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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 القوائم المالية األولية الموجزةإيضاحات حول 
 م2021 مارس 31في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر

 )ألف لاير سعودي(
 

 امـع - 1

 زارةشركة سالمة للتأمين التعاوني )"الشركة" ، شركة مسايمة سعودية، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب قرار و
الشركة مسجلة بمدينة جدة بموجب إن م . 2007مايو  16يـ )المواف  1428ربيع الثاني  29ق بتاري   /1121التجارة رقم 

  .م 2007مايو  23يـ )المواف  1428جمادى األول  6بتاري   4030169661السجل التجاري رقم 
 

 :عنوان الشركة المسجل يو

 ;بر  سالمة 

 طري  المدينة

 ; 4020صندوق بريد 

 ;21491جدة 

 .المملكة العربية السعودية
 

ممارسة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة ب  في المملكة العربية السعودية. تم ادرا  الشركة يي أيداف الشركة  إن
سعودي "تداول" في  شركة مزاولة أعمالنا في 2007مايو  23في سوق المال ال شركة 2008يناير  1م. بدأت ال مملوكة م. ال

 بالكامل من قبل الطرح العام ومن مسايمين سعوديين.
 

بما يتواف  مع اللوائح الداخلية ووزارة التجارة بشأن تعديل  البنر المركزي السعودياستلمت الشركة خطابات الموافقة من 
  وبنا  م2017 يونيو 6)المواف   يـ1438رمضان  11في العادية الشركات الجديد. تم عقد اجتماع الجمعية العمومية نظام 

 .  علي  تمت الموافقة على اللوائح الداخلية الجديدة للشركة
 

 
 أسس اإلعداد - 2

 العرض أسس  .أ
معيار المحاسنننبة الدولي وفقاً ل م2021مارس  31 لفترة المنتنية فياكما في للشنننركة تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة 

الصننادرة والمعايير واإلصنندارات األخرى  ربية السننعوديةكما يو معتمد في المملكة الع رير المالي األولي""التق -  34)رقم 
 .حاسبينراجعين والمودية للمالنيئة السع عن

 

 ا سنننتثماراتتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أسننناس مبدأ ا سنننتمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باسنننتثنا  قياس 
التي يتم تقييمنا التزامات منافع الموظفين و ،)ماعدا ا سنننننننتثمارات المحتفظ بنا حتى تاري  ا سنننننننتحقاق  بقيمتنا العادلة

 باستخدام طريقة وحدة ا ئتمان المتوقعة. 
  

وأصول ح  استخدام  والمعدات يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة على اساس السيولة. باستثنا  الممتلكات
والمطالبات تحت التسوية  والتزامات منافع الموظفين والتزامات اإليجاروالوديعة النظامية  وموجودات غير ملموسة

، أما جميع الموجودات والمطلوبات األخرى فني تات األخرىات الفنية يعننا وا حتياط غير المبلغوالمطالبات المتكبدة 
 ينص على خالف تلر.طبيعة قصيرة األجل، ما لم 

 

وفقاً لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية )الالئحة التنفيتية ، ف ن  يتعين على الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات 
العائدة  مصاريفمستقلة لكل من "عمليات التأمين" و"عمليات المسايمين". يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات وال

 .  19)إيضاح  بشكل واضح ألي من يته العمليات في الحسابات الخاصة
 

ية بالكامل، ويجب أن   تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالية السنو
 .م2020ديسمبر  31إلى جنب مع القوائم المالية السنوية كما في جنباً  أتقر

 

 يمكن إعتبار القوائم المالية األولية الموجزة م شراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية ككل.  
 

 .ما لم يتكر غير تلر تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي وقد تم تقريب  ألقرب ألف
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

  )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021 مارس 31في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر

 )ألف لاير سعودي(

 
 أسس اإلعداد )تتمة( - 2

 المحاسبية واالفتراضات  والتقديراتالهامة األحكام  .ب

وافتراضات من قبل اإلدارة والتي ت ثر على تطبي  اجتنادات وتقديرات ب القيامالموجزة يتطلب اعداد القوائم المالية األولية 
والمطلوبات وا يرادات والمصاريف المسجلة، قد تختلف  المبالغ المصرح عننا فيما يتعل  بالموجوداتالسياسات المحاسبية و

 النتائج الفعلية عن يته التقديرات.
 

الجويرية التي اتبعتنا اإلدارة في تطبي  السياسات المحاسبية  األحكامإعداد يته القوائم المالية األولية الموجزة، ف ن  وفي إطار
السياسات المطبقة في  سياسات إدارة المخاطر يي نفس والتي تتضمن للشركة والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات

رئيسية لعدم اليقين بشأن قامت الشركة بمراجعة المصادر ال ومع تلر، .م2020ديسمبر  31القوائم المالية السنوية كما في 
المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة كورونا. إن اإلدارة غير قادرة في  عننا في القوائم اإلفصاحالتقديرات التي تم 

المالية  القوائم حول  21)في التقديرات بشكل معقول كما يو مبين في إيضاح  الوقت الحالي على تحديد مقدار عدم اليقين
 .عكس أي تغييرات مطلوبة في فترات إعداد التقارير المستقبليةتستمر اإلدارة في تقييم الوضع، والموجزة. س األولية

 

 موسمية العمليات  .ج
   توجد تغييرات موسمية قد ت ثر على عمليات التأمين في الشركة.

 
 السياسات المحاسبية الهامة  - 3

القوائم المالية الموجزة   تختلف عن السياسات المحاسبية للقوائم المالية إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد يته 
 م:2020ديسمبر  31الصادرة للسنة المالية كما في 

 

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

لمعايير والتعديالت والتغييرات الجديدة التالية للمعايير الحالية الصـادرة عن مجلس المعايير الدولية للمحاسـبة )"المجلس"  ا
ً  يوكما  -تطبيقنا من قبل الشركة تم م 2021يناير  1والتي دخلت حيز التنفيت في  :  مناسبا

 
 ومعيار 16، 4، 7، 9: تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2المرحلة  -معيار سعر الفائدة  نموذج

 39المحاسبة الدولية 
  

 "IBOR" بدال سعر فائدة معروض بين البنورتوفر التعديالت إعفا ات م قتة تتناول آثار التقارير المالية عندما يتم است
 تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية: "RFR"بسعر فائدة بديل شب  خاٍل من المخاطر 

 مباشرة، ليتم التعامل معنا  النموت ، أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبنا يلة عملية تتطلب تغييرات تعاقديةوس
 .ئدة في السوق، بما يعادل الحركة في سعر الفاكتغييرات في سعر الفائدة المتغير

  نموت التي يتطلبنا و ممكنةتغييرات IBOR  التحوط دون وقف عالقة التحوطيثتوو التعيينليتم إجرا يا للتحوط من  . 

  توفير إعفا  م قت للمنشآت من ا ضطرار إلى تلبية المتطلبات المحددة بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداةRFR 
 كتحوط لمكون المخاطر.

إن اعتماد المعايير المعدلة والتفسيرات التي تنطب  على الشركة ليس لنا أي تأثير جويري على يته القوائم المالية األولية 
 تعتزم الشركة استخدام الوسائل العملية في الفترات المستقبلية إتا أصبحت قابلة للتطبي . الموجزة. 

 
 م2021يونيو  30بعد  لما 19-كوفيد: امتيازات اإليجار المتعلقة ب16الدولي إلعداد التقارير المالية  المعيار على تعديالت

لعقود اإليجار، لتمديد  16، عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية م2021في مارس 
ازات اإليجار التي ت ثر التخفيضات في مدفوعات اإليجار على الوسيلة العملية للسماح للمستأجرين بتطبيق  على امتي

 1الفترات التي تبدأ في أو بعد و. يتا التعديل ينطب  على التقارير السنوية م2022يونيو  30المدفوعات المستحقة في أو قبل 
 .م2021مارس  31المالية غير المصرح ب صداريا في  القوائم، مع السماح بالتطبي  المبكر، بما في تلر م2021أبريل 

 

 ، على أي امتياز إيجار خالل الفترة الحالية وبالتالي لم تتأثر بنتا التعديل.اً ا مستأجرلم تحصل الشركة، بصفتن
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

  )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021 مارس 31في  ةالمنتهيهر الثالثة أش ةلفتر

 )ألف لاير سعودي(
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 3

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

الموجزة. تعتزم الشـــركة فيما يلي المعايير الصـــادرة والتي لم تدخل حيز التنفيت حتى تاري  إصـــدار القوائم المالية األولية 
 تطبي  المعايير التالية حالما تصبح قيد التنفيت:

 

 
 

 المعيار / التعديالت

 
 

 البيان

يسري مفعوله اعتباراً من 
الفترات التي تبدأ في أو بعد 

 التواريخ التالية 

 انظر ا يضاح أدناه  عقود التأمين   17المعيار الدولي للتقارير المالية )

 انظر ا يضاح أدناه األدوات المالية  9الدولي للتقارير المالية )المعيار 

 

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

 نظرة عامة
ا عتراف والقياس والعرض وا فصاح عن عقود التأمين، المعيار مبادئ  م ويحدد2017مايو 18 ا المعيار في صدر يت

 ".   عقود التأمين" -  4) الدولي للتقارير الماليةويحل محل المعيار 
 

يطب  المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود ا ستثمار مع مزايا المشاركة 
 عقود التأمين:  منب صدار عقود تأمين. يتطلب المعيار فصل العناصر التالية  اً ضأن تقوم المنشأة أي إضافة إلىختيارية ا 
 

 المشتقات الضمنية، في حال تحق  بعض المعايير المحددة،   1
 و عناصر ا ستثمار المحددة،  2
 تتعل  بالتأمين.   أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات    3

 

ً تساب يته العناصر بشكل منفصل وفقيجب اح والمعيار الدولي   9ار الدولي للتقارير المالية )يللمعايير تات الصلة )المع ا
 .   15للتقارير المالية )

 
 القياس 
التي يسمح للم من علينم ا ستمرار في استخدام السياسات  (4) من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية العكسعلى 

نمات  القياس المختلفة  (17) م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية2015المحاسبية ألغراض القياس القائمة قبل شنر يناير 
 التالية: 

 

 العناصر التأسيسية" التالية:"يستند النموت  العام إلى 
  
 التدفقات النقدية الواجب تحقيقنا، والتي تتكون من:   أ

 ،التقديرات المرجحة المحتملة، للتدفقات النقدية المستقبلية 

  ،التعديل التي يعكس القيمة الوقتية للمال )أي الخصم  والمخاطر المالية المرتبطة بنته التدفقات النقدية المستقبلية 

  .تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 
 

راج  حالما يامش الخدمات التعاقدية: يمثل يامش الخدمات التعاقدية الربح غير المحق  لمجموعة عقود التأمين، ويتم إد  ب
يتم تسجيل  .تقوم المنشأة بتقديم خدمات في المستقبل.   يمكن أن يكون يامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد

 أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفا يا في بداية العقد ضمن قائمة الدخل
لتشمل  إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين في نناية كل فترة تقرير مالي  ح ، يتم أو الخسائر مباشرة.

 : كل من
 

  التزام التغطية المتبقي التي يتكون من استيفا  التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية ويامش الخدمات التعاقدية
 لمجموعة عقود التأمين في تلر التاري . 

  التزام المطالبات المتكبدة التي يتم قياس  كتدفقات نقدية محققة تتعل  بخدمات سابقة تم توزيعنا على عقود التأمين
 في تلر التاري . 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

  )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021 مارس 31 في ةالمنتهيالثالثة أشهر  ةلفتر

 )ألف لاير سعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

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

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

ً يتم تعديل يامش الخدمات التعاقدية  حق بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعل  بالخدمات المستقبلية لكن   يمكن  ا
أن يكون بالسالب، وبالتالي يتم إدرا  التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن يامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح 

معدل مثل:ية بمعد ت ثابتة عند ا عتراف األولي بالعقد )الفائدة على يامش الخدمات التعاقد يتم أيًضا تراكمأو الخسارة. 
الخصم المستخدم في بداية العقد لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية . إضافة إلى تلر، يتم تحويل يامش الخدمات 

مقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود إلى وحدات التغطية التي تعكس كمية المنافع ال دية إلى الربح أو الخسارة استناداً التعاق
 المتبقية في مجموعة عقود التأمين. 

 

لينا بـ "عقود المشاركة المباشرة" . طريقة الرسوم المتغيرة يي طريقة إلزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة )يشار إ
ً يتم إعادة تقييمنا  حق العقد و يتم عمل يتا التقييم لمعرفة ما إتا كان العقد يحق  يته المعايير في بداية  . بالنسبة لنته العقود، ا
 يتم تعديل يامش الخدمات التعاقدية إضافة إلى النموت  العام لتشمل: 

 

 ة من القيمة العادلة للبنود األساسية. أالتغيرات في حصة المنش  1
 التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال والمخاطر المالية التي   تتعل  بالبنود األساسية.   2
 

إلتزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم  إضافة إلى تلر، يسمح بطريقة توزيع األقساط المبسطة من أجل قياس
ً قياس ل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو كالتغطية لموت  العام أو أن فترة يختلف بشكل جويري عن الن   ا

التدفقات النقدية المكتسبة  اً قصولي ناط المستلم عند ا عتراف األأقل. وبنته الطريقة يتم موائمة التزام التغطية المتبقي مع القس
يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات  ن   إ. إ  للتطبي  من أجل قياس المطالبات المتكبدة النموت  العام قابالً  يبقىمن التأمين. 

وتأثير المخاطر المالية في حال أن التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعنا / استالمنا خالل  النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد
 سنة واحدة أو أقل من تاري  المطالبات التي يتم تكبديا. 

 
 تاريخ السريان 

في المعيار  9وتأجيل اإلعفا  الم قت للمعيار الدولي للتقارير المالية  17الفعلي للمعيار الدولي للتقارير المالية التاري  إن 
ً ، يو حالي4الدولي للتقارير المالية  ً . يُسمح بالتطبي  المبكر إتا تم أيضم2023يناير  1 ا تطبي  المعيار الدولي للتقارير المالية  ا

األدوات المالية. تنوي الشركة تطبي  المعيار في  - 9ود مع العمال  والمعيار الدولي للتقارير المالية اإليرادات من العق - 15
 ت.ينفدخول  حيز التتاري  

 
 التحول

جب على ن  في حال كان التطبي  بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجٍد، يإإ   ،يجب تطبي  المعيار بأثر رجعي
 :اختيارالمنشأة عندئت 

 ؛ أوطريقة التطبي  المعدلة بأثر رجعي 

  .طريقة القيمة العادلة 
 

 العرض واالفصاح 
 .تتوقع الشركة أن ي دي المعيار الجديد إلى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين مع التعديالت على العرض واإلفصاح
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 سعودية( )شركة مساهمة
 

  )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021 مارس 31الثالثة أشهر المنتهيتين في  ةلفتر

 )ألف لاير سعودي(
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

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

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

 التأثير
والتي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجرا ات   17)الشركة حالياً في مرحلة تصميم تنفيت المعيار الدولي للتقارير المالية 

وتقييم مفصل لمتطلبات   17)للتقارير المالية جديدة لألعمال بما في تلر أي تطويرات للنظام مطلوبة بموجب المعيار الدولي 
 العمل. فيما يلي المجا ت الرئيسية قيد التصميم وحالة التقدم التي أحرزت  الشركة:
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 ملخص التأثير مجال التأثير
 

 التأثير المالي
قامت الشركة   17)من تطبي  المعيار الدولي للتقرير المالي  2خالل األثر المالي التي تم تنفيته كجز  من المرحلة 

بتقييم األثر المالي لتطبي  وتنفيت المعيار وخلصت إلى أن التأثير على تطبي  المعيار غير جويري ألن جميع المحفظة 
 .م يلة لنموت  قياس طريقة توزيع األقساط المبسطة

نفتت الشركة عملية قياس   2على متطلبات بيانات إضافية. خالل المرحلة   17)يشتمل المعيار الدولي للتقرير المالية  تأثير البيانات
 .3مرجعية مفصلة وحددت البيانات المطلوبة للمعيار وتوصلت إلى قاموس البيانات المطلوب بموجب المرحلة 

أنظمة تقنية 
 المعلومات

 تجاربالمعيار، وكجز  من  تطبي نظام تكنولوجيا معلومات جديد مطور من شأن  تسنيل  ادخالتعمل الشركة على 
 .”Green 13“ ةمقدم خدمبالشركة  استعانتالنظام، 

التأثير على 
إعادة  إتفاقيات

 التأمين

تم إجرا  تقييم مفصل أيضاً على ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بالشركة وخلص إلى أن جميع ترتيبات إعادة التأمين  
على المنتجات  طريقة توزيع األقساط، وقد اختارت الشركة تطبي  طريقة توزيع األقساطم يلة للحصول على 

 الم يلة.

 
 

التأثير على 
السياسات 
واألنظمة 
 الرقابية

 تعمل الشركة على تحديث السياسات واإلجرا ات المحاسبية والمالية لتغطية المتطلبات الجديدة واإلضافية التالية: 
 التفكير • 
 مستوى التجميع• 
 نمات  القياس • 
 مننجيات تعديل المخاطر • 
 متطلبات العرض واإلفصاح الجديدة• 
للتأكد من أن القوائم المالية متوافقة مع المعيار الدولي للتقرير يو الدليل المعدل التي ستتبع  اإلدارة المالية إن 

 في تاري  السريان.  17)المالي 
 

 الموارد البشرية
، كما  17الدولي للتقرير المالي ) بتعيين موظفين م يلين بشكل مناسب لدينم فنم شامل للمعيارستقوم الشركة أيضاً 

 ستوفر دورات تدريبية للموظفين الحاليين.

 
 
 
 

 التطبي خطة 

 الحوكمة والرقابة
والتي يتضمن إنشا  لجنة توجينية   17)وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 .أصحاب المصلحة معاألدوار والمس وليات  التطبي  وتوزيعللرقابة لرصد التقدم المحرز في 
 اإلطار التشغيلي

 صممت الشركة الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تضمنت: 
 وضع سياسة بيانات شاملة وقاموس بيانات. • 
ووضع اللمسات األخيرة على   17الدولي للتقرير المالي ) معياراللمتطلبات  "Green 13 الخدمة" مقدمإعداد • 

ً التصاميم لألنظمة جنب  إلى جنب مع خطط التنفيت والتكامل.  ا
 .  17)ا نتنا  من العمليات الرئيسية المختلفة الالزمة لالنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية • 
 إن وجدت. ،للموارد الجديدة المطلوبةإجرا  تقييم • 

 اإلطار الفني والمالي
أكملت الشركة أوراق سياسات مختلفة تشمل العديد من المسائل الفنية والمالية بعد ا نتنا  من قرارات السياسة 

و ت الالزمة . وقد تم اتخات قرارات السياسة بعد المدا 17)المطلوبة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
تمت الموافقة على غالبية أوراق السياسة من قبل اللجنة التوجينية لمشروع المعيار  ،اً أصحاب المصلحة. حالي بين

 التابعة للشركة.  17)الدولي إلعداد التقارير المالية 
 خطة المراجعة

لم يتم ا نتنا  بعد من مراجعة المراجع  ،. ومع تلرالتطبي للفترات ا نتقالية وما بعد  المراجعةأننت الشركة خطة 
 الخارجي لخطة التأكيد.



 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021 مارس 31في  ةالمنتهيالثالثة أشهر ة لفتر

 )ألف لاير سعودي(
 

 الهامة )تتمة(السياسات المحاسبية  -3

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

 األدوات المالية  - (9)المعيار الدولي للتقرير المالي 
. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة  39)م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي 2014يوليو  24صدر يتا المعيار في 

 :باألدوات المالية
 

  التصنيف والقياس
طريقة واحدة لتحديد ما إتا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة   9)يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة 
 :تحق  كالً ما يلي إتا

  

  مال يدف  ا حتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وتم ا حتفاظ باألصل في نموت  أع . 1
 ت دي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواري  محددة الى الحصول على تدفقات نقدية تمثل مدفوعات المبلغ األصلي . 2

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
 

ل الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خال
 :في حال استيفا  الشرطين التاليين ،الربح أو الخسارة عند البيع

 

موجودات  ا حتفاظ باألصل في نموت  أعمال يدف  ا حتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولبيع. 1
  مالية. و

ً تدفقات النقدية تمثل مدفوعات المبلغ األصلي وتعتبر أيضالشروط التعاقدية لل. 2  فائدة على أصل المبلغ القائم.  ا
 

يتم قياس األصول التي   تفي بأي من يته الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى تلر، وعند 
أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إتا كان من  لتحديدخيار ا عتراف المبدئي، يمكن للشركة استخدام ال

  .شأن  استبعاد أو تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جويري
 

 ً إجرا  اختيار   رجعة في  لعرض التغييرات  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بنا للمتاجرة، يمكن للشركة أيضا
والخسائر المحققة ، ويتم ا عتراف بتوزيعات  األرباح)بما في تلر  الالحقة في القيمة العادلة لألدوات في الدخل الشامل اآلخر

 .األرباح في األرباح أو الخسائر
 

يمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ف ن مقدار التغير باإلضافة إلى تلر، بالنسبة لاللتزامات المالية التي تم تحديديا بالق
في القيمة العادلة لاللتزام المالي العائد إلى التغييرات في مخاطر ا ئتمان لتلر ا لتزامات يتم ا عتراف ب  في الدخل الشامل 

الدخل الشامل اآلخر الى حالة عدم  اآلخر، ما لم ي دي ا عتراف بآثار التغييرات في مخاطر ا ئتمان الخاصة با لتزام في
 تطاب  محاسبي في األرباح أو الخسائر.

 

 في القيمة الهبوط
خسائر ا ئتمان المتوقعة، مقارنة بخسائر ا ئتمان   9)القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  يبوطيعكس نموت  

، 9الضروري، بموجب نموت  المعيار الدولي للتقرير المالي . لم يعد من  39)المتكبدة بموجب المعيار المحاسبي الدولي 
ً تقوم الشركة دائم ،وبد ً من تلر حدوث حدث ائتماني قبل ا عتراف بخسائر ا ئتمان. بحساب الخسائر ا ئتمانية المتوقعة  ا

تاري  كل تقرير لتعكس التغيرات  والتغيرات في تلر الخسائر ا ئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ خسائر ا ئتمان المتوقعة في
 .في مخاطر ا ئتمان منت ا عتراف األولي

 

 التحوط  ةمحاسب
  متطلبات جديده لمحاسنبة التحوط كي تتماشنى محاسنبة التحوط بشنكل أقرب مع إدارة 9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

سب  التحوط. تنطب  التعديالت المخاطر. تعمل المتطلبات على تأسيس مننج يقوم بشكل أكبر على  مبادئ النموت  العام لمحا
على كامل محاسبة التحوط مع استثنا  تحوطات القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة ) التي يشار الينا  بـنننننن "التحوطات الكلية 

ً  . فيما يتعل  بتحوطات القيمة العادلة، قد تسننننتمر المنشننننأة بتطبي  متطلبات محاسنننن للقيمة العادلة" في معيار  بة التحوط حاليا
مجلس معايير المحاسبة الدولي يعالج حاليا محاسبة لكون م استخدام يتا ا ستثنا  بشكل كبير نظرا ت . 39المحاسبة الدولي )

 التحوط الكلية كمشروع منفصل.
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

  )تتمة( -األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021 مارس 31في  ةالمنتهيالثالثة أشهر  ةلفتر

 )ألف لاير سعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

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

 األدوات المالية )تتمة(  - 9المعيار الدولي للتقرير المالي   
 

 تاريخ السريان 
  "عقود 4م. إ  أن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )2018يناير  1  9تاري  سريان المعيار الدولي )كان 

  "عقود 4  "األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقرير المالي ) 9تطبي  المعيار الدولي للتقرير المالي )تم  : التامين"
  القائم بالسماح للمنشآت  ب صدار عقود 4م، والتعديالت على المعيار المالي )2016سبتمبر  12التامين" التي صدرت في 

  9  للتخفيف من بعض آثار تطبي  المعيار الدولي للتقرير المالي )4التامين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )
الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز   "عقود التامين" 17قبل ان يدخل المعيار الدولي للتقرير المالي الجديد )

 تقدم التعديالت خيارين بديلين ويما:  التنفيت.
 
  :  حتى9تطبي  اعفا  م قت للمعيار الدولي للتقرير المالي ) -1

 
 تاري  سريان معيار التأمين الجديد أو   أ
 
التاري . يقترح مجلس المعايير المحاسبية م او بعد يتا 2023يناير  1السنوي التي تبدأ في  فترات التقرير المالي  ب

  9  والمعيار الدولي للتقرير المالي )17الدولي تمديد ا عفا  الم قت لتاري  سريان المعيار الدولي للتقرير المالي )
م. ينار حاجة إلفصاحات إضافية تتعل  بالموجودات 2023يناير  1  إلى 4في المعيار الدولي للتقرير المالي )

مين ولم تطب  أخالل فترة التأجيل. ان يتا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتنا بشكل دائم بالت المالية
ً 9المعيار الدولي للتقارير المالية )  :وأ.   سابقا

 
ات استبعاد تأثيرات بعض الفروق يتم ، بالنسبة للموجودات المالية المحددة، 9تطبي  المعيار الدولي للتقرير المالي ) -2

المحاسبية التي تظنر قبل تطبي  معيار عقود التامين الجديد من الربح او الخسارة. خالل الفترة األولية توجد حاجة 
 إلفصاحات إضافية.

  
 :م2017يناير  1فصل في بداية قامت الشركة بتنفيت تقييم م

  )بما في 4مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )  1
 .القيمة الدفترية لجميع مطلوباتناتلر عناصر الودائع أو المشتقات الضمنية التي   ترتبط بعقود التأمين  مع مجموع 

مين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتنا. ألشركة التي ترتبط بالتاإجمالي القيمة الدفترية لمطلوبات  ةمقارن  2
إلى يته التقييمات استطاعت الشركة تحديد أننا م يل  لإلعفا  الم قت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبي   اً استناد

فصاحات المطلوبة التنفيت. ان اإل تامين الجديد حيز  حتى تاري  دخول معيار عقود ال9المعيار الدولي للتقرير المالي )
 والتي تتعل  بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ضمن القوائم المالية للشركة.

 
 تقييم االثر

القوائم المالية إعتباراً من تاري  نشر يته ،  9)المعيار الدولي للتقرير المالي  حالياً بتقييم أثر تطبي  وتنفيتالشركة  تقوم
 تأثر التصنيفالموجزة، لم يتم بعد تقييم األثر المالي لتطبي  المعيار بشكل كامل من قبل الشركة. تتوقع الشركة األولية 

صدد إجرا  ب  حيث أن الشركة   زالت 9والقياس للموجودات المالية نتيجة لتطبي  المعيار الدولي للتقرير المالي )
 مراجعة مفصلة.
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 التعاونيشركة سالمة للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

  )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021 مارس 31في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر

 )ألف لاير سعودي(
 

 
 وودائع ألجلحكمه  في النقد وما - 4

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

 عمليات التأمين 

م2020ديسمبر  31      م2021 مارس 31   

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

 47,892  73,390 نقد لدى البنور وفي الصندوق 

 
 

 عمليات المساهمين 

م2020ديسمبر  31      م2021 مارس 31   

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

نقد لدى البنور   102,295  111,354 

 159,246  175,685 اإلجمالي

 
 

 ودائع ألجل  

 عمليات التأمين 

م2020ديسمبر  31      م2021 مارس 31   

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

 148,318  97,955 ودائع ألجل 

 

 
إن الودائع ألجل محتفظ بنا في البنور التجارية باللاير السعودي وتستح  عمولة بسعر السوق السائد. الودائع ألجل لنا 

القيمة الدفترية لنته الودائع ألجل بشكل معقول  إن استحقاق محدد يزيد عن ثالثة أشنر وأقل من اثني عشر شنر.تاري  
 يي القيم العادلة في تاري  التقرير.
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

  )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م1202 مارس 31 في  ةالثالثة أشهر المنتهية لفتر

 )ألف لاير سعودي(
 

 
 ، صافي معيدي تأمين مدينةذمم أقساط تأمين و - 5

  يلي:  مام تتكونأن أقساط التأمين المدينة 

 م2020ديسمبر  31      م2021 مارس 31 

 )مراجعة   )غير مراجعة(    

 74,563  81,181 حملة وثائ  التأمين 

 3,701  7,714 مستح  من معيدي التأمين

 88,895  78,264 

 (37,368)  (38,173) مخصص ديون مشكور في تحصيلنا   

، صافي وذمم معيدي تأمين مدينةأقساط تأمين   50,722  40,896 

 
 نت الحركة في مخصص الديون المشكور في تحصيلنا خالل الفترة / السنة كما يلي:كا

م2020ديسمبر  31      م2021 مارس 31   

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

 37,130  37,368 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 238  805 مخصص المكون خالل الفترة / السنة ال

 37,368  38,173 الرصيد في نناية الفترة / السنة
 
 

 استثمارات  - 6

  تم تصنيف ا ستثمارات كما يلي:  

 التأمينعمليات  

 م2020ديسمبر  31  م2021 مارس 31 

 )مراجعة   )غير مراجعة(    

أ -6) استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   99,332  103,021 

 10,000  10,000   -6) استثمارات محتفظ بنا حتى تاري  ا ستحقاق

عمليات التأمين  - اإلجمالي  109,332  113,021 

 

 المساهمينعمليات  

 م2020ديسمبر  31  م2021 مارس 31 

 )مراجعة   )غير مراجعة(    

أ -6) استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  53,238  48,947 

ب -6)استثمارات متاحة للبيع   1,923  1,923 

 4,983  54,983   -6)استثمارات محتفظ بنا حتى تاري  ا ستحقاق 

عمليات المسايمين  - اإلجمالي  110,144  55,853 

 168,874  219,476 اإلجمالي 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

  )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م 2021 مارس 31في  ةالثالثة أشهر المنتهية لفتر

 )ألف لاير سعودي(

 
 استثمارات )تتمة(  -6

 أ( استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما يلي:  مصنفةالحركة في استثمارات 
 

التأمين عمليات    
م2020ديسمبر  31      م2021 مارس 31   

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   103,021  25,926 
 81,931  - مشتريات خالل الفترة / السنة  
  4,644)  (3,750) استبعادات خالل الفترة / السنة 

 99,271  103,213 
  192)  61 التغيرات في القيمة العادلة   

الننائيالرصيد   99,332  103,021 

 
مصدر القيمة  

 العادلة
م2020ديسمبر  31     م2021مارس  31   

 )مراجعة   مراجعة( )غير   

 31,661  32,565 متداولة إستثمارات في أوراق مالية

 وحدات في صنادي  صكور محلية 
صافي قيمة 

 54,224 )**  األصول
 

55,068 

 أوراق مالية محتفظ بنا في إدارة محافظ محلية*
صافي قيمة 

 12,543 )**  األصول
 

16,292 

  99,332  103,021 
  

 عمليات المساهمين   
م2020ديسمبر  31      م2021 مارس 31   
 )مراجعة   )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   48,947  53,562 
خالل الفترة / السنة  اضافات  1,350  - 

 (8,427)  (717) استبعادات خالل الفترة / السنة 

 49,580  45,135 
 3,812  3,658 التغيرات في القيمة العادلة 

الننائيالرصيد   53,238  48,947 
 

مصدر القيمة  
 العادلة

م2020ديسمبر  31      م2021 مارس 31  
 )مراجعة   )غير مراجعة( 

 وحدات في صنادي  العقار المحلية
صافي قيمة 
 10,041 األصول**

 
10,041 

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

 
15,705 

 23,201  27,492 متداولة أسنم عادية محتفظ بنا في إدارة محافظ محلية* 

 48,947  53,238  اإلجمالي 
 

 * تدار وفقاً لتقدير م سسة مالية محلية منظمة )"إدارة المحافظ الخاصة" .

 ** صافي قيمة األصول: صافي قيمة األصول كما أعلن مدير األصول.
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 سالمة للتأمين التعاونيشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

  )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021 مارس 31في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 استثمارات )تتمة( -6

 استثمارات متاحة للبيع ب(       

 االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:  رصيد الحركة في 
 

 عمليات المساهمين   

م2020ديسمبر  31      م2021 مارس 31   

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   1,923  1,923 

الننائيالرصيد   1,923  1,923 

 
: م2020ديسمبر  31لاير سعودي ) ألف 1,923تبلغ القيمة الدفترية لألوراق المالية المتاحة للبيع الغير مدرجة  -

الوصول إلى قيمتنا العادلة بشكل يعتمد علي  وعدم وجود  لعدم إمكانيةألف لاير سعودي  تم تقييمنا بالتكلفة  1,923
 اسواق يتم تداول ا دوات المالية المماثلة لنا.

 
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقج( 

 الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي: 
 

 عمليات التأمين   

م2020ديسمبر  31      م2021 مارس 31   

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   10,000  18,530 

/ السنة خالل الفترة اإلستبعادات  -  (8,530) 

النهائيالرصيد   10,000  10,000 

 
 المساهمينعمليات  

م2020ديسمبر  31      م2021 مارس 31   

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   4,983  18,449 

 -  50,000 المشتريات خالل الفترة / السنة

خالل الفترة / السنة  اإلستبعادات  -  (13,466) 

النهائيالرصيد   54,983  4,983 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

18/36 



 

 للتأمين التعاونيشركة سالمة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )ألف لاير سعودي(
 

 
 ات الفنية ياالحتياط -7

 ات يصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط 7-1

 : يلي مامات يصافي المطالبات تحت التسوية وا حتياط يتكون
 

م2020ديسمبر  31     م2021مارس  31    

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

تحت التسويةإجمالي المطالبات   55,198  56,863 

القابلة للتحق  من الخردة والتعويض ناقصاً: القيمة  (27,527)  (29,109  

 27,754  27,671 المطالبات تحت التسوية

 121,706  107,497 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عننا 

 3,096  7,259 احتياطيات فنية أخرى 

 142,427  152,556 

    يخصم: 

 (20,910)  (15,240) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  -

 (11,782)  (10,689) حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عننا  -

 (25,929)  (32,692) 

 119,864  116,498 صافي المطالبات تحت التسوية وا حتياطيات 

 
 الحركة في األقساط غير المكتسبة  7-2

 تي: األقساط غير المكتسبة كاآلفي  الحركة 

 الثالثة أشهر المنتهية في  31 مارس 2021م 

(مراجعة)غير      

التأمينمعيدي  اإلجمالي    صافي 

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

 107,887 (10,349) 118,236 األقساط المكتتبة خالل الفترة 

 (101,352) 7,798 (109,150) األقساط المكتسبة خالل الفترة 

 201,567 (25,821) 227,388 الرصيد في نناية الفترة 

 

 السنة المنتنية في 31 ديسمبر 2020م      

  )مراجعة   

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي  

 207,820 (21,858) 229,678 الرصيد في بداية السنة 

 359,964 (67,659) 427,623 األقساط المكتتبة خالل السنة

 (372,752) 66,247 (438,999) األقساط المكتسبة خالل السنة 

 195,032 (23,270) 218,302 الرصيد في نناية السنة 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 خرىأ وموجودات اً مصاريف مدفوعة مقدم -8

 ينتأمعمليات ال 

 م2020ديسمبر  31      م2021 مارس 31 

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

 2,115  1,630 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 2,728  2,780 سلف موظفين

 300  300 ودائع

 178  - عمولة مستحقة

 36,726  21,443 أرصدة مدينة أخرى*

 26,153  42,047 

 
 عمليات المساهمين 

 م2020ديسمبر  31  م2021 مارس 31 

 )مراجعة   )غير مراجعة(    

 185  228 خرىأرصدة مدينة أ

 42,232  26,381 اإلجمالي

 

حسب إفادة اإلدارة، قامت الشركة التي طورت نظام المحاسبة ب عداد المعامالت المالية في نظام ساب من خالل نظام )*  
حيث تتم معالجة جميع العمليات تلقائياً وإغالقنا في حسابات وسيطة من خالل النظام  تكوين ا عمال المركزية اآللي ،

على الفور. لم تتمكن اإلدارة من تحديد تفاصيل يته المعامالت وسبب تراكمنا في الحسابات الوسيطة بسبب عدم اكتمال 
فات والمعامالت القائمة. وقامت اإلدارة التسجيل في دفتر األستات وعدم وجود البيانات التي توضح تفاصيل يته ا ختال

بالرفع إلى الشركة المطورة وعقد اجتماع مع ممثلنا في المملكة العربية السعودية لتزويد إدارة الشركة بالتفاصيل واألسباب 
ة أن القوائم الكامنة ورا  يته ا ختالفات في النظام والتي أدت إلى وجود يته المبالغ المتراكمة في النظام. تعتقد اإلدار

، م2021المالية قد تم إعداديا على افتراض ا ستمرارية وسيتم حل المسائل الفنية والبرمجية خالل الربع الثاني من عام 
 .بناً  على تقييم اإلدارة

 
 

 الوديعة النظامية  -9

م2021مارس  31    م2020ديسمبر  31  

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

 37,500  37,500 الوديعة النظامية 

 37,500  37,500 

 

من رأس المال المدفوع ٪ 15لدى الشركة وديعة نظامية تعادل لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية وفقاً 
 البنر المركزيمليون لاير سعودي  لدى بنر حدده  37,5: م2020ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  37,5البالغة 

 مليون لاير سعودي  3,7 مبلغالسعودي  المركزي لبنرلمستحقة على الوديعة النظامية العمولة بلغت الالسعودي. 
البنر مليون لاير سعودي  وإن يته الوديعة النظامية غير متاحة للسحب بدون موافقة من  3,7: م2020ديسمبر  31)

  السعودي. المركزي
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 سعودية()شركة مساهمة 

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )ألف لاير سعودي(
 

 المستحقة والمطلوبات األخرى مصاريفال -10
م2020ديسمبر  31      م2021 مارس 31   
 )مراجعة   )غير مراجعة( 

 6,704  2,787 مصاريف مستحقة
وسطا  ووكال  تأمينمستحقة ل مبالغ  12,598  11,298 

 12,363  34,742 *خرىموردون آخرون ومطلوبات أ

 50,127  30,365 
 

حسب إفادة اإلدارة، قامت الشركة التي طورت نظام المحاسبة ب عداد المعامالت المالية في نظام ساب من خالل نظام )*  
حيث تتم معالجة جميع العمليات تلقائياً وإغالقنا في حسابات وسيطة من خالل النظام  تكوين ا عمال المركزية اآللي ،

على الفور. لم تتمكن اإلدارة من تحديد تفاصيل يته المعامالت وسبب تراكمنا في الحسابات الوسيطة بسبب عدم اكتمال 
فات والمعامالت القائمة. وقامت اإلدارة التسجيل في دفتر األستات وعدم وجود البيانات التي توضح تفاصيل يته ا ختال

بالرفع إلى الشركة المطورة وعقد اجتماع مع ممثلنا في المملكة العربية السعودية لتزويد إدارة الشركة بالتفاصيل واألسباب 
ة أن القوائم الكامنة ورا  يته ا ختالفات في النظام والتي أدت إلى وجود يته المبالغ المتراكمة في النظام. تعتقد اإلدار

، م2021المالية قد تم إعداديا على افتراض ا ستمرارية وسيتم حل المسائل الفنية والبرمجية خالل الربع الثاني من عام 
 .بناً  على تقييم اإلدارة

 
 التعهدات واإللتزامات المحتملة  -11

 : تياآل تتكون من التعندات واإللتزامات المحتملةإن   أ
م2020ديسمبر  31     م2021مارس  31    
 )مراجعة   )غير مراجعة( 

 700  700 خطابات الضمان لصالح عمال  غير حكوميين
والضريبة والجماررلزكاة اخطابات الضمان لصالح ييئة   9,500  9,500 

 10,200  10,200 
 

تدخل الشركة في عقود تأمين وتخضع إلجرا ات قانونية في سياق العمل العادي. في حين أن  من غير العملي التنب  أو   ب
  تعتقد اإلدارة أن أي إجرا ات من يتا القبيل )بما  ،القائمة والمحتملةتحديد النتائج الننائية لجميع اإلجرا ات القانونية 

ومع تلر، قامت اإلدارة ، على نتائجنا المالية جويرياري  التقرير سيكون لنا تأثير   قيد التنفيت في تالقضايافي تلر 
 .التزامات محتملةبتكوين مخصصات لتغطية أي 

لاير سعودي   مليون 0,7: م2020لاير سعودي ) مليون 0,7قدمت بنور الشركة ضمانات للعمال  غير الحكوميين بقيمة    
مليون لاير سعودي  9,5بمبلغ  والضريبة والجماررلزكاة انيئة لكما قدمت ضمان فيما يتعل  بالتأمين على السيارات 

 .م2012م إلى 2008للسنوات  ويمليون لاير سعودي  فيما يتعل  بالتقييم الزك 9,5: م2020)
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -12

في  لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركينالقيمة العادلة يي القيمة التي سوف يتم استالمنا من بيع أصل أو دفعنا 
         ملة تتم بأحد األمرين التاليين:السوق في تاري  القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعا

 في السوق الرئيسي التي يمكن الوصول إلي  للموجودات والمطلوبات، أو  -
 للموجودات و المطلوبات. صولكثر مالئم  للو، في السوق األفي غياب السوق الرئيسي  -

 

 .الموجزة القوائم المالية األوليةإن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بنا   تختلف جويرياً عن قيمتنا الدفترية بنته 
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عننا:تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد 

أو ما يطابقنا التي يمكن للشننركة الوصننول إلينا في تاري   المسننتوى األول: األسننعار المتداولة في سننوق نشننط لنفس األداة
 ;القياس 

 

ليب تقييم أخرى تحدد المسننتوى الثاني: األسننعار المتداولة في األسننواق المالية النشننطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أسننا
   كافة مدخالتنا النامة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة، و 

 المستوى الثالث: أساليب التقييم التي لم تحدد أي من مدخالتنا النامة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة.  
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )ألف لاير سعودي(
 

   القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  -12
 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة (أ
يوضننننح الجدول التالي القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية، بما في تلر مسننننتوياتنا في التسننننلسننننل 
النرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسنننننننة بالقيمة العادلة.   تتضنننننننمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية 

 بالقيمة العادلة إتا كانت القيمة الدفترية تقريبا معقولة للقيمة العادلة.    والمطلوبات المالية غير المقاسة
       

 القيمة العادلة عمليات التأمين 

 
 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

      )غير مراجعة( م2021مارس  31 

     الية يتم قياسها بالقيمة العادلةموجودات م

 99,332 66,767 - 32,565 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 32,565 - 66,767 99,332 

     

 القيمة العادلة  عمليات التأمين 

 
 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

      )مراجعة  م2020ديسمبر  31

     بالقيمة العادلةالية يتم قياسنا موجودات م

 103,021 71,360 - 31,661 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 31,661 - 71,360 103,021 

 
 القيمة العادلة عمليات المساهمين  

 
 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

      )غير مراجعة( م2021مارس  31 

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة

 53,238 25,746 - 27,492 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   

 27,492 - 25,746 53,238 

 القيمة العادلة  عمليات المسايمين 

 
 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

      )مراجعة م 2020ديسمبر  31

     موجودات مالية يتم قياسنا بالقيمة العادلة

 48,947 25,746 - 23,201 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   -

 23,201 - 25,746 48,947 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة( -األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 القطاعات التشغيلية  -13

الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتنا بانتظام من قبل مجلس إدارة  يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير

 التشغيلي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائنا.الشركة لوظيفتنا كصانع القرار 

 

التي يتم تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية 

ت ومطلوبات القطاعات من في قائمة الدخل. تتكون موجوداالتي لمجلس إدارة الشركة بطريقة تتواف  مع تلر  عمل تقريريا

 الموجودات والمطلوبات التشغيلية.

 

 .م2020ديسمبر  31لم تطرأ أي تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألرباح أو خسائر القطاعات منت 

 

 المدينة معيدي التأمينتمم و أقساط التأمينصافي ، جلألقصيرة ا  تتضمن موجودات القطاعات النقد وما في حكم ، ودائع 

تات عالقة، ا ستثمارات والممتلكات  ة، المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى، والمبالغ المستحقة من جنبالصافي

  تتضمن مطلوبات القطاعات، مطالبات حملة الوثائ ، تمم راجنا ضمن الموجودات غير الموزعة. والمعدات. وبالتالي تم إد

. وبالتالي تم إدراجنم ضمن المطلوبات التزامات منافع الموظفينو خرى،أبات ريف مستحقة ومطلوالتأمين، مصا لمعيديدائنة 

 غير الموزعة.

 

ويتم مراقبتنا على التشغيلي للقطاعات تات صلة   يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة الى صانع القرار 

 أساس مركزي.

 

المقدمة إلى مجلس إدارة الشنننننننركة للقطاعات التي يتم تقريريا عن مجموع الموجودات  إن معلومات قطاعات التشنننننننغيل

الدخل مجموع إيراداتنا ومصننناريفنا وصنننافي و ،م2020ديسنننمبر  31و  م2021مارس  31 في كما والمطلوبات للشنننركة 

 كما يلي:لفترة الثالثة أشنر المنتنية 
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 للتأمين التعاونيشركة سالمة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -13
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()غير مراجعة م2021 مارس 31كما في    

   عمليات التأمين  
 

 تأمين طبي
تأمين 
 أخرى مركبات

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 إجمالي المساهمين

       الموجودات 
حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 25,821 - 25,821 8,321 17,500 - المكتسبة
مطالبات الحصة معيدي التأمين من 

 15,240 - 15,240 15,819 (579) - تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 10,689 - 10,689 2,412 7,233 1,044 المتكبدة غير المبلغ عننا
 24,285 - 24,285 2,264 17,491 4,530 تكاليف إقتنا  وثائ  تأمين م جلة

 642,912 253,873 389,039    موجودات غير موزعة
 718,947 253,873 465,074    إجمالي الموجودات 

       المطلوبات
 227,388 - 227,388 18,384 167,758 41,246 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 3,999 - 3,999 2,077 1,922 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة
 27,671 - 27,671 21,320 (2,790) 9,141 مطالبات تحت التسوية
مبلغ عننامطالبات متكبدة غير   11,722 92,252 3,523 107,497 - 107,497 
 7,259 - 7,259 567 3,634 3,058 احتياطيات فنية أخرى 

 137,715 31,374 106,341    مطلوبات وفائض غير موزعة 

جمالي المطلوباتإ     480,155 31,374 511,529 

       
       حقوق المساهمين

 250,000 250,000 -    رأس المال 
نظامي ي حتياطإ     - 5,003 5,003 

 (47,533) (47,533) -    خسائر متراكمة

 207,470 207,470 -    إجمالي حقوق المساهمين  

إحتياطي إعادة قياس إلتزامات المنافع 
 المحددة المتعلقة بعمليات التأمين

   
(52) - (52) 

 207,418 207,470 (52)    إجمالي حقوق الملكية

 718,947 238,844 480,103    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 



 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )ألف لاير سعودي(
 

 
 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -13
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)مراجعة  م2020ديسمبر  31كما في    

   عمليات التأمين  
 

 تأمين طبي
تأمين 
 أخرى مركبات

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 إجمالي المسايمين

لموجودات ا        
حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 23,270 - 23,270 7,295 15,975 - المكتسبة

مطالبات الحصة معيدي التأمين من 
 20,910 - 20,910 22,436 (1,526) - تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
المبلغ عنناالمتكبدة غير   1,348 7,783 2,651 11,782 - 11,782 

 21,020 - 21,020 1,897 14,120 5,003 تكاليف إقتنا  وثائ  تأمين م جلة
 634,350 208,560 425,790    موجودات غير موزعة

 711,332 208,560 502,772    إجمالي الموجودات
       

       المطلوبات
 218,302 - 218,302 14,610 159,757 43,935 أقساط تأمين غير مكتسبة

 3,733 - 3,733 1,897 1,836 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة
 27,754 - 27,754 30,014 (11,167) 8,907 مطالبات تحت التسوية

 121,706 - 121,706 3,246 100,402 18,058 مطالبات متكبدة غير مبلغ عننا
 3,096 - 3,096 456 2,370 270 احتياطيات فنية أخرى

 130,495 34,799 95,696    مطلوبات وفائض غير موزعة

 505,086 34,799 470,287    إجمالي المطلوبات 
       

       حقوق المساهمين
 250,000 250,000 -    رأس المال 

 5,003 5,003 -    ا حتياطي النظامي 
 (48,705) (48,705) -    خسائر متراكمة

 206,298 206,298 -    إجمالي حقوق المساهمين
       

إحتياطي إعادة قياس إلتزامات المنافع 
 (52) - (52)    المحددة المتعلقة بعمليات التأمين

 206,246 206,298 (52)    إجمالي حقوق الملكية

 711,332 241,097 470,235    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )ألف لاير سعودي(
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -31
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31 مارس 2021م )غير مراجعة( 
 إجمالي أخرى تأمين مركبات تأمين طبي 

     إيرادات
 78,807 1,453 77,354 - فردي
 10,508 3,929 1,865 4,714 كبير

 10,394 1,816 7,221 1,357 متوسط
 5,973 1,768 2,171 2,034 صغير

 12,554 292 590 11,672 متنايية الصغر 
 118,236 9,258 89,201 19,777 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
     أقساط إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - - (302) (302) 
أجنبي  -  - (8,891) (4,451) (13,342) 
 - (8,891) (4,753) (13,644) 

فائض الخسارة مصاريف      
محلي -  113 105 (65) 153 
أجنبي  -  1,396 1,991 (245) 3,142 
 1,509 2,096 (310) 3,295 

 107,887 4,195 82,406 21,286 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (6,535) (2,747) (6,477)  2,689 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 101,352 1,448 75,929 23,975 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 2,114 1,178 936 - عمو ت إعادة التأمين 
 66 - 66 - إيرادات اكتتاب أخرى

 103,532 2,626 76,931 23,975 مجموع اإليرادات 
     

     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 80,479 741 62,137 17,601 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (7,168) (614) (5,563) (991) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 73,311 127 56,574 16,610 صافي المطالبات المدفوعة 

 5,587 (2,076) 7,429 234 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 
 (13,116) 515  (7,600) (6,031) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عننا، صافي 

 65,782 (1,434) 56,403 10,813 صافي المطالبات المتكبدة
أخرىفنية التغير في احتياطيات   4,163 - - 4,163 

 6,103 781 3,510 1,812 تكاليف إقتنا  وثائ  تأمين  
 8,564 74 8,515 (25) مصاريف اكتتاب أخرى

 84,612 (579) 68,428 16,763 إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 18,920 3,205 8,503 7,212 صافي دخل االكتتاب

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (805)    ديون مشكور في تحصيلنا
 (20,252)    مصاريف عمومية وإدارية 

 1,061    ايرادات ا ستثمارات
 3,719    أرباح غير محققة من ا ستثمارات

 29    ايرادات أخرى

 (16,248)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى

 2,672    صافي دخل الفترة قبل الزكاة
 (1,500)    الزكاة 

 1,172    صافي دخل الفترة
 -    صافي دخل الفترة العائد إلى عمليات التأمين 

المساهمين عمليات صافي دخل الفترة العائد إلى      1,172 



 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -القوائم المالية األولية الموجزة إيضاحات حول 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )ألف لاير سعودي(
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -31
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 )غير مراجعة( م 2020مارس  31 المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة 
 

 تأمين طبي إيرادات
تأمين 
 إجمالي أخرى مركبات

 50,196 921 49,275 - فردي
 6,877 1,634 2,910 2,333 كبير

 7,613 2,051 2,435 3,127 متوسط
 10,033 1,306 2,015 6,712 صغير

 11,079 244 1,919 8,916 متنايية الصغر 

 85,798 6,156 58,554 21,088 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
     أقساط إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - - (236) (236) 
أجنبي  -  - (5,851) (3,408) (9,259) 
 - (5,851) (3,644) (9,495) 

فائض الخسارة مصاريف      

محلي -  - - - - 
أجنبي  -  (1,300) (1,409) (312) (3,021) 
 (1,300) (1,409) (312) (3,021) 

 73,282 2,200 51,294 19,788 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
  24,254 (977)  14,949 10,282 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 97,536 1,223 66,243 30,070 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 2,804 778 2,026 - عمو ت إعادة التأمين 
 419 -  419 - إيرادات اكتتاب أخرى

 100,759 2,001 68,688 30,070  مجموع اإليرادات
     

     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 104,508 432 78,320 25,756 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (6,210)  55 (6,265) - حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 98,298 487 72,055 25,756 صافي المطالبات المدفوعة 

 (15,990) 1,120 (14,152) (2,958) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 
  10,387 219  1,490  8,678 التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عننا، صافي 

 92,695 1,826 59,393 31,476 صافي المطالبات المتكبدة
 (1,405)  205 2,351 (3,961) التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين 

 5,273 565 2,982 1,726 تكاليف إقتنا  وثائ  تأمين  
 5,535 642 2,892 2,001 اكتتاب أخرىمصاريف 

 102,098 3,238 67,618 31,242 تكاليف ومصاريف االكتتاب  إجمالي
  1,339)  1,237) 1,070  1,172) دخل االكتتاب)خسارة( / صافي 

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (69)    ديون مشكور في تحصيلنا
 (21,444)    مصاريف عمومية وإدارية 

 3,739    ايرادات ا ستثمارات
  6,287)    غير محققة من ا ستثمارات خسائر

 (24,061)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى
  25,400)    الفترة قبل الزكاة  خسارةصافي 
  1,500)    الزكاة 

  26,900)    الفترة  خسارةصافي 
 -    إلى عمليات التأمين  ةالفترة العائد دخلصافي 

  26,900)    المساهمين عمليات إلى ة الفترة العائد خسارةصافي 



 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 

 
  ذات عالقة  أطرافوأرصدة مع معامالت  -14

سننيطرة  تحت الواقعة آتوالمنشنن للشننركة العليا اإلدارة وموظفي والمدرا  الم سننسننين المسننايمين العالقة تات الجنات تمثل
 للشنننروط وفقا العالقة تات األطراف تلر مع المعامالت جميع تتم .األطراف ي    قبل من يام بشنننكل تتأثر أو مشنننتركة

 .إدارة الشركة ومجلس اإلدارة قبل من والمعتمدة واألحكام ا عتيادية
 

 طبيعة المعاملة 
مبالغ المعامالت لفترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في 

الشرررررررركات التي تسرررررررطير عليها األطراف ذات عالقة أو 
 بها تسيطر عليها بشكل مشترك أو تتأثر بشكل هام

 م2020 مارس 31 م2021 مارس 31 

 )غير مراجعة  )غير مراجعة( 

   

 811 - إيجار مدفوع شركة تأجير الدولية

رد للتأمين ووساطة التأمين وشركة كونك  2 - أمينتعمو ت  

 54 - الخدمات المستلمة شركة كوادر برو 

 شركة األول كابيتال

ا ستثمار في إدارة 
المحافظ وصنادي  
 30,921 - ا ستثمار المشتركة

 

 
 :يلي الفترة كماموظفي اإلدارة خالل  كبارتعويضات 

 م2020 مارس 31 م2021 مارس 31 
 مراجعة غير ) )غير مراجعة( 

 1,047 740 رواتب ومزايا أخرى 

 1,411 1,422 مكافأة نناية الخدمة

 2,162 2,458 
   

 30 14 أعضا  مجلس اإلدارة  -مكافأة للمكلفين بالحوكمة 

 
 

 

 الزكاة  -15

 المحمل للفترة / للسنة (أ
 .الحالية الزكاة وأنظمة حسب لوائح وية بشكل رئيسي إلى تعديالتتعود الفروقات بين القوائم المالية والنتائج الزك

 
 حركة المخصص خالل الفترة / السنة 

 م2020ديسمبر  31 م2021 مارس 31 
 )مراجعة  )غير مراجعة( 

 25,131 31,131 الرصيد ا فتتاحي للفترة / السنة
لفترة / السنة عن االمحمل   1,500 6,000 

 - (4,963) خالل الفترة / السنة ةالمدفوعضريبة اإلستقطاع 

 31,131 27,668 الرصيد في نناية الفترة / السنة 
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 التعاونيشركة سالمة للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )ألف لاير سعودي(
 

 )تتمة(الزكاة   -15 
 

 الوضع الزكوي  (ب

 .والضريبية ةويشنادة الزكالم وحصلت على 2020بر ديسم 31للسنة المنتنية في قدمت الشركة اإلقرار الزكوي 
 

والتي مليون لاير سعودي  17,1بمبلغ  م2012إلى  م2006ربطاً للسنوات من  الزكاة والضريبة والجمارر ييئةأصدرت 
ضريبة تأخير مليون لاير فروق ضريبة ا ستقطاع وغرامة  4,4مليون لاير ومبلغ  9,3 بمبلغفروقات زكوية تمثل 

مليون  4,4مليون لاير سعودي . قامت الشركة بتسوية مبلغ الفروق في ضريبة ا ستقطاع بمبلغ  3,4 بمبلغا ستقطاع 
مليون لاير  9,5مليون لاير وأصدرت خطاب ضمان بقيمة  3,1لاير سعودي وسّددت جز ا من غرامات التأخير والبالغة 

منظور حاليا مع األمانة العامة للجان  تراضإن اإلع.  11)إيضاح  لسنوات المتكورةلالزكاة  اتفروقعن لصالح النيئة 
 .وبانتظار البت فينا الضريبية

 

ولكن لجنة فض المنازعات توصلت إلى  ،إلغالق القضية سعودي مليون لاير 3تم تقديم طلب تسوية إلى النيئة لدفع مبلغ 
رفضت النيئة قرار لجنة فض المنازعات مع  مليون لاير لالنتنا  من الربط للسنوات المتكورة. 7,7قرار تسوية بمبلغ 

مليون  4,2رفع القضية إلى لجنة ا ستئناف. تتوقع اإلدارة أن يصل حجم التزام الزكاة إلى تم انتنا  جلسة نظر الدعوى 
 لاير سعودي بنا  على ا عتراض والمعلومات المقدمة للنيئة واللجان.

 

مليون لاير سعودي. وقد تم ا عتراض على  1,2 بفرق زكاة إضافي بمبلغتطلب في   م2014أصدرت النيئة تقييماً لعام 
إلى اللجنة التمنيدية للجان الضريبية وينتظر قراريا. تعتقد  التقييم ورفض ا عتراض من قبل النيئة. تم تصعيد القضية

 مليون لاير سعودي. 1,2إلى سيصل التزام الزكاة  مبلغ اإلدارة أن
 

مليون لاير  14,1 بفروقات زكوية إضافية بمبلغ تلباط حيث ،م2018إلى  م2015ربط للسنوات من بتقديم قامت النيئة 
مليون لاير سعودي. بتاري   ح   7بمبلغ  م2018إلى  م2014سعودي، ومبلغ ا لتزام لضريبة ا ستقطاع لألعوام من 

ستقطاع للحصول على مزايا فترة العفو ، قامت الشركة بتسوية فروق ضريبة ا م2020ديسمبر  31لسنة المنتنية في ل
 14,7 في حدوداإلدارة أن حجم التزام الزكاة تعتقد  . الغراماتالحكومية المعدلة للمرحلة األولى )اإلعفا  الكامل من 

 مليون لاير.

 
 رأس المال   -16

مليون سنم عادي   25 إلىمقسم  سعوديمليون لاير  250 والمدفوع بالكامل المرخص والمصدرمال الشركة  سأيبلغ ر
 .سعوديلاير  10قيمة السنم 

 
 إدارة رأس المال -17

 تقوم الشركة بتحديد األيداف للحفاظ على نسب رأس المال السليمة لدعم أيداف األعمال وزيادة القيمة العائدة للمسايمين.
 

لمال المصرح بنا والمطلوبة تقوم الشركة ب دارة متطلبات رأس المال من خالل تحديد أوج  القصور بين مستويات رأس ا
على أساس منتظم. يتم إجرا  تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضو  التغيرات في ظروف السوق والمخاطر 

يمكن أن تقوم الشركة بتعديل مبلغ التوزيعات  ،المتعلقة بأنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على ييكل رأس المال أو تعديل 
 ن أو إصدار أسنم. المدفوعة للمسايمي

 

 المالية. الفترةأوفت بمتطلبات ا لتزام المتعلقة برأس المال المفروضة خارجيا خالل  مجلس اإلدارة، إن الشركة قد براي

 
 السهم / )خسارة(  ربحية -18

على المتوسط المرجح لعدد األسنم  فترةللخسارة  ال)/  الدخلبتقسيم صافي  فترةلل ناحتسابايتم السنم ربحية / )خسارة  
 .السنة / فترةالمصدرة والقائمة لل
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 إضافيةمعلومات   -19

الموجزةقائمة المركز المالي األولية أ(    

 )مراجعة( م2020ديسمبر  31 )غير مراجعة( م2021مارس  31  

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       الموجودات

 159,246 111,354 47,892 175,685 102,295 73,390 نقد وما في حكم 

 148,318 - 148,318 97,955 - 97,955 ودائع ألجل  

 40,896 - 40,896 50,722 - 50,722 أقساط تأمين وتمم معيدي تأمين مدينة، صافي

 23,270 - 23,270 25,821 - 25,821 حصة معيدي التأمين من ا قساط غير المكتسبة 

 20,910 - 20,910 15,240 - 15,240 التسويةمطالبات تحت الحصة معيدي التأمين من 

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ 
 11,782 - 11,782 10,689 - 10,689 عننا 

 21,020 - 21,020 24,285 - 24,285 تكاليف إقتنا  وثائ  تأمين م جلة 

 168,874 55,853 113,021 219,476 110,144 109,332 إستثمارات

مدفوعة مقدما وموجودات أخرىمصاريف   26,153 228 26,381 42,047 185 42,232 

 21,927 - 21,927 21,122 - 21,122 أصول ح  استخدام، بالصافي

 7,150 - 7,150 6,262 - 6,262 ممتلكات ومعدات، بالصافي 

 4,539 - 4,539 4,103 - 4,103 موجودات غير ملموسة، بالصافي

 37,500 37,500 - 37,500 37,500 - وديعة نظامية 

 3,668 3,668 - 3,706 3,706 - عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 32,537 32,537 - (15,029) (15,029) - مستح  من عمليات التأمين

 465,074 238,844 703,918 502,772 241,097 743,869 

ً / ) اً زائد  (32,537) (32,537) - 15,029 15,029 - : العمليات المتداخلة  ناقصا

 711,332 208,560 502,772 718,947 253,873 465,074 إجمالي الموجودات
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 لاير سعودي( )ألف
 
 

 )تتمة(          إضافيةمعلومات  -19

أ( قائمة المركز المالي األولية الموجزة )تتمة(           

   

)غير مراجعة( م2021مارس  31   )مراجعة( م2020ديسمبر  31   

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 

 المجموع

       المطلوبات

 13,522 - 13,522 8,643 - 8,643 مطالبات مستحقة لحملة وثائ  التأمين

 30,365 - 30,365 50,127 - 50,127 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

 19,922 - 19,922 20,095 - 20,095 التزامات ا يجار

 7,037 - 7,037 2,884 - 2,884 تمم معيدي تأمين دائنة

غير مكتسبة اقساط تأمين  227,388 - 227,388 218,302 - 218,302 

 3,733 - 3,733 3,999 - 3,999 عمو ت إعادة التأمين غير مكتسبة

 27,754 - 27,754 27,671 - 27,671 مطالبات تحت التسوية

 121,706 - 121,706 107,497 - 107,497 مطالبات متكبدة غير مبلغ عننا

 3,096 - 3,096 7,259 - 7,259 إحتياطيات فنية أخرى

 9,701 - 9,701 9,443 - 9,443 إلتزامات منافع الموظفين 

 15,149 - 15,149 15,149 - 15,149 توزيع فائض مستح  

 31,131 31,131 - 27,668 27,668 - مخصص الزكاة

 3,668 3,668 - 3,706 3,706 - البنر المركزي السعوديعمولة مستحقة إلى 

 32,537 - 32,537 (15,029) - (15,029) المسايمينمستح  لعمليات 

 465,126 31,374 496,500 502,824 34,799 537,623 

ً ناقص/ ) اً زائد  (32,537) - (32,537) 15,029 - 15,029 : العمليات المتداخلة ا

 505,086 34,799 470,287 511,529 31,374 480,155 إجمالي المطلوبات

       

       حقوق المساهمين

 250,000 250,000 - 250,000 250,000 - رأس المال
 5,003 5,003 - 5,003 5,003 - احتياطي نظامي

 (48,705) (48,705) - (47,533) (47,533) - خسائر متراكمة

 206,298 206,298 - 207,470 207,470 - إجمالي حقوق المساهمين
 إحتياطي إعادة قياس إلتزامات المنافع المحددة

 (52) - (52) (52) - (52) المتعلقة بعمليات التأمين

 206,246 206,298 (52) 207,418 207,470 (52) إجمالي حقوق الملكية

 711,332 241,097 470,235 718,947 238,844 480,103 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 10,200 9,500 700 10,200 9,500 700 التعندات واإللتزامات المحتملة
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

        )تتمة(    إضافيةمعلومات  -19

   الموجزةقائمة الدخل األولية ب(   
أشهر المنتهية في الثالثة   

)غير مراجعة( م2021مارس  31   )غير مراجعة( م2020 مارس 31   

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       االيرادات
 85,798 - 85,798 118,236 - 118,236 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

 118,236 - 118,236 85,798 - 85,798 
       أقساط إعادة التأمين المسندة

محلي  -  (302) - (302) (236) - (236) 
أجنبي  -  (13,342) - (13,342) (9,259) - (9,259) 

 (13,644) - (13,644) (9,495) - (9,495) 
       مصاريف فائض الخسارة

محلي  -  153 - 153 - - - 
أجنبي  -  3,142 - 3,142 (3,021) - (3,021) 

 3,295 - 3,295 (3,021) - (3,021) 

 73,282 - 73,282 107,887 - 107,887 صافي اقساط التأمين المكتتبة

 24,254 - 24,254 (6,535) - (6,535) التغير في اقساط التامين غير المكتسبة، بالصافي 

 97,536 - 97,536 101,352 - 101,352 صافي اقساط التأمين المكتسبة
 2,804 - 2,804 2,114 - 2,114 عمو ت إعادة التأمين 
 419 - 419 66 - 66  ايرادات إكتتاب اخرى

 100,759 - 100,759 103,532 - 103,532 مجموع اإليرادات

       
       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 104,508 - 104,508 80,479 - 80,479 اجمالي المطالبات المدفوعة

 (6,210) - (6,210) (7,168) - (7,168) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 98,298 - 98,298 73,311 - 73,311 صافي المطالبات المدفوعة

 (15,990) - (15,990) 5,587 - 5,587 التغير في المطالبات تحت التسوية، بالصافي 

المتكبدة غير مبلغ عننا، التغير في المطالبات 
 10,387 - 10,387 (13,116) - (13,116) بالصافي

 92,695 - 92,695 65,782 - 65,782 صافي المطالبات المتكبدة 

 (1,405) - (1,405) - - - التغير في احتياطي عجز أقساط تأمين

 - - - 4,163 - 4,163 التغير في احتياطيات فنية أخرى

تأمين تكاليف إقتنا  وثائ   6,103 - 6,103 5,273 - 5,273 

 5,535 - 5,535 8,564 - 8,564 مصاريف اكتتاب أخرى

 102,098 - 102,098 84,612 - 84,612 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

االكتتاب)خسارة(  / ربحصافي   18,920 - 18,920 (1,339) - (1,339) 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )ألف لاير سعودي(
 

 )تتمة(          إضافيةمعلومات  -19

ب( قائمة الدخل األولية الموجزة )تتمة(     
   

 الثالثة أشهر المنتهية في 

)غير مراجعة( م2021مارس  31   )غير مراجعة(  م2020 مارس 31   

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

  69) -  69) (805) - (805) الديون المشكور في تحصيلنامخصص 

 (21,444) (45) (21,399) (20,252) (341) 19,911)) مصاريف عمومية وإدارية

 3,739 845 2,894 1,061 (40) 1,101 ا ستثمارات إيرادات

 (6,287) (2,885) (3,402) 3,719 3,658 61 ستثماراتغير محققة من إ )خسائر  / أرباح

 - - - 29 - 29 إيرادات أخرى

 (24,061) (2,085) (21,976) (16,248) 3,277 (19,525) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

قبل الزكاةالربح  / (الخسارة) صافي  (605) 3,277 2,672 (23,315) (2,085) (25,400) 

 (1,500) (1,500) - (1,500) (1,500) - الزكاة

بعد الزكاةالربح  / (الخسارة) صافي  (605) 1,777 1,172 (23,315) (3,585) (26,900) 

 26,900 3,585 23,315 (1,172) (1,777) 605 المحول إلى المسايمين 

 - - - - - - صافي النتائج من عمليات التأمين

       

)خسارة( السهم )باللاير السعودي / ربحية 
 للسهم الواحد(

      

 25,000 25,000 - 25,000 25,000 - )باآل ف  المتوسط المرجح لعدد األسنم القائمة

 (1,08) (1,08) - 0,05 0,05 - )خسارة( السهم األساسية والمخفضة / ربحية

      
  ج( قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة          

 

أشهر المنتهية في الثالثة   

)غير مراجعة( م2021مارس  31     )غير مراجعة( م2020 مارس 31 

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

العائدة  لفترةل (خسارةالربح / )الصافي 
  26,900)  26,900) - 1,172 1,172 - للمساهمين

خرالدخل الشامل اآل  - - - - - - 

للفترة  ةالشامل( خسارة)ال الدخل / إجمالي  - 1,172 1,172 - (26,900  (26,900  
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 للتأمين التعاونيشركة سالمة 
 ()شركة مساهمة سعودية

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )ألف لاير سعودي(
 

 )تتمة(           إضافيةمعلومات  -19
 

 
 

( قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة          د   
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
)غير مراجعة( م2021مارس  31   )غير مراجعة  م2020 مارس 31   
 
 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المسايمين

 
 المجموع

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 (25,400) (25,400) - 2,672 2,672 - الفترة قبل الزكاة               خسارةصافي دخل / )

       تعديالت للبنود الغير نقدية:
 1,302 - 1,302 968 - 968 إستنالر ممتلكات ومعدات 

 443 - 443 436 - 436 ملموسة الإطفا  الموجودات غير 
 1,224 - 1,224 962 - 962 أصول ح  استخدامإستنالر 

 325 - 325 314 - 314 على التزامات اإليجارمصاريف تمويلية 
 69 - 69 805 - 805 مخصص ديون مشكور في تحصيلنا

بالقيمة العادلة  غير محققة من استثمارات   / خسائرأرباح)
 6,287 2,885 3,402 (3,719) (3,658) (61) من خالل قائمة الدخل

 (170) - (170) - - - لموظفيناالتزامات منافع 

 3,424 (986) 2,438 6,595 (22,515) (15,920) 

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 11,365 - 11,365 (10,631) - (10,631) أقساط تأمين وتمم معيدي تأمين مدينة

 1,001 - 1,001 (2,551) - (2,551) حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 
 (144) - (144) 5,670 - 5,670 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 496 - 496 1,093 - 1,093 المتكبدة غير المبلغ عنناحصة معيدي التأمين من المطالبات 
 957 - 957 (3,265) - (3,265) تكاليف إقتنا  وثائ  تأمين م جلة

 (4) 1 (5) 15,851 (43) 15,894 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 (161) (161) - (38) (38) - عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 2,499 - 2,499 (4,879) - (4,879) مطالبات مستحقة لحملة وثائ  التأمين 
 10,314 - 10,314 19,762 - 19,762 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 (1,608) - (1,608) (4,153) - (4,153) تمم معيدي تأمين دائنة
 (25,255) - (25,255) 9,086 - 9,086 أقساط تأمين غير مكتسبة

 (1,171) - (1,171) 266 - 266 عمو ت إعادة تأمين غير مكتسبة
 (15,846) - (15,846) (83) - (83) مطالبات تحت التسوية
 9,893 - 9,893 (14,209) - (14,209) مبلغ عننامطالبات متكبدة غير 

 (1,405) - (1,405) - - - احتياطي عجز أقساط تأمين
 - - - 4,163 - 4,163 أخرى فنيةاحتياطيات 

 161 161 - 38 38 - السعودي البنر المركزيمستحقة إلى  ةعمول
 19,587 (1,029) 18,558 (2,314) (22,514) (24,828) 

 - - - (4,963) (4,963) - ضريبة استقطاع مدفوعة
 - - - (258) - (258) منافع الموظفين المدفوعةالتزامات 

األنشطة التشغيلية( المستخدم في) /النقد الناتج من صافي  19,329 (5,992) 13,337 (2,314) (22,514) (24,828  
       

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  
 (81,931) - (81,931) (51,350) (51,350) - شرا  استثمارات 

 1,527 - 1,527 4,467 717 3,750 محصل من بيع استثمارات 
 (150,000) (100,000) (50,000) - - -  لجألإستثمار في ودائع 
 259,324 99,985 159,339 50,363 - 50,363 جلمحصل من ودائع أل

 (51) - (51) (80) - (80) شرا  ممتلكات ومعدات

 28,869 (15) 28,884 3,400 (50,633) 54,033 األنشطة االستثمارية( المستخدم في) /صافي النقد الناتج من
       

األنشطة التمويلية  التدفقات النقدية من        
 (599) - (599) (298) - (298) التزامات ا يجار دفعات

 - 22,529 (22,529) - 47,566 (47,566) المستح  إلى عمليات المسايمين 

 (599) 22,529 (23,128) (298) 47,566 (47,864) الناتج من األنشطة التمويلية (/المستخدم في)صافي النقد 
 3,442 - 3,442 16,439 (9,059) 25,498 صافي التغير في النقد وما في حكم  
 28,411 1,577 26,834 159,246 111,354 47,892 النقد وما في حكم  في بداية الفترة 

 31,853 1,577 30,276 175,685 102,295 73,390 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 دمج عمليات التأمين وعمليات المساهمين -20

الحالية. يته التغييرات تم تلخصينا كما يو موضح  الفترةتواف  مع عرض تعنا لمتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وج
 السعودي: البنر المركزي   مع متطلبات وافتأدناه، لت

  األولية الموجزة ، وقائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة قائمة المركز المالي األولية الموجزة، قائمة الدخل ،في الساب
قائمة المركز المالي  تم دمجنا معاً لعرضالتي وبشكل منفصل لكل من عمليات التأمين وعمليات المسايمين  ناتم عرض

 . األولية الموجزة وقائمة التدفقات النقديةاألولية الموجزة األولية الموجزة، قائمة الدخل 

 بشكل منفصل في قائمة مركز وعمليات المسايمين التي سب  عرضنا عمليات التأمين  "المستح  إلى / من"ن المبلغ إ
 . يتم إستبعاديان مالي، واآلال

 بشكل منفصل  التأمين وتعرضعمليات بين عمليات المسايمين و 90/10بنسبة  حصة فائض عمليات التأمين موزعة
 .األوليةفي قائمة الدخل  فكمصرو

 
 

 "(19-تأثير فيروس كورونا المستجد )"كوفيد -21

"  على أن  وبا  اعترافا بانتشاره 19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )"كوفيدم2020مارس  11في 
ً  الوبا السريع في جميع أنحا  العالم. وقد أثر يتا  ة العربية على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في تلر المملك أيضا

المملكة العربية السعودية على  قامتالسعودية. اتختت الحكومات في جميع أنحا  العالم خطوات  حتوا  انتشار الفيروس. 
وفرضت عمليات اإلغالق  قواعد إرشادية حول التباعد اإلجتماعي، وأصدرت أراضينا حدود غالق بوج  الخصوص 
 على مستوى الدولة. الكامل وحظر التجول

 
وما يترتب على تلر من  ،نشاطنا الشركة تمارس حيث المملكة العربية السعوديةفي  19-نتشار فيروس كوفيدإل كنتيجة

ثر على عملياتنا بشكل استباقي األ، قامت إدارة الشركة بتقييم تلر األسواقتعطل لألنشطة ا جتماعية وا قتصادية في 
 لضمان: اإلستباقية روالتدابي الوقائيةواتختت سلسلة من اإلجرا ات 

 

 و وظفينا والمجتمع األوسع حيث تعملصحة وسالمة م -
 .  وبقا ه محمياً وسليم استمرارية اعمالنا في جميع أنحا  المملكة -
 

، ف ن التوقعات واحتما ت الحدوث مدعومة بالحكم النام والوضع سريع التطور وحا ت عدم وكما يو الحال مع أي تقدير
البيئة  يتهالوبا  على التأكد المحيطة باستمرارية وشدة الوبا ، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلر المتوقعة. إن تأثير 

 لشركة إعادة تقييم موقفنا والتأثير المرتبط بنا على أساس منتظم.، وستواصل امبني على التقديراتا قتصادية غير الم كدة 
 

 االحتياطيات الفنية للقطاع الطبي 
استنادا إلى تقييم اإلدارة، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العال  الطبي لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين 

ً لحظر واإلغالقاقد ساعد في الحد من أي تأثير سلبي. خالل   المبلغ عننا الطبيةفي المطالبات  ، شندت الشركة انخفاضا
 المطالبات. في)مطالبات العال  ا ختيارية وغير المزمنة بشكل رئيسي  مما أدى إلى انخفاض 

 
 لقطاع المركباتاالحتياطيات الفنية 

إلى  م2020مايو  8)"التعميم"  بتاري   189السعودي التعميم  البنر المركزي ، أصدر19-لوبا  كوفيدا كنتيجة إلنتشار
تمديد فترة بشركات التأمين  علىالتعميم  نصخرى، األمور األجميع شركات التأمين في المملكة العربية السعودية. من بين 

توفير تغطية إضافية لمدة  لمدة شنرين إضافيين باإلضافة إلى المركبات الفرديةصالحية جميع الوثائ  الحالية للتأمين على 
 يتا التعميم. إصدار المكتتبة في غضون شنر واحد من بالتجزئة سيارات الجديدةالشنرين لجميع وثائ  تأمين 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م2021مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 "( )تتمة(19-تأثير فيروس كورونا المستجد )"كوفيد -21

من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمديد شنرين  العديدناقشت اإلدارة باإلشترار مع الخبير ا كتواري المعين 
بمثابة وثيقة جديدة وتسجيل احتياطي عجز أقساط التأمين بنا  على المطالبات المتوقعة للفترة التي  المركباتفي وثائ  تأمين 

 ديديا لفترة الشنرين.متم ت
 

على اعتبار أثر األرباح  شنراً  12تأمين الجديدة الصادرة وفقا للتعميم أعاله، يتم اكتساب القسط على مدى البالنسبة لوثائ  
 م2020 ديسمبر 31 ة المنتنية في سنشنرا   تعتبر جويرية من قبل اإلدارة لل 14، أي اعتبار أن على مدى فترة التغطية

 والفترات الالحقة.
 

 ً ً  ، أجرت الشركة تقييماً على األصول المالية للشركة 19-يدألي تأثيرات محتملة لوبا  كوف تحسبا لسياستنا المحاسبية  وفقا
 يبطتصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية التي قيمة أ يبوطيل موضوعي على وجود لتحديد ما إتا كان ينار دل

، تشمل يته العوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمدينين، والتخلف عن أدوات الدين -قيمتنا. بالنسبة لألصول المالية 
 .إل ...الس أو إعادة ييكلة مالية أخرى، إلفتعرض المصدرين والمدينون لالسداد أو التأخر في السداد، واحتمال 

 

ترة الثالثة أشنر لفعلى نتائج أعمال الشركة  تأثير جويري الم يكن لن بأن الجائحةبناً  على تلر التقييمات تعتقد إدارة الشركة 
 الموقف بدقةإدارة الشركة مستمرة في متابعة إن  .م2020ديسمبر  31والسنة المنتنية في   م2021مارس  31المنتنية في 

 .جرا  أي تأثيرات على أنشطتنا
 
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة -22

 م.   2021 مايو 19يـ المواف  1442 شوال 7من قبل مجلس اإلدارة بتاري  الموجزة تم اعتماد القوائم المالية األولية 
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