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 نلأليشـطة للرئنسـنة للأكنن  .1

     

، شركة مساهمة سعودية، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب قرار )"الشركة"( تأمين التعاونيشركة سالمة لل

الشركة مسجلة  .(م2007مايو  16)الموافق  هـ1428 ربيع الثاني 29/ ق بتاريخ 1121وزير التجارة والصناعة رقم 

 م(. 2007مايو  23هـ )الموافق 1428ول جماد األ 6بتاريخ  4030169661بموجب السجل التجاري رقم  ةبمدينة جد

 

 :عنوان الشركة المسجل هو

 بن حمران مركز –شارع األمير محمد بن عبدالعزيز 

 21332 ةجد 122392صندوق بريد 

 المملكة العربية السعودية

 

تم ادراج الشركة  أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودية. ممارسةأهداف الشركة  أن

 بدأت الشركة مزاولة أعمالها  .م2007مايو  23في سوق المال السعودي " تداول " في 

 .قبل الطرح العام ومن مساهمين سعوديينم. الشركة مملوكة بالكامل من 2008 يناير 1في 

 

 للسنوسوت للةمحوسبنة للهوةمةلسوس لالعدلد ن .2

 

 )أ( أسس للارض

المتعلق بالتقارير المالية األولية. إن هذه  (34)ية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة رقم تم إعداد هذه القوائم المال

ال ( "الفترة")م 2014ديسمبر  31في واالثني عشر شهراً المنتهيتين  الثالثة أشهر لفترتيالقوائم المالية األولية الموجزة 

يجب أن تقرأ مقرونة مع القوائم المالية م المالية السنوية ولذلك في القوائ المطلوبةكافة المعلومات واإلفصاحات  تتضمن

 .م2013ديسمبر  31للشركة كما في  المدققة

 

هي وفقاً للمعايير الدولية السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة إلعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة إن  

ديسمبر  31شركة المنتهية في لل يتم استخدامها إلعداد القوائم المالية السنويةمع تلك التي للتقارير المالية والمتوافقة 

عتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتفسيرات الدولية للتقارير المالية كما ورد في إستثناء إبم 2013

أهداف وسياسات إدارة المخاطر أن المالي للشركة. )ب( التي لم يكن لها تأثير على المركز المالي أو األداء  2 اإليضاح

 .م2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في المالية السنوية  القوائمللشركة متوافقة مع تلك التي أفصح عنها في 

 

فتراضات الدولية للتقارير المالية إستخدام تقديرات وإ المحاسبة إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعايير يتطلب

في  كما تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة إن وجدت

على و .فترة المالية األوليةالتاريخ القوائم المالية األولية الموجزة ومبالغ اإليرادات والمصروفات المصرح عنها خالل 

دارة من علم بالتصرفات واألحداث الحالية إال لدى اإلما أفضل  مبنية أساساً على اضاتالتوقعات واالفترالرغم من ان هذه 

أن النتائج الفعلية قد تختلف بالنهاية من تلك التقديرات وفي رأي اإلدارة فإن القوائم المالية األولية الموجزة تعكس كافة 

عرض نتائج العمليات للفترة األولية المعروضة بشكل التعديالت )التي تتضمن التعديالت العادية المتكررة( الضرورية ل

 .نتائجها السنوية المالية ل صحيحان النتائج األولية للشركة قد ال تشكل مؤشراً إ عادل.
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 كة مساهمة سـعودية()شر
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 للةمحوسبنة للهوةمة )أأةمة(     للسنوسوت لسوس لالعدلد ن  .2
 

 أسس للارض )أأةمة( ( أ)
 

 ديسمبر. 31تتبع الشركة السنة المالية المنتهية في 
 

بإعتباره العملة التشغيلية للشركة وتم تقريب هذه االرقام إلى  باللاير السعودياألولية الموجزة  القوائم المالية تم عرض

 .مالم يذكر خالف ذلك اقرب ألف
 

 لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية، فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين وفقاً 

 الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين ة وحق ملكية كافةيان الحيازة المادوعمليات والمساهمين. 

تسجل اإليرادات والمصروفات العادية بشكل واضح ألي من النشاطين في دفاتر حساب النشاط و الشركة محتفظ بها لدى

 تركة فتحدده اإلدارة ومجلس اإلدارة.أساس توزيع المصروفات من العمليات المشالمعني. 

 من عمليات التأمين يتم توزيعه كالتالي : تجوفقاً للنظام األساسي للشركة فإن الفائض النا
 

 %90المساهمون                                                        

 %10          حملة الوثائق                                                      

                                                                             100 % 
 

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

جودات والمطلوبات المالية جميع المو تعرض الشركة قائمة المركز المالي األولية على نطاق واسع من أجل السيولة.

بإستثناء اإلستثمارات  المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق من المتوقع يتم إستردادها وسدادها على  التوالي خالل إثنى 

 عشر شهراً بعد تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة.
 

 للةمطبقة بنلسطة للشركةنللأفسنرلت للجدندة نللةمادلة،  للدنلنة لتأقورنر للةمولنة للةماوننر)ب( 
 

، والتي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة القائمة للمعايير التاليةو المعدلة اعتمدت الشركة المعايير الجديدة 

 م:2014يناير 1طبيق األولي في الت بتاريخ الدولية 

 للبنو  للةمانور/ للأفسنر

 عرض بنود الدخل الشامل االخر 1المحاسبة الدولي رقم  التعديالت على معيار 1الدولي رقم  المحاسبة معيار

 الموظفين منافع – 19مراجعة لمعيار المحاسبة الدولي  19الدولي رقم  المحاسبة معيار

 القوائم المالية المنفصلة 27رقم الدولي  المحاسبة معيار

 إستثمارات في شركات مرتبطة ومشاريع مشتركة 28رقم الدولي  المحاسبة معيار

مقاصة للموجودات  – 32على معيار المحاسبة الدولي رقم  تعديالت 32الدولي رقم  المحاسبة معيار

 والمطلوبات المالية

القابلة المبالغ  عن فصاحاتالا – 36على معيار المحاسبة الدولي رقم  تعديالت 36الدولي رقم  المحاسبة معيار

 المالية غير للموجودات لالسترداد

استبدال المشتقات المالية  – 39على معيار المحاسبة الدولي رقم  تعديالت 39الدولي رقم  ةالمحاسب معيار

 واستمرار محاسبة التحوط

 قروض حكومية – 1التعديل على معيار الدولي للتقارير المالية رقم  1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  مقاصة االصول  –االفصاح  7رقم  الدولي للتقارير المالية معيارلل التعديالت 

 والمطلوبات المالية 

10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   القوائم المالية الموحدة 

 10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 12والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

27ومعيار المحاسبة الدولي رقم   

والمعيار الدولي للتقارير  10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 27ومعيار المحاسبة الدولي رقم  12المالية رقم 

 االستثمارات في الشركات 



 شركة سالةمة لتأمةمن  للأاوني  

 كة مساهمة سـعودية()شر

     (غنر للةمدققة )إنضوحوت حنل للقنلئم للةمولنـة لألنلنة للةمنجزة 
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 للسنوسوت للةمحوسبنة للهوةمة )أأةمة(     لسوس لالعدلد ن .2

 

 )أأةمة( للشركة للةماوننر نللأفسنرلت للجدندة نللةمادلة، للةمطبقة بنلسطة)ب( 

 

 للبنو  للةمانور/ للأفسنر

11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   الترتيبات المشتركة  

 افصاحات الفوائد في الشركات االخرى  12المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 قياس القيمة العادلة  13المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 الجبايات الضريبية  21 ارير المالية رقمالمعيار الدولي للتق

 

على  جوهريتطبيق المعايير والتفسيرات المطبقة على الشركة الجديدة والمعدلة ذات الصلة لن يكون لها أي تأثير إن 

 القوائم المالية األولية الموجزة.هذه 

 )ج( للةماوننر للصودرة غنر سورنة للةمفانل باد 
 

للشركة مدرجة أدناه. تظهر القائمة  األولية الموجزة حتى تاريخ صدور القوائم الماليةفعل تالمعايير الصادرة والتي لم 

المعايير والتفسيرات الصادرة والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في المستقبل. تعتزم الشركة 

 إتباع هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.
 

 أورنخ للأفانل نو للب للةمانور/ للأفسنر

 2018يناير  1 التصنيف والقياس –األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

المستثمر وشركته الشقيقة بين الموجودات بيع أو مساهمة 

المعيار الدولي )تعديالت على أو مشروع المشترك 

 2016يناير  1 (28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10للتقارير المالية رقم 

المحاسبة عن  – 11التعديالت على المعيار الدولي رقم  11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2016يناير  1 استحواذات الفوائد في العمليات المشتركة

 2016يناير  1 الحسابات النظامية المؤجلة   14ة رقم المعيار الدولي التقارير المالي

 2017يناير  1 االيرادات من العقود مع العمالء 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ومعيار  16معيار المحاسبة الدولي رقم 

 38المحاسبة الدولي رقم 

و معيار  16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

توضيح الطرق المقبولة  38دولي رقم المحاسبة ال

 2016يناير  1 لالستهالك واالطفاء

طريقة  27على معيار المحاسبة الدولي رقم  تتعديال 27رقم  ةمعيار المحاسبة الدولي

 2016يناير  1 المفردة المالية القوائم حقوق الملكية في 

ومعيار  16رقم  الدوليةالمحاسبة  معيار

 41 رقم ةالدوليالمحاسبة 

 41و 16رقم  ينالمحاسبة الدولي يتعديالت على معيار

 2016يناير  1 حاملهااآلالت لالزراعة: 
 

 .التعديالت أو التفاسير المذكورة أعاله على القوائم المالية للشركةأو  الشركة حالياً بتقييم تأثير المعاييرتقوم 

 

  لإلسأةمرلرنة .3
 

 74.850 :2013ديسةمبر  31) م2014ديسةمبر  31كمةا فةي سةعودي  مليون لاير 73.596تكبدت الشركة خسارة قدرها 

قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة تعتمد على العمليات الربحية المسةتقبلية ومواصةلة تقةديم . مليون لاير سعودي(

 الدعم المالي من المساهمين من أجل تمكينها من تغطية خسائرها وتسوية التزاماتها. 

 



 شركة سالةمة لتأمةمن  للأاوني  

 كة مساهمة سـعودية()شر

     (غنر للةمدققة )إنضوحوت حنل للقنلئم للةمولنـة لألنلنة للةمنجزة 
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 )أأةمة(  لإلسأةمرلرنة .3

مةةن الالئحةةة التنفيذيةةة للتةةأمين  66، الشةةركة ليسةةت متقيةةدة بالكامةةل بالمةةادة م2014ديسةةمبر  31عةةالوة علةةى ذلةةك، كمةةا فةةي 

 (.13لمؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بمتطلبات السيولة المالية لها )انظر إيضاح 
 

ر من الشك حول قدرة الشركة الكبيرة علةى متابعةة أعمالهةا اإليضاحات المذكورة أعاله تشير إلى وجود شكوك قد تلقي بكثي

ينةةاير  21 بتةةاريخ األوليةةة المةةوجزة علةةى أسةةاس مبةةدأ االسةةتمرارية. ومةةع ذلةةك، فةةي حةةين الموافقةةة علةةى هةةذه القةةوائم الماليةةة

ة واالستمرار مجلس اإلدارة أعاد النظر في موضوع المركز المالي والمسائل التي أفصح عنها في الفقرات السابق، م2015

 مناسب.األولية الموجزة في االعتقاد بأن أساس مبدأ االستمرارية في إعداد القوائم المالية 
 

على افتراض أن الشركة سوف تسةتمر فةي العمةل كشةركة عاملةة،  األولية الموجزة تم إعداد هذه القوائم الماليةوبناءاً عليه، 

 المذكورة أعاله. االمورنتائج من  حالة الشكوال تتضمن أي تسويات قد تنتج من 
 

مال الشركة من خالل تقديم  أوصى مجلس اإلدارة بزيادة راس م2014 يونيو 30خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المعنية.مليون لاير سعودي تخضع للحصول على موافقة الجهات  150صدار بمبلغ حقوق إ

 

(، حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي هـ1435ة الحج وذ 1)الموافق  2014سبتمبر عام  25بتاريخ 

عن طريق إصدار أسهم حقوق للمساهمين وذلك مليون لاير سعودي،  150العادي بمبلغ السعودي لزيادة رأس مالها 

فقة مواقامت الشركة بتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة لهيئة سوق المال من أجل الحصول على . في الشركة الحاليين

مليون  25يتألف من ومليون لاير سعودي  250رأس مال الشركة إلى  زيديسوف إلصدار هذه الحقوق، هيئة. ونتيجة ال

 .بالكامل ةوالمدفوع ةالمصدراألسهم في للسهم الواحد سعودي لاير  10سهم بقيمة 

 

 لليقد نةمو ف  حكةمه  .4
 

 م2013ديسمبر  31 م2014دنسةمبر  31 

 ) مدققة( )غنر ةمدققة( 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير ساندي( 

   عةمتنوت للأمةمن 

 36,465 18,290 لدى البنوكو نقد في الصندوق

   عةمتنوت للةمسوهةمن 

 33 5,524 نقد لدى البنوك

 

 ندلئع ألجل  .5
 

 م2013ديسمبر  31 م2014دنسةمبر  31 

 ) مدققة( )غنر ةمدققة( 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير ساندي( 

   ت للأمةمن عةمتنو

 10,576 30,739 ودائع ألجل

 

استحقاقها ما بين مدة باللاير السعودي ويكون  مسجلةهذه الودائع ألجل . الودائع ألجل لدى البنوك التجاريةيتم اإلحتفاظ ب

لعادلة في تاريخ معقولة وتقريبية لقيمتها االقيمة الدفترية لهذه الودائع ألجل . أشهر وأقل من اثني عشر شهراً  أكثر من ثالثة

 إعداد التقارير.



 شركة سالةمة لتأمةمن  للأاوني  

 كة مساهمة سـعودية()شر

     (غنر للةمدققة )إنضوحوت حنل للقنلئم للةمولنـة لألنلنة للةمنجزة 

 م2014ديسمبر  31لفترتي الثالثة أشهر واالثني عشر شهراً المنتهيتين في 
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 ، صوف ةمدنية ذةمم أقسوط أمةمن  .6

 

 م2013ديسمبر  31 م2014دنسةمبر  31 

 ) مدققة( )غنر ةمدققة( 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير ساندي( 

   

 44,071 48,425 من حملة الوثائق مستحق

 معامالت مع جهة ذات عالقة  – من حملة الوثائق مستحق

 (10 ) ايضاح

22,847 17,563 

 (23,636) (22,653) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 48,619 37,998 

 

 مدينة مشكوك في تحصيلها كالتالي :تأمين الحركة في مخصص أقساط 

 م2013ديسمبر  31 م2014دنسةمبر  31 

 )غنر ةمدققة( 

 ألف لاير سـاندي

 )مدققة( 

 ألف لاير سـعودي 

 27,032 23,636 لسنةالرصيد في بداية الفترة / ا

 1,015 - مخصص اضافي خالل الفترة / السنة

 (4,411) - خالل الفترة / السنةالمستخدم مخصص ال

 - (983) خالل الفترة / السنة المخصص  عكس

 23,636 22,653 الرصيد في نهاية  الفترة / السنة

 

  سأثةمورلتلإل .7

 

  لدخلةم  خالل قوئةمة ل للاودلة بولقنةمةأ (  إسأثةمورلت 

 

 عةمتنوت للأمةمن 

 :كالتالي من خالل قائمة الدخل العادلة بالقيمةالحركة في حساب إستثمارات 

لالثي  عشر لفأرة  
 31للةميأهنة ف  شهرل  

 م2014دنسةمبر 

للسنة المنتهية فـــي 
 ديسمبر 31

 م2013
 )غنر ةمدققة( 

 ألف لاير سـاندي
 )مدققة(

 ألف لاير سـعودي

 
 3,131 60,659 ترة / السنةالرصيد في بداية الف

 98 3,452  لإلستثمارات  في القيمة العادلة اتالتغير
 13,974 - قائمة الدخل من عمليات المساهمين من خاللالعادلة  بالقيمةتحويل إستثمارات 

 - 3,000 خالل الفترة / السنةتحويل 
 46,591 25,000 خالل الفترة / السنة مشتريات

 (3,135) (6,627) رة / السنةإستبعادات خالل الفت
 60,659 85,484 الرصيد في نهاية  الفترة / السنة

 



 شركة سالةمة لتأمةمن  للأاوني  

 كة مساهمة سـعودية()شر

     (غنر للةمدققة )إنضوحوت حنل للقنلئم للةمولنـة لألنلنة للةمنجزة 

 م2014ديسمبر  31لفترتي الثالثة أشهر واالثني عشر شهراً المنتهيتين في 
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 سأثةمورلت  ) أأةمة(لإل.   7
 

  )أأةمة( ةم  خالل قوئةمة للدخل للاودلة بولقنةمة أ (  إسأثةمورلت

إلةةى  ت المسةةاهمينعمليةةاالةةدخل مةةن قائمةةة  مةةن خةةاللالعادلةةة  بالقيمةةة سةةتثماراتالإ بعةةض حولةةت إدارة الشةةركة م2013 عةةامخةةالل 

 .عمليات التامين

 

 للةمسوهةمن عةمتنوت 

         الدخل كما يلي:قائمة  من خاللالعادلة  بالقيمةالحركة في حساب إستثمارات 

                                                                                              

لالثي  عشر لفأرة  
  للةميأهنة فشهرل  
 دنسةمبر  31

 للسنة المنتهية في
 ديسمبر 31

 م2014 
 ةمدققة( )غنر

  م2013
 )مدققة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير ساندي 

 
 14,496 4,846 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 4,702 7,425 خالل الفترة / السنة مشتريات
ات قائمة الدخل إلى عملي من خاللالعادلة  بالقيمةتحويل إستثمارات 

 (13,974) - (التأمين عمليات –)أ( 7التأمين )انظر إيضاح 
 (6,962) - خالل الفترة / السنة  استبعادات

 6,584 1,801 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات
 4,846 14,072 الفترة / السنةالرصيد في نهاية 

 

 ب (  إسأثةمورلت ةمحأفظ بهو حأى أورنخ لإلسأحقوق

 

 عةمتنوت للأمةمن 

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

                                                                                                         

لالثي  عشر لفأرة  
للةميأهنة ف  شهرل  
 دنسةمبر  31

 للسنة المنتهية في
 ديسمبر 31

 م 2014 
 ةمدققة( نر)غ

 م2013
 )مدققة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير ساندي 

 
 13,685 26,663 الفترة / السنةبداية  الرصيد في

 20,000 10,000 خالل الفترة / السنة مشتريات
 - (3,000) خالل الفترة / السنةتحويل 

 (7,000) (3,000) مستحق خالل الفترة / السنة
 (22) (22) خالل الفترة / السنة أالمطف

 26,663 30,641 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 



 شركة سالةمة لتأمةمن  للأاوني  

 كة مساهمة سـعودية()شر

     (غنر للةمدققة )إنضوحوت حنل للقنلئم للةمولنـة لألنلنة للةمنجزة 

 م2014ديسمبر  31لفترتي الثالثة أشهر واالثني عشر شهراً المنتهيتين في 
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 سأثةمورلت  ) أأةمة(لإل.   7
 

 )أأةمة( ب (  إسأثةمورلت ةمحأفظ بهو حأى أورنخ لإلسأحقوق

 

 عةمتنوت للةمسوهةمن 
 

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

 

لالثي  عشر لفأرة  
للةميأهنة ف  شهرل  
 م2014 دنسةمبر 31

 )غنر ةمدققة(

 للسنة المنتهية في
 ديسمبر 31

 م2013
 )مدققة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير ساندي 

 3,731 3,719 الفترة / السنةالرصيد في بداية 

 - (3,712) مستحق خالل الفترة / السنة

 (12) (7) خالل الفترة / السنة أالمطف

 3,719 - الفترة / السنة الرصيد في نهاية

 

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

 

 ج (  لسأثةمورلت ةمأوحة لتبنع 

 

 عةمتنوت للةمسوهةمن 

 فيما يلي الحركة على اإلستثمارات المتاحة للبيع:

 

 للةميأهنة ف  لالثي  عشر شهرل  لفأرة 
 لإلجةمول  ةمدرجةغنر  لنرلق ةمولنة درجةةم ةمولنة لنرلق )غنر ةمدققة(م 2014دنسةمبر  31

 ألف لاير ساندي ألف لاير ساندي ألف لاير ساندي 

    
 6,976 1,923 5,053 الرصيد في بداية الفترة 

 (5,497) - (5,497) المستبعد خالل الفترة

 444 - 444 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

 1,923 1,923 - الفترة الرصيد في نهاية 

 
 اإلجمالي درجةغير م اوراق مالية درجةم اوراق مالية )مدققة( م2013ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    
 8.582 1.923 6.659  السنةالرصيد في بداية 

 (2.170) - (2.170)  خالل السنةالمستبعد 

 564 - 564 لعادلة لإلستثماراتالتغير في القيمة ا

 
 6.976 1.923 5.053  السنة الرصيد في نهاية



 شركة سالةمة لتأمةمن  للأاوني  

 كة مساهمة سـعودية()شر

     (غنر للةمدققة )إنضوحوت حنل للقنلئم للةمولنـة لألنلنة للةمنجزة 

 م2014ديسمبر  31لفترتي الثالثة أشهر واالثني عشر شهراً المنتهيتين في 
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 سأثةمورلت  ) أأةمة(لإل.   7

 

 )أأةمة(ج (  لسأثةمورلت ةمأوحة لتبنع 

 

 )أأةمة( عةمتنوت للةمسوهةمن 

 
ألف  1.923: م2013بر ديسم 31ألف لاير سعودي ) 1.923 درجةالغير م المتاحة للبيعتبلغ القيمة الدفترية لالوراق المالية أ( 

قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه وعدم وجود اسواق يتم تداول  إلى  الوصول نه ال يمكنألوذلك  بالتكلفة لاير سعودي( تم تقييمها
 االدوات المالية المماثلة لها.

 

 ةمطولبوت أحت للأسننة، صوف  .8

 

 م2014دنسةمبر  31 

 )غنر ةمدققة(

 م2013ديسمبر  31

 )مدققة(

 (ألف لاير سعودي) (لاير ساندي ألف) 

 42,229 17,690 إجمالي مطالبات تحت التسوية

 34,992 62,036 يضاف إليه: إحتياطي متكبد وغير مبلغ عنه 

 79,726 77,221 

   

 (15,980) (6,082) ناقصاً: حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات تحت التسوية

 61,241 73,644 صافي المطالبات تحت التسوية

 

 لزكوةل .9

االثنةي عشةر ن حركةة مخصةص الزكةاة المسةتحقة لفتةرة إ دارة.قبل اإلأفضل التقديرات من  ساسأيتم احتساب الزكاة المستحقة على 

 كما يلي: م2013ديسمبر  31والسنة المنتهية في  م2014ديسمبر  31المنتهية في  شهراً 

 

 م2014دنسةمبر  31 

 )غنر ةمدققة(

 م2013ديسمبر  31

 دققة()م

  (ألف لاير سعودي) (ألف لاير ساندي) 

   

 2,756 2,174 في بداية الفترة / السنة الرصيد 

 600 1,000 المكون خالل الفترة / السنة 

 (1,182) - خالل الفترة / السنة ةالمدفوعالزكاة 

 2,174 3,174 في نهاية الفترة / السنةالرصيد 

 



 شركة سالةمة لتأمةمن  للأاوني  

 كة مساهمة سـعودية()شر

     (غنر للةمدققة )إنضوحوت حنل للقنلئم للةمولنـة لألنلنة للةمنجزة 

 م2014ديسمبر  31لفترتي الثالثة أشهر واالثني عشر شهراً المنتهيتين في 

 

18 

 (أأةمة) للزكوة.   9

 

 ي:للنضع للزكن

ديسةةمبر  31 مةةن سةةنواتلو ل م2008ديسةةمبر  31حتةةى  م2007مةةايو  16قةةدمت الشةةركة اإلقةةرار الزكةةوي عةةن الفتةةرة األولةةى مةةن 

 .زكاة مقيدةوحصلت على شهادة  م2013إلى  م2009

 

ف لاير ألة 619م بمبلةغ 2008ديسةمبر  31م الةى 2007مةايو  16قامت مصلحة الزكاة والدخل بالمطالبة بزكةاة إضةافية للفتةرة مةن 

 الةربطلم يتم بعد تقةديم سعودي. إعترضت الشركة على هذه المطالبة وتعتقد اإلدارة أن نتيجة اإلعتراض ستكون في صالح الشركة. 

ولةم  م ،2011لسةنة  مبةدئي ربةطم. خالل السنة اصدرت مصلحة الزكةاة والةدخل 2013م الى 2009ديسمبر  31للسنوات  كويالز

لاير سةعودي. إعترضةت  مليةون 1.3بزكةاة إضةافية بقيمةة  من الوعاء الزكوي وطالبت ائع النظاميةاالستثمارات والودتسمح بخصم 

  .هاكون في صالحيوتعتقد أن نتيجة اإلعتراض س على الربط المبدئي لدى مصلحة الزكاة والدخل الشركة

 

  ذلت عالقة نلألرصدة وتةمع جهةماوةمالت    .10

 

 الجهات ذات العالقة خالل الفترة: التي تمت مع الجوهريةفيما يلي المعامالت 

 طبناة للةماوةمتة للاالقة للجهة ذلت

 ةمبتغ للةماوةمتة

   لفأرة لالثي  عشر شهرل  للةميأهنة ف 

  

دنسةمبر  31

 م2013ديسمبر  31 م2014

 31للرصند ف  

 م2014دنسةمبر 

 31الرصيد في 

 م2013ديسمبر 

 )مدققة( )غنر ةمدققة( )غير مدققة( )غنر ةمدققة(  

  

 لاير فأل

 ساندي لاير ألف سعودي لاير ألف ساندي

 لايرألف 

 سعودي

      أ( عةمتنــوت  للأمةمن 

      

      للةمسوهةمن  للرئنسنن 

الشركة اإلسالمية العربية 

 )بي.اس.سي(للتأمين

 عمومية مصاريف

 مدفوعة وإدارية

مباشرة نيابة عن 

 6,759 6,759 - - الشركة

ذلت عالقاااااااااااة  جهاااااااااااوت

      دلرة للاتنولةمنظف  لإل

 17,563 22,847 100,300 125,382 وثائق تأمين مكتتبة )تابعة( شركة تأجير

 133 15 223 91 وثائق تأمين مكتتبة مجلس اإلدارة رئيس

 38 28 533 571 وثائق تأمين مكتتبة العالمية رصدشركة 

 16 6 197 248 وثائق تأمين مكتتبة مؤسسة التكنولوجيا

 (20) - - - وثائق تأمين مكتتبة الماليةاألول للخدمات 



 شركة سالةمة لتأمةمن  للأاوني  

 كة مساهمة سـعودية()شر

     (غنر للةمدققة )إنضوحوت حنل للقنلئم للةمولنـة لألنلنة للةمنجزة 
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 )أأةمة( نلألرصدةذلت عالقة  وتةمع جهةماوةمالت .   10

 

 طبناة للةماوةمتة للاالقة للجهة ذلت

 ةمبتغ للةماوةمتة

   لفأرة لالثي  عشر شهرل  للةميأهنة ف 

  

دنسةمبر  31

 م2013ديسمبر  31 م2014

للرصند ف  

دنسةمبر  31

 م2014

 31الرصيد في 

 م2013ديسمبر 

 )مدققة( )غنر ةمدققة( )غير مدققة( )غنر ةمدققة(  

  

 لاير ألف

 سعودي لاير ألف ساندي

 لاير ألف

 سعودي لايرألف  ساندي

      أ( عةمتنــوت  للأمةمن 

 ةمنظف  لإلدلرة للاتنو

 

 (888) (1,263) 207 375 مزايا طويلة األجل

 (33) (151) 2,724 4,244 مزايا قصيرة األجل

      

      لةمسوهةمن ( عةمتنــوت  لب

 

 - - 55 54 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 - - 16 12 مكافآت لجانأعضاء 

عالقة لةمنظف   جهوت ذلت

      للاتنولإلدلره 

الشركة اإلسالمية العربية 

)االمارات العربية للتأمين

 المتحدة(

مصاريف إدارية 

 وعمومية مصاريف

نيابة عن  مدفوعة

 - (212) - 212 الشركة

 

ذات العالقة من قبل إدارة الشركة. يتم اإلفصاح عن أرصدة نهاية الفتةرة مةن  الجهاتالمعامالت مع شروط تمت الموافقة على 

 ذات العالقة في قائمة المركز المالي األولية. الجهاتالمعامالت مع 

 

 ةماتنةموت قطوعنة .11

 

. تتم مراقبة العمليات على ثالثة قطاعات رئيسية ألغراض إدارية ،تمت جميع عمليات التأمين في المملكة العربية السعودية. 

. أصول القطاع ال تحتوي على اإلستثمارات وإيرادات اإلدارية و العمومية مات القطاعية ال تتضمن المصروفاتإن المعلو

التأمين، المبالغ المدفوعة مقدماً الذمم المدينة لمعيدي صافي صافي أقساط التأمين المدينة،  الودائع ألجل، النقد وما في حكمه،

 عالقة، اإلستثمارات، واألثاث، التجهيزات والمعدات المكتبية.ي ذ جهاتالمدينة األخرى، المبالغ المستحقة من  والذمم

، ئنة األخرىالذمم الداالمستحقات ومطلوبات القطاع ال تحتوي على مطالبات حملة الوثائق، الذمم الدائنة لمعيدي التأمين، 

لشركة، فإن المعلومات القطاعية لتمشياً مع سياسة التقارير الداخلية  .للموظفين إلى المساهمين و مكافأت نهاية الخدمةستحق م

 دارة مع ما يتفق مع نشاطات الشركة. تظهر األصول و المطلوبات كما هو مبين ادناه:التمت الموافقه عليها من قبل إ



 شركة سالةمة لتأمةمن  للأاوني  

 كة مساهمة سـعودية()شر

     (غنر للةمدققة )إنضوحوت حنل للقنلئم للةمولنـة لألنلنة للةمنجزة 
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 ةماتنةموت قطوعنة )أأةمة(.   11

 

 
 

 بيط
ألف لاير 

 سعودي

 مركبات
ألف لاير 

 سعودي

 أخرى
ألف لاير 

 سعودي

 إجةمول 
ألف لاير 
 ساندي

 للةميأهنة ف   للثالثة أشهرلفأرة 
 م2014دنسةمبر  31

    

     

 62,135 1,474 52,459 8,202 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (1,737) (1,036) (701) - الصادرةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 (597) (229) (578) 210 أقساط تأمين فائض خسارة ناقصاً: 

 59,801 209 51,180 8,412 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 13,127 (762) 13,020 869 التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 72,928 (553) 64,200 9,281 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 1,022 958 64 - بة من إعادة التأمينالعموالت المكتسصافي 

 73,950 405 64,264 9,281 صافي اإليرادات

 42,257 2,117 34,207 5,933 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (1,075) (789) - (286) ناقصاً: حصة معيدي التأمين

 41,182 1,328 34,207 5,647 صافي المطالبات المدفوعة

 28,367 (1,541) 32,488 (2,580) لتسويةالتغيرات في المطالبات تحت ا

 69,549 (213) 66,695 3,067 صافي المطالبات المتكبدة

 (1,302) (668) 2,001 (2,635) احتياطي عجز اقساط تأمين 

 2,650 309 1,913 428 تكاليف استحواذ وثائق

 1,926 7 1,211 708 مصاريف تشغيلية أخرى

 72,823 (565) 71,820 1,568 والمصروفات صافي التكاليف

 1,127 970 (7,556) 7,713 صافي نتائج أعمال التأمين

 (8,551)    مصاريف غير موزعة

 983    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  عكس

 999    إيرادات أخرى غير موزعة

 926    إيرادات إستثمارات 

 (4,516)    من عمليات التأمينالعجز 

 

 



 شركة سالةمة لتأمةمن  للأاوني  

 كة مساهمة سـعودية()شر

     (غنر للةمدققة )إنضوحوت حنل للقنلئم للةمولنـة لألنلنة للةمنجزة 
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 )أأةمة( ةماتنةموت قطوعنة.   11

 

 
 

 طبي
ألف لاير 

 سعودي

 مركبات
ألف لاير 

 سعودي

 أخرى
ألف لاير 

 سعودي

 إجةمول 

ألف لاير 

 ساندي

  للةميأهنة ف لالثي  عشر شهرل  لفأرة 
 م2014دنسةمبر  31

    

     

 318,970 18,099 263,666 37,205 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (14,308) (13,490) (818) - الصادرةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 (5,506) (1,234) (3,633) (639) أقساط تأمين فائض خسارة ناقصاً: 

 299,156 3,375 259,215 36,566 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (41,947) (1,441) (36,536) (3,970) التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 257,209 1,934 222,679 32,596 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 3,633 3,544 89 - إعادة التأمين العموالت المكتسبة منصافي 

 260,842 5,478 222,768 32,596 صافي اإليرادات

 214,359 9,875 183,253 21,231 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (7,696) (7,004) (5) (687) ناقصاً: حصة معيدي التأمين

 206,663 2,871 183,248 20,544 لمدفوعة صافي المطالبات ا

 12,401 (2,508) 18,039 (3,130) التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 219,064 363 201,287 17,414 صافي المطالبات المتكبدة

 (1,302) (668) 2,001 (2,635) احتياطي عجز أقساط تأمين

 8,540 1,178 5,963 1,399 تكاليف استحواذ وثائق

 7,092 143 3,987 2,962 صاريف تشغيلية أخرىم

 233,394 1,016 213,238 19,140 والمصروفات صافي التكاليف

 27,448 4,462 9,530 13,456 صافي نتائج عمليات التأمين

 
 مصاريف غير موزعة

   
(35,922) 

 983    إيرادات أخرى غير موزعة

 1,107    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها عكس

 4,808    ادات استثمارات إير

 (1,576)    من عمليات التأمينالعجز 

 

 



 شركة سالةمة لتأمةمن  للأاوني  

 كة مساهمة سـعودية()شر

     (غنر للةمدققة )إنضوحوت حنل للقنلئم للةمولنـة لألنلنة للةمنجزة 
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 ةماتنةموت قطوعنة )أأةمة(.   11

 

 طبي 
ألف لاير 

 سعودي

 مركبات
ألف لاير 

 سعودي

 أخرى
ألف لاير 

 سعودي

 إجمالي
ألف لاير 

 سعودي

     م2014دنسةمبر  31كةمو ف  
     ةمنجندلت عةمتنوت للأمةمن 

 4,927 4,542 385 - األقساط غير المكتسبةحصة معيدي التأمين في 

 6,082 6,082 - - حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية

 4,739 401 3,448 890 تكاليف استحواذ وثائق مؤجلة

 242,281    موجودات غير موزعة

 258,029    ةمنجندلت عةمتنوت للأمةمن  ةمجةمنع

     ةمطتنبوت عةمتنوت للأمةمن 

 143,371 7,398 120,529 15,444 ين غير مكتسبةأقساط تأم

 79,726 9,084 64,191 6,451 مطالبات تحت التسوية

 1,291 1,216 75 - دخل عموالت غير مكتسبة

 4,531 200 4,331 - التأمين عجز أقساط احتياطي

 29,110    مطلوبات غير موزعة والفائض

 258,029    ةمطتنبوت نفوئض عةمتنوت للأمةمن  ةمجةمنع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة سالةمة لتأمةمن  للأاوني  

 كة مساهمة سـعودية()شر

     (غنر للةمدققة )إنضوحوت حنل للقنلئم للةمولنـة لألنلنة للةمنجزة 
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 ةماتنةموت قطوعنة )أأةمة(.   11

 

  
 

 طبي
ألف لاير 

 سعودي

 مركبات
ألف لاير 

 سعودي

 أخرى
ألف لاير 

 سعودي

 إجمالي
ألف لاير 

 سعودي

 المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة 
 م2013ديسمبر  31

    

     

 45,960 1,838 36,839 7,283 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (1,496) (1,493) - (3) الصادرةناقصاً: أقساط إعادة التأمين 

 (543) (205) (338) - أقساط تأمين فائض خسارة  ناقصاً: 

 43,921 140 36,501 7,280 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 3,965 869 4,185 (1,089) التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 47,886 1,009 40,686 6,191 ن المكتسبةصافي أقساط التأمي

 815 810 5 - العموالت المكتسبة من إعادة التأمينصافي 

 48,701 1,819 40,691 6,191 صافي اإليرادات

 34,577 591 29,387 4,599 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (1,377) (391) - (986) ناقصاً: حصة معيدي التأمين

 33,200 200 29,387 3,613 صافي المطالبات المدفوعة

 22,839 1,603 17,492 3,744 التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 56,039 1,803 46,879 7,357 صافي المطالبات المتكبدة

 5,612 805 2,330 2,477 احتياطي عجز أقساط التأمين

 1,416 268 857 291 تكاليف استحواذ وثائق

 1,207 31 713 463 مصاريف تشغيلية أخرى

 64,274 2,907 50,779 10,588 والمصروفات صافي التكاليف

 (15,573) (1,088) (10,088) (4,397) صافي نتائج أعمال التأمين

 (10,862)    مصاريف غير موزعة

 385    إيرادات أخرى غير موزعة

 402    إيرادات إستثمارات 

    العجز من عمليات التأمين
(25,648) 



 شركة سالةمة لتأمةمن  للأاوني  

 كة مساهمة سـعودية()شر

     (غنر للةمدققة )إنضوحوت حنل للقنلئم للةمولنـة لألنلنة للةمنجزة 
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 اتنةموت قطوعنة )أأةمة(ةم.   11

 
 
 

 طبي
ألف لاير 

 سعودي

 مركبات
ألف لاير 

 سعودي

 أخرى
ألف لاير 

 سعودي

 إجمالي
ألف لاير 

 سعودي

 المنتهية االثني عشر شهراً لفترة 
 م2013ديسمبر  31في 

    

     

 218,299 16,886 175,855 25,558 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (12,016) (11,654) (78) (284) الصادرةمين ناقصاً: أقساط إعادة التأ

 (3,406) (794) (2,222) (390) أقساط تأمين فائض خسارة ناقصاً: 

 202,877 4,438 173,555 24,884 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (24,500) 432 (21,271) (3,661) التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

 178,377 4,870 152,284 21,223 لمكتسبةصافي أقساط التأمين ا

 3,627 3,617 10 - إعادة التأمين العموالت المكتسبة من

 182,004 8,487 152,294 21,223 صافي اإليرادات

 168,161 4,949 135,561 27,651 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (13,006) (1,896) - (11,110) ناقصاً: حصة معيدي التأمين

 155,155 3,053 135,561 16,541 البات المدفوعةصافي المط

 25,200 (153) 22,620 2,733 التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 180,355 2,900 158,181 19,274 صافي المطالبات المتكبدة

 5,612 805 2,330 2,477 احتياطي عجز أقساط التأمين

 5,560 1,107 3,213 1,240 تكاليف استحواذ وثائق

 4,623 178 2,508 1,937 صاريف تشغيلية أخرىم

 196,150 4,990 166,232 24,928 والمصروفات صافي التكاليف

 (14,146) 3,497 (13,938) (3,705) صافي نتائج أعمال التأمين

 (36,229)    مصاريف غير موزعة

 399    إيرادات أخرى غير موزعة

 1,349    إيرادات إستثمارات 

    ليات التأمينالعجز من عم
(48,627) 

 
 



 شركة سالةمة لتأمةمن  للأاوني  

 كة مساهمة سـعودية()شر

     (غنر للةمدققة )إنضوحوت حنل للقنلئم للةمولنـة لألنلنة للةمنجزة 
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 ةماتنةموت قطوعنة )أأةمة(.   11

 

 طبي 
ألف لاير 

 سعودي

 مركبات
ألف لاير 

 سعودي

 أخرى
ألف لاير 

 سعودي

 إجمالي
ألف لاير 

 سعودي

     )مدققة( م2013ديسمبر  31كما في 
     موجودات عمليات التأمين

 3,235 3,198 37 - حصة معيدي التأمين في األقساط غير المكتسبة

 15,980 14,178 921 881 حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية

 2,402 278 1,670 454 تكاليف استحواذ وثائق مؤجلة

 197,850 - - - موجودات غير موزعة

     

 219,467    موجودات عمليات التأمين مجموع

     
     مطلوبات وفائض عمليات التأمين

 99,732 4,613 83,645 11,474 غير مكتسبة أقساط تأمين

 77,221 19,688 47,071 10,462 مطالبات تحت التسوية

 916 908 8 - دخل عموالت غير مكتسبة

 5,833 868 2,330 2,635 عجز األقساط احتياطي

 35,765 - - - مطلوبات غير موزعة والفائض

 219,467    مطلوبات وفائض عمليات التأمين مجموع

 

 لقنةمة للاودلة لألدنلت للةمولنةل .12

 
 .القيمة العادلة هي سعر يتم استالمه من بيع األصل أو تحويل  اإللتزام  بين مشاركة السوق في تاريخ القياس

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

. القيم العادلة لإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  الموجزةاألولية يم الدفترية والتي تتضمن في القوائم المالية الق
 جوهري عن قيمتها الدفترية.اليتوقع ان يكون هناك اختالف 

 
 التالي لها: الهرمي التسلسلتحديد القيمة العادلة و

 
 ، المالية القيمة العادلة لألدواتواالفصاح عن  التالي لتحديد الهرمي سلالتسل تم تطبيقإذا  تستخدم الشركة

 
 .(صفقة ) بدون تعديل أوإعادة اسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلةفي  االسعار المتداولة:  1المستوى 

 
 بشأنها تبني كافةاخرى يم تقياساليب  أو مماثلة مالية اسواق نشطة لموجودات ومطلوباتفي  االسعار المتداولة:  2المستوى 

 .معطيات االسواق المكلف ادراكهاتعتمد على  الهامةالمدخالت 
 

 .ها ال يبنى أي مدخل هام على معطيات االسواق الممكن مالحظتهالالتي من اجالتقييم  اساليب: 3المستوى 
 



 شركة سالةمة لتأمةمن  للأاوني  

 كة مساهمة سـعودية()شر
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 )أأةمة( للقنةمة للاودلة لألدنلت للةمولنة.   12

 
 م:2014ديسمبر  31كما في  على القيمة العادلة المالية بناءاً  في الجدول التالي يبين القوائم

 لإلجةمول  3للةمسأنى  2للةمسأنى  1للةمسأنى  

     لألصنل للةمولنة
من العادلة بالقيمة  كإستثماراتاألصول المالية المحتفظ بها 

 85,484 - 85,484 - عمليات التأمين –قائمة الدخل خالل

من العادلة  بالقيمة كإستثماراتاألصول المالية المحتفظ بها 
 14,072 - 14,072 - عمليات المساهمين –قائمة الدخل خالل

 99,556 - 99,556 - الرصيد في نهاية الفترة
 

 م:2013ديسمبر  31كما في  في الجدول التالي يبين القوائم المالية بناءا على القيمة العادلة
 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     األصول المالية
من العادلة  بالقيمة كإستثماراتاألصول المالية المحتفظ بها 

 46,685 - 46,685 - عمليات التأمين –قائمة الدخل خالل

من العادلة بالقيمة  كإستثماراتاألصول المالية المحتفظ بها 
 18,820 - 18,820 - عمليات المساهمين –قائمة الدخل خالل

 5,053 - 5,053 - المساهمين عمليات –لية المتاحة للبيع االستثمارات الما

 70,558 - 70,558 - الرصيد في نهاية السنة
 

 
لإلستثمارات التجارية باإلعتماد على صافي قيمة األصول كما في نهاية الفترة المنتهية  2تحدد الشركة القيمة العادلة للمستوى 

 بالتقرير.
 
 

 للةمأطتبوت للأيظنةمنة    .13
 

من الالئحة التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد  66و متطلب من قبل أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية )المادة كما ه
يعادل الحد األدنى لمتطلبات رأس المال،  المالءةالعربي السعودي( ينبغي على الشركة اإلحتفاظ بالحد األدنى من هامش 

أقل  المالءةمستوى لدى الشركة م 2014ديسمبر  31بالمطالبات. كما في  المالءةامش باإللتزامات أو ه المالءةهامش أقساط 
قدمت باإللتزامات المطلوب في نطاق المادة المذكورة أعاله من الالئحة التنفيذية.  المالءةمن الحد األدنى من هامش مستوى 

 .المالءةالشركة خطة عمل لمؤسسة النقد العربي السعودي لتحقيق هامش 
 

 ربح / )خسورة( للسهم     .14
 

تم إحتساب ربح / )خسارة( السهم للفترة بقسمة صافي ربح / )خسارة( الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المتداولة 
للسهم  ةضالمخف الدخل / الخسارةمليون سهم(.  10م: 2013ديسمبر  31م )2014دديسمبر  31مليون سهم( كما في  10)

 .الشركةعلى  تنطبقالواحد ال 
 

 إعأةمود ةمجتس لإلدلرة   .15
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