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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  /١١٢١وزیر التجارة والصناعة رقم 

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

  :عنوان الشركة المسجل ھو
  شارع األمیر محمد بن عبدالعزیز

  بن حمران مركز
   ١٢٢٣٩٢صندوق برید 

  ٢١٣٣٢ ةجد
  المملكة العربیة السعودیة

  
ة دراج الشركیة. تم االتعاوني واألنشطة المتعلقة بھ في المملكة العربیة السعودأعمال التأمین  ممارسةأھداف الشركة  أن

لشركة م. ا٢٠٠٨ ینایر ١في  بدأت الشركة مزاولة أعمالھا .م٢٠٠٧مایو  ٢٣" في المال السعودي "تداول في سوق
  .قبل الطرح العام ومن مساھمین سعودیینمملوكة بالكامل من 

  
  حاسبیة الھامةالسیاسات الماساس االعداد و .٢

  
  (أ) أسس العرض

 ً  قاریر المالیة األولیةبالت خاصال )٣٤(رقم  الدولي معیار المحاسبةلتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقا
ً للتوجیھات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ("ساو ")٣٤("معیار المحاسبة الدولي رقم  ق ما") فیما یتعلوفقا

 ٣٠في تھیة شھر المنأ تسعةلفترة ال القوائم المالیة األولیة الموجزة. إن ھذه یاسة المحاسبیة للزكاة وضریبة الدخلبالس
أن  یجبة ولذلك في القوائم المالیة السنوی المطلوبةكافة المعلومات واإلفصاحات  تتضمنال ) "الفترة"(م ٢٠١٧سبتمبر

  .م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للشركة كما في  ةالسنویمع القوائم المالیة  نارتقبأإلتقرأ 
  
ً للمعھي وفالسیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل الشركة إلعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة إن   یة اییر الدولقا

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

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

  
ؤثر على إفتراضات توقدیرات للتقاریر المالیة إستخدام ت الدولیةرمعاییلإعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقاً ل یتطلب

یخ ي تارف كما ات الطارئة إن وجدتمبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنھا واإلفصاح عن الموجودات والمطلوب
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  مبنیة أساساً على التوقعات واالفتراضاتمن ان ھذه 
افة كوجزة تعكس یة المتائج الفعلیة قد تختلف بالنھایة من تلك التقدیرات وفي رأي اإلدارة فإن القوائم المالیة األولالن

روضة بشكل ة المعالتعدیالت (التي تتضمن التعدیالت العادیة المتكررة) الضروریة لعرض نتائج العملیات للفترة األولی
  .نتائجھا السنویة المالیة ل صحیحاتشكل مؤشراً ن النتائج األولیة للشركة قد ال إ عادل.

  
 الزكاة  

 دیدــتعمیم ج مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) م أصدرت٢٠١٧أبریل  ١١ھـ الموافق ١٤٣٨رجب  ١٤بتاریخ 
جمیع  أوجب التعمیم عليفیما یتعلق بالسیاسة المحاسبیة للزكاة وضریبة الدخل، حیث  ) ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩رقم ب(

 تھا بحیثملكی ھیكل األرباح المبقاة بغض النظر عن تأمین أن تقوم بتحمیل الزكاة وضریبة الدخل مباشرة الىشركات ال
   م.٢٠١٧ینایر  ١علي أرصدة الفترة الحالیة والمقارنة ویعتبر ساري المفعول إبتداًء من  یتم تطبیق السیاسة

تم و ذه الفترةلھ وجزةي إعداد القوائم المالیة األولیة المذلك فقد إعتمدت الشركة السیاسة المحاسبیة أعاله فبناء على و
   .)١٤مع عرض الفترة الحالیة (إیضاح  وافققام المقارنة للفترة السابقة لتتإعادة تبویب أر
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١١ 

  المحاسبیة الھامة (تتمة)     السیاسات اساس االعداد و  .٢
 

  أسس العرض (تتمة) )أ(
  

  یسمبر.د 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 التأملیات من عم لمتطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لكل وفقا

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

شاط ساب النتسجل اإلیرادات والمصروفات العادیة بشكل واضح ألي من النشاطین في دفاتر حو الشركة محتفظ بھا لدى

  .اإلدارة ومجلس اإلدارة من قبل دهیحدم تت كما لعملیات المشتركةالمصروفات من اأساس توزیع المعني. 

  
  من عملیات التأمین یتم توزیعھ كالتالي : تجوفقاً للنظام األساسي للشركة فإن الفائض النا

  
 

  ٪٩٠المساھمون                                                        
  ٪١٠حملة الوثائق                                                                

                                                                             ١٠٠٪   
 

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

  

  
 ً ة لحصول على موافقعلى الشركة انبغي یالتنفیذیة،  الالئحةلسعودي (ساما) مؤسسة النقد العربي ا 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.یة حساب التوزیفي وقت تسوتاریخھ حتى مدفوع وساري المفعول عقد العمالء یكون أن  شرطمجلس إدارتھا 

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

ثنى الي خالل إلى  التویتم إستردادھا وسدادھا عأن بإستثناء اإلستثمارات  المحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق من المتوقع 
  .د تاریخ القوائم المالیة األولیةعشر شھراً بع

  
ة ارة التجارمن مؤسسة النقد العربي السعودي ووزللشركة  األساسيتعدیل النظام  على موافقةالتلقت الشركة خطاب 

 ٥ نعقدة فيالمشركة العمومیة لل الذي سبق الموافقھ علیھ في الجمعیة األنظمة الجدیدة للشركاتمع  لتتوافق  واألستثمار
  ھـ.١٤٣٨رمضان  ١٠ الموافقم  ٢٠١٧یونیو 
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١٢ 

  

  اساس االعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)     .٢
     

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

المحاسبة  لس معاییرتي تم إصدارھا من قبل مج، والالقائمة للمعاییر التالیةالمعدلة واعتمدت الشركة المعاییر الجدیدة 
  م:٢٠١٧ ینایر ١طبیق األولي في الت بتاریخ الدولیة 

  
 البیان المعیار

، ١٢قم ر ةمتطلبات اإلفصاح في معیار التقارریر المالیة الدولی توضح عدیالتت  ١٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ت في المنشآ أةالمنش ملكیةعلى  ینطبقالذي  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 لعدم وھذا التعدیل على القوائم المالیة للشركة نظراً ل الیوجد تأثیر

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

  
  
  
  
  

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

ل (مثا یةتغیرات نقدیة وغیر النقدسواء كانت من األنشطة التمویلیة التي تنشأ 
یالت للتعد جمة العمالت األجنبیة). عند التطبیق األوليرمن توالخسائر أاألرباح 

 تطلبعرض المعلومات المقارنة للفترات السابقة. الت آتغیر مطلوب من المنش
تم یوف سلكن الیة األولیة الموجزة والتعدیالت أفصاحات إضافیة في القوائم الم

نتھي لتي تفي القوائم المالیة السنویة للسنة ااإلفصاح عن المعلومات اإلضافیة 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١في 

  
على  ريجوھثیر تطبیق المعاییر والتفسیرات المطبقة على الشركة الجدیدة والمعدلة ذات الصلة لن یكون لھا أي تأإن 
  ألولیة الموجزة.القوائم المالیة اھذه 

  
  (ج) المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول بعد 

 
 ھر القائمةدناه. تظللشركة مدرجة أ األولیة الموجزة حتى تاریخ صدور القوائم المالیةتفعل المعاییر الصادرة والتي لم 

ع لشركة إتباعتزم اتالمستقبل. المعاییر والتفسیرات الصادرة والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبیق في 
  ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.

  
 تاریخ التفعیل البیان المعیار/ التفسیر

 ٢٠٢١ینایر  ١  األدوات المالیة.  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   ٤٠معیار المحاسبة الدولي رقم 

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

 ١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  ٢٨ معیار المحاسبة الدولي رقمو

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

 ٢٠١٩ینایر  ١   عقود اإلیجار  ١٦لي التقاریر المالیة رقم المعیار الدو
  

  .لیة للشركةالتعدیالت أو التفاسیر المذكورة أعاله على القوائم الماأو  الشركة حالیاً بتقییم تأثیر المعاییرتقوم 
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١٣ 

  النقد وما في حكمھ  .٣
 
 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١  م٢٠١٧سبتمبر ٣٠  
  ( مدققة)  (غیر مدققة) 
  (ألف لایر سعودي)   ودي)(ألف لایر سع  

      عملیات التأمین

 ٥٨٬٠١٩ ٧٬٣٨٤  لدى البنوكو نقد في الصندوق

      عملیات المساھمین
  ١١  ١١  نقد لدى البنوك

  
  ودائع ألجل  .٤

 
 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١  م٢٠١٧سبتمبر ٣٠  
  ( مدققة)  (غیر مدققة)  
  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  

      عملیات التأمین
  ١٤٬٧٨٣  ١٤٬٧٨٣  ع ألجلودائ

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

 ادتاریخ إعد ا العادلة فيقیمتھمعقولة وتقارب  ةألجلاالقیمة الدفتریة لھذه الودائع إن . أشھر وأقل من اثني عشر شھراً  ثالثة
  التقاریر.

  
  ، صافيمدینة ذمم أقساط تأمین .٥

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١  م٢٠١٧سبتمبر ٣٠  
  ( مدققة)  (غیر مدققة)  
  (ألف لایر سعودي)   (ألف لایر سعودي)  
      

 ٨٣٬٧٥٥ ١٤٦٬٩٧٦  مستحق من حملة الوثائق
  ٣٦٬٧٢٣  ٥١٬٥٤٧  )١٠جھات ذات عالقة ( ایضاح  –مستحق من حملة الوثائق 

(أنظر تأمین مدینة مشكوك في تحصیلھا مخصص ذمم اقساط
  )٢١٬٣٦٩(  (٣٢٬٨٤٤)  اإلیضاح أدناه)

  ٩٩٬١٠٩ ١٦٥٬٦٧٩ 

  
  مدینة مشكوك في تحصیلھا كالتالي :تأمین أقساط  ذمم الحركة في مخصص

  
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١  م٢٠١٧سبتمبر ٣٠ 
  (غیر مدققة) 

 ألف لایر سـعودي
  (مدققة) 
 ألف لایر سـعودي 

 ١٥٬٨٣٥ ٢١٬٣٦٩ ة الفترة / السنةالرصید في بدای
  ٥٬٥٣٤ ١١٬٤٧٥  خالل الفترة / السنة المخصص 

 ٢١٬٣٦٩ ٣٢٬٨٤٤ الرصید في نھایة  الفترة / السنة

  
  
  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

      )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین  الثالثة لفترتي
 

١٤ 

   ستثماراتاإل .٦
  

   من خالل قائمة الدخل العادلة بالقیمةأ )  إستثمارات 
  

  عملیات التأمین
  :كالتالي ائمة الدخلمن خالل ق العادلة بالقیمةالحركة في حساب إستثمارات 

  
  التسعة لفترة

  المنتھیة في شھرأ
 م٢٠١٧سبتمبر ٣٠

  
ي فـ ةللسنة المنتھی

 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١
  (غیر مدققة)

 ألف لایر سـعودي
  (مدققة)

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

 ١٦٦٬١٦٢ ١٠٥٬٢٩٢  خالل الفترة / السنة مشتریات
 )٧٤٬٤١٢( -  ادات خالل الفترة / السنةإستبع
 ٣٬٦٢٩ ٤٬٦٧٥ لإلستثمارات في القیمة العادلة اتالتغیر

 ٢٥٤٬٥١٦ ٣٦٤٬٤٨٣ الفترة / السنةالرصید في نھایة 
  

  المساھمینعملیات 
          الدخل كما یلي:قائمة  من خاللالعادلة  بالقیمةإستثمارات  الحركة في

                                                                                               
  تسعةال لفترة 

  المنتھیة فيأشھر 
 م٢٠١٧سبتمبر ٣٠

  
ي فـ ةللسنة المنتھی

 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١
 (مدققة)  مدققة) (غیر

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي
 ١٤١٬٦٨٤ ١٤٥٬٢١٠ الرصید في بدایة الفترة / السنة

  ٥١٤ ٧٥٬٠٠٠  خالل الفترة / السنة یاتمشتر
  -  (١٤٬٩٩٢)  إستبعادات خالل الفترة / السنة

 ٣٬٠١٢ ٣٬٥٤٧ لإلستثماراتفي القیمة العادلة  اتالتغیر
 ١٤٥٬٢١٠ ٢٠٨٬٧٦٥ الفترة / السنةالرصید في نھایة 

   ب )  إستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق
  

  عملیات التأمین
  رات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق كما یلي:إستثماالحركة في 

                                                                                        
  التسعة لفترة

  المنتھیة فيأشھر 
 م٢٠١٧سبتمبر ٣٠

  
ي فـ ةللسنة المنتھی

م٢٠١٦ دیسمبر ٣١
 (مدققة)  مدققة) (غیر 

 لایر سعودي ألف ألف لایر سعودي
 ٣٦٬١٠٠ ٣٥٬٩٤٧ الفترة / السنةبدایة  الرصید في

 )١٥٣( )٩٠( خالل الفترة / السنة أالمطف

 ٣٥٬٩٤٧ ٣٥٬٨٥٧ الرصید في نھایة الفترة / السنة

  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

      )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین  الثالثة لفترتي
 

١٥ 

  )(تتمة اإلستثمارات  .٦
  

   (تتمة) ب )  إستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق
  

  عملیات المساھمین
  

  رات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق كما یلي:إستثماالحركة في 
                          

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

  ج )  استثمارات متاحة للبیع 
  

  عملیات المساھمین
  لحركة على اإلستثمارات المتاحة للبیع:فیما یلي ا

  
  المنتھیة في شھر أ تسعةاللفترة 

 اإلجمالي مدرجةغیر  اوراق مالیةدرجةم اوراق مالیة (غیر مدققة)م ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

    
 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ - الرصید في بدایة الفترة 

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ - فترة الالرصید 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 للبیعالدفتریة لالوراق المالیة  تبلغ القیمة )أ
ق وجود اسوا لیھ وعدمعقیمتھا العادلة بشكل یعتمد إلى  الوصول نھ ال یمكنألوذلك  بالتكلفة ألف لایر سعودي) تم تقییمھا

  یتم تداول االدوات المالیة المماثلة لھا.
  

  تسعةال لفترة 
  المنتھیة فيأشھر 

 م٢٠١٧سبتمبر ٣٠

  
 ٣١ي فـ ةللسنة المنتھی

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

 ١٠٬١٤٧ ١٣٬٧٥٥ الفترة / السنةالرصید في بدایة 
 ٣٬٧١٧ -  ل الفترة / السنةمشتریات خال

 )١٠٩( )٥٦( خالل الفترة / السنة أالمطف
 ١٣٬٧٥٥ ١٣٬٦٩٩ الفترة / السنة الرصید في نھایة



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

      )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین  الثالثة لفترتي
 

١٦ 

  ت تحت التسویة، صافيمطالبا .٧
  

  م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ 
 (غیر مدققة) 

  م٢٠١٦ دیسمبر ٣١
 (مدققة) 

 )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( 

 ٢٣٬١٧٩ ٤٠٬٠٦١ إجمالي مطالبات تحت التسویة
 ١٢٣٬٩٩٧ ١٤٣٬٢٨١ یضاف إلیھ: إحتیاطي متكبد وغیر مبلغ عنھ 

 ١٤٧٬١٧٦ ١٨٣٬٣٤٢ 
  )٥٬٥٤٤(  )٥٬٢٧٥(  في المطالبات تحت التسویةناقصاً: حصة معیدي التأمین 

  )٨٣٢(  (٧٩١)  معیدي التأمین في الحوادث غیر المبلغ عنھاناقصاً: حصة 

  ١٤٠٬٨٠٠  ١٧٧٬٢٧٦  صافي المطالبات تحت التسویة

 
 لزكاةا .٨

  
ة لفتر حقةن حركة مخصص الزكاة المستإ دارة.قبل اإلأفضل التقدیرات من  ساسأیتم احتساب الزكاة المستحقة على 

  كما یلي: م٢٠١٦دیسمبر  ٣١والسنة المنتھیة في  م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھیة في أشھر  التسعة
  

  م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ 
 (غیر مدققة) 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١
 (مدققة)

  )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( 
   

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

  ٥٬٠٠٠ ٣٬٧٥٠ السنة  / الحالیة لفترةل المحمل

  -  (٢٬١٦٤)  المدفوع خالل الفترة / السنة

 ٤٬٠٤٦ -  / السنة  السابقة لفترةل المحمل

 ١٤٬٠٥٤ ١٥٬٦٤٠ 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  م٢٠١٦إلى  م٢٠٠٩دیسمبر  ٣١ المنتھیة في سنواتلو ل م٢٠٠٨
  

ن للسنوات ةكویالز طوالرب ، إستلمت الشركة٢٠١٦خالل   ى ٢٠٠٨دیسمبر  ٣١ المنتھیة م ت الھیئ م٢٠١٢م ال د طالب اة وق ة بزك

ن نتیجة وتعتقد أعلى تلك الربوط  إعترضت الشركة .عن تلك السنوات سعودي لایر ملیون ١٣٫٧ إضافیة وضریبة إستقطاع بمبلغ

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

ة  ضمن لایر سعودي ملیون ٤٫٤ غبمبل ضریبة اإلستقطاعإلتزامات 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
  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

      )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین  الثالثة لفترتي
 

١٧ 

  رأس المال .٩
  

 ١٠م عادي  قیمة السھم ملیون سھ ٢٥ملیون لایر سعودى مقسم على  ٢٥٠ راس مال الشركة  المرخص  والمصدریبلغ 

  .سعودي لایر

  
   ذات عالقة واألرصدة اتمع جھمعامالت    . ١٠

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

  

  طبیعة المعاملة  العالقة الجھة ذات

  مبلغ المعاملة

      أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

    

سبتمبر  ٣٠

  م٢٠١٧

سبتمبر  ٣٠

  م٢٠١٦

 ٣٠الرصید في 

  م٢٠١٧ سبتمبر

 ٣١الرصید في 

  م٢٠١٦دیسمبر 

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

  سعودي لایرألف   سعودي لایر ألف  سعودي لایر ألف  سعودي لایر ألف    

            أ) عملیــات  التأمین

ذات عالقة لموظفي  جھات

        اإلدارة العلیا

 ٣٦٬٣٦٢ ٥٠٬٨٠٩ ٨٢٬٥٧٣ ٦١٬١٠٨  وثائق تأمین مكتتبة  (شقیقة) شركة تأجیر

 ١٤٤ ٥٠ ١٤٥ ١٢٤  وثائق تأمین مكتتبة  مجلس اإلدارة رئیس

 ١٩١ ٦٠ ٦٠٨ ١٥٠  وثائق تأمین مكتتبة  العالمیة رصدشركة 

 ٢٦ ٦٢٨ ١٬٩٤٣ ١٬٧٢٩  وثائق تأمین مكتتبة  شركة مجموعة  الفردوس

 )١٬٠٣٨( (١٬١٣٢) ٢١١ ١٧٤  مزایا طویلة األجل  موظفي اإلدارة العلیا

 ١٤٦ ١٢٠ ٣٬٨٣٥ ٣٬٧٢٩  ایا قصیرة األجلمز  

            لمساھمین) عملیــات  اب

 - - ٨١ ٧٢٦  مكافآت  أعضاء مجلس اإلدارة

 - - ١١ ٢٥٤  مكافآت لجانأعضاء 

  
  

لفترة ة نھایة اذات العالقة من قبل إدارة الشركة. یتم اإلفصاح عن أرصد الجھاتالمعامالت مع شروط تمت الموافقة على 
  ذات العالقة في قائمة المركز المالي األولیة. الجھاتت مع من المعامال

  
  
  
  
  
  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

      )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین  الثالثة لفترتي
 

١٨ 

  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 راداتوإی اإلداریة و العمومیة مات القطاعیة ال تتضمن المصروفاتإن المعلو

ن عملیات ممستحق الذمم المدینة لمعیدي التأمین، صافي صافي أقساط التأمین المدینة،  الودائع ألجل، وما في حكمھ،
ً المساھمین،  واألثاث،  مارات،ستثعالقة، 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 األخرىالذمم الداالمستحقات و

 ظھر األصولتلشركة. ادارة مع ما یتفق مع نشاطات الة، فإن المعلومات القطاعیة تمت الموافقھ علیھا من قبل إلشركلالداخلیة 
  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 تمبرسب ٣٠

        

         
 ١٥٨٬٩٨٤ ٧٬٣٠٦ ١٣٨٬٩٦٦ ١٢٬٧١٢  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 (٥٬٨٢٤) (٥٬٨٢٤) - -  المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمین 

 (٤٬٧٩٩) (٢٢٧) (٤٬١٢٢) (٤٥٠)  فائض خسارة أقساط تأمین ناقصاً: 

 ١٤٨٬٣٦١ ١٬٢٥٥ ١٣٤٬٨٤٤ ١٢٬٢٦٢  صافي أقساط التأمین المكتتبة
 ٣٢٬٤٤١ (١١٥) ٢٨٬٠٥٥ ٤٬٥٠١  التغیرات في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة

 ١٨٠٬٨٠٢ ١٬١٤٠ ١٦٢٬٨٩٩ ١٦٬٧٦٣  صافي أقساط التأمین المكتسبة
  ١٬٠٦٣  ١٬٠٦٣  - -  العموالت المكتسبة من إعادة التأمینصافي 

 ١٨١٬٨٦٥ ٢٬٢٠٣ ١٦٢٬٨٩٩ ١٦٬٧٦٣  صافي اإلیرادات

          
 ١١٣٬٢٨٢ ١٣٠ ١٠٨٬١٣١ ٥٬٠٢١  ي المطالبات المدفوعةإجمال

 (٢٬٠٠٨) (٩٢) (١٬٩٤١) ٢٥  ناقصاً: حصة معیدي التأمین

 ١١١٬٢٧٤ ٣٨ ١٠٦٬١٩٠ ٥٬٠٤٦  صافي المطالبات المدفوعة
 ١٦٬٤٣٤ ٥٢٣ ١٥٬٠٤٧ ٨٦٤  التغیرات في المطالبات تحت التسویة

 ١٢٧٬٧٠٨ ٥٦١ ١٢١٬٢٣٧ ٥٬٩١٠  صافي المطالبات المتكبدة
 ٨٬٥٧٧ ٥٣٧ ٧٬٠٣٥ ١٬٠٠٥  مصاریف عمولة

 ٢٬٥٩٨ ٤٦ ١٬٥٠٢ ١٬٠٥٠  مصاریف تشغیلیة أخرى
 ١٣٨٬٨٨٣ ١٬١٤٤ ١٢٩٬٧٧٤ ٧٬٩٦٥  والمصروفات صافي التكالیف

 ٤٢٬٩٨٢ ١٬٠٥٩ ٣٣٬١٢٥ ٨٬٧٩٨  التأمین عملیاتصافي نتائج 

 (١٤٬٣٥١)     مصاریف عمومیة وإداریة

  (٧٬٤٤٥)     مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ٢٬٠٢٦     إیرادات إستثمارات

 ٦٥٠     إیرادات أخرى

 ٢٣٬٨٦٢     من عملیات التأمینالفائض 

   



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

      )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین  الثالثة لفترتي
 

١٩ 

  معلومات قطاعیة (تتمة).   ١١
  

  
  

  طبي
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
ألف لایر 
  سعودي

  المنتھیة في أشھر  التسعةلفترة 
  یر مدققةغ –م ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

        

         
 ٥٨٨٬٨٣١ ٢١٬٦٠٩ ٥٠٥٬١٩٧ ٦٢٬٠٢٥  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 (١٦٬١٣٠) (١٦٬١٣٠) - -  المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمین 

 (١٢٬١٦٣) (٦٦٧) (١٠٬٥٩٦) (٩٠٠)  فائض خسارة أقساط تأمین ناقصاً: 

 ٥٦٠٬٥٣٨ ٤٬٨١٢ ٤٩٤٬٦٠١ ٦١٬١٢٥  صافي أقساط التأمین المكتتبة
 (٦٥٬٧٣٩) (١٬٧٣٣) (٤٢٬٩٢٧) (٢١٬٠٧٩)  التغیرات في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة

 ٤٩٤٬٧٩٩ ٣٬٠٧٩ ٤٥١٬٦٧٤ ٤٠٬٠٤٦  صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ٣٬١١١ ٣٬١١١ - -  العموالت المكتسبة من إعادة التأمینصافي 

  ٤٬٢٦٧  -  ٤٬٢٦٧ -  دخل آخر من إكتتاب
 ٥٠٢٬١٧٧ ٦٬١٩٠ ٤٥٥٬٩٤١ ٤٠٬٠٤٦  صافي اإلیرادات

          
 ٣٢٨٬٧٠٨ ٢٬٢٦٣ ٣١٣٬٢١٤ ١٣٬٢٣١  إجمالي المطالبات المدفوعة
 (٤٬٠٢٦) (١٬٥٦٠) (١٬٩٤١) (٥٢٥)  ناقصاً: حصة معیدي التأمین

 ٣٢٤٬٦٨٢ ٧٠٣ ٣١١٬٢٧٣ ١٢٬٧٠٦  صافي المطالبات المدفوعة
 ٣٦٬٤٧٦ ٣٥٥ ٣٢٬٨٨٧ ٣٬٢٣٤  التغیرات في المطالبات تحت التسویة

 ٣٦١٬١٥٨ ١٬٠٥٨ ٣٤٤٬١٦٠ ١٥٬٩٤٠  في المطالبات المتكبدةصا
 ٢١٬٧٧٥ ١٬٣٨١ ١٨٬١٠٧ ٢٬٢٨٧  مصاریف عمولة

 ١٣٬٧٦٠ ١٧١ ٩٬٠٢٧ ٤٬٥٦٢  مصاریف تشغیلیة أخرى
 ٣٩٦٬٦٩٣ ٢٬٦١٠ ٣٧١٬٢٩٤ ٢٢٬٧٨٩  والمصروفات صافي التكالیف

 ١٠٥٬٤٨٤ ٣٬٥٨٠ ٨٤٬٦٤٧ ١٧٬٢٥٧  التأمین عملیاتصافي نتائج 

 (٤٥٬٤٩٥)     میة وإداریةمصاریف عمو

  (١١٬٥٧٥)     مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
  ٥٬٩٨٦     إیرادات إستثمارات

 ١٬٠٢٩     إیردات أخرى غیر موزعة

 ٥٥٬٤٢٩     من عملیات التأمینالفائض 

  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

      )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین  الثالثة لفترتي
 

٢٠ 

  معلومات قطاعیة (تتمة).   ١١
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  طبي  

ألف لایر 

  سعودي

  مركبات

ألف لایر 

  سعودي

  أخرى

ألف لایر 

  وديسع

  إجمالي

ألف لایر 

  سعودي

           غیر مدققة – م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠كما في 

          موجودات عملیات التأمین

 ٩٬٧٨٤ ٩٬٧٨٤ - -  حصة معیدي التأمین في األقساط غیر المكتسبة

 ٦٬٠٦٦ ٦٬٠٦٦ - -  حصة معیدي التأمین في المطالبات تحت التسویة

 ١٧٬٠٩٩ ١٬٤٢٣ ١٣٬٧٤٠ ١٬٩٣٦  تكالیف استحواذ وثائق مؤجلة

 ٦٠٨٬٤٣٨     موجودات غیر موزعة

 ٦٤١٬٣٨٧     موجودات عملیات التأمین مجموع

          

      عملیات التأمین وفائض مطلوبات

 ٣٥١٬٧٤٠ ١٢٬٨٨٧ ٣٠٦٬١١٠ ٣٢٬٧٤٣  أقساط تأمین غیر مكتسبة

 ١٨٣٬٣٤٢ ١٠٬٣٥٤ ١٦٢٬١١٨ ١٠٬٨٧٠  مطالبات تحت التسویة

 ٢٬٥٠٠ ٢٬٥٠٠ - -  دخل عموالت غیر مكتسبة

 ٣٬٦٩٥ ٢٢ ٣٬١٤٠ ٥٣٣  إحتیاطیات فنیة أخرى

 ١٠٠٬١١٠     مطلوبات غیر موزعة والفائض

 ٦٤١٬٣٨٧     مطلوبات وفائض عملیات التأمین مجموع



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

      )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین  الثالثة لفترتي
 

٢١ 

 معلومات قطاعیة (تتمة).   ١١
  
  
  

  طبي
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
 ألف لایر
  سعودي

  المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 
  غیر مدققة –م ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠

        

         
 ١٣٢٬٠٥٠ ٤٬٥١٧ ١٢٣٬٤٥٥ ٤٬٠٧٨  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 (٤٬٤٠٦) (٤٬٠٠٦) (٤٠٠) -  المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمین 

 (٢٬٨٣٧) (٢٢١) (٢٬٢٥٠) (٣٦٦)  فائض خسارة أقساط تأمین ناقصاً: 

 ١٢٤٬٨٠٧ ٢٩٠ ١٢٠٬٨٠٥ ٣٬٧١٢  صافي أقساط التأمین المكتتبة
 (١٢٬٠٣٩) ٦٧٧ (١٥٬٩٠٣) ٣٬١٨٧  التغیرات في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة

 ١١٢٬٧٦٨ ٩٦٧ ١٠٤٬٩٠٢ ٦٬٨٩٩  صافي أقساط التأمین المكتسبة
          

 ١٬٠٦٥ ٩٩٥ ٧٠ -  العموالت المكتسبة من إعادة التأمینصافي 
 ١١٣٬٨٣٣ ١٬٩٦٢ ١٠٤٬٩٧٢ ٦٬٨٩٩  اإلیراداتصافي 

          
 ٦٢٬٣٧٨ ٥١٧ ٥٧٬٨٦٠ ٤٬٠٠١  إجمالي المطالبات المدفوعة
 (٣٦٣) (٣٦٣) - -  ناقصاً: حصة معیدي التأمین

 ٦٢٬٠١٥ ١٥٤ ٥٧٬٨٦٠ ٤٬٠٠١  صافي المطالبات المدفوعة
 ٢٠٬٨٤٨ (٢٦٩) ٢١٬٢١٢ (٩٥)  التغیرات في المطالبات تحت التسویة

 ٨٢٬٨٦٣ (١١٥) ٧٩٬٠٧٢ ٣٬٩٠٦  طالبات المتكبدةصافي الم
      

 ٤٬٠٤٢ ٣١٦ ٣٬٤١٤ ٣١٢  مصاریف عمولة
 ٢٬٤٨٦ ٣٨ ١٬٩٩٤ ٤٥٤  مصاریف تشغیلیة أخرى

 ٨٩٬٣٩١ ٢٣٩ ٨٤٬٤٨٠ ٤٬٦٧٢  والمصروفات صافي التكالیف

 ٢٤٬٤٤٢ ١٬٧٢٣ ٢٠٬٤٩٢ ٢٬٢٢٧  التأمین عملیاتصافي نتائج 

 (١١٬٠٧١)     مصاریف عمومیة وإداریة

  (٣٬٨٩٠)     مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ١٬٤٢١     إیرادات إستثمارات

 -     إیرادات أخرى غیر موزعة

 ١٠٬٩٠٢     من عملیات التأمینالفائض 

 
 
  
  
  
  
  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

      )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین  الثالثة لفترتي
 

٢٢ 

  
  معلومات قطاعیة (تتمة).   ١١

 
  
  

  طبي
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
ألف لایر 

  سعودي

  أخرى
ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي
ألف لایر 

  ديسعو
  المنتھیة في أشھر التسعة لفترة 

  غیر مدققة –م ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠
        

         
 ٤١٥٬٢٥٥ ١٥٬٠٧٦ ٣٧٧٬٠٧٨ ٢٣٬١٠١  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 (١١٬٣٥٧) (١٠٬٩٥٧) (٤٠٠) -  المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمین 

 (٩٬٥٨٨) (٧٧٥) (٨٬٠٨١) (٧٣٢)  فائض خسارة أقساط تأمین ناقصاً: 

 ٣٩٤٬٣١٠ ٣٬٣٤٤ ٣٦٨٬٥٩٧ ٢٢٬٣٦٩  صافي أقساط التأمین المكتتبة
 (٨٧٬١١٢) (٥٠٩) (٨٤٬٩٧٣) (١٬٦٣٠)  التغیرات في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة

 ٣٠٧٬١٩٨ ٢٬٨٣٥ ٢٨٣٬٦٢٤ ٢٠٬٧٣٩  صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ٢٬٧٩٥ ٢٬٧٢٥  ٧٠ -  العموالت المكتسبة من إعادة التأمینصافي 

 ٦٠١ - ٦٠١ -  رادات إكتتاب أخرىإی

 ٣١٠٬٥٩٤ ٥٬٥٦٠ ٢٨٤٬٢٩٥ ٢٠٬٧٣٩  صافي اإلیرادات

          
 ٢٠٢٬٨٢٢ ٤٬١٢٥ ١٨٥٬٤٦٢ ١٣٬٢٣٥  إجمالي المطالبات المدفوعة
 (٣٬٠٨٦) (٣٬٠٨٦) - -  ناقصاً: حصة معیدي التأمین

 ١٩٩٬٧٣٦ ١٬٠٣٩ ١٨٥٬٤٦٢ ١٣٬٢٣٥  صافي المطالبات المدفوعة
 ٣٨٬٧٤٢ (٣١٨) ٣٨٬٦٧٧ ٣٨٣  لبات تحت التسویةالتغیرات في المطا

 ٢٣٨٬٤٧٨ ٧٢١ ٢٢٤٬١٣٩ ١٣٬٦١٨  صافي المطالبات المتكبدة
 ١٠٬٧٩٠ ٩٧٧ ٨٬٨٣٥ ٩٧٨  مصاریف عمولة

 ٧٬٤٣٥ ١٩٢ ٥٬٤٨٣ ١٬٧٦٠  مصاریف تشغیلیة أخرى
 ٢٥٦٬٧٠٣ ١٬٨٩٠ ٢٣٨٬٤٥٧ ١٦٬٣٥٦  والمصروفات صافي التكالیف

 ٥٣٬٨٩١ ٣٬٦٧٠ ٤٥٬٨٣٨ ٤٬٣٨٣  التأمین عملیاتصافي نتائج 
 (٣٥٬٨٠٧)     عمومیة وإداریةمصاریف 

 (٥٬٥٢١)     مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ٣٬٣٨٦     إیرادات إستثمارات

 ٨٣٣     إیرادات أخرى غیر موزعة

 ١٦٬٧٨٢     من عملیات التأمینالفائض 

 
  
  
  
  
  
  
  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

      )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین  الثالثة لفترتي
 

٢٣ 

  
  معلومات قطاعیة (تتمة).   ١١

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طبي  

ألف لایر 

  سعودي

  تمركبا

ألف لایر 

  سعودي

  أخرى

ألف لایر 

  سعودي

  إجمالي

ألف لایر 

  سعودي

          م ٢٠١٦ دیسمبر 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  مؤجلة تكالیف استحواذ وثائق

 ٤٨٦٬٨٩٧     موجودات غیر موزعة

 ٥٠٨٬٦١٥     موجودات عملیات التأمین مجموع

          

      عملیات التأمین وفائض 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 - -  ر مكتسبةدخل عموالت غی

 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 

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین  الثالثة لفترتي
 

٢٤ 

  
  القیمة العادلة لألدوات المالیة . ١٢

  
  .لقیاسلتزام  بین مشاركة السوق في تاریخ االقیمة العادلة ھي سعر یتم استالمھ من بیع األصل أو تحویل  اإل

لف اریخ اإلستحقاق التختباستثناء اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى ت ، لألدوات المالیة القیمة العادلة في قائمة المركز المالي
 ً تى حتفظ بھا حات المثمار. القیم العادلة لإلست 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  سعار المتداولةاال:  ١المستوى 
  

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

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

  
  : م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠كما في  على القیمة العادلة الجدول التالي یبین القوائم المالیة بناءاً 

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
          األصول المالیة

من ة العادلبالقیمة  كإستثماراتمالیة المحتفظ بھا األصول ال
 ٣٦٤٬٤٨٣ - ٣٦٤٬٤٨٣ -  عملیات التأمین –قائمة الدخل خالل

 منة العادل بالقیمة كإستثماراتاألصول المالیة المحتفظ بھا 
 ٢٠٨٬٧٦٥ - ٢٠٨٬٧٦٥ -  عملیات المساھمین –قائمة الدخل خالل

 ٥٧٣٬٢٤٨ - ٥٧٣٬٢٤٨ -  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
  

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

  المنتھیة بالتقریر.
  
  
  
  
  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)

      )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین  الثالثة لفترتي
 

٢٥ 

  

 السھم یةربح . ١٣
 

م تة للفترة.القائموتم إحتساب ربحیة السھم للفترة بقسمة صافي الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة 
جدیدة سة الیااما) فیما یتعلق بالسإعادة إحتساب ربحیة السھم بناء على توجیھات مؤسسة النقد العربي السعودي (س

  ). ١٤تم توضیحھ في إیضاح ( لمحاسبة الزكاة، كما
 

 سابقة تعدیل فترات . ١٤
  

ارنة  مالیة المقائم التعدیالت فترات سابقة تمثل أثر تعدیل السیاسة المحاسبیة المتعلقة بالزكاة وضریبة الدخل علي القو
كما  )٢اح (إیض) ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩(برقم  ما)مؤسسة النقد العربي السعودي (سا من دراصلأ بناء على التعمیم الجدید

  یلي:
  

ین للسنة المنتھیة م 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 
  

م كنتیجة إلعادة ٢٠١٦دیسمبر  ٣١ه تم علي صافي الدخل والخسائر المتراكمة للسنة المنتھیة في التعدیل المذكور أعال* 
في  ما ھو مفصلدیدة كتبویب الزكاة من قائمة الدخل الى قائمة التغیرات في حقوق المساھمین وفقاً للسیاسة المحاسبیة الج

  م).٢٠١٦ر دیسمب ٣١(الیوجد أثر على إجمالي حقوق المساھمین في  ٢إیضاح 
  

  )٢٠١٦سبتمبر ٣٠(للفترة المنتھیة في  – األولیة قائمة عملیات المساھمین
  

  بعد التعدیل  التعدیل  قبل التعدیل  
        

 سبتمبر ٣٠صافي الدخل قبل الزكاة للفترة المنتھیة في 
  ١٤٬٢٦٦  - ١٤٬٢٦٦  م٢٠١٦

  -  *٣٬٧٥٠  (٣٬٧٥٠)  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠الزكاة للفترة المنتھیة في 

 ١٤٬٢٦٦ *٣٬٧٥٠ ١٠٬٥١٦  م٢٠١٦سبتمبر ٣٠ي الدخل للفترة المنتھیة في صاف

     
 ١٤٬٢٦٦ *٣٬٧٥٠ ١٠٬٥١٦  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠إجمالي الدخل الشامل للفترة المنتھیة في 

  ٠٫٥٧  ٠٫١٥  ٠٫٤٢  للفترة ربحیة السھم األساسیة والمخفضة
  

م  وذلك ٢٠١٦ رسبتمب ٣٠الشامل عن الفترة المنتھیة في الدخل  /* تم أجراء التعدیل المذكور أعاله على صافي الدخل 
لزكاة لمتعلقة بااجدیدة 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 برأكتو ١٨ ھـ، الموافق١٤٣٩محرم  ٢٨ بتاریخمجلس اإلدارة  قبل أعتمدت ھذه القوائم المالیة األولیة من


