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حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة مراجعي الحسابات المستقلينفحص تقرير 

 نيالمساهم إلى السادة

سالمة للتأمين التعاونيشركة 

)شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية

 المقدمة

)شركة مساهمة سعودية( )"الشركة"( كما في  لشركة سالمة للتأمين التعاونيلقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموجزة المرفقة 

خ والقوائم في ذلك التاري تينالمنتهي للدخل والدخل الشامل لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر الموجزةم، والقوائم األولية 2022يونيو  30

التفستتيرية التي  احاتإليضتتفي ذلك التاريخ وا تينالمنتهيللتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الستتتة أشتتهر  الموجزةاألولية 

ة. إن اإلدارة هي المستتتتتتنولة ان إاداد وارا هذه القوائم المالية األولية هذه القوائم المالية األولية الموجز تعتبر جزءاً ال يتجزأ من 

سبة الدولي الموجزة سعودية. إن مسنوليتنا هي إبداء  ( "34) رقم وفقاً لمعيار المحا التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية ال

 بناء الى فحصنا. الموجزةنتيجة فحص حول هذه القوائم المالية األولية 

 نطاق الفحص

منفذ من قبل  المراجع (، "فحص المعلومات المالية األولية ال2410وفقا للمعيار الدولي الخاص بارتباطات الفحص رقم ) تم فحصتتتتتتنا

سية الى توجيه  سا شأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويشتمل فحص هذه القوائم المالية األولية الموجزة بصورة أ المستقل للمن

 صاستتتفستتارات إلى األشتتخاص المستتنولين ان األمور المالية والمحاستتبية وتابيت إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرح. يعد الفح

نه ال إأقل نااقا بشكل جوهري من املية المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية وبالتالي ف

أي ر يمكننا من الحصتتتول الى تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأامال المراجعة. وبناء اليه فإننا ال نبدي

 مراجعة.

 استنتاج  

 الموجزة المرفقة لم يتم إادادها ، من جميع النواحياألولية المالية  القوائمبناًء الى مراجعتنا ، لم يلفت انتباهنا شتتتتتتيء يجعلنا نعتقد أن 

 . المعتمد في المملكة العربية السعودية 34الجوهرية ، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 أمر أخر

 لغتبخسائر متراكمة  تكبدت قد  والذي يشير إلى أن الشركة الموجزة المرفقة، األوليةالمالية  القوائم)ج( في  3فت االنتباه إلى إيضاح نل

من  ٪63.51مليون لاير سعودي تمثل  158.77: م2021ديسمبر  31من رأس مالها ) ٪91.47مليون لاير سعودي تمثل  228.66

(. الحقًا للفترة ٪73.52: م2021ديسمبر  31) ٪81,45تمثل  م2022يونيو  30في كما رأس مالها(. بلغت المالءة المالية للشركة 

جتماع اام غير ، بناًء الى توصية مجلس اإلدارة، وافت مساهمو الشركة في ام2022أغساس  16، في م2022يونيو  30المنتهية في 

مليون لاير سعودي واستخدام كامل رصيد االحتياطي  150قدرها   الخسائر المتراكمة إطفاء خاللرأس المال أسهم اادي الى تخفيض 

رأس المال  أسهم ، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة م2022أغساس  16ذلك ، في  لىإ باالضافةمليون لاير سعودي.  5 النظامي البالغ

تشير هذه األحداث أو و، )ج( 3مليون لاير سعودي. كما هو مذكور في إيضاح  200من خالل طرح حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 

ً تأكد جوهري الالظروف إلى وجود ادم  يتم تعديل  لم البقاء كمنشأه مستمرة.قدرة الشركة الى  حول ذات العالقة باالستمراية قد تثير شكا

 .ا فيما يتعلت بهذا األمررأين

 عن العظم والسديري وآل الشيخ

المهنية لالستشارات  وشركاؤهم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدهللا محمد العظم 

 محاسب قانوني

335ترخيص رقم 

عن البسام وشركاؤه

 محاسبون قانونيون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احمد عبدالمجيد مهندس

 محاسب قانوني

 477ترخيص رقم 

  هـ1444 رصف 1

م2022 ساساغ 28 الموافت 

جدة، المملكة العربية السعودية

 10504 بريدصندوق 
 11443الرياض 

المملكة العربية السعودية

 15651ص.ب 

 21454 -جدة 

المملكة العربية السعودية

















 

9 
 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 مساهمة سعودية()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2022يونيو  30أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة أشهر والستة 

 

 امـع - 1

التجارة  زارةشتتتركة ستتتالمة للتأمين التعاوني )"الشتتتركة"(، شتتتركة مستتتاهمة ستتتعودية، مستتتجلة في المملكة العربية الستتتعودية بموج  قرار و

الشتتتركة مستتتجلة بمدينة جدة بموج  الستتتجل  إنم(. 2007مايو  16هـتتتتتتتتت )الموافت 1428ربيع الثاني  29/ ق بتاريخ 1121والصتتتنااة رقم 

  .م(2007مايو  23هـ )الموافت 1428جمادح األول  6بتاريخ  4030169661التجاري رقم 
 

 :انوان الشركة المسجل هو

 ،برج سالمة

 طريت المدينة

 ،4020صندوق بريد 

 ،21491جدة  

 .المملكة العربية السعودية
 

أهداف الشتتتركة ممارستتتة أامال التأمين التعاوني واألنشتتتاة المتعلقة به في المملكة العربية الستتتعودية. تم ادراج الشتتتركة في ستتتوق المال  إن

م. الشركة مملوكة بالكامل من قبل الارح العام ومن 2008يناير  1م. بدأت الشركة مزاولة أامالها في 2007مايو  23السعودي "تداول" في 

 عوديين.مساهمين س
 

 

 أسس اإلعداد - 2

 العرض أسس  .أ
 

 -( 34معيار المحاستتتتتتبة الدولي رقم )وفقاً ل م2022يونيو  30للفترة المنتهية في كما في وللشتتتتتتركة تم إاداد القوائم المالية األولية الموجزة 

لمراجعين لودية الهيئة السع الصادرة انوالمعايير واإلصدارات األخرح  ربية السعوديةمعتمد في المملكة العكما هو  رير المالي األولي""التق

 .والمحاسبين
   

ادا االستثمارات )ما االستثماراتتم إاداد القوائم المالية األولية الموجزة الى أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية ، باستثناء قياس 

 عة. التي يتم تقييمها باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقالتزامات منافع الموظفين و ،المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق( بقيمتها العادلة
  

وأصتتول حت االستتتخدام وموجودات غير  يتم ارا قائمة المركز المالي األولية الموجزة الى استتاس الستتيولة. باستتتثناء الممتلكات والمعدات

والوديعة النظامية ومكافآت نهاية الخدمة والماالبات تحت التسوية والماالبات المتكبدة  ملموسة والتزامات منافع الموظفين والتزامات االيجار

عة قصتتتتتتيرة األجل، ما لم ينص الى ، أما جميع الموجودات والمالوبات األخرح فهي ذات طبياألخرحانها واالحتياطات الفنية  وغيرالمبلغ

 خالف ذلك.
 

لة لكل من قوفقاً لمتالبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية )الالئحة التنفيذية(، فإنه يتعين الى الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات مست

والمصتتروفات العائدة بشتتكل واضتتح ألي من هذه  "امليات التأمين" و"امليات المستتاهمين". يتم تستتجيل الموجودات والمالوبات واإليرادات

 . (19 )أنظر إيضاح العمليات في الحسابات الخاصة
 

ً ال تتضتتتتمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصتتتتاحات المالوبة للقوائم المالية الستتتتنو إلى  ية بالكامل، و يج  أن تقراً جنبا

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

 يمكن إاتبار القوائم المالية األولية الموجزة منشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية ككل. ال
 

 تم ارا القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي وقد تم تقريبه ألقرب ألف ما لم يذكر غير ذلك.
 

 األحكام الهامة والتقديرات المحاسبية واالفتراضات  .ب

لمحاسبية ايتال  ااداد القوائم المالية األولية الموجزة القيام باجتهادات وتقديرات وافتراضات من قبل اإلدارة والتي تنثر الى تابيت السياسات 

 والمصاريف المسجلة، قد تختلف النتائج الفعلية ان هذه التقديرات.والمبالغ المصرح انها فيما يتعلت بالموجودات والمالوبات وااليرادات 
 

در اإاداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، فإن األحكام الجوهرية التي اتبعتها اإلدارة في تابيت السياسات المحاسبية للشركة والمص وفي إطار

 31السياسات المابقة في القوائم المالية السنوية كما في  ارة المخاطر هي نفسسياسات إد والتي تتضمن الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات

المالية  قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لعدم اليقين بشأن التقديرات التي تم اإلفصاح انها في القوائم ومع ذلك، م.2021ديسمبر 

في التقديرات بشكل معقول كما  ادرة في الوقت الحالي الى تحديد مقدار ادم اليقينالسنوية األخيرة الى خلفية جائحة كورونا. إن اإلدارة غير ق

الموجزة. ستستمر اإلدارة في تقييم الوضع، واكس أي تغييرات مالوبة في فترات إاداد  المالية األولية ( حول القوائم19هو مبين في إيضاح )

 .التقارير المستقبلية
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 أسس اإلعداد )تتمة( - 2

 موسمية العمليات  .ج

 موسمية قد تنثر الى امليات التأمين في الشركة. تغييراتال توجد 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 3

المالية  سنةلإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إاداد هذه القوائم المالية الموجزة ال تختلف ان السياسات المحاسبية للقوائم المالية الصادرة ل

. بناًء الى تابيت التعديالت الى المعايير الحالية وفي ضوء الوضع والبيئية االقتصادية الحالية، فإن السياسيات م2021ديسمبر  31كما في 

م لتحل محل او تعدل او تضف الى السياسات المحاسبية المحددة في القوائم المالية 2022يناير  1من  ااتباراً المحاسبية التالية قابله للتابيت 

 .م2021السنوية لعام 
 

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

 الشركة: 

ترات فيلي موجز ان المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة األخرح والتعديالت الى المعايير الدولية للتقارير المالية ، والتي تسري لل فيما

لها تأثير كبير الى  اإلصدارات حيث أن ليس. لقد اختارت الشركة ادم التابيت المبكر لهذه 2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 للشركة.المالية  القوائم
 

 تاريخ السريان  الوصف ات / التعديالت التفسيرر/ييالمعا

تعديل الى المعيار الدولي إلاداد التقارير 

امتيازات  ، "اقود اإليجار" ، 16المالية رقم 

تمديد  - 19كوفيد اإليجار المتعلقة بفيروس 

  المنفعة العملية

، ربما تم  19فيروس كوفيد نتيجة لوباء 

منح امتيازات اإليجار للمستأجرين. في 

، نشر مجلس معايير  2020مايو 

المحاسبة الدولية تعديالً الى المعيار 

 16الدولي إلاداد التقارير المالية رقم 

يوفر وسيلة املية اختيارية للمستأجرين 

ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلت  لتقييم

د هو تعديل لعق  19فيروس كوفيد ب

 اإليجار.

 1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 .2021أبريل 

 المعيارادد من التعديالت ضيقة النااق الى 

معايير المحاسبية و 3الدولي للتقارير المالية 

وبعض التحسينات السنوية  37و  16الدولية 

و  9و  1للتقارير المالية  المعايير الدوليةالى 

 .41والمعيار المحاسبي الدولي  16

التعديالت الى المعيار الدولي إلاداد 

األامال"  اندماج، " 3التقارير المالية 

ِّث مرجعًا في المعيار الدولي للتقارير  تُحد 

لإلطار المفاهيمي للتقارير المالية  3المالية 

 اجاندمدون تغيير المتالبات المحاسبية 

 األامال.
 

المحاسبة الدولي  التعديالت الى معيار

، "الممتلكات والمنشآت  16رقم 

والمعدات" تمنع الشركة من الخصم من 

تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المبالغ 

المستلمة من بيع األصناف المنتجة بينما 

تقوم الشركة بإاداد األصل لالستخدام 

المقصود. وبدالً من ذلك ، ستعترف 

ف لتكاليالشركة بعائدات المبيعات هذه وا

 الدخل قائمةذات الصلة في 
 

تحدد التعديالت الى معيار المحاسبة 

، "المخصصات والمالوبات  37الدولي 

الاارئة واألصول المحتملة" التكاليف 

التي تتضمنها الشركة اند تقييم ما إذا كان 

 العقد سيتسب  في خسارة.
 

تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة 

ي إلاداد التقارير المالية الى المعيار الدول

، "ااتماد المعايير الدولية إلاداد  1رقم 

التقارير المالية للمرة األولى" ، ومعيار 

، "الزرااة"  41المحاسبة الدولي 

واألمثلة المصاحبة للمعيار الدولي إلاداد 

، "اقود  16التقارير المالية رقم 

 اإليجار".

 

 1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 2022يناير 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة - 3

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ (ب

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

الصادرة والتي تتوقع الشركة تابيقها في تاريخ قادم. وتعتزم الشركة ااتماد هذه المعايير اندما تصبح سارية القائمة المعايير والتفسيرات 

 المفعول.
 

 المعيار/
 التفسير / التعديالت

 
 تاريخ السريان الوصف

   

،  1تعديالت الى معيار المحاسبة الدولي 
ارا البيانات المالية ، الى تصنيف 

 المالوبات

النااق الى معيار المحاسبة  محددةتوضح هذه التعديالت 
، "ارا البيانات المالية" ، أن المالوبات  1الدولي رقم 

مصنفة الى أنها متداولة أو غير متداولة ، ااتمادًا الى 
الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف 

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

اندما يشير  1أيًضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم 
 إلى "تسوية" التزام.

منجل حتى الفترات 
 1المحاسبية التي ال تبدأ قبل 

 2024يناير 
ة ر المحاسبالنااق الى معيا محددةتعديالت 
، وبيان ممارسة المعايير الدولية  1الدولي 

، ومعيار المحاسبة  2إلاداد التقارير المالية 
 8الدولي 

هدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية 
ومساادة مستخدمي البيانات المالية الى التمييز بين 
ت االتغيرات في التقديرات المحاسبية والتغييرات في السياس

 المحاسبية.
الفترات السنوية التي تبدأ في 

 2023يناير  1أو بعد 
 12تعديل الى معيار المحاسبة الدولي رقم 

الضريبة المنجلة المتعلقة بالموجودات  -
 والمالوبات الناشئة من معاملة واحدة

تتال  هذه التعديالت من الشركات االاتراف بالضريبة 
اند االاتراف األولي ، المنجلة الى المعامالت التي ، 

تندي إلى مبالغ متساوية من الفروق المنقتة الخاضعة 
 للخصم والخاضعة للضريبة.

الفترات السنوية التي تبدأ في 
 2023يناير  1أو بعد 

المعيار الدولي إلاداد التقارير المالية رقم 
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 انظر االيضاح ادناه اقود التأمين

 انظر االيضاح ادناه  األدوات المالية 9المعيار الدولي إلاداد التقارير المالية رقم 
 

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

 نظرة عامة

ويحل محل المعيار م ويحدد المعيار مبادئ االاتراف والقياس والعرا واالفصاح ان اقود التأمين، 2017مايو 18صدر هذا المعيار في 

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

 نيابت المعيار الجديد الى اقود التأمين الصادرة والى جميع اقود إاادة التأمين واقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط أ

 عناصر التالية من اقود التأمين: تقوم المنشأة أيضاً بإصدار اقود تأمين. يتال  المعيار فصل ال

 المشتقات الضمنية، في حال تحقت بعض المعايير المحددة،  (1

 اناصر االستثمار المحددة، و (2

 أي واد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلت بالتأمين.   (3
 

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

 (. 15)رقم 
 

 

 القياس 
 

الذي يسمح للمنمن اليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية  ( 4رقم ) والى النقيض من متالبات المعيار الدولي للتقارير المالية

 نماذج القياس المختلفة التالية :  (17رقم ) م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية2015ألغراا القياس القائمة قبل شهر يناير 
 

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

 ،التقديرات المرجحة المحتملة، للتدفقات النقدية المستقبلية 

  ،التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتباة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية 

  .تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 
 

الخدمات التعاقدية: يمثل هامش الخدمات التعاقدية الربح غير المحقت لمجمواة اقود التأمين، ويتم إدراجه حالما تقوم المنشأة هامش  (ب

 يتم تسجيل أي اجز في التدفقات النقدية  .بتقديم خدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسال  في بداية العقد
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 ت المحاسبية الهامة )تتمة(السياسا -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 الحت، يتم إاادة قياس القيمة الدفترية لمجمواة اقود  .التي يج  استيفاؤها في بداية العقد ضمن قائمة الدخل

 التأمين لتشمل كل من: 
 

  التزام التغاية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية لمجمواة

 اقود التأمين في ذلك التاريخ. 

 في ذلك التاريخ. اقود التأمينه بخدمات سابقة تم توزيعها الى لتزام الماالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققه متعلقا 
 

 ، السالبيتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية الحقاً بحس  التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلت بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون 

لى ا وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد ان هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسارة. تضاف الفائدة

لتدفقات ل الهامش الخدمات التعاقدية بمعدالت ثابتة اند االاتراف األولي بالعقد )معدل الخصم المستخدم في بداية العقد لتحديد القيمة الحالية

مية ك النقدية التقديرية(. إضافة إلى ذلك، يتم تحويل هامش الخدمات التعاقدية إلى الربح أو الخسارة استناداً إلى وحدات التغاية التي تعكس

  المنافع المقدمة ومدة التغاية المتوقعة للعقود المتبقية في مجمواة اقود التأمين.
 

ليها بـ "اقود المشاركة المباشرة"(. يتم امل هذا إلزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة )يشار إطريقة الرسوم المتغيرة هي طريقة 

ً يتم إاادة تقييمها الحق التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يحقت هذه المعايير في بداية العقد وال الخدمات  . بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامشا

 من النموذج العام لتشمل: التعاقدية إضافة إلى ض
 

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

 التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال والمخاطر المالية التي ال تتعلت بالبنود األساسية.  (2
 

ً بقي في حال كانت الاريقة تقدم قياسإلتزام التغاية المت إضافة إلى ذلك، يسمح باريقة توزيع األقساط المبساة من أجل قياس يختلف  ال ا

ل اقد في مجمواة اقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. وبهذه الاريقة يتم موائمة موذج العام أو أن فترة التغاية لكبشكل جوهري ان الن

ً قصط المستلم اند االاتراف االولي ناالتزام التغاية المتبقي مع القس للتابيت  التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج العام قابالً  ا

يتوج  الى المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية  من أجل قياس الماالبات المتكبدة. إال انه ال

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

 تاريخ السريان 
 

في المعيار الدولي  9رقم وتأجيل اإلافاء المنقت للمعيار الدولي للتقارير المالية  17رقم إن التاريخ الفعلي للمعيار الدولي للتقارير المالية 

ً 4رقم للتقارير المالية  ً تابيت المعيار الدولي للتقارير المالية 2023يناير  1، هو حاليا  - 15رقم م. يُسمح بالتابيت المبكر إذا تم أيضا

األدوات المالية. تنوي الشركة تابيت المعيار في تاريخ دخوله حيز  - 9رقم اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقارير المالية 

 التنفيذ.

 

 تحولال
 

يج  تابيت المعيار بأثر رجعي، إال إنه في حال كان التابيت بأثر رجعي لمجمواة من اقود التأمين غير مجٍد، يج  الى المنشأة اندئذ 

 اختيار:
 

 طريقة التابيت المعدلة بأثر رجعي؛ أو 

 .طريقة القيمة العادلة 
 

 العرض واالفصاح 
 

 .تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين مع التعديالت الى العرا واإلفصاحتتوقع الشركة أن يندي المعيار الجديد إلى 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

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

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

 التأثير

، حيث قامت الشركة بتصميم وتاوير امليات وإجراءات  17أكملت الشركة مرحلة تصميم تابيت المعيار الدولي إلاداد التقارير المالية رقم 

والتقييم التفصيلي لمتالبات العمل.  17جديدة لألامال بما في ذلك أي تاويرات للنظام مالوبة بموج  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 الشركة حتى اآلن: نفذتهما يلي المجاالت الرئيسية قيد التصميم وحالة التقدم الذي في

 

 

 

 

 

 ملخص التأثير مجال التأثير

 

 التأثير المالي
( 17) رقم من تابيت المعيار الدولي للتقرير المالي 2خالل األثر المالي الذي تم تنفيذه كجزء من المرحلة 

معيار غير إلى أن التأثير الى تابيت ال واستنتجتقامت الشركة بتقييم األثر المالي لتابيت وتنفيذ المعيار 

 .جوهري ألن جميع المحفظة منهلة لنموذج قياس طريقة توزيع األقساط المبساة

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

الشركة املية قياس مرجعية مفصلة وحددت البيانات المالوبة للمعيار وتوصلت إلى قاموس البيانات 

 .3المالوب بموج  المرحلة 

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

التأثير الى إتفاقيات إاادة 

 التأمين

تم إجراء تقييم مفصل أيضاً الى ترتيبات إاادة التأمين الخاصة بالشركة وخلص إلى أن جميع ترتيبات  

إاادة التأمين منهلة للحصول الى طريقة توزيع األقساط، وقد اختارت الشركة تابيت طريقة توزيع 

 األقساط الى المنتجات المنهلة.

 

 

التأثير الى السياسات 

 واألنظمة الرقابية

تعمل الشركة الى تحديث السياسات واإلجراءات المحاسبية والمالية لتغاية المتالبات الجديدة واإلضافية 

 التالية: 

 التفكيك • 

 مستوح التجميع• 

 نماذج القياس • 

 منهجيات تعديل المخاطر • 

 متالبات العرا واإلفصاح الجديدة• 

للتأكد من أن القوائم المالية متوافقة مع المعيار الدولي إن الدليل المعدل الذي ستتبعه اإلدارة المالية هو 

 ( في تاريخ السريان.17) رقم للتقرير المالي

 

 الموارد البشرية

 قمر ستقوم الشركة أيضاً بتعيين موظفين منهلين بشكل مناس  لديهم فهم شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي

 حاليين.(، كما ستوفر دورات تدريبية للموظفين ال17)

 

 

 

 الحوكمة والرقابة

 

والذي يتضمن  17قامت الشركة بوضع برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي إلاداد التقارير المالية رقم 

إنشاء لجنة توجيهية لإلشراف لمراقبة التقدم في التنفيذ وتوزيع األدوار والمسنوليات إلى مختلف أصحاب 

 .المصلحة

الجوان  التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تشمل وضع سياسة شاملة للبيانات وقاموس لتلك الشركة صممت  مجال التشغيل

البيانات. كما قامت الشركة أيضاً بوضع اللمسات األخيرة الى التصاميم الهيكلية لألنظمة الفراية المختلفة. 

الدولي للتقرير المالي  عيارأحرزت الشركة تقدماً من خالل تقييم متالبات العمل وتعمل حالياً الى تابيت الم

 17رقم 

أكملت الشركة أوراق سياسة مختلفة تشمل مختلف المسائل التقنية والمالية بعد االنتهاء من قرارات السياسة  والمالي التقنيالمجال 

 اء. وتتخذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة بعد إجر17المالوبة بموج  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

مداوالت الى نحو ما ينبغي بين مختلف أصحاب المصلحة. وقد وافقت اللجنة التوجيهية لمشروع المعايير 

 في الوقت الراهن الى أغلبية أوراق السياسة العامة. 17 رقم الدولية لإلبالغ المالي

أنظمة تكنولوجيا 
 المعلومات

 يد ماور من شأنه تسهيل تنفيذ المعيار الدوليالشركة بالفعل الى تنفيذ نظام تكنولوجيا معلومات جد تامل

 .17إلاداد التقارير المالية رقم 

تعمل الشركة جنبًا إلى جن  مع أصحاب المصلحة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة الى خاة الضمان  الخطة التأكيدية 

 .للفترات االنتقالية وما بعد التنفيذ
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

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

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

 )تتمة( التأثير
 

بعد مرحلة التصميم، حيث تم توثيت جميع المنهجيات وقرارات السياسة وإتمامها من قبل الشركة في العام الماضي ، بدأت الشركة رحلتها 

، للوصول إلى أرقام 17تنفيذ المرحلة الرابعة، أي التنفيذ والتشغيل التجريبي  وبدأت في تنفيذ المعايير الدولية إلاداد التقارير المالية رقم نحو 

ة كامل ان طريت إجراء العمليات التجريبية في الوقت المناس . كان مالوبًا من الشركة إاداد مجمواة 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

م، وتقديم مقارنة بين المعيار الدولي 2020بناًء الى بيانات السنة المالية  17من البيانات المالية بموج  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 30راؤها في بموج  الجولة التجريبية األولى، والتي كان من المقرر إج 4والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17للتقارير المالية رقم 

 .م. وقد نجحت الشركة في التقديم النتائج حس  الجولة التجريبية األولى2021نوفمبر 
 

م 2022م في اام 2022يونيو  30م و 2021ديسمبر  31يتعين الى الشركة أيًضا إنتاج امليتي تشغيل تجريبي آخرين استنادًا إلى بيانات 

 م.2022سبتمبر  29م و 2022مايو  31والتي تستحت بحلول 
 

 األدوات المالية  - 9رقم المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات 39 رقم م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي2014يوليو  24صدر هذا المعيار في 

 :المالية
 

  التصنيف والقياس

( طريقة واحدة لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المافأة أو القيمة العادلة من 9)رقم  يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي

 ي:لخالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المافأة إذا تحقت كالً ما ي
  

  نموذج أامال هدفه االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وتم االحتفاظ باألصل في  . 1

الفائدة الى و تندي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة الى الحصول الى تدفقات نقدية تمثل مدفواات المبلغ األصلي . 2

 األصلي القائم. المبلغ
 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إاادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة يتم قياس األصل المالي بالقيمة 

 :اند البيع، في حال استيفاء الشرطين التاليين
 

  مالية. وموجودات  االحتفاظ باألصل في نموذج أامال هدفه االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولبيع. 1

 تدفقات النقدية تمثل مدفواات المبلغ األصلي وتعتبر أيضاً فائدة الى أصل المبلغ القائم. الشروط التعاقدية لل. 2
 

ي، ئيتم قياس األصول التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، واند االاتراف المبد

كة استخدام الخيار لتحديد أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان من شأنه استبعاد أو تخفيض الفروقات يمكن للشر

  .المحاسبية بشكل جوهري
 

لالحقة في القيمة ابالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للشركة أيضاً إجراء اختيار ال رجعة فيه لعرا التغييرات 

 .ائرسالعادلة لألدوات في الدخل الشامل اآلخر )بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة(، ويتم االاتراف بتوزيعات األرباح في األرباح أو الخ
 

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

راف تلاللتزام المالي العائد إلى التغييرات في مخاطر االئتمان لتلك االلتزامات يتم االاتراف به في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يندي االا

 اسبي في األرباح أو الخسائر.بآثار التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر الى حالة ادم تاابت مح
 

 الهبوط في القيمة

( خسائر االئتمان المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة بموج  9)رقم يعكس نموذج هبوط القيمة بموج  المعيار الدولي للتقرير المالي 

، حدوث حدث ائتماني قبل 9رقمللتقرير المالي (. لم يعد من الضروري، بموج  نموذج المعيار الدولي 39)رقم المعيار المحاسبي الدولي 

ً بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتم نية ااالاتراف بخسائر االئتمان. وبدالً من ذلك، تقوم الشركة دائما

 .ليمخاطر االئتمان منذ االاتراف األو المتوقعة. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في
 

 محاسبة التحوط 

( متالبات جديده لمحاسبة التحوط كي تتماشى محاسبة التحوط بشكل أقرب مع إدارة المخاطر. تعمل 9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

الى تأسيس منهج يقوم بشكل أكبر الى مبادئ النموذج العام لمحاسبه التحوط. تنابت التعديالت الى كامل محاسبة التحوط مع  المتالبات

لقيمة ا استثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة ) التي يشار اليها  بـ "التحوطات الكلية للقيمة العادلة" (. فيما يتعلت بتحوطات

(. تم استخدام هذا االستثناء بشكل كبير 39) رقم د تستمر المنشأة بتابيت متالبات محاسبة التحوط حالياً في معيار المحاسبة الدوليالعادلة، ق

 نظرا لكون مجلس معايير المحاسبة الدولي يعالج حاليا محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.
 

 

 

 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

 

15 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

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

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

 تاريخ السريان 

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

( "اقود التامين" التي صدرت 4)  رقم  ( "األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقرير المالي9)رقم  تم تابيت المعيار الدولي للتقرير المالي

 دولي( القائم بالسماح للمنشآت  بإصدار اقود التامين ضمن نااق المعيار ال4)رقم  م، والتعديالت الى المعيار المالي2016 سبتمبر 12في 

( قبل ان يدخل المعيار الدولي للتقرير المالي 9)رقم ( للتخفيف من بعض آثار تابيت المعيار الدولي للتقرير المالي 4)رقم للتقرير المالي 

 ( "اقود التامين" الصادر ان مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما: 17)رقم الجديد 
 

 ( حتى: 9)رقم يت اافاء منقت للمعيار الدولي للتقرير المالي تاب -1
 

 تاريخ سريان معيار التأمين الجديد أو  (أ
 

م او بعد هذا التاريخ. يقترح مجلس المعايير المحاسبية الدولي تمديد 2023يناير  1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  (ب

( في المعيار الدولي 9)رقم ( والمعيار الدولي للتقرير المالي 17)رقم االافاء المنقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي 

م. هناك حاجة إلفصاحات إضافية تتعلت بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل. ان هذا 2023يناير  1( إلى 4)رقم  للتقرير المالي

 ( سابقاً. أو:9)قم رالخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشاتها بشكل دائم بالتأمين ولم تابت المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

(، بالنسبة للموجودات المالية المحددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض الفروقات المحاسبية التي 9) رقم للتقرير الماليتابيت المعيار الدولي  -2

 تظهر قبل تابيت معيار اقود التامين الجديد من الربح او الخسارة. خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضافية.
  

 م:2017يناير  1 قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية
 

( )بما في ذلك 4)رقم مقارنة القيمة الدفترية لمالوبات الشركة الناشئة ان العقود ضمن نااق المعيار الدولي للتقرير المالي  (1

 اناصر الودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مالوباتها.
 

مقارنة إجمالي القيمة الدفترية لمالوبات الشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مالوباتها. استناداً إلى هذه  (2

 التقييمات استااات الشركة تحديد أنها منهله لإلافاء المنقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تابيت المعيار الدولي للتقرير المالي 

حتى تاريخ دخول معيار اقود التامين الجديد حيز التنفيذ. ان اإلفصاحات المالوبة والتي تتعلت بالموجودات المالية خالل ( 9)رقم 

 فترة التأجيل مدرجة ضمن القوائم المالية للشركة.
 

 األثرتقييم 

يدي التأمين مدينة، بالصافي( وموجودات م، تمتلك الشركة إجمالي موجودات مالية )متضمنة أقساط تأمين وذمم مع2022يونيو  30كما في 

م: 2021ألف لاير سعودي ) 205,200ألف لاير سعودي(   504,682م: 2021ألف لاير سعودي ) 550,448متعلقة بالتأمين بمبلغ

مه وبعض في حك ألف لاير سعودي(، الى التوالي. حالياً، تتكون الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المافأة من النقد وما 141,775

ألف  1,923م: 2021ألف لاير سعودي ) 1,923الذمم المدينة األخرح. تتضمن الموجودات المالية األخرح االستثمارات المتاحة للبيع مبلغ 

أامال  جلاير سعودي(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لهذه الموجودات المالية بناًء الى نموذ

 .الشركة لسندات الدين والابيعة االستراتيجية الستثمارات حقوق الملكية

 

لك ، ال ذأكملت الشركة تحليل الفجوة فيما يتعلت بهذا المعيار وبدأت رحلتها نحو تنفيذ المرحلة الثانية ، أي التنفيذ والتشغيل التجريبي. ومع 

 .تأثير مادي الى تصنيف وقياس الموجودات المالية 9لمالية رقم تتوقع الشركة أن يكون للمعيار الدولي للتقارير ا

 

 30م و 2021ديسمبر  31استنادًا إلى بيانات  9يتعين الى الشركة إاداد المركز المالي وبيان الدخل وفقًا للمعيارالدولي للتقارير المالية رقم 

بموج  األشواط التجريبية األولى  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9 م وتقديم مقارنة بين المعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم2022يونيو 

 م الى التوالي.2022سبتمبر  29م و 2022مايو  31والثانية، والتي تستحت في 

 

 يةمبدأ االستمرار 

ي( نتج انها زيادة في مليون لاير سعود 2,86م: بمبلغ 2021يونيو  30مليون )  69,90خالل الفترة المنتهية  تكبدت الشركة خسائر بمبلغ 

مليون لاير سعودي بنسبة  158,77م:2021ديسمبر  31)%91,47مليون لاير سعودي بنسبة  228,66الخسائر المتراكمة لتصل إلى 

( وهو أقل ٪73.52: 2021ديسمبر  31) ٪76.71هو  2022يونيو  30( من رأسمالها. هامش المالءة المالية للشركة كما في 63,51%

نى لمتالبات لوائح التنظيمية للتأمين. تشير هذه األحداث والظروف إلى وجود شك جوهري بعدم قدرة الشركة الى االستمرار من الحد األد

 كمنشأة مستمرة ، وبالتالي ، قد ال تكون قادرة الى تحقيت أصولها  والوفاء بالتزاماتها في سياق األامال العادية.

 

من قانون الشركات الجديد لتغاية  150بإاادة هيكلة رأس مال الشركة بما يتماشى مع المادة ، أوصى مجلس اإلدارة  م2022مارس  17في 

مليون لاير سعودي واستخدام  150الخسائر المتراكمة. أوصى مجلس اإلدارة بتقليل الخسائر المتراكمة ان طريت تخفيض برأس مال قدره 

بما يتعلت بهذا حصلت الشركة الى موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة  .انونيمليون لاير سعودي من االحتياطي الق 5كامل الرصيد قدره 

 .األمر
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 مبدأ االستمرارية )تتمة(

 

 الجيد للسوق الدخولأادت إدارة الشركة خاة امل تمت الموافقة اليها من قبل مجلس اإلدارة واتخذت مبادرات استراتيجية تضمن 

 مع االلتزام بالمتالبات التنظيمية المعمول بها. بها ومستويات االحتفاظ

 

، وافت مساهمو الشركة في اجتماع اام غير اادي الى انخفاا  م2022أغساس  16، في  2022يونيو  30الحقًا للفترة المنتهية في 

مليون لاير سعودي من  5ستخدام كامل الرصيد البالغ مليون لاير سعودي وا 150الخسائر المتراكمة ان طريت المقاصة برأس مال قدره 

، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال من خالل طرح حت االكتتاب  م2022أغساس  16االحتياطي القانوني. االوة الى ذلك ، في 

ضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير مليون لاير سعودي. الزيادة المقترحة خاضعة لموافقة الجهات الرقابية باإل 200بقيمة إجمالية قدرها 

 العادية.

 

أجرت إدارة الشركة تقييًما لقدرة الشركة الى االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن لديها الموارد لمواصلة أامالها في المستقبل 

 .المالية الى أساس مبدأ االستمرارية القوائمالمنظور. لذلك، تم إاداد 

 

 وودائع ألجل حكمه  في النقد وما -4

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

 عمليات التأمين 

م2021ديسمبر  31      م2022يونيو  30   

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 123,527  145,205 نقد لدى البنوك وفي الصندوق 

 

المساهمينعمليات    

م    2022يونيو  30  م2021ديسمبر  31    

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

نقد لدى البنوك   159  489 

 124,016  145,364 اإلجمالي
 

 ودائع ألجل  (ب

 عمليات التأمين 

م2021ديسمبر  31      م2022يونيو  30   

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 97,000  167,484 ودائع ألجل 
 

إن الودائع ألجل محتفظ بها في البنوك التجارية تستحت امولة بسعر السوق السائد. الودائع ألجل بالريال السعودي لها تاريخ استحقاق 

إلى  ٪0,95تتراوح معدالت العمولة الى الودائع من  ،م2022 يونيو 30محدد يزيد ان ثالثة أشهر وأقل من إثني اشر شهر. كما في 

 (.٪4,2إلى  ٪0.95م 2021) 4,2٪
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 ، صافي معيدي تأمين مدينةذمم أقساط تأمين و -5
 

  يلي:  مام تتكونأن أقساط التأمين المدينة 
 م2021ديسمبر  31  م    2022 يونيو 30 
 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 92,983  120,997 حملة وثائق التأمين 

 6,073  5,540 مستحق من معيدي التأمين

 126,537  99,056 

 (44,384)  (48,321) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   

، صافي وذمم معيدي تأمين مدينةأقساط تأمين   78,216  54,672 
 

 تحصيلها خالل الفترة / السنة كما يلي:نت الحركة في مخصص الديون المشكوك في كا

م2021ديسمبر  31      م2022 يونيو 30   

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

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

 7,016  3,937 المخصص المكون خالل الفترة / السنة 

السنةالرصيد في نهاية الفترة /   48,321  44,384 
 

 استثمارات  -6

  تم تصنيف االستثمارات كما يلي:  

 التأمينعمليات  

 م2021ديسمبر  31  م2022 يونيو 30 
 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

أ(-6) استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   10,065  42,600 

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

عمليات التامين  – اإلجمالي  20,065  52,600 
 

 عمليات المساهمين 
 م2021ديسمبر  31  م2022 يونيو 30 
 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

أ(-6) قائمة الدخلاستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل   25,038  58,947 
ب(-6)استثمارات متاحة للبيع   1,923  1,923 

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

عمليات المساهمين - اإلجمالي  76,961  115,853 

 168,453  97,026 اإلجمالي 
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 )تتمة(  - ستثمارات -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    2022يونيو  30  م2021ديسمبر  31    
 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

اإلفتتاحيالرصيد   42,600  103,021 
خالل الفترة / السنة   اضافات  3,429  2,998 

 (62,896)  (39,810) استبعادات خالل الفترة / السنة 
 (1,170)  3,872 أرباح / )خسارة( محققة خالل الفترة / السنة  

 647  (26) التغيرات في القيمة العادلة   

النهائيالرصيد   10,065  42,600 

 

 

 مصدر القيمة العادلة

م    2022يونيو 30 م2021ديسمبر  31    

 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 32,384  - مدرجة إستثمارات في أوراق مالية
 10,216  10,065 )**( صافي قيمة األصول أوراق مالية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية*

  10,065  42,600 

 
 عمليات المساهمين 

م    2022 يونيو 30  م2021ديسمبر  31    
 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

اإلفتتاحيالرصيد   58,947  48,947 
خالل الفترة / السنة  اضافات  458  5,840 

 (5,311)  (36,351) استبعادات خالل الفترة / السنة
)خسارة( محققة خالل الفترة / السنةأرباح /   1,985  (5) 

 9,476  (1) التغيرات في القيمة العادلة 

النهائيالرصيد   25,038  58,947 

 
م    2022يونيو  30 مصدر القيمة العادلة  م2021ديسمبر  31    
 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

المحليةوحدات في صناديق العقار   9,394  9,333 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  25,038  اإلجمالي 

  
 * تدار وفقاً لتقدير مالية محلية منظمة )" إدارة المخاطر الخاصة"( 

 ** صافي قيمة االصول: صافي قيمة االصول كما اعلن مدير األصول.
 
 
 
 
 
 

 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة(  - ستثمارات -6

 ب(  استثمارات متاحة للبيع 

 الحركة في رصيد االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي: 

 عمليات المساهمين   
م    2022يونيو  30  م2021ديسمبر  31    
 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

اإلفتتاحيالرصيد   1,923  1,923 

النهائيالرصيد   1,923  1,923 

 

ألف لاير سعودي(  1,923م: 2021ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 1,923غير مدرجة لألوراق المالية المتاحة للبيع تبلغ القيمة الدفترية  -
 الوصول إلى قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه وعدم وجود اسواق يتم تداول االدوات المالية المماثلة لها. لعدم إمكانيةتم تقييمها بالتكلفة 

 
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقج( 

 ا يلي: الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كم
 

 عمليات التأمين   
م    2022 يونيو 30  م2021ديسمبر  31    
 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

اإلفتتاحيالرصيد   10,000  10,000 

النهائيالرصيد   10,000  10,000 

 

 المساهمينعمليات  
م    2022 يونيو 30  م2021ديسمبر  31    
 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

اإلفتتاحيالرصيد   54,983  4,983 
/ السنة لفترةاخالل  اضافات  -  50,000 

خالل الفترة / السنة استبعادات  (4,983)  - 

النهائيالرصيد   50,000  54,983 
 

 ات الفنية ياالحتياط -7

 ات يصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط 7-1

 : يلي مامات يصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط يتكون
م    2022 يونيو 30  م2021ديسمبر  31    

 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

تحت التسويةإجمالي المطالبات   95,579  57,225 

 ً القابلة للتحقق من الخردة والتعويض : القيمةناقاصا  (32,212)  (34,366) 

بالصافي  المطالبات تحت التسوية  63,367  22,859 

 123,883  123,463 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

 6,700  15,731 احتياطي عجز اقساط تأمين

 7,892  11,197 احتياطيات فنية أخرى 

 213,758  161,334 

    يخصم: 

 (19,975)  (44,742) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  -

 (13,866)  (13,109) حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  -

 (57,851)  (33,841) 

 127,493  155,907 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة( -االحتياطيات الفنية  -7
 

 الحركة في األقساط غير المكتسبة  7-2
 

 األقساط غير المكتسبة كاالتي: في  الحركة    

 الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م  

(مراجعة)غير     

لف لاير سعوديأ  

 

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي  

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

خالل الفترة / )المسندة( األقساط المكتتبة  339,829 (37,602) 302,227 

 (217,587) 31,384 (248,971) األقساط المكتسبة خالل الفترة 

 287,915 (31,773) 319,688 الرصيد في نهاية الفترة 

 

 السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م      

 )مراجعة(  

لف لاير سعوديأ  

 

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي  

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

السنةخالل  / )المسندة( األقساط المكتتبة  467,531 (59,949) 407,582 

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

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

 
 وموجودات أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً  -8

 ينتأمعمليات ال 

 م2021ديسمبر  31      م2022 يونيو 30 
 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 
 ألف لاير سعودي

 1,504  4,154 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 2,619  728 سلف موظفين

 300  300 ودائع
 444  594 عمولة مستحقة

 13,914  16,328 أرصدة مدينة أخرى

 22,104  18,781 

 

 عمليات المساهمين 

 م2021ديسمبر  31  م2022 يونيو 30 
 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 
 ألف لاير سعودي

 373  509 أرصدة مدينة أخرى

 19,154  22,613 اإلجمالي

 
 الوديعة النظامية  -9

م    2022 يونيو 30  م2021ديسمبر  31    
 )غير مراجعة( 

 سعودي ألف لاير

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 37,500  37,500 الوديعة النظامية 

 
ً لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية   37,5من رأس المال المدفوع البالغة  ٪15لدى الشركة وديعة نظامية تعادل وفقا

السعودي. بلغت العمولة المستحقة  البنك المركزيمليون لاير سعودي( لدى بنك حدده  37,5: م2021ديسمبر  31)مليون لاير سعودي 
مليون لاير سعودي( وإن هذه  3,88: م2021ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  4السعودي مبلغ  المركزي لبنكعلى الوديعة النظامية ل

  السعودي. ركزيالبنك المالوديعة النظامية غير متاحة للسحب بدون موافقة من 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 التعهدات واإللتزامات المحتملة  -10

 : إن التعهدات واإللتزامات المحتملة تتكون من اآلتي (أ
م    2022يونيو  30  م2021ديسمبر  31    
 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي

 700  700 خطابات الضمان لصالح عمالء غير حكوميين
هيئة الزكاة والدخل والجمارك خطابات الضمان لصالح   9,500  9,500 

 10,200  10,200 

 
تدخل الشركة في عقود تأمين وتخضع إلجراءات قانونية في سياق العمل العادي. في حين أنه من غير العملي التنبؤ أو تحديد النتائج  (ب

قيد التنفيذ  (القضايا، ال تعتقد اإلدارة أن أي إجراءات من هذا القبيل )بما في ذلك القائمة والمحتملةالنهائية لجميع اإلجراءات القانونية 
لتزامات اومع ذلك، قامت اإلدارة بتكوين مخصصات لتغطية أي ، على نتائجها المالية جوهريفي تاريخ التقرير سيكون لها تأثير 

 .محتملة
مليون لاير سعودي( فيما يتعلق  0,7م: 2021مليون لاير سعودي ) 0,7بقيمة قدمت بنوك الشركة ضمانات للعمالء غير الحكوميين ( ج

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

  مليون لاير سعودي. 9.5م وطلبت من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اإلفراج عن الضمان البنكي البالغ 2012
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -11
 

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

 إليه للموجودات والمطلوبات، أو في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول  -
 في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالئمه للوصول للموجودات و المطلوبات.  -

 
 

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية بهذه القوائم المالية األولية الموجزة.
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 

 تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
 

 ;أو ما يطابقها التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس  نشط لنفس األداة المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق
 

المستتتوى الثاني: األستتعار المتداولة في األستتواق المالية النشتتطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أستتاليب تقييم أخرى تحدد كافة مدخالتها 
 الهامة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة، و 

 

 ات السوق القابلة للمالحظة.  المستوى الثالث: أساليب التقييم التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقاً لمعلوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة( – القيمة العادلة لألدوات المالية -11
 

  القيمة الدفترية والقيمة العادلة (أ
 

 ةيوضتتتح الجدول التالي القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستتتتوياتها في التستتتلستتتل الهرمي للقيم
 استتتتتةقالعادلة لألدوات المالية المقاستتتتتة بالقيمة العادلة. ال تتضتتتتتمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير الم

 بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقريبا معقولة للقيمة العادلة.   

 القيمة العادلة  عمليات التأمين      

 

 

 األول المستوى
 ألف لاير سعودي

 الثاني المستوى
 ألف لاير سعودي

 الثالث المستوى
 ألف لاير سعودي

 اإلجمالي
ألف لاير 
 سعودي

      م )غير مراجعة(2022يونيو  30

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

 10,065 10,065 - -  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   -

  - - 10,065 10,065 

      

      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  

 

 

 األول المستوى
 ألف لاير سعودي

 الثاني المستوى
 ألف لاير سعودي

 الثالث المستوى
 ألف لاير سعودي

 اإلجمالي
ألف لاير 
 سعودي

      م )غير مراجعة(2022يونيو  30

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

 25,038 25,038 - -  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل    -

  - - 25,038 25,038 

      

      م )مراجعة(2021ديسمبر  31

     العادلة:موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة 

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

  33,848 - 25,099 58,947 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(
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 لقطاعات التشغيلية  -12

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

 لوظيفتها كصانع القرار التشغيلي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
 

ا هتتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية التي يتم عمل تقرير

تتوافق مع ذلك الذي في قائمة الدخل. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات لمجلس إدارة الشركة بطريقة 

 التشغيلية.
 

 م.2021ديسمبر  31لم تطرأ أي تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألرباح أو خسائر القطاعات منذ 
 

، المدينة بالصافي معيدي التأمينذمم و األجل، صافي أقساط التأمينال تتضمن موجودات القطاعات النقد وما في حكمه، ودائع قصيرة 

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

حملة الوثائق، ذمم دائنة لمعيدي التأمين، مصاريف  إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة. ال تتضمن مطلوبات القطاعات، مطالبات

 خرى، والتزامات منافع الموظفين. وبالتالي تم إدراجهم ضمن المطلوبات غير الموزعة.أمستحقة ومطلوبات 
 

 اس مركزي.سال يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة الى صانع القرار التشغيلي للقطاعات ذات صلة ويتم مراقبتها على أ
 

إن معلومات قطاعات التشغيل المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم تقريرها عن مجموع الموجودات والمطلوبات للشركة 

 تينالمنتهيوالستة أشهر  الدخل لفترة الثالثة أشهرمجموع إيراداتها ومصاريفها وصافي وم، 2021ديسمبر  31و  م2022 يونيو 30في  كما 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م2022يونيو  30كما في    
 )غير مراجعة(

   عمليات التأمين  
 

 تأمين طبي
تأمين 
 أخرى مركبات

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 إجمالي المساهمين

لف لاير سعودي أ   

       الموجودات 
 أقساط تأمينحصة معيدي التأمين من 

 31,773 - 31,773 7,033 24,740 - غير المكتسبة

حصة معيدي التأمين من مطالبات 
 44,742 - 44,742 44,595 147 - تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 13,109 - 13,109 1,607 10,642 860 المتكبدة غير المبلغ عنها

وثائق تأمين مؤجلةتكاليف إقتناء   7,010 28,129 2,245 37,384 - 37,384 

 576,533 119,321 457,212    موجودات غير موزعة

 703,541 119,321 584,220    إجمالي الموجودات 

       المطلوبات

 319,688 - 319,688 16,294 247,418 55,976 أقساط تأمين غير مكتسبة 

إعادة تأمين غير مكتسبة تعموال  - 2,871 2,052 4,923 - 4,923 

 63,367 - 63,367 54,123 1,764 7,480 مطالبات تحت التسوية

 123,463 - 123,463 2,592 111,148 9,723 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 15,731 - 15,731 1,113 14,618 - إحتياطي عجز أقساط التأمين

 11,197 - 11,197 1,616 6,106 3,475 احتياطيات فنية أخرى 

 138,585 34,821 103,764    مطلوبات وفائض غير موزعة 

جمالي المطلوباتإ     642,133 34,821 676,954 
       

       حقوق المساهمين

 250,000 250,000 -    رأس المال 

حتياطي النظامي ا     - 5,003 5,003 

المتراكمةخسائر      - (228,664)  (228,664)  

 26,339 26,339 -    إجمالي حقوق المساهمين  

إحتياطي إعادة قياس إلتزامات المنافع 
 المحددة المتعلقة بعمليات التأمين

   
248 - 248 

 26,587 26,339 248    إجمالي حقوق الملكية
    

   

 703,541 61,160 642,381    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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25 

 

  القطاعات التشغيلية )تتمة( -12

م )مراجعة(2021ديسمبر  31كما في    

   عمليات التأمين  
 

 تأمين طبي
تأمين 
 أخرى مركبات

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 إجمالي المساهمين

لموجودات ا  ألف لاير سعودي 
حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين 

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

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت 
 19,975 - 19,975 21,451 (1,476) - التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 13,866 - 13,866 3,066 9,885 915 المتكبدة غير المبلغ عنها

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

موزعةموجودات غير      369,336 158,102 527,438 

 614,541 158,102 456,439    إجمالي الموجودات

       

       المطلوبات

 228,830 - 228,830 18,579 168,303 41,948 أقساط تأمين غير مكتسبة

 4,351 - 4,351 2,391 1,960 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 22,859 - 22,859 28,862 (13,630) 7,627 مطالبات تحت التسوية

 123,883 - 123,883 4,978 108,154 10,751 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 6,700 - 6,700 808 5,892 - احتياطي عجز أقساط تأمين

 7,892 - 7,892 1,574 5,524 794 احتياطيات فنية أخرى

 123,542 31,516 92,026    مطلوبات وفائض غير موزعة

 518,057 31,516 486,541    إجمالي المطلوبات 
       

       حقوق المساهمين

 250,000 250,000 -    رأس المال 

 5,003 5,003 -    االحتياطي النظامي 

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

 96,236 96,236 -    إجمالي حقوق المساهمين
       

إعادة قياس إلتزامات المنافع إحتياطي 
 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
 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة( -القطاعات التشغيلية  -12

 

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

 إجمالي أخرى تأمين مركبات تأمين طبي 
لف لاير سعوديأ   

     إيرادات
 147,364 684 146,680 - فردي
 5,165 834 1,831 2,500 كبير

 7,858 292 6,428 1,138 متوسط
 5,552 525 2,412 2,615 صغير

 26,840 714 617 25,509 متناهية الصغر 
أقساط التأمين المكتتبة  اجمالي  31,762 157,968 3,049 192,779 

     أقساط إعادة التأمين المسندة 
محلي  -  - - (195) (195) 
أجنبي  -  - (15,765) (2,589) (18,354) 
 - (15,765) (2,784) (18,549) 

     مصروفات فائض الخسارة
محلي -  - (31) - (31) 
أجنبي  -  (731) (581) (352) (1,664) 
 (731) (612) (352) (1,695) 

 172,535 (87) 141,591 31,031 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (56,525) 1,669 (52,415) (5,779) التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 116,010 1,582 89,176 25,252 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 2,428 1,266 1,162 - عموالت إعادة التأمين 
 1,256 812 - 444 إيرادات اكتتاب أخرى

 119,694 3,660 90,338 25,696 مجموع اإليرادات 
     

     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 113,329 924 100,161 12,244 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (10,348) (356) (9,992) - حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 102,981 568 90,169 12,244 صافي المطالبات المدفوعة 
 13,836 1,272 11,161 1,403 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 8,051 (441) 9,738 (1,246) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي 

 124,868 1,399 111,068 12,401 صافي المطالبات المتكبدة
احتياطي عجز أقساط تأمينالتغير في    - 8,623 (9) 8,614 

أخرىفنية التغير في احتياطيات   157 941 739 1,837 
 7,505 907 4,650 1,948 تكاليف إقتناء وثائق تأمين  

 17,813 43 16,081 1,689 مصاريف اكتتاب أخرى

 160,637 3,079 141,363 16,195 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

دخل االكتتاب ()خسارة دخل / صافي  9,501 (51,025) 581 (40,943) 
     

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (2,287)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (19,942)    مصاريف عمومية وإدارية 
 (42)    خسائر محققة من استثمارات 

 513    عموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 2,629    إيرادات االستثمارات
االستثمارات منخسارة غير محققة      - 

أخرى إيرادات     - 

 (19,129)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى

 (60,072)    صافي خسارة الفترة قبل الزكاة 
     

 (1,500)    الزكاة 

 (61,572)    صافي خسارة الفترة 
الفترة العائد إلى عمليات التأمين  الدخلصافي      - 

الفترة العائد إلى المساهمين  خسارةصافي      (61,572) 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة(  - القطاعات التشغيلية -12

 

م )غير مراجعة( 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 إجمالي أخرى تأمين مركبات تأمين طبي 

لف لاير سعوديأ   

 إيرادات
    

 250,083 2,042 248,041 - فردي
 14,281 4,507 3,184 6,590 كبير

 12,862 1,990 8,539 2,333 متوسط
 13,373 2,177 5,796 5,400 صغير

 49,230 987 867 47,376 متناهية الصغر 

 339,829 11,703 266,427 61,699 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
     أقساط إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - - (490)  (490)  
أجنبي  -  - (26,587)  (6,847)  (33,434)  

 - (26,587)  (7,337)  (33,924)  
     مصروفات فائض الخسارة

محلي -  (102)  (62)  - (164)  
أجنبي  -  (1,648)  (1,162)  (704)  (3,514)  

 (1,750)  (1,224)  (704)  (3,678)  
 302,227 3,662 238,616 59,949 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

(14,029) التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي  (71,204)  593 (84,640)  

 217,587 4,255 167,412 45,920 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 4,681 2,516 2,165 - عموالت إعادة التأمين 
 1,601 1,041 - 560 إيرادات اكتتاب أخرى

 223,869 7,812 169,577 46,480  مجموع اإليرادات

     

     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 206,901 1,679 175,055 30,167 إجمالي المطالبات المدفوعة  

(1,424) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة   (17,515)  (838)  (19,777)  

 187,124 841 157,540 28,743 صافي المطالبات المدفوعة 
(148) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي   13,770 2,118 15,740 

(973) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي   2,236 (925)  338 

 203,202 2,034 173,546 27,622 صافي المطالبات المتكبدة
 9,031 305 8,726 - احتياطي عجز أقساط تأمينالتغير في 

 3,306 559 903 1,844 أخرىفنية التغير في احتياطيات 
 13,061 1,861 7,806 3,394 تكاليف إقتناء وثائق تأمين  

633,3 مصاريف اكتتاب أخرى  28,623 129 32,385 

 260,985 4,888 219,604 36,493 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 
     

(50,027) 9,987 االكتتاب / )خسارة( صافي دخل  2,924 (37,116)  
 

    

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
(3,937)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

(37,368)    مصاريف عمومية وإدارية   
 5,857    مكاسب محققة من استثمارات

 1,000    عموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 4,691    ايرادات االستثمارات
(27)    االستثمارات منخسارة غير محققة   

 3    أخرى إيرادات

(29,781)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى  
     

(66,897)    الفترة قبل الزكاة  خسارةصافي   
(000,3)    الزكاة   

(69,897)    الفترة  خسارةصافي   
 -    الفترة العائد إلى عمليات التأمين  دخلصافي 

(69,897)    الفترة العائد إلى المساهمين  خسارةصافي   



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة(  - القطاعات التشغيلية -12

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م )غير مراجعة( معدلة 
 
 تأمين طبي 

تأمين 
 إجمالي أخرى مركبات

لف لاير سعوديأ   
     إيرادات

 90,733 1,067 89,666 - فردي
 8,946 1,303 2,145 5,498 كبير

 4,221 455 1,919 1,847 متوسط
 4,582 819 1,273 2,490 صغير

 8,577 1,115 516 6,946 متناهية الصغر 

 117,059 4,759 95,519 16,781 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
     أقساط إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - - (1,881) (1,881) 
أجنبي  -  - (9,417) (756) (10,173) 
 - (9,417) (2,637) (12,054) 

     مصروفات فائض الخسارة
محلي -  (722) (269) (310) (1,301) 
أجنبي  -  (1,083) (243) - (1,326) 

 (1,805) (512) (310) (2,627) 

 102,378 1,812 085,59 14,976 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (1,716) 156 (7,774) 5,902 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 100,662 1,968 77,816 820,87 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 1,925 931 994 - عموالت إعادة التأمين 
 (36) - (36) - إيرادات اكتتاب أخرى

 102,551 2,899 78,774 20,878 مجموع اإليرادات 

     
     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 88,671 657 70,970 17,044 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (11,238) (221) (10,244) (773) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 77,433 436 60,726 16,271 صافي المطالبات المدفوعة 
 (11,020) 2,211 (12,285) (946) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 3,299 (160) 4,749 (1,290) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي 

 69,712 2,487 53,190 14,035 صافي المطالبات المتكبدة
أخرىفنية التغير في احتياطيات   (1,587) (21) 45 (1,563) 

 4,577 732 2,515 1,330 تكاليف إقتناء وثائق تأمين  
 12,630 39 10,862 1,729 مصاريف اكتتاب أخرى

 85,356 3,303 66,546 15,507 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

االكتتاب )خسارة( صافي دخل /  5,371 12,228 (404) 17,195 
 

    
     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (367)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (21,037)    مصاريف عمومية وإدارية 
 2,088    ايرادات االستثمارات

 355    إطفاء المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق 
 1,818    أرباح غير محققة من االستثمارات

 48    ايرادات اخرى

 (17,115)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى

 80    صافي دخل الفترة قبل الزكاة 
 (1,500)    الزكاة 

 (1,420)    صافي خسارة الفترة 
الفترة العائد إلى عمليات التأمين  دخلصافي      - 

الفترة العائد إلى المساهمين  خسارةصافي      (1,420) 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة(  - القطاعات التشغيلية -12

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م )غير مراجعة( معدلة 
 
 إجمالي أخرى تأمين مركبات تأمين طبي 
لف لاير سعوديأ   

     إيرادات
 169,540 2,520 167,020 - فردي
 19,454 5,232 4,010 10,212 كبير

 14,615 2,271 9,140 3,204 متوسط
 10,555 2,587 3,444 4,524 صغير

 21,131 1,407 1,106 18,618 متناهية الصغر 
 235,295 14,017 184,720 36,558 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

     أقساط إعادة التأمين المسندة 
محلي  -  - - (2,183) (2,183) 
أجنبي  -  - (18,308) (5,207) (23,515) 
 - (18,308) (7,390) (25,698) 

     مصروفات فائض الخسارة
محلي -  (609) (164) (375) (1,148) 
أجنبي  -  313 (860) (245) (792) 
 (296) (1,024) (620) (1,940) 

 207,657 6,007 165,388 36,262 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (8,251) (2,591) (14,251) 8,591 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 199,406 3,416 151,137 44,853 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 4,039 2,109 1,930 - عموالت إعادة التأمين 
 30 - 30 - إيرادات اكتتاب أخرى

 203,475 5,525 153,097 44,853  مجموع اإليرادات

     
     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 169,150 1,398 133,107 34,645 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (18,406) (835) (15,807) (1,764) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 150,744 563 117,300 32,881 صافي المطالبات المدفوعة 
 (5,433) 135 (4,856) (712) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 (9,817) 355 (2,851) (7,321) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي 

 135,494 1,053 109,593 24,848  صافي المطالبات المتكبدة
 2,600 45 (21) 2,576 أخرىفنية التغير في احتياطيات 

 10,680 1,513 6,025 3,142 تكاليف إقتناء وثائق تأمين  
 21,194 113 19,377 1,704 مصاريف اكتتاب أخرى

 169,968 2,724 134,974 32,270 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 33,507 2,801 18,123 12,583 دخل االكتتاب صافي
     

     إيرادات تشغيلية أخرى)مصاريف( / 
 (1,172)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (41,289)    مصاريف عمومية وإدارية 
 1,061    ارباح محققة من استثمارات

 2,088    ايرادات االستثمارات
 335    إطفاء حتى تاريخ االستحقاق

 5,537    غير محققة من االستثمارات أرباح
 77    إيرادات أخرى

 (33,363)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى
     

 144    صافي دخل الفترة قبل الزكاة 
     

 (3,000)    الزكاة 

 (2,856)    صافي دخل الفترة 
 -     الفترة العائد إلى عمليات التأمين  دخلصافي 

(2,856)    صافي دخل الفترة العائد إلى المساهمين   



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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   ذات عالقة أطرافوأرصدة مع معامالت   -13

ة جميع الرئيسي االدارةيشمل موظفو )الرئيسيين  االدارةوموظفي  االدارةالمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس  العالقةتمثل الجهات ذات 
رى للشركة، والشركات التي يكونون مالكين رئيسيين لها وأي كيانات أخ (العليا واالدارة، التنفيذيين وغير التنفيذيين، االدارةمجلس  أعضاء
 دارة الشركةمن قبل إ المعامالتللسيطرة أو السيطرة المشتركة أو تأثروا بها بشكل كبير. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذ  خاضعة
 اإلدارة. ومجلس

 
 قة واالرصدة ذات العالقة:فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع األطراف ذات عال

 م2022يونيو  30 
 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 م2021يونيو  30
 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 - - المكافأت المدفوعة لمجلس اإلدارة 

 - 124 رسوم اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان 

 124 - 

 :يلي الفترة كماموظفي اإلدارة خالل  كبارتعويضات 
 م2022يونيو  30 

 )غير مراجعة(
 ألف لاير سعودي

 م2021يونيو  30
 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي 

 1,226 1,963 رواتب ومزايا أخرى 

 1,626 1,195 مكافأة نهاية الخدمة

 3,158 2,852 

 1,262 73 مكافأة للمكلفين بالحوكمة 
 

  الزكاة  -14
 

 فترة / للسنةلل حملالم (أ
 

 .القوائم المالية والنتائج الزكوية بشكل رئيسي إلى تعديالت حسب لوائح وأنظمة الزكاة الحاليةتعود الفروقات بين 
 

 السنة الفترة / حركة المخصص خالل 
 م2021ديسمبر  31 م2022يونيو  30 
 )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي
 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

 31,131 27,629 الرصيد االفتتاحي للفترة / السنة

 6,000 3,000 المحمل للفترة / السنة 

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

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

 مليون لاير سعودي. 4,96*تتضمن دفع ضريبة استقطاع بقيمة 

 الوضع الزكوي  (ب

 .والضرورية وحصلت الى الشهادة الزكوية والضريبية م2021ديسمبر  31قدمت الشركة اإلقرار الزكوي للسنة المنتهية في 

 

مليون لاير سعودي والتي  17,1م بمبلغ 2012م إلى 2006ربوطات للسنوات من  ضريبة والجمارك )"الهيئة"(وال ةزكاالأصدرت هيئة 
مليون لاير سعودي كغرامات.  3,4مليون لاير سعودي كفروق ضريبة استقطاع و  4,4مليون لاير سعودي كفروق زكوية و 9,3تمثل 

مليون  3,1مليون لاير سعودي وسددت جزئياً غرامات التأخير البالغة  4,4قامت الشركة بتسوية مبلغ فروق ضريبة االستقطاع البالغة 
خالل لفروق الزكاة عن السنوات المذكورة. الهيئةلصالح  مليون لاير سعودي 9,5لاير سعودي، وبناًء عليه أصدرت خطاب ضمان بمبلغ 

عن الضمان  االفراج الزكاة والضريبة والجمارك وطلبت من الهيئة 2012الى  2008، قامت الشركة بتسوية االلتزام من 2021عام 
 .مليون لاير سعودي 9.5البنكي بمبلغ 

 
 
 
 
 
 

 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة(الزكاة   -14

  )تتمة( الوضع الزكويب( 

 

إلغالق القضية، لكن لجنة منازعات الزكاة توصلت إلى قرار بتسوية مبلغ  سعودي مليون لاير 3تقديم طلب تسوية إلى الهيئة لدفع مبلغ تم 
إلنهاء الربط للسنوات المذكورة. رفضت الهيئة قرار لجنة منازعات الزكاة، وبانتهاء الجلسة تم رفع القضية إلى سعودي مليون لاير  7,7
مليون لاير سعودي بناء على االعتراض والمعلومات المقدمة للهيئة  4,2االستئناف. تتوقع اإلدارة أن يصل حجم مطلوبات الزكاة إلى لجنة 

 واللجان.
 

مليون لاير سعودي. وقد تم االعتراض على  1,2م والذي طلبت فيه مطلوبات زكاة إضافية بمبلغ 2014أصدرت الهيئة ربطاً عن عام 
فض االعتراض من قبل الهيئة. تم تصعيد القضية للجان الضريبية وانتظار قرارها. ورأت اإلدارة أن مطلوبات الزكاة ستصل الربط وتم ر

 مليون لاير سعودي. 1,2إلى 
 

مليون لاير سعودي ، ومطلوبات  14,1م، حيث طلبت زكاة إضافية بمبلغ 2018م إلى 2015أصدرت الهيئة ربوطات للسنوات من 
، قامت الشركة بتسوية الفروق م2021 السنةمليون لاير سعودي. خالل  7م بمبلغ 2018م إلى 2014قطاع للسنوات من ضرائب االست

 نالضريبية المقتطعة للحصول على مزايا المرحلة األولى من فترة العفو الحكومية المعدلة )اإلعفاء الكامل من العقوبة(. تعتقد اإلدارة أ
 مليون لاير سعودي. 14.7حجم التزام الزكاة سيصل إلى 

 
مليون لاير سعودي.  11.4إضافي بمبلغ  الهيئة التزام طلبتحيث  م2020و م2019، تلقت الشركة ربوط الزكاة لعامي  م2021خالل عام 

مليون لاير سعودي لالعتراض  2.3مليون لاير سعودي. قامت الشركة بسداد مبلغ  9.1الحقًا إلى  تم تخفيض االلتزاماعترضت الشركة و
 وفق الئحة الزكاة. وقد تم إحالة االعتراض إلى األمانة العامة للجان الضريبية ومازالت القضية قيد المناقشة.

 
   رأس المال -15

 10مليون سهم عادي  قيمة السهم  25مليون لاير سعودي مقسم إلى  250 والمدفوع بالكامل مال الشركة المرخص والمصدر سأيبلغ ر
 لاير سعودي.

 
 خسارة السهم   -16

 .لفترةللفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة ل خسارة بعد الزكاة السهم يتم احتسابها للفترة بتقسيم صافي  خسارة
 

 إدارة رأس المال -17

 األهداف للحفاظ الى نس  رأس المال السليمة لدام أهداف األامال وزيادة القيمة العائدة للمساهمين.تقوم الشركة بتحديد 

 

تقوم الشركة بإدارة متالبات رأس المال من خالل تحديد أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمالوبة الى أساس منتظم. 

الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق والمخاطر المتعلقة بأنشاة الشركة. من أجل يتم إجراء تعديالت الى مستويات رأس المال 

 الحفاظ الى هيكل رأس المال أو تعديله، يمكن أن تقوم الشركة بتعديل مبلغ التوزيعات المدفواة للمساهمين أو إصدار أسهم. 

 

، تلقت الشركة خطابًا من البنك المركزي السعودي )ساما( بشأن انخفاض هامش المالءة الفعلي للشركة عن هامش  م2022أبريل  20في 
( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين. نص الخطاب على ضرورة التزام الشركة 66المالءة المطلوب وفقًا لمتطلبات المادة )

ضح السعودي توالبنك المركزي حة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين وتقديم خطة تصحيحية إلى ( من الالئ68بمتطلبات المادة )
 .المذكورة أعاله خطابيوم عمل من تاريخ  15الخطوات التي ستتخذها الشركة لتحسين مالءتها المالية والوقت الالزم. خالل 

 
السعودي بخصوص اإلجراءات التصحيحية لتحسين هامش المالءة عند البنك المركزي ، قدمت الشركة ردها إلى م2022مايو  18في 

 .المستوى المناسب
 

ً  رأس المال المفروضةب المتعلقة متطلباتال بكاملفي رأي مجلس اإلدارة ، لم تلتزم الشركة    .خالل الفترة المالية المبلغ عنهاخارجيا
 س المال.يود رأ)ج( للحصول على معلومات بشأن ق 3باإلضافة أنظر إيضاح رقم 
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 معلومات إضافية -18

 أ( قائمة المركز المالي األولية الموجزة
 

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

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

       الموجودات
 124,016 489 123,527 145,364 159 145,205 نقد وما في حكمه

 97,000 - 97,000 167,484 - 167,484 ودائع ألجل  

صافي ،أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة  78,216 - 78,216 54,672 - 54,672 

غير  أقساط التأمينحصة معيدي التأمين من 
 31,773 - 31,773 المكتسبة 

25,555 - 25,555 

مطالبات تحت الحصة معيدي التأمين من 
 19,975 - 19,975 44,742 - 44,742 التسوية

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير 
 13,866 - 13,866 13,109 - 13,109 مبلغ عنها 

 27,707 - 27,707 37,384 - 37,384 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 168,453 115,853 52,600 97,026 76,961 20,065 إستثمارات

 19,154 373 18,781 22,613 509 22,104 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

 18,231 - 18,231 17,004 - 17,004 بالصافي ،حق استخدام أصول

بالصافي  ،ممتلكات ومعدات  5,962 - 5,962 4,107 - 4,107 

بالصافي ،موجودات غير ملموسة  1,172 - 1,172 418 - 418 

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

 3,887 3,887 - 4,192 4,192 - عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 30,350 - 30,350 58,161 - 58,161 من عمليات التأمين ةمستحقمبالغ 

 642,381 119,321 761,702 486,789 158,102 644,891 

  ً  (30,350) - (30,350) (58,161) - (58,161) :العمليات المتداخلة ناقصا

الموجودات إجمالي  584,220 119,321 703,541 456,439 158,102 614,541 
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 )تتمة(          - إضافيةمعلومات  -18

)تتمة( -أ( قائمة المركز المالي األولية الموجزة           

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

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 عمليات
التأمين   

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

لف لاير سعوديأ  لف لاير سعوديأ   

       المطلوبات
مطالبات مستحقة لحملة وثائق 

 11,421 - 11,421 11,526 - 11,526 التأمين

ومطلوبات اخرى مصاريف مستحقة  51,952 - 51,952 35,982 - 35,982 

 20,335 - 20,335 16,936 - 16,936 التزامات االيجار

 984 - 984 2,468 - 2,468 ذمم معيدي تأمين دائنة

 228,830 - 228,830 319,688 - 319,688 اقساط تأمين غير مكتسبة

 4,351 - 4,351 4,923 - 4,923 عموالت إعادة التأمين غير مكتسبة

 22,859 - 22,859 63,367 - 63,367 مطالبات تحت التسوية

 123,883 - 123,883 123,463 - 123,463 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 6,700  6,700 15,731 - 15,731 احتياطي عجز أقساط تأمين

 7,892 - 7,892 11,197 - 11,197 إحتياطيات فنية أخرى

 7,895 - 7,895 5,473 - 5,473 إلتزامات منافع الموظفين 

 15,409 - 15,409 15,409 - 15,409 توزيع فائض مستحق 

 27,629 27,629 - 30,629 30,629 - مخصص الزكاة
البنك مستحقة إلى  تعموال

 3,887 3,887 - 4,192 4,192 - المركزي السعودي
من عمليات  ةمستحقمبالغ 

 30,350 30,350 - 58,161 58,161 - المساهمين

 642,133 92,982 735,115 486,541 61,866 548,407 

 (30,350) (30,350) - (58,161) (58,161) - العمليات المتداخلة :ناقصا

 518,057 31,516 486,541 676,954 34,821 642,133 إجمالي المطلوبات

       
       حقوق المساهمين

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

 5,003 5,003 - 5,003 5,003 - احتياطي نظامي

 (158,767) (158,767) - (228,664) (228,664) - خسائر متراكمة

 96,236 96,236 - 26,339 26,339 - إجمالي حقوق المساهمين
إحتياطي إعادة قياس إلتزامات 

المتعلقة بعمليات  المنافع المحددة
 248 - 248 248 - 248 التأمين

 96,484 96,236 248 26,587 26,339 248 إجمالي حقوق الملكية

 614,541 127,752 486,789 703,541 61,160 642,381 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  
يونيو 30 الثالثة أشهر المنتهية في   

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

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

سعوديلف لاير أ  لف لاير سعوديأ   

       االيرادات
 117,059 - 117,059 192,779 - 192,779 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 
       

  -     أقساط إعادة التأمين المسندة

محلي  -  (195) - (195) (1,881) - (1,881) 
أجنبي  -  (18,354) - (18,354) (10,173) - (10,173) 

 (18,549) - (18,549) (12,054) - (12,054) 
       مصروفات فائض الخسارة

محلي  -  (31) - (31) (1,301) - (1,301) 
أجنبي  -  (1,664) - (1,664) (1,326) - (1,326) 

 (1,695) - (1,695) (2,627) - (2,627) 

 102,378 - 102,378 172,535 - 172,535 صافي اقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في اقساط التامين غير المكتسبة، 

 (1,716) - (1,716) (56,525) - (56,525) بالصافي 

 100,662 - 100,662 116,010 - 116,010 صافي اقساط التأمين المكتسبة
 1,925 - 1,925 2,428 - 2,428 عموالت إعادة التأمين 
) خسارة ( / ايرادات إكتتاب اخرى  1,256 - 1,256 (36) - (36) 

 102,551 - 102,551 119,694 - 119,694 مجموع اإليرادات

       
       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 88,671 - 88,671 113,329 - 113,329 اجمالي المطالبات المدفوعة

 (11,238) - (11,238) (10,348) - (10,348) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

المدفوعةصافي المطالبات   102,981 - 102,981 77,433 - 77,433 
 (11,020) - (11,020) 13,836 - 13,836 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، بالصافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها، 
 3,299 - 3,299 8,051 - 8,051 بالصافي

 69,712 - 69,712 124,868 - 124,868 صافي المطالبات المتكبدة 
 - - - 8,614 - 8,614 التغير في احتياطي عجز أقساط تأمين

 (1,563) - (1,563) 1,837 - 1,837 التغير في احتياطيات فنية أخرى
 4,577 - 4,577 7,505 - 7,505 تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 12,630 - 12,630 17,813 - 17,813 مصاريف اكتتاب أخرى

 85,356 - 85,356 160,637 - 160,637 مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

)خسارة( / دخل االكتتاب صافي  (40,943) - (40,943) 17,195 - 17,195 

 
 
 
 
 

 
  



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

)تتمة( - ب( قائمة الدخل األولية الموجزة     
 

   
يونيو 30 الثالثة أشهر المنتهية في  

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

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

امليات 

 التأمين

امليات 

 المساهمين

 

 المجموع

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (367) - (367) (2,287) - (2,287) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 (21,037) (1,407) (19,630) (19,942) (245) (19,697) مصاريف امومية وإدارية

 - - - (42) (14) (28) خسائر محققة من استثمارات 

اموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 - - - 513 351 162 االستحقاق 

 2,088 997 1,091 2,629 30 2,599 دخل االستثمارات

 335 335 - - - - تاريخ االستحقاقإطفاء حتى 

 1,818 2,455 (637) - - - غير محققة من إٍستثمارات)خسائر(  / أرباح

 48 - 48 - - - أخرح إيرادات

 (17,115) 2,380 (19,495) (19,129) 122 (19,251) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

الزكاةالفائض و قبل)الخسارة(/ الدخل   (60,194) 122 (60,072) (2,300) 2,380 80 

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

بعد الزكاةالدخل / )خسارة( صافي   (60,194) (1,378) (61,572) (2,300) 880 (1,420) 

 1,420 (880) 2,300 61,572 1,378 60,194 الفائض المحول إلى المساهمين 
       

 - - - - - - صافي النتائج من عمليات التأمين
       

لسهم )بالريال السعودي اربحية  /)خسارة( 

       للسهم الواحد(

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باآلف

 25,000 25,000 - 25,000 25,000 - (االسهم

)بالريال  خسارة السهم األساسية والمخفضة

(2,46) - السعودي للسهم الواحد(  (2,46)  - (0.06) (0.06) 

 

يونيو 30 الثالثة أشهر المنتهية في ج( قائمة الدخل الشامل اآلخر  

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

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

  المساهمين

 

عالمجمو  

امليات 

 التأمين

امليات 

 المساهمين

 

 

لمجموعا  

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

(61,572) - للفترة العائدة إلى المساهمين صافي الخسارة  (61,572)  - (1,420) (1,420) 

:الشاملة األخرى ة( / الدخلالخسار)        

بنود لم يتم إعادة تصنيفها الحقاً الى قائمة 

       الدخل في السنوات الالحقة

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

(61,572) - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة   (61,572)  - (1,420) (1,420) 

 
 
 
 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة(           إضافيةمعلومات  -18

   د( قائمة الدخل األولية الموجزة  
يونيو 30 الستة أشهر المنتهية في   

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

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي االيرادات
 235,295 - 235,295 339,829 - 339,829 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

       

       أقساط إعادة التأمين المسندة

محلي  -  (490) - (490) (2,183) - (2,183) 

أجنبي  -  (33,434) - (33,434) (23,515) - (23,515) 

 (33,924) - (33,924) (25,698) - (25,698) 

       مصروفات فائض الخسارة

محلي  -  (164) - (164) (1,148) - (1,148) 

أجنبي  -  (3,514) - (3,514) (792) - (792) 

 (3,678) - (3,678) (1,940) - (1,940) 

التأمين المكتتبةصافي اقساط   302,227 - 302,227 207,657 - 207,657 

التغيرات في اقساط التامين غير المكتسبة، 
 (8,251) - (8,251) (84,640) - (84,640) بالصافي 

 199,406 - 199,406 217,587 - 217,587 صافي اقساط التأمين المكتسبة

 4,039 - 4,039 4,681 - 4,681 عموالت إعادة التأمين 

 30 - 30 1,601 - 1,601  ايرادات إكتتاب اخرى

 203,475 - 203,475 223,869 - 223,869 مجموع اإليرادات

       

       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 169,150 - 169,150 206,901 - 206,901 اجمالي المطالبات المدفوعة

 (18,406) - (18,406) (19,777) - (19,777) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 150,744 - 150,744 187,124 - 187,124 صافي المطالبات المدفوعة

التغيرات في المطالبات تحت التسوية، 
 (5,433) - (5,433) 15,740 - 15,740 بالصافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبلغ 
 (9,817) - (9,817) 338 - 338 عنها، بالصافي

 135,494 - 135,494 203,202 - 203,202 صافي المطالبات المتكبدة 

 - - - 9,031 - 9,031 التغير في احتياطي عجز أقساط تأمين

 2,600 - 2,600 3,306 - 3,306 التغير في احتياطيات أخرى

 10,680 - 10,680 13,061 - 13,061 تكاليف إقتناء وثائق تأمين

 21,194 - 21,194 32,385 - 32,385 مصاريف اكتتاب أخرى 

 169,968 - 169,968 260,985 - 260,985 مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 33,507 - 33,507 (37,116) - (37,116) صافي )خسارة( / دخل االكتتاب
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 )تتمة(          - إضافيةمعلومات  -18

)تتمة( -( قائمة الدخل األولية الموجزة د         

 يونيو 30 الستة أشهر المنتهية في 

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

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

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

 (1,172) - (1,172) (3,937) - (3,937) تحصيلهامخصص الديون المشكوك في 
 (41,289) (1,748) (39,541) (37,368) (465) (36,903) مصاريف عمومية وإدارية 
 1,061 (40) 1,101 5,857 1,985 3,872 ارباح محققة من استثمارات

عموالت من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
 - - - 1,000 838 162 االستحقاق 

 2,088 997 1,091 4,691 61 4,630 دخل االستثمارات 
 335 335 - - - - إطفاء حتى تاريخ االستحقاق

 5,537 6,113 (576) (27) (1) (26) )خسائر( / أرباح غير محققة من إٍستثمارات
 77 - 77 3 - 3 أخرى إيرادات

 (33,363) 5,657 (39,020) (29,781) 2,418 (32,199) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 144 5,657 (5,513) (66,897) 2,418 (69,315) قبل الزكاة الدخل/ صافي )الخسارة( 

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

 (2,856) 2,657 (5,513) (69,897) (582) (69,315) بعد الزكاة الدخل/ )الخسارة(  صافي

 2,856 (2,657) 5,513 69,897 582 69,315 المحول إلى المساهمين 

 - - - - - - صافي النتائج من عمليات التأمين 

       

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

      

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باآلف

 25,000 25,000 - 25,000 25,000 - (االسهم

)بالريال  والمخفضةخسارة السهم األساسية 

 (0,11) (0,11) - (2,80) (2,80) - السعودي للسهم الواحد(

 
 
 
 
 

 
 

 
  



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

( قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة          ـه      
 يونيو 30 الستة أشهر المنتهية في   

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

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

امليات 

 التأمين

امليات 

 المساهمين
 

 المجموع

 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

للفترة العائدة إلى  صافي الخسارة

 (2,856) (2,856) - (69,897) (69,897) - المساهمين

       الشاملة األخرى:( / الدخل الخسارة )

تصنيفها الحقاً الى قائمة بنود لم يتم إعادة 

       الدخل في السنوات الالحقة

 - - - - - - ىاألخر ةالشامل (لخسارةاالدخل / )

الدخل  الشاملة  إجمالي )الخسارة( /

 (2,856) (2,856) - (69,897) (69,897) - للفترة 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة(         - إضافيةمعلومات  -18

  و( قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة          

يونيو 30فترة الستة أشهر المنتهية في    

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

 المجموع امليات المساهمين امليات التأمين المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 144 144 - (66,897) (66,897) - الدخل للفترة قبل الزكاة)الخسارة( / 

       تعديالت للبنود الغير نقدية:

ممتلكات ومعداتاستهالك   1,461 - 1,461 1,880 - 1,880 

 2,084 - 2,084 86 - 86 إطفاء الموجودات غير الملموسة 

 1,791 - 1,791 1,227 - 1,227 استهالك حت استخدام االصول 

 554 - 554 290 - 290 تكاليف تمويل ان التزامات االيجار

(335) - - - - إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحاق  (335)  

 1,172 - 1,172 3,937 - 3,937 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

محققة من االستثمارات بالقيمة غير  )أرباح(/ خسائر 

(6,113) 576 27 1 26 العادلة خالل قائمة الدخل  (5,537)  

أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

(986) (5,857) (1,985) (3,872) قائمة الدخل  - (986)  

 - - - (647) - (647) التزامات منافع الموظفين 
 2,508 (68,881) (66,373) 7,071 (6,304)  767 

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(3,248) (27,481) - (27,481) اقساط تامين وذمم معيدي تأمين مدينة   - (3,248)  

(1,542) (6,218) - (6,218) حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة   - (1,542)  

تحت التسويةحصة معيدي التأمين من الماالبات   (24,767) - (24,767) 5,573 - 5,573 

 228 - 228 757 - 757 حصة معيدي التأمين من ماالبات متكبدة غير مبلغ انها 

(5,844) (9,677) - (9,677) تكاليف إقتناء وثائت تأمين منجلة   - (5,844)  

 4,714 34 4,680 (3,459) (136) (3,323) مصاريف مدفواة مقدما وموجودات أخرح

(91) - (305) (305) - امولة مستحقة الى وديعة نظامية  (91)  

(3,883) 105 - 105 ماالبات مستحقة لحملة وثائت التأمين  - (3,883)  

 9,333 - 9,333 15,970 - 15,970 مصاريف مستحقة ومالوبات أخرح

(3,043) 1,484 - 1,484 ذمم معيدي تأمين دائنة  - (3,043)  

 9,794 - 9,794 90,858 - 90,858 اقساط تأمين غير مكتسبة 

 209 - 209 572 - 572 اموالت إاادة التأمين غير مكتسبة 

(11,005) 40,508 - 40,508 ماالبات تحت التسوية   - (11,005)  

(10,045) (420) - (420) ماالبات المتكبدة غير المبلغ انها   - (10,045)  

تأميناحتياطي اجز أقساط   9,031 - 9,031 - - - 

 2,600 - 2,600 3,305 - 3,305 احتياطيات فنية أخرح

 91 91 - 305 305 -     البنك المركزي السعودياموالت مستحقة إلى 

 93,212 (69,017) 24,195 878 (6,270) (5,392) 

(7,288) - - - - الزكاة المدفواة  (7,288)  

المدفواةالتزامات منافع الموظفين   (1,775) - (1,775) (487) - (487) 

/ )المستخدم في( الناتج من األنشطة من صافي النقد 

 91,437 التشغيلية

 

(69,017) 22,420 391 (13,558) (13,167)  



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

  و( قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة          

يونيو 30 المنتهية فيفترة الستة أشهر    

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

 المجموع امليات المساهمين امليات التأمين المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

      

(2,067) - (3,887) (458) (3,429) شراء استثمارات   (2,067)  

 5,800 2,050 3,750 76,161 36,351 39,810 المحصل من بيع استثمارات 

(100,000) - (172,190) - (172,190) اإلستثمار في ودائع أجلة   (100,000)  

 152,013 100,000 52,013 101,706 - 101,706 المحصل من ودائع ألجل

حتى تاريخ االستحاقاستثمارات محتفظ بها شراء   - - - - (50,000)  (50,000)  

محتفظ بها حتى تاريخ االستحاقمن استثمارت  المحصل  - 4,983 4,983 - - - 

(248) (3,316) - (3,316) شراء ممتلكات ومعدات  - (248)  

(4,050) (840) - (840) شراء موجودات غير ملموسة  - (4,050)  

الناتج من األنشطة /  )المستخدم في( من صافي النقد 

(50,017) 51,465 2,617 40,876 (38,259) االستثمارية  1,448 

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

(338) (3,689) - (3,689) التزامات اإليجار المدفواة  - (338)  

(55,604) - 27,811 (27,811) المستحت إلى امليات المساهمين   55,604 - 

الناتج من األنشطة  )المستخدم في( / من صافي النقد 

(55,942) (3,689) 27,811 (31,500) التمويلية  55,604 (338)  

(4,086) 21,348 (330) 21,678 صافي التغير في النقد وما في حكمه   (7,971)  (12,057)  

ةالنقد وما في حكمه، في بداية الفتر  123,527 489 124,016 47,892 111,354 159,246 

 147,189 103,383 43,806 145,364 159 145,205 النقد وما في حكمه، في نهاية الفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
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 "(19-تأثير فيروس كورونا المستجد )"كوفيد -19

( في المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة واالضطرابات الناتجة عن األنشطة االجتماعية واالقتصادية 19-استجابة النتشار )كوفيد
في تلك األسواق على مدار العامين الماضيين ، تواصل اإلدارة تقييم آثارها بشكل استباقي على عملياتها. على وجه الخصوص ، تراقب 

أوميكرون. ال تزال اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة في  -الزيادة الحالية في الحاالت بسبب انتشار متحور جديد  ثبالشركة عن ك
سارية المفعول بما في ذلك االنشاء المستمر لفرق وعمليات إدارة األزمات ، لضمان صحة وسالمة موظفيها، عمالئها  م2020أبريل 

إلى ضمان استمرارية عملياتها. . ال تزال صحة الموظفين تشكل مجااًل رئيسيًا للتركيز مع البرامج التي يتم والمجتمع األوسع باإلضافة 
تنفيذها للمساعدة في زيادة الوعي وتحديد ودعم ومراقبة صحة الموظفين. تم تطعيم غالبية موظفي الشركة بشكل كامل لجرعتين على األقل 

 .(19-تشجيع الجرعات المعززة بما يتماشى مع المبادرات الحكومية المتعلقة بـ )كوفيدمن اللقاح وتعمل اإلدارة على خطة ل
 

تعتقد إدارة الشركة أن أي إجراءات إغالق محتملة يتم إعادة تقديمها لن تؤثر بشكل جوهري على الطلب األساسي لمنتجات التأمين الخاصة 
 .بالشركة والتوقعات

 
منتهية ال للفترة( لم يكن لها أي تأثير جوهري على النتائج المالية المعلنة للشركة 19-بناًء على هذه العوامل، تعتقد اإلدارة أن جائحة )كوفيد

 .بما في ذلك األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة م2022 يونيو  30في 
 

ى الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على دراية بأي عوامل من تواصل الشركة مراقبة الطفرة في المتحور الجديد عن كثب عل
 أو بعده. م2022المتوقع أن تغير تأثير الوباء على عمليات الشركة خالل عام 

 

 ارقام المقارنة  -20

يس لهذه الموجزة. ل تم تعديل بعض أرقام المقارنة وإعادة تصنيفها لتتوافق مع عرض الفترة الحالية في هذه البيانات المالية المرحلية
واألرباح المحتجزة لنفس الفترة باستثناء  2021يونيو  30التعديالت تأثير جوهري على صافي الدخل لفترات الستة أشهر المنتهية في 

 :العرض أدناه

 المبلغ كما ذكر سابقا المعدلة مبلغ المعدل  2021يونيو  30للفترة الستة أشهر المنتهية 

 ألف لاير سعودي لاير سعوديألف  ألف لاير سعودي 

 (792) (2,608) 1,816 جنبيأ -مصروفات فائض الخسارة
 (2,856) (2,608) (248) صافي الدخل للفترة
 (49,213) (260) (48,953) خسائر متراكمة

 

 االحداث االحقة  -21

الشركة في اجتماع عام غير عادي على ، وافق مساهمو  2022أغسطس  16، في م2022يونيو  30للفترة المنتهية في  هالحقاالحداث 
لاير  مليون 5مليون لاير سعودي واستخدام كامل الرصيد البالغ  150انخفاض الخسائر المتراكمة عن طريق المقاصة برأس مال قدره 

بما في ذلك  مختلف الخيارات االستراتيجية 2022أغسطس  16من االحتياطي القانوني.عالوة على ذلك، ناقش مجلس اإلدارة في سعودي 
مليون لاير سعودي.  200إعادة هيكلة رأس المال وأوصى بزيادة رأس المال من خالل طرح إصدار حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 

 .الزيادة المقترحة خاضعة لموافقة الجهات الرقابية باإلضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية
 

 الموجزةاعتماد القوائم المالية األولية  -22

    م.2022 اغسطس 21الموافق  هـ1444 محرم 23من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ الموجزة تم اعتماد القوائم المالية األولية 
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