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 ام ـع - 1
 

و  قرار  بموج   السعودية  العربية  المملكة  في  )شالشركةش(، شركة مساهمة سعودية، مسجلة  التعاوني  للتةمين    زارة شركة سالمة 

مسجلة بمدينة جدة بموج  السجل    الشركةإ   م(   2007مايو    16هن )الموافق  1428ربيع الثاني    29/ ق بتاريخ  1121التجارة رقم  

   م(2007مايو  23هن )الموافق 1428جمادى األول  6بتاريخ  4030169661التجاري رقم 
 

 : نوا  الشركة المسجل هو 

 ;برج سالمة  

 طريق المدينة 

 ; 4020صندوق بريد 

 ;21491جدة 

 .المملكة العربية السعودية
 

التةمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودية  تم ادراج الشركة في  ممارسة أ مال  هي  أهدا  الشركة    إ 

م  الشركة مملوكة بالكامل من 2008يناير    1م  بدأت الشركة مزاولة أ مال ا في  2007مايو    23سوق المال السعودي شتداولش في  

 ق ل الطرر العام ومن مساهمين سعوديين 
 

 أسس اإلعداد  - 2

 العرض  أسس  .أ
 

ع ل  م2022مارس    31  لفترة المنت ية فياكما في  للشركة  تم إ داد القوائم المالية األولية الموجزة     -( 34معيار المحاس ة الدولي رقم )وفقا

ودية  ال يئة السع   الصادرة  نوالمعايير واإلصدارات األخرى    ربية السعوديةكما هو معتمد في المملكة الع  رير المالي األوليش شالتق

  حاس ينراجعين والمللم
 

باستثناء قياس   التارياية،  التكلفة  المالية األولية الموجزة  لى أساس م دأ االستمرارية وم دأ  القوائم  )ما دا    االستثمارات تم إ داد 

التي يتم تقييم ا باستادام طريقة وحدة  التزامات منافع الموظفين  و  ،االستثمارات المحتفظ ب ا حتى تاريخ االستحقاق( بقيمت ا العادلة

 االئتما  المتوقعة  
   

والمعدات وأصول حق استادام وموجودات    يتم  ره قائمة المركز المالي األولية الموجزة  لى اساس السيولة  باستثناء الممتلكات

غير والمطال ات تحت التسوية والمطال ات المتك دة    والتزامات منافع الموظفين والتزامات اإليجاروالوديعة النيامية    غير ملموسة

ل، ما لم ينص ، أما جميع الموجودات والمطلوبات األخرى ف ي ذات ط يعة قصيرة األجاألخرىات الفنية  ي  ن ا واالحتياط  الم ل 

  لى خال  ذلك  
 

ع لمتطل ات نيام التةمين في المملكة العربية السعودية )الالئحة التنفيهية(، فإنه يتعين  لى الشركة أ  تحتفظ بدفاتر حسابات مست  قلة  وفقا

عائدة بشكل واضح  ال  مصاريفلكل من ش مليات التةمينش وش مليات المساهمينش  يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات وال

    (18)إيضار  ألي من هه  العمليات في الحسابات الااصة 
 

ع   أية بالكامل، ويج  أ  تقرال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالية السنو جن ا

   م2021ديسم ر  31إلى جن  مع القوائم المالية السنوية كما في 
 

 يمكن إ ت ار القوائم المالية األولية الموجزة ملشراع للنتائج المتوقعة للسنة المالية ككل   ال
 

   ما لم يهكر غير ذلك تم  ره القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي وقد تم تقري ه ألقرب ألف
 

 األحكام الهامة والتقديرات المحاسبية واالفتراضات   . ب
 

يتطل  ا داد القوائم المالية األولية الموجزة القيام باجت ادات وتقديرات وافتراضات من ق ل اإلدارة والتي تلثر  لى تط يق السياسات  

ريف المسجلة، قد تاتلف النتائج الفعلية المحاس ية والم ال  المصرر  ن ا فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصا

  ن هه  التقديرات 
 

إ داد هه  القوائم المالية األولية الموجزة، فإ  األحكام الجوهرية التي ات عت ا اإلدارة في تط يق السياسات المحاس ية للشركة   وفي إطار

السياسات المط قة في القوائم المالية   مااطر هي نفسسياسات إدارة ال والتي تتضمن  والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات

في   كما  ذلك، م 2021ديسم ر    31السنوية  تم   ومع  التي  التقديرات  بشة   اليقين  لعدم  الرئيسية  المصادر  بمراجعة  الشركة  قامت 

ي الوقت الحالي  لى تحديد مقدار  المالية السنوية األخيرة  لى خلفية جائحة كورونا  إ  اإلدارة غير قادرة ف اإلفصار  ن ا في القوائم

الموجزة  ستستمر اإلدارة في تقييم   المالية األولية ( حول القوائم21في التقديرات بشكل معقول كما هو م ين في إيضار )  دم اليقين 

 .الوضع، و كس أي تغييرات مطلوبة في فترات إ داد التقارير المستق لية
 

 موسمية العمليات   .ج
 

 قد تلثر  لى  مليات التةمين في الشركة    موسميةال توجد تغييرات 
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 السياسات المحاسبية الهامة   -3

إ  السياسات المحاس ية المستادمة في إ داد هه  القوائم المالية الموجزة ال تاتلف  ن السياسات المحاس ية للقوائم المالية الصادرة  

 : بإستثناء ماهو مهكور أدنا  م2021ديسم ر  31للسنة المالية كما في 
 

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

 الشركة قبل 

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

 39الدولية 

  

بسعر فائدة  شIBOR دال سعر فائدة معروه بين ال نوك شتوفر التعديالت إ فاءات ملقتة تتناول آثار التقارير المالية  ندما يتم است

 تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية: شRFRشبديل ش ه خاٍل من المااطر 
 

كتغييرات م اشرة، ليتم التعامل مع ا    النموذج، أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطل  ا  تغييرات تعاقديةيلة  ملية تتطل   وس •

   ، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوقفي سعر الفائدة المتغير

   التحوط دو  وقف  القة التحوطق ي ثتوو التعيينليتم إجراؤها للتحوط من  IBOR نموذجالتي يتطل  ا و ممكنةتغييرات  •

كتحوط   RFRتوفير إ فاء ملقت للمنشآت من االضطرار إلى تل ية المتطل ات المحددة بشكل منفصل  ندما يتم تاصيص أداة  •

 لمكو  المااطر  
 

المعايير المعدلة والتفسيرات التي تنط ق  لى الشركة ليس ل ا أي تةثير جوهري  لى هه  القوائم المالية األولية الموجزة     ا تمادإ   

 تعتزم الشركة استادام الوسائل العملية في الفترات المستق لية إذا أص حت قابلة للتط يق   
 

   المعايير الصـــادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ ( ب

ر والتفسيرات ايي القائمة هي المع   ائم المالية للشركة المدرجة أدنا صدار القوحتى تاريخ إالصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيه    المعايير

ر حالما  ي مستق لي  تعتزم الشركة إ تماد هه  المعاي الصادرة، والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أ  تكو  قابلة للتط يق في تاريخ  

 التنفيه تص ح حيز 

 

 

 المعيار / التعديالت 

 

 

 البيان 

يسري مفعوله اعتباراً من  

الفترات التي تبدأ في أو بعد  

 التواريخ التالية  

( 17المعيار الدولي للتقارير المالية )  انير االيضار أدنا     قود التةمين  

( 9المعيار الدولي للتقارير المالية ) أدنا  انير االيضار  األدوات المالية    

( 37المعيار الدولي للتقارير المالية ) العقود المرهقة: تكلفة إتمام  

 العقد

2023يناير  1  

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

 نظرة عامة 

التةمين، ويحل محل  اال ترا  والقياس والعره واالفصار  ن  قود  المعيار م ادئ    م ويحدد2017مايو  18 ا المعيار في  صدر هه

 ش      قود التةمينش -( 4) المعيار الدولي للتقارير المالية
 

إضافة  ختيارية  يط ق المعيار الجديد  لى  قود التةمين الصادرة و لى جميع  قود إ ادة التةمين و قود االستثمار مع مزايا المشاركة اال 

  قود التةمين:  منبإصدار  قود تةمين  يتطل  المعيار فصل العناصر التالية  اع ضأ  تقوم المنشةة أي  إلى
 

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

 و   ناصر االستثمار المحددة، (2

 تتعلق بالتةمين     أي و د لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال (3
 

ع يج  اح ( والمعيار الدولي للتقارير 9)  رقم  ار الدولي للتقارير الماليةي للمعايير ذات الصلة )المع  تساب هه  العناصر بشكل منفصل وفقا

    ((15المالية )
 

 القياس  
 

المالية  العكس لى   للتقارير  الدولي  المعيار  المحاس ية   (4) من متطل ات  السياسات  للملمن  لي م االستمرار في استادام  يسمح  الهي 

 نماذج القياس الماتلفة التالية:   (17) م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية2015ألغراه القياس القائمة ق ل ش ر يناير 
 

 العناصر التةسيسيةش التالية: "يستند النموذج العام إلى 
   

 التدفقات النقدية الواج  تحقيق ا، والتي تتكو  من:   (أ

 التقديرات المرجحة المحتملة، للتدفقات النقدية المستق لية، •

  والتعديل الهي يعكس القيمة الوقتية للمال )أي الاصم( والمااطر المالية المرت طة ب ه  التدفقات النقدية المستق لية، •

 لمالية  تعديل المااطر المتعلقة بالمااطر غير ا •
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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 )  

 

التةمين، ويتم إدراجه حالما تقوم المنشةة هامش الادمات التعاقدية: يمثل هامش الادمات التعاقدية الربح غير المحقق لمجمو ة  قود   ( ت

يتم تسجيل أي  جز في التدفقات    .بتقديم خدمات في المستق ل  ال يمكن أ  يكو  هامش الادمات التعاقدية بالسال  في بداية العقد

ر مالي الحق، يتم إ ادة في ن اية كل فترة تقري   أو الاسائر م اشرة   النقدية التي يج  استيفاؤها في بداية العقد ضمن قائمة الدخل

 : لتشمل كل من قياس القيمة الدفترية لمجمو ة  قود التةمين

 

التزام التغطية المت قي الهي يتكو  من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالادمات المستق لية وهامش الادمات التعاقدية لمجمو ة   •

  قود التةمين في ذلك التاريخ   

التةمين في ذلك  • توزيع ا  لى  قود  تم  بادمات سابقة  تتعلق  نقدية محققة  قياسه كتدفقات  يتم  الهي  المتك دة  المطال ات  التزام 

 التاريخ   

 

التعاقدية الحق الادمات  تعديل هامش  ع يتم  يكو     ا أ   يمكن  المستق لية لكن ال  بالادمات  تتعلق  التي  النقدية  التدفقات  في  التغيرات  بحس  

يتم أيضعا  بالسال ، وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد  ن هامش الادمات التعاقدية المت قي في الربح أو الاسارة   

معدل الاصم المستادم في بداية العقد لتحديد مثل:ية بمعدالت ثابتة  ند اال ترا  األولي بالعقد )الفائدة  لى هامش الادمات التعاقد  تراكم

إلى وحدات    دية إلى الربح أو الاسارة استناداع القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية(  إضافة إلى ذلك، يتم تحويل هامش الادمات التعاق

 مقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المت قية في مجمو ة  قود التةمين  التغطية التي تعكس كمية المنافع ال

 

لي ا بن ش قود المشاركة الم اشرةش(  يتم  مل هها طريقة الرسوم المتغيرة هي طريقة إلزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة م اشرة )يشار إ

ع يتم إ ادة تقييم ا الحق  العقد والالتقييم لمعرفة ما إذا كا  العقد يحقق هه  المعايير في بداية     بالنس ة ل ه  العقود، يتم تعديل هامش الادمات  ا

 التعاقدية إضافة إلى النموذج العام لتشمل:  

 

 ة من القيمة العادلة لل نود األساسية   ةالتغيرات في حصة المنش (1

 التغيرات في تةثير القيمة الوقتية للمال والمااطر المالية التي ال تتعلق بال نود األساسية    (2

 

ع إلتزام التغطية المت قي في حال كانت الطريقة تقدم قياس  إضافة إلى ذلك، يسمح بطريقة توزيع األقساط الم سطة من أجل قياس ياتلف   ال  ا

ل  قد في مجمو ة  قود التةمين لمدة سنة واحدة أو أقل  وب ه  الطريقة يتم موائمة  تغطية لكموذج العام أو أ  فترة البشكل جوهري  ن الن 

ع قصولي ناط المستلم  ند اال ترا  األالتزام التغطية المت قي مع القس  للتط يق    النموذج العام قابالع   ي قىالتدفقات النقدية المكتس ة من التةمين     ا

المتك دة    للنقد  نه ال إإال  من أجل قياس المطال ات  للقيمة الزمنية  النقدية المستق لية  التدفقات  المنشةة تعديل  وتةثير المااطر    يتوج   لى 

 المالية في حال أ  التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفع ا / استالم ا خالل سنة واحدة أو أقل من تاريخ المطال ات التي يتم تك دها   

 

 تاريخ السريان  

يقترر تعديالت معينة  لى المعيار   17معايير المحاس ة الدولية مسودة تعديالت  لى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  أصدر مجلس  

، أكمل مجلس    م2020مارس    17وتلقى تعليقات من ماتلف أصحاب المصلحة  في    م 2019خالل يونيو    17الدولي للتقارير المالية  

 قود التةمين التي تم اقتراح ا   -   17حول التعديالت  لى المعيار الدولي إل داد التقارير المالية رقم    معايير المحاس ة الدولية مناقشاته

  م2023يناير    1  وقرر تةجيل التاريخ الفعلي للمعيار إلى فترات إ داد التقارير السنوية التي ت دأ في أو بعد  م2019للتشاور في يونيو  

  يُسمح بالتط يق الم كر م2020خالل  ام   17ة إصدار تعديالت  لى المعيار الدولي للتقارير المالية يتوقع مجلس معايير المحاس ة الدولي 

ا تط يق المعيار الدولي للتقارير المالية   األدوات    -   9اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقارير المالية    -   15إذا تم أيضع

 .عيار في تاريخ نفاذ المالية  تعتزم الشركة تط يق الم

 

 التحول 

ج   لى المنشةة  ندئه  نه في حال كا  التط يق بةثر رجعي لمجمو ة من  قود التةمين غير مجٍد، ي إإال  ،يج  تط يق المعيار بةثر رجعي

 اختيار:

 طريقة التط يق المعدلة بةثر رجعي؛ أو •

 طريقة القيمة العادلة    •

 

 العرض واالفصاح  

 .يلدي المعيار الجديد إلى تغيير في السياسات المحاس ية لعقود التةمين مع التعديالت  لى العره واإلفصارتتوقع الشركة أ  

 

 

 

 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ) تتمة(  – ايضحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
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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 ) 

 

  التأثير 

 

ع في مرحلة تصميم تنفيه المعيار الدولي للتقارير المالية   والهي يتطل  تطوير وتصميم  مليات وإجراءات جديدة    (17) رقم   الشركة حاليا

وتقييم مفصل لمتطل ات العمل     (17)رقم  لأل مال بما في ذلك أي تطويرات للنيام مطلوبة بموج  المعيار الدولي للتقارير المالية  

 فيما يلي المجاالت الرئيسية قيد التصميم وحالة التقدم الهي أحرزته الشركة: 

 

  

 ص التأثير ملخ مجال التأثير 

 

 التةثير المالي 

  رقم   من تط يق المعيار الدولي للتقرير المالي   2خالل األثر المالي الهي تم تنفيه  كجزء من المرحلة  

قامت الشركة بتقييم األثر المالي لتط يق وتنفيه المعيار وخلصت إلى أ  التةثير  لى تط يق المعيار   17

 .غير جوهري أل  جميع المحفية ملهلة لنموذج قياس طريقة توزيع األقساط الم سطة

 

 تةثير ال يانات

نفهت    2ة  خالل المرحلة  لى متطل ات بيانات إضافي  17 رقم يشتمل المعيار الدولي للتقرير المالية

الشركة  ملية قياس مرجعية مفصلة وحددت ال يانات المطلوبة للمعيار وتوصلت إلى قاموس  

  3ال يانات المطلوب بموج  المرحلة  

المعيار  تعمل الشركة بالفعل  لى تنفيه نيام تكنولوجيا معلومات جديد مطور من شةنه تس يل تنفيه  أنيمة تقنية المعلومات 

  17الدولي إل داد التقارير المالية رقم 

التةثير  لى إتفاقيات  

 إ ادة التةمين 

ع  لى ترتي ات إ ادة التةمين الااصة بالشركة وخلص إلى أ  جميع ترتي ات    تم إجراء تقييم مفصل أيضا

إ ادة التةمين ملهلة للحصول  لى ن ج أقساط التةمين الماصصة، وقد اختارت الشركة تط يق ن ج  

 أقساط التةمين الماصصة  لى المنتجات الملهلة  

التةثير  لى السياسات و  

 األنيمة الرقابية 

تعمل الشركة  لى تحديث السياسات واإلجراءات المحاس ية والمالية لتغطية المتطل ات الجديدة  

 واإلضافية التالية:  

 • التفكيك  

 • مستوى التجميع

 • نماذج القياس 

 • من جيات تعديل المااطر  

 • متطل ات العره واإلفصار الجديدة

ة المالية للتةكد من أ  القوائم المالية متوافقة مع المعيار الدولي  الدليل المعدل الهي ستت عه اإلدار

 في تاريخ السريا   17 رقم للتقرير المالية

 الموارد ال شرية 

ع بتعيين موظفين ملهلين بشكل مناس  لدي م ف م شامل للمعيار  ، كما ستوفر  17ستقوم الشركة أيضا

 دورات تدري ية للموظفين الحاليين 

والهي يتضمن    17قامت الشركة بوضع برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي إل داد التقارير المالية رقم   الحوكمة والرقابة اطار 

ماتلف   إلى  والمسلوليات  األدوار  وتوزيع  التنفيه  في  التقدم  لمراق ة  لإلشرا   توجي ية  لجنة  إنشاء 

 .أصحاب المصلحة

 مجال التشغيل  

التشننغيلية لمرحلة التصننميم والتي تشننمل وضننع سننياسننة شنناملة لل يانات الشننركة صننممت الجوان   

ع بوضننع اللمسننات األخيرة  لى التصنناميم ال يكلية  وقاموس لتلك ال يانات  كما قامت الشننركة أيضننا

ع  لى  ع من خالل تقييم متطل نات العمنل وتعمنل حنالينا لألنيمنة الفر ينة الماتلفنة  أحرزت الشننننركنة تقندمنا

  17ولي للتقرير المالي رقم الد تط يق المعيار

أكملت الشنركة أوراق سنياسنة ماتلفة تشنمل ماتلف المسنائل التقنية والمالية بعد االنت اء من قرارات   المجال التقني والمالي 

  وتتاه القرارات المتعلقة بالسنياسنة  17السنياسنة المطلوبة بموج  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

منداوالت  لى نحو منا ين غي بين ماتلف أصننننحناب المصننننلحنة  وقند وافقنت اللجننة  العنامنة بعند إجراء  

في الوقنت الراهن  لى أغل ينة أوراق    17  رقم  التوجي ينة لمشننننروع المعنايير الندولينة لإلبال  المنالي

 السياسة العامة 

أنيمة تكنولوجيا  

 المعلومات 

جديد مطور من شةنه تس يل تنفيه المعيار  مل الشركة بالفعل  لى تنفيه نيام تكنولوجيا معلومات  

 .17الدولي إل داد التقارير المالية رقم 

لاطة التةكيدية لتط يق  

 التحول 

خطة   األخيرة  لى  اللمسات  لوضع  الخرين  المصلحة  أصحاب  مع  جن   إلى  جن عا  الشركة  تعمل 

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

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

 األدوات المالية   - ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

بعد مرحلة التصميم، حيث تم توثيق جميع المن جيات وقرارات السياسة وإتمام ا من ق ل الشركة في العام الماضي ، بدأت الشركة  

، 17رحلت ا نحو تنفيه المرحلة الرابعة، أي التنفيه والتشغيل التجري ي  وبدأت في تنفيه المعايير الدولية إل داد التقارير المالية رقم  

 ن طريق إجراء العمليات التجري ية في الوقت المناس   كا  مطلوبعا من   17للوصول إلى أرقام المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

، م2020  لى بيانات السنة المالية  بناءع   17 داد مجمو ة كاملة من ال يانات المالية بموج  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  الشركة إ

، بموج  الجولة التجري ية األولى  4رقموالمعيار الدولي للتقارير المالية    17  رقم  وتقديم مقارنة بين المعيار الدولي للتقارير المالية

   وقد نجحت الشركة في التقديم النتائج حس  الجولة التجري ية األولى  م2021نوفم ر  30ن المقرر إجراؤها في  والتي كا  م
 

بيانات   إنتاج  مليتي تشغيل جا  آخرين استنادعا إلى  ا  في  ام   م2022يونيو    30و    م2021ديسم ر    31يتعين  لى الشركة أيضع

 .م2022س تم ر  29و  م2022مايو  31والتي تستحق بحلول  م2022
 

 األدوات المالية   - ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

(  يتناول المعيار الجديد ال نود التالية المتعلقة 39)رقم  م ليحل محل معيار المحاس ة الدولي  2014يوليو    24صدر هها المعيار في  

 :باألدوات المالية 
 

  التصنيف والقياس
 

( طريقة واحدة لتحديد ما إذا كا  يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفةة أو القيمة العادلة 9يستادم المعيار الدولي للتقرير المالي )

تحقق كالع ما    إذامن خالل الدخل الشامل الخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الاسارة  يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفةة  

 :يلي

  

  تم االحتفاظ باألصل في نموذج أ مال هدفه االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية و   1

والفائدة   تلدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة الى الحصول  لى تدفقات نقدية تمثل مدفو ات الم ل  األصلي   2

  لى الم ل  األصلي القائم 
 

يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الخر ويتم إ ادة تدوير األربار أو الاسائر المحققة من خالل الربح  

 :في حال استيفاء الشرطين التاليين ،أو الاسارة  ند ال يع
 

  موجودات مالية  و هدفه االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ول يعاالحتفاظ باألصل في نموذج أ مال   1

ع فائدة  لى أصل الم ل  القائم  الشروط التعاقدية لل  2  تدفقات النقدية تمثل مدفو ات الم ل  األصلي وتعت ر أيضا
 

خالل الربح أو الاسارة  باإلضافة إلى ذلك، و ند اال ترا   يتم قياس األصول التي ال تفي بةي من هه  الفئات بالقيمة العادلة من  

الايار   يمكن للشركة استادام  العادلة من خالل الربح أو الاسارة إذا كا  من شةنه است عاد أو    لتحديدالم دئي،  بالقيمة  أصل مالي 

   .تافيض الفروقات المحاس ية بشكل جوهري
 

ع إجراء اختيار ال رجعة فيه لعره التغييرات الالحقة بالنس ة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ ب  ا للمتاجرة، يمكن للشركة أيضا

)بما في ذلك األربار والاسائر المحققة(، ويتم اال ترا  بتوزيعات األربار في    في القيمة العادلة لألدوات في الدخل الشامل الخر

 .األربار أو الاسائر
 

لاللتزامات المالية التي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الاسارة، فإ  مقدار التغير في القيمة  باإلضافة إلى ذلك، بالنس ة  

لدي  العادلة لاللتزام المالي العائد إلى التغييرات في مااطر االئتما  لتلك االلتزامات يتم اال ترا  به في الدخل الشامل الخر، ما لم ي 

ت في مااطر االئتما  الااصة بااللتزام في الدخل الشامل الخر الى حالة  دم تطابق محاس ي في األربار  اال ترا  بآثار التغييرا

 أو الاسائر  
 

 الهبوط في القيمة 
 

( المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  بموج   القيمة  نموذج ه وط  المتك دة 9يعكس  االئتما   باسائر  المتوقعة، مقارنة  االئتما   ( خسائر 

، حدو  حد  ائتماني  9(  لم يعد من الضروري، بموج  نموذج المعيار الدولي للتقرير المالي  39عيار المحاس ي الدولي )بموج  الم

ع تقوم الشركة دائم  ،ق ل اال ترا  باسائر االئتما   وبدالع من ذلك بحساب الاسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الاسائر   ا

تحديث م ل  خسائر االئتما  المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مااطر االئتما  منه اال ترا  االئتمانية المتوقعة  يتم  

 .األولي

 

 محاسبة التحوط  
 

( متطل ات جديد  لمحاسن ة التحوط كي تتماشنى محاسن ة التحوط بشنكل أقرب مع إدارة المااطر   9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

المتطل ات  لى تةسنيس من ج يقوم بشنكل أك ر  لى م ادئ النموذج العام لمحاسن ه التحوط  تنط ق التعديالت  لى كامل محاسن ة تعمل 

لق التحوط مع استثناء تحوطات القيمة العادلة لمااطر سعر الفائدة ) التي يشار الي ا  بنننن شالتحوطات الكلية للقيمة العادلةش (  فيما يتع

ع في معيار المحاسن ة الدولي )بتحوطات القيمة ا (  تم اسنتادام هها 39لعادلة، قد تسنتمر المنشنةة بتط يق متطل ات محاسن ة التحوط حاليا

 االستثناء بشكل ك ير نيرا لكو  مجلس معايير المحاس ة الدولي يعالج حاليا محاس ة التحوط الكلية كمشروع منفصل 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

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

 األدوات المالية )تتمة(    - 9المعيار الدولي للتقرير المالي  
 

 تاريخ السريان  
 

الدولي   المعيار  تاريخ سريا   المالي  2018يناير    1(  9)رقمكا   للتقرير  الدولي  المعيار  التعديالت  لى  أ   إال  ( ش قود  4)رقم  م  

( ش قود التامينش  4)  رقم( شاألدوات الماليةش مع المعيار الدولي للتقرير المالي  9)  رقم  التامينش : تم تط يق المعيار الدولي للتقرير المالي

( القائم بالسمار للمنشآت  بإصدار  قود التامين ضمن  4)رقم لى المعيار المالي    م، والتعديالت2016س تم ر    12التي صدرت في  

( ق ل ا  يدخل المعيار 9)رقم ( للتافيف من بعض آثار تط يق المعيار الدولي للتقرير المالي  4)  رقم  نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي

تقدم التعديالت خيارين     ن مجلس معايير المحاس ة الدولي حيز التنفيه   ( ش قود التامينش الصادر17الدولي للتقرير المالي الجديد )

 بديلين وهما:  
 

 ( حتى:  9)رقمتط يق ا فاء ملقت للمعيار الدولي للتقرير المالي  -1
 

 تاريخ سريا  معيار التةمين الجديد أو  (أ
 

م او بعد هها التاريخ  يقترر مجلس المعايير المحاس ية الدولي تمديد 2023يناير    1السنوي التي ت دأ في    فترات التقرير المالي  -2

( في المعيار الدولي  9)  رقم  ( والمعيار الدولي للتقرير المالي17)  رقم  اال فاء الملقت لتاريخ سريا  المعيار الدولي للتقرير المالي

م  هناك حاجة إلفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التةجيل  ا   2023  يناير  1( إلى  4)رقم  للتقرير المالي  

ع  أو: 9)رقم هها الايار متار فقط للمنشآت التي ترت ط أنشطت ا بشكل دائم بالتةمين ولم تط ق المعيار الدولي للتقارير المالية    ( سابقا
 

نس ة للموجودات المالية المحددة، يتم است عاد تةثيرات بعض الفروقات المحاس ية  (، بال9)  رقم   تط يق المعيار الدولي للتقرير المالي  -3

 التي تي ر ق ل تط يق معيار  قود التامين الجديد من الربح او الاسارة  خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضافية  
   

 : مايلي م تتضمن 2020يناير  1فصل في بداية قامت الشركة بتنفيه تقييم م
 

( )بما في ذلك 4)  رقم  مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة  ن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  (1

 القيمة الدفترية لجميع مطلوبات ا  ناصر الودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترت ط بعقود التةمين( مع مجموع 

  اع مين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوبات ا  استنادةلشركة التي ترت ط بالت ية لمطلوبات اإجمالي القيمة الدفتر  ةمقارن  (2

إلى هه  التقييمات استطا ت الشركة تحديد أن ا ملهله لإل فاء الملقت  وبالتالي، قررت الشركة تةجيل تط يق المعيار الدولي 

المالي ال9)رقم  للتقرير  دخول معيار  قود  تاريخ  اإل( حتى  ا   التنفيه   حيز  الجديد  تتعلق تامين  والتي  المطلوبة  فصاحات 

 لتةجيل مدرجة ضمن القوائم المالية للشركة  بالموجودات المالية خالل فترة ا
 

 تقييم االثر 
 

بالصافي(  2022مارس    31كما في   التةمين مدينة،  تةمين وذمم معيدي  أقساط  الشركة إجمالي موجودات مالية )متضمنة  تمتلك  م، 

بم ل  بالتةمين  )  522,684وموجودات متعلقة  ألف لاير   127,579ألف لاير سعودي( و    504,682م:  2021ألف لاير سعودي 

ع، تتكو  الموجودات المالية المحتفظ ب ا بالتكلفة المطفةة من النقد   141,775م:  2021سعودي ) ألف لاير سعودي(،  لى التوالي  حاليا

ألف لاير    1,923وما في حكمه وبعض الهمم المدينة األخرى  تتضمن الموجودات المالية األخرى االستثمارات المتاحة لل يع م ل   

ل ه     1,923:  م2021عودي )س الشامل الخر  الدخل  العادلة من خالل  القيمة  استادام تصنيف  الشركة  تتوقع  ألف لاير سعودي(  

  الموجودات المالية بناءع  لى نموذج أ مال الشركة لسندات الدين والط يعة االستراتيجية الستثمارات حقوق الملكية
 

  ومع ذلك  التجري يأكملت الشركة تحليل الفجوة فيما يتعلق ب ها المعيار وبدأت رحلت ا نحو تنفيه المرحلة الثانية ، أي التنفيه والتشغيل  

 .تةثير مادي  لى تصنيف وقياس الموجودات المالية 9، ال تتوقع الشركة أ  يكو  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

  م 2021ديسم ر    31استنادعا إلى بيانات    9  رقم  الدولي للتقارير الماليةرالمالي وبيا  الدخل وفقعا للمعياإ داد المركز    يتعين  لى الشركة

شواط التجري ية بموج  األ  39  رقم  ومعيار المحاس ة الدولي  9  رقم  وتقديم مقارنة بين المعيارالدولي للتقاريرالمالية  م2022يونيو    30و  

 . لى التوالي م2022س تم ر  29و  م2022مايو  31لتي تستحق في ، وااألولى والثانية
 

 مبدأ االستمرارية  
 

مليو  لاير سعودي( نتج  ن ا زيادة في الاسائر    112م: بم ل   2021مليو  )    8,32خالل الفترة المنت ية  تك دت الشركة خسائر بم ل   

، أوصى مجلس اإلدارة بإ ادة هيكلة   م2022مارس    17رأسمال ا  في  % ( من  63,51م:  2021)%66,84المتراكمة لتصل إلى   

المادة   يتماشى مع  بما  بتقليل    150رأس مال الشركة  المتراكمة  أوصى مجلس اإلدارة  الجديد لتغطية الاسائر  من قانو  الشركات 

مليو  لاير سعودي   5الرصيد قدر  مليو  لاير سعودي واستادام كامل  150الاسائر المتراكمة  ن طريق تافيض برأس مال قدر  

%( وهو أقل من  73.52م:  2021)  %70,74هوم  2022مارس    31من االحتياطي القانوني  هامش المالءة المالية للشركة كما في  

 % كما هو مطلوب من ق ل اللوائح التنفيهية لل نك المركزي السعودي  100
 

تاضع لموافقة الج ات الرسمية ذات الصلة بما في ذلك ال نك المركزي التوصية بتافيض رأس مال الشركة واالحتياطي القانوني  

 السعودي وهيئة السوق المالية، وموافقة الجمعية العامة غير العادي  
 

ا لقدرة الشركة  لى االستمرار كمنشةة مستمرة وهي مقتنعة بة  لدي ا الموارد لمواصلة أ مال ا في المستق ل  أجرت إدارة الشركة تقييمع

 .المالية  لى أساس م دأ االستمرارية القوائميور  لهلك، تم إ داد المن 
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 وودائع ألجل حكمه   في النقد وما -4
 

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

  

 عمليات التأمين  

م     2022مارس  31  م     2021 ديسم ر 31    

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 123,527  123,560 نقد لدى ال نوك وفي الصندوق  

 

 عمليات المساهمين  

م 2021ديسم ر  31       م2022 مارس  31   

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

نقد لدى ال نوك   31  489 

 123,591  124,016 

 

 ودائع ألجل   ( ب

 عمليات التأمين  

م 2021ديسم ر  31       م2022 مارس  31   

 )مراجعة(   مراجعة( )غير  

 97,000  169,190 ودائع ألجل  

 

إ  الودائع ألجل محتفظ ب ا في ال نوك التجارية تستحق  مولة بسعر السوق السائد  الودائع ألجل بالريال السعودي ل ا تاريخ استحقاق 

% إلى 0,95تتراور معدالت العمولة  لى الودائع من    ،م2022مارس    31محدد يزيد  ن ثالثة أش ر وأقل من إثني  شر ش ر  كما في  

 %(  4,2% إلى 0.95م %2021 )4,2
 

 ، صافي  معيدي تأمين مدينةذمم أقساط تأمين و -5

 

  يلي:  مام تتكو أ  أقساط التةمين المدينة 

 م 2021ديسم ر  31      م2022 مارس  31 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(     

 92,983  107,378 حملة وثائق التةمين 

 6,073  7,200 مستحق من معيدي التةمين

 114,578  99,056 

 (44,384)  ( 46,034) ماصص ديو  مشكوك في تحصيل ا   

، صافي  وذمم معيدي تأمين مدينةأقساط تأمين    68,544  54,672 

 

 الفترة / السنة كما يلي: كانت الحركة في ماصص الديو  المشكوك في تحصيل ا خالل 

م 2021ديسم ر  31       م2022مارس  31   

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

,36837  44,384 الرصيد في بداية الفترة / السنة    

 7,016  1,650 الماصص المكو  خالل الفترة / السنة  

 44,384  46,034 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
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 استثمارات   -6

   تم تصنيف االستثمارات كما يلي:  

 التأمين عمليات  

 م 2021ديسم ر  31  م 2022 مارس  31 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

أ(-6استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )   10,190  42,600 

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

 52,600  20,190  مليات التةمين –اإلجمالي 

 

 عمليات المساهمين  

 م 2021ديسم ر  31  م 2022 مارس  31 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

أ( -6استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )  25,240  58,947 

ب( - 6استثمارات متاحة لل يع )  1,923  1,923 

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

 115,853  77,163  مليات المساهمين –اإلجمالي 

 168,453  97,353 اإلجمالي  

 

 أ( استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

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

 

التأمين  عمليات    

م 2021ديسم ر  31       م2022 مارس  31   

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 103,021  42,600 الرصيد اإلفتتاحي 

خالل الفترة / السنة    ضافات إ  1,633  2,998 

 ( 62,896)  ( 37,916) است عادات خالل الفترة / السنة  

) خسارة( محقق خالل الفترة / السنة ربح /   3,899  (1,170 ) 

 647  ( 26) التغيرات في القيمة العادلة    

 42,600  10,190 الرصيد الن ائي

 

مصدر القيمة   

 العادلة 

م 2021ديسم ر  31      م2022مارس  31   

 )مراجعة(   مراجعة( )غير    

 32,384  - متداولة  إستثمارات في أوراق مالية 

 أوراق مالية محتفظ ب ا في إدارة محافظ محلية* 

صافي قيمة  

 10,190 األصول )**( 
 

10,216 

  10,190  42,600 

  

 عمليات المساهمين    

م 2021ديسم ر  31       م2022 مارس  31   

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 48,947  58,947 الرصيد اإلفتتاحي 

 5,840  457 اضافات خالل الفترة / السنة  

 (5,311)  ( 36,162) است عادات خالل الفترة / السنة  

محقق خالل الفترة / السنة ) خسارة( / ربح   1,998  (5 ) 

 9,476  - التغيرات في القيمة العادلة  

 58,947  25,240 الرصيد الن ائي
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 )تتمة( استثمارات   -6

 )تتمة( بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  محتفظ بها أ( استثمارات 

 )تتمة( بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما يلي:  محتفظ بهاالحركة في استثمارات 

 

مصدر القيمة   

 العادلة 

م 2021ديسم ر  31       م2202 مارس  31  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 وحدات في صناديق العقار المحلية 

صافي قيمة  

 9,394 األصول** 

 

9,394 

 أوراق مالية محتفظ ب ا في إدارة محافظ محلية*  

صافي قيمة  

 15,705 األصول** 

 

15,705 

 33,848  141 متداولة  أس م  ادية محتفظ ب ا في إدارة محافظ محلية*  

 58,947  25,240  اإلجمالي  

 

ع  لتقدير ملسسة مالية محلية منيمة )شإدارة المحافظ الااصةش(  * تدار وفقا  

 ** صافي قيمة األصول: صافي قيمة األصول كما أ لن مدير األصول  
 

 استثمارات متاحة للبيع  ب(  

 االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:   رصيد  الحركة في

 

 عمليات المساهمين    

م 2021ديسم ر  31       م2022 مارس  31   

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 1,923  1,923 الرصيد اإلفتتاحي 

 1,923  1,923 الرصيد الن ائي

 

ألف لاير   1,923:  م2021ديسم ر    31ألف لاير سعودي )  1,923ت ل  القيمة الدفترية لألوراق المالية المتاحة لل يع الغير مدرجة    - 

الوصول إلى قيمت ا العادلة بشكل يعتمد  ليه و دم وجود اسواق يتم تداول االدوات المالية    لعدم إمكانيةسعودي( تم تقييم ا بالتكلفة  

 المماثلة ل ا 

 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقج( 

 الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي:  

 

 عمليات التأمين    

م 2021ديسم ر 31       م2022 مارس  31   

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 10,000  10,000 الرصيد اإلفتتاحي 

 10,000  10,000 الرصيد الن ائي

 

 المساهمين عمليات  

م 2021ديسم ر  31       م2022 مارس  31   

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 4,983  54,983 الرصيد اإلفتتاحي 

خالل الفترة / السنة  إضافات   -  50,000 

خالل الفترة / السنة    االستحقاق  (4,983 )   - 

 54,983  50,000 الرصيد الن ائي
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 ات الفنية  ي االحتياط -7
 

 ات  ي صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط 1- 7

 :  يلي مامات ي صافي المطال ات تحت التسوية واالحتياط يتكو 

 

م 2021ديسم ر  31      م2022مارس  31    

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 57,225  50,856 إجمالي المطال ات تحت التسوية 

ع: القيمة القابلة للتحقق من الاردة  والتعويض ناقصا  (30,257 )  (34,366) 

 22,859  20,599 المطال ات تحت التسوية 

 123,883  114,573 المطال ات المتك دة غير الم ل   ن ا 

تةمين  قساط أاحتياطي  جز   7,117  6,700 

 7,892  9,360 احتياطيات فنية أخرى  

 151,649  161,334 

    ياصم:  

 (19,975)  ( 15,810) حصة معيدي التةمين من المطال ات تحت التسوية   - 

 (13,866)  (12,269) حصة معيدي التةمين من المطال ات المتك دة غير الم ل   ن ا   - 

 (28,079 )  (33,841) 

 127,493  123,570 صافي المطال ات تحت التسوية واالحتياطيات  

 

 الحركة في األقساط غير المكتسبة  7-2

 

 تي: األقساط غير المكتس ة كالفي  الحركة 

 الثالثة أشهر المنتهية في  31 مارس 2022م  

( مراجعة)غير      

 صافي  معيدي التأمين  اإلجمالي   

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

 129,692 ( 17,358) 147,050 األقساط المكتت ة خالل الفترة  

 ( 101,577) 15,324 ( 116,901) األقساط المكتس ة خالل الفترة  

 231,390 ( 27,589) 258,979 الرصيد في ن اية الفترة  

 

 السنة المنت ية في 31 ديسم ر 2021م      

  )مراجعة(   

 صافي  معيدي التةمين  اإلجمالي   

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

 407,582 (59,949) 467,531 األقساط المكتت ة خالل السنة 

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

 203,275 (25,555) 228,830 الرصيد في ن اية السنة  
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ً مدفوعة مقدم مصروفات -8  خرى أ وموجودات  ا

 عمليات التأمين  

 م 2021ديسم ر  31       م2022مارس  31 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

ع   مصروفات مدفو ة مقدما  3,377  1,504 

 2,619  1,034 سلف موظفين

 300  300 ودائع

 444  1,382  مولة مستحقة 

 13,914  16,172 مدينة أخرى  ذمم

 22,265  18,781 

 

 عمليات المساهمين  

 م 2021ديسم ر  31  م 2022مارس  31 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 373  241 مدينة أخرى  ذمم

 22,506  19,154 

 

 الوديعة النظامية   -9

م 2022مارس  31    م 2021ديسم ر  31  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 37,500  37,500 الوديعة النيامية  

 

ع   مليو     37,5  بما يعادل م ل % من رأس المال المدفوع  15  أود ت الشركة لمتطل ات نيام التةمين في المملكة العربية السعودية  وفقا

مستحقة  العمولة  بلغت الالسعودي     ال نك المركزيمليو  لاير سعودي( لدى بنك حدد     37,5:  م2021ديسم ر    31)لاير سعودي  

مليو  لاير سعودي( وإ    3,88: م2021ديسم ر  31مليو  لاير سعودي ) 4 م ل السعودي  زيالمرك ل نكل لى الوديعة النيامية 

   السعودي  ال نك المركزيهه  الوديعة النيامية غير متاحة للسح  بدو  موافقة من 

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة   -10

 : إ  التع دات واإللتزامات المحتملة تتكو  من التي (أ

م    2022مارس  31   م 2021ديسم ر  31    

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 700  700 خطابات الضما  لصالح  مالء غير حكوميين

 9,500  9,500 خطابات الضما  لصالح هيئة الزكاة والضري ة والجمارك 

 10,200  10,200 

 

العمل العادي  في حين أنه من غير العملي التن ل أو تحديد النتائج تدخل الشركة في  قود تةمين وتاضع إلجراءات قانونية في سياق   ( ب

الن ائية لجميع اإلجراءات القانونية القائمة والمحتملة، ال تعتقد اإلدارة أ  أي إجراءات من هها الق يل )بما في ذلك القضايا( قيد  

مع ذلك، قامت اإلدارة بتكوين ماصصات لتغطية أي  التنفيه في تاريخ التقرير سيكو  ل ا تةثير جوهري  لى نتائج ا المالية، و

 التزامات محتملة  

 

مليو  لاير سعودي( فيما يتعلق  0,7: م2021مليو  لاير سعودي )  0,7قدمت بنوك الشركة ضمانات للعمالء غير الحكوميين بقيمة 

مليو  لاير    9,5:  م2021مليو  لاير سعودي )  9,5بالتةمين  لى السيارات كما قدمت ضما  ل يئة الزكاة والضري ة والجمارك بم ل   

الى   م2008، قامت الشركة بتسوية االلتزام من  م2021 خالل  ام  م2012م إلى  2008سعودي( فيما يتعلق بالتقييم الزكوي للسنوات  

  مليو  لاير سعودي   9.5وطل ت من هيئة الزكاة والضري ة والجمارك اإلفراج  ن الضما  ال نكي ال ال   م2012
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 لقيمة العادلة لألدوات المالية ا -11

في السوق    القيمة العادلة هي القيمة التي سو  يتم استالم ا من بيع أصل أو دفع ا لتحويل التزام في معاملة نيامية بين المشاركين

       ملة تتم بةحد األمرين التاليين:في تاريخ القياس  يستند قياس القيمة العادلة  لى افتراه أ  المعا
   

 في السوق الرئيسي الهي يمكن الوصول إليه للموجودات والمطلوبات، أو  -

 للموجودات و المطلوبات   صول، في السوق األكثر مالئمه للو في غياب السوق الرئيسي  -
 

ع  ن قيمت ا الدفترية ب ه  إ   الموجزة القوائم المالية األولية  القيمة العادلة لألدوات المالية المعتر  ب ا ال تاتلف جوهريا
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة  

 واإلفصار  ن ا: تستادم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية  

 ;أو ما يطابق ا التي يمكن للشركة الوصول إلي ا في تاريخ القياس  المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداة
 

المسنننتوى الثاني: األسنننعار المتداولة في األسنننواق المالية النشنننطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أسنننالي  تقييم أخرى تحدد كافة  

ع لمعلومات السوق القابلة للمالحية، و   مدخالت ا ال امة وفقا
  

ع لمعلومات السوق القابلة للمالحية     المستوى الثالث: أسالي  التقييم التي لم تحدد أي من مدخالت ا ال امة وفقا
 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة  ( أ

رمي يوضننح الجدول التالي القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية، بما في ذلك مسننتويات ا في التسننلسننل ال 

غير للقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسنة بالقيمة العادلة  ال تتضنمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقري ا معقولة للقيمة العادلة    
       

 العادلة القيمة  عمليات التأمين  

 
 المستوى

 األول 

 المستوى

 الثاني 

 المستوى

 اإلجمالي  الثالث 

      )غير مراجعة( م2022مارس  31 

     الية يتم قياسها بالقيمة العادلة موجودات م 

 10,190 10,190 - - استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل    -

 - - 10,190 10,190 

     

 القيمة العادلة    مليات التةمين  

 
 المستوى 

 األول 

 المستوى 

 الثاني 

 المستوى 

 اإلجمالي  الثالث

      )مراجعة(  م2021ديسم ر  31

     الية يتم قياس ا بالقيمة العادلة موجودات م

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

 
32,384  - 10,216 42,600 

 

 

 

 القيمة العادلة  عمليات المساهمين   

 
 المستوى

 األول 

 المستوى

 الثاني 

 المستوى

 اإلجمالي  الثالث 

      م )غير مراجعة(2022مارس  31 

     قياسها بالقيمة العادلة موجودات مالية يتم 

 25,240 25,099 - 141 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل     -

 141 - 25,099 25,240 

 القيمة العادلة    مليات المساهمين  

 
 المستوى 

 األول 

 المستوى 

 الثاني 

 المستوى 

 اإلجمالي  الثالث

      م )مراجعة( 2021ديسم ر  31

     موجودات مالية يتم قياس ا بالقيمة العادلة 

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

 33,848  - 25,099 58,947 
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 القطاعات التشغيلية   -12

مراجعت ا بانتيام من ق ل مجلس إدارة الشركة  يتم تحديد قطا ات التشغيل  لى أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم  

 لوظيفت ا كصانع القرار التشغيلي من أجل تاصيص الموارد للقطا ات وتقييم أدائ ا 
 

ع للشروط واألحكام التجارية العادية  تقاس إيرادات األطرا  الاارجية     التي يتم  مل تقريرهاتتم المعامالت بين القطا ات التشغيلية وفقا

في قائمة الدخل  تتكو  موجودات ومطلوبات القطا ات من الموجودات والمطلوبات  الهي  لمجلس إدارة الشركة بطريقة تتوافق مع ذلك  

 التشغيلية 
 

  م2021ديسم ر  31لم تطرأ أي تغييرات  لى أسس التقسيم أو أسس القياس ألربار أو خسائر القطا ات منه 
 

، بالصافي  المدينة  معيدي التةمينذمم  و أقساط التةمينصافي  ،  جل ألقصيرة اال تتضمن موجودات القطا ات النقد وما في حكمه، ودائع  

ع   ذات  القة، االستثمارات والممتلكات والمعدات  وبالتالي   ةوالموجودات األخرى، والم ال  المستحقة من ج المصاريف المدفو ة مقدما

إد الموز ة   تم  غير  الموجودات  دائنة  راج ا ضمن  ذمم  الوثائق،  حملة  مطال ات  القطا ات،  مطلوبات  تتضمن  التةمين،   لمعيديال 

   وبالتالي تم إدراج م ضمن المطلوبات غير الموز ة  لموظفينالتزامات منافع او خرى،بات أ مصاريف مستحقة ومطلو
 

ويتم مراق ت ا  لى أساس  التشغيلي للقطا ات ذات صلة  ال يتم اإلبال   ن الموجودات والمطلوبات غير الموز ة الى صانع القرار  

 مركزي  
 

التشغيل الموجودات والمطلوبات    إ  معلومات قطا ات  تقريرها  ن مجموع  يتم  التي  للقطا ات  الشركة  إدارة  إلى مجلس  المقدمة 

المنت ية    لفترة الثالثة أش رالدخل  مجموع إيرادات ا ومصاريف ا وصافي  و  ،م2021ديسم ر    31و    م2022مارس    31  في  كما  للشركة  

 كما يلي:
 

 
 

\ \ 

م )غير مراجعة( 2022مارس   31كما في    

   عمليات التأمين   

 

 تأمين طبي 

تأمين  

 أخرى مركبات 

عمليات   

 التأمين 

عمليات  

 إجمالي  المساهمين 

       الموجودات  

حصة معيدي التةمين من األقساط غير 

 27,589 - 27,589 8,672 18,917 - المكتس ة

حصة معيدي التةمين من المطال ات تحت  

 15,810 - 15,810 16,969 ( 1,159) - التسوية 

حصة معيدي التةمين من المطال ات المتك دة  

 12,269 - 12,269 2,063 9,354 852 غير الم ل   ن ا 

 31,367 - 31,367 2,709 22,888 5,770 تكاليف إقتناء وثائق تةمين ملجلة

 547,816 118,935 428,881    موجودات غير موز ة 

 634,851 118,935 515,916    إجمالي الموجودات  

       المطلوبات 

 258,979 - 258,979 19,602 189,180 50,197 أقساط تةمين غير مكتس ة  

 4,697 - 4,697 2,468 2,229 -  مولة إ ادة تةمين غير مكتس ة 

 20,599 - 20,599 25,224 ( 10,702) 6,077 مطال ات تحت التسوية 

 114,573 - 114,573 3,491 100,121 10,961 مطال ات متك دة غير م ل   ن ا 

 7,117 - 7,117 1,122 5,995 - إحتياطي  جز أقساط تةمين 

 9,360 - 9,360 877 5,166 3,317 احتياطيات فنية أخرى  

 131,367 33,129 98,238    مطلوبات وفائض غير موز ة  

 546,692 33,129 513,563    إجمالي المطلوبات 

       

المساهمين حقوق         

 250,000 250,000 -    رأس المال  

 5,003 5,003 -    إحتياطي نيامي  

 ( 167,092) ( 167,092) -    خسائر متراكمة 

 87,911 87,911 -    إجمالي حقوق المساهمين   

إحتياطي إ ادة قياس إلتزامات المنافع 

 المحددة المتعلقة بعمليات التةمين 

   
248 - 248 

 88,159 87,911 248    إجمالي حقوق الملكية 

 634,851 121,040 513,811    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  
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)مراجعة(  م2021ديسم ر  31كما في    

   مليات التةمين  

 

 تةمين ط ي 

تةمين  

 أخرى  مرك ات

 مليات 

 التةمين 

 مليات 

 إجمالي المساهمين 

لموجودات  ا        

معيدي التةمين من األقساط  حصة 

 غير المكتس ة

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

حصة معيدي التةمين من المطال ات 

 تحت التسوية 

 - (1,476) 21,451 19,975  - 19,975 

حصة معيدي التةمين من المطال ات 

 المتك دة غير الم ل   ن ا 

915 9,885 3,066 13,866  - 13,866 

وثائق تةمين ملجلةتكاليف إقتناء   4,547 20,700 2,460 27,707  - 27,707 

 527,438 158,102 369,336    موجودات غير موز ة 

 614,541 158,102 456,439    إجمالي الموجودات 

       

       المطلوبات 

 228,830 -  228,830 18.579 168.303 41.948 أقساط تةمين غير مكتس ة 

 4,351 -  4,351 2.391 1.960 -  غير مكتس ة  مولة إ ادة تةمين 

 22,859 -  22,859 28.862 (13.630) 7.627 مطال ات تحت التسوية 

 123,883 -  123,883 4.978 108.154 10.751 مطال ات متك دة غير م ل   ن ا 

 6,700 -  6,700 808 5.892 -  احتياطيات فنية أخرى 

 7,892 -  7,892 1.574 5.524 794 مطلوبات وفائض غير موز ة 

 123,542 31,516 92,026    إجمالي المطلوبات  

    486,541 31,516 518,057 

       حقوق المساهمين 

       رأس المال  

 250,000 250,000 -     االحتياطي النيامي  

 5,003 5,003 -     خسائر متراكمة 

 ( 158,767) ( 158,767) -     إجمالي حقوق المساهمين 

     - 96,236 96,236 

إحتياطي إ ادة قياس إلتزامات  

المنافع المحددة المتعلقة بعمليات 

 248 -  248    التةمين 

 96,484 96,236 248    إجمالي حقوق الملكية 

 614,541 127,752 486,789    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   31 مارس  2022م  )غير مراجعة(  
 إجمالي  أخرى تأمين مركبات  تأمين طبي  

     إيرادات 
 102,719 1,358 101,361 - فردي 
 9,116 3,673 1,353 4,090 ك ير 

 5,004 1,698 2,111 1,195 متوسط 
 7,821 1,652 3,384 2,785 صغير

 22,390 273 250 21,867 متناهية الصغر  

 147,050 8,654 108,459 29,937 إجمالي أقساط التةمين المكتت ة  
     أقساط إ ادة التةمين المسندة 

محلي   -   - - (295 ) (295 )  
أجن ي  -   - (10,822 ) (4,258 ) (15,080 )  

 - (10,822 ) (4,553 ) (15,375 )  
فائض الاسارة  مصروفات      

محلي  -   (102 )  (31 )  - (133 )  
أجن ي  -   (917 )  (581 )  (352 )  (1,850 )  
 (1,019 )  (612 )  (352 )  (1,983 )  

 129,692 3,749 97,025 28,918 صافي أقساط التأمين المكتتبة  
المكتس ة، صافي التغيرات في أقساط التةمين غير   (8,250 )  (18,789 )  (1,076 )  (28,115 )  

 101,577 2,673 78,236 20,668 صافي أقساط التأمين المكتسبة 
 2,253 1,250 1,003 -  موالت إ ادة التةمين 
 345 229 - 116 إيرادات اكتتاب أخرى 

 104,175 4,152 79,239 20,784 مجموع اإليرادات  

     
     تكاليف ومصروفات االكتتاب  
 93,572 755 74,894 17,923 إجمالي المطال ات المدفو ة   

( 1,424) حصة معيدي التةمين من المطال ات المدفو ة    (7,523 )  (482 )  (9,429 )  

 84,143 273 67,371 16,499 صافي المطالبات المدفوعة  
( 1,551) التغيرات في المطال ات تحت التسوية، صافي    2,609 846 1,904 

( 7,502) 273 التغيرات في المطال ات المتك دة غير الم ل   ن ا، صافي    (484 )  (7,713 )  

 78,334 635 62,478 15,221 صافي المطالبات المتكبدة 

 417 314 103 - التغير في احتياطي  جز أقساط تةمين 

( 38) 1,687 التغير في احتياطيات فنية أخرى   (180 )  1,469 
 5,556 954 3,156 1,446 تكاليف إقتناء وثائق تةمين   

اكتتاب أخرى  مصروفات  1,944 12,454 86 14,484 

 100,260 1,809 78,153 20,298 مجموع تكاليف  ومصروفات االكتتاب  

 3,915 2,343 1,086 486 صافي دخل االكتتاب 

     )مصروفات( / إيرادات تشغيلية أخرى
( 1,650)    ماصص ديو  مشكوك في تحصيل ا  

( 17,514)    مصروفات  مومية وإدارية    
 5,898    أربار محققة من االستثمارات 

 2,549    ايرادات االستثمارات 
غير محققة من االستثمارات  خسائر     (26 )  

 3    ايرادات أخرى 

( 10,740)    إجمالي المصروفات التشغيلية األخرى  

( 6,825)    صافي خسارة الفترة قبل الزكاة   
( 1,500)    الزكاة   

( 8,325)    صافي خسارة الفترة   

 -    صافي   دخل  الفترة  العائد إلى عمليات التأمين  

الفترة العائد إلى عمليات المساهمين   خسارة صافي      (8,325 )  
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 )معدله(    - م )غير مراجعة(2021مارس  31في   لفترة الثالثة أش ر المنت ية
 

 إجمالي أخرى  تةمين مرك ات تةمين ط ي  إيرادات 

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

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

 12,554 292 590 11,672 متناهية الصغر  

 118,236 9,258 89,201 19,777 إجمالي أقساط التةمين المكتت ة  
     أقساط إ ادة التةمين المسندة 

محلي   -   - - (302) (302) 
أجن ي  -   - (8,891) (4,451) (13,342) 

 - (8,891) (4,753) (13,644) 
فائض الاسارة  مصروفات      

محلي  -   113 105 (65) 153 
أجن ي  -   1,396 (617) (245) 534 
 1,509 (512) (310) 687 

 105,279 4,195 79,798 21,286 صافي أقساط التأمين المكتتبة  
 (6,535) (2,747) (6,477)  2,689 التغيرات في أقساط التةمين غير المكتس ة، صافي 

 98,744 1,448 73,321 23,975 صافي أقساط التأمين المكتسبة 
 2,114 1,178 936 -  موالت إ ادة التةمين 
 66 - 66 - إيرادات اكتتاب أخرى 

 100,924 2,626 74,323 23,975   مجموع اإليرادات

     
     االكتتاب   ومصروفاتتكاليف 

 80,479 741 62,137 17,601 إجمالي المطال ات المدفو ة   
 (7,168) (614) (5,563) (991) حصة معيدي التةمين من المطال ات المدفو ة  

 73,311 127 56,574 16,610 صافي المطالبات المدفوعة  
 5,587 (2,076) 7,429 234 التغيرات في المطال ات تحت التسوية، صافي  

 (13,116) 515  (7,600) (6,031) التغيرات في المطال ات المتك دة غير الم ل   ن ا، صافي  

 65,782 (1,434) 56,403 10,813 صافي المطالبات المتكبدة 
 4,163 - - 4,163 التغير في احتياطي  جز أقساط التةمين  

 6,103 781 3,510 1,812 تكاليف إقتناء وثائق تةمين   
 8,564 74 8,515 (25) اكتتاب أخرى  مصروفات

 84,612 (579) 68,428 16,763 االكتتاب   ومصروفاتتكاليف   مجموع

 16,312 3,205 5,895 7,212 صافي خسارة االكتتاب 

     ( / إيرادات تشغيلية أخرىمصروفات)
 (805)    ديو  مشكوك في تحصيل اماصص 
 (20,252)     مومية وإدارية   مصروفات

 1,061    ايرادات االستثمارات 
 3,719    غير محققة من االستثمارات  أربار

 29    ايرادات اخرى 

 (16,248)    التشغيلية األخرى المصروفاتإجمالي 

 64    الفترة قبل الزكاة  دخلصافي  

 (1,500)    الزكاة

 (1,436)    صافي خسارة الفترة 
 -     صافي دخل الفترة العائدة إلى عمليات التأمين  

 (1,436)    صافي خسارة الفترة العائدة إلى عمليات المساهمين  
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   ذات عالقة   أطرافوأرصدة مع معامالت   -13

 أو سنيطرة مشنتركة تحت الواقعة آتوالمنشن للشنركة العليا اإلدارة وموظفي والمدراء الملسنسنين المسناهمين العالقة ذات الج ات تمثل

 والمعتمدة واألحكام اال تيادية للشروط وفقا العالقة ذات األطرا  تلك مع المعامالت جميع تتم  .األطرا  هلالء ق ل من هام بشكل تتةثر

 .إدارة الشركة ومجلس اإلدارة ق ل من
 

 م2021مارس  31و  م2022مارس  31المنت ية في الشركة معامالت خالل الفترة  لدىاليوجد 
 

 :يلي الفترة كماخالل  العليا اإلدارةتعويضات كانت 

 م2021 مارس 31 م 2022مارس  31 

 مراجعة( غير ) )غير مراجعة(  

 740 1,139 روات  ومزايا أخرى  

 1,422 911 مكافةة ن اية الادمة 

 2,050 2,162 
   

 14 73 مكافةة للمكلفين بالحوكمة 
 

 الزكاة   -14

 المحمل للفترة / للسنة  ( أ
 

  الحالية الزكاة وأنيمة حس  لوائح وية بشكل رئيسي إلى تعديالتالمالية والنتائج الزكتعود الفروقات بين القوائم 
 

 حركة المخصص خالل الفترة / السنة 

 م 2021ديسم ر  31 م 2022 مارس  31 

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 31,131 27,629 الرصيد االفتتاحي للفترة / السنة 

 6,000 1,500 المحمل  ن الفترة / السنة  

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

 27,629 29,129 الرصيد في ن اية الفترة / السنة  

 مليو  لاير سعودي 4,963و ة بم ل  تتضمن ضري ة االستقطاع المدف* 

 الوضع الزكوي   ( ب

   والضرورية والضري ية ةوي ش ادة الزك الم وحصلت  لى 2020 ر ديسم 31للسنة المنت ية في قدمت الشركة اإلقرار الزكوي 

 

مليو  لاير سعودي والتي    17,1م بم ل   2012م إلى  2006ربوطات للسنوات من    )شال يئةش(   ضري ة والجماركوال  ةزكاالأصدرت هيئة  

مليو  لاير سعودي كغرامات    3,4مليو  لاير سعودي كفروق ضري ة استقطاع و  4,4يو  لاير سعودي كفروق زكوية ومل 9,3تمثل 

ع غرامات التةخير ال الغة  مليو  لاير سعودي و  4,4قامت الشركة بتسوية م ل  فروق ضري ة االستقطاع ال الغة   مليو     3,1سددت جزئيا

لفروق الزكاة  ن السنوات المهكورة    ال يئةمليو  لاير سعودي لصالح    9,5لاير سعودي، وبناءع  ليه أصدرت خطاب ضما  بم ل   

 القضية معروضة حاليا  لى األمانة العامة للجا  الضري ية وبانتيار ال ت في ا  

 

إلغالق القضية، لكن لجنة مناز ات الزكاة توصلت إلى قرار بتسوية    سعودي   مليو  لاير  3ال يئة لدفع م ل     تم تقديم طل  تسوية إلى

إلن اء الربط للسنوات المهكورة  رفضت ال يئة قرار لجنة مناز ات الزكاة، وبانت اء الجلسة تم رفع القضية  سعودي  مليو  لاير    7,7م ل   

مليو  لاير سعودي بناء  لى اال تراه والمعلومات المقدمة    4,2أ  يصل حجم مطلوبات الزكاة إلى    إلى لجنة االستئنا   تتوقع اإلدارة

 لل يئة واللجا   

 

ع  ن  ام   مليو  لاير سعودي  وقد تم اال تراه  لى   1,2م والهي طل ت فيه مطلوبات زكاة إضافية بم ل   2014أصدرت ال يئة ربطا

ة  تم تصعيد القضية للجا  الضري ية وانتيار قرارها  ورأت اإلدارة أ  مطلوبات الزكاة ستصل  الربط وتم رفض اال تراه من ق ل ال يئ 

 مليو  لاير سعودي   1,2إلى 

 

مليو  لاير سعودي ، ومطلوبات    14,1م، حيث طل ت زكاة إضافية بم ل   2018م إلى  2015أصدرت ال يئة ربوطات للسنوات من  

، قامت الشركة بتسوية الفروق الضري ية  السنةمليو  لاير سعودي  خالل    7م بم ل   2018م إلى  2014ضرائ  االستقطاع للسنوات من  

ة األولى من فترة العفو الحكومية المعدلة )اإل فاء الكامل من العقوبة(  تعتقد اإلدارة أ  حجم التزام المقتطعة للحصول  لى مزايا المرحل

 مليو  لاير سعودي   14.7الزكاة سيصل إلى 

 

لعامي  ،    م2021خالل  ام   الزكاة  الشركة ربوط  بم ل     التزام ال يئة    طل ت حيث    م2020و  م2019تلقت  مليو  لاير   11.4إضافي 

مليو  لاير سعودي  2.3مليو  لاير سعودي  قامت الشركة بسداد م ل   9.1الحقعا إلى  تم تافيض االلتزام ترضت الشركة وسعودي  ا

 لال تراه وفق الئحة الزكاة  وقد تم إحالة اال تراه إلى األمانة العامة للجا  الضري ية ومازالت القضية قيد المناقشة  

 

 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ) تتمة(  – ايضحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2022  مارس 31كما في 
 

25 

 

 رأس المال    -15

مليو  سن م  ادي  قيمة السن م   25  إلىمقسنم   سنعوديمليو  لاير   250 والمدفوع بالكامل  المرخص والمصندرمال الشنركة    سأي ل  ر

  سعوديلاير  10

 

 إدارة رأس المال  -16

 تقوم الشركة بتحديد األهدا  للحفاظ  لى نس  رأس المال السليمة لد م أهدا  األ مال وزيادة القيمة العائدة للمساهمين 

 

الشركة بإدارة متطل ات رأس المال من خالل تحديد أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرر ب ا والمطلوبة  لى أساس  تقوم 

منتيم  يتم إجراء تعديالت  لى مسنننتويات رأس المال الحالية في ضنننوء التغيرات في ظرو  السنننوق والمااطر المتعلقة بةنشنننطة  

يمكن أ  تقوم الشنننركة بتعديل م ل  التوزيعات المدفو ة للمسننناهمين أو  ،لمال أو تعديلهالشنننركة  من أجل الحفاظ  لى هيكل رأس ا

 إصدار أس م  

 

، تلقت الشنننركة خطابعا من ال نك المركزي السنننعودي )سننناما(    م2022أبريل    20، في    م2022مارس   31الحقعا للفترة المنت ية في 

( من الالئحنة التنفينهية لنينام 66مالءة المطلوب وفقنعا لمتطل نات المنادة ) بشننننة  انافناه هامش المالءة الفعلي للشننننركة  ن هامش ال

( من الالئحة التنفيهية لنيام مراق ة شنركات  68مراق ة شنركات التةمين  نص الاطاب  لى ضنرورة التزام الشنركة بمتطل ات المادة )

سنتتاهها الشنركة لتحسنين مالءت ا المالية والوقت   السنعودي توضنح الاطوات التيال نك المركزي  التةمين وتقديم خطة تصنحيحية إلى 

 .المهكورة أ ال  خطابيوم  مل من تاريخ  15الالزم  خالل 

 

باصنو  اإلجراءات التصنحيحية لتحسنين هامش المالءة السنعودي  ال نك المركزي  ، قدمت الشنركة ردها إلى م2022مايو   18في  

 . ند المستوى المناس 

 

ع  رأس المال المفروضةب  المتعلقة متطل اتال بكاملفي رأي مجلس اإلدارة ، لم تلتزم الشركة   .خالل الفترة المالية الم ل   ن ا خارجيا

 

   السهم خسارة -17

  .فترة لى المتوسط المرجح لعدد األس م المصدرة والقائمة لل فترةلل اسارةالبتقسيم صافي  فترةلل  احتساب ايتم لس م ا خسارة
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 معلومات إضافية   -18

قائمة المركز المالي األولية أ( 

 الموجزة 

 

 )مراجعة(  م2021ديسم ر  31 )غير مراجعة( م2022مارس  31  

 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

 مليات  

 التةمين 

 مليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

       الموجودات 

 124,016 489 123,527 123,591 31 123,560 نقد وما في حكمه

 97,000 - 97,000 169,190 - 169,190 ودائع ألجل  

أقساط تةمين وذمم معيدي تةمين مدينة،  

 54,672 - 54,672 68,544 - 68,544 صافي 

حصة معيدي التةمين من االقساط غير  

 25,555 - 25,555 27,589 - 27,589 المكتس ة  

حصة معيدي التةمين من المطال ات  

 19,975 - 19,975 15,810 - 15,810 تحت التسوية 

حصة معيدي التةمين من مطال ات  

 13,866 - 13,866 12,269 - 12,269 متك دة غير م ل   ن ا 

 27,707 - 27,707 31,367 - 31,367 تكاليف إقتناء وثائق تةمين ملجلة  

 168,453 115,853 52,600 97,353 77,163 20,190 إستثمارات 

مدفو ة مقدما وموجودات  مصروفات

 19,154 373 18,781 22,506 241 22,265 أخرى

 18,231 -   17,131 - 17,131 أصول حق استادام، بالصافي 

 4,107 - 4,107 7,624 - 7,624 ممتلكات ومعدات  

 418 - 418 377 - 377 موجودات غير ملموسة 

 37,500 37,500 - 37,500 37,500 - وديعة نيامية  

 3,887 3,887 - 4,000 4,000 -  مولة مستحقة  لى وديعة نيامية 

 30,350 - 30,350 2,105 2,105 - من  مليات التةمين  م ال  مستحقة

 515,916 121,040 636,956 486,789 158,102 644,891 

ع: العمليات المتداخلة   ( 30,350) ( 2,105) ( 2,105) - ناقصا  - (30,350 )  

 614,541 158,102 456,439 634,851 118,935 515,916 إجمالي الموجودات 
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 )تتمة(          إضافيةمعلومات    -19

أ( قائمة المركز المالي األولية الموجزة )تتمة(          

   

)غير مراجعة( م2202مارس  31   )مراجعة(  م1202ديسم ر  31   

 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

 مليات  

 التةمين 

 مليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

       المطلوبات 

مطال ات مستحقة لحملة وثائق  

 11,421 - 11,421 12,270 - 12,270 التةمين 

مستحقة ومطلوبات   مصروفات

 35,982 - 35,982 45,608 - 45,608 اخرى

 20,335 - 20,335 17,467 - 17,467 إلتزامات االيجار 

 984 - 984 1,364 - 1,364 ذمم معيدي تةمين دائنة 

قساط تةمين غير مكتس ة أ  258,979 - 258,979 228,830 - 228,830 

 4,351 - 4,351 4,697 - 4,697  موالت إ ادة التةمين غير مكتس ة 

 22,859 - 22,859 20,599 - 20,599 مطال ات تحت التسوية 

 123,883 - 123,883 114,573 - 114,573 مطال ات متك دة غير م ل   ن ا 

 6,700 - 6,700 7,117 - 7,117 إحتياطي  جز أقساط تةمين 

 7,892 - 7,892 9,360 - 9,360 إحتياطيات فنية أخرى 

 7,895 - 7,895 6,120 - 6,120 إلتزامات منافع الموظفين  

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

 27,629 27,629 - 29,129 29,129 - ماصص الزكاة 

 مولة مستحقة إلى ال نك المركزي 

 3,887 3,887 - 4,000 4,000 - السعودي 

 30,350 30,350 - 2,105 - 2,105 مستحق لعمليات المساهمين 

 515,668 33,129 548,797 486,541 61,866 548,407 

ع  ( 30,350) - ( 2,105) - ( 2,105) العمليات المتداخلة  :ناقصا  (30,350 ) 

 518,057 31,516 486,541 546,692 33,129 513,563 مجموع المطلوبات 

       

       حقوق المساهمين 

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

 5,003 5,003 - 5,003 5,003 - احتياطي نيامي 

 ( 158,767) ( 158,767) - ( 167,092) ( 167,092) - خسائر متراكمة 

 96,236 96,236 - 87,911 87,911  إجمالي حقوق المساهمين 

إلتزامات إحتياطي إ ادة قياس  

المنافع المحددة المتعلقة بعمليات 

 248 - 248 248 - 248 التةمين 

 96,484 96,236 248 88,159 87,911 248 إجمالي حقوق الملكية 

 614,541 127,752 486,789 634,851 121,040 513,811 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

 10,200 9,500 700 10,200 9,500 700 التع دات واإللتزامات المحتملة 
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        )تتمة(    إضافيةمعلومات  -19

   الموجزة قائمة الدخل األولية ب(   

أشهر المنتهية في  الثالثة   

)غير مراجعة( م2202مارس  31   )معدله(  -)غير مراجعة( م1202 مارس 31   

عمليات   

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

 مليات  

 التةمين 

 مليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

       االيرادات 

قساط التامين المكتت ة  أاجمالي   147,050 - 147,050 118,236 - 118,236 

 147,050 - 147,050 118,236 - 118,236 

       أقساط إ ادة التةمين المسندة 

محلي  -  (295 ) - (295 ) (302) - (302) 

أجن ي   -  (15,080 ) - (15,080 ) (13,342) - (13,342) 

 (15,375 ) - (15,375 ) (13,644) - (13,644) 

فائض الاسارة  مصروفات        

محلي  -  (133 ) - (133 ) 153 - 153 

أجن ي   -  (1,850 ) - (1,850 ) 534 - 534 

 (1,983 ) - (1,983 ) 687 - 687 

قساط التأمين المكتتبة أ صافي   129,692 - 129,692 105,279 - 105,279 

التامين غير المكتس ة، أقساط التغير في 

 (6,535) - (6,535) ( 28,115) - ( 28,115) بالصافي  

 98,744 - 98,744 101,577 - 101,577 صافي اقساط التأمين المكتسبة 

 2,114 - 2,114 2,253 - 2,253  موالت إ ادة التةمين  

 66 - 66 345 - 345   ايرادات إكتتاب اخرى

 100,924 - 100,924 104,175 - 104,175 مجموع اإليرادات 

       

       تكاليف ومصروفات اإلكتتاب 

جمالي المطال ات المدفو ة إ  93,572 - 93,572 80,479 - 80,479 

 (7,168) - (7,168) ( 9,429) - ( 9,429) حصة معيدي التةمين من المطال ات المدفو ة

المدفوعة صافي المطالبات   84,143 - 84,143 73,311 - 73,311 

 5,587 - 5,587 1,904 - 1,904 التغير في المطال ات تحت التسوية، بالصافي  

التغير في المطال ات المتك دة غير م ل   ن ا،  

 (13,116) - (13,116) ( 7,713) - ( 7,713) بالصافي 

 65,782 - 65,782 78,334 - 78,334 صافي المطالبات المتكبدة  

 - - - 417 - 417 التغير في احتياطي  جز أقساط تةمين 

 4,163 - 4,163 1,469 - 1,469 التغير في احتياطيات فنية أخرى 

ملجلة  تكاليف إقتناء وثائق تةمين  5,556 - 5,556 6,103 - 6,103 

 8,564 - 8,564 14,484 - 14,484 مصاريف اكتتاب أخرى 

 84,612 - 84,612 100,260 - 100,260 مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

االكتتاب  دخلصافي    3,915 - 3,915 16,312 - 16,312 

 

 

 

 

 

 

  



 شركة سالمة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ) تتمة(  – ايضحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2022  مارس 31كما في 
 

29 

 

 )تتمة(          إضافيةمعلومات  -19

ب( قائمة الدخل األولية الموجزة )تتمة(      

   

 الثالثة أشهر المنتهية في  

مراجعة()غير  م2202مارس  31   )معدله( – )غير مراجعة(  م1202 مارس 31   

عمليات   

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

 مليات  

 التةمين 

 مليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

       ( / إيرادات تشغيلية أخرىمصروفات)

 (805) - (805) ( 1,650) - ( 1,650) ماصص الديو  المشكوك في تحصيل ا 

 (20,252) (341) 19,911)) ( 17,514) ( 220) ( 17,294)  مومية وإدارية  مصروفات

 - - - 5,898 1,998 3,900 أربار محققة من إستثمارات 

 1,061 (40) 1,101 2,549 518 2,031 إيرادات االستثمارات 

أربار  غير محققة من  )خسائر( / 

 3,719 3,658 61 ( 26) - ( 26) إستثمارات 

 29 - 29 3 - 3 إيرادات أخرى 

إجمالي ) مصروفات( / إيرادات تشغيلية 

 (16,248) 3,277 (19,525) ( 10,740) 2,296 ( 13,036) أخرى

 64 3,277 ( 3,213) ( 6,825) 2,296 ( 9,121) صافي )الخسارة( / الربح قبل الزكاة 

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

 ( 1,436) 1,777 ( 3,213) ( 8,325) 796 ( 9,121) صافي )الخسارة( / الربح بعد الزكاة 

 1,436 ( 1,777) 3,213 8,325 ( 796) 9,121 المحول إلى المساهمين  

 - - - - - - صافي النتائج من عمليات التأمين

       

السهم )بالريال السعودي للسهم  خسارة

 الواحد( 
      

المتوسط المرجح لعدد األس م القائمة  

 25,000 25,000 - 25,000 25,000 - )بالال (

 (0.06) (0.06) - ( 0,33) ( 0,33) - خسارة السهم األساسية والمخفضة 

      

  ج( قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة           

 
أشهر المنتهية في  الثالثة   

)غير مراجعة( م2202مارس  31     )معدله(  -)غير مراجعة( م1202 مارس 31 

عمليات   

 التأمين 

عمليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

 مليات  

 التةمين 

 مليات  

 المساهمين 

 

 المجموع 

( 8,325) - صافي الخسارة للفترة العائدة للمساهمين  (8,325 )  - (1,436 )  (1,436 )  

 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر 

( 8,325) - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة    (8,325 )  - (1,436 )  (1,436 )  
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( قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة           د   

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

م )غير مراجعة(2202مارس  31   مراجعة( م )غير 1202مارس  31   

 
 

عمليات  
 التأمين 

عمليات  
 المساهمين 

 
 المجموع 

 مليات  
 التةمين 

 مليات  
 المساهمين 

 
 المجموع 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 64 64 - ( 6,825) ( 6,825) -               الفترة ق ل الزكاةدخل /  )خسارة(

       تعديالت للبنود الغير نقدية: 
 968 - 968 794 - 794 إست الك ممتلكات ومعدات  

 436 - 436 41 - 41 إطفاء الموجودات غير الملموسة  
 962 - 962 1,100 - 1,100 إست الك أصول حق استادام 

 314 - 314 - - - تكاليف تمويل  ن التزامات اإليجار 
 805 - 805 1,650 - 1,650 ماصص ديو  مشكوك في تحصيل ا 

بالقيمة العادلة   غير محققة من استثمارات (أربار)خسائر/ 
 (3,719) (3,658) (61) 26 - 26 من خالل قائمة الدخل 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة   أربار محققة من استثمارات

 - - - ( 5,897) ( 1,998) ( 3,899) الدخل 

 (288 ) (8,823 ) (9,111 ) 3,424 (3,594 ) (170 ) 

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 ( 10,631) - ( 10,631) ( 15,522) - ( 15,522) أقساط تةمين وذمم معيدي تةمين مدينة 

 (2,551) - (2,551) ( 2,034) - ( 2,034) حصة معيدي التةمين من األقساط غير المكتس ة  
 5,670 - 5,670 4,165 - 4,165 حصة معيدي التةمين من المطال ات تحت التسوية  

 1,093 - 1,093 1,597 - 1,597 المتك دة غير الم ل   ن ا حصة معيدي التةمين من المطال ات 
 (3,265) - (3,265) ( 3,660) - ( 3,660) تكاليف إقتناء وثائق تةمين ملجلة 

ع   15,851 (43) 15,894 ( 3,352) 132 ( 3,484) وموجودات أخرىمصاريف مدفو ة مقدما
 (38) (38) - ( 113) ( 113) -  مولة مستحقة  لى وديعة نيامية 

 ( 4,879) - ( 4,879) 849 - 849 مطال ات مستحقة لحملة وثائق التةمين  
 19,762 - 19,762 9,626 - 9,626 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  

 ( 1,545) - ( 1,545) 380 - 380 دائنة ذمم معيدي تةمين 
 9,086 - 9,086 30,149 - 30,149 أقساط تةمين غير مكتس ة 

 266 - 266 346 - 346  موالت إ ادة تةمين غير مكتس ة 
 (83) - (83) ( 2,260) - ( 2,260) مطال ات تحت التسوية 

 (14,209) - (14,209) ( 9,310) - ( 9,310) مطال ات متك دة غير م ل   ن ا 
 - - - 417 - 417 احتياطي  جز أقساط تةمين 

 4,163 - 4,163 1,468 - 1,468 احتياطيات فنية أخرى 

 38 38 - 113 113 -  مولة مستحقة إلى ال نك المركزي السعودي

 12,439 (8,691) 3,748 22,195 (3,637) 18,558 
 ( 4,963) (4,963) - - - - ضري ة استقطاع مدفو ة 

 - - - - - - زكاة مدفو ة

 (258) - (258) ( 1,775) - ( 1,775) التزامات منافع الموظفين المدفو ة 

 13,337 ( 8,600) 21,937 1,973 ( 8,691) 10,664 صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

 

 

     
       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

 (51,350) (51,350) - ( 2,090) ( 457) ( 1,633) شراء استثمارات  
 4,467 717 3,750 74,078 36,162 37,916 محصل من بيع استثمارات  ال

 - - - ( 172,190) - ( 172,190)   اجلةإستثمار في ودائع 
 50,363 - 50,363 100,000 - 100,000 محصل من ودائع ألجل ال
 - - - 4,983 4,983 - محصل من استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق ال

 (80) - (80) ( 4,311) - ( 4,311) شراء ممتلكات ومعدات 

صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة  
 االستثمارية 

(40,218 ) 40,688 470 54,033 (50,633) 3,400 

 

 

     
       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

 ( 298) - (298) ( 2,868) - ( 2,868) يجار مدفو ة  إ التزامات 

 ( 50,472) - ( 32,455) 32,455 المستحق إلى  مليات المساهمين  
 
(50,174 ) - 

 (298) 50,174 ( 50,472) ( 2,868) ( 32,455) 29,587 األنشطة التمويلية لنقد الناتج من/ )المستخدم في( ا صافي 

 16,439 (9,059) 25,498 ( 425) ( 458) 33 صافي التغير في النقد وما في حكمه  

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

 175,685 102,295 73,390 123,591 31 123,560 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة  
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)كوفيد النتشار  االجتما ية  19- استجابة  األنشطة  الناتجة  ن  واالضطرابات  الشركة  تعمل  حيث  السعودية  العربية  المملكة  في   )

تلك األسواق  لى مدار   است اقي  لى  مليات ا   لى وجه  واالقتصادية في  بشكل  آثارها  تقييم  تواصل اإلدارة  الماضيين ،  العامين 

أوميكرو   ال تزال اإلجراءات الوقائية    - الاصو  ، تراق  الشركة  ن كث  الزيادة الحالية في الحاالت بس   انتشار متحور جديد  

لك االنشاء المستمر لفرق و مليات إدارة األزمات ، لضما  صحة  سارية المفعول بما في ذ  م2020التي اتاهت ا الشركة في أبريل  

وسالمة موظفي ا،  مالئ ا والمجتمع األوسع باإلضافة إلى ضما  استمرارية  مليات ا    ال تزال صحة الموظفين تشكل مجاالع رئيسيعا 

 ة صحة الموظفين  تم تطعيم غال ية موظفي الشركة  للتركيز مع ال رامج التي يتم تنفيهها للمسا دة في زيادة الو ي وتحديد ود م ومراق

بشكل كامل لجر تين  لى األقل من اللقار وتعمل اإلدارة  لى خطة لتشجيع الجر ات المعززة بما يتماشى مع الم ادرات الحكومية  

 .(19- المتعلقة بن )كوفيد

 

ثر بشكل جوهري  لى الطل  األساسي لمنتجات التةمين تعتقد إدارة الشركة أ  أي إجراءات إغالق محتملة يتم إ ادة تقديم ا لن تل

 .الااصة بالشركة والتوقعات

 

  للفترة ( لم يكن ل ا أي تةثير جوهري  لى النتائج المالية المعلنة للشركة  19- بناءع  لى هه  العوامل، تعتقد اإلدارة أ  جائحة )كوفيد

 .بما في ذلك األحكام والتقديرات المحاس ية ال امة م2022مارس  31المنت ية في 

 

تواصل الشركة مراق ة الطفرة في المتحور الجديد  ن كث   لى الرغم من أ  اإلدارة في هها الوقت ليست  لى دراية بةي  وامل من  

 أو بعد   م2022المتوقع أ  تغير تةثير الوباء  لى  مليات الشركة خالل  ام 
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خالل السنة، حددت اإلدارة بعض التعديالت المطلوبة  لى ال يانات المالية للسنة السابقة والتي تتعلق بشكل أساسي بتكرار تسجيل  

 وفقعا لهلك  التفاصيل معروضة أدنا :   تعديل افائض الاسارة الناتجة  ن المشكالت الفنية التي واج ت ا في النيام المحاس ي ومصرو   

 

 

 2021مارس  31

الرصيد ق ل  

 الرصيد المعدل  تعديالت التعديل

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

 534 (2,608) 3,142 جن يأ  - مصروفات فائض الاسارة

 (1,436) (2,608) 1,172 صافي الدخل للفترة 

 (47,793) (260) (47,533) خسائر متراكمة 
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