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 ام ـع - 1

التجارة   زارةالسننعودية بموجق قرار وشننركة سننالمة للتأمين التعاوني )"الشننركة"(، شننركة مسنناهمة سننعودية، مسننجلة في المملكة العربية 
الشننركة مسننجلة بمدينة جدة بموجق السننجل  إنم(.  2007مايو    16هننننننن )المواف   1428ربي  الثاني    29/ ق بتاريخ  1121والصننناعة رقم 

  .م(2007مايو  23هن )المواف  1428جمادى األول  6بتاريخ  4030169661التجار  رقم 
 

 :عنوان الشركة المسجل هو

 ،سالمةبرج 
 فري  المدينة

 ،4020صندوق بريد 

 ،21491جدة  
 .المملكة العربية السعودية

 

أهدال الشننركة ممارسننة أعمال التأمين التعاوني واألنشننإة المتعلقة ب  في المملكة العربية السننعودية. تم ادراج الشننركة في سننوق المال    إن

م. الشنركة مملوكة بالكامل من قبل الإرح العام ومن 2008يناير  1م. بدأت الشنركة مزاولة أعمالها في 2007مايو   23السنعود  "تداول" في  
 عوديين.مساهمين س

 

 

 أسس اإلعداد  - 2

 العرض  أسس  .أ
 

 -( 34معيار المحاسنننبة الدولي رقم )وفقاً ل  م2022  سنننبتمبر  30للفترة المنتهية في  كما في وللشنننركة تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة  
للمراجعين ودية  الهيئة السنع الصنادرة عنوالمعايير واإلصندارات األخرى    ربية السنعوديةهو معتمد في المملكة العكما    رير المالي األولي""التق

 .والمحاسبين
   

)ماعدا االسنتثمارات    االسنتثماراتتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أسناس مبدأ االسنتمرارية ومبدأ التكلفة التاري ية ، باسنتثناء قياس  
 التي يتم تقييمها باست دام فريقة وحدة االئتمان المتوقعة. التزامات مناف  الموظفين و ،المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق( بقيمتها العادلة

  

وأصنول ح  االسنت دام وموجودات رير   يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة على اسناس السنيولة. باسنتثناء الممتلكات والمعدات
عنهنا   وريرالمبلغبات تحنت التسننننوية والمإنالبنات المتكبندة  والوديعنة النظنامينة والمإنال  ملموسننننة والتزامات منناف  الموظفين والتزامات االيجنار 

 ، أما جمي  الموجودات والمإلوبات األخرى فهي ذات فبيعة قصيرة األجل، ما لم ينص على خالل ذلك.األخرىواالحتيافات الفنية 
 

على الشنركة أن تحتفظ بدفاتر حسنابات مسنتقلة لكل من وفقاً لمتإلبات نظام التأمين في المملكة العربية السنعودية )الالئحة التنفيذية(، فإن  يتعين 
"عمليات التأمين" و"عمليات المسناهمين". يتم تسنجيل الموجودات والمإلوبات واإليرادات والمصنروفات العائدة بشنكل واضنح أل  من هذه  

 . (19 رقم )أنظر إيضاح العمليات في الحسابات ال اصة
 

إلى  ية بالكامل، و يجق أن تقراً جنباً األولية الموجزة جمي  المعلومات واإلفصننناحات المإلوبة للقوائم المالية السننننوال تتضنننمن القوائم المالية  

 م.2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في جنق م  القوائم المالية السنوية كما في و
 

 لسنة المالية ككل.يمكن إعتبار القوائم المالية األولية الموجزة مؤشراً للنتائج المتوقعة ل ال
 

 تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعود  وقد تم تقريب  ألقرب ألف ما لم يذكر رير ذلك.
 

 األحكام الهامة والتقديرات المحاسبية واالفتراضات   .ب

المحاسبية يتإلق اعداد القوائم المالية األولية الموجزة القيام باجتهادات وتقديرات وافتراضات من قبل اإلدارة والتي تؤثر على تإبي  السياسات  

 ديرات. المسجلة، قد ت تلف النتائج الفعلية عن هذه التق  والمصروفاتوالمبالغ المصرح عنها فيما يتعل  بالموجودات والمإلوبات وااليرادات  
 

ادر  إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، فإن األحكام الجوهرية التي اتبعتها اإلدارة في تإبي  السياسات المحاسبية للشركة والمص  وفي إفار 

التيقن من التقديرات  المالية   سياسات إدارة الم افر هي نف   والتي تتضمن الرئيسية لعدم  القوائم    31السنوية كما في  السياسات المإبقة في 

القوائم وم  ذلك،  م.2021ديسمبر   التي تم اإلفصاح عنها في  التقديرات  اليقين بشأن  لعدم  المالية   قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية 
ديرات بشكل معقول كما  في التق السنوية األخيرة على خلفية جائحة كورونا. إن اإلدارة رير قادرة في الوقت الحالي على تحديد مقدار عدم اليقين

الموجزة. ستستمر اإلدارة في تقييم الوض ، وعك  أ  تغييرات مإلوبة في فترات   المالية األولية  ( حول القوائم 19)  رقم   هو مبين في إيضاح

 .إعداد التقارير المستقبلية
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 أسس اإلعداد )تتمة(  - 2

 موسمية العمليات   .ج
 

 موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة. تغييرات ال توجد 
 

 السياسات المحاسبية الهامة   - 3

الموجزة ال ت تلف عن السياسات المحاسبية للقوائم المالية الصادرة    األولية  إن السياسات المحاسبية المست دمة في إعداد هذه القوائم المالية
. بناًء على تإبي  التعديالت على المعايير الحالية وفي ضوء الوض  والبيئية االقتصادية الحالية، فإن  م2021ديسمبر    31المالية كما في    للسنة

م لتحل محل او تعدل او تضف الى السياسات المحاسبية المحددة في القوائم  2022يناير    1من    اعتباراً السياسيات المحاسبية التالية قابل  للتإبي   

 . م 2021المالية السنوية لعام 
 

قبل    المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وتفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وتعديالتها المطبقة من (أ

 الشركة:  

والتي تسر  للفترات  فيما يلي موجز عن المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة األخرى والتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية ،  

لها تأثير كبير على    اإلصدارات حيث أن لي  . لقد اختارت الشركة عدم التإبي  المبكر لهذه  م 2022يناير    1السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 للشركة.المالية  القوائم 
 

 تاريخ السريان   الوصف  ات / التعديالت  التفسيرر/يي المعا

الدولي   المعيار  على  التقارير  تعديل  إلعداد 

رقم   ،  16المالية  امتيازات    ، "عقود اإليجار" 

بفيروس   المتعلقة  تمديد    -   19كوفيد  اإليجار 
  المنفعة العملية 

لوباء   تم   19فيروس كوفيد  نتيجة  ربما   ،

في   للمستأجرين.  اإليجار  امتيازات  منح 

معايير    ،   م 2020مايو   مجل   نشر 
المعيار   على  تعديالً  الدولية  المحاسبة 

رقم   المالية  التقارير  إلعداد    16الدولي 

للمستأجرين  اختيارية  عملية  وسيلة  يوفر 
المتعل     لتقييم اإليجار  امتياز  كان  إذا  ما 

كوفيد  ب لعقد     19فيروس  تعديل  هو 

 اإليجار. 

  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 . م2021أبريل 

النإاق على   التعديالت ضيقة    المعيار عدد من 
معايير المحاسبية  و  3رقم  الدولي للتقارير المالية  

التحسينات    37رقمو  16رقمالدولية   وبعض 

على   الدولية السنوية  المالية    المعايير  للتقارير 
المحاسبي    16رقمو  9رقمو  1رقم والمعيار 

 . 41رقم الدولي 

المعيار   على  إلعداد  التعديالت  الدولي 
األعمال"    اندماج ، "   3  رقم   التقارير المالية 

ِّو مرجعًا في المعيار الدولي للتقارير   تُحد 

للتقارير    3  رقم  المالية  المفاهيمي  لإلفار 
المحاسبية   المتإلبات  تغيير  دون  المالية 

 األعمال.   اندماج 
 

الدولي   المحاسبة  معيار  على  التعديالت 

والمنشآت    16رقم   "الممتلكات   ،

من   ال صم  من  الشركة  تمن   والمعدات" 
تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المبالغ  

بينما   المنتجة  األصنال  بي   من  المستلمة 

لالست دام   األصل  بإعداد  الشركة  تقوم 
ستعترل   ، ذلك  من  وبدالً  المقصود. 

بعائ والتكاليف  الشركة  هذه  المبيعات  دات 

 الدخل  قائمةذات الصلة في 
 

المحاسبة   معيار  على  التعديالت  تحدد 

"الم صصات    37رقم  الدولي    ،
والمإلوبات الإارئة واألصول المحتملة"  

تقييم   التي تتضمنها الشركة عند  التكاليف 

 ما إذا كان العقد سيتسبق في خسارة. 
 

تعديالت   السنوية  التحسينات  ففيفة  تُدخل 

على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  
الدولية إلعداد    1رقم   المعايير  ، "اعتماد 

ومعيار    ، األولى"  للمرة  المالية  التقارير 

الدولي   "الزراعة"    41رقم  المحاسبة   ،

واألمثلة المصاحبة للمعيار الدولي إلعداد  
رقم   المالية  "عقود    16التقارير   ،

 اإليجار". 

 

  1لسنوية التي تبدأ في أو بعد الفترات ا 
 م. 2022يناير 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -  3

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ (ب

هذه  فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للشركة. وتتضمن  

رية  القائمة المعايير والتفسيرات الصادرة والتي تتوق  الشركة تإبيقها في تاريخ قادم. وتعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تصبح سا

 المفعول. 
 

 المعيار/ 
 التفسير / التعديالت 

 
 تاريخ السريان  الوصف 

   

  1  رقم  تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
تصنيف    ، على   ، المالية  البيانات  عرض 

 . المإلوبات

النإاق على معيار المحاسبة    محددة توضح هذه التعديالت  
، "عرض البيانات المالية" ، أن المإلوبات   1الدولي رقم  

على   اعتمادًا   ، متداولة  رير  أو  متداولة  أنها  على  مصنفة 
ف  الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصني

أو األحداو التي تلت تاريخ التقرير )على    الشركة  بتوقعات  
سبيل المثال ، استالم تنازل أو خرق للعهد(. يوضح التعديل  

الدولي رقم   عندما يشير   1أيًضا ما يعني  معيار المحاسبة 
 إلى "تسوية" التزام. 

مؤجل حتى الفترات  
  1المحاسبية التي ال تبدأ قبل 

 م. 2024يناير 

النإاق على معيار المحاسبة    محددة تعديالت  
المعايير   1رقم  الدولي   ممارسة  وبيان   ،

المالية   التقارير  إلعداد  ،    2رقمالدولية 
 . 8 رقم  ومعيار المحاسبة الدولي

المحاسبية   السياسة  إفصاحات  تحسين  إلى  التعديالت  هدل 
بين   التمييز  على  المالية  البيانات  مست دمي  ومساعدة 

التقديرات المحاسبية والتغييرات في السياسات    التغيرات في
 المحاسبية. 

الفترات السنوية التي تبدأ في  
 م. 2023يناير  1أو بعد 

  12تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  
بالموجودات    - المتعلقة  المؤجلة  الضريبة 

 . والمإلوبات الناشئة من معاملة واحدة 

من   التعديالت  هذه  بالضريبة  تتإلق  االعترال  الشركات 
  ، األولي  االعترال  عند   ، التي  المعامالت  على  المؤجلة 
ال اضعة   المؤقتة  الفروق  من  متساوية  مبالغ  إلى  تؤد  

 لل صم وال اضعة للضريبة. 

الفترات السنوية التي تبدأ في  
 م. 2023يناير  1أو بعد 

رقم   المالية  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار 
17. 

 . انظر االيضاح ادناه  . تأمين عقود ال

 . انظر االيضاح ادناه  . األدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
 

 " عقود التأمين"   - ( 17) رقم   المعيار الدولي للتقارير المالية

 نظرة عامة 

والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين، ويحل محل المعيار  م ويحدد المعيار مبادئ االعترال  2017مايو 18صدر هذا المعيار في 

 ".    عقود التأمين"  -( 4)رقم  الدولي للتقارير المالية
 

ن  يإب  المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جمي  عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار م  مزايا المشاركة االختيارية بشرف أ

 تقوم المنشأة أيضاً بإصدار عقود تأمين. يتإلق المعيار فصل العناصر التالية من عقود التأمين:  
 يير المحددة،  المشتقات الضمنية، في حال تحق  بعض المعا (1

 عناصر االستثمار المحددة، و  (2

 أ  وعد لتحويل بضائ  محددة أو خدمات ال تتعل  بالتأمين.    (3
 

( والمعيار الدولي للتقارير المالية  9)رقم  يجق احتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقآ للمعايير ذات الصلة )المعايير الدولي للتقارير المالية  
 (.  15)رقم 

 

 

 القياس  
 

الذ  يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في است دام السياسات المحاسبية   (  4رقم ) وعلى النقيض من متإلبات المعيار الدولي للتقارير المالية

 نماذج القياس الم تلفة التالية :   (17رقم ) م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية2015ألرراض القياس القائمة قبل شهر يناير 
 

 العناصر التأسيسية" التالية: "يستند النموذج العام إلى 
   
 ة الواجق تحقيقها، والتي تتكون من:  التدفقات النقدي (أ 

 التقديرات المرجحة المحتملة، للتدفقات النقدية المستقبلية،  •

 التعديل الذ  يعك  القيمة الوقتية للمال )أ  ال صم( والم افر المالية المرتبإة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية،   •

 تعديل الم افر المتعلقة بالم افر رير المالية.   •
 

راج  حالما تقوم المنشأة  هامش ال دمات التعاقدية: يمثل هامش ال دمات التعاقدية الربح رير المحق  لمجموعة عقود التأمين، ويتم إد (ب
 يتم تسجيل أ  عجز في التدفقات النقدية   .بتقديم خدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش ال دمات التعاقدية بالسالق في بداية العقد
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

 )تتمة(  – المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ  (ب
 

 )تتمة(  – " عقود التأمين"  - ( 17) رقم   المعيار الدولي للتقارير المالية

   القياس
 

في نهاية كل فترة تقرير مالي الح ، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود    .التي يجق استيفاؤها في بداية العقد ضمن قائمة الدخل
 التأمين لتشمل كل من:  

 

ود  التزام التغإية المتبقي الذ  يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بال دمات المستقبلية وهامش ال دمات التعاقدية لمجموعة عق •
 التأمين في ذلك التاريخ.  

 عقود التأمين في ذلك التاريخ.   ب دمات سابقة تم توزيعها على لتزام المإالبات المتكبدة الذ  يتم قياس  كتدفقات نقدية محقق  متعلقا •
 

ق،  بالساليتم تعديل هامش ال دمات التعاقدية الحقاً بحسق التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعل  بال دمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون  
على    وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش ال دمات التعاقدية المتبقي في الربح أو ال سارة. تضال الفائدة 

للتدفقات    الهامش ال دمات التعاقدية بمعدالت ثابتة عند االعترال األولي بالعقد )معدل ال صم المست دم في بداية العقد لتحديد القيمة الحالية

كمية    النقدية التقديرية(. إضافة إلى ذلك، يتم تحويل هامش ال دمات التعاقدية إلى الربح أو ال سارة استناداً إلى وحدات التغإية التي تعك 

   المناف  المقدمة ومدة التغإية المتوقعة للعقود المتبقية في مجموعة عقود التأمين. 
 

ليها بن "عقود المشاركة المباشرة"(. يتم عمل هذا  إلزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة )يشار إفريقة الرسوم المتغيرة هي فريقة  

ً يتم إعادة تقييمها الحق   التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يحق  هذه المعايير في بداية العقد وال . بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش ال دمات  ا

 من النموذج العام لتشمل:  التعاقدية إضافة إلى ض
 

 التغيرات في حصة المنشاة من القيمة العادلة للبنود األساسية.   (1

 التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال والم افر المالية التي ال تتعل  بالبنود األساسية.   (2
 

ً بقي في حال كانت الإريقة تقدم قياسإلتزام التغإية المت  إضافة إلى ذلك، يسمح بإريقة توزي  األقساف المبسإة من أجل قياس ي تلف    ال  ا
ل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. وبهذه الإريقة يتم موائمة  موذج العام أو أن فترة التغإية لكبشكل جوهر  عن الن

ً قصط المستلم عند االعترال االولي ناالتزام التغإية المتبقي م  القس للتإبي     التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج العام قابالً  ا

يتوجق على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير الم افر المالية   من أجل قياس المإالبات المتكبدة. إال ان  ال 

 ا / استالمها خالل سنة واحدة أو أقل من تاريخ المإالبات التي يتم تكبدها.  في حال أن التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعه
 

 تاريخ السريان  

 

الدولية مسودة تعدسبصدر مجل  معايير المحاأ المالية رقم  عت  يال ة  للتقارير  المعيار  عت معينة  يال تعد  ح  يقتر   17لى المعيار الدولي  لى 

المالية   م، أكمل مجل   2020مارس    17في    . تلف أصحاب المصلحةم م وتلقى تعليقات من  2019ل يونيو  الخ  17رقم  الدولي للتقارير 

تشاور  ا للهالتي تم اقتراح  عقود التأمين  –  17التقارير المالية رقم  إلعداد  لى المعيار الدولي  عت  ال ة الدولية مناقشات  حول التعديبمعايير المحاس
يتوق  مجل    .م2023يناير  1دأ في أو بعد بداد التقارير السنوية التي تع جيل التاريخ الفعلي للمعيار إلى فترات إأوقرر ت .م2019في يونيو 

ا تم أيضا  كر إذ بي  المبيُسمح بالتإ . م2020ام ع ل خال 17رقم لى المعيار الدولي للتقارير المالية ع ت ة الدولية إصدار تعديال بمعايير المحاس

  . دوات الماليةاأل -  9رقم  ء والمعيار الدولي للتقارير المالية  اليرادات من العقود م  العماإل  -  15رقم  ي  المعيار الدولي للتقارير المالية  بتإ
 ذه. ي  المعيار في تاريخ نفابتعتزم الشركة تإ

 

 التحول 
 

التإبي  بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين رير مجٍد، يجق على المنشأة عندئذ  يجق تإبي  المعيار بأثر رجعي، إال إن  في حال كان  
 اختيار:

 

 فريقة التإبي  المعدلة بأثر رجعي؛ أو  •

 فريقة القيمة العادلة.  •
 

 العرض واالفصاح  
 

 .التعديالت على العرض واإلفصاحتتوق  الشركة أن يؤد  المعيار الجديد إلى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين م   
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2022سبتمبر  30أشهر المنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة أشهر و
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 التأثير 

، حيث قامت الشركة بتصميم وتإوير عمليات وإجراءات    17أكملت الشركة مرحلة تصميم تإبي  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

والتقييم التفصيلي لمتإلبات العمل.    17جديدة لألعمال بما في ذلك أ  تإويرات للنظام مإلوبة بموجق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 الشركة حتى اآلن:   نفذت ما يلي المجاالت الرئيسية قيد التصميم وحالة التقدم الذ  في
 

 

 

 

 

 

 ملخص التأثير  مجال التأثير 

(  17) رقم  من تإبي  المعيار الدولي للتقرير المالي 2خالل األثر المالي الذ  تم تنفيذه كجزء من المرحلة  التأثير المالي 
إلى أن التأثير على تإبي  المعيار رير   واستنتجتقامت الشركة بتقييم األثر المالي لتإبي  وتنفيذ المعيار 

 .جوهر  ألن جمي  المحفظة مؤهلة لنموذج قياس فريقة توزي  األقساف المبسإة

نفذت    2( على متإلبات بيانات إضافية. خالل المرحلة 17)رقم  يشتمل المعيار الدولي للتقرير المالية   تأثير البيانات 

الشركة عملية قياس مرجعية مفصلة وحددت البيانات المإلوبة للمعيار وتوصلت إلى قاموس البيانات  
 . 3المإلوب بموجق المرحلة 

والذي سيسهل تطبيق المعيار  ( (Irisتعمل الشركة بالفعل على تنفيذ حل جديد محدث لتكنولوجيا المعلومات  أنظمة تقنية المعلومات 
 . 17الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

التأثير على إتفاقيات إعادة  
 التأمين 

تم إجراء تقييم مفصل أيضاً على ترتيبات إعادة التأمين ال اصة بالشركة وخلص إلى أن جمي  ترتيبات   
إعادة التأمين مؤهلة للحصول على فريقة توزي  األقساف، وقد اختارت الشركة تإبي  فريقة توزي   

 األقساف على المنتجات المؤهلة. 

التأثير على السياسات  

 الرقابية واألنظمة  

تعمل الشركة على تحديث السياسات واإلجراءات المحاسبية والمالية لتغإية المتإلبات الجديدة واإلضافية  

 التالية:  
 • التفكيك  

 • مستوى التجمي  

 • نماذج القياس  
 • منهجيات تعديل الم افر  

 • متإلبات العرض واإلفصاح الجديدة 

الية هو للتأكد من أن القوائم المالية متوافقة م  المعيار الدولي  إن الدليل المعدل الذ  ستتبع  اإلدارة الم 

 ( في تاريخ السريان. 17) رقم للتقرير المالي 

  رقم  ستقوم الشركة أيضاً بتعيين موظفين مؤهلين بشكل مناسق لديهم فهم شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي الموارد البشرية

 (، كما ستوفر دورات تدريبية للموظفين الحاليين. 17)

 الحوكمة والرقابة 

 

والذ  يتضمن   17قامت الشركة بوض  برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

أصحاب  إنشاء لجنة توجيهية لإلشرال لمراقبة التقدم في التنفيذ وتوزي  األدوار والمسؤوليات إلى م تلف  
 .المصلحة

الشركة صممت الجوانق التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تشمل وض  سياسة شاملة للبيانات وقاموس لتلك   مجال التشغيل

البيانات. كما قامت الشركة أيضاً بوض  اللمسات األخيرة على التصاميم الهيكلية لألنظمة الفرعية الم تلفة.  
الدولي للتقرير المالي   تقييم متإلبات العمل وتعمل حالياً على تإبي  المعيار أحرزت الشركة تقدماً من خالل 

 17رقم 

أكملت الشركة أوراق سياسة م تلفة تشمل م تلف المسائل التقنية والمالية بعد االنتهاء من قرارات السياسة   والمالي  التقنيالمجال  

. وتت ذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة بعد إجراء  17المإلوبة بموجق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
مداوالت على نحو ما ينبغي بين م تلف أصحاب المصلحة. وقد وافقت اللجنة التوجيهية لمشرو  المعايير  

 في الوقت الراهن على أرلبية أوراق السياسة العامة.  17 رقم الدولية لإلبالغ المالي 

أنظمة تكنولوجيا  
 المعلومات 

الشركة بالفعل على تنفيذ نظام تكنولوجيا معلومات جديد مإور من شأن  تسهيل تنفيذ المعيار الدولي    تعمل

 .17إلعداد التقارير المالية رقم 

تعمل الشركة جنبًا إلى جنق م  أصحاب المصلحة اآلخرين لوض  اللمسات األخيرة على خإة الضمان   الخطة التأكيدية  

 .د التنفيذ للفترات االنتقالية وما بع 
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بعد مرحلة التصميم، حيث تم توثي  جمي  المنهجيات وقرارات السياسة وإتمامها من قبل الشركة في العام الماضي ، بدأت الشركة رحلتها  
رقام  ، للوصول إلى أ17نحو تنفيذ المرحلة الرابعة، أ  التنفيذ والتشغيل التجريبي  وبدأت في تنفيذ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  

عن فري  إجراء العمليات التجريبية في الوقت المناسق. كان مإلوبًا من الشركة إعداد مجموعة كاملة    17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

، وتقديم  م2021وبيانات السنة المالية    م2020بناًء على بيانات السنة المالية    17المالية بموجق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    القوائممن  
بموجق الجولة التجريبية األولى، والتي كان من    4والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17مقارنة بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  ريبية األولى . وقد نجحت الشركة في التقديم النتائج حسق الجولة التجم على التوالي 2022مايو  31و  م2021نوفمبر    30المقرر إجراؤها في  

 والثانية. 
 

 

بحلول  لمقررة اجراؤها وا   م2022في عام  م 2022يونيو  30استنادًا إلى بيانات  اخرى تشغيل تجريبي عملية إنتاج يتعين على الشركة أيًضا  

 .م2022نوفمبر  15

 
 

 األدوات المالية   -  9رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات  39  رقم  م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي 2014يوليو    24صدر هذا المعيار في  
 :المالية
 

  التصنيف والقياس

لة من  ( فريقة واحدة لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المإفأة أو القيمة العاد9)رقم    يست دم المعيار الدولي للتقرير المالي 

 لي: خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو ال سارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المإفأة إذا تحق  كالً ما ي
  

  تم االحتفاظ باألصل في نموذج أعمال هدف  االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية و  .  1

والفائدة على    الشروف التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة الى الحصول على تدفقات نقدية تمثل مدفوعات المبلغ األصليتؤد    .  2

 األصلي القائم.   المبلغ
 

ربح أو ال سارة  يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تدوير األرباح أو ال سائر المحققة من خالل ال

 :عند البي ، في حال استيفاء الشرفين التاليين
 

  موجودات مالية. و االحتفاظ باألصل في نموذج أعمال هدف  االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولبي  .  1

 تدفقات النقدية تمثل مدفوعات المبلغ األصلي وتعتبر أيضاً فائدة على أصل المبلغ القائم.  الشروف التعاقدية لل.  2
 

ئي،  يتم قياس األصول التي ال تفي بأ  من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال سارة. باإلضافة إلى ذلك، وعند االعترال المبد

ي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال سارة إذا كان من شأن  استبعاد أو ت فيض الفروقات  يمكن للشركة است دام ال يار لتحديد أصل مال

   .المحاسبية بشكل جوهر 
 

قيمة  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية رير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للشركة أيضاً إجراء اختيار ال رجعة في  لعرض التغييرات الالحقة في ال

 .ي الدخل الشامل اآلخر )بما في ذلك األرباح وال سائر المحققة(، ويتم االعترال بتوزيعات األرباح في األرباح أو ال سائر العادلة لألدوات ف
 

قيمة العادلة  باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لاللتزامات المالية التي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال سارة، فإن مقدار التغير في ال

ل  لتزام المالي العائد إلى التغييرات في م افر االئتمان لتلك االلتزامات يتم االعترال ب  في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يؤد  االعترالال 
 بآثار التغييرات في م افر االئتمان ال اصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر الى حالة عدم تإاب  محاسبي في األرباح أو ال سائر.

 

 الهبوط في القيمة

( خسائر االئتمان المتوقعة، مقارنة ب سائر االئتمان المتكبدة بموجق  9)رقم  يعك  نموذج هبوف القيمة بموجق المعيار الدولي للتقرير المالي  
ائتماني قبل   ، حدوو حدو9رقم(. لم يعد من الضرور ، بموجق نموذج المعيار الدولي للتقرير المالي  39)رقم  المعيار المحاسبي الدولي  

تلك ال سائر االئتم والتغيرات في  المتوقعة  بحساب ال سائر االئتمانية  دائماً  الشركة  تقوم  ذلك،  من  االئتمان. وبدالً  انية  االعترال ب سائر 

 .األولي المتوقعة. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعك  التغيرات في م افر االئتمان منذ االعترال  
 

 محاسبة التحوط  

( متإلبات جديده لمحاسبة التحوف كي تتماشى محاسبة التحوف بشكل أقرب م  إدارة الم افر. تعمل  9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

على تأسي  منهج يقوم بشكل أكبر على مبادئ النموذج العام لمحاسب  التحوف. تنإب  التعديالت على كامل محاسبة التحوف م     المتإلبات
القيمة    استثناء تحوفات القيمة العادلة لم افر سعر الفائدة ) التي يشار اليها  بن "التحوفات الكلية للقيمة العادلة" (. فيما يتعل  بتحوفات

(. تم است دام هذا االستثناء بشكل كبير 39) رقم  د تستمر المنشأة بتإبي  متإلبات محاسبة التحوف حالياً في معيار المحاسبة الدوليالعادلة، ق 

 نظرا لكون مجل  معايير المحاسبة الدولي يعالج حاليا محاسبة التحوف الكلية كمشرو  منفصل. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة( ب( 

 )تتمة( األدوات المالية  -  9رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 تاريخ السريان  

( "عقود التامين" :  4)رقم م. إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2018يناير  1( 9) رقم كان تاريخ سريان المعيار الدولي

( "عقود التامين" التي صدرت  4)    رقم    ( "األدوات المالية" م  المعيار الدولي للتقرير المالي9)رقم    تم تإبي  المعيار الدولي للتقرير المالي

( القائم بالسماح للمنشآت  بإصدار عقود التامين ضمن نإاق المعيار الدولي  4)رقم  الت على المعيار المالي م، والتعدي2016 سبتمبر  12في 
( قبل ان يدخل المعيار الدولي للتقرير المالي  9)رقم  ( للت فيف من بعض آثار تإبي  المعيار الدولي للتقرير المالي  4)رقم  للتقرير المالي  

 ( "عقود التامين" الصادر عن مجل  معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما:  17)رقم الجديد 
 

 ( حتى:  9)رقم تإبي  اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي  -1
 

 ديد أو  تاريخ سريان معيار التأمين الج (أ 
 

يقترح مجل  المعايير المحاسبية  م،  2020مارس    17في  .  م او بعد هذا التاريخ2023يناير    1فترات التقرير المالي السنو  التي تبدأ في   -2

( في المعيار  9)رقم  ( والمعيار الدولي للتقرير المالي  17)رقم  الدولي تمديد االعفاء المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي  
  بالموجودات المالية  م. هناك حاجة إلفصاحات إضافية تتعل2023يناير    1إلى    م2021يناير    1من    (4)رقم  الدولي للتقرير المالي  

لية  خالل فترة التأجيل. ان هذا ال يار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشإتها بشكل دائم بالتأمين ولم تإب  المعيار الدولي للتقارير الما

 ( سابقاً. أو: 9)رقم 
 

(، بالنسبة للموجودات المالية المحددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض الفروقات المحاسبية التي  9) رقم  تإبي  المعيار الدولي للتقرير المالي  -3

 تظهر قبل تإبي  معيار عقود التامين الجديد من الربح او ال سارة. خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضافية. 
  

 : م2020يناير  1قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية 
 

المالي  م (1 للتقرير  الدولي  المعيار  العقود ضمن نإاق  الناشئة عن  الشركة  لمإلوبات  الدفترية  القيمة  ذلك  4)رقم  قارنة  ( )بما في 

 عناصر الودائ  أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( م  مجمو  القيمة الدفترية لجمي  مإلوباتها. 
 

مقارنة إجمالي القيمة الدفترية لمإلوبات الشركة التي ترتبط بالتأمين م  مجمو  القيمة الدفترية لجمي  مإلوباتها. استناداً إلى هذه   (2

  التقييمات استإاعت الشركة تحديد أنها مؤهل  لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تإبي  المعيار الدولي للتقرير المالي 

حتى تاريخ دخول معيار عقود التامين الجديد حيز التنفيذ. ان اإلفصاحات المإلوبة والتي تتعل  بالموجودات المالية خالل  (  9)رقم  
 فترة التأجيل مدرجة ضمن القوائم المالية للشركة. 

 

 األثر تقييم 

مليون لاير سعود  و    453.81دى الشركة  ، بلغ إجمالي الموجودات المالية والموجودات المتعلقة بالتأمين ل  م2022سبتمبر    30كما في  

 :مليون لاير سعود  على التوالي. تمثل األصول المالية بشكل رئيسي 166.32

 

 مليون لاير سعود (  124.02: م2021مليون لاير سعود  ) 194.61نقد وما في حكم  بمبلغ  •

 .مليون لاير سعود ( 64.99: م2021سعود  )مليون لاير  60.000استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بمبلغ  •

 .مليون لاير سعود ( 97.000: م2021مليون لاير سعود  ) 168.27ودائ  ألجل بمبلغ  •

 .مليون لاير سعود ( 101.55: م2021مليون لاير سعود  ) 29.01بمبلغ  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات  •

 .مليون لاير سعود ( 1،923: م2021مليون لاير سعود  ) 1،923 استثمارات متاحة للبي  بمبلغ •

 .مليون لاير سعود ( 114.07: م2021مليون لاير سعود  ) 166.32موجودات مالية وتأمينية أخرى بمبلغ  •
 

. وم  ذلك ، ال  التجريبيشغيل  أكملت الشركة تحليل الفجوة فيما يتعل  بهذا المعيار وبدأت رحلتها نحو تنفيذ المرحلة الثانية ، أ  التنفيذ والت

 .تأثير ماد  على تصنيف وقياس الموجودات المالية 9تتوق  الشركة أن يكون للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

  م2021ديسمبر    31استنادًا إلى بيانات    9رقم  الدخل وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية    وقائمة  قائمة المركز المالييتعين على الشركة إعداد  

 التشغيل التجريبيبموجق    39رقم  ومعيار المحاسبة الدولي    9رقم  وتقديم مقارنة بين المعيار الدولي للتقارير المالية    م2022يونيو    30و  

 .م2022سبتمبر  29و  م2022مايو  31في  المقررهاألول والثاني، والتي  
 

  سنةفي    م2022يونيو    30الثاني استنادًا إلى بيانات    التجريبيوهي مإلوبة للتشغيل    تجريبينجحت الشركة في تقديم النتائج ألول تشغيل  

 .م 2022نوفمبر  15والتي من المقرر تقديمها بحلول  م2022
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 ية مبدأ االستمرارج( 
 

عنها    نتج) سعود مليون لاير  40.95  :م2021سبتمبر    30مليون لاير سعود  )  63.83تكبدت الشركة خسائر بمبلغ    المنتهية،خالل الفترة  

٪ 63.51لاير سعود  تمثل    158.77:  م2021ديسمبر    31٪ )67.60  تمثلمليون لاير سعود     67.60  بلغتزيادة في ال سائر المتراكمة  
٪( وهو أقل من الحد  73.52:  م2021ديسمبر    31)٪(  8.07)  م تمثل2022سبتمبر   30المالءة المالية للشركة كما في    بلغت من رأس مالها.  

التنفيذية  األدنى لمتإلبات  المادة  للتأمين  الالئحة  ى الشركة إستعادة هامش  يجق عل  التأمين، )ب( من الالئحة التنفيذية لشركة    68. بموجق 

 .من هامش المالءة المإلوب  ٪ 75الى  ٪ 50المالءة في فترة التتجاوز الرب  التالي عندما يصل مابين 

 
قد تكون   وبالتالي، ،ستمراريةستمرارعلى أساس مبدأ اإلحول قدرة الشركة على اإلماد   تأكد تشير هذه األحداو والظرول إلى وجود عدم 

 .االعتيادي األعمال  مسار مإلوباتها في والوفاء في رير قادرة على تحقي  أصولها  

 
قانون الشركات لتغإية    من القانون الجديد   150أوصى مجل  اإلدارة بإعادة هيكلة رأس المال تماشياً م  المادة    ،م 2022مارس    17في  

مليون لاير سعود  واست دام كامل رصيد االحتيافي النظامي    150ت فيض رأس المال بمبلغ  أوصى مجل  اإلدارة على  ال سائر المتراكمة.  

 .. حصلت الشركة على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة في هذا الصدد مليون لاير سعود  إلففاء جزء من ال سائر المتراكمة 5البالغ 
 

وات ذت مبادرات استراتيجية تضمن الدخول للسوق الجيد ومستويات    اإلدارةجل   تمت الموافقة اليها من قبل م  عمل   خإةدت إدارة الشركة  عا

 .التنظيمية المعمول بها  بالمتإلبات  االلتزامبها م    االحتفاظ

 
مليون لاير    150  بمبلغ   على ت فيض رأس المال الجمعية العامة رير العادية  واف  مساهمو الشركة في اجتما   ،  م2022أرسإ     16في  

ذلك، في   إلى  باالضافة.   إلففاء جزء من ال سائر المتراكمةمليون لاير سعود 5 النظامي البالغ سعود  واست دام كامل رصيد االحتيافي  

أولوية  رأس المال من خالل فرح حقوق    أوصى مجل  اإلدارة بزيادة   ،م 2022أرسإ     16في    ،   ذلك   إلى  باالضافة   .م 2022أرسإ     16
. الزيادة الموصى بها ت ض  لموافقات الجهات الرقابية باإلضافة إلى موافقة الجمعية العامة  مليون لاير سعود    200بقيمة إجمالية قدرها  

 .رير العادية

 

تق الشركة  إدارة  ً أجرت  الشركة    ييما لمواصلة    االستمرار   على لقدرة  الموارد  لديها  بأن  مقتنعة  وهي  مستمرة  المستقبل    ها أعمالكمنشأة  في 
 .أساس مبدأ االستمرارية  علىالقوائم المالية   اعدادالمنظور. لذلك، تم 

 

 وودائع ألجل  حكمه  في النقد وما -4

 تي:يتألف من اآلالتدفقات النقدية  في قائمةالمتضمن النقد وما في حكمه  نا (أ
  

 عمليات التأمين  

م2021ديسمبر  31       م 2022 سبتمبر 30   

 مراجعة( )غير  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

 123,527  194,574 نقد لدى البنوك وفي الصندوق  

 

 عمليات المساهمين  

م     2022سبتمبر  30  م2021ديسمبر  31    

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

نقد لدى البنوك    31  489 

 124,016  194,605 اإلجمالي 
 

 ودائع ألجل   (ب

 عمليات التأمين  

م2021ديسمبر  31       م 2022سبتمبر  30   

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

 97,000  168,271 ودائ  ألجل  
 

إن الودائ  ألجل محتفظ بها في البنوك التجارية تستح  عمولة بسعر السوق السائد. الودائ  ألجل بالريال السعود  لها تاريخ استحقاق  

٪  0,95م، تتراوح معدالت العمولة على الودائ  من  2022  سبتمبر   30محدد يزيد عن ثالثة أشهر وأقل من إثني عشر شهر. كما في  
 ٪(. 4,2٪ إلى 0.95م 2021٪ )4,77إلى 
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 صافي  بال -معيدي تأمين مدينةذمم أقساط تأمين و  -5

 

   يلي:  مام تتكونأن أقساف التأمين المدينة 

 م2021ديسمبر  31  م     2022سبتمبر  30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي     

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

 92,983  122,563 حملة وثائ  التأمين  

 6,073  5,459 مستح  من معيد  التأمين 

 128,022  99,056 

 ( 44,384)  ( 49,013) م صص ديون مشكوك في تحصيلها    

بالصافي  -وذمم معيدي تأمين مدينةأقساط تأمين   79,009  54,672 
 

 الديون المشكوك في تحصيلها خالل الفترة / السنة كما يلي: كانت الحركة في م صص  

م     2022سبتمبر  30  م2021ديسمبر  31    

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

 37,368  44,384 الرصيد في بداية الفترة / السنة  

 7,016  4,629 الم صص المكون خالل الفترة / السنة  

 44,384  49,013 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
 

 استثمارات   -6

   تم تصنيف االستثمارات كما يلي:  

 التأمين عمليات  

 م2021ديسمبر  31  م 2022سبتمبر  30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي     

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

أ(-6) استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   5,049  42,600 

ج(-6) استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   10,000  10,000 

عمليات التامين   – اإلجمالي   15,049  52,600 
 

 عمليات المساهمين  

 م2021ديسمبر  31  م 2022سبتمبر  30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي     

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

أ( -6) استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  23,959  58,947 

ب( -6)استثمارات متاحة للبي    1,923  1,923 

ج(-6)استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   50,000  54,983 

عمليات المساهمين  -اإلجمالي   75,882  115,853 

 168,453  90,931 اإلجمالي  
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 )تتمة(  -ستثمارات ا -6

 )تتمة( -أ( استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 

 الحركة في استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما يلي:  
 

 عمليات التأمين   

م     2022 سبتمبر 30  م2021ديسمبر  31    

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

 103,021  42,600 الرصيد اإلفتتاحي 

خالل الفترة / السنة    اضافات  37,504  2,998 
 ( 62,896)  ( 79,594) استبعادات خالل الفترة / السنة 

 ( 1,170)  4,581 أرباح / )خسارة( محققة خالل الفترة / السنة   

 647  (42) التغيرات في القيمة العادلة    

 42,600  5,049 الرصيد النهائي 

 

 

 مصدر القيمة العادلة 

م     2022سبتمبر  30 م2021ديسمبر  31    

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

 32,384  - مدرجة إستثمارات في أوراق مالية 

 10,216  5,049 صافي قيمة األصول )**(  أوراق مالية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية* 

  5,049  42,600 

 

المساهمين عمليات    

م     2022سبتمبر  30  م2021ديسمبر  31    

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

 48,947  58,947 الرصيد اإلفتتاحي 

 5,840  458 اضافات خالل الفترة / السنة  

 ( 5,311)  ( 36,351) استبعادات خالل الفترة / السنة

خالل الفترة / السنةأرباح / )خسارة( محققة   1,985  (5 ) 
 9,476  ( 1,080) التغيرات في القيمة العادلة  

 58,947  23,959 الرصيد النهائي 

 

م     2022سبتمبر  30 مصدر القيمة العادلة   م2021ديسمبر  31    

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

المحليةوحدات في صنادي  العقار    9,394  8,254 صافي قيمة األصول**  

 15,705  15,705 صافي قيمة األصول**  أوراق مالية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية* 

 33,848  - مدرجة أسهم عادية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية*  

 58,947  23,959  اإلجمالي  

   
 * تدار وفقاً لتقدير مالية محلية منظمة )" إدارة الم افر ال اصة"(  

 . ** صافي قيمة االصول: صافي قيمة االصول كما اعلن مدير األصول
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 )تتمة(  -ستثمارات ا -6

 ب(  استثمارات متاحة للبيع  

 الحركة في رصيد االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:  

 عمليات المساهمين    

م     2022سبتمبر  30  م2021ديسمبر  31    

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

 1,923  1,923 الرصيد اإلفتتاحي 

 1,923  1,923 الرصيد النهائي 

 

ألف لاير سعود (   1,923م:  2021ديسمبر   31ألف لاير سعود  ) 1,923رير مدرجة  لألوراق المالية المتاحة للبي   تبلغ القيمة الدفترية    -

 لها.  تم تقييمها بالتكلفة لعدم إمكانية الوصول إلى قيمتها العادلة بشكل يعتمد علي  وعدم وجود اسواق يتم تداول االدوات المالية المماثلة 
 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقج( 

 الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي:  
 

 عمليات التأمين    

م     2022سبتمبر  30  م2021ديسمبر  31    

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

 10,000  10,000 الرصيد اإلفتتاحي 

 10,000  10,000 الرصيد النهائي 

 

 المساهمين عمليات  

م     2022سبتمبر  30  م2021ديسمبر  31    

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

 4,983  54,983 الرصيد اإلفتتاحي 

السنة /  لفترةا خالل  اضافات  -  50,000 

السنةاستبعادات خالل الفترة /   (4,983 )  - 

 54,983  50,000 الرصيد النهائي 
 

  



 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
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 ات الفنية ي االحتياط -7

 ات  ي صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط 7-1

 :  يلي  ما مات يصافي المإالبات تحت التسوية واالحتياف يتكون

م     2022سبتمبر  30  م2021ديسمبر  31    

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

 57,225  72,468 إجمالي المإالبات تحت التسوية

 ً : القيمة القابلة للتحق  من ال ردة والتعويض ناقاصا  (38,782 )  (34,366 ) 

بالصافي   المإالبات تحت التسوية  33,686  22,859 

 123,883  110,986 المإالبات المتكبدة رير المبلغ عنها  

 6,700  5,845 احتيافي عجز اقساف تأمين

 7,892  10,080 احتيافيات فنية أخرى  

 160,597  161,334 

    ي صم:  

 ( 19,975)  ( 34,627) حصة معيد  التأمين من المإالبات تحت التسوية   -

 (13,866)  ( 11,979) حصة معيد  التأمين من المإالبات المتكبدة رير المبلغ عنها   -

 (46,606 )  (33,841 ) 

 127,493  113,991 صافي المإالبات تحت التسوية واالحتيافيات  

 

 الحركة في األقساط غير المكتسبة  7-2

 األقساف رير المكتسبة كاالتي:  في   الحركة    

 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م   

  )غير مراجعة(   

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي   

 ألف لاير سعودي  

 203,275 ( 25,555) 228,830 الرصيد في بداية الفترة  

خالل الفترة / )المسندة( األقساف المكتتبة  582,201 (63,909 ) 518,292 

 (356,439) 48,763 (405,202) األقساف المكتسبة خالل الفترة 

 365,128 ( 40,701) 405,829 الرصيد في نهاية الفترة  

 

 السنة المنتهية في 31  ديسمبر 2021م       

  )مراجعة(   

 صافي معيد  التأمين  اإلجمالي   

 ألف لاير سعود   

 195,032 ( 23,270) 218,302 الرصيد في بداية السنة  

 407,582 ( 59,949) 467,531 األقساف المكتتبة / )المسندة( خالل السنة

 ( 399,339) 57,664 ( 457,003) األقساف المكتسبة خالل السنة 

 203,275 ( 25,555) 228,830 الرصيد في نهاية السنة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  مصروفات -8

 عمليات التأمين  

م     2022سبتمبر  30   م2021ديسمبر  31  

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

مدفوعة مقدماً   مصروفات  2,772  1,504 

 2,619  836 سلف موظفين 

 300  300 ودائ  

 444  684 عمولة مستحقة
 13,914  23,228 أخرى أرصدة مدينة 

 27,820  18,781 

 عمليات المساهمين  

 م2021ديسمبر  31  م 2022سبتمبر  30 

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  
 ألف لاير سعود  

 373  76 أرصدة مدينة أخرى 

 19,154  27,896 اإلجمالي 

 

 وديعة النظامية  -9

م     2022سبتمبر  30  م2021ديسمبر  31    

 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

 37,500  37,500 الوديعة النظامية  

 
مليون    37,5٪ من رأس المال المدفو  البالغة  15وفقاً لمتإلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية لدى الشركة وديعة نظامية تعادل  

مليون لاير سعود ( لدى بنك حدده البنك المركز  السعود . بلغت العمولة المستحقة على الوديعة    37,5م:  2021ديسمبر    31لاير سعود  )

السعود  مبلغ  النظ  للبنك المركز   الوديعة    3,88م:  2021ديسمبر    31)مليون لاير سعود     4.47امية  مليون لاير سعود ( وإن هذه 

 النظامية رير متاحة للسحق بدون موافقة من البنك المركز  السعود . 
 

مليون لاير سعود  ولكن لم يسحق فائض     150مالها، قامت الشركة بت فيض رأس  م2022سبتمبر    30خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 . م2022سبتمبر  30مليون لاير سعود  كما في  22.5الوديعة النظامية البالغة 

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة   -10

 :  إن التعهدات واإللتزامات المحتملة تتكون من اآلتي (أ 

م     2022سبتمبر  30  م2021ديسمبر  31    
 مراجعة( )غير  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  

 ألف لاير سعود  

 700  700 خإابات الضمان لصالح عمالء رير حكوميين
 9,500  9,500 خإابات الضمان لصالح هيئة الزكاة والدخل والجمارك  

 10,200  10,200 

 

حين أن  من رير العملي التنبؤ أو تحديد النتائج  تدخل الشركة في عقود تأمين وت ض  إلجراءات قانونية في سياق العمل العاد . في   (ب

لتنفيذ  النهائية لجمي  اإلجراءات القانونية القائمة والمحتملة، ال تعتقد اإلدارة أن أ  إجراءات من هذا القبيل )بما في ذلك القضايا( قيد ا 

اإلد  المالية، وم  ذلك، قامت  نتائجها  تأثير جوهر  على  لها  التقرير سيكون  تاريخ  التزامات  في  بتكوين م صصات لتغإية أ   ارة 
 محتملة.

مليون لاير سعود ( فيما يتعل    0,7م: 2021مليون لاير سعود  ) 0,7ج( قدمت بنوك الشركة ضمانات للعمالء رير الحكوميين بقيمة 

مليون لاير   9,5م: 2021سعود  )مليون لاير  9,5بالتأمين على السيارات كما قدمت ضمان لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمبلغ 
م الى  2008م، قامت الشركة بتسوية االلتزام من 2021خالل عام  م. 2012م إلى 2008سعود ( فيما يتعل  بالتقييم الزكو  للسنوات 

  مليون لاير سعود . 9.5م وفلبت من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اإلفراج عن الضمان البنكي البالغ 2012
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -11
 

اريخ  القيمة العادلة هي القيمة التي سول يتم استالمها من بي  أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في ت
 القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم بأحد األمرين التاليين:         

 ي السوق الرئيسي الذ  يمكن الوصول إلي  للموجودات والمإلوبات، أوف  -

 في رياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالئم  للوصول للموجودات و المإلوبات.   -
 

 

 األولية الموجزة.إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترل بها ال ت تلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية بهذه القوائم المالية 
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة  
 

 تست دم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: 
 ;أو ما يإابقها التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس  المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنف  األداة

 

المسننتوى الثاني: األسننعار المتداولة في األسننواق المالية النشننإة لموجودات ومإلوبات مماثلة أو أسنناليق تقييم أخرى تحدد كافة مدخالتها  

 الهامة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة، و 
 

 اليق التقييم التي لم تحدد أ  من مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة.   المستوى الثالث: أس 
 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة   (أ
 

ة  يوضنننح الجدول التالي القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات والمإلوبات المالية، بما في ذلك مسنننتوياتها في التسنننلسنننل الهرمي للقيم 

بالقيمة   قاسنةالعادلة لألدوات المالية المقاسنة بالقيمة العادلة. ال تتضنمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمإلوبات المالية رير الم

 العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقريبا معقولة للقيمة العادلة.   

 القيمة العادلة   عمليات التأمين       

 

 

 المستوى األول 

 ألف لاير سعودي 

 المستوى الثاني 

 ألف لاير سعودي 

 المستوى الثالث 

 ألف لاير سعودي 

 اإلجمالي 

ألف لاير  

 سعودي 

      مراجعة(م )غير 2022سبتمبر  30

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

 5,049 5,049 - -  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   -

  - - 5,049 5,049 

      

      م )مراجعة(2021ديسمبر  31

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة: 

 42,600 10,216 - 32,384  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   -

  32,384 - 10,216 42,600 

 

 القيمة العادلة   عمليات المساهمين   

 

 

 المستوى األول 

 ألف لاير سعودي 

 المستوى الثاني 

 ألف لاير سعودي 

 المستوى الثالث 

 ألف لاير سعودي 

 اإلجمالي 

ألف لاير  

 سعودي 

      م )غير مراجعة(2022سبتمبر  30

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

 23,959 23,959 - -  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل     -

  - - 23,959 23,959 

      

      م )مراجعة(2021ديسمبر  31

     بالقيمة العادلة: موجودات مالية يتم قياسها 

 58,947 25,099 - 33,848  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل     -

  33,848 - 25,099 58,947 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
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 لقطاعات التشغيلية  ا -12

بانتظام من قبل   يتم مراجعتها  التي  الشركة  الداخلية حول مكونات  التقارير  أساس  التشغيل على  الشركة  يتم تحديد قإاعات  إدارة  مجل  

 لوظيفتها كصان  القرار التشغيلي من أجل ت صيص الموارد للقإاعات وتقييم أدائها. 
 

التي يتم عمل تقرير  العادية. تقاس إيرادات األفرال ال ارجية  المعامالت بين القإاعات التشغيلية وفقاً للشروف واألحكام التجارية  ها  تتم 

تتواف    إدارة الشركة بإريقة  القإاعات من الموجودات والمإلوبات  لمجل   تتكون موجودات ومإلوبات  الدخل.  قائمة  ذلك الذ  في  م  

 التشغيلية. 
 

 م. 2021ديسمبر  31لم تإرأ أ  تغييرات على أس  التقسيم أو أس  القياس ألرباح أو خسائر القإاعات منذ 
 

األجل،   قصيرة  ودائ   في حكم ،  وما  النقد  القإاعات  موجودات  تتضمن  التأمينال  أقساف  بالصافي،   صافي  المدينة  التأمين  معيد   وذمم 

المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى، والمبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة، االستثمارات والممتلكات والمعدات. وبالتالي تم    المصروفات

  مصروفات الوثائ ، ذمم دائنة لمعيد  التأمين،  إدراجها ضمن الموجودات رير الموزعة. ال تتضمن مإلوبات القإاعات، مإالبات حملة  

 مستحقة ومإلوبات أخرى، والتزامات مناف  الموظفين. وبالتالي تم إدراجهم ضمن المإلوبات رير الموزعة. 
 

 ركز .ال يتم اإلبالغ عن الموجودات والمإلوبات رير الموزعة الى صان  القرار التشغيلي للقإاعات ذات صلة ويتم مراقبتها على أساس م
 

إن معلومات قإاعات التشغيل المقدمة إلى مجل  إدارة الشركة للقإاعات التي يتم تقريرها عن مجمو  الموجودات والمإلوبات للشركة كما  

 المنتهيتينأشهر   التسعةو  م، ومجمو  إيراداتها ومصاريفها وصافي الدخل لفترة الثالثة أشهر 2021ديسمبر  31م و 2022 سبتمبر  30في  

 : في ذلك التاريخ كما يلي
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 )تتمة(   - القطاعات التشغيلية -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

م )غير مراجعة( 2022سبتمبر   30كما في     

   عمليات التأمين   

 

 تأمين طبي

تأمين 

 أخرى  مركبات 

عمليات   

 التأمين

عمليات  

 إجمالي  المساهمين 

لف لاير سعودي  أ   

       الموجودات  

حصة معيد  التأمين من أقساف تأمين  

 40,701 - 40,701 8,068 32,633 - رير المكتسبة

حصة معيد  التأمين من مإالبات  
( 1,473) - تحت التسوية   36,100 34,627 - 34,627 

حصة معيد  التأمين من المإالبات  

 11,979 - 11,979 682 10,511 786 المتكبدة رير المبلغ عنها 

 43,030 - 43,030 2,106 32,471 8,453 تكاليف إقتناء وثائ  تأمين مؤجلة 

 625,562 117,960 507,602    موجودات رير موزعة

 755,899 117,960 637,939    إجمالي الموجودات  

       المطلوبات 

 405,829 - 405,829 15,169 326,338 64,322 أقساف تأمين رير مكتسبة 

 4,470 - 4,470 2,047 2,423 - عموالت إعادة تأمين رير مكتسبة 

( 14,339) 9,124 مإالبات تحت التسوية  38,901 33,686 - 33,686 

 110,986 - 110,986 1,254 103,154 6,578 المإالبات المتكبدة رير المبلغ عنها 

 5,845 - 5,845 - 5,845 - إحتيافي عجز أقساف التأمين

 10,080 - 10,080 1,129 5,604 3,347 احتيافيات فنية أخرى  

 152,353 35,100 117,253    مإلوبات وفائض رير موزعة 

جمالي المطلوبات إ     688,149 35,100 723,249 
 

      

       حقوق المساهمين 

 100,000 100,000 -    رأس المال  

 - - -    احتيافي النظامي  

( 67,598) -    خسائر المتراكمة  (67,598 )  

 32,402 32,402 -    إجمالي حقوق المساهمين   

إحتيافي إعادة قياس إلتزامات المناف   

 المحددة المتعلقة بعمليات التأمين

   
248 - 248 

 32,650 32,402 248    إجمالي حقوق الملكية
 

      

 755,899 67,502 688,397    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -12

م )مراجعة(2021ديسمبر  31كما في    

   عمليات التأمين   

 

 تأمين فبي 

تأمين 

 أخرى مركبات

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 إجمالي  المساهمين 

لموجودات  ا  ألف لاير سعود   

حصة معيد  التأمين من أقساف التأمين  

 25,555 - 25,555 8,726 16,829 - رير المكتسبة 

حصة معيد  التأمين من مإالبات تحت  
 19,975 - 19,975 21,451 ( 1,476) - التسوية

حصة معيد  التأمين من المإالبات  

 13,866 - 13,866 3,066 9,885 915 المتكبدة رير المبلغ عنها 

 27,707 - 27,707 2,460 20,700 4,547 تكاليف إقتناء وثائ  تأمين مؤجلة 

 527,438 158,102 369,336    موجودات رير موزعة

 614,541 158,102 456,439    إجمالي الموجودات 

       

       المطلوبات 

 228,830 - 228,830 18,579 168,303 41,948 أقساف تأمين رير مكتسبة

 4,351 - 4,351 2,391 1,960 - عمولة إعادة تأمين رير مكتسبة
 22,859 - 22,859 28,862 ( 13,630) 7,627 مإالبات تحت التسوية

 123,883 - 123,883 4,978 108,154 10,751 المإالبات المتكبدة رير المبلغ عنها 

 6,700 - 6,700 808 5,892 - احتيافي عجز أقساف تأمين
 7,892 - 7,892 1,574 5,524 794 احتيافيات فنية أخرى

 123,542 31,516 92,026    مإلوبات وفائض رير موزعة

 518,057 31,516 486,541    إجمالي المطلوبات  
       

       حقوق المساهمين 
 250,000 250,000 -    رأس المال  

 5,003 5,003 -    االحتيافي النظامي  

متراكمة خسائر      - (158,767 ) (158,767 ) 
 96,236 96,236 -    إجمالي حقوق المساهمين 

       

إحتيافي إعادة قياس إلتزامات المناف   

 248 - 248    المحددة المتعلقة بعمليات التأمين

 96,484 96,236 248    إجمالي حقوق الملكية

 614,541 127,752 486,789    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2022سبتمبر  30أشهر المنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة أشهر و
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 )تتمة( -القطاعات التشغيلية  -12

م )غير مراجعة(  2022سبتمبر    30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 إجمالي  أخرى  تأمين مركبات  تأمين طبي 
لف لاير سعودي أ   

     االيرادات
 182,380 930 181,450 - فرد 
 8,116 2,579 2,811 2,726 كبير

 9,598 1,584 6,632 1,382 متوسط
 7,795 728 3,994 3,073 صغير 

 34,483 829 603 33,051 متناهية الصغر  

 242,372 6,650 195,490 40,232 اجمالي أقساف التأمين المكتتبة 
     أقساف إعادة التأمين المسندة  

محلي   -  - - (457) (457) 
أجنبي   -  - (19,506 ) (4,709 ) (24,215 ) 

 - (19,506 ) (5,166 ) (24,672 ) 
فائض ال سارة  مصروفات      

محلي -  - (44) - (44) 
أجنبي   -  (345) (844) (402) (1,591 ) 
 (345) (888) (402) (1,635 ) 

 216,065 1,082 175,096 39,887 صافي أقساط التأمين المكتتبة  
صافي بال -التغيرات في أقساف التأمين رير المكتسبة  (8,346 ) (71,028 ) 2,161 (77,213 ) 

 138,852 3,243 104,068 31,541 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 2,301 1,103 1,198 - عموالت إعادة تأمين مكتسبة
 6,856 3,514 - 3,342 إيرادات اكتتاب أخرى

 148,009 7,860 105,266 34,883 اجمالي  اإليرادات  
     

     تكاليف ومصروفات  االكتتاب  
 151,168 1,441 135,282 14,445 إجمالي المإالبات المدفوعة   

 ( 12,902) (7) ( 12,895) - حصة معيد  التأمين من المإالبات المدفوعة  

 138,266 1,434 122,387 14,445 صافي المطالبات المدفوعة  
صافي  بال - التغيرات في المإالبات تحت التسوية  1,645 (14,484 ) (6,726 ) (19,565 ) 

صافي  بال  - التغيرات في المإالبات المتكبدة رير المبلغ عنها  (3,070 ) (7,862 ) (415) (11,347 ) 

 107,354 ( 5,707) 100,041 13,020 صافي المطالبات المتكبدة 
التغير في احتيافي عجز أقساف تأمين    - (8,772 ) (1,114 ) (9,886 ) 

 ( 1,118) (488) (875) 245 التغير في احتيافيات فنية أخرى
 8,903 1,093 5,342 2,468 تكاليف إقتناء وثائ  تأمين   

اكتتاب أخرى  مصروفات  2,536 15,819 134 18,489 

 123,742 ( 6,082) 111,555 18,269 اجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب  

 24,267 13,942 ( 6,289) 16,614 صافي دخل / )خسارة( دخل االكتتاب 
     

     )مصروفات( / إيرادات تشغيلية أخرى 
 (692)    م صص ديون مشكوك في تحصيلها 

عمومية وإدارية   مصروفات     (20,199 ) 
 710    ارباح محققة من استثمارات  

 350    عموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  
 2,723    إيرادات االستثمارات 

 ( 1,096)    خسارة رير محققة من االستثمارات 
أخرى  إيرادات     - 

 ( 18,204)    إجمالي المصروفات التشغيلية األخرى 

 6,063    صافي دخل الفترة قبل  الفائض  والزكاة  
     

 -    الزكاة  

 6,063    صافي دخل الفترة  
 -    صافي دخل الفترة العائد إلى عمليات التأمين  

 6,063    صافي دخل الفترة العائد إلى المساهمين  



 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2022سبتمبر  30أشهر المنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة أشهر و
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 )تتمة(   - القطاعات التشغيلية -12

م )غير مراجعة(  2022سبتمبر    30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة   

 
 تأمين طبي

تأمين 
 إجمالي  أخرى  مركبات 

لف لاير سعودي أ   

 االيرادات
 

   

 432,463  2,972  429,491 - فرد 

 22,397  7,086  5,995 9,316 كبير

 22,460  3,574  15,171  3,715 متوسط

 21,168  2,905  9,790  8,473 صغير 

 83,713  1,816  1,470  80,427 متناهية الصغر  

 582,201 18,353 461,917 101,931 إجمالي أقساف التأمين المكتتبة 

     أقساف إعادة التأمين المسندة  

محلي   -  - - (947 )  (947 )  

أجنبي   -  - (46,093 )  (11,556 )  (57,649 )  

 - (46,093 )  (12,503 )  (58,596 )  

فائض ال سارة  مصروفات      

محلي -  (102 )  (106 )  - (208 )  

أجنبي   -  )1,993(  (2,006 )  (1,106 )  (5,105 )  

 (2,095 )  (2,112 )  (1,106 )  (5,313 )  

 518,292  4,744  413,712  99,836 مين المكتتبة  اصافي أقساط الت 

( 22,375) صافي بال - التغيرات في أقساف التأمين رير المكتسبة  (142,232 )  2,754  (161,853 )  

 356,439 7,498 271,480 77,461 مين المكتسبة اأقساط الت صافي 

 6,982  3,619  3,363 - عموالت إعادة تأمين مكتسبة

 8,457 4,555 - 3,902 إيرادات اكتتاب أخرى

 371,878 15,672 274,843 81,363   اإليراداتاجمالي 

     

     االكتتاب    ومصروفاتتكاليف 

 358,069  3,120  310,337  44,612 إجمالي المإالبات المدفوعة   

( 1,424) حصة معيد  التأمين من المإالبات المدفوعة    (30,410 )  (845 )  (32,679 )  

 325,390 2,275 279,927 43,188 صافي المطالبات المدفوعة  

( 417)  1,497 صافي   - التغيرات في المإالبات تحت التسوية   (4,608 )   (3,825 )  

( 4,043) صافي   - التغيرات في المإالبات المتكبدة رير المبلغ عنها   (5,626 )  (1,340 )  (11,009 )  

( 3,673) 273,587 40,642 صافي المطالبات المتكبدة   310,556 

( 46) - احتيافي عجز أقساف تأمينالتغير في    (809 )  (855 )  

 2,188 71 28 2,089 التغير في احتيافيات فنية أخرى

 21,964 2,954 13,148 5,862 تكاليف إقتناء وثائ  تأمين   

 50,874 263 44,442 6,169 اكتتاب أخرى  مصروفات

( 1,194) 331,159 54,762 االكتتاب   ومصروفاتتكاليف اجمالي   384,727 
 

    

( 56,316) 26,601 صافي دخل / )خسارة( االكتتاب   16,866 (12,849 )  
 

    

     ( / إيرادات تشغيلية أخرى مصروفات)

( 4,629)    م صص ديون مشكوك في تحصيلها   

( 57,567)    عمومية وإدارية   مصروفات  

 6,566    محققة من استثمارات  أرباح

 1,350    عموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  

 7,414    ايرادات االستثمارات 

( 1,122)    خسارة رير محققة من االستثمارات   

 3    أخرى  إيرادات

( 47,985)    التشغيلية األخرى  المصروفاتإجمالي   

( 60,834)    الزكاة  الفائض وصافي خسارة الفترة قبل   

( 3,000)    الزكاة    

( 63,834)    صافي خسارة الفترة    

 -    صافي دخل الفترة العائد إلى عمليات التأمين  

( 63,834)    صافي خسارة الفترة العائد إلى المساهمين    



 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2022سبتمبر  30أشهر المنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة أشهر و

 

28 

 

 

 )تتمة(   -القطاعات التشغيلية  -12

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر  2021م معدلة  )رير مراجعة( 
 
 تأمين فبي  

تأمين 
 إجمالي  أخرى مركبات

لف لاير سعود  أ   
     االيرادات
 83,013 671 82,342 - فرد 
 4,065 1,401 442 2,222 كبير

 14,458 3,619 6,687 4,152 متوسط
 6,504 1,835 2,671 1,998 صغير 

 17,282 288 - 16,994 متناهية الصغر  

 125,322 7,814 92,142 25,366 إجمالي أقساف التأمين المكتتبة 
     أقساف إعادة التأمين المسندة  

محلي   -  - - (4,260) (4,260) 
أجنبي   -  - (9,181) (1,169) (10,350) 
 - (9,181) (5,429) (14,610) 

فائض ال سارة  مصروفات      
محلي -  (677) (321) (353) (1,351) 
أجنبي   -  (1,016) 464 - (552) 
 (1,693) 143 (353) (1,903) 

مين المكتتبة  اصافي أقساط الت   23,673 83,104 2,032 108,809 
صافي بال - مين رير المكتسبةاالتغيرات في أقساف الت   (3,632) (4,509) 287 (7,854) 

مين المكتسبة اأقساط الت صافي   20,041 78,595 2,319 100,955 
 2,176 1,181 995 - عموالت إعادة تأمين مكتسبة

 367 (36) 394 9 إيرادات اكتتاب أخرى

 103,498 3,464 79,984 20,050 اجمالي  اإليرادات  

     
     تكاليف ومصروفات  االكتتاب  
 113,708 422 95,462 17,824 إجمالي المإالبات المدفوعة   

 (10,125) (133) (9,126) (866) حصة معيد  التأمين من المإالبات المدفوعة  

 103,583 289 86,336 16,958 صافي المطالبات المدفوعة  
بالصافي  - التغيرات في المإالبات تحت التسوية  (46) (1,977) (112) (2,135) 

بالصافي - التغيرات في المإالبات المتكبدة رير المبلغ عنها   (1,249) 5,248 267 4,266 

 105,714 444 89,607 15,663 صافي المطالبات المتكبدة 
 1,190 20 207 963 التغير في احتيافيات فنية أخرى

 5,397 812 3,116 1,469 تكاليف إقتناء وثائ  تأمين   
اكتتاب أخرىمصروفات    1,787 11,679 56 13,522 

 125,823 1,332 104,609 19,882 اجمالي  تكاليف ومصروفات االكتتاب  

 ( 22,325) 2,132 ( 24,625) 168 صافي دخل / )خسارة( االكتتاب 
     

     )مصروفات( / إيرادات تشغيلية أخرى 
 (1,094)    م صص ديون مشكوك في تحصيلها 

عمومية وإدارية  مصروفات      (20,162) 
 2,726    ايرادات االستثمارات 

 -    إففاء المحتفظ ب  حتى تاريخ االستحقاق  
 2,752    أرباح رير محققة من االستثمارات 

 9    ايرادات اخرى

 (15,769)    إجمالي المصروفات التشغيلية األخرى 

 (38,094)    صافي خسارة الفترة قبل الفائض والزكاة  
 -    الزكاة  

 (38,094)    صافي خسارة الفترة  
 -    صافي دخل الفترة العائد إلى عمليات التأمين  

 (38,094)    صافي خسارة الفترة العائد إلى المساهمين  



 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2022سبتمبر  30أشهر المنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة أشهر و
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 )تتمة(   -القطاعات التشغيلية  -12

 

 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر  2021م معدلة   )رير مراجعة( 
 
 إجمالي  أخرى تأمين مركبات  تأمين فبي  
لف لاير سعود  أ   

     االيرادات
 252,553 3,191 249,362 - فرد 
 23,519 6,633 4,452 12,434 كبير

 29,073 5,890 15,827 7,356 متوسط
 17,059 4,422 6,115 6,522 صغير 

 38,413 1,695 1,106 35,612 متناهية الصغر  
 360,617 21,831 276,862 61,924 إجمالي أقساف التأمين المكتتبة 
     أقساف إعادة التأمين المسندة  

محلي   -  - - (6,443) (6,443) 
أجنبي   -  - (27,489) (6,376) (33,865) 
 - (27,489) (12,819) (40,308) 

فائض ال سارة مصروفات       
محلي -  (1,286) (485) (728) (2,499) 
أجنبي   -  (703) (396 ) (245) (1,344 ) 
 (1,989) (881 ) (973) (3,843 ) 

 316,466 8,039 248,492 59,935 مين المكتتبة  اصافي أقساط الت 
 ( 16,105) ( 2,304) ( 18,760) 4,959 صافي بال - مين رير المكتسبةاالتغيرات في أقساف الت 

 300,361 5,735 229,732 64,894 مين المكتسبة اصافي أقساط الت 
 6,215 3,290 2,925 - عموالت إعادة تأمين مكتسبة

 397 ( 36) 424 9 إيرادات اكتتاب أخرى

 306,973 8,989 233,081 64,903   اإليراداتاجمالي 
     

     االكتتاب    ومصروفاتتكاليف 
 282,858 1,820 228,569 52,469 إجمالي المإالبات المدفوعة   

 (28,531) (968) (24,933) (2,630) حصة معيد  التأمين من المإالبات المدفوعة  

 254,327 852 203,636 49,839 صافي المطالبات المدفوعة  
 (7,568) 23 (6,833) (758) صافي  بال - التغيرات في المإالبات تحت التسوية

 (5,551) 622 2,397 (8,570) صافي  بال - عنها التغيرات في المإالبات المتكبدة رير المبلغ 

 241,208 1,497 199,200 40,511 صافي المطالبات المتكبدة 
 3,790 176 1,450 2,164 التغير في احتيافيات فنية أخرى

 16,077 2,325 9,141 4,611 تكاليف إقتناء وثائ  تأمين   
 34,716 169 31,056 3,491 اكتتاب أخرىمصروفات  

 295,791 4,167 240,847 50,777 االكتتاب   ومصروفاتتكاليف اجمالي 

 11,182 4,822 ( 7,766) 14,126 االكتتاب )خسارة(  / صافي دخل 
     

     ( / إيرادات تشغيلية أخرى مصروفات)
 (2,266)    م صص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (61,451)    عمومية وإدارية   مصروفات
 1,061    استثمارات ارباح محققة من  

 4,814    ايرادات االستثمارات 

 335    إففاء المحتفظ ب  حتى تاريخ االستحقاق 
 8,289    أرباح رير محققة من االستثمارات 

 86    إيرادات أخرى

 ( 49,132)    التشغيلية األخرى  المصروفاتإجمالي 
     

 ( 37,950)    الزكاة  و الفائض الفترة قبل  خسارةصافي 
     

 (3,000)    الزكاة  

 ( 40,950)    الفترة    خسارةصافي 
 -    صافي دخل الفترة العائد إلى عمليات التأمين  

 ( 40,950)    الفترة العائد إلى المساهمين    خسارةصافي 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2022سبتمبر  30أشهر المنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة أشهر و
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   ذات عالقة    أطرافوأرصدة مع معامالت  -13

الرئيسيين والشركات التي يكونون مالكين رئيسيين االدارة وموظفي   االدارة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجل    العالقةتمثل الجهات ذات  
  المعامالت لها وأ  كيانات أخرى خاضعة للسيإرة أو السيإرة المشتركة أو تأثروا بها بشكل كبير. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروف هذ  

 ارة. من قبل إدارة الشركة ومجل  اإلد 

 
 فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة م  األفرال ذات عالقة واالرصدة ذات العالقة:

 م 2022 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي 

 م2021سبتمبر  30

 )رير مراجعة( 
 ألف لاير سعود  

 - - المكافأت المدفوعة لمجل  اإلدارة  

 - 310 رسوم اجتماعات مجل  اإلدارة واللجان  

 310 - 

 :يلي الفترة كماموظفي اإلدارة خالل  كبار تعويضات 
 م 2022سبتمبر  30 

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي 

 م2021سبتمبر  30

 )رير مراجعة( 

 ألف لاير سعود   

 1,480 4,152 رواتق ومزايا أخرى 

 1,726 1,244 مكافأة نهاية ال دمة 

 5,396 3,206 

 1,480 146 مكافأة للمكلفين بالحوكمة  
 

 الزكاة    -14
 

 فترة / للسنةلل حملالم (أ
 

 تعود الفروقات بين القوائم المالية والنتائج الزكوية بشكل رئيسي إلى تعديالت حسق لوائح وأنظمة الزكاة الحالية. 
 

 السنة  الفترة / حركة المخصص خالل 

 م2021ديسمبر  31 م 2022سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعود  

 31,131 27,629 الرصيد االفتتاحي للفترة / السنة 

 6,000 3,000 المحمل للفترة / السنة  

* المدفو  خالل الفترة / السنة  - (9,502 ) 

 27,629 30,629 الرصيد في نهاية الفترة / السنة  
 

 مليون لاير سعود .  4,96ضريبة استقإا  بقيمة *تتضمن دف  

 الوضع الزكوي   (ب

 وحصلت على الشهادة الزكوية والضريبية والضرورية. م2021ديسمبر  31قدمت الشركة اإلقرار الزكو  للسنة المنتهية في 

 

مليون لاير سعود  والتي    17,1م بمبلغ  2012م إلى  2006أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( ربوفات للسنوات من  
مليون لاير سعود  كغرامات. قامت    3,4مليون لاير سعود  كفروق ضريبة استقإا  و    4,4مليون لاير سعود  كفروق زكوية و  9,3تمثل  

البالغة   االستقإا   البالغة    4,4الشركة بتسوية مبلغ فروق ضريبة  التأخير  لاير    مليون  3,1مليون لاير سعود  وسددت جزئياً ررامات 

مليون لاير سعود  لصالح الهيئة لفروق الزكاة عن السنوات المذكورة.خالل عام    9,5سعود ، وبناًء علي  أصدرت خإاب ضمان بمبلغ  
الهيئة  2012الى    2008، قامت الشركة بتسوية االلتزام من  2021 البنكي  االفراج عن الضمان    الزكاة والضريبة والجمارك   وفلبت من 

 . لاير سعود مليون  9.5بمبلغ 
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 الزكاة )تتمة(  -14

 ب( الوضع الزكوي )تتمة( 

 

مليون لاير سعود  إلرالق القضية، لكن لجنة منازعات الزكاة توصلت إلى قرار بتسوية مبلغ    3تم تقديم فلق تسوية إلى الهيئة لدف  مبلغ  

الهيئة قرار لجنة منازعات الزكاة، وبانتهاء الجلسة تم رف  القضية إلى  مليون لاير سعود  إلنهاء الربط للسنوات المذكورة. رفضت    7,7

مليون لاير سعود  بناء على االعتراض والمعلومات المقدمة للهيئة   4,2لجنة االستئنال. تتوق  اإلدارة أن يصل حجم مإلوبات الزكاة إلى 
 واللجان. 

 

مليون لاير سعود . وقد تم االعتراض على الربط    1,2زكاة إضافية بمبلغ    م والذ  فلبت في  مإلوبات 2014أصدرت الهيئة ربإاً عن عام  
  1,2وتم رفض االعتراض من قبل الهيئة. تم تصعيد القضية للجان الضريبية وانتظار قرارها. ورأت اإلدارة أن مإلوبات الزكاة ستصل إلى  

 مليون لاير سعود . 

 

مليون لاير سعود  ، ومإلوبات ضرائق    14,1م، حيث فلبت زكاة إضافية بمبلغ  2018م إلى  2015أصدرت الهيئة ربوفات للسنوات من  
، قامت الشركة بتسوية الفروق الضريبية م 2021  مليون لاير سعود . خالل السنة  7م بمبلغ  2018م إلى  2014االستقإا  للسنوات من  

عدلة )اإلعفاء الكامل من العقوبة(. تعتقد اإلدارة أن حجم التزام  المقتإعة للحصول على مزايا المرحلة األولى من فترة العفو الحكومية الم

 مليون لاير سعود .  14.7الزكاة سيصل إلى 
 

مليون لاير سعود .   11.4م حيث فلبت الهيئة التزام إضافي بمبلغ 2020م و2019م ، تلقت الشركة ربوف الزكاة لعامي 2021خالل عام 

مليون لاير سعود  لالعتراض    2.3مليون لاير سعود . قامت الشركة بسداد مبلغ    9.1قًا إلى  اعترضت الشركة وتم ت فيض االلتزام الح
 وف  الئحة الزكاة. وقد تم إحالة االعتراض إلى األمانة العامة للجان الضريبية ومازالت القضية قيد المناقشة. 

 

    رأس المال  -15

لاير    10مليون سهم عاد  بقيمة    25مليون لاير سعود  مقسم إلى    250بالكامل  بلغ رأس مال الشركة المصرح ب  والمصدر والمدفو   
 سعود  للسهم. 

 

مليون لاير    150  بمبلغ   على ت فيض رأس المالالجمعية العامة رير العادية  واف  مساهمو الشركة في اجتما  م،  2022أرسإ     16في   
وعلية فقد تم ت فيض    .  إلففاء جزء من ال سائر المتراكمةون لاير سعودملي  5  النظامي البالغسعود  واست دام كامل رصيد االحتيافي  

أسهم يملكها   5أسهم مقابل كل  3يتم ت فيض رأس المال من خالل ت فيض  مليون لاير سعود .  150رأس المال وال سائر المتراكمة بمبلغ 

بما يتماشى م  قانون الشركات. لن يكون هناك أ  تأثير  المساهم. الغرض من ت فيض رأس المال هو إعادة هيكلة مركز رأس مال الشركة 
 .ل فض رأس المال على االلتزامات المالية للشركة

 

لاير    10ماليين سهم عاد  بقيمة    10مليون لاير سعود  مقسم إلى    100يبلغ رأس مال الشركة المصرح ب  والمصدر والمدفو  بالكامل  

 .سعود  للسهم
 

 السهم   )خسارة( / ربحية  -16

رة.  تم احتساب )خسارة( / ربحية السهم للفترة بقسمة صافي )خسارة( / الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة للفت
ح  المتوسط المرج  تعديل( ، ونتيجة لذلك تم 15رقم ال سائر المتراكمة )إيضاح   من خالل إففاء جزء منقامت الشركة بت فيض رأس مالها 

 ربحية السهم.  تعديلماليين سهم وبالتالي تم  10لعدد األسهم العادية المصدرة والقائمة في الفترة السابقة إلى 

 

 إدارة رأس المال  -17

 تقوم الشركة بتحديد األهدال للحفاظ على نسق رأس المال السليمة لدعم أهدال األعمال وزيادة القيمة العائدة للمساهمين. 
 

تقوم الشركة بإدارة متإلبات رأس المال من خالل تحديد أوج  القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمإلوبة على أساس منتظم.  

يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظرول السوق والم افر المتعلقة بأنشإة الشركة. من أجل  
 رأس المال أو تعديل ، يمكن أن تقوم الشركة بتعديل مبلغ التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم.  الحفاظ على هيكل 

 

م ، تلقت الشركة خإابًا من البنك المركز  السعود  بشأن ان فاض هامش المالءة الفعلي للشركة عن هامش المالءة  2022أبريل    20في  

المادة   لمتإلبات  وفقًا  التزام الشركة    (66)رقم  المإلوب  ال إاب على ضرورة  التأمين. نص  لنظام مراقبة شركات  التنفيذية  من الالئحة 
( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين وتقديم خإة تصحيحية إلى البنك المركز  السعود  توضح  68)  رقم  بمتإلبات المادة

 .يوم عمل من تاريخ خإاب المذكورة أعاله 15ة والوقت الالزم. خالل ال إوات التي ستت ذها الشركة لتحسين مالءتها المالي
 

لتحسين هامش المالءة عند  2022مايو    18في   التصحيحية  السعود  ب صور اإلجراءات  البنك المركز   الشركة ردها إلى  م، قدمت 
 .المستوى المناسق 

 

باإلضافة     .برأس المال المفروضة خارجياً خالل الفترة المالية المبلغ عنها في رأ  مجل  اإلدارة ، لم تلتزم الشركة بكامل المتإلبات المتعلقة  

 س المال. يود رأ )ج( للحصول على معلومات بشأن ق 3أنظر إيضاح رقم 
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 معلومات إضافية  -18

 أ( قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
 

 م )مراجعة(2021ديسمبر  31 م )غير مراجعة(2022 سبتمبر 30 

 

عمليات  

 التأمين

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجمو  

 ألف لاير سعود   ألف لاير سعودي  

       الموجودات 

 124,016 489 123,527 194,605 31 194,574 نقد وما في حكم  ال

 97,000 - 97,000 168,271 - 168,271 ودائ  ألجل   

  -وذمم معيد  تأمين مدينةأقساف تأمين 
صافيبال  79,009 - 79,009 54,672 - 54,672 

حصة معيد  التأمين من أقساف التأمين رير 

 25,555 - 25,555 40,701 - 40,701 المكتسبة  
حصة معيد  التأمين من المإالبات تحت  

 19,975 - 19,975 34,627 - 34,627 التسوية

متكبدة  المإالبات الحصة معيد  التأمين من 

 13,866 - 13,866 11,979 - 11,979 مبلغ عنها  الرير 
 27,707 - 27,707 43,030 - 43,030 تكاليف إقتناء وثائ  تأمين مؤجلة  

ستثمارات ا  15,049 75,882 90,931 52,600 115,853 168,453 

مدفوعة مقدما وموجودات أخرى مصروفات  27,820 76 27,896 18,781 373 19,154 
 18,231 - 18,231 16,335 - 16,335 بالصافي  -ح  است دام أصول

بالصافي   -ممتلكات ومعدات  5,443 - 5,443 4,107 - 4,107 

بالصافي -موجودات رير ملموسة  1,101 - 1,101 418 - 418 
 37,500 37,500 - 37,500 37,500 - وديعة نظامية  

 3,887 3,887 - 4,471 4,471 - عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 30,350 - 30,350 50,458 - 50,458 مبالغ مستحقة من عمليات التأمين 

 688,397 117,960 806,357 486,789 158,102 644,891 

 ( 30,350) - ( 30,350) ( 50,458) - ( 50,458) ناقصاً:العمليات المتداخلة   

 614,541 158,102 456,439 755,899 117,960 637,939 إجمالي الموجودات 
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 )تتمة(           - إضافيةمعلومات  -18

)تتمة( -أ( قائمة المركز المالي األولية الموجزة           

م )غير مراجعة(2022سبتمبر  30  )مراجعة(م 2021ديسمبر  31   

 

عمليات  

 التأمين

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

 عمليات 
التأمين    

عمليات  
 المساهمين 

 
 المجمو  

لف لاير سعودي أ  لف لاير سعود  أ   

       المطلوبات 

مإالبات مستحقة لحملة وثائ   
 11,421 - 11,421 14,587 - 14,587 التأمين 

مستحقة ومإلوبات   مصروفات

 35,982 - 35,982 55,144 - 55,144 اخرى

 20,335 - 20,335 17,368 - 17,368 التزامات االيجار 

 984 - 984 9,866 - 9,866 ذمم معيد  تأمين دائنة

 228,830 - 228,830 405,829 - 405,829 اقساف تأمين رير مكتسبة

 4,351 - 4,351 4,470 - 4,470 عموالت إعادة التأمين رير مكتسبة 

 22,859 - 22,859 33,686 - 33,686 مإالبات تحت التسوية

 123,883 - 123,883 110,986 - 110,986 مإالبات متكبدة رير مبلغ عنها 

 6,700  6,700 5,845 - 5,845 احتيافي عجز أقساف تأمين

 7,892 - 7,892 10,080 - 10,080 إحتيافيات فنية أخرى

 7,895 - 7,895 4,879 - 4,879 إلتزامات مناف  الموظفين  

 15,409 - 15,409 15,409 - 15,409 توزي  فائض مستح   

 27,629 27,629 - 30,629 30,629 - م صص الزكاة 

عموالت مستحقة إلى البنك المركز  

 3,887 3,887 - 4,471 4,471 - السعود  

 30,350 30,350 - 50,458 50,458 - المساهمينمبالغ مستحقة من عمليات  

 688,149 85,558 773,707 486,541 61,866 548,407 

 ( 30,350) ( 30,350) - ( 50,458) ( 50,458) - ناقصا: العمليات المتداخلة 

 518,057 31,516 486,541 723,249 35,100 688,149 إجمالي المطلوبات 

       

       حقوق المساهمين 

 250,000 250,000 - 100,000 100,000 - رأس المال 

 5,003 5,003 - - - - احتيافي نظامي 

 ( 158,767) ( 158,767) - ( 67,598) ( 67,598) - خسائر متراكمة 

 96,236 96,236 - 32,402 32,402 - إجمالي حقوق المساهمين 

  إحتيافي إعادة قياس إلتزامات
المناف  المحددة المتعلقة بعمليات  

 248 - 248 248 - 248 التأمين 

 96,484 96,236 248 32,650 32,402 248 إجمالي حقوق الملكية

 614,541 127,752 486,789 755,899 67,502 668,397 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 10,200 9,500 700 10,200 9,500 700 التعهدات واإللتزامات المحتملة 
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         )تتمة(     - إضافيةمعلومات  -18

   ب( قائمة الدخل األولية الموجزة    

سبتمبر   30  الثالثة أشهر المنتهية في   

م )غير مراجعة( 2022  )رير مراجعة( معدلة م 2021   

عمليات   

 التأمين

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

عمليات  
 التأمين 

عمليات  
 المساهمين 

 
 المجمو  

لف لاير سعودي أ  لف لاير سعود  أ   

       االيرادات

 125,322 - 125,322 242,372 - 242,372 اجمالي اقساف التامين المكتتبة 

       

       أقساف إعادة التأمين المسندة 

محلي   -  (457) - (457) (4,260) - (4,260) 

أجنبي   -  (24,215 ) - (24,215 ) (10,350) - (10,350) 

 (24,672 ) - (24,672 ) (14,610) - (14,610) 

فائض ال سارة  مصروفات        

محلي   -  (44) - (44) (1,351) - (1,351) 

أجنبي   -  (1,591 ) - (1,591 ) (552) - (552) 

 (1,635 ) - (1,635 ) (1,903) - (1,903) 

 108,809 - 108,809 216,065 - 216,065 صافي اقساط التأمين المكتتبة

بالصافي   -التغيرات في اقساف التامين رير المكتسبة  (77,213 ) - (77,213 ) (7,854) - (7,854) 

 100,955 - 100,955 138,852 - 138,852 صافي اقساط التأمين المكتسبة 

 2,176 - 2,176 2,301 - 2,301 عموالت إعادة تأمين مكتسبة

 367 - 367 6,856 - 6,856 ايرادات إكتتاب اخرى  

 103,498 - 103,498 148,009 - 148,009 اجمالي  اإليرادات 

       
       تكاليف ومصروفات  اإلكتتاب

 113,708 - 113,708 151,168 - 151,168 اجمالي المإالبات المدفوعة

 (10,125) - (10,125) ( 12,902) - ( 12,902) حصة معيد  التأمين من المإالبات المدفوعة

 103,583 - 103,583 138,266 - 138,266 صافي المطالبات المدفوعة 

 (2,135) - (2,135) ( 19,565) - ( 19,565) بالصافي   -التغيرات في المإالبات تحت التسوية

  -التغيرات في المإالبات المتكبدة رير مبلغ عنها

 4,266 - 4,266 ( 11,347) - ( 11,347) بالصافي

 105,714 - 105,714 107,354 - 107,354 صافي المطالبات المتكبدة  

 - - - ( 9,886) - ( 9,886) التغير في احتيافي عجز أقساف تأمين

 1,190 - 1,190 ( 1,118) - ( 1,118) التغير في احتيافيات فنية أخرى

 5,397 - 5,397 8,903 - 8,903 تكاليف إقتناء وثائ  تأمين 

اكتتاب أخرى  مصروفات  18,489 - 18,489 13,522 - 13,522 

 125,823 - 125,823 123,742 - 123,742 اجمالي  تكاليف ومصروفات االكتتاب 

االكتتاب  )خسارة(/  دخلصافي   24,267 - 24,267 (22,325) - (22,325) 
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 )تتمة(           - إضافيةمعلومات  -18

)تتمة( - ب( قائمة الدخل األولية الموجزة      

    
سبتمبر 30  الثالثة أشهر المنتهية في  

م )غير مراجعة( 2022    )رير مراجعة( معدلة م2021 

عمليات   

 التأمين

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجمو  

لاير سعودي ألف  ألف لاير سعودي    

       ( / إيرادات تشغيلية أخرى مصروفات)

 (1,094) - (1,094) (692) - (692) م صص الديون المشكوك في تحصيلها 
 (20,162) (322) (19,840) ( 20,199) (270) ( 19,929) عمومية وإدارية مصروفات

 - - - 710 1 709 محققة من استثمارات   ارباح
عموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ  

 - - - 350 350 - االستحقاق  

 2,726 1,353 1,373 2,723 31 2,692 االستثمارات   ايرادات
 - - - - - - إففاء المحتفظ ب  حتى تاريخ االستحقاق 

 2,752 2,800 (48) ( 1,096) ( 1,080) (16) رير محققة من استثمارات  أرباح  /)خسارة( 
 9 - 9 - - - أخرى  إيرادات

( / إيرادات تشغيلية أخرى مصروفاتإجمالي )  (17,236 ) (968) (18,204 ) (19,600) 3,831 (15,769) 

الزكاة الفائض و قبل  )الخسارة( / الدخل    7,031 (968) 6,063 (41,925) 3,831 (38,094) 

 - - - - - - الزكاة 

بعد الزكاة )خسارة(  / الدخل  صافي  7,031 (968) 6,063 (41,925) 3,831 (38,094) 

 - (41,925) 41,925 - 7,031 ( 7,031) المحول إلى المساهمين  
       

صافي الدخل / )الخسارة( للفترة العائد الى  

 (38,094) (38,094) - 6,063 6,063 - المساهمين  
       

لسهم )بالريال السعودي  ا)خسارة(  /ربحية 

       الواحد( للسهم 
  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باآلل 

 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - (االسهم

  السهم األساسية والم فضة)خسارة(  /ربحية 

  -معدلة -)بالريال السعود  للسهم الواحد(
2021 - 0,61 0,61 - (3.81) (3,81) 

 

سبتمبر 30  أشهر المنتهية فيالثالثة  ج( قائمة الدخل الشامل اآلخر   

م )غير مراجعة( 2022  معدلة م )رير مراجعة( 2021   

عمليات   

 التأمين

عمليات  

   المساهمين

 

ع المجمو  

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

  المساهمين 

 

لمجمو ا  

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

صافي الدخل / )الخسارة( للفترة العائد الى  

 (38,094) (38,094) - 6,063 6,063 - المساهمين  

: الشاملة األخرى)الخسارة( /   الدخل        

بنود لم يتم إعادة تصنيفها الحقاً الى قائمة  

       الدخل في السنوات الالحقة 

 - - - - - - الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى  

الشاملة للفترة  الدخل / )الخسارة( إجمالي   - 6,063 6,063 - (38,094) (38,094) 
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 )تتمة(            إضافيةمعلومات  -18

   د( قائمة الدخل األولية الموجزة   
سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعة   

مراجعة( م )غير 2022    )غير مراجعة( معدلة م2021 

عمليات   
 التأمين

عمليات  
 المساهمين 

 
 المجموع 

عمليات  
 التأمين 

عمليات  
 المساهمين 

 
 المجموع 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  االيرادات
 360,617 - 360,617 582,201 - 582,201 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

       

التأمين المسندة أقساط إعادة         

محلي  -  (947) - (947) (6,443) - (6,443) 

أجنبي  -  (57,649 ) - (57,649 ) (33,865) - (33,865) 

 (58,596 ) - (58,596 ) (40,308) - (40,308) 

فائض الخسارة مصروفات        

محلي  -  (208) - (208) (2,499 ) - (2,499 ) 

أجنبي  -  (5,105 ) - (5,105 ) (1,344 ) - (1,344 ) 

 (5,313 ) - (5,313 ) (3,843 ) - (3,843 ) 

 316,466 - 316,466 518,292 - 518,292 صافي اقساط التأمين المكتتبة

 -التغيرات في اقساط التامين غير المكتسبة
 (16,105) - (16,105) (161,853) - (161,853) بالصافي  

المكتسبة صافي اقساط التأمين   356,439 - 356,439 300,361 - 300,361 

 6,215 - 6,215 6,982 - 6,982  مكتسبة تأمين عموالت إعادة

 397 - 397 8,457 - 8,457  ايرادات إكتتاب اخرى

 306,973 - 306,973 371,878 - 371,878 اجمالي اإليرادات 

       

       تكاليف ومصروفات اإلكتتاب 

المطالبات المدفوعة اجمالي    358,069 - 358,069 282,858 - 282,858 

حصة معيدي التأمين من المطالبات  
 (28,531) - (28,531) ( 32,679) - ( 32,679) المدفوعة

 254,327 - 254,327 325,390 - 325,390 صافي المطالبات المدفوعة 

 - التغيرات في المطالبات تحت التسوية
 (7,568) - (7,568) ( 3,825) - ( 3,825) بالصافي  

المطالبات المتكبدة غير مبلغ  التغيرات في  
بالصافي  -ا عنه  (11,009 ) - (11,009 ) (5,551) - (5,551) 

 241,208 - 241,208 310,556 - 310,556 صافي المطالبات المتكبدة  

 - - - (855) - (855) التغير في احتياطي عجز أقساط تأمين 

 3,790 - 3,790 2,188 - 2,188 التغير في احتيافيات فنية أخرى

 16,077 - 16,077 21,964 - 21,964 تكاليف إقتناء وثائق تأمين

اكتتاب أخرى   مصروفات  50,874 - 50,874 34,716 - 34,716 

 295,791 - 295,791 384,727 - 384,727 اجمالي تكاليف ومصروفات االكتتاب

)خسارة( / دخل االكتتاب صافي   (12,849 ) - (12,849 ) 11,182 - 11,182 
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 )تتمة(           - إضافيةمعلومات  -18

)تتمة( -( قائمة الدخل األولية الموجزة د          

 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعة 

  )غير مراجعة( معدلةم 2021 م )غير مراجعة( 2022 

عمليات   
 التأمين

عمليات  
 المساهمين 

 
 المجموع 

عمليات  
 التأمين 

عمليات  
 المساهمين 

 
 المجموع 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ( / إيرادات تشغيلية أخرى مصروفات)

 (2,266) - (2,266) ( 4,629) - ( 4,629) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 (61,451) (2,070) (59,381) ( 57,567) (735) ( 56,832) عمومية وإدارية   مصروفات

 1,061 (40) 1,101 6,566 1,985 4,581 محققة من استثمارات  / )خسارة( ارباح

عموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ  
 - - - 1,350 1,188 162 االستحقاق  

 4,814 2,350 2,464 7,414 92 7,322 إيرادات االستثمارات   
 335 335 - - - - المحتفظ ب  حتى تاريخ االستحقاق إففاء 

 8,289 8,913 (624) ( 1,122) ( 1,080) (42) )خسارة( / أرباح رير محققة من استثمارات  
 86 - 86 3 - 3 أخرى  إيرادات

 (49,132) 9,488 (58,620) ( 47,985) 1,450 ( 49,435) ( / إيرادات تشغيلية أخرى مصروفاتإجمالي )

 (37,950) 9,488 (47,438) ( 60,834) 1,450 ( 62,284) الزكاة الفائض و قبل  الدخل /صافي )الخسارة( 

 (3,000) (3,000) - ( 3,000) ( 3,000) - الزكاة 

 (40,950) 6,488 (47,438) ( 63,834) ( 1,550) ( 62,284) بعد الزكاة  الدخل /)الخسارة(  صافي

 - (47,438) 47,438 - ( 62,284) 62,284 المحول إلى المساهمين  

 (40,950) (40,950) - ( 63,834) ( 63,834) - صافي الخسارة للفترة العائد الى المساهمين  

       

       السهم )باللاير السعودي للسهم الواحد(  خسارة

  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باآلل 

 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - (االسهم

)بالريال   خسارة السهم األساسية والم فضة

 (4,10) (4,10) - ( 6.38) ( 6.38) - 2021 - معدلة  - السعود  للسهم الواحد( 

 
 
 
 
 

 
 

 
  



 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
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 )تتمة(         - إضافيةمعلومات  -18

هـ( قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة                 
 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعة    

  )رير مراجعة(معدلة م 2021 م )غير مراجعة( 2022 

عمليات   

 التأمين

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

عمليات  
 التأمين 

عمليات  
 المساهمين 

 

 المجموع 

سعود  ألف لاير  ألف لاير سعودي    

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  

 ( 40,950) ( 40,950) - ( 63,834) ( 63,834) - المساهمين 

       الدخل / )الخسارة (  الشاملة األخرى: 

بنود لم يتم إعادة تصنيفها الحقاً الى قائمة  

       الدخل في السنوات الالحقة 

 - - - - - - الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى 

 ( 40,950) ( 40,950) - ( 63,834) ( 63,834) - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )تتمة(          - إضافيةمعلومات  -18

  و( قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة           

سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة فترة    

مراجعة( م )غير 2022    )رير مراجعة(معدلة م 2021 

عمليات   

 المجموع  عمليات المساهمين  التأمين

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المجمو   المساهمين 

 ألف لاير سعود   ألف لاير سعودي  

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

( 37,950) - ( 60,834) ( 60,834) - ل سارة للفترة قبل الزكاة ا  (37,950 )  

       تعديالت للبنود الغير نقدية:

ممتلكات ومعدات استهالك   2,098 - 2,098 2,756 - 2,756 
 2,720 - 2,720 169 - 169 إففاء الموجودات رير الملموسة  

 2,726 - 2,726 2,127 - 2,127 استهالك ح  است دام االصول  

 842 - 842 723 - 723 تكاليف تمويل عن التزامات االيجار 
 - - - - - - إففاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحاق 

 2,266 - 2,266 4,629 - 4,629 م صص ديون مشكوك في تحصيلها 

خسائر / )أرباح( رير محققة من االستثمارات  

( 8,913) 624 1,122 1,080 42 بالقيمة العادلة خالل قائمة الدخل   (8,289 )  
استثمارات بالقيمة العادلة من  أرباح محققة من  

( 1,103) ( 6,566) ( 1,985) ( 4,581) خالل قائمة الدخل   (97 )  (1,200 )  

 - - - ( 1,241) - ( 1,241) مناف  الموظفين  
 3,966 (61,739 ) (57,773 ) 10,831 (46,960 )  (36,129 )  

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (39,573) - (39,573) ( 28,966) - ( 28,966) اقساف تامين وذمم معيد  تأمين مدينة  

 (3,253) - (3,253) ( 15,146) - ( 15,146) حصة معيد  التأمين من االقساف رير المكتسبة  
 5,841 - 5,841 ( 14,652) - ( 14,652) حصة معيد  التأمين من المإالبات تحت التسوية

التأمين من المإالبات المتكبدة رير  حصة معيد  

 (1,056) - (1,056) 1,887 - 1,887 المبلغ عنها 

 (7,619) - (7,619) ( 15,323) - ( 15,323) تكاليف إقتناء وثائ  تأمين مؤجلة  
مدفوعة مقدما وموجودات أخرىمصروفات   (9,039 ) 297 (8,742 ) 13,598 109 13,707 

 (149) (149) - (584) (584) - نظاميةعمولة مستحقة على وديعة 

 (2,120) - (2,120) 3,166 - 3,166 مإالبات مستحقة لحملة وثائ  التأمين 
مستحقة ومإلوبات أخرىمصروفات   19,161 - 19,161 11,955 - 11,955 

( 1,837) 8,882 - 8,882 ذمم معيد  تأمين دائنة  - (1,837 )  

 19,358 - 19,358 176,999 - 176,999 اقساف تأمين رير مكتسبة 

 675 - 675 119 - 119 عموالت إعادة التأمين رير مكتسبة 

 (13,409) - (13,409) 10,827 - 10,827 مإالبات تحت التسوية  

 (4,496) - (4,496) ( 12,897) - ( 12,897) مإالبات المتكبدة رير المبلغ عنها  

 - -  (854) - (854) احتيافي عجز أقساف تأمين
 3,790 - 3,790 2,188 - 2,188 احتيافيات فنية أخرى

 149 149 - 584 584 - عموالت مستحقة إلى البنك المركز  السعود      

 130,318 (61,442) 68,876 (7,315) (46,851) (54,166) 

 (7,288) (7,288) - - - - الزكاة المدفوعة 

 (980) - (980) ( 1,775) - ( 1,775) التزامات مناف  الموظفين المدفوعة 

)المستخدم في( األنشطة  / الناتج منصافي النقد 

 (62,434) (54,139) (8,295) 67,101 (61,442) 128,543 التشغيلية
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 )تتمة(          -معلومات إضافية  -18

  و( قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة           
يونيو 30 أشهر المنتهية في  التسعة فترة    

م )غير مراجعة( 2022  )رير مراجعة( معدلة م 2021   

عمليات   

 التأمين

عمليات  

 المجموع  المساهمين 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المجمو   المساهمين 

سعود  ألف لاير  ألف لاير سعودي    

 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية   

      

 (4,499) (3,038) (1,461) ( 37,962) (458) ( 37,504) شراء استثمارات  
 33,515 4,951 28,564 115,945 36,351 79,594 المحصل من بي  استثمارات  

 (200,000) (200,000) - (415,461) - (415,461) استثمار  في ودائ  أجلة  

ودائ  ألجل استحقاق  المحصل من   344,190 - 344,190 50,428 200,000 250,428 

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحاق شراء   - - - - (50,000 )  (50,000 )  

محتفظ بها حتى تاريخ  المحصل من استثمارت 

 - - - 4,983 4,983 - االستحاق 

 - - - (231) - (231) شراء أصول ح  االست دام  
 (414) - (414) ( 3,434) - ( 3,434) شراء ممتلكات ومعدات 

 (4,050) - (4,050) (852) - (852) شراء موجودات رير ملموسة

صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة  

( 48,087) 73,067 7,178 40,876 ( 33,698) االستثمارية   24,980 

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

 (417) - (417) ( 3,690) - ( 3,690) التزامات اإليجار المدفوعة 

 - 96,403 (96,403) - 20,108 ( 20,108) المستح  إلى/ )من( عمليات المساهمين  

صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة  

( 96,820) ( 3,690) 20,108 ( 23,798) التمويلية  96,403 (417) 

 (37,871) (5,823) (32,048) 70,589 (458) 71,047 صافي التغير في النقد وما في حكم   

 159,246 111,354 47,892 124,016 489 123,527 النقد وما في حكم ، في بداية الفترة 

الفترة النقد وما في حكمه، في نهاية   194,574 31 194,605 15,844 105,531 121,375 
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 "( 19-تأثير فيروس كورونا المستجد )"كوفيد -19

( في المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة واالضإرابات الناتجة عن األنشإة االجتماعية واالقتصادية  19-استجابة النتشار )كوفيد
في تلك األسواق على مدار العامين الماضيين ، تواصل اإلدارة تقييم آثارها بشكل استباقي على عملياتها. على وج  ال صور ، تراقق  

أوميكرون. ال تزال اإلجراءات الوقائية التي ات ذتها الشركة في    -ثق الزيادة الحالية في الحاالت بسبق انتشار متحور جديد  الشركة عن ك

موظفيها، عمالئها  2020أبريل   وسالمة  ، لضمان صحة  األزمات  إدارة  لفرق وعمليات  المستمر  االنشاء  ذلك  في  بما  المفعول  م سارية 
يتم  والمجتم  األوس  باإلضافة   التي  البرامج  للتركيز م   رئيسيًا  الموظفين تشكل مجااًل  . ال تزال صحة  إلى ضمان استمرارية عملياتها. 

تنفيذها للمساعدة في زيادة الوعي وتحديد ودعم ومراقبة صحة الموظفين. تم تإعيم رالبية موظفي الشركة بشكل كامل لجرعتين على األقل 

 .(19-تشجي  الجرعات المعززة بما يتماشى م  المبادرات الحكومية المتعلقة بن )كوفيدمن اللقاح وتعمل اإلدارة على خإة ل
 

تعتقد إدارة الشركة أن أ  إجراءات إرالق محتملة يتم إعادة تقديمها لن تؤثر بشكل جوهر  على الإلق األساسي لمنتجات التأمين ال اصة  

 .بالشركة والتوقعات 

 
( لم يكن لها أ  تأثير جوهر  على النتائج المالية المعلنة للشركة للفترة المنتهية 19-دارة أن جائحة )كوفيدبناًء على هذه العوامل، تعتقد اإل 

 .م بما في ذلك األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة2022 سبتمبر   30في 

 
الوقت ليست على دراية بأ  عوامل من المتوق   تواصل الشركة مراقبة الإفرة في المتحور الجديد عن كثق على الررم من أن اإلدارة في هذا  

 م أو بعده. 2022أن تغير تأثير الوباء على عمليات الشركة خالل عام 

 

 ارقام المقارنة   -20

المالية المرحلية الموجزة. لي  لهذه التعديالت    القوائمتم تعديل بعض أرقام المقارنة وإعادة تصنيفها لتتواف  م  عرض الفترة الحالية في هذه  

واألرباح المحتجزة لنف  الفترة باستثناء العرض    م2021  سبتمبر   30أشهر المنتهية في    التسعةتأثير جوهر  على صافي الدخل لفترات  

 ه: أدنا

 2021يونيو   30للفترة التسعة أشهر المنتهية 

المبلغ كما ذكر  

 المبلغ المعدل   المعدلة  سابقا

 ألف لاير سعود   ألف لاير سعود   ألف لاير سعود   

 ( 1,344) ( 2,608) 1,264 أجنبي  -فائض ال سارةمصروفات 
 ( 40,950) ( 2,608) ( 38,342) صافي الدخل للفترة

 ( 87,307) ( 260) ( 87,047) خسائر متراكمة 

 

 االحداث االحقة   -21

المالية المرحلية الموجزة التي من   القوائموحتى تاريخ الموافقة على هذه   م2022 سنننبتمبر  30لم تكن هناك أحداو خالل الفترة الالحقة من 

 المالية المرحلية الموجزة. القوائمالمتوق  أن يكون لها تأثير كبير على هذه 

 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة  -22

 م.    2022نوفمبر  3المواف   هن 1444 ربي  الثاني   9تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجل  اإلدارة بتاريخ 
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