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     )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 واألنشـطة الرئیسـیة التكوین .۱

     
جلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب قرار ، شركة مساھمة سعودیة، مس("الشركة") شركة سالمة للتأمین التعاوني
الشركة مسجلة  .)م۲۰۰۷مایو  ۱٦(الموافق  ھـ۱٤۲۸ ربیع الثاني ۲۹/ ق بتاریخ ۱۱۲۱وزیر التجارة والصناعة رقم 

 م). ۲۰۰۷مایو  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۲۸األول  جمادى ٦بتاریخ  ٤۰۳۰۱٦۹٦٦۱بموجب السجل التجاري رقم  ةبمدینة جد
 

 :ة المسجل ھوعنوان الشرك
 بن حمران مركز –شارع األمیر محمد بن عبدالعزیز 

 ۲۱۳۳۲ ةجد ۱۲۲۳۹۲صندوق برید 
 المملكة العربیة السعودیة

 
أعمال التأمین التعاوني واألنشطة المتعلقة بھ في المملكة العربیة السعودیة. تم ادراج الشركة  ممارسةأھداف الشركة  أن

 بدأت الشركة مزاولة أعمالھا  .م۲۰۰۷مایو  ۲۳في في سوق المال السعودي " تداول " 
 .قبل الطرح العام ومن مساھمین سعودیینم. الشركة مملوكة بالكامل من ۲۰۰۸ ینایر ۱في 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامةاساس االعداد و .۲

 
 (أ) أسس العرض

ً لمعیار المحاسبة رقم  المتعلق بالتقاریر المالیة األولیة. إن ھذه  )۳٤(تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقا
ال ) "الفترة"(م ۲۰۱٥مارس  ۳۱في واالثني عشر شھراً المنتھیتین  الثالثة أشھر لفترتيالقوائم المالیة األولیة الموجزة 

ائم المالیة یجب أن تقرأ مقرونة مع القوفي القوائم المالیة السنویة ولذلك  المطلوبةكافة المعلومات واإلفصاحات  تتضمن
 .م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱للشركة كما في  المدققة

 
ً للمعاییر الدولیة السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل الشركة إلعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة إن   ھي وفقا

دیسمبر  ۳۱ة المنتھیة في شركلل مع تلك التي یتم استخدامھا إلعداد القوائم المالیة السنویةللتقاریر المالیة والمتوافقة 
عتماد معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة والتفسیرات الدولیة للتقاریر المالیة كما ورد في إستثناء إبم ۲۰۱٤

أھداف وسیاسات إدارة المخاطر أن (ب) التي لم یكن لھا تأثیر على المركز المالي أو األداء المالي للشركة.  ۲ اإلیضاح
 .م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في المالیة السنویة  القوائمكة متوافقة مع تلك التي أفصح عنھا في للشر

 
ً ل یتطلب للتقاریر المالیة إستخدام تقدیرات وإفتراضات تؤثر على  الدولیةرمعاییلإعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقا

في تاریخ  كما فصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة إن وجدتمبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنھا واإل
على الرغم من و .فترة المالیة األولیةالالقوائم المالیة األولیة الموجزة ومبالغ اإلیرادات والمصروفات المصرح عنھا خالل 

واألحداث الحالیة إال أن النتائج دارة من علم بالتصرفات لدى اإلما أفضل  مبنیة أساساً على التوقعات واالفتراضاتان ھذه 
الفعلیة قد تختلف بالنھایة من تلك التقدیرات وفي رأي اإلدارة فإن القوائم المالیة األولیة الموجزة تعكس كافة التعدیالت 

ن إ (التي تتضمن التعدیالت العادیة المتكررة) الضروریة لعرض نتائج العملیات للفترة األولیة المعروضة بشكل عادل.
 .نتائجھا السنویة المالیة ل صحیحانتائج األولیة للشركة قد ال تشكل مؤشراً ال
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     )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 المحاسبیة الھامة (تتمة)     السیاسات اساس االعداد و  .۲

 
 أسس العرض (تتمة) ) أ(

 
 دیسمبر. ۳۱تتبع الشركة السنة المالیة المنتھیة في 

 

عتباره العملة التشغیلیة للشركة وتم تقریب ھذه االرقام إلى بإ باللایر السعودياألولیة الموجزة  القوائم المالیة تم عرض
 .مالم یذكر خالف ذلك اقرب ألف

 

 ً لمتطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عملیات التأمین  وفقا
 جودات المتعلقة بعملیات التأمین وعملیات المساھمینالمو ة وحق ملكیة كافةیان الحیازة المادوعملیات والمساھمین. 

تسجل اإلیرادات والمصروفات العادیة بشكل واضح ألي من النشاطین في دفاتر حساب النشاط و الشركة محتفظ بھا لدى
 أساس توزیع المصروفات من العملیات المشتركة فتحدده اإلدارة ومجلس اإلدارة.المعني. 

 من عملیات التأمین یتم توزیعھ كالتالي : تجركة فإن الفائض الناوفقاً للنظام األساسي للش
 

 ٪۹۰المساھمون                                                        
 ٪۱۰حملة الوثائق                                                                

                                                                             ۱۰۰٪  
 

 إلى عملیات المساھمین.بأكملھ العجز  تحویلإذا كان ناتج عملیات التأمین عجز، یتم 
 

 ً على الشركة الحصول على موافقة نبغي یالتنفیذیة،  الالئحةمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)  من) ۷۰للمادة ( طبقا
ً للمعاییر المقررة من قبل  واحدآن وثائق التأمین في حملة مباشرة إلى التأمین ق قبل توزیع فائض حملة وثائساما  طبقا

في وقت تسویة حساب التوزیع تاریخھ حتى مدفوع وساري المفعول عقد العمالء یكون شریطة أن مجلس إدارتھا 
  التعاوني.

جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة  .تعرض الشركة قائمة المركز المالي األولیة على نطاق واسع من أجل السیولة
بإستثناء اإلستثمارات  المحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق من المتوقع یتم إستردادھا وسدادھا على  التوالي خالل إثنى 

 .عشر شھراً بعد تاریخ القوائم المالیة األولیة
 

 

 لة، المطبقة بواسطة الشركةوالتفسیرات الجدیدة والمعد الدولیة للتقاریر المالیة المعاییر(ب) 
 

، والتي تم إصدارھا من قبل مجلس معاییر المحاسبة القائمة للمعاییر التالیةو المعدلة اعتمدت الشركة المعاییر الجدیدة 
 م:۲۰۱٥ینایر ۱طبیق األولي في الت بتاریخ الدولیة 

 
 البیان المعیار/ التفسیر

برامج منافع الموظفین المحددة:  – ۱۹یار المحاسبة الدولي تعدیالت على مع ۱۹الدولي رقم  المحاسبة معیار
 مساھمات الموظفین

 
على  جوھريتطبیق المعاییر والتفسیرات المطبقة على الشركة الجدیدة والمعدلة ذات الصلة لن یكون لھا أي تأثیر إن 

 القوائم المالیة األولیة الموجزة.ھذه 
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 یة الھامة (تتمة)     السیاسات المحاسب. اساس االعداد و۲

 
 (ج) المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول بعد 

 
للشركة مدرجة أدناه. تظھر القائمة  األولیة الموجزة حتى تاریخ صدور القوائم المالیةتفعل المعاییر الصادرة والتي لم 

یق في المستقبل. تعتزم الشركة المعاییر والتفسیرات الصادرة والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطب
 إتباع ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.

 
 تاریخ التفعیل البیان المعیار/ التفسیر

 ۲۰۱۸ینایر  ۱ األدوات المالیة  ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ۱۰المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
المستثمر وشركتھ الشقیقة بین الموجودات أو مساھمة بیع 

المعیار الدولي (تعدیالت على أو مشروع المشترك 
 ۲۰۱٦ینایر  ۱ )۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱۰للتقاریر المالیة رقم 

 ۱۰المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ۱۲المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم و

المعیار ، ۱۰ار الدولي للتقاریر المالیة رقم المعیالتعدیالت 
ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۲الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ الكیانات االستثمار: تطبیق استثناء الموحد - ۲۸رقم 
المحاسبة عن  – ۱۱التعدیالت على المعیار الدولي رقم  ۱۱المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ استحواذات الفوائد في العملیات المشتركة
 ۲۰۱٦ینایر  ۱ الحسابات النظامیة المؤجلة   ۱٤المعیار الدولي التقاریر المالیة رقم 
 ۲۰۱۷ینایر  ۱ االیرادات من العقود مع العمالء ۱٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

مبادرة  – ۱التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  ۱م رق ةمعیار المحاسبة الدولی
 ۲۰۱٦ینایر  ۱ اإلفصاحات 

ومعیار  ۱٦معیار المحاسبة الدولي رقم 
 ۳۸المحاسبة الدولي رقم 

و معیار  ۱٦التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
توضیح الطرق المقبولة  ۳۸المحاسبة الدولي رقم 

 ۲۰۱٦نایر ی ۱ لالستھالك واالطفاء
طریقة  ۲۷على معیار المحاسبة الدولي رقم  تتعدیال ۲۷رقم  ةمعیار المحاسبة الدولی

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ المفردة المالیة القوائم حقوق الملكیة في 
ومعیار  ۱٦رقم المحاسبة الدولیة  معیار

 ٤۱رقم  ةالدولیالمحاسبة 
 ٤۱و ۱٦رقم  ینالمحاسبة الدولی يتعدیالت على معیار

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ حاملھااآلالت لاعة: الزر
 

 .التعدیالت أو التفاسیر المذكورة أعاله على القوائم المالیة للشركةأو  الشركة حالیاً بتقییم تأثیر المعاییرتقوم 
 
  اإلستمراریة .۳

 

 ۷۳.۰۲۱ :۲۰۱٤دیس�مبر  ۳۱( م۲۰۱٥م�ارس  ۳۱كم�ا ف�ي ملی�ون لایر س�عودي  ۷۰.۷٦۳ق�درھا خسائر متراكمة تكبدت الشركة 
قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مس�تمرة تعتم�د عل�ى العملی�ات الربحی�ة المس�تقبلیة ومواص�لة تق�دیم ال�دعم . ملیون لایر سعودي)

، م۲۰۱٥م��ارس  ۳۱الم��الي م��ن المس��اھمین م��ن أج��ل تمكینھ��ا م��ن تغطی��ة خس��ائرھا وتس��ویة التزاماتھ��ا. ع��الوة عل��ى ذل��ك، كم��ا ف��ي 
من الالئحة التنفیذیة للت�أمین لمؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي فیم�ا یتعل�ق بمتطلب�ات الس�یولة  ٦٦بالمادة  الشركة لیست متقیدة بالكامل

 ).۱۳المالیة لھا (انظر إیضاح 
 

اإلیضاحات المذكورة أعاله تشیر إلى وجود شكوك قد تلقي بكثی�ر م�ن الش�ك ح�ول ق�درة الش�ركة الكبی�رة عل�ى متابع�ة أعمالھ�ا عل�ى 
 مجلس ، م۲۰۱٥ بریلإ ۲۰ بتاریخ األولیة الموجزة راریة. ومع ذلك، في حین الموافقة على ھذه القوائم المالیةأساس مبدأ االستم
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     )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 (تتمة) اإلستمراریة .۳

 
اإلدارة أعاد النظر في موضوع المركز المالي والمسائل التي أفصح عنھا في الفق�رات الس�ابقة واالس�تمرار ف�ي االعتق�اد ب�أن أس�اس 

 مناسب.األولیة الموجزة في إعداد القوائم المالیة مبدأ االستمراریة 
 

عل�ى افت�راض أن الش�ركة س�وف تس�تمر ف�ي العم�ل كش�ركة عامل�ة، وال  األولی�ة الم�وجزة ت�م إع�داد ھ�ذه الق�وائم المالی�ةوبناءاً علیھ، 
 المذكورة أعاله. االمورمن نتائج  حالة الشكتتضمن أي تسویات قد تنتج من 

 

ملی�ون لایر  ۱٥۰ص�دار بمبل�غ م�ال الش�ركة م�ن خ�الل تق�دیم حق�وق إ أوص�ى مجل�س اإلدارة بزی�ادة راس، ۲۰۱٤أیضاً خ�الل س�نة 
 المعنیة.سعودي تخضع للحصول على موافقة الجھات 

 
)، حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لزی�ادة ھـ۱٤۳٥الحجة  وذ ۱(الموافق  ۲۰۱٤سبتمبر عام  ۲٥بتاریخ 

قام�ت . ف�ي الش�ركة ع�ن طری�ق إص�دار أس�ھم حق�وق للمس�اھمین الح�الیینوذل�ك ملیون لایر سعودي،  ۱٥۰عادي بمبلغ الرأس مالھا 
إلص�دار ھ�ذه الحق�وق، ھیئ�ة. ونتیج�ة موافق�ة الالشركة بتقدیم المعلومات والوثائق المطلوبة لھیئة سوق المال من أجل الحصول عل�ى 

ف�ي للس�ھم الواح�د س�عودي لایر  ۱۰ملی�ون س�ھم بقیم�ة  ۲٥یت�ألف م�ن وسعودي  ملیون لایر ۲٥۰رأس مال الشركة إلى  زیدیسوف 
 .بالكامل ةوالمدفوع ةالمصدراألسھم 

 
 النقد وما في حكمھ  .٤

 

 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 ( مدققة) (غیر مدققة) 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

   عملیات التأمین
 ۲۳٬٥۷۳ ۳٦٬۲۷۸ كلدى البنوو نقد في الصندوق

   عملیات المساھمین
 ٥٬٥۲٤ ٥۰۰ نقد لدى البنوك

 
 ودائع ألجل  .٥

 

 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 ( مدققة) (غیر مدققة) 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 

   عملیات التأمین
 ۳۰٬۷۳۹ ۳۱٬۱۲٥ ودائع ألجل

 
استحقاقھا ما بین مدة باللایر السعودي ویكون  مسجلةھذه الودائع ألجل . اریةالودائع ألجل لدى البنوك التجیتم اإلحتفاظ ب
معقولة وتقریبیة لقیمتھا العادلة في تاریخ القیمة الدفتریة لھذه الودائع ألجل . أشھر وأقل من اثني عشر شھراً  أكثر من ثالثة
 إعداد التقاریر.

۱۳ 



 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سـعودیة)

     )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 ، صافيمدینة ذمم أقساط تأمین .٦
 

 م۲۰۱٤سمبر دی ۳۱ م۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 ( مدققة) (غیر مدققة) 
 (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي) 
   

 ٤۸٬٤۲٥ ٦۰٬۲۲٥ من حملة الوثائق مستحق
 ذات عالقة  جھات – من حملة الوثائق مستحق

 ۲۲٬۸٤۷ ۳۱٬٤۸۲ )۱۰ ( ایضاح
 )۲۲٬٦٥۳( )۲۲٬٦٥۳( مشكوك في تحصیلھا ذمم اقساط تأمین مدینةمخصص 

 ٦۹٬۰٤ ٥٤۸٬٦۱۹ 
 

 مدینة مشكوك في تحصیلھا كالتالي :تأمین أقساط  ذمم الحركة في مخصص
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 (غیر مدققة) 

 ألف لایر سـعودي
 (مدققة) 
 ألف لایر سـعودي 

 ۲۳٬٦۳٦ ۲۲٬٦٥۳ الرصید في بدایة الفترة / السنة
 (۹۸۳) - خالل الفترة / السنة عكس المخصص 

 ۲۲٬٦٥۳ ۲۲٬٦٥۳ یة  الفترة / السنةالرصید في نھا
 
  ستثماراتاإل .۷
 

  من خالل قائمة الدخل العادلة بالقیمةأ )  إستثمارات 
 

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

الثالثة أشھر لفترة  
مارس  ۳۱المنتھیة في 

 م۲۰۱٥

فـــي  ةللسنة المنتھی
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٤
 (غیر مدققة) 

 ألف لایر سـعودي
 (مدققة)

 ألف لایر سـعودي
 

 ٦۰٬٦٥۹ ۸٥٬٤۸٤ الرصید في بدایة الفترة / السنة
 ۲٥٬۰۰۰ ۱٥٬۰۰۰ خالل الفترة / السنة مشتریات

 ۳٬۰۰۰ - تحویل خالل الفترة / السنة
 ۳٬٤٥۲ ۱٬۷٦۲ خالل الفترة / السنة في القیمة العادلة اتالتغیر

 )٦٬٦۲۷( )۱٦٬۸۲۳( تبعادات خالل الفترة / السنةإس
 ۸٥٬٤۸٤ ۸٥٬٤۲۳ الفترة / السنةالرصید في نھایة 
 

۱٤ 



 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سـعودیة)

     )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 ستثمارات  ( تتمة)اإل.   ۷

 
  (تتمة) من خالل قائمة الدخل العادلة بالقیمة أ )  إستثمارات

 
 المساھمینعملیات 

         خل كما یلي:الدقائمة  من خاللالعادلة  بالقیمةالحركة في حساب إستثمارات 
                                                                                              

الثالثة أشھر لفترة  
 ۳۱المنتھیة في 

 م۲۰۱٥مارس 

فـــي  ةللسنة المنتھی
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٤
 (مدققة)  مدققة) (غیر 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
 
 ٤٬۸٤٦ ۱٤,۰۷۲ رصید في بدایة الفترة / السنةال

 ۷٬٤۲٥ - خالل الفترة / السنة مشتریات
 ۱٬۸۰۱ ٤۱۳ خالل الفترة / السنةفي القیمة العادلة  اتالتغیر

 ۱٤٬۰۷۲ ۱٤,٤۸٥ الفترة / السنةالرصید في نھایة 
 

 ب )  إستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق
 

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

                                                                                                         
الثالثة أشھر لفترة  

 ۳۱المنتھیة في 
 م۲۰۱٥مارس 

فـــي  ةللسنة المنتھی
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٤
 (مدققة)  مدققة) (غیر  
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
 

 ۲٦٬٦٦۳ ۳۰٬٦٤۱ الفترة / السنةبدایة  الرصید في
 ۱۰٬۰۰۰ - خالل الفترة / السنة مشتریات

 )۳٬۰۰۰( - مستحق خالل الفترة / السنة
 )۳٬۰۰۰( - خالل الفترة / السنةتحویل 

 )۲۲( - خالل الفترة / السنة أالمطف
 ۳۰٬٦٤۱ ۳۰٬٦٤۱ ترة / السنةالرصید في نھایة الف

 

۱٥ 



 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سـعودیة)

     )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 ستثمارات  ( تتمة)اإل.   ۷

 
 (تتمة) ب )  إستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق

 
 عملیات المساھمین

 
 الحركة في حساب إستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق كما یلي:

 

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

 ج )  استثمارات متاحة للبیع 
 

 عملیات المساھمین
 فیما یلي الحركة على اإلستثمارات المتاحة للبیع:

 
 المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 

 اإلجمالي مدرجةغیر  اوراق مالیة درجةم اوراق مالیة (غیر مدققة)م ۲۰۱٥مارس  ۳۱
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

    
 ۱٬۹۲۳ ۱٬۹۲۳ - الرصید في بدایة الفترة 

 ۱,۹۲۳ ۱٬۹۲۳ - الفترة الرصید في نھایة 
 

 الياإلجم مدرجةغیر  اوراق مالیة درجةم اوراق مالیة (مدققة) م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

    
 ٦٬۹۷٦ ۱٬۹۲۳ ٥٬۰٥۳  السنةالرصید في بدایة 

 (٥٬٤۹۷) - (٥٬٤۹۷) السنةالمستبعد خالل 
 ٤٤٤ - ٤٤٤ خالل السنةفي القیمة العادلة  اتالتغیر

 ۱٬۹۲۳ ۱٬۹۲۳ -  السنةالرصید في نھایة 

الثالثة أشھر لفترة  
 ۳۱المنتھیة في 

 م۲۰۱٥مارس 
 (غیر مدققة)

فـــي  ةالمنتھیللسنة 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٤
 (مدققة)

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
 ۳٬۷۱۹ - الفترة / السنةالرصید في بدایة 

 - ٥٬٦٦٥ خالل الفترة / السنة مشتریات
 (۳٬۷۱۲) - مستحق خالل الفترة / السنة

 (۷) - خالل الفترة / السنة أالمطف
 - ٥٬٦٦٥ الفترة / السنة الرصید في نھایة

۱٦ 



 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سـعودیة)

     )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 ستثمارات  ( تتمة)اإل.   ۷

 
 (تتمة)استثمارات متاحة للبیع   ج )

 
 (تتمة) عملیات المساھمین

 
ألف  ۱٫۹۲۳: م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ألف لایر سعودي ( ۱٫۹۲۳ درجةالغیر م المتاحة للبیعتبلغ القیمة الدفتریة لالوراق المالیة أ) 

تمد علیھ وعدم وجود اسواق یتم تداول قیمتھا العادلة بشكل یع إلى  الوصول نھ ال یمكنألوذلك  بالتكلفة لایر سعودي) تم تقییمھا
 االدوات المالیة المماثلة لھا.

 
 مطالبات تحت التسویة، صافي .۸
 
الثالثة أشھر لفترة  

 ۳۱المنتھیة في 
 م۲۰۱٥مارس 

 (غیر مدققة)

فـــي  ةللسنة المنتھی
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٤
 (مدققة)

 )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( 
 ۱۷,٦۹۰ ۲۱٬٦۸۷ ویةإجمالي مطالبات تحت التس

 ٦۲,۰۳٦  ٦۱٬۳۹۰ یضاف إلیھ: متكبد وغیر مبلغ عنھ 

 ۸۳٬۰۷۷ ۷۹,۷۲٦ 
   

 (٦,۰۸۲) )۷٬٥۸٥( ناقصاً: حصة شركات إعادة التأمین من المطالبات تحت التسویة

 ۷۳,٦٤٤ ۷٥٬٤۹۲ صافي المطالبات تحت التسویة

 
 لزكاةا .۹

خ�الل فت�رة الثالث�ة ن حرك�ة مخص�ص الزك�اة المس�تحقة إ دارة.قبل اإلل التقدیرات من أفض ساسأیتم احتساب الزكاة المستحقة على 
 كما یلي: م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱والسنة المنتھیة في  م۲۰۱٥مارس  ۳۱المنتھیة في أشھر 

 
 م۲۰۱٥ مارس ۳۱ 

 (غیر مدققة)
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)
  )ألف لایر سعودي( )ألف لایر سعودي( 

   
 ۲٬۱۷٤ ۳٬۱۰۸ ایة الفترة / السنة في بدالرصید 

 ۹۳٤ ۳۰۰ المكون خالل الفترة / السنة 

 ۳٬۱۰۸ ۳٬٤۰۸ في نھایة الفترة / السنةالرصید 

 

۱۷ 



 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سـعودیة)

     )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 )تتمة( الزكاة.   ۹

 
 الوضع الزكوي:

دیسمبر  ۳۱ المنتھیة في سنواتلو ل م۲۰۰۸دیسمبر  ۳۱ الى م۲۰۰۷مایو  ۱٦قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن الفترة األولى من 
 .زكاة مقیدةوحصلت على شھادة  م۲۰۱۳إلى  م۲۰۰۹

 
أل�ف لایر  ٦۱۹م بمبل�غ ۲۰۰۸دیس�مبر  ۳۱م ال�ى ۲۰۰۷م�ایو  ۱٦قامت مصلحة الزكاة والدخل بالمطالبة بزك�اة إض�افیة للفت�رة م�ن 

 اس�تالمل�م ی�تم بع�د سعودي. إعترضت الشركة على ھ�ذه المطالب�ة وتعتق�د اإلدارة أن نتیج�ة اإلعت�راض س�تكون ف�ي ص�الح الش�ركة. 
 مب�دئي رب�طم. خ�الل الس�نة اص�درت مص�لحة الزك�اة وال�دخل ۲۰۱۳م ال�ى ۲۰۰۹دیس�مبر  ۳۱ المنتھیة في للسنوات كويالز الربط
لایر  ملی�ون ۱.۳بزك�اة إض�افیة بقیم�ة  من الوعاء الزكوي وطالب�ت االستثمارات والودائع النظامیةولم تسمح بخصم  م ،۲۰۱۱لسنة 

  .ھاكون في صالحیوتعتقد أن نتیجة اإلعتراض س على الربط المبدئي لدى مصلحة الزكاة والدخل شركةسعودي. إعترضت ال
 

  ذات عالقة واألرصدة اتمع جھمعامالت    .۱۰
 

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

 طبیعة المعاملة العالقة الجھة ذات
 مبلغ المعاملة

   المنتھیة في لثالثة أشھرالفترة 

  
مارس  ۳۱

 م۲۰۱٤ مارس ۳۱ م۲۰۱٥
 ۳۱الرصید في 

 م۲۰۱٥مارس 
 ۳۱الرصید في 

 م۲۰۱٤دیسمبر 
 (مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة)  

  
 لایر ألف

 سعودي لایر ألف سعودي لایر ألف سعودي
 لایرألف 

 سعودي
      أ) عملیــات  التأمین

      
ذات عالق�����������ة  جھ�����������ات

      لموظفي اإلدارة العلیا

الشركة اإلسالمیة العربیة 
 (بي.اس.سي)للتأمین

 عمومیة مصاریف
 مدفوعة وإداریة

مباشرة نیابة عن 
 ٦٬۷٥۹ ٦٬۷٥۹ - - الشركة

 ۲۲٬۸٤۷ ۳۳٬۹۱۱ ۳۲٬۸٦۳ ٤٤٬۷۲۱ وثائق تأمین مكتتبة )شقیقة( شركة تأجیر
 ۱٥ ٥۱ ۳٦ ۱۸۸ وثائق تأمین مكتتبة مجلس اإلدارة رئیس

 ۲۸ - - - وثائق تأمین مكتتبة العالمیة رصدشركة 

 ٦ ٤ - (۲) وثائق تأمین مكتتبة مؤسسة التكنولوجیا

 - ٥٥٦ ۹۲۱ ۹۹۷ وثائق تأمین مكتتبة شركة مجموعة  الفردوس

۱۸ 



 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سـعودیة)

     )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 (تتمة) واألرصدةذات عالقة  اتمع جھمعامالت .   ۱۰

 

 طبیعة المعاملة العالقة الجھة ذات
 ملةمبلغ المعا

   لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

  
 مارس ۳۱

 م۲۰۱٤ مارس ۳۱ م۲۰۱٥

الرصید في 
مارس  ۳۱

 م۲۰۱٥
 ۳۱الرصید في 

 م۲۰۱٤دیسمبر 
 (مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة)  

  
 لایر ألف

 سعودي لایر ألف سعودي
 لایر ألف

 سعودي لایرألف  سعودي
      أ) عملیــات  التأمین
 موظفي اإلدارة العلیا

 
 (۱٬۲٦۳) (۱٬۳۲٦) ٤۱ ٥۷ مزایا طویلة األجل

 (۱٥۱) (۷٤) ۹٥۹ ۱٬۱٤۰ مزایا قصیرة األجل
      

      لمساھمین) عملیــات  اب
 

 - - ۲۷ ۲۰ األجلقصیرة مزایا  أعضاء مجلس اإلدارة
 - - ۸ ۸٦ األجلطویلة مزایا  لجانأعضاء 

      یونالرئیسلمساھمون ا
الشركة اإلسالمیة العربیة 

(االمارات العربیة للتأمین
 (۲۱۲) (۳) - ۳ أقساط تأمین المتحدة)

 
ذات العالقة من قبل إدارة الشركة. یتم اإلفصاح عن أرصدة نھایة الفت�رة م�ن  الجھاتالمعامالت مع شروط تمت الموافقة على 

 المركز المالي األولیة.ذات العالقة في قائمة  الجھاتالمعامالت مع 
 
 معلومات قطاعیة .۱۱

 
. تتم مراقبة العملیات على ثالثة قطاعات رئیسیة تمت جمیع عملیات التأمین في المملكة العربیة السعودیة. ألغراض إداریة ،

ي على . أصول القطاع ال تحتواإلستثمارات وإیرادات اإلداریة و العمومیة مات القطاعیة ال تتضمن المصروفاتإن المعلو
الذمم المدینة لمعیدي التأمین، المبالغ المدفوعة مقدماً صافي صافي أقساط التأمین المدینة،  الودائع ألجل، النقد وما في حكمھ،

 عالقة، اإلستثمارات، واألثاث، التجھیزات والمعدات المكتبیة.ي ذ جھاتالمدینة األخرى، المبالغ المستحقة من  والذمم
، ئنة األخرىالذمم الداالمستحقات ووي على مطالبات حملة الوثائق، الذمم الدائنة لمعیدي التأمین، مطلوبات القطاع ال تحت

لشركة، فإن المعلومات القطاعیة لتمشیاً مع سیاسة التقاریر الداخلیة  .للموظفین إلى المساھمین و مكافأت نھایة الخدمةمستحق 
 نشاطات الشركة. تظھر األصول و المطلوبات كما ھو مبین ادناه: دارة مع ما یتفق معالتمت الموافقھ علیھا من قبل إ

۱۹ 



 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سـعودیة)

     )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 معلومات قطاعیة (تتمة).   ۱۱

 
 
 

 طبي
ألف لایر 

 سعودي

 مركبات
ألف لایر 

 سعودي

 أخرى
ألف لایر 

 سعودي

 إجمالي
ألف لایر 
 سعودي

 المنتھیة في  الثالثة أشھرلفترة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱

    

     
 ۱۱۳٬٦۸۱ ۸٬۰٥٦ ۹٥٬۰۰۹ ۱۰٬٦۱٦ كتتبةإجمالي أقساط التأمین الم

 (٥٬٥۲٦) (٥٬٤٥۲) (۷٤) - المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمین 
 (۱٬۲۷٤) (۲۲۷) (٥٥۹) (٤۸۸) فائض خسارة أقساط تأمین ناقصاً: 

 ۱۰٦٬۸۸۱ ۲٬۳۷۷ ۹٤٬۳۷٦ ۱۰٬۱۲۸ صافي أقساط التأمین المكتتبة
 (۲٦٬٦۳٦) (٤٤) (۲٤٬۹٥٦) (۱٬٦۳٦) التغیرات في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة

 ۸۰٬۲٤٥ ۲٬۳۳۳ ٦۹٬٤۲۰ ۸٬٤۹۲ صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ٦۸٤ ٥۹٦ ۸۸ - العموالت المكتسبة من إعادة التأمینصافي 

 ۸۰٬۹۲۹ ۲٬۹۲۹ ٦۹٬٥۰۸ ۸٬٤۹۲ صافي اإلیرادات

 ٦٥٬۰۹٥ ۱٬٤۰٦ ٥۸٬۰۱۱ ٥٬٦۷۸ إجمالي المطالبات المدفوعة
 (۱٬۰۱۷) (۱٬۰٦۸) - ٥۱ أمینناقصاً: حصة معیدي الت

 ٦٤٬۰۷۸ ۳۳۸ ٥۸٬۰۱۱ ٥٬۷۲۹ صافي المطالبات المدفوعة
 ۱٬۸٤۹ ۳۲ ۲٬۱۹۰ (۳۷۳) التغیرات في المطالبات تحت التسویة

 ٦٥٬۹۲۷ ۳۷۰ ٦۰٬۲۰۱ ٥٬۳٥٦ صافي المطالبات المتكبدة
 ۲٬۷٥۷ ۲۲۲ ۲٬۰۸۸ ٤٤۷ تكالیف استحواذ وثائق

 ۱٬۸۸۸ ٤۰ ۱٬۱۳۸ ۷۱۰ مصاریف تشغیلیة أخرى
 ۷۰٬٥۷۲ ٦۳۲ ٦۳٬٤۲۷ ٦٬٥۱۳ والمصروفات صافي التكالیف

 ۱۰٬۳٥۷ ۲٬۲۹۷ ٦٬۰۸۱ ۱٬۹۷۹ التأمین عملیاتصافي نتائج 
 (۹٬٤۲۱)    مصاریف غیر موزعة

 ۱٬۷٦۲    إیرادات إستثمارات 
 ۲    إیرادات أخرى غیر موزعة

   ۲٬۷۰۰    من عملیات التأمینالفائض 

 
 

۲۰ 



 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سـعودیة)

     )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 تتمة)معلومات قطاعیة (.   ۱۱

 
 طبي 

ألف لایر 
 سعودي

 مركبات
ألف لایر 

 سعودي

 أخرى
ألف لایر 

 سعودي

 إجمالي
ألف لایر 

 سعودي
     م۲۰۱٥مارس  ۳۱كما في 

     موجودات عملیات التأمین
 ۸٬۰۰۸ ۸٬۰۰۸ - - حصة معیدي التأمین في األقساط غیر المكتسبة

 ۷٬٥۸٥ ۷٬٥۸٥ - - حصة معیدي التأمین في المطالبات تحت التسویة
 ٥٬۲۹۳ ۸۰۰ ۳٬٦۰۰ ۸۹۳ تكالیف استحواذ وثائق مؤجلة

 ۲۷۸٬٦٦۱    موجودات غیر موزعة
 ۲۹۹٬٥٤۷    موجودات عملیات التأمین مجموع

     
     مطلوبات عملیات التأمین
 ۱۷۳٬۰۸۷ ۱۰٬۹۰۷ ۱٤٥٬۱۰۰ ۱۷٬۰۸۰ أقساط تأمین غیر مكتسبة

 ۸۳٬۰۷۷ ۱۰٬٦۱۹ ٦٦٬۳۸۰ ٦٬۰۷۸ مطالبات تحت التسویة
 ۲٬۳۳۱ ۲٬۳۳۱ - - دخل عموالت غیر مكتسبة

 ٤٬٥۳۱ ۲۰۰ ٤٬۳۳۱ - التأمین عجز أقساطمخصص 
 ۳٦٬٥۲۱    مطلوبات غیر موزعة والفائض

 ۲۹۹٬٥٤۷    مطلوبات وفائض عملیات التأمین مجموع

۲۱ 



 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سـعودیة)

     )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 معلومات قطاعیة (تتمة).   ۱۱

 
 
 

 طبي
ألف لایر 

 سعودي

 مركبات
ألف لایر 

 سعودي

 أخرى
 ألف لایر
 سعودي

 إجمالي
ألف لایر 

 سعودي
 المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 

 م۲۰۱٤مارس  ۳۱
    

     
 ۸۷٬۹۹۹ ٦٬۳٦۸ ۷۰٬۰۷۱ ۱۱٬٥٦۰ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 (٤٬٦۸۳) (٤٬٦٦٥) (۱۸) - الصادرةناقصاً: أقساط إعادة التأمین 

 (۱٬٤۹۱) (٤۳۱) (۷٦۰) (۳۰۰) فائض خسارة أقساط تأمین ناقصاً: 
 ۸۱٬۸۲٥ ۱٬۲۷۲ ٦۹٬۲۹۳ ۱۱٬۲٦۰ صافي أقساط التأمین المكتتبة

 (۲۸٬۱٥٥) (٥۲۷) (۲۳٬۲۳۰) (٤٬۳۹۸) التغیرات في صافي أقساط التأمین غیر المكتسبة
 ٥۳٬٦۷۰ ۷٤٥ ٤٦٬۰٦۳ ٦٬۸٦۲ صافي أقساط التأمین المكتسبة

 ۸۰٥ ۷۹۹ ٦ - العموالت المكتسبة من إعادة التأمینصافي 

 ٥٤٬٤۷٥ ۱٬٥٤٤ ٤٦٬۰٦۹ ٦٬۸٦۲ إلیراداتصافي ا

 ٤۷٬۷۹۰ ۱٦۹ ٤۲٬۹۹۷ ٤٬٦۲٤ إجمالي المطالبات المدفوعة
 (۳۲٦) (۷۰) - (۲٥٦) ناقصاً: حصة معیدي التأمین
 ٤۷٬٤٦٤ ۹۹ ٤۲٬۹۹۷ ٤٬۳٦۸ صافي المطالبات المدفوعة

 (۲٬۸٤۷) ۱٬٦۱۱ (۳٬۷٤۸) (۷۱۰) التغیرات في المطالبات تحت التسویة
 ٤٤٬٦۱۷ ۱٬۷۱۰ ۳۹٬۲٤۹ ۳٬٦٥۸ ات المتكبدةصافي المطالب

 ۱٬٤۹۸ ۲۷۲ ۹۸۰ ۲٤٦ تكالیف استحواذ وثائق
 ۱٬۹۸۱ ٤۲ ۱٬۰۲٤ ۹۱٥ مصاریف تشغیلیة أخرى

 ٤۸٬۰۹٦ ۲٬۰۲٤ ٤۱٬۲٥۳ ٤٬۸۱۹ والمصروفات صافي التكالیف
 ٦٬۳۷۹ (٤۸۰) ٤٬۸۱٦ ۲٬۰٤۳ التأمین عملیاتصافي نتائج 

 (۸٬۷٤٦)    مصاریف غیر موزعة
 ۲٬٤۳۷    ات إستثمارات إیراد

 ۷۰    من عملیات التأمینالفائض 
 
 

۲۲ 



 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سـعودیة)

     )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 معلومات قطاعیة (تتمة).   ۱۱

 
 طبي 

ألف لایر 
 سعودي

 مركبات
ألف لایر 

 سعودي

 أخرى
ألف لایر 

 سعودي

 إجمالي
ألف لایر 

 سعودي
     م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱كما في 

     موجودات عملیات التأمین
 ٤٬۹۲۷ ٤٬٥٤۲ ۳۸٥ - ط غیر المكتسبةحصة معیدي التأمین في األقسا

 ٦٬۰۸۲ ٦٬۰۸۲ - - حصة معیدي التأمین في المطالبات تحت التسویة
 ٤٬۷۳۹ ٤۰۱ ۳٬٤٤۸ ۸۹۰ تكالیف استحواذ وثائق مؤجلة

 ۲٤۷٬٥٦٤    موجودات غیر موزعة

 ۲٦۳٬۳۱۲    موجودات عملیات التأمین مجموع
     مطلوبات عملیات التأمین

 ۱٤۳٬۳۷۱ ۷٬۳۹۸ ۱۲۰٬٥۲۹ ۱٥٬٤٤٤ مكتسبة أقساط تأمین غیر
 ۷۹٬۷۲٦ ۹٬۰۸٤ ٦٤٬۱۹۱ ٦٬٤٥۱ مطالبات تحت التسویة

 ۱٬۲۹۱ ۱٬۲۱٦ ۷٥ - دخل عموالت غیر مكتسبة
 ٤٬٥۳۱ ۲۰۰ ٤٬۳۳۱ - التأمین عجز أقساطمخصص 

 ۳٤٬۳۹۳    مطلوبات غیر موزعة والفائض

 ۲٦۳٬۳۱۲    مطلوبات وفائض عملیات التأمین مجموع
 
 

۲۳ 



 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سـعودیة)

     )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 قیمة العادلة لألدوات المالیةال .۱۲

 
 .القیمة العادلة ھي سعر یتم استالمھ من بیع األصل أو تحویل  اإللتزام  بین مشاركة السوق في تاریخ القیاس

 
باستثناء اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق التختلف عن  ، لألدوات المالیة القیمة العادلة في قائمة المركز المالي

. القیم العادلة لإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق  الموجزةاألولیة م الدفتریة والتي تتضمن في القوائم المالیة القی
 جوھري عن قیمتھا الدفتریة.الیتوقع ان یكون ھناك اختالف 

 
 التالي لھا: الھرمي التسلسلتحدید القیمة العادلة و

 
  :المالیة القیمة العادلة لألدواتواالفصاح عن  التالي لتحدید الھرمي لالتسلس تم تطبیقإذا  تستخدم الشركة

 
 .)صفقة ( بدون تعدیل أوإعادة اسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلةفي  االسعار المتداولة:  ۱المستوى 

 
 بشأنھا تبني كافةاخرى م تقییاسالیب  أو مماثلة مالیة اسواق نشطة لموجودات ومطلوباتفي  االسعار المتداولة:  ۲المستوى 

 .معطیات االسواق المكلف ادراكھاتعتمد على  الھامةالمدخالت 
 

 .ھا ال یبنى أي مدخل ھام على معطیات االسواق الممكن مالحظتھالالتي من اجالتقییم  اسالیب: ۳المستوى 
 

 م:۲۰۱٥س مار ۳۱كما في  على القیمة العادلة في الجدول التالي یبین القوائم المالیة بناءاً 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  

     األصول المالیة
من العادلة بالقیمة  كإستثماراتاألصول المالیة المحتفظ بھا 

 ۸٥٬٤۲۳ - ۸٥٬٤۲۳ - عملیات التأمین –قائمة الدخل خالل
من العادلة  بالقیمة كإستثماراتاألصول المالیة المحتفظ بھا 

 ۱٤٬٤۸٥ - ۱٤٬٤۸٥ - لیات المساھمینعم –قائمة الدخل خالل

 ۹۹٬۹۰۸ - ۹۹٬۹۰۸ - الرصید في نھایة الفترة
 

 م:۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في  في الجدول التالي یبین القوائم المالیة بناءا على القیمة العادلة
 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  

     األصول المالیة
من العادلة  بالقیمة تثماراتكإساألصول المالیة المحتفظ بھا 

 ۸٥٬٤۸٤ - ۸٥٬٤۸٤ - عملیات التأمین –قائمة الدخل خالل
من العادلة بالقیمة  كإستثماراتاألصول المالیة المحتفظ بھا 

 ۱٤٬۰۷۲ - ۱٤٬۰۷۲ - عملیات المساھمین –قائمة الدخل خالل

 ۹۹٫٥٥٦ - ۹۹٫٥٥٦ - الرصید في نھایة السنة
 

 
لإلستثمارات التجاریة باإلعتماد على صافي قیمة األصول كما في نھایة الفترة المنتھیة  ۲دلة للمستوى تحدد الشركة القیمة العا

 بالتقریر.
 
 

۲٤ 



 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سـعودیة)

     )غیر المدققة (إیضاحات حول القوائم المالیـة األولیة الموجزة 
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 المتطلبات التنظیمیة    .۱۳

 
من الالئحة التنفیذیة الصادرة من مؤسسة النقد  ٦٦كما ھو متطلب من قبل أنظمة التأمین في المملكة العربیة السعودیة (المادة 

یعادل الحد األدنى لمتطلبات رأس المال،  المالءةالسعودي) ینبغي على الشركة اإلحتفاظ بالحد األدنى من ھامش العربي 
أقل  المالءةمستوى لدى الشركة م ۲۰۱٥مارس  ۳۱بالمطالبات. كما في  المالءةباإللتزامات أو ھامش  المالءةھامش أقساط 

قدمت مات المطلوب في نطاق المادة المذكورة أعاله من الالئحة التنفیذیة. باإللتزا المالءةمن الحد األدنى من ھامش مستوى 
 .المالءةالشركة خطة عمل لمؤسسة النقد العربي السعودي لتحقیق ھامش 

 
 السھم یةربح .۱٤

 

ملیون  ۱۰( المصدرة والقائمةالسھم للفترة بقسمة صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم  یةتم إحتساب ربح
على  تنطبقللسھم الواحد ال  ةضالدخل المخفملیون سھم).  ۱۰م: ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱م (۲۰۱٥مارس  ۳۱سھم) كما في 

 .الشركة
 

 اعتماد مجلس اإلدارة .۱٥
 

 م.۲۰۱٥ إبریل ۲۰ ھـ، الموافق۱٤۳٦ رجب ۱بتاریخ مجلس اإلدارة  قبل أعتمدت ھذه القوائم المالیة األولیة من

۲٥ 
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