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 امـع - 2

الت ارة  زارةشنننركة سنننالمة للتأمين التعاوني )"الشنننركة"(، شنننركة مسننناهمة سنننعودية، مسننن لة في المملكة العربية السنننعودية بموجب قرار و

الشنننركة مسننن لة بمدينة جدة بموجب السننن ل  إنم(. 2337مايو  16هـنننننننن )الموافر 1428ربيع الثاني  29/ ق بتاريخ 1121والصنننناعة رقم 

  .م(2337مايو  23هـ )الموافر 1428جمادع األول  6بتاريخ  4333169661الت اري رقم 
 

 :عنوان الشركة المس ل هو

 ة؛برج سالم

  رير المدينة

 ،4323صندوق بريد 

 ،21491جدة  

 .المملكة العربية السعودية
 

أهداف الشنننركة ممارسنننة أعمال التأمين التعاوني واألنشننن ة المتعلقة ب  في المملكة العربية السنننعودية. تم ادراج الشنننركة في سنننوق المال  إن

م. الشركة مملوكة بالكامل من قبل ال رح العام ومن 2338يناير  1م. بدأت الشركة مزاولة أعمال ا في 2337مايو  23السعودي "تداول" في 

 مساهمين سعوديين.
 

مع لوائح  بما يتوافر اللوائح الداخلية للشننركةووزارة الت ارة واالسننتثمار بشننأن تعديل البنك المركزي اسننتلمت الشننركة خ ابات الموافقة من 

( وبنان علي  تمت الموافقة م2317 يونيو 6)الموافر  هـ1438رمضان  11في العادية الشركات ال ديد. تم عقد اجتماع ال معية العمومية نظام 

 .  على اللوائح الداخلية ال ديدة للشركة
 

 أسس اإلعداد - 0

 العرض أسس  .أ
 

 -( 34معيار المحاسننننبة الدولي رقم )وفقاً ل م2321 سننننبتمبر 33للفترة المنت ية في كما في وللشننننركة تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة 

لمراجعين لودية ال يئة السع الصادرة عنوالمعايير واإلصدارات األخرع  ربية السعوديةكما هو معتمد في المملكة الع رير المالي األولي""التق

 .والمحاسبين
   

عدا االستثمارات )ما االستثماراتتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاري ية ، باستثنان قياس 

 عة. التي يتم تقييم ا باست دام  ريقة وحدة االئتمان المتوقالتزامات منافع الموظفين و ،المحتفظ ب ا حتى تاريخ االستحقاق( بقيمت ا العادلة
  

مة ديتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة على اسنناس السننيولة. باسننتثنان الممتلكات والمعدات والوديعة النظامية ومكافيت ن اية ال 

، أما جميع الموجودات والم لوبات األخرعواالحتيا ات الفنية  والم نالبنات تحنت التسننننننوينة والم نالبنات المتكبندة والتي لم يتم اإلبال  عن نا

 األخرع ف ي ذات  بيعة قصيرة األجل، ما لم ينص على خالف ذلك.
 

لة لكل من قوفقاً لمت لبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية )الالئحة التنفيذية(، فإن  يتعين على الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات مست

ليات التأمين" و"عمليات المسنناهمين". يتم تسنن يل الموجودات والم لوبات واإليرادات والمصننروفات العائدة بشننكل واضننح ألي من هذه "عم

 . (19 )أنظر إيضاح العمليات في الحسابات ال اصة
 

ً السنننننوال تتضننننمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصنننناحات الم لوبة للقوائم المالية  إلى  ية بالكامل، و ي ب أن تقراً جنبا

 م.2323ديسمبر  31للسنة المنت ية في جنب مع القوائم المالية السنوية كما في و
 

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

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

 األحكام الهامة والتقديرات المحاسبية واالفتراضات  .ب

لمحاسبية ايت لب اعداد القوائم المالية األولية الموجزة القيام باجت ادات وتقديرات وافتراضات من قبل اإلدارة والتي تؤثر على ت بير السياسات 

 عن ا فيما يتعلر بالموجودات والم لوبات وااليرادات والمصاريف المس لة، قد ت تلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.والمبالغ المصرح 
 

در اإعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، فإن األحكام ال وهرية التي اتبعت ا اإلدارة في ت بير السياسات المحاسبية للشركة والمص وفي إ ار

 31السياسات الم بقة في القوائم المالية السنوية كما في  سياسات إدارة الم ا ر هي نفس والتي تتضمن ية لعدم التيقن من التقديراتالرئيس

المالية  قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لعدم اليقين بشأن التقديرات التي تم اإلفصاح عن ا في القوائم ومع ذلك، م.2323ديسمبر 

في التقديرات بشكل معقول كما  األخيرة على خلفية جائحة كورونا. إن اإلدارة غير قادرة في الوقت الحالي على تحديد مقدار عدم اليقين السنوية

الموجزة. ستستمر اإلدارة في تقييم الوضع، وعكس أي تغييرات م لوبة في فترات إعداد  المالية األولية ( حول القوائم21هو مبين في إيضاح )

 .قارير المستقبليةالت
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 أسس اإلعداد )تتمة( - 0

 موسمية العمليات  .ج
 

 موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة. تغييراتال توجد 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 0

المالية  ة للسنةالمالية الصادرإن السياسات المحاسبية المست دمة في إعداد هذه القوائم المالية الموجزة ال ت تلف عن السياسات المحاسبية للقوائم 

 م.2323ديسمبر  31كما في 
 

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

 الشركة: 

خلت حيز دالمعايير والتعديالت والتغييرات ال ديدة التالية للمعايير الحالية الصـادرة عن م لس المعايير الدولية للمحاسـبة )"الم لس"( والتي 

ً  هوكما  -ت بيق ا من قبل الشركة تم م 2321يناير  1التنفيذ في  :  مناسبا
 

 07ومعيار المحاسبة الدولية  22، 9، 3، 7عايير الدولية إلعداد التقارير المالية : تعديالت على الم0المرحلة  -نموذج معيار سعر الفائدة 
  

بسعر فائدة بديل شب   "IBORتوفر التعديالت إعفانات مؤقتة تتناول آثار التقارير المالية عندما يتم استبدال سعر فائدة معروض بين البنوك "

 العملية التالية:تشمل التعديالت الوسائل  "RFRخاٍل من الم ا ر "
 

  عر سوسيلة عملية تت لب تغييرات تعاقدية، أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يت لب ا النموذج مباشرة، ليتم التعامل مع ا كتغييرات في

 الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق.

  تغييرات ممكنة والتي يت لب ا نموذجIBOR . ليتم إجراؤها للتحو  من التعيين وتوثير التحو  دون وقف عالقة التحو 

  توفير إعفان مؤقت للمنشيت من االض رار إلى تلبية المت لبات المحددة بشكل منفصل عندما يتم ت صيص أداةRFR  كتحو  لمكون

 الم ا ر.
 

. تعتزم جزةالمو ا أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية األولية إن اعتماد المعايير المعدلة والتفسيرات التي تن بر على الشركة ليس ل

 الشركة است دام الوسائل العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للت بير. 
 

 م0302 سبتمبر 03لما بعد  27-: امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد22تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

الوسيلة العملية لعقود اإلي ار، لتمديد  16م، عدل م لس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 2321 خالل عام

 33للسماح للمستأجرين بت بيق  على امتيازات اإلي ار التي تؤثر الت فيضات في مدفوعات اإلي ار على المدفوعات المستحقة في أو قبل 

بما في  م، مع السماح بالت بير المبكر،2321أبريل  1م. هذا التعديل ين بر على التقارير السنوية والفترات التي تبدأ في أو بعد 2322يونيو 

 م.2321 سبتمبر 33ذلك القوائم المالية غير المصرح بإصدارها في 
 

 الشركة، بصفت ا مستأجراً، على أي امتياز إي ار خالل الفترة الحالية وبالتالي لم تتأثر ب ذا التعديل. لم تحصل
 

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ  (ب

ت بير المعايير  الشـــركةفيما يلي المعايير الصـــادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصـــدار القوائم المالية األولية الموجزة. تعتزم 

 التالية حالما تصبح قيد التنفيذ:
 

 

 المعيار / التعديالت

 

 البيان

يسري مفعوله اعتباراً من الفترات التي 

 تبدأ في أو بعد التواريخ التالية 

( 17المعيار الدولي للتقارير المالية )  انظر االيضاح أدناه  عقود التأمين 

(9المالية )المعيار الدولي للتقارير   انظر االيضاح أدناه األدوات المالية 
 

 " عقود التأمين"  -( 23المعيار الدولي للتقارير المالية )

 نظرة عامة

م ويحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين، ويحل محل المعيار 2317مايو 18صدر هذا المعيار في 

 ".   عقود التأمين" -( 4) الماليةالدولي للتقارير 
 

 ني بر المعيار ال ديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشر  أ

 تقوم المنشأة أيضاً بإصدار عقود تأمين. يت لب المعيار فصل العناصر التالية من عقود التأمين: 

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

 عناصر االستثمار المحددة، و (2

 أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلر بالتأمين.   (3
 

ر المالية ( والمعيار الدولي للتقاري9ي ب احتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقي للمعايير ذات الصلة )المعايير الدولي للتقارير المالية )

(15 .) 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -0

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

 )تتمة( –" عقود التأمين"  -( 23المعيار الدولي للتقارير المالية )
 

 القياس 
 

الذي يسمح للمؤمن علي م االستمرار في است دام السياسات المحاسبية  (4) وعلى النقيض من مت لبات المعيار الدولي للتقارير المالية

 نماذج القياس الم تلفة التالية :  (17) م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية2315ألغراض القياس القائمة قبل ش ر يناير 
 

 العناصر التأسيسية" التالية:"يستند النموذج العام إلى 
  

 واجب تحقيق ا، والتي تتكون من: التدفقات النقدية ال (أ

 ،التقديرات المرجحة المحتملة، للتدفقات النقدية المستقبلية 

  ،التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )أي ال صم( والم ا ر المالية المرتب ة ب ذه التدفقات النقدية المستقبلية 

  .تعديل الم ا ر المتعلقة بالم ا ر غير المالية 
 

ات التعاقدية: يمثل هامش ال دمات التعاقدية الربح غير المحقر لم موعة عقود التأمين، ويتم إدراج  حالما تقوم المنشأة هامش ال دم (ب

يتم تس يل أي ع ز في التدفقات النقدية  .بتقديم خدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش ال دمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد

في ن اية كل فترة تقرير مالي الحر، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لم موعة  .في بداية العقد ضمن قائمة الدخل التي ي ب استيفاؤها

 عقود التأمين لتشمل كل من: 
 

 التزام التغ ية المتبقي الذي يتكون من استيفان التدفقات النقدية المتعلقة بال دمات المستقبلية وهامش ال دمات التعاقدية لم موعة 

 عقود التأمين في ذلك التاريخ. 

 في ذلك التاريخ. عقود التأمين  ب دمات سابقة تم توزيع ا على التزام الم البات المتكبدة الذي يتم قياس  كتدفقات نقدية محقق  متعلق 
 

السالب، بيتم تعديل هامش ال دمات التعاقدية الحقاً بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلر بال دمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون 

دة على ئوبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش ال دمات التعاقدية المتبقي في الربح أو ال سارة. تضاف الفا

تدفقات لال امش ال دمات التعاقدية بمعدالت ثابتة عند االعتراف األولي بالعقد )معدل ال صم المست دم في بداية العقد لتحديد القيمة الحالية ل

ي تعكس كمية الت النقدية التقديرية(. إضافة إلى ذلك، يتم تحويل هامش ال دمات التعاقدية إلى الربح أو ال سارة استناداً إلى وحدات التغ ية

 المنافع المقدمة ومدة التغ ية المتوقعة للعقود المتبقية في م موعة عقود التأمين. 
 

لي ا بـ "عقود المشاركة المباشرة"(. يتم عمل هذا  ريقة الرسوم المتغيرة هي  ريقة إلزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة )يشار إ

ً يتم إعادة تقييم ا الحق حقر هذه المعايير في بداية العقد والالتقييم لمعرفة ما إذا كان العقد ي ال دمات  . بالنسبة ل ذه العقود، يتم تعديل هامشا

 التعاقدية إضافة إلى ضمن النموذج العام لتشمل: 
 

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

 التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال والم ا ر المالية التي ال تتعلر بالبنود األساسية.  (2
 

ً إلتزام التغ ية المتبقي في حال كانت ال ريقة تقدم قياس إضافة إلى ذلك، يسمح ب ريقة توزيع األقسا  المبس ة من أجل قياس ي تلف  ال ا

ل عقد في م موعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. وب ذه ال ريقة يتم موائمة تغ ية لكموذج العام أو أن فترة البشكل جوهري عن الن

ً قصط المستلم عند االعتراف االولي ناالتزام التغ ية المتبقي مع القس للت بير  التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج العام قابالً  ا

يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير الم ا ر المالية  ال ان  المن أجل قياس الم البات المتكبدة. إ

 في حال أن التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفع ا / استالم ا خالل سنة واحدة أو أقل من تاريخ الم البات التي يتم تكبدها. 
 

 تاريخ السريان 

في المعيار الدولي للتقارير  9وتأجيل اإلعفان المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية  17للمعيار الدولي للتقارير المالية  إن التاريخ الفعلي

اإليرادات من العقود مع  - 15م. يُسمح بالت بير المبكر إذا تم أيضاً ت بير المعيار الدولي للتقارير المالية 2323يناير  1، هو حالياً 4المالية 

 األدوات المالية. تنوي الشركة ت بير المعيار في تاريخ دخول  حيز التنفيذ. - 9العمالن والمعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 التحول

ي ب ت بير المعيار بأثر رجعي، إال إن  في حال كان الت بير بأثر رجعي لم موعة من عقود التأمين غير م ٍد، ي ب على المنشأة عندئذ 

 اختيار:
 

  ريقة الت بير المعدلة بأثر رجعي؛ أو 

 .ريقة القيمة العادلة  
 

 العرض واالفصاح 

 .تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار ال ديد إلى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين مع التعديالت على العرض واإلفصاح

 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م0302سبتمبر  03لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )ألف ريال سعودي(

 

02 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -0

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

 "عقود التأمين" )تتمة( –( 23المعيار الدولي للتقارير المالية )
 

 التأثير

( والذي يت لب ت وير وتصميم عمليات وإجرانات جديدة لألعمال 17الشركة حالياً في مرحلة تصميم تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية )

( وتقييم مفصل لمت لبات العمل. فيما يلي الم االت 17في ذلك أي ت ويرات للنظام م لوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية )بما 

 الرئيسية قيد التصميم وحالة التقدم الذي أحرزت  الشركة:

 ملخص التأثير مجال التأثير

 

 التأثير المالي

( قامت الشركة 17من ت بير المعيار الدولي للتقرير المالي ) 2من المرحلة خالل األثر المالي الذي تم تنفيذه ك زن 

بتقييم األثر المالي لت بير وتنفيذ المعيار وخلصت إلى أن التأثير على ت بير المعيار غير جوهري ألن جميع المحفظة 

 .مؤهلة لنموذج قياس  ريقة توزيع األقسا  المبس ة

نفذت الشركة عملية قياس   2( على مت لبات بيانات إضافية. خالل المرحلة 17الدولي للتقرير المالية )يشتمل المعيار  تأثير البيانات

 .3مرجعية مفصلة وحددت البيانات الم لوبة للمعيار وتوصلت إلى قاموس البيانات الم لوب بموجب المرحلة 

معلومات جديد م ور من شأن  تس يل ت بير المعيار، وك زن من ت ارب تعمل الشركة على ادخال نظام تكنولوجيا  أنظمة تقنية المعلومات

 "13النظام، استعانت الشركة بمقدم خدمة "جرين 

التأثير على إتفاقيات إعادة 

 التأمين

تم إجران تقييم مفصل أيضاً على ترتيبات إعادة التأمين ال اصة بالشركة وخلص إلى أن جميع ترتيبات إعادة التأمين  

 مؤهلة للحصول على  ريقة توزيع األقسا ، وقد اختارت الشركة ت بير  ريقة توزيع األقسا  على المنت ات المؤهلة.

 

 

 

التأثير على السياسات 

 واألنظمة الرقابية

 تعمل الشركة على تحديث السياسات واإلجرانات المحاسبية والمالية لتغ ية المت لبات ال ديدة واإلضافية التالية: 

 التفكيك • 

 مستوع الت ميع• 

 نماذج القياس • 

 من  يات تعديل الم ا ر • 

 مت لبات العرض واإلفصاح ال ديدة• 

للتأكد من أن القوائم المالية متوافقة مع المعيار الدولي للتقرير المالي إن الدليل المعدل الذي ستتبع  اإلدارة المالية هو 

 ( في تاريخ السريان.17)

 

 الموارد البشرية

(، كما 17ستقوم الشركة أيضاً بتعيين موظفين مؤهلين بشكل مناسب لدي م ف م شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 ستوفر دورات تدريبية للموظفين الحاليين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خ ة الت بير

الذي ت لب ت وير  17أكملت الشركة مؤخراً مرحلة التصميم من تنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

وتصميم عمليات وإجرانات جديدة لألعمال بما في ذلك ت ورات النظام الم لوبة بموجب المعيار الدولي إلعداد 

لعمل. فيما يلي الم االت الرئيسية في مرحلة التصميم والتي والتقييم التفصيلي لمت لبات ا 17التقارير المالية رقم 

 ان زت ا الشركة على نحو التالي: 

 الحوكمة والرقابة

( والذي يتضمن إنشان ل نة توجي ية 17وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

 ألدوار والمسؤوليات مع أصحاب المصلحة.للرقابة لرصد التقدم المحرز في الت بير وتوزيع ا

 اإلطار التشغيلي

 صممت الشركة ال وانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تضمنت: 

 وضع سياسة بيانات شاملة وقاموس بيانات. • 

( ووضع اللمسات األخيرة على 17" لمت لبات المعيار الدولي للتقرير المالي )Green 13إعداد مقدم ال دمة" • 

 صاميم لألنظمة جنباً إلى جنب مع خ ط التنفيذ والتكامل. الت

 (. 17االنت ان من العمليات الرئيسية الم تلفة الالزمة لالنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )• 

 إجران تقييم للموارد ال ديدة الم لوبة، إن وجدت.• 

 اإلطار الفني والمالي

ت م تلفة تشمل العديد من المسائل الفنية والمالية بعد االنت ان من قرارات السياسة الم لوبة أكملت الشركة أوراق سياسا

(. وقد تم ات اذ قرارات السياسة بعد المداوالت الالزمة بين أصحاب 17بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

قبل الل نة التوجي ية لمشروع المعيار الدولي إلعداد  المصلحة. حالياً، تمت الموافقة على غالبية أوراق السياسة من

 ( التابعة للشركة.17التقارير المالية )

 

 الت بير

 

بعد مرحلة التصميم، بدأت الشركة خ ت ا نحو تنفيذ المرحلة الرابعة، على  سبيل المثال؛ التنفيذ والتشغيل الت ريبي، 

من خالل  17إلعداد التقارير المالية رقم  ( للتوصل الى ارقام 17وبدأت الشركة تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية )

الشركة إعداد م موعة كاملة من البيانات المالية بموجب  يتعين على زمني.اجران العمليات الت ريبية على اساس 

، و تقديم مقارنة بين المعيار الدولي للتقارير 2323استناداً الى البيانات المالية  17المعيار الدولي للتقارير المالية 

نوفمبر  33والتي من المقرر إجراؤها في  ولى،مالية بموجب ال ولة الت ريبية األوالمعيار الدولي للتقارير ال 17المالية 

 م. 2321



 شركة سالمة للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م0302سبتمبر  03لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )ألف ريال سعودي(

 

03 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -0

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

 األدوات المالية  - 7المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 :يتناول المعيار ال ديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية. 39م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي 2314يوليو  24صدر هذا المعيار في 
 

  التصنيف والقياس

(  ريقة واحدة لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة الم فأة أو القيمة العادلة من خالل 9يست دم المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ن خالل الربح أو ال سارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة الم فأة إذا تحقر كالً ما يلي:الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة م
  

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

الفائدة على و على تدفقات نقدية تمثل مدفوعات المبلغ األصليتؤدي الشرو  التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة الى الحصول  . 2

 األصلي القائم. المبلغ
 

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

 :عند البيع، في حال استيفان الشر ين التاليين
 

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

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

بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال سارة. باإلضافة إلى ذلك، وعند االعتراف المبدئي، يتم قياس األصول التي ال تفي 

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

  .المحاسبية بشكل جوهري
 

بة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ ب ا للمتاجرة، يمكن للشركة أيضاً إجران اختيار ال رجعة في  لعرض التغييرات الالحقة في القيمة بالنس

 .ائرسالعادلة لألدوات في الدخل الشامل اآلخر )بما في ذلك األرباح وال سائر المحققة(، ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في األرباح أو ال 
 

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

االعتراف  ؤديلاللتزام المالي العائد إلى التغييرات في م ا ر االئتمان لتلك االلتزامات يتم االعتراف ب  في الدخل الشامل اآلخر، ما لم ي

 بيثار التغييرات في م ا ر االئتمان ال اصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر الى حالة عدم ت ابر محاسبي في األرباح أو ال سائر.
 

 الهبوط في القيمة

االئتمان المتكبدة بموجب ( خسائر االئتمان المتوقعة، مقارنة ب سائر 9يعكس نموذج هبو  القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

، حدوث حدث ائتماني قبل االعتراف 9(. لم يعد من الضروري، بموجب نموذج المعيار الدولي للتقرير المالي 39المعيار المحاسبي الدولي )

نية المتوقعة. يتم ر االئتماب سائر االئتمان. وبدالً من ذلك، تقوم الشركة دائماً بحساب ال سائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك ال سائ

 .تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في م ا ر االئتمان منذ االعتراف األولي
 

 محاسبة التحوط 

دارة الم ا ر. تعمل ( مت لبات جديده لمحاسبة التحو  كي تتماشى محاسبة التحو  بشكل أقرب مع إ9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

على تأسيس من ج يقوم بشكل أكبر على مبادئ النموذج العام لمحاسب  التحو . تن بر التعديالت على كامل محاسبة التحو  مع  المت لبات

لقيمة ا استثنان تحو ات القيمة العادلة لم ا ر سعر الفائدة ) التي يشار الي ا  بـ "التحو ات الكلية للقيمة العادلة" (. فيما يتعلر بتحو ات

(. تم است دام هذا االستثنان بشكل كبير نظرا 39د تستمر المنشأة بت بير مت لبات محاسبة التحو  حالياً في معيار المحاسبة الدولي )العادلة، ق

 لكون م لس معايير المحاسبة الدولي يعالج حاليا محاسبة التحو  الكلية كمشروع منفصل.
 

 تاريخ السريان 

( "عقود التامين" : تم ت بير 4م. إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )2318يناير  1( 9كان تاريخ سريان المعيار الدولي )

 سبتمبر 12( "عقود التامين" التي صدرت في 4( "األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقرير المالي ) 9المعيار الدولي للتقرير المالي )

( 4( القائم بالسماح للمنشيت  بإصدار عقود التامين ضمن ن اق المعيار الدولي للتقرير المالي )4لي )م، والتعديالت على المعيار الما2316

( "عقود التامين" 17( قبل ان يدخل المعيار الدولي للتقرير المالي ال ديد )9للت فيف من بعض آثار ت بير المعيار الدولي للتقرير المالي )

 دولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما: الصادر عن م لس معايير المحاسبة ال
 

 ( حتى: 9ت بير اعفان مؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي ) -1
 

 تاريخ سريان معيار التأمين ال ديد أو  (أ
 

الدولي تمديد م او بعد هذا التاريخ. يقترح م لس المعايير المحاسبية 2323يناير  1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  (ب

( في المعيار الدولي للتقرير 9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )17االعفان المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي )

م. هناك حاجة إلفصاحات إضافية تتعلر بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل. ان هذا ال يار متاح 2323يناير  1( إلى 4المالي )

 ( سابقاً. أو:9فقط للمنشيت التي ترتبط أنش ت ا بشكل دائم بالتأمين ولم ت بر المعيار الدولي للتقارير المالية )

 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م0302سبتمبر  03لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )ألف ريال سعودي(

 

04 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -0

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

 األدوات المالية )تتمة(  - 7المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

(، بالنسبة للموجودات المالية المحددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض الفروقات المحاسبية التي تظ ر 9ت بير المعيار الدولي للتقرير المالي ) -2

 قبل ت بير معيار عقود التامين ال ديد من الربح او ال سارة. خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضافية.
  

 م:2317يناير  1تقييم مفصل في بداية قامت الشركة بتنفيذ 
 

( )بما في ذلك عناصر 4مقارنة القيمة الدفترية لم لوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن ن اق المعيار الدولي للتقرير المالي ) (1

 الودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع م موع القيمة الدفترية ل ميع م لوبات ا.
 

ارنة إجمالي القيمة الدفترية لم لوبات الشركة التي ترتبط بالتأمين مع م موع القيمة الدفترية ل ميع م لوبات ا. استناداً إلى هذه مق (2

التقييمات است اعت الشركة تحديد أن ا مؤهل  لإلعفان المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل ت بير المعيار الدولي للتقرير المالي 

يخ دخول معيار عقود التامين ال ديد حيز التنفيذ. ان اإلفصاحات الم لوبة والتي تتعلر بالموجودات المالية خالل فترة ( حتى تار9)

 التأجيل مدرجة ضمن القوائم المالية للشركة.
 

 تقييم االثر

اريخ نشر هذه القوائم المالية األولية الموجزة، لم (، إعتباراً من ت9تقوم الشركة حالياً بتقييم أثر ت بير وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي )

ت بير ليتم بعد تقييم األثر المالي لت بير المعيار بشكل كامل من قبل الشركة. تتوقع الشركة تأثر التصنيف والقياس للموجودات المالية نتي ة 

 فصلة.( حيث أن الشركة ال زالت بصدد إجران مراجعة م9المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 وودائع ألجل حكمه  في النقد وما -9

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

 عمليات التأمين 

م2323ديسمبر  31      م0203 سبتمبر 03   

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 47,892  99,,23 نقد لدع البنوك وفي الصندوق 

 

 عمليات المساهمين 

م    0302 سبتمبر 03  م2323ديسمبر  31    

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

نقد لدع البنوك   233,302  111,354 

 159,246  202,033 اإلجمالي
 

 ودائع ألجل  (ب

 عمليات التأمين 

م2323ديسمبر  31      م0302 سبتمبر 03   

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 148,318  73,,73 ودائع ألجل 
 

الودائع ألجل محتفظ ب ا في البنوك الت ارية بالريال السعودي وتستحر عمولة بسعر السوق السائد. الودائع ألجل ل ا تاريخ استحقاق إن 

 ر.يمحدد يزيد عن ثالثة أش ر وأقل من اثني عشر ش ر. إن القيمة الدفترية ل ذه الودائع ألجل بشكل معقول هي القيم العادلة في تاريخ التقر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م0302سبتمبر  03لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )ألف ريال سعودي(

 

05 

 

 ، صافي معيدي تأمين مدينةذمم أقساط تأمين و -3
 

  يلي:  مام تتكونأن أقسا  التأمين المدينة 

 م2323ديسمبر  31  م    0302 سبتمبر 03 

 )مراجعة(  )غير مراجعة(    

 74,563  072,,23 حملة وثائر التأمين 

 3,731  7,992 مستحر من معيدي التأمين

 223,,03  78,264 

 (37,368)  (07,209) م صص ديون مشكوك في تحصيل ا   

، صافي وذمم معيدي تأمين مدينةأقساط تأمين   3,,030  43,896 
 

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

م    0302 سبتمبر 03  م2323ديسمبر  31    

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 37,133  ,03,02 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 238  0,022 الم صص المكون خالل الفترة / السنة 

 37,368  07,209 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 

 استثمارات  -2

  تم تصنيف االستثمارات كما يلي:  

 التأمينعمليات  

 م2323ديسمبر  31  م0302 سبتمبر 03 

 )مراجعة(  )غير مراجعة(    

أ(-6) استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   32,073  133,321 
 

 

 

 

ج(-6) استثمارات محتفظ ب ا حتى تاريخ االستحقاق  23,333  13,333 

عمليات التامين  – اإلجمالي  ,2,073  113,321 
 

 عمليات المساهمين 

 م2323ديسمبر  31  م0302 سبتمبر 03 

 )مراجعة(  )غير مراجعة(    

أ(-6) استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  32,399  48,947 

ب(-6)استثمارات متاحة للبيع   2,700  1,923 

ج(-6)استثمارات محتفظ ب ا حتى تاريخ االستحقاق   39,7,0  4,983 

عمليات المساهمين -اإلجمالي   220,733  55,853 

 168,874  277,093 اإلجمالي 
 

 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    0302 سبتمبر 03  م2323ديسمبر  31    

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   230,302  25,926 

خالل الفترة / السنة   اضافات  2,922  81,931 

 (4,644)  (03,922) استبعادات خالل الفترة / السنة 

 33,302  133,213 

 (192)  (209) التغيرات في القيمة العادلة   

 133,321  32,073 الرصيد الن ائي
 

 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م0302سبتمبر  03لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )ألف ريال سعودي(
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 )تتمة(  - استثمارات -2

 )تتمة( - مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلأ( استثمارات 

 

 

 مصدر القيمة العادلة

م    0302سبتمبر 03 م2323ديسمبر  31    

 )مراجعة(  )غير مراجعة(   

 31,661  00,323 مدرجة إستثمارات في أوراق مالية

 55,368  00,393 صافي قيمة األصول )**( وحدات في صنادير صكوك محلية 

 16,292  23,0,3 صافي قيمة األصول )**( أوراق مالية محتفظ ب ا في إدارة محافظ محلية*
  

 
 

 

  32,073  133,321 

 

 عمليات المساهمين 

م    2030 سبتمبر 03  م2323ديسمبر  31    

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 53,562  793,,9 الرصيد اإلفتتاحي

 -  ,0,30 اضافات خالل الفترة / السنة 

 (8,427)  (39,,9) استبعادات خالل الفترة / السنة

 93,202  45,135 

 3,812  720,, التغيرات في القيمة العادلة 

 48,947  32,399 الرصيد الن ائي

 

م    0302 سبتمبر 03 مصدر القيمة العادلة  م2323ديسمبر  31    

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

المحلية وحدات في صنادير العقار  13,341  7,233 صافي قيمة األصول** 

 15,735  23,333 صافي قيمة األصول** أوراق مالية محتفظ ب ا في إدارة محافظ محلية*

 23,231  03,227 مدرجة أس م عادية محتفظ ب ا في إدارة محافظ محلية* 

 48,947  32,399  اإلجمالي 

  

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

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

 

 ب(  استثمارات متاحة للبيع 

 الحركة في رصيد االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي: 
 

 عمليات المساهمين   

م    0302 سبتمبر 03  م2323ديسمبر  31    

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 1,923  2,700 الرصيد اإلفتتاحي

 1,923  2,700 الرصيد الن ائي
 

ألف ريال سعودي(  1,923م: 2323ديسمبر  31ألف ريال سعودي ) 1,923غير مدرجة لألوراق المالية المتاحة للبيع تبلغ القيمة الدفترية  -

 الوصول إلى قيمت ا العادلة بشكل يعتمد علي  وعدم وجود اسواق يتم تداول االدوات المالية المماثلة ل ا. تم تقييم ا بالتكلفة لعدم إمكانية

  



 شركة سالمة للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م0302سبتمبر  03لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )ألف ريال سعودي(
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 )تتمة( -استثمارات  -2

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقج( 

 الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي: 
 

 عمليات التأمين   

م    0302 سبتمبر 03  م2323ديسمبر  31    

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 18,533  23,333 الرصيد اإلفتتاحي

 (8,533)  - استبعادات خالل الفترة / السنة 

 13,333  23,333 الرصيد الن ائي

 

 المساهمينعمليات  

م    0302 سبتمبر 03  م2323ديسمبر  31    

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 18,449  9,7,0 الرصيد اإلفتتاحي

/ السنة لفترةاخالل  اضافات  33,333  - 

 (13,466)  - استبعادات خالل الفترة / السنة

 4,983  39,7,0 الرصيد الن ائي
 

 ات الفنية ياالحتياط -3

 ات يصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط 3-2

 : يلي مامات يصافي الم البات تحت التسوية واالحتيا  يتكون
 

م    0302 سبتمبر 03  م2323ديسمبر  31    

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 56,863  97,337 إجمالي الم البات تحت التسوية

: القيمة القابلة للتحقر من ال ردة والتعويضي رح  (03,029)  (29,139) 
    

بالصافي  الم البات تحت التسوية  29,093  27,754 

 121,736  223,023 الم البات المتكبدة غير المبلغ عن ا 

 3,396  2,,,2 احتيا يات فنية أخرع 

 20,,992  152,556 

    ي صم: 

 (23,913)  (23,327) حصة معيدي التأمين من الم البات تحت التسوية  -

 (11,782)  (,0,,20) حصة معيدي التأمين من الم البات المتكبدة غير المبلغ عن ا  -

 (03,733)  (32,692) 

 119,864  223,309 صافي الم البات تحت التسوية واالحتيا يات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م0302سبتمبر  03لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )ألف ريال سعودي(
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 )تتمة( -االحتياطيات الفنية  -3

 

 الحركة في األقساط غير المكتسبة  3-0

 

 األقسا  غير المكتسبة كاالتي: في  الحركة    

 التسعة أشهر المنتهية في 03 سبتمبر 0302م  

(مراجعة)غير      

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي  

 273,300 (00,033) 030,,02 الرصيد في بداية الفترة 

 027,339 (92,390) 023,223 األقسا  المكتتبة خالل الفترة 

 (030,727) 073,,0 (092,037) األقسا  المكتسبة خالل الفترة 

 022,203 (02,300) 003,223 الرصيد في ن اية الفترة 

 

 السنة المنت ية في 31 ديسمبر 2323م      

  )مراجعة(  

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي  

 237,823 (21,858) 229,678 الرصيد في بداية السنة 

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

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

 195,332 (23,273) 218,332 الرصيد في ن اية السنة 

 

 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى -,

 عمليات التأمين 

م    0302 سبتمبر 03   م2323ديسمبر  31  

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 2,115  00,,0 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 2,728  70,,0 سلف موظفين

 333  033 ودائع

 178  - عمولة مستحقة

 36,726  00,909 أرصدة مدينة أخرع*

 0,,997  42,347 

 

 عمليات المساهمين 

 م2323ديسمبر  31  م0302 سبتمبر 03 

 )مراجعة(  )غير مراجعة(    

 185  32 أرصدة مدينة أخرع

 42,232  303,,0 اإلجمالي

 

قامت الشركة التي  ورت نظام المحاسبة بإعداد المعامالت المالية في نظام ساب من خالل نظام  2323خالل عام حسب إفادة اإلدارة، )*( 

تكوين االعمال المركزية اآللي، حيث تتم معال ة جميع العمليات تلقائياً وإغالق ا في حسابات وسي ة من خالل النظام على الفور. لم 

تراكم ا في الحسابات الوسي ة بسبب عدم اكتمال التس يل في دفتر األستاذ وعدم  تتمكن اإلدارة من تحديد تفاصيل هذه المعامالت وسبب

وجود البيانات التي توضح تفاصيل هذه االختالفات والمعامالت القائمة. وقامت اإلدارة بالرفع إلى الشركة الم ورة وعقد اجتماع مع 

صيل واألسباب الكامنة وران هذه االختالفات في النظام والتي أدت إلى ممثل ا في المملكة العربية السعودية لتزويد إدارة الشركة بالتفا

لفنية اوجود هذه المبالغ المتراكمة في النظام. تعتقد اإلدارة أن القوائم المالية قد تم إعدادها على افتراض االستمرارية وسيتم حل المسائل 

 إلدارة.م، بناًن على تقييم ا2321من عام  الثالثوالبرم ية خالل الربع 

 

 

 

 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
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 )ألف ريال سعودي(
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 الوديعة النظامية  -7

م    0302 سبتمبر 03  م2323ديسمبر  31    

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 37,533  03,333 الوديعة النظامية 

 

مليون  37,5من رأس المال المدفوع البالغة  ٪15وفقاً لمت لبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية لدع الشركة وديعة نظامية تعادل 

مليون ريال سعودي( لدع بنك حدده البنك المركزي السعودي. بلغت العمولة المستحقة على  37,5م: 2323ديسمبر  31ريال سعودي )

مليون ريال سعودي( وإن هذه  3,67م: 2323ديسمبر  31)مليون ريال سعودي  3,82الوديعة النظامية للبنك المركزي السعودي مبلغ 

  متاحة للسحب بدون موافقة من البنك المركزي السعودي.الوديعة النظامية غير 

  

 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى -23

م    0302 سبتمبر 03  م2323ديسمبر  31    

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 6,734  233,, مصاريف مستحقة

 11,298  30,,29 مبالغ مستحقة لوس ان ووكالن تأمين

 12,363  27,030 موردون آخرون وم لوبات أخرع

 90,003  33,365 

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة  -22

 : تياآل تتكون من التع دات واإللتزامات المحتملةإن  (أ

م    0302 سبتمبر 03  م2323ديسمبر  31    

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 733  333 خ ابات الضمان لصالح عمالن غير حكوميين

هيئة الزكاة والدخل وال مارك خ ابات الضمان لصالح   7,333  9,533 

 23,033  13,233 

 

تدخل الشركة في عقود تأمين وت ضع إلجرانات قانونية في سياق العمل العادي. في حين أن  من غير العملي التنبؤ أو تحديد النتائج  (ب

أي إجرانات من هذا القبيل )بما في ذلك القضايا( قيد التنفيذ الن ائية ل ميع اإلجرانات القانونية القائمة والمحتملة، ال تعتقد اإلدارة أن 

في تاريخ التقرير سيكون ل ا تأثير جوهري على نتائ  ا المالية، ومع ذلك، قامت اإلدارة بتكوين م صصات لتغ ية أي التزامات 

 محتملة.

مليون ريال سعودي( فيما يتعلر  3,7م: 2323) مليون ريال سعودي 3,7قدمت بنوك الشركة ضمانات للعمالن غير الحكوميين بقيمة ج( 

مليون ريال  9,5م: 2323مليون ريال سعودي ) 9,5بالتأمين على السيارات كما قدمت ضمان ل يئة الزكاة والضريبة وال مارك بمبلغ 

 .م2312م إلى 2338سعودي( فيما يتعلر بالتقييم الزكوي للسنوات 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -20
 

ريخ االقيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم استالم ا من بيع أصل أو دفع ا لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في ت

 القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم بأحد األمرين التاليين:        

 إلي  للموجودات والم لوبات، أو في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول  -

 في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالئم  للوصول للموجودات و الم لوبات.  -
 

 

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف ب ا ال ت تلف جوهرياً عن قيمت ا الدفترية ب ذه القوائم المالية األولية الموجزة.

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 

 تست دم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عن ا:

 

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

المسنننتوع الثاني: األسنننعار المتداولة في األسنننواق المالية النشننن ة لموجودات وم لوبات مماثلة أو أسننناليب تقييم أخرع تحدد كافة مدخالت ا 

 ال امة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة، و 
 

 المستوع الثالث: أساليب التقييم التي لم تحدد أي من مدخالت ا ال امة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة.  

 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
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 )تتمة( –القيمة العادلة لألدوات المالية  -20
 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة  (أ

 

 ةيوضننننح ال دول التالي القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات والم لوبات المالية، بما في ذلك مسننننتويات ا في التسننننلسننننل ال رمي للقيم

بالقيمة  اسةقالعادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والم لوبات المالية غير الم

 العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقريبا معقولة للقيمة العادلة.   

 القيمة العادلة  عمليات التأمين      

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى  

      م )غير مراجعة(0302 سبتمبر 03

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

 32,073 00,,90 - 00,323  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   -

  00,323 - 90,,00 32,073 

 

 القيمة العادلة  عمليات التأمين 

 اإلجمالي المستوع الثالث المستوع الثاني المستوع األول  

      م )مراجعة(2323ديسمبر  31

     بالقيمة العادلة:موجودات مالية يتم قياس ا 

 133,321 71,363 - 31,661  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   -

  31,661 - 71,363 133,321 

 

 القيمة العادلة  عمليات المساهمين  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  

      م )غير مراجعة(0302سبتمبر  03

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

 32,399 03,033 - 03,227  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل    -

  03,227 - 03,033 32,399 

 

 القيمة العادلة  عمليات المساهمين 

 اإلجمالي المستوع الثالث المستوع الثاني المستوع األول  

      م )مراجعة(2323ديسمبر  31

     موجودات مالية يتم قياس ا بالقيمة العادلة:

 48,947 25,746 - 23,231  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل    -

  23,231 - 25,746 48,947 
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مكونات الشركة التي يتم مراجعت ا بانتظام من قبل م لس إدارة الشركة يتم تحديد ق اعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول 

 لوظيفت ا كصانع القرار التشغيلي من أجل ت صيص الموارد للق اعات وتقييم أدائ ا.
 

ً للشرو  واألحكام الت ارية العادية. تقاس إيرادات األ راف ال ارجية التي يت مل تقريرها م عتتم المعامالت بين الق اعات التشغيلية وفقا

لم لس إدارة الشركة ب ريقة تتوافر مع ذلك الذي في قائمة الدخل. تتكون موجودات وم لوبات الق اعات من الموجودات والم لوبات 

 التشغيلية.
 

 م.2323ديسمبر  31لم ت رأ أي تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألرباح أو خسائر الق اعات منذ 
 

وذمم معيدي التأمين المدينة بالصافي،  الق اعات النقد وما في حكم ، ودائع قصيرة األجل، صافي أقسا  التأمينال تتضمن موجودات 

المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرع، والمبالغ المستحقة من ج ة ذات عالقة، االستثمارات والممتلكات والمعدات. وبالتالي تم 

وزعة. ال تتضمن م لوبات الق اعات، م البات حملة الوثائر، ذمم دائنة لمعيدي التأمين، مصاريف إدراج ا ضمن الموجودات غير الم

 مستحقة وم لوبات أخرع، والتزامات منافع الموظفين. وبالتالي تم إدراج م ضمن الم لوبات غير الموزعة.
 

 يلي للق اعات ذات صلة ويتم مراقبت ا على أساس مركزي.ال يتم اإلبال  عن الموجودات والم لوبات غير الموزعة الى صانع القرار التشغ
 

إن معلومات ق اعات التشغيل المقدمة إلى م لس إدارة الشركة للق اعات التي يتم تقريرها عن م موع الموجودات والم لوبات للشركة كما 

المنت ية أش ر  التسعةو رة الثالثة أش رم، وم موع إيرادات ا ومصاريف ا وصافي الدخل لفت2323ديسمبر  31م و 2321 سبتمبر 33في  

 :في ذلك التاريخ كما يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة سالمة للتأمين التعاوني
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م0302 سبتمبر 03كما في    

 )غير مراجعة(

   عمليات التأمين  

 

 تأمين طبي

تأمين 

 أخرى مركبات

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 إجمالي المساهمين

       الموجودات 

من األقسا  غير  حصة معيدي التأمين

 02,300 - 02,300 920,, 323,,2 - المكتسبة

حصة معيدي التأمين من م البات 

 23,327 - 23,327 22,739 (3,,,2) - تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من الم البات 

 ,0,,20 - ,0,,20 0,023 7,232 33, المتكبدة غير المبلغ عن ا

 207,,0 - 207,,0 0,007 00,027 0,772 تكاليف إقتنان وثائر تأمين مؤجلة

 372,303 39,,037 002,222    موجودات غير موزعة
       

 237,239 39,,037 927,303    إجمالي الموجودات 

       المطلوبات

 003,223 - 003,223 3,0,,2 2,3,232 732,,0 أقسا  تأمين غير مكتسبة 

 ,9,93 - ,9,93 0,022 0,373 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 29,093 - 29,093 09,332 (023,,2) 297,, م البات تحت التسوية

 223,023 - 223,023 0,302 239,2,2 ,77,, الم البات المتكبدة غير المبلغ عن ا

 2,,,2 - 2,,,2 200 03,,0 0,900 احتيا يات فنية أخرع 

 202,272 03,223 233,302    م لوبات وفائض غير موزعة 

جمالي المطلوباتإ     9,2,393 03,223 322,333 
       

       حقوق المساهمين

 033,333 033,333 -    رأس المال 

 3,330 3,330 -    االحتيا ي النظامي 

 (3,393,) (3,393,) -    خسائر المتراكمة

 223,732 223,732 -    إجمالي حقوق المساهمين  

إلتزامات المنافع إحتيا ي إعادة قياس 

(30)    المحددة المتعلقة بعمليات التأمين  - (30)  

(30)    إجمالي حقوق الملكية  223,732 223,739 
       

 237,239 222,,27 ,,9,3,7    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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)مراجعة(م 2323ديسمبر  31كما في    

   عمليات التأمين  

 

 تأمين  بي

تأمين 

 أخرع مركبات

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 إجمالي المساهمين

لموجودات ا        

حصة معيدي التأمين من األقسا  غير 

 23,273 - 23,273 7,295 15,975 - المكتسبة

حصة معيدي التأمين من م البات تحت 

 23,913 - 23,913 22,436 (1,526) - التسوية

حصة معيدي التأمين من الم البات 

 11,782 - 11,782 2,651 7,783 1,348 المتكبدة غير المبلغ عن ا

 21,323 - 21,323 1,897 14,123 5,333 تكاليف إقتنان وثائر تأمين مؤجلة

 634,353 238,563 425,793    موجودات غير موزعة

 711,332 238,563 532,772    إجمالي الموجودات

       

       المطلوبات

 218,332 - 218,332 14,613 159,757 43,935 أقسا  تأمين غير مكتسبة

 3,733 - 3,733 1,897 1,836 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 27,754 - 27,754 33,314 (11,167) 8,937 م البات تحت التسوية

 121,736 - 121,736 3,246 133,432 18,358 الم البات المتكبدة غير المبلغ عن ا

 3,396 - 3,396 456 2,373 273 احتيا يات فنية أخرع

 133,495 34,799 95,696    م لوبات وفائض غير موزعة

 535,386 34,799 473,287    إجمالي المطلوبات 

       

       حقوق المساهمين

 253,333 253,333 -    رأس المال 

 5,333 5,333 -    االحتيا ي النظامي 

 (48,735) (48,735) -    خسائر متراكمة

 236,298 236,298 -    إجمالي حقوق المساهمين
       

إحتيا ي إعادة قياس إلتزامات المنافع 

 (52) - (52)    المحددة المتعلقة بعمليات التأمين

 236,246 236,298 (52)    إجمالي حقوق الملكية

 711,332 241,397 473,235    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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م )غير مراجعة( 0302 سبتمبر 03ة أشهر المنتهية في لفترة الثالث  

 إجمالي أخرى تأمين مركبات تأمين طبي 

 ألف ريال سعودي 
     إيرادات
 0,320, 232 0,090, - فردي
 9,323 2,932 990 0,000 كبير

 ,29,93 0,227 2,2,3 9,230 متوسط
 2,339 03,,2 0,232 ,2,77 صغير

 23,0,0 ,,0 - 22,779 متناهية الصغر 

 203,000 29,,3 70,290 03,022 إجمالي أقسا  التأمين المكتتبة 
     أقسا  إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - - (9,023) (9,023) 
أجنبي  -  - (7,2,2) (2,227) (23,033) 

 - (7,2,2) (3,907) (29,223) 
     مصروفات فائض ال سارة

محلي -  (233) (002) (030) (2,032) 
أجنبي  -  (2,322) 929 - (330) 

 (2,270) 290 (030) (2,730) 
 37,,,23 0,300 0,239, 00,230 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 (39,,3) 0,3 (9,337) (0,200) التغيرات في أقسا  التأمين غير المكتسبة، صافي
 

    

 233,733 0,027 373,,3 03,392 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 0,232 2,2,2 773 - عموالت إعادة التأمين 
 023 (02) 079 7 إيرادات اكتتاب أخرع

 ,230,97 0,929 37,7,9 03,333 مجموع اإليرادات 

     
     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 ,220,33 900 73,920 09,,23 إجمالي الم البات المدفوعة  

 (23,203) (200) (7,202) (22,) حصة معيدي التأمين من الم البات المدفوعة 

 230,3,0 0,7 2,002, ,22,73 صافي المطالبات المدفوعة 
     

 (0,203) (220) (2,733) (92) التغيرات في الم البات تحت التسوية، صافي 
 9,022 023 ,3,09 (2,097) التغيرات في الم البات المتكبدة غير المبلغ عن ا، صافي 

 233,329 999 7,233, 23,220 صافي المطالبات المتكبدة
     

 2,273 03 033 720 التغير في احتيا يات فنية أخرع
 3,073 20, 0,222 2,927 تكاليف إقتنان وثائر تأمين  

 20,300 32 22,237 2,3,3 مصاريف اكتتاب أخرع

 00,,203 2,000 239,237 0,,,27 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

االكتتاب خسارة()/  دخل صافي  22, (09,203) 0,200 (00,003) 
     

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (2,379)    م صص ديون مشكوك في تحصيل ا

 (03,220)    مصاريف عمومية وإدارية 
 0,302    ايرادات االستثمارات

 0,330    أرباح غير محققة من االستثمارات
أخرع إيرادات     7 

 (23,327)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى

 (379,,0)    صافي دخل الفترة قبل الزكاة 
     

 -    الزكاة 

 (379,,0)    صافي خسارة الفترة 
الفترة العائد إلى عمليات التأمين  دخلصافي      - 

 (379,,0)    صافي خسارة الفترة العائد إلى المساهمين 
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م )غير مراجعة( 0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   

 إجمالي أخرى تأمين مركبات تأمين طبي 

ريال سعوديألف    

     إيرادات
     

 030,330 0,272 097,020 - فردي
 00,327 2,200 9,930 20,909 كبير

 07,330 73,,3 03,,23 3,032 متوسط
 23,337 9,900 2,223 2,300 صغير

273,2 2,232 03,220 متناهية الصغر   0,,920 

 023,223 02,,02 20,,032 22,709 إجمالي أقسا  التأمين المكتتبة 
     أقسا  إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - - (2,990)  (2,990)  
أجنبي  -  - (03,9,7)  (2,032)  (00,,23)  

 - (03,9,7)  (20,,27)  (93,03,)  
     مصروفات فائض ال سارة

محلي -  (2,0,2)  (9,3)  (30,)  (0,977)  
أجنبي  -  (330)  0,020 (093)  2,029 

 (2,7,7)  2,303 (730)  (2,003)  
 027,339 307,, 032,233 37,703 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

(323,,2) 9,737 التغيرات في أقسا  التأمين غير المكتسبة، صافي  (0,039)  (22,233)  

 030,727 3,303 000,093 79,,29 صافي أقساط التأمين المكتسبة
703,0 - عموالت إعادة التأمين   073,0  023,2  
(02) 909 7 إيرادات اكتتاب أخرع  073 

 037,3,2 7,7,, 003,2,7 29,730  مجموع اإليرادات

     
     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 ,3,,0,0 03,,2 327,,00 30,927 إجمالي الم البات المدفوعة  

(0,203) حصة معيدي التأمين من الم البات المدفوعة   (09,700)  (72,)  (0,,302)  

 039,003 30, 030,202 07,,97 صافي المطالبات المدفوعة 
(,33) التغيرات في الم البات تحت التسوية، صافي   (2,,00)  00 (3,32,)  

(333,,) التغيرات في الم البات المتكبدة غير المبلغ عن ا، صافي   0,073 200 (3,332)  

 ,092,03 2,973 277,033 93,322 صافي المطالبات المتكبدة
373,0 232 2,933 0,229 التغير في احتيا يات فنية أخرع  

222,9 تكاليف إقتنان وثائر تأمين    7,292 003,0  22,333 
332,02 0,972 مصاريف اكتتاب أخرع  227 09,322 

 073,372 9,223 93,,093 33,333 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 
     

202,29 االكتتاب/ )خسارة( صافي دخل   (3,23,)  ,00,9  20,373 
 

    

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
(0,022)    م صص ديون مشكوك في تحصيل ا  

(22,932)    مصاريف عمومية وإدارية   
 2,023    ايرادات االستثمارات

 0,7,,    أرباح  غير محققة من االستثمارات
 2,    أخرع إيرادات

(97,200)    التشغيلية األخرىإجمالي المصاريف   
    

 

(03,090)    الفترة قبل الزكاة  خسارةصافي   
(0,333)    الزكاة   

(090,,0)    صافي خسارة الفترة   
 -    الفترة العائد إلى عمليات التأمين  دخلصافي 

(090,,0)    صافي خسارة الفترة العائد إلى المساهمين   
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 لفترة الثالثة أش ر المنت ية في 33 سبتمبر 2323م )غير مراجعة( 
 
 تأمين  بي 

تأمين 
 إجمالي أخرع مركبات

 ألف ريال سعودي 
     إيرادات
 123,652 1,125 119,527 - فردي
 6,734 443 142 6,122 كبير

 6,383 2,138 1,326 3,216 متوسط
 9,733 2,865 1,622 5,216 صغير

 14,383 13 - 14,373 متناهية الصغر 

 157,522 6,578 122,317 28,627 إجمالي أقسا  التأمين المكتتبة 
     أقسا  إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - - (441) (441) 
أجنبي  -  - (12,327) (3,882) (16,239) 

 - (12,327) (4,323) (16,653) 
     مصروفات فائض ال سارة

محلي -  (589) (26) (65) (683) 
أجنبي  -  (8,561) (1,623) (245) (13,429) 

 (9,153) (1,649) (313) (11,139) 

 129,763 1,945 138,341 19,477 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (41,813) (226) (33,944) (7,643) التغيرات في أقسا  التأمين غير المكتسبة، صافي

 87,953 1,719 74,397 11,834 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 1,835 789 1,316 - عموالت إعادة التأمين 
 4,425 2,148 267 2,313 إيرادات اكتتاب أخرع

 94,183 4,656 75,683 13,844 مجموع اإليرادات 

     
     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 85,612 388 63,446 21,778 إجمالي الم البات المدفوعة  

 (17,453) (413) (5,635) (11,435) حصة معيدي التأمين من الم البات المدفوعة 

 68,162 (22) 57,811 13,373 صافي المطالبات المدفوعة 
 (277) 1,251 (477) (1,351) التغيرات في الم البات تحت التسوية، صافي 

 (2,126) 246 342 (2,714) التغيرات في الم البات المتكبدة غير المبلغ عن ا، صافي 

 65,759 1,475 57,676 6,638 صافي المطالبات المتكبدة
 (5,519) - (4,443) (1,379) التغير في احتيا ي ع ز أقسا  التأمين 

 126 77 44 5 التغير في احتيا يات فنية أخرع
 3,993 655 1,937 1,431 تكاليف إقتنان وثائر تأمين  

 17,419 33 14,434 2,982 مصاريف اكتتاب أخرع

 81,778 2,243 69,621 9,917 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 12,432 2,416 6,359 3,927 صافي دخل االكتتاب
 

    
     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (292)    م صص ديون مشكوك في تحصيل ا

 (18,984)    مصاريف عمومية وإدارية 
 2,336    ايرادات االستثمارات

 7,664    أرباح غير محققة من االستثمارات

 (9,336)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى

 3,396    صافي دخل الفترة قبل الزكاة 
 (1,533)    الزكاة 

 1,596    صافي دخل الفترة 
 86    صافي دخل الفترة العائد إلى عمليات التأمين 

 1,682    صافي دخل الفترة العائد إلى المساهمين 
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 لفترة التسعة أش ر المنت ية في 33 سبتمبر 2323م )غير مراجعة( 
 إجمالي أخرع تأمين مركبات تأمين  بي 
 ألف ريال سعودي 

     إيرادات
 239,764 2,733 237,361 - فردي

 22,616 3,383 5,779 13,457 كبير
 21,395 5,173 8,521 7,731 متوسط
 22,874 4,646 4,993 13,238 صغير

 33,293 537 3,272 29,511 متناهية الصغر 
 339,939 16,439 259,623 63,937 إجمالي أقسا  التأمين المكتتبة 
     أقسا  إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - - (833) (833) 
أجنبي  -  - (25,953) (9,659) (35,612) 
 - (25,953) (13,492) (36,445) 

     مصروفات فائض ال سارة
محلي -  (588) (75) (132) (795) 
أجنبي  -  (9,862) (4,563) (831) (15,223) 
 (13,453) (4,635) (933) (16,318) 

 287,476 4,984 229,335 53,457 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (13,454) (1,618) (26,336) 17,173 التغيرات في أقسا  التأمين غير المكتسبة، صافي

 277,322 3,366 233,329 73,627 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 5,174 2,489 2,685 - عموالت إعادة التأمين 
 5,313 2,148 1,152 2,313 إيرادات اكتتاب أخرع

 287,536 8,333 236,866 72,637  اإليراداتمجموع 

     
     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 249,474 967 167,318 81,189 إجمالي الم البات المدفوعة  

 (25,657) (476) (13,776) (11,435) حصة معيدي التأمين من الم البات المدفوعة 

 223,817 491 153,542 69,784 صافي المطالبات المدفوعة 
 (14,995) 2,941 (13,599) (4,337) التغيرات في الم البات تحت التسوية، صافي 

 (15,373) 582 (15,583) (375) التغيرات في الم البات المتكبدة غير المبلغ عن ا، صافي 
 193,449 4,314 124,363 65,372 صافي المطالبات المتكبدة

 (5,858) (544) - (5,314) التغير في احتيا ي ع ز أقسا  التأمين 
 (1,336) (564) (998) 526 التغير في احتيا يات فنية أخرع

 13,438 1,763 6,991 4,684 تكاليف إقتنان وثائر تأمين  
 26,362 132 18,774 7,186 مصاريف اكتتاب أخرع

 226,355 4,771 149,133 72,154 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 61,451 3,232 57,736 483 دخل االكتتابصافي )خسارة( / 
 

    
     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (2,927)    م صص ديون مشكوك في تحصيل ا

 (61,321)    مصاريف عمومية وإدارية 
 8,463    ايرادات االستثمارات

 4,429    خسائر غير محققة من االستثمارات

 (51,359)    األخرىإجمالي المصاريف التشغيلية 
 

    
 13,392    صافي دخل الفترة قبل الزكاة 

     

 (4,533)    الزكاة 

 5,892    صافي دخل الفترة 
 (789)    صافي دخل الفترة العائد إلى عمليات التأمين 

 5,133    صافي دخل الفترة العائد إلى المساهمين 
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  ذات عالقة  أطرافوأرصدة مع معامالت   -29

 تتأثر أو سي رة مشتركة تحت الواقعة والمنشيت للشركة العليا اإلدارة وموظفي والمدران المؤسنسين المسناهمين العالقة ذات ال  ات تمثل

 قبل من والمعتمدة واألحكام االعتيادية للشرو  وفقا العالقة ذات األ راف تلك مع المعامالت جميع تتم .األ راف هؤالن قبل من هام بشكل

 .إدارة الشركة وم لس اإلدارة
 

 .2323سبتمبر  33و 2321سبتمبر  33ليس لدع الشركة أي معامالت خالل الفترة المنت ية في 
 

 

 :يلي الفترة كماموظفي اإلدارة خالل  كبارتعويضات 

 م0302 سبتمبر 03 

 )غير مراجعة(

 م2323 سبتمبر 33

 )غير مراجعة(

 2,293 2,9,3 رواتب ومزايا أخرع 

 1,225 2,302 مكافأة ن اية ال دمة

 0,032 3,518 

 1,293 2,9,3 أعضان م لس اإلدارة  -مكافأة للمكلفين بالحوكمة 
 

 الزكاة   -23
 

 فترة / للسنةلل حملالم (أ
 

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

 السنة الفترة / حركة المخصص خالل 

 م2323ديسمبر  31 م0302 سبتمبر 03 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 25,131 02,202 الرصيد االفتتاحي للفترة / السنة

 6,333 0,333 المحمل للفترة / السنة 

*المدفوع خالل الفترة / السنة  (3,0,,) - 

 31,131 90,,02 الرصيد في ن اية الفترة / السنة 
 

 مليون ريال سعودي. 4,963*تتضمن دفع ضريبة استق اع بقيمة 

 الوضع الزكوي  (ب

 م وحصلت على الش ادة الزكوية والضريبية.2323ديسمبر  31قدمت الشركة اإلقرار الزكوي للسنة المنت ية في 
 

مليون ريال سعودي والتي تمثل  17,1م بمبلغ 2312م إلى 2336رب اً للسنوات من  )"ال يئة"( أصدرت هيئة الزكاة والضريبة وال مارك

مليون  3,4مليون ريال فروق ضريبة االستق اع وغرامة تأخير ضريبة االستق اع بمبلغ  4,4مليون ريال ومبلغ  9,3فروقات زكوية بمبلغ 

ن غرامات التأخير مليون ريال سعودي وسدّدت جزنا م 4,4ة االستق اع بمبلغ ريال سعودي . قامت الشركة بتسوية مبلغ الفروق في ضريب

مليون ريال لصالح ال يئة عن فروقات الزكاة للسنوات المذكورة )إيضاح  9,5مليون ريال وأصدرت خ اب ضمان بقيمة  3,1والبالغة 

 ريال سعودي. نمليو 4,7ي وضريبة استق اع بمبلغ زكوصدر قرار االمانة العامة لل ان الضريبية بالتزام و ،2321يوليو  31في (. 11

 

ً لعام  مليون ريال سعودي. وقد تم االعتراض على التقييم ورفض  1,2م ت لب في  بفرق زكاة إضافي بمبلغ 2314أصدرت ال يئة تقييما

زكاة سيصل قرارها. تعتقد اإلدارة أن مبلغ التزام الاالعتراض من قبل ال يئة. تم تصعيد القضية إلى الل نة التم يدية لل ان الضريبية وينتظر 

 مليون ريال سعودي. 1,2إلى 

 

مليون ريال سعودي، ومبلغ  14,1م، حيث  البت بفروقات زكوية إضافية بمبلغ 2318م إلى 2315قامت ال يئة بتقديم ربط للسنوات من 

، قامت الشركة بتسوية فروق ضريبة خالل الفترةيون ريال سعودي. مل 7م بمبلغ 2318م إلى 2314االلتزام لضريبة االستق اع لألعوام من 

م ااالستق اع للحصول على مزايا فترة العفو الحكومية المعدلة للمرحلة األولى )اإلعفان الكامل من الغرامات(. تعتقد اإلدارة أن ح م التز

 مليون ريال. 14,7الزكاة في حدود 

 

، والذي  لب 2323الى  2319برفع ربط للسنوات من  قامت ال يئة 2321أكتوبر  28، في 2321سبتمبر  33الحقًا للفترة المنت ية في 

مليون ريال سعودي. تعمل اإلدارة حاليًا على تقديم استئناف ضد هذا التقييم وهي واثق  من النتي ة اي ابية.  9,37التزاَما زكويَا إضافيًا بمبلغ 

 ية التزام الزكاة كما في تاريخ القوائم المالية.تعتقد اإلدارة أن الم صص الحالي كاف لتغ 
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   رأس المال  -22

 13مليون س م عادي  قيمة الس م  25مليون ريال سعودي مقسم إلى  253يبلغ رأس مال الشركة المرخص والمصدر والمدفوع بالكامل 

 ريال سعودي.
 

 

 إدارة رأس المال  -23

 نسب رأس المال السليمة لدعم أهداف األعمال وزيادة القيمة العائدة للمساهمين.تقوم الشركة بتحديد األهداف للحفاظ على 
 

نتظم. مل المصرح ب ا والم لوبة على أساس تقوم الشركة بإدارة مت لبات رأس المال من خالل تحديد أوج  القصور بين مستويات رأس الما

يرات في ظروف السوق والم ا ر المتعلقة بأنش ة الشركة. من أجل يتم إجران تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضون التغ

 الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديل ، يمكن أن تقوم الشركة بتعديل مبلغ التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أس م. 
 

 ة خارجيا خالل الفترة المالية.أوفت بمت لبات االلتزام المتعلقة برأس المال المفروض براي م لس اإلدارة، إن الشركة قد
 

 السهم  / )خسارة(  ربحية-,2

 ةربحية / )خسارة( الس م يتم احتساب ا للفترة بتقسيم صافي الدخل / )ال سارة( للفترة على المتوسط المرجح لعدد األس م المصدرة والقائم

 للفترة.
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 معلومات إضافية -27

الموجزةقائمة المركز المالي األولية أ(    

 م )مراجعة(2323ديسمبر  31 م )غير مراجعة(0302 سبتمبر 03 

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 الم موع

       الموجودات

 159,246 111,354 47,892 202,033 233,302 99,,23 نقد وما في حكم 

 148,318 - 148,318 73,,73 - 73,,73 ودائع ألجل  

 43,896 - 43,896 030,,3 - 030,,3 أقسا  تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي

 23,273 - 23,273 02,300 - 02,300 حصة معيدي التأمين من االقسا  غير المكتسبة 

 23,913 - 23,913 23,327 - 23,327 حصة معيدي التأمين من الم البات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من م البات متكبدة غير مبلغ 

 ,0,,20 عن ا 
- 

20,,0, 11,782 - 11,782 

 21,323 - 21,323 207,,0 - 207,,0 تكاليف إقتنان وثائر تأمين مؤجلة 

 168,874 55,853 113,321 277,093 220,733 2,073, إستثمارات

وموجودات أخرعمصاريف مدفوعة مقدما   0,,997 32 0,,303 42,347 185 42,232 

 21,927 - 21,927 27,032 - 27,032 حر است دام أصول ، بالصافي

 7,153 - 7,153 ,3,,9 - ,3,,9 ممتلكات ومعدات، بالصافي 

 4,539 - 4,539 27,,3 - 27,,3 موجودات غير ملموسة، بالصافي

 37,533 37,533 - 03,333 03,333 - وديعة نظامية 

 3,668 3,668 - 23,,0 23,,0 - عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 32,537 32,537 - ,22,03 ,22,03 - مستحر من عمليات التأمين

 927,303 002,200 393,,20 532,772 241,397 743,869 

 (32,537) (32,537) - (,22,03) (,22,03) - : العمليات المتداخلة ي رح

الموجوداتإجمالي   927,303 037,,39 237,239 532,772 238,563 711,332 
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 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م0302سبتمبر  03لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 )تتمة(          - إضافيةمعلومات  -27

)تتمة(  -أ( قائمة المركز المالي األولية الموجزة           

م )غير مراجعة(0203 سبتمبر 03  م )مراجعة(2323ديسمبر  31   

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

 عمليات

التأمين   

عمليات 

 المساهمين

 

 الم موع

       المطلوبات

 13,522 - 13,522 22,930 - 22,930 م البات مستحقة لحملة وثائر التأمين

 33,365 - 33,365 90,003 - 90,003 مصاريف مستحقة وم لوبات اخرع

 19,922 - 19,922 03,092 - 03,092 التزامات االي ار

معيدي تأمين دائنةذمم   0,370 - 0,370 7,337 - 7,337 

 218,332 - 218,332 003,223 - 003,223 اقسا  تأمين غير مكتسبة

 3,733 - 3,733 ,9,93 - ,9,93 عموالت إعادة التأمين غير مكتسبة

 27,754 - 27,754 29,093 - 29,093 م البات تحت التسوية

 121,736 - 121,736 223,023 - 223,023 م البات متكبدة غير مبلغ عن ا

 3,396 - 3,396 2,,,2 - 2,,,2 إحتيا يات فنية أخرع

 9,731 - 9,731 300,, - 300,, إلتزامات منافع الموظفين 

 15,149 - 15,149 23,297 - 23,297 توزيع فائض مستحر 

 31,131 02,202 - 90,,02 90,,02 - م صص الزكاة

البنك المركزي عمولة مستحقة إلى 

 3,668 ,0,22 - 23,,0 23,,0 - السعودي

 32,537 - 32,537 ,22,03 - ,22,03 مستحر لعمليات المساهمين

 390,07, 03,223 330,73, 532,824 34,799 537,623 

 (32,537) - (32,537) (,22,03) - (,22,03) : العمليات المتداخلةي رح

 535,386 34,799 473,287 322,333 03,223 9,2,393 إجمالي المطلوبات
       

       حقوق المساهمين

 253,333 253,333 - 033,333 033,333 - رأس المال

 5,333 5,333 - 3,330 3,330 - احتيا ي نظامي

(3,393,) - خسائر متراكمة  (,3,393)  - (48,735) (48,735) 

 236,298 236,298 - 223,732 223,732 - إجمالي حقوق المساهمين

إحتيا ي إعادة قياس إلتزامات المنافع 

 (52) - (52) (30) - (30) المحددة المتعلقة بعمليات التأمين

 236,246 236,298 (52) 223,739 223,732 (30) إجمالي حقوق الملكية

 711,332 241,397 473,235 237,239 222,,27 ,,9,3,7 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
       

 13,233 9,533 733 23,033 7,333 333 التع دات واإللتزامات المحتملة
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        )تتمة(    - إضافيةمعلومات  -27

    الموجزةقائمة الدخل األولية ب(   

أشهر المنتهية في الثالثة   

م )غير مراجعة(0203 سبتمبر 03  م )غير مراجعة(2323 سبتمبر 33   

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 الم موع

       االيرادات

 157,522 - 157,522 203,000 - 203,000 اجمالي اقسا  التامين المكتتبة 

       

       أقسا  إعادة التأمين المسندة

محلي  -  (9,023) - (9,023) (441) - (441) 

أجنبي  -  (23,033) - (23,033) (16,239) - (16,239) 

 (29,223) - (29,223) (16,653) - (16,653) 

       مصروفات فائض ال سارة

محلي  -  (2,032) - (2,032) (683) - (683) 

أجنبي  -  (330) - (330) (13,429) - (13,429) 

 (2,730) - (2,730) (11,139) - (11,139) 

 129,763 - 129,763 37,,,23 - 37,,,23 صافي اقساط التأمين المكتتبة

 (41,813) - (41,813) (39,,3) - (39,,3) التغيرات في اقسا  التامين غير المكتسبة، بالصافي 

 87,953 - 87,953 233,733 - 233,733 صافي اقساط التأمين المكتسبة

 1,835 - 1,835 0,232 - 0,232 عموالت إعادة التأمين 

 4,425 - 4,425 023 - 023  اخرعايرادات إكتتاب 

 مجموع اإليرادات
230,97, - 230,97, 94,183 - 94,183 

       

       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 85,612 - 85,612 ,220,33 - ,220,33 اجمالي الم البات المدفوعة

 (17,453) - (17,453) (23,203) - (23,203) حصة معيدي التأمين من الم البات المدفوعة

 68,162 - 68,162 230,3,0 - 230,3,0 صافي المطالبات المدفوعة

 (277) - (277) (0,203) - (0,203) التغيرات في الم البات تحت التسوية، بالصافي 

التغيرات في الم البات المتكبدة غير مبلغ عن ا، 

 (2,126) - (2,126) 9,022 - 9,022 بالصافي

 65,759 - 65,759 233,329 - 233,329 صافي المطالبات المتكبدة 

 (5,519) - (5,519) - - - التغير في احتيا ي ع ز أقسا  تأمين

 126 - 126 2,273 - 2,273 التغير في احتيا يات فنية أخرع

 3,993 - 3,993 3,073 - 3,073 تكاليف إقتنان وثائر تأمين

 17,419 - 17,419 20,300 - 20,300 مصاريف اكتتاب أخرع

 81,778 - 81,778 00,,203 - 00,,203 مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

دخل االكتتاب خسارة( /) صافي  (00,003) - (00,003) 12,432 - 12,432 
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 )ألف ريال سعودي(

 

33 

 

 )تتمة(          - إضافيةمعلومات  -27

)تتمة( - ب( قائمة الدخل األولية الموجزة      

أشهر المنتهية فيالثالثة      

م )غير مراجعة(0302 سبتمبر 03  م )غير مراجعة( 2323 سبتمبر 33   

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 الم موع

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (292) - (292) (2,379) - (2,379) م صص الديون المشكوك في تحصيل ا

 (18,984) (434) (18,583) (03,220) (000) (93,,27) مصاريف عمومية وإدارية

 2,336 593 1,713 0,302 2,030 2,030 دخل االستثمارات

 7,664 3,762 3,932 0,330 33,,0 (,9) أرباح غير محققة من إٍستثمارات

 - - - 7 - 7 أخرع إيرادات

تشغيلية أخرىإجمالي )مصاريف( / إيرادات   (27,233) 0,,02 (23,327) (13,257) 3,951 (9,336) 

 3,396 3,951 (855) (379,,0) 02,,0 (92,703) صافي الدخل / )الخسارة(  قبل الزكاة

 (1,533) (1,533) - - - - الزكاة

 1,596 2,451 (855) (379,,0) 02,,0 (92,703) صافي الدخل / )الخسارة( بعد الزكاة

 (1,682) (2,451) 769 - (92,703) 92,703 الفائض المحول إلى المساهمين 

  
     

 (86) - (86) (379,,0) (379,,0) - صافي النتائج من عمليات التأمين

  

 
 

   

ربحية السهم )بالريال السعودي  /)خسارة( 

    للسهم الواحد(
   

 25,333 25,333 - 03,333 03,333 - المتوسط المرجح لعدد األس م القائمة )باآلالف(

 3,37 3,37 - (2,30) (2,30) - ربحية السهم األساسية والمخفضة /)خسارة( 

 

 ج( قائمة الدخل الشامل اآلخر
أشهر المنتهية في الثالثة  

)غير مراجعة( م0302 سبتمبر 03    م )غير مراجعة(2323 سبتمبر 33 

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 الم موع

صافي )الخسارة( / الدخل  للفترة العائدة إلى 

(379,,0) - المساهمين  (0,,379)  (86)  1,682 1,596 

 - - - - - - الدخل الشامل األخر

(379,,0) - إجمالي )الخسارة( / الدخل  الشاملة للفترة   (0,,379)  (86)  1,682 1,596 
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 )تتمة(           إضافيةمعلومات  -27

   ( قائمة الدخل األولية الموجزةد  

أشهر المنتهية في التسعة   

م )غير مراجعة(0302 سبتمبر 03  م )غير مراجعة(2323 سبتمبر 33   

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 الم موع

       االيرادات

 339,939 - 339,939 023,223 - 023,223 اجمالي اقسا  التامين المكتتبة 

       

       أقسا  إعادة التأمين المسندة

محلي  -  (2,990) - (2,990) (833) - (833) 

أجنبي  -  (00,,23) - (00,,23) (35,612) - (35,612) 

 (93,03,) - (93,03,) (36,445) - (36,445) 

       مصروفات فائض ال سارة

محلي  -  (0,977) - (0,977) (795) - (795) 

أجنبي  -  2,029 - 2,029 (15,223) - (15,223) 

 (2,003) - (2,003) (16,318) - (16,318) 

 287,476 - 287,476 027,339 - 027,339 صافي اقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في اقسا  التامين غير المكتسبة، 

 (13,454) - (13,454) (22,233) - (22,233) بالصافي 

 277,322 - 277,322 030,727 - 030,727 صافي اقساط التأمين المكتسبة

 5,174 - 5,174 2,023 - 2,023 عموالت إعادة التأمين 

 5,313 - 5,313 073 - 073  ايرادات إكتتاب اخرع

 287,536 - 287,536 037,3,2 - 037,3,2 مجموع اإليرادات

       

       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 249,474 - 249,474 ,3,,0,0 - ,3,,0,0 اجمالي الم البات المدفوعة

 (25,657) - (25,657) (302,,0) - (302,,0) حصة معيدي التأمين من الم البات المدفوعة

المدفوعةصافي المطالبات   039,003 - 039,003 223,817 - 223,817 

التغيرات في الم البات تحت التسوية، 

 (14,995) - (14,995) (,3,32) - (,3,32) بالصافي 

التغيرات في الم البات المتكبدة غير مبلغ 

 (15,373) - (15,373) (3,332) - (3,332) عن ا، بالصافي

 193,449 - 193,449 ,092,03 - ,092,03 صافي المطالبات المتكبدة 

 (5,858) - (5,858) - - - التغير في احتيا ي ع ز أقسا  تأمين

 (1,336) - (1,336) 0,373 - 0,373 التغير في احتيا يات أخرع

 13,438 - 13,438 22,333 - 22,333 تكاليف إقتنان وثائر تأمين

 26,362 - 26,362 09,322 - 09,322 مصاريف اكتتاب أخرع 

 226,355 - 226,355 073,372 - 073,372 مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب

 61,451 - 61,451 20,373 - 20,373 صافي دخل االكتتاب
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 )تتمة(          - إضافيةمعلومات  -27

)تتمة( -( قائمة الدخل األولية الموجزة د         

 أشهر المنتهية في التسعة 

 م )غير مراجعة(2323 سبتمبر 33 م )غير مراجعة(0302 سبتمبر 03 

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 الم موع

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (2,927) - (2,927) (0,022) - (0,022) م صص الديون المشكوك في تحصيل ا

 (61,321) (1,657) (59,364) (22,932) (0,333) (37,0,2) مصاريف عمومية وإدارية 

 8,463 2,152 6,338 2,023 0,293 0,323 دخل االستثمارات 

 4,429 2,337 2,422 0,7,, 720,, (209) )خسائر( / أرباح غير محققة من إٍستثمارات

 - - - 2, - 2, أخرع إيرادات

 (51,359) 2,532 (53,561) (97,200) ,,7,9 (203,,3) إيرادات تشغيلية أخرىإجمالي )مصاريف( / 

 13,392 2,532 7,893 (03,090) ,,7,9 (03,,99) صافي )الخسارة( / الدخل قبل الزكاة

 (4,533) (4,533) - (0,333) (0,333) - الزكاة

 5,892 (1,998) 7,893 (090,,0) ,,2,9 (03,,99) صافي )الخسارة( / الدخل بعد الزكاة

 (5,133) 1,998 (7,131) - (03,,99) 03,,99 المحول إلى المساهمين 

 789 - 789 (090,,0) (090,,0) - صافي النتائج من عمليات التأمين 

       

)خسارة( / ربحية السهم )بالريال السعودي 

 للسهم الواحد(
      

 25,333 25,333 - 03,333 03,333 - المتوسط المرجح لعدد األس م القائمة )باآلالف(

 3,23 3,23 - (2,30) (2,30) - )خسارة( / ربحية الس م األساسية والم فضة
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 )تتمة(         - إضافيةمعلومات  -27

( قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة          ـه      

 أشهر المنتهية في التسعة   

 م )غير مراجعة( 2323 سبتمبر 33 )غير مراجعة(م 0302 سبتمبر 03 

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 الم موع

صافي )الخسارة( / الدخل للفترة العائدة 

 5,892 5,133 789 (090,,0) (090,,0) - إلى المساهمين

 - - - - - - الدخل الشامل االخر 

الشاملة الدخل  / )الخسارة(إجمالي 

 5,892 5,133 789 (090,,0) (090,,0) - للفترة 
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 )ألف ريال سعودي(
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 )تتمة(         - إضافيةمعلومات  -27

  و( قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة          

أشهر المنتهية في  التسعةفترة    

م )غير مراجعة(0302 سبتمبر 03  )غير مراجعة(م 2323 سبتمبر 33   

 الم موع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(03,090) (03,090) - الدخل للفترة قبل الزكاة  789 9,633 13,392 

       تعديالت للبنود الغير نقدية:

ومعداتممتلكات است الك   0,332 - 0,332 3,843 - 3,843 

 1,328 - 1,328 0,303 - 0,303 إ فان الموجودات غير الملموسة 

 3,439 - 3,439 0,302 - 0,302 است الك حر است دام االصول 

 976 - 976 90, - 90, تكاليف تمويل عن التزامات االي ار

 2,927 - 2,927 0,022 - 0,022 م صص ديون مشكوك في تحصيل ا

)أرباح( / خسائر غير محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة 

(720,,) 209 خالل قائمة الدخل  (,,0,7)  (2,422)  (2,337)  (4,429)  

محققة من استثمارات)أرباح(   (2,230)  (73)  (2,033)  - - - 

 23,,02 (99,030)  (00,302) 13,847 7,596 18,443 

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(07,330) اقسا  تامين وذمم معيدي تأمين مدينة بالصافي  - (07,330)  13,856 - 13,856 

(0,030) حصة معيدي التأمين من االقسا  غير المكتسبة   - (0,030)  (3,274)  - (3,274)  

(1,265) 92,,3 - 92,,3 حصة معيدي التأمين من الم البات تحت التسوية  - (1,265)  

(2,332) حصة معيدي التأمين من م البات متكبدة غير مبلغ عن ا   - (2,332)  4,139 - 4,139 

(3,227) تكاليف إقتنان وثائر تأمين مؤجلة   - (3,227)  (265)  - (265)  

20,37, مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرع  237 320,33  (4,337)  - (4,337)  

(297) - نظاميةعمولة مستحقة على وديعة   (297)  - (338)  (338)  

(0,203) م البات مستحقة لحملة وثائر التأمين  - (0,203)  5,389 - 5,389 

 18,326 - 18,326 22,733 - 22,733 مصاريف مستحقة وم لوبات أخرع

(9,993) ذمم معيدي تأمين دائنة  - (9,993)  5,743 - 5,743 

 13,728 - 13,728 ,27,03 - ,27,03 اقسا  تأمين غير مكتسبة 

 447 - 447 233 - 233 عموالت إعادة التأمين غير مكتسبة 

(20,937) م البات تحت التسوية   - (20,937)  (13,733)  - (13,733)  

(9,972) م البات المتكبدة غير المبلغ عن ا   - (9,972)  (19,512)  - (19,512)  

(5,858) - - - احتيا ي ع ز أقسا  تأمين  - (5,858)  

(1,336) 0,373 - 0,373 احتيا يات فنية أخرع  - (1,336)  

 338 338 - 297 297 - عموالت مستحقة إلى البنك المركزي السعودي    

 (7,700) (99,090) (39,222) 23,225 7,596 27,821 

(7,3) - (7,3) التزامات منافع الموظفين المدفوعة  (941)  - (941)  

(,,3,0) - الزكاة المدفوعة  (3,0,,)  - - - 

صافي النقد من / )المستخدم في( الناتج من األنشطة 

(20,909) (32,302) (23,730) التشغيلية  19,284 7,596 26,883 

       

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

(2,922) شران استثمارات   (0,30,)  (9,977)  (81,931)  - (81,931)  

استثمارات محتفظ ب ا حتى تاريخ االستحاقشران   - (33,333)  (33,333)  - - - 

732,9 329,,0 المحصل من بيع استثمارات   00,323 4,643 - 4,643 

(033,333) - اإلستثمار في ودائع أجلة   (033,333)  (53,333)  (133,333)  (153,333)  

33,,90 المحصل من ودائع ألجل  033,333 033,90, 159,143 233,231 359,344 

(9,333) شران موجودات غير ملموسة  - (9,333)  - - - 

(929) شران ممتلكات ومعدات  - (929)  (121)  - (121)  

صافي النقد من / )المستخدم في( الناتج األنشطة 

 131,935 133,231 31,734 09,7,3 (3,3,,9) 30,323 االستثمارية

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

(923) التزامات اإلي ار المدفوعة  - (923)  (1,394)  - (1,394)  

(70,373) المستحر إلى عمليات المساهمين   70,373 - 137,731 (137,731)  - 

(79,020) صافي النقد )المستخدم في( / األنشطة التمويلية  70,373 (923)  136,637 (137,731)  (1,394)  

(,00,39) صافي التغير في النقد وما في حكم    (3,,00) (03,,32)  157,655 66 157,721 

 28,411 1,577 26,834 237,092 222,039 70,,93 النقد وما في حكم ، في بداية الفترة

 186,132 1,643 184,489 202,033 233,302 99,,23 النقد وما في حكمه، في نهاية الفترة
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 دمج عمليات التأمين وعمليات المساهمين -03

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وجمع ا لتتوافر مع عرض الفترة الحالية. هذه التغييرات تم تل صي ا كما هو موضح أدناه، لتتوافر 

 مع مت لبات البنك المركزي السعودي: 

 شكل ب في السابر، قائمة المركز المالي األولية الموجزة، قائمة الدخل األولية الموجزة، وقائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة تم عرض ا

ً لعرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة، قائمة الدخل  منفصل لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين والتي تم دم  ا معا

 ية الموجزة وقائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة. األول

  إن المبلغ "المستحر إلى / من" عمليات التأمين وعمليات المساهمين التي سبر عرض ا بشكل منفصل في قائمة مركز المالي، واآلن يتم

 إستبعادها. 

  التأمين وتعرض بشكل منفصل كمصروف في بين عمليات المساهمين وعمليات  93/13حصة فائض عمليات التأمين موزعة بنسبة

 قائمة الدخل األولية.
 

 "(27-تأثير فيروس كورونا المستجد )"كوفيد -02

"( على أن  وبان اعترافا بانتشاره السريع في جميع 19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )"كوفيدم2323مارس  11في 

ً  الوبانأنحان العالم. وقد أثر هذا  على من قة دول م لس التعاون ال لي ي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. ات ذت الحكومات في  أيضا

صدرت ، وأأراضي ا حدودبإغالق المملكة العربية السعودية على وج  ال صوا  قامتجميع أنحان العالم خ وات الحتوان انتشار الفيروس. 

 على مستوع الدولة. الكامل ليات اإلغالق وحظر الت ولوفرضت عم قواعد إرشادية حول التباعد اإلجتماعي
 

وما يترتب على ذلك من تع ل لألنش ة االجتماعية  ،تعمل الشركة حيث المملكة العربية السعوديةفي  19-نتشار فيروس كوفيدكنتي ة إل

 والتدابير لوقائيةاي وات ذت سلسلة من اإلجرانات ، قامت إدارة الشركة بتقييم أثارها على عمليات ا بشكل استباق تلك األسواقواالقتصادية في 

 لضمان: اإلستباقية
 

 .صحة وسالمة موظفي ا والم تمع األوسع حيث تعمل 

 وبقانه محمياً وسليم استمرارية اعمال ا في جميع أنحان المملكة  . 
 

، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بالحكم ال ام والوضع سريع الت ور وحاالت عدم التأكد المحي ة وكما هو الحال مع أي تقدير

، بني على التقديراتمباستمرارية وشدة الوبان، وبالتالي، قد ت تلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة 

 تقييم موقف ا والتأثير المرتبط ب ا على أساس منتظم. وستواصل الشركة إعادة
 

 االحتياطيات الفنية للقطاع الطبي 

د في عاستنادا إلى تقييم اإلدارة، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج ال بي لكل من الموا نين السعوديين والمقيمين قد سا

)م البات العالج االختيارية وغير المزمنة بشكل  ال بيةالشركة ان فاضا في الم البات ، ش دت ال  رالحد من أي تأثير سلبي. خالل 

 الم البات. فيرئيسي( مما أدع إلى ان فاض 
 

 االحتياطيات الفنية لقطاع المركبات

إلى جميع شركات  م2323مايو  8)"التعميم"( بتاريخ  189، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم 19-لوبان كوفيدا كنتي ة إلنتشار

الحالية  تمديد فترة صالحية جميع الوثائربشركات التأمين  علىالتعميم  نصخرع، األمور األالتأمين في المملكة العربية السعودية. من بين 

 سيارات ال ديدةال تأمين لمدة ش رين إضافيين باإلضافة إلى توفير تغ ية إضافية لمدة ش رين ل ميع وثائر المركبات الفرديةللتأمين على 

 هذا التعميم. إصدار المكتتبة في غضون ش ر واحد من بالت زئة
 

ناقشت اإلدارة باإلشتراك مع ال بير االكتواري المعين العديد من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمديد ش رين في وثائر 

 ين.ع ز أقسا  التأمين بنان على الم البات المتوقعة للفترة التي تم تمديدها لفترة الش رتأمين المركبات بمثابة وثيقة جديدة وتس يل احتيا ي 
 

ش راً على اعتبار أثر األرباح على مدع فترة  12بالنسبة لوثائر التأمين ال ديدة الصادرة وفقا للتعميم أعاله، يتم اكتساب القسط على مدع 

 م والفترات الالحقة.2323ديسمبر  31جوهرية من قبل اإلدارة للسنة المنت ية في  ش را ال تعتبر  14التغ ية، أي اعتبار أن 

 

على األصول المالية للشركة، أجرت الشركة تقييماً وفقاً لسياست ا المحاسبية لتحديد ما إذا كان  19-تحسباً ألي تأثيرات محتملة لوبان كوفيد

 - موعة من الموجودات المالية التي هب ت قيمت ا. بالنسبة لألصول المالية هناك دليل موضوعي على وجود هبو  قيمة أصل مالي أو م

رين دأدوات الدين، تشمل هذه العوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمدينين، والت لف عن السداد أو التأخر في السداد، واحتمال تعرض المص

 والمدينون لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرع، ...إلخ.

 

 سبتمبر 33في  المنت يةعلى نتائج أعمال الشركة للفترة  اًن على تلك التقييمات تعتقد إدارة الشركة بأن ال ائحة لم يكن ل ا تأثير جوهريبن

   م. إن إدارة الشركة مستمرة في متابعة الموقف بدقة جران أي تأثيرات على أنش ت ا.2323ديسمبر  31والسنة المنت ية في   م2321
 

 القوائم المالية األولية الموجزةاعتماد  -00

 م.   2321 نوفمبر 7هـ الموافر 1443ربيع الثاني  2تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قبل م لس اإلدارة بتاريخ 
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