الشركة. یتم اإلفصاح عن أرصد الجھاتالمعامالت مع شروط لموافقة على تمت ا
  ذات العالقة في قائمة المركز المالي األولیة. الجھاتمن المعامالت مع 

  
  

  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

  )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧مارس  ٣١في المنتھیة الثالثة أشھرلفترة 
 

١٩ 

  معلومات قطاعیة . ١١
  

. ةاعات رئیسیثة قطتتم مراقبة العملیات على ثال ، تمت جمیع عملیات التأمین في المملكة العربیة السعودیة. ألغراض إداریة
لى النقد  تحتوي عال. أصول القطاع اإلستثمارات وإیرادات اإلداریة و العمومیة مات القطاعیة ال تتضمن المصروفاتإن المعلو

ن عملیات مق مستحالذمم المدینة لمعیدي التأمین، صافي صافي أقساط التأمین المدینة،  الودائع ألجل، وما في حكمھ،
ً المساھمین،  واألثاث،  ستثمارات،عالقة، اإلذات  جھاتالمدینة األخرى، المبالغ المستحقة من  والذممالمبالغ المدفوعة مقدما

تأمین، عیدي المطلوبات القطاع ال تحتوي على مطالبات حملة الوثائق، الذمم الدائنة لم التجھیزات والمعدات المكتبیة.
ر سة التقاریاً مع سیاتمشی .للموظفین المساھمین و مكافأت نھایة الخدمةعملیات إلى ، مستحق ئنة األخرىداالذمم الالمستحقات و

 ظھر األصولتلشركة. ادارة مع ما یتفق مع نشاطات اللشركة، فإن المعلومات القطاعیة تمت الموافقھ علیھا من قبل إلالداخلیة 
  و المطلوبات كما ھو مبین ادناه:

  
  
  

  طبي
 ألف لایر
  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
ألف لایر 
  سعودي

  المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 
  غیر مدققة –م ٢٠١٧ مارس ٣١

        

         
 ٢٢٧٬٨٧٨ ٨٬٥٧١ ١٩٣٬٠٦١ ٢٦٬٢٤٦  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

 )٦٬٣١٣( )٦٬٣١٣( - -  المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمین 

 )٣٬٨٠٨( )٢٢١( )٣٬١٣٧( )٤٥٠(  فائض خسارة أقساط تأمین ناقصاً: 

 ٢١٧٬٧٥٧ ٢٬٠٣٧ ١٨٩٬٩٢٤ ٢٥٬٧٩٦  صافي أقساط التأمین المكتتبة

 )٧١٬٣٧٠( )١٬١٣٩( )٥٣٬٣٧٥( )١٦٬٨٥٦(  التغیرات في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة

 ١٤٦٬٣٨٧ ٨٩٨ ١٣٦٬٥٤٩ ٨٬٩٤٠  صافي أقساط التأمین المكتسبة
         

 ٨٥٨ ٨٥٨ - -  العموالت المكتسبة من إعادة التأمینصافي 

 ١٤٧٬٢٤٥ ١٬٧٥٦ ١٣٦٬٥٤٩ ٨٬٩٤٠  صافي اإلیرادات

 ١٠٣٬٢٨٦ ١٬٦٢٨ ٩٧٬٥٠٦ ٤٬١٥٢  إجمالي المطالبات المدفوعة

 )١٬٦٥١( )١٬١٠١( - )٥٥٠(  ناقصاً: حصة معیدي التأمین

 ١٠١٬٦٣٥ ٥٢٧ ٩٧٬٥٠٦ ٣٬٦٠٢  صافي المطالبات المدفوعة

 ٣٬١١٤ )٥٤٩( ٣٬١٥١ ٥١٢  التغیرات في المطالبات تحت التسویة

 ١٠٤٬٧٤٩ )٢٢( ١٠٠٬٦٥٧ ٤٬١١٤  صافي المطالبات المتكبدة

 ٥٬٩٠٢ ٣٣٦ ٥٬٠٩٠ ٤٧٦  مصاریف عمولة

 ٧٬٦٢٦ ٧٤ ٥٬٤٩٢ ٢٬٠٦٠  مصاریف تشغیلیة أخرى

 ١١٨٬٢٧٧ ٣٨٨ ١١١٬٢٣٩ ٦٬٦٥٠  والمصروفات صافي التكالیف

 ٢٨٬٩٦٨ ١٬٣٦٨ ٢٥٬٣١٠ ٢٬٢٩٠  التأمین یاتعملصافي نتائج 

 )١٥٬٦٠٣(     مصاریف عمومیة وإداریة

  )٦٤١(     مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
  ٢٬٢٠٧     إیرادات إستثمارات

 ٣٧٩     إیردات أخرى غیر موزعة

 ١٥٬٣١٠     من عملیات التأمینالفائض 

  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

  )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧مارس  ٣١في المنتھیة الثالثة أشھرلفترة 
 

٢٠ 

  معلومات قطاعیة (تتمة).   ١١
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طبي  
ألف لایر 

  سعودي

  ركباتم
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
ألف لایر 
  سعودي

          غیر مدققةم ٢٠١٧مارس  ٣١كما في 

          موجودات عملیات التأمین

 ٧٬٩٢٧ ٧٬٩٢٧ - -  حصة معیدي التأمین في األقساط غیر المكتسبة

 ٥٬٥٢٢ ٥٬٥٢٢ - -  حصة معیدي التأمین في المطالبات تحت التسویة

 ١٤٬٩٣٦ ٩٩٨ ١٢٬٢٨٩ ١٬٦٤٩  تحواذ وثائق مؤجلةتكالیف اس

 ٥٦٤٬٥٧٦     موجودات غیر موزعة

 ٥٩٢٬٩٦١     موجودات عملیات التأمین مجموع

          

       عملیات التأمینوفائض مطلوبات 

 ٣٥٥٬٥١٤ ١٠٬٤٣٥ ٣١٦٬٥٥٨ ٢٨٬٥٢١  أقساط تأمین غیر مكتسبة

 ١٤٩٬٤٣٦ ٨٬٩٠٦ ١٣٢٬٣٨٢ ٨٬١٤٨  مطالبات تحت التسویة

 ٢٬١٥٨ ٢٬١٥٨ - -  دخل عموالت غیر مكتسبة

 ٣٬٦٩٥ ٢٢ ٣٬١٤٠ ٥٣٣  إحتیاطیات فنیة أخرى

 ٨٢٬١٥٨     مطلوبات غیر موزعة والفائض

 ٥٩٢٬٩٦١     مطلوبات وفائض عملیات التأمین مجموع



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

  )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧مارس  ٣١في المنتھیة الثالثة أشھرلفترة 
 

٢١ 

  معلومات قطاعیة (تتمة).   ١١
  
  
  

  طبي
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  ىأخر
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
ألف لایر 

  سعودي
  المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 

  غیر مدققة –م ٢٠١٦مارس  ٣١
        

         
 ١٤١٬٧١٧ ٧٬٣٤٥ ١٢٣٬٥٩٠ ١٠٬٧٨٢  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

 )٥٬٠٢٩( )٥٬٠٢٩( - -  المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمین 

 )٢٬٨٦٨( )٢٨٦( )٢٬٢١٦( )٣٦٦(   فائض خسارة أقساط تأمینناقصاً: 

 ١٣٣٬٨٢٠ ٢٬٠٣٠ ١٢١٬٣٧٤ ١٠٬٤١٦  صافي أقساط التأمین المكتتبة

 )٣٨٬٩٧١( )١٬٠٨٩( )٣٤٬٤٠٧( )٣٬٤٧٥(  التغیرات في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة

 ٩٤٬٨٤٩ ٩٤١ ٨٦٬٩٦٧ ٦٬٩٤١  صافي أقساط التأمین المكتسبة

  ٩٣٥  ٩٣٥  -  -  أمینالعموالت المكتسبة من إعادة التصافي 

 ٦٠١ - ٦٠١ -  إیرادات إكتتاب أخرى

 ٩٦٬٣٨٥ ١٬٨٧٦ ٨٧٬٥٦٨ ٦٬٩٤١  صافي اإلیرادات

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

 )١٬٣٢٥( )١٬٣٢٥( - -  ناقصاً: حصة معیدي التأمین

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

 ٥٬٠٣٦ ٨١٨ ٣٬٣١٤ ٩٠٤  مطالبات تحت التسویةالتغیرات في ال

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

 - - - -  إحتیاطیات فنیة أخرى 

 ٣٬١٢٥ ٣١٢ ٢٬٤٧٠ ٣٤٣  مصاریف عمولة

 ٢٬٦٣٩ ٩٦ ١٬٨٠٩ ٧٣٤  مصاریف تشغیلیة أخرى

 ٨١٬٥٦٩ ١٬٤٩٢ ٧٣٬٧١٦ ٦٬٣٦١  والمصروفات صافي التكالیف

 ١٤٬٨١٦ ٣٨٤ ١٣٬٨٥٢ ٥٨٠  التأمین عملیاتئج صافي نتا

 )١١٬٢٥٧(     مصاریف عمومیة وإداریة
  )٤٧٥(     مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 ٩٦٦     إیرادات إستثمارات
 ١     إیرادات أخرى غیر موزعة

 ٤٬٠٥١     من عملیات التأمینالفائض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

  )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧مارس  ٣١في المنتھیة الثالثة أشھرلفترة 
 

٢٢ 

 

  معلومات قطاعیة (تتمة).   ١١
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
 
  

  طبي  
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
ألف لایر 
  سعودي

          م ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 

          موجودات عملیات التأمین

 ٤٬٧٥٢ ٤٬٧٥٢ - -  حصة معیدي التأمین في األقساط غیر المكتسبة

 ٦٬٣٧٦ ٦٬٣٧٦ - -  حصة معیدي التأمین في المطالبات تحت التسویة

 ١٠٬٥٩٠ ٤٤١ ٩٬٤٧٥ ٦٧٤  تحواذ وثائق مؤجلةتكالیف اس

 ٤٨٦٬٨٩٧ - - -  موجودات غیر موزعة

 ٥٠٨٬٦١٥     موجودات عملیات التأمین مجموع

          

       عملیات التأمینوفائض مطلوبات 

 ٢٨٠٬٩٦٩ ٦٬١٢١ ٢٦٣٬١٨٣ ١١٬٦٦٥  أقساط تأمین غیر مكتسبة

 ١٤٧٬١٧٦ ١٠٬٣٠٩ ١٢٩٬٢٣١ ٧٬٦٣٦  مطالبات تحت التسویة

 ١٬٢٨٧ ١٬٢٨٧ - -  دخل عموالت غیر مكتسبة

 ٣٬٦٩٥ ٢٢ ٣٬١٤٠ ٥٣٣  إحتیاطیات فنیة أخرى

 ٧٥٬٤٨٨     مطلوبات غیر موزعة والفائض

 ٥٠٨٬٦١٥     مطلوبات وفائض عملیات التأمین مجموع



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

  )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧مارس  ٣١في المنتھیة الثالثة أشھرلفترة 
 

٢٣ 

  القیمة العادلة لألدوات المالیة . ١٢
  

  .لقیاسصل أو تحویل  اإللتزام  بین مشاركة السوق في تاریخ االقیمة العادلة ھي سعر یتم استالمھ من بیع األ
  

لف اریخ اإلستحقاق التختباستثناء اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى ت ، لألدوات المالیة القیمة العادلة في قائمة المركز المالي
 ً تى حتفظ بھا حثمارات المالعادلة لإلست . القیم الموجزةاألولیة عن القیم الدفتریة والتي تتضمن في القوائم المالیة جوھریا

  جوھري عن قیمتھا الدفتریة.تاریخ اإلستحقاق الیتوقع ان یكون ھناك اختالف 
  

  التالي لھا: الھرمي التسلسلتحدید القیمة العادلة و
  

   :لیةالما القیمة العادلة لألدواتواالفصاح عن  التالي لتحدید الھرمي التسلسل تم تطبیقإذا  تستخدم الشركة
  

  .)صفقة ( بدون تعدیل أوإعادة ومطلوبات مماثلةأاسواق نشطة لموجودات في  االسعار المتداولة:  ١المستوى 
  

 افةكبشأنھا تبني  اخرىتقییم اسالیب  أو مماثلة مالیة اسواق نشطة لموجودات ومطلوباتفي  االسعار المتداولة:  ٢المستوى 
  ؛ و المكلف ادراكھا معطیات االسواقتعتمد على  الھامةالمدخالت 

  
  .ھا ال یبنى أي مدخل ھام على معطیات االسواق الممكن مالحظتھالالتي من اجالتقییم  اسالیب: ٣المستوى 

  
  : م٢٠١٧ مارس ٣١كما في  على القیمة العادلة الجدول التالي یبین القوائم المالیة بناءاً 

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
          ةاألصول المالی

من ة العادلبالقیمة  كإستثماراتاألصول المالیة المحتفظ بھا 
 ٣٠١٬٢٩٧ - ٣٠١٬٢٩٧ -  عملیات التأمین –قائمة الدخل خالل

 منة العادل بالقیمة كإستثماراتاألصول المالیة المحتفظ بھا 
 ١٦٠٬٨٦٧ - ١٦٠٬٨٦٧ -  عملیات المساھمین –قائمة الدخل خالل

 ٤٦٢٬١٦٤ - ٤٦٢٬١٦٤ -  الرصید في نھایة الفترة
  

  م:٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في  الجدول التالي یبین القوائم المالیة بناءا على القیمة العادلة
  

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
          األصول المالیة

 منة العادل بالقیمة كإستثماراتاألصول المالیة المحتفظ بھا 
 ٢٥٤٬٥١٦ - ٢٥٤٬٥١٦ -  عملیات التأمین –قائمة الدخل خالل

من ة العادلبالقیمة  كإستثماراتاألصول المالیة المحتفظ بھا 
 ١٤٥٬٢١٠ - ١٤٥٬٢١٠ -  عملیات المساھمین –قائمة الدخل خالل

  ٣٩٩٬٧٢٦  -  ٣٩٩٬٧٢٦  -  الرصید في نھایة السنة
  

  
ي نھایة الفترة قیمة األصول كما فلإلستثمارات التجاریة باإلعتماد على صافي  ٢تحدد الشركة القیمة العادلة للمستوى 

  المنتھیة بالتقریر.
  
  

  
  
  
  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

  )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧مارس  ٣١في المنتھیة الثالثة أشھرلفترة 
 

٢٤ 

 السھم یةربح . ١٣
 

 ة للفترة.القائموتم إحتساب ربحیة السھم للفترة بقسمة صافي الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة 
  
 سابقة تعدیل فترات . ١٤

 
ارنة  مالیة المقائم العلقة بالزكاة وضریبة الدخل علي القوتعدیالت فترات سابقة تمثل أثر تعدیل السیاسة المحاسبیة المت

كما  )٢ح (إیضا) ٣٨١٠٠٠٠٤٥١٩(برقم  مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من دراصلأ بناء على التعمیم الجدید
  یلي:

  
لمنتھیة ین للسنة ام وقائمة عملیات المساھم٢٠١٦دیسمبر  ٣١حقوق المساھمین في قائمة  –المركز المالي قائمة 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١في 
  

  بعد التعدیل  التعدیل  قبل التعدیل  
        

  )٧٨٬١٢٨(  -  )٧٨٬١٢٨(  م٢٠١٦ینایر  ١الخسائر المتراكمة في 

     

 ٣٠٬٣٥٠ - ٣٠٬٣٥٠  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١الدخل قبل الزكاة للسنة المنتھیة في 
 - ٩٬٠٤٦ )٩٬٠٤٦(  الزكاة للسنة

 ٣٠٬٣٥٠ ٩٬٠٤٦ ٢١٬٣٠٤  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١صافي الربح للسنة المنتھیة في 

  )٥٦٬٨٢٤(  -  )٥٦٬٨٢٤(  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١الخسائر المتراكمة في 

  
كنتیجة إلعادة  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١التعدیل المذكور أعاله تم علي صافي الدخل والخسائر المتراكمة للسنة المنتھیة في 

في  ما ھو مفصلدیدة كالمساھمین وفقاً للسیاسة المحاسبیة الج تبویب الزكاة من قائمة الدخل الى قائمة التغیرات في حقوق
  م).٢٠١٦دیسمبر  ٣١(الیوجد أثر على إجمالي حقوق المساھمین في  ٢إیضاح 

  
  )٢٠١٦مارس  ٣١(للفترة المنتھیة في  – األولیة قائمة عملیات المساھمین

  

  بعد التعدیل  التعدیل  قبل التعدیل  
        

مارس  ٣١لفترة المنتھیة في صافي الدخل قبل الزكاة ل
  ٢٬٤٩٨  -  ٢٬٤٩٨  م٢٠١٦

  -  *١٬٢٥٠  )١٬٢٥٠(  ٢٠١٦مارس  ٣١الزكاة للفترة المنتھیة في 

 ٢٬٤٩٨ *١٬٢٥٠ ١٬٢٤٨  م٢٠١٦مارس  ٣١صافي الدخل للفترة المنتھیة في 

     
 ٢٬٤٩٨ *١٬٢٥٠ ١٬٢٤٨  م٢٠١٦مارس  ٣١إجمالي الدخل الشامل للفترة المنتھیة في 

  ٠٫١٠  ٠٫٠٥  ٠٫٠٥  للفترة م األساسیة والمخفضةربحیة السھ
  

م  وذلك ٢٠١٦ مارس ٣١الدخل الشامل عن الفترة المنتھیة في  /* تم أجراء التعدیل المذكور أعاله على صافي الدخل 
لزكاة بالمتعلقة اجدیدة نتیجة إلعاد تصنیف الزكاة من قائمة الدخل الى قائمة حقوق المساھمین وفقاُ  للسیاسة المحاسبیة ال

  . ٢وضریبة الدخل كما في إیضاح 
  

 اعتماد مجلس اإلدارة . ١٥
 

  م.٢٠١٧ أبریل ٢٠ ھـ، الموافق١٤٣٨ رجب ٢٣ بتاریخمجلس اإلدارة  قبل أعتمدت ھذه القوائم المالیة األولیة من


