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١٠

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

معلومات عامة ١

الصادر بتاریخ  ٤٠٣٠٢٠٠٩٨١الشركة الوطنیة للتأمین ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  
إبریل  ٢٦ھـ (الموافق  ١٤٣١جمادى األولى  ١٢/ك بتاریخ  ١٥٨) وقرار وزارة التجارة واالستثمار رقم  ٢٠١٠مایو  ١٥(الموافق  ھـ  ١٤٣١جمادى اآلخرة  ١

إن عنوان الشركة المسجل ھو مبنى الجفالي، طریق المدینة، جدة، المملكة العربیة السعودیة. ). ٢٠١٠

١٤٣٠شوال  ٢١/م بتاریخ  ٥٣ربیة السعودیة بموجب مبادئ التأمین التعاوني وفًقا للمرسوم الملكي رقم الشركة مرخص لھا مزاولة أعمال التأمین في المملكة الع
). حصلت الشركة على ترخیص  ٢٠٠٩أكتوبر  ٥ھـ (الموافق ١٤٣٠شوال  ١٦بتاریخ  ٣٣٠) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ٢٠٠٩أكتوبر ١٠ھـ (الموافق 

). تم إدراج الشركة في السوق المالیة السعودیة  ٢٠٢٢ینایر  ٢ھـ (الموافق  ١٤٤٦رجب  ٢ساري حتى  TMN/29/20106البنك المركزي السعودي ("ساما") رقم
.٢٠١٠یونیو ٦(تداول) بتاریخ  

ة السعودیة. تتمثل أھداف الشركة في تقدیم التأمین العام والخدمات المرتبطة بھ وفًقا لنظامھا األساسي واألنظمة المعمول بھا في المملكة العربی

(صافي خسارة بمبلغ  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ملیون لایر سعودي لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  ٥٤٫٧٨تكبدت الشركة صافي خسارة عائدة إلى المساھمین بمبلغ  
ملیون لایر سعودي (أرباح  ٤٫٥٥)، وكما في ذلك التاریخ، بلغت خسائرھا المتراكمة ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠المنتھیة في أشھر ملیون لایر سعودي لفترة التسعة ٤٫١٩

) وظل ھامش المالءة المالیة للشركة أقل من الحد األدنى لمتطلبات المالءة التي حددتھا ساما  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي كما في  ٥٠٫٤٨مبقاة بمبلغ 
تدفقات  ) للربع الثاني على التوالي. أجرت اإلدارة تقییًما مفصًال الفتراض مبدأ االستمراریة الخاص بھا واستنادًا إلى خطة العمل وتوقعات ال٢٣ضاح رقم  (راجع اإلی

شھًرا القادمة. ومع ذلك، فإن تقییم اإلدارة  النقدیة، تعتقد اإلدارة أن الشركة ستكون قادرة على مواصلة أعمالھا والوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا خالل االثني عشر 
ألعمال التجاریة وتحسین  یستند إلى عدد من التقدیرات واالفتراضات بما في ذلك االكتتاب الناجح على األسھم مع حقوق األولویة للمساھمین الحالیین والتوسع في ا 

بزیادة رأس المال عن طریق طرح  ٢٠٢١سبتمبر  ١٦كة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ  نسب المطالبات وإجراءات توفیر التكالیف األخرى. أوصى مجلس إدارة الشر
ملیون لایر سعودي لتحسین ھامش المالءة وأنشطة األعمال المستقبلیة للشركة. یخضع طرح ھذه  ٢٠٠أسھم لالكتتاب مع حقوق أولویة للمساھمین الحالیین بمبلغ 

الجھات الرقابیة األخرى باإلضافة إلى موافقة مساھمي الشركة في الجمعیة العمومیة غیر العادیة للشركة. تشیر ھذه  األسھم لموافقة ساما وھیئة السوق المالیة و
ب الناجح على األسھم  األحداث والظروف إلى وجود عدم تأكد جوھري قد یثیر شكًا جوھریًا حول قدرة الشركة على االستمرار في أعمالھا والتي تعتمد على االكتتا

ض تحقق الموجودات  وق األولویة للمساھمین الحالیین. ومع ذلك، فقد تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة على أساس مبدأ االستمراریة الذي یفتر مع حق
وتسویة المطلوبات في سیاق األعمال االعتیادیة.

أسس اإلعداد ٢

بیان االلتزام )أ (

المالیة   رقم  أعدت القوائم  المحاسبة الدولي  لمعیار  الموجزة للشركة طبقاً  المملكة العربیة السعودیة  ٣٤األولیة  المالیة األولیة" على النحو المعتمد في  "التقاریر 
والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.

الموجزة على أساس مبدأ االستمراریة ومبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء قیاس االستثمارات بقیمتھا العادلة. یتم عرض قائمة المركز  یتم إعداد القوائم المالیة األولیة 
نھایة الخدمة  وتعویضاتالمالي األولیة للشركة حسب ترتیب السیولة. وباستثناء الممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة واالستثمارات والودیعة النظامیة 

والمطالبات القائمة والمطالبات  والضمان وأقساط التأمین الھندسیة غیر المكتسبة ذات الصلة وعمولة إعادة التأمین غیر المكتسبة وتكلفة اقتناء وثیقة التأمین المؤجلة  
عة قصیرة األجل، ما لم ینص على خالف ذلك. المتكبدة وغیر المبلغ عنھا واالحتیاطیات الفنیة، ُتعتبر جمیع الموجودات والمطلوبات ذات طبی

التأمین" و"عملیات المساھمین".  وفقًا لمتطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة (اللوائح التنفیذیة)، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لكل من "عملیات 
صاریف العائدة إلى أي من فئتي العملیات في الحسابات المعنیة. تم تقدیم قائمة المركز المالي  ووفًقا لذلك، یتم تسجیل الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والم

المبینة في اإلیضاح   المساھمین،  للدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدیة لعملیات التأمین وعملیات  ، كمعلومات تكمیلیة لتتوافق مع  ٢٤األولیة والقوائم األولیة 
لصادرة عن الالئحة التنفیذیة لساما. متطلبات التوجیھات ا 

قد ال تعتبر القوائم المالیة األولیة الموجزة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة بأكملھا. 

ُتعرض القوائم المالیة األولیة الموجزة باللایر السعودي ویتم تقریب المبالغ ألقرب ألف، ما لم ُیذكر خالف ذلك. 

ئم المالیة السنویة  المالیة األولیة الموجزة ال تشمل جمیع المعلومات المطلوبة في المعلومات المالیة الكاملة السنویة، ویجب قراءتھا باالقتران مع القواإن المعلومات 
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في السنة المنتھیة في  

أحكام وتقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة(ب) 

یة األولیة الموجزة من اإلدارة استخدام أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة في التقریر  یتطلب إعداد القوائم المال
. ومع ذلك،  تقدیرات للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف واإلفصاحات المرفقة وإفصاحات المطلوبات المحتملة. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه ال

).  ٢٥، (اإلیضاح رقم  ١٩-قامت الشركة بفحص المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة المفصح عنھا في القوائم المالیة السنویة األخیرة على خلفیة جائحة كوفید 
تواصل اإلدارة تقییم الوضع وسوف تعكس أي تغییرات مطلوبة في فترات التقریر المستقبلیة. 

موسمیة العملیات(ج) 

لم تطرأ أي تغیرات موسمیة قد تؤثر على عملیات التأمین للشركة. 



١١

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

،  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  تتفق السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة السنویة  
باستثناء ما ھو موضح أدناه: 

المعاییر الدولیة للتقریر المالي والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة وتعدیالتھا المطبقة من قبل الشركة 

المحاسبیة أو إجراء تعدیالت بأثر رجعي  دخل عدد من المعاییر الجدیدة والتعدیالت حیز التطبیق على فترة التقریر الحالیة. لم یكن على الشركة تغییر سیاساتھا  
نتیجة لتطبیق ھذه المعاییر المعدلة. 

المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد 

المعاییر والتفسیرات  ه القائمة  فیما یلي المعاییر والتفسیرات الصادرة التي لم تصبح بعد ساریة حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة. وتتضمن ھذ
الصادرة والتي تتوقع الشركة على نحو معقول تطبیقھا في تاریخ قادم. وتعتزم الشركة اعتماد ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول. 

المعیار/ 
الوصف التفسیر

یسري تطبیقھ في الفترات التي تبدأ في  
التاریخ التالي أو بعد 

انظر اإلیضاح أدناه عقود التأمین ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
انظر اإلیضاح أدناه األدوات المالیة ٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

األدوات المالیة - ٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

. یتناول المعیار الجدید البنود التالیة المتعلقة باألدوات المالیة: ٣٩، وحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠١٤یولیو  ٢٤تم نشر ھذا المعیار في 

التصنیف والقیاس أ)

منھًجا واحدًا لتحدید ما إذا كان یتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ٩یستخدم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا: 

حتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة. تم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یھدف إلى اال- ١

أصل الدین القائم. أدت األحكام التعاقدیة لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدیة في تواریخ محددة بحیث تقتصر على مدفوعات ألصل الدین والفائدة على مبلغ - ٢

اآلخر، ویتم إعادة تدویر األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البیع، في  یتم قیاس األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
حالة استیفاء الشرطین التالیین: 

تم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وللبیع. - ١

ة للتدفقات النقدیة على المدفوعات ألصل الدین والفائدة فقط. اقتصرت الشروط التعاقدی- ٢

دئي، یمكن ألي منشأة استخدام  یتم قیاس الموجودات التي ال تفي بأي من ھذه الفئات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المب
ل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو تقلیل عدم تطابق المحاسبة بشكل جوھري. الخیار لتصنیف أصل مالي بالقیمة العادلة من خال

ن الدخل الشامل اآلخر  بالنسبة ألدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة، یمكن للمنشأة أیًضا إجراء خیار غیر قابل لإللغاء بعرض التغیرات الالحقة ضم 
ا في ذلك األرباح والخسائر المحققة)، ویتم إثبات توزیعات األرباح في قائمة الدخل. في القیمة العادلة لألدوات (بم 

العادلة لاللتزام المالي العائدة إلى  باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یتم إثبات قیمة التغیر في القیمة 
اآلخر إلى وجود  مخاطر االئتمانیة لھذا االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، ما لم یؤد إثبات آثار تغیرات المخاطر االئتمانیة لاللتزام في الدخل الشاملالتغیرات في ال

عدم تطابق محاسبي في قائمة الدخل أو زیادتھ. 
االنخفاض في القیمة ب)  

رقم  یعكس نموذج االنخفاض في القیمة بموجب   الخسائر االئتمانیة المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة بموجب معیار  ٩المعیار الدولي للتقریر المالي 
، لم یعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل إثبات خسائر االئتمان. بدًال من ذلك،  ٩. بموجب نھج المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ٣٩المحاسبة الدولي رقم 

قعة في تاریخ كل فترة تقریر  قوم المنشأة دائًما بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة والتغیرات في تلك الخسائر. یتم تحدیث مبلغ الخسائر االئتمانیة المتوت
لیعكس التغیرات في المخاطر االئتمانیة منذ اإلثبات المبدئي. 



١٢

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

الھامة (تتمة) السیاسات المحاسبیة ٣

المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد (تتمة) 

األدوات المالیة (تتمة) - ٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

محاسبة التحوط ج) 
مع إدارة المخاطر. كما تحدد المتطلبات  متطلبات جدیدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط علی نحو أوثق ٩قدم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

القیمة العادلة لمخاطر  منھًجا یقوم بشكل أكثر على المبادئ إلى نموذج محاسبة التحوط العام. تطبق التعدیالت على جمیع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات محفظة  
سبة لذلك، قد تستمر المنشأة في تطبیق متطلبات محاسبة التحوط حالًیا ضمن معیار المحاسبة  سعر الفائدة (یشار إلیھا عادًة باسم "تحوطات القیمة العادلة الكلیة"). بالن

. تم منح ھذا االستثناء بشكل كبیر ألن مجلس معاییر المحاسبة الدولي یعالج محاسبة التحوط الكلیة كمشروع منفصل. ٣٩الدولي رقم 

تاریخ السریان 
عقود التأمین:  -٤. ومع ذلك، فإن التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ٢٠١٨ینایر  ١ھو ٩المالي رقم  كان تاریخ سریان المعیار الدولي للتقریر

ر  ، تغی٢٠١٦سبتمبر  ١٢عقود التأمین، المنشورة في  - ٤األدوات المالیة مع المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  - ٩تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
للحد من آثار تطبیق  ٤الحالي بالسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمین ضمن نطاق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ٤المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
- ١٧لي (المعیار الدولي للتقریر المالي رقم قبل أن یصبح معیار عقد التأمین الجدید الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدو٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

عقود التأمین) ساري المفعول. تقدم التعدیالت خیارین بدیلین: 

حتى ما یسبق من الخیارین التالیین: ٩تطبیق إعفاء مؤقت من تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم - ١
تاریخ سریان المعیار الجدید لعقود التأمین. ) أ
. إن اإلفصاحات اإلضافیة ذات العالقة بالموجودات المالیة مطلوبة خالل فترة التأجیل. وھذا  ٢٠٢٣ینایر  ١التقریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  فترات  ) ب

سابًقا. ٩الخیار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتھا في الغالب بالتأمین ولم تطبق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
، ولكن بالنسبة لبعض الموجودات المالیة، إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبیة والتي قد تحدث قبل  ٩لمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  تطبیق ا- ٢

تنفیذ معیار عقد التأمین الجدید من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولیة، ھناك إفصاحات إضافیة مطلوبة. 

) تمت مقارنة القیمة الدفتریة لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعیار الدولي للتقریر  ١: (٢٠١٨ینایر  ١مفصًال اعتبارًا من أجرت الشركة تقییماً 
) تمت مقارنة  ٢ھا؛ و((بما في ذلك مكونات اإلیداع أو المشتقات المتضمنة غیر الممولة من عقود التأمین) بمجموع القیمة الدفتریة لجمیع مطلوبات٤المالي رقم  

رت الشركة أنھا مؤھلة لإلعفاء  مجموع القیمة الدفتریة لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمین مع مجموع القیمة الدفتریة لجمیع مطلوباتھا. بناًء على ھذه التقییمات، قر 
المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   قررت الشركة تأجیل تطبیق  إدراج اإلفصاحات  حتى  ٩المؤقت. وبالتالي،  المعیار الجدید لعقود التأمین. ویتم  تاریخ سریان 

المتعلقة بالموجودات المالیة المطلوبة خالل فترة التأجیل في القوائم المالیة للشركة. 

تقییم األثر
على القوائم المالیة للشركة. ومع ذلك، ال ُیتوقع  ٩قم  بشكل عام، تتوقع الشركة بعض األثر لتطبیق متطلبات االنخفاض في القیمة للمعیار الدولي للتقریر المالي ر

بعد بفحص تفصیلي. أن یكون أثر ذلك جوھریًا. في الوقت الحالي لیس من الممكن تقدیم تقدیر معقول آلثار تطبیق ھذا المعیار الجدید حیث أن الشركة لم تقم 

"عقود التأمین" ١٧رقم المالي المعیار الدولي للتقریر 

نظرة عامة 
، وھو یحدد مبادئ اإلثبات والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمین ویحل محل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ٢٠١٧مایو  ١٨تم نشر ھذا المعیار في 

"عقود التأمین". ٤

وعقود االستثمار مع میزات تشاركیة تقدیریة بشرط أن تصدر الجھة أیًضا عقود  ینطبق المعیار الجدید على عقود التأمین الصادرة، وعلى جمیع عقود إعادة التأمین  
التأمین. یتطلب فصل المكونات التالیة عن عقود التأمین: 

المشتقات المتضمنة، إذا كانت تلبي بعض المعاییر المحددة. - ١
المكونات االستثماریة الممیزة. - ٢
ة. أي تعھد بتحویل بضائع أو خدمات غیر تأمینیة ممیز- ٣

). ١٥والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ٩یجب احتساب ھذه المكونات بشكل منفصل وفًقا للمعاییر ذات الصلة (المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 



١٣

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد (تتمة) 

القیاس
التأمین بمواصلة استخدام السیاسات المحاسبیة ألغراض القیاس الموجودة قبل  ، والذي سمح لشركات  ٤على عكس متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

نماذج القیاس المختلفة التالیة: ١٧، یوفر المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ٢٠١٥ینایر 

یعتمد نموذج القیاس العام على "الركائز األساسیة" التالیة: ) ١

تشمل: التدفقات النقدیة المستوفاة، والتي )أ

تقدیرات مرجحة محتملة خاصة بالتدفقات النقدیة المستقبلیة. ·
تعدیل یعكس القیمة الزمنیة للنقود (أي الخصم) والمخاطر المالیة المرتبطة بھذه التدفقات النقدیة المستقبلیة. ·
تعدیل للمخاطر المتعلقة بالمخاطر غیر المالیة. ·

الخدمة التعاقدیة الربح غیر المكتسب لمجموعة عقود التأمین وسیتم إثباتھ كمنشأة تقدم الخدمات في المستقبل. ال  ھامش الخدمة التعاقدیة. یمثل ھامش  )ب 
الربح أو  یمكن أن یكون ھامش الخدمة التعاقدیة سلبي عند بدایتھ. وسیتم تسجیل صافي أي مبلغ سلبي من التدفقات النقدیة المستوفاة في البدایة في 

ر. الخسارة على الفو 

في نھایة كل فترة تقریر الحقة، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمجموعة عقود التأمین على أنھا إجمالي ما یلي: 

ي ذلك التاریخ. التزام التغطیة المتبقیة، والذي یشمل التدفقات النقدیة المستوفاة المتعلقة بالخدمات المستقبلیة وھامش الخدمة التعاقدیة للمجموعة ف·
. م المطالبات المتكبدة، والذي یقاس على أنھ التدفقات النقدیة المستوفاة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك التاریخ التزا ·

الخدمة التعاقدیة سلبًیا، لذلك  یتم تعدیل ھامش الخدمة التعاقدیة الحًقا للتغیرات في التدفقات النقدیة المتعلقة بالخدمات المستقبلیة ولكن ال یمكن أن یكون ھامش  
الدخل. یتم أیًضا زیادة  المتبقیة في قائمة  التي تزید عن ھامش الخدمة التعاقدیة  النقدیة المستقبلیة  ھامش الخدمة  یتم إثبات التغیرات في التدفقات  الفائدة على 

المستخدم في البدایة لتحدید القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المقدرة). عالوة على  التعاقدیة بأسعار مقیدة عند اإلثبات المبدئي للعقد (على سبیل المثال معدل الخصم
لمتوقعة للعقود المتبقیة في  ذلك، سیتم إطالق ھامش الخدمة التعاقدیة في قائمة الدخل استنادًا إلى وحدات التغطیة، مما یعكس كمیة المنافع المقدمة ومدة التغطیة ا

المجموعة. 

م المتغیرة: نھج الرسو)  ٢
اشرة"). یتم إجراء ھذا التقییم حول  یعد نھج الرسوم المتغیرة نموذًجا إلزامًیا لقیاس العقود بمیزات التشاركیة المباشرة (یشار إلیھا أیًضا باسم "العقود التشاركیة المب

بالنسبة لھذه العقود، یتم تعدیل ھامش الخدمة التعاقدیة أیًضا باإلضافة إلى التعدیل  ما إذا كان العقد یفي بھذه المعاییر عند بدء العقد ولم یتم إعادة تقییمھ الحًقا.  
بموجب النموذج العام: 

التغییرات في حصة المنشأة من القیمة العادلة للبنود األساسیة. - ١
التغییرات في تأثیر القیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالیة التي ال تتعلق بالبنود األساسیة. - ٢
موذج العام أو إذا كانت فترة  باستخدام نھج توزیع أقساط التأمین المبسط لقیاس التزام التغطیة المتبقیة إذا كان ذلك یوفر قیاًسا ال یمثل اختالًفا جوھرًیا عن النُیسمح

یتوافق مع أقساط التأمین المستلمة عند اإلثبات  التغطیة لكل عقد ضمن المجموعة سنة واحدة أو أقل. مع نھج توزیع أقساط التأمین، فإن التزام التغطیة المتبقیة
ال ُیطلب من المنشأة تعدیل التدفقات  المبدئي، ناقًصا التدفقات النقدیة القتناء التأمین. ویظل النموذج العام قابًال للتطبیق لقیاس التزام المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، 

لمخاطر المالیة إذا كان من المتوقع دفع/ استالم ھذه التدفقات النقدیة في سنة واحدة أو أقل من تاریخ تكبد المطالبات. النقدیة المستقبلیة للقیمة الزمنیة للنقود وتأثیر ا
تاریخ السریان 

رد في المعیار الدولي  الوا ٩، وتاریخ تأجیل اإلعفاء المؤقت من تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ١٧إن تاریخ سریان المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
"اإلیرادات من العقود مع العمالء"  - ١٥حالیاً. ُیسمح بالتطبیق المبكر إذا تم أیًضا تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ٢٠٢٣ینایر  ١ھو  ٤للتقریر المالي رقم  

ار في تاریخ سریانھ. "األدوات المالیة". تنوي الشركة تطبیق المعی- ٩والمعیار الدولي للتقریر المالي 
التحول

ار إما منھجیة األثر  یجب التطبیق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبیق الكامل بأثر رجعي لمجموعة عقود التأمین غیر عملي، عندئذ یكون على المنشأة أن تخت 
الرجعي المعدلة أو منھجیة القیمة العادلة. 
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الشركة الوطنیة للتأمین 
مساھمة سعودیة) (شركة 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد (تتمة) 

"عقود التأمین" (تتمة) -١٧للتقریر المالي رقم المعیار الدولي  

العرض واإلفصاحات 
تتوقع الشركة أن ینتج عن ھذا المعیار الجدید تغیر في السیاسات المحاسبیة لعقود التأمین، مع تعدیالت على العرض واإلفصاحات.

تقییم األثر
. اعتباًرا من تاریخ نشر ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة، لم یتم تقییم األثر المالي  ١٧للتقریر المالي رقم  تقوم الشركة حالًیا بتقییم أثر تطبیق المعیار الدولي  

لتطبیق المعیار بالكامل من قبل الشركة. أجرت الشركة تحلیل الفجوات، والمجاالت الرئیسیة للفجوات ھي كما یلي:

ملخص األثرمجال األثر

. لم یكن األثر المالي لتطبیق متطلبات  ٢٠١٨تم إجراء فحص محدود لألثر المالي، كما ھو مطلوب من قبل ساما، لالكتتاب خالل سنة  المالي األثر 
جوھرًیا. من المقرر إجراء فحص أكثر تفصیًال  ٤مقارنة بالمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

. ٢٠٢١للربع األخیر من 

تعتقد الشركة أنھ من غیر المحتمل أن یكون أثر البیانات جوھرًیا حیث أن نسبة كبیرة من أعمال الشركة مؤھلة للقیاس بموجب نھج  أثر البیانات 
توزیع أقساط التأمین. 

أنظمة تكنولوجیا  
المعلومات 

. وحصلت شركة  ١٧المالي لتنفیذ المتطلبات الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  قامت الشركة بشراء أداة محلل أوراكل 
أوراكل على عقد لتنفیذ األداة. وبدأت المناقشات الفنیة بین أنظمة المصدر األساسیة واألنظمة المتأثرة. وجاري تحلیل األثر متضمًنا  

ومتطلبات التقریر. ١٧لمعیار الدولي للتقریر المالي رقم مقارنة البیانات لاللتزام بالمتطلبات الواردة في ا 

یخضع أثر العملیة للتقییم، ولكن ال ُیتوقع حدوث تغییرات جوھریة في العملیة. ومع ذلك، إذا غیرت الشركة تركیزھا إلى األعمال  أثر العملیة
طویلة األجل، فإن أثر العملیة سیكون جوھرًیا. 

األثر على  
ترتیبات إعادة  

التأمین 

. ویتلخص االستنتاج المبدئي  ١٧تم تقییم ترتیبات إعادة التأمین الخاصة بالشركة وفًقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
المستمر. في أن ترتیبات إعادة التأمین مؤھلة لتقییم نھج تخصیص أقساط التأمین. یخضع االستنتاج المبدئي للفحص 

األثر على  
السیاسات وأطر  

الرقابة

إن الشركة بصدد تحدیث السیاسات واإلجراءات المحاسبیة والمالیة لتغطیة المتطلبات الجدیدة واإلضافیة: 
• التفكیك 

• مستوى التجمیع 
• نماذج القیاس 

• منھجیات تعدیل المخاطر 
• متطلبات العرض واإلفصاح الجدیدة 

في تاریخ السریان.١٧الدلیل المعدل بالقسم المالي للتأكد من أن القوائم المالیة متوافقة مع المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  سیلتحق  

سیؤدیان دوًرا رئیسًیا في  قامت الشركة بتوظیف عددًا من الموظفین الرئیسیین، بما في ذلك نائب المدیر المالي والمدیر التقني اللذین  الموارد البشریة 
جلسات تدریبیة على النحو  ٣. وضعت خطة تدریب وتم االنتھاء بالفعل من  ١٧تنفیذ متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

التالي: 

لجمیع أصحاب المصلحة١٧نظرة عامة على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم -١
تأمین نموذج قیاس نھج تخصیص أقساط ال-٢
نموذج قیاس نموذج القیاس العام -٣

. ٢٠٢١من المقرر االنتھاء من الدورات المتبقیة في 

بدأت الشركة في عملیة التنفیذ وشكلت فریًقا مناسًبا، تشرف علیھ لجنة توجیھیة. 

. كما عینت الشركة  ٣المالحظات الواردة في وثائق المرحلة  . وقد تم إدراج ٢٠٢١أبریل  ١٥أنجزت الشركة متطلبات ساما للمرحلة الثالثة وقدمت تقریرھا في  
المرحلة   للمرحلة  ٣مستشاًرا مستقًال إلجراء فحص تفصیلي لوثائق  ، وتقدیم تقریر بنتائجھا إلى لجنة المراجعة. وتعمل الشركة اآلن على إنجاز متطلبات ساما 

الرابعة. 
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نقد وما یماثلھ ٤

سبتمبر    ٣٠
٢٠٢١

(غیر مراجعة) 

دیسمبر    ٣١
٢٠٢٠

(مراجعة) 

٢٠٢٦نقد في الصندوق 
٧٢٬٧٢٥٦٧٬٧٠٧أرصدة بنكیة

٥٠٬٠٠٠١٣٬٠٠٠أشھر من تاریخ الشراء ٣ودائع تستحق خالل 
١٢٢٬٧٤٥٨٠٬٧٣٣

ملیون لایر سعودي)، تم إدراج األرصدة البنكیة والودائع لدى أحد البنوك وھو  ٠٫٣٣: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٠٫٦٧باستثناء األرصدة التي تبلغ 
) مسجل في المملكة العربیة السعودیة وھي مقومة باللایر السعودي والدوالر األمریكي. ولدى الودائع فترات استحقاق  ٢٢عالقة (انظر اإلیضاح رقم  طرف ذي  

سنویاً). ٪٠٫٨إلى ٪ ٠٫٦: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١سنویاً (٪٠٫٨إلى ٪ ٠٫٦أصلیة أقل من ثالثة أشھر وتحقق إیرادات بمعدالت تتراوح بین 

ودائع قصیرة األجل ٥

أشھر على النحو التالي: ٣یتم االحتفاظ بالودائع قصیرة األجل ذات فترات استحقاق أصلیة لمدة 

٢٠٢١سبتمبر ٣٠
(غیر مراجعة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

٨٠٬٠٠٠١٩٢٬٢٥٠) ٢٢طرف ذو عالقة (إیضاح - بنك تجاري  
١١٠٬٢٤٧٥٠٬٠٠٠بنوك تجاریة أخرى 

١٩٠٬٢٤٧٢٤٢٬٢٥٠

٣١سنویاً ( ٪٠٫٨إلى  ٪ ٠٫٦یتم إیداع ھذه الودائع قصیرة األجل لدى بنوك تجاریة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة وتحقق إیرادات بمعدالت تتراوح بین  
سنویًا). ٪ ٠٫٩إلى  ٪٠٫٢: ٢٠٢٠دیسمبر 

بالصافي - أقساط تأمین مدینة ٦

٢٠٢١ر سبتمب٣٠
(غیر مراجعة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

٣٠٠٬٨٣٠٢٣٥٬٣١٣التأمین ذمم مدینة من حاملي وثائق 
) ٤٠٬٧٧٥() ٤٨٬٧٩٥(أقساط تأمین مشكوك في تحصیلھا من االنخفاض في قیمة ذمم مدینة مخصص 

٢٥٢٬٠٣٥١٩٤٬٥٣٨

مشكوك في تحصیلھا: مدینة االنخفاض في قیمة أقساط تأمین مخصص فیما یلي حركة 

٢٠٢١ر سبتمب٣٠
غیر مراجعة) (

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

٤٠٬٧٧٥٣٣٬٨٣٨االفتتاحي 
١٤٬٢٧٠١٠٬٦٢٥مخصص للفترة/ للسنة 

) ٣٬٦٨٨() ٦٬٢٥٠(مشطوبات 
٤٨٬٧٩٥٤٠٬٧٧٥الختامي 
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بالصافي – مطلوب من معیدي التأمین ٧

٢٠٢١سبتمبر٣٠
(غیر مراجعة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

٣٥٬٨٢٠٤٥٬٠٣٩ذمم مدینة من معیدي التأمین
) ١٬٠٠٠() ١٬١٣٦(معیدي تأمین مشكوك في تحصیلھامن االنخفاض في قیمة ذمم مدینة مخصص 

٣٤٬٦٨٤٤٤٬٠٣٩

الذمم الدائنة المختلفة إلى معیدي التأمین  ھا مقابل ، عرضت الشركة صافي الذمم المدینة من معیدي التأمین بعد تعدیل٢٠٢١سبتمبر  ٣٠خالل الفترة المنتھیة في  
ة التي ال  . یعرض الجدول التالي المبالغ المثبتة الخاضعة لترتیبات المقاصة واجبة التنفیذ والمبالغ اإلجمالیي صافالحیث ستكون تسویة ھذه األرصدة على أساس  

: ٢٠٢١سبتمبر ٣٠تخضع لترتیبات المقاصة كما في  

إجمالي المبالغ (غیر مراجعة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠
المبالغ التي تم تسویتھا  
في قائمة المركز المالي 

صافي المبالغ  
المعروضة في قائمة  

المركز المالي 

٣٤٬٦٨٤) ٥٠٬١٦١(٨٤٬٨٤٥بالصافي-مطلوب من معیدي التأمین  
٩٧٬٨٥٠) ٥٠٬١٦١(١٤٨٬٠١١) ١٢مطلوب إلى معیدي التأمین (انظر اإلیضاح رقم 

معیدي تأمین مشكوك في تحصیلھا: من االنخفاض في قیمة ذمم مدینة على مخصص حركة الفیما یلي 

٢٠٢١ر سبتمب٣٠
(غیر مراجعة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

١٬٠٠٠١٬٥٠٠االفتتاحي 
- ١٬٠٣٦مخصص للفترة/ للسنة 

) ٥٠٠() ٩٠٠(مشطوبات 
١٬١٣٦١٬٠٠٠الرصید الختامي 

احتیاطیات فنیة ٨

صافي المطالبات القائمة واالحتیاطیات١-٨
یشتمل صافي المطالبات القائمة واالحتیاطیات على ما یلي: 

٢٠٢١سبتمبر٣٠
(غیر مراجعة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

٣٧٩٬٥٠٢٦٤١٬٩٤٨مطالبات قائمة
٦٩٬٤١٠١٠١٬٤٩١مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا
١٠٬١٧٣١٢٬٩٦٦احتیاطي عجز أقساط التأمین

١٬٥١٨٢٠٣احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة
٤٬٧٠٤٤٬٦٥٤مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر موزعة

٤٦٥٬٣٠٧٧٦١٬٢٦٢
ناقصًا:

) ٥٥٩٬٨٣٧() ٢٧٦٬٠٢٢(التأمین من مطالبات قائمةحصة معیدي 
) ٥٢٬٨٦٣() ٣١٬٧٠٥(حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا

)٦١٢٬٧٠٠() ٣٠٧٬٧٢٧ (
١٥٧٬٥٨٠١٤٨٬٥٦٢صافي المطالبات القائمة واالحتیاطیات



١٧

الشركة الوطنیة للتأمین 
سعودیة) (شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

احتیاطیات فنیة (تتمة) ٨

غیر مكتسبة تأمین الحركة في أقساط ٢-٨

غیر مكتسبة على ما یلي: تأمین تشتمل الحركة في أقساط 

٢٠٢١سبتمبر ٣٠التسعة أشھر المنتھیة في فترة 
(غیر مراجعة) 

الصافي إعادة التأمین اإلجمالي 

٢٠٠٬٢٦١) ١٢٩٬٣٧١(٣٢٩٬٦٣٢الرصید في بدایة الفترة
٤١٦٬٨٢٨) ٢٩٦٬٣٦٤(٧١٣٬١٩٢مكتتبة خالل الفترةتأمین أقساط 
) ٣٦٦٬٠١٨(٢٤٥٬٥٨٧) ٦١١٬٦٠٥(مكتسبة خالل الفترةتأمین أقساط 

٢٥١٬٠٧١) ١٨٠٬١٤٨(٤٣١٬٢١٩الرصید في نھایة الفترة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في  
(مراجعة) 

الصافي إعادة التأمین اإلجمالي 

١٥٤٬٩٤٣) ١٠٤٬٩٤٤(٢٥٩٬٨٨٧الرصید في بدایة السنة
٤٦٢٬٩٨٠) ٣٢٢٬٩٠١(٧٨٥٬٨٨١أقساط تأمین مكتتبة خالل السنة
) ٤١٧٬٦٦٢(٢٩٨٬٤٧٤) ٧١٦٬١٣٦(أقساط تأمین مكتسبة خالل السنة

٢٠٠٬٢٦١) ١٢٩٬٣٧١(٣٢٩٬٦٣٢الرصید في نھایة السنة

استثمارات٩

إیضاح
٢٠٢١ر سبتمب٣٠

(غیر مراجعة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

(مراجعة) 

١١٦٤٬٢٧٩١٦٢٬٠٢٩-٩القیمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات مصنفة ب 
٢٨٬٠٠٠٣٬٠٠٠-٩استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 

٣١٬٩٢٣١٬٩٢٣-٩استثمار متاح للبیع 
١٧٤٬٢٠٢١٦٦٬٩٥٢

استثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ١-٩

الدخل: فیما یلي الحركة في القیمة العادلة من خالل استثمارات قائمة 

فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١سبتمبر٣٠

(غیر مراجعة) 

السنة المنتھیة في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

(مراجعة) 

١٦٢٬٠٢٩١١٠٬٦٤٥الرصید االفتتاحي 
٥٠٬٠٠٠- إضافات خالل الفترة/ السنة

٢٬٢٥٠١٬٣٨٤التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات 
١٦٤٬٢٧٩١٦٢٬٠٢٩الختامي الرصید 

ارات حیث یتم إدراج  تشتمل القیمة العادلة من خالل استثمارات قائمة الدخل على استثمارات یتم إدارتھا بواسطة مدیر الصندوق بموجب محافظ اختیاریة لالستثم
بھذه االستثمارات في أوراق مالیة مختلفة ذات دخل ثابت وصنادیق استثماریة  جمیع ھذه االستثمارات بالقیمة العادلة وفًقا لمدیر الصندوق. یحتفظ مدیر الصندوق 

مشتركة واستثمارات حقوق الملكیة وصكوك وإیداعات المرابحة. 



١٨

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

المالیة األولیة الموجزة (تتمة) إیضاحات حول القوائم 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

استثمارات (تتمة)٩

استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق ٢-٩

إیضاح

فترة التسعة أشھر  
المنتھیة في 

٢٠٢١سبتمبر٣٠
(غیر مراجعة) 

المنتھیة في السنة 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

(مراجعة) 

٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠أصكوك البنك السعودي الفرنسي 
- ٥٬٠٠٠بصكوك الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري 

٨٬٠٠٠٣٬٠٠٠

االستثمار استثمار الشركة في صكوك البنك السعودي الفرنسي من الشریحة األولى. تمثل ھذه  ) أ ملیون لایر  ١صكوك بقیمة اسمیة  ٣الصكوك  یمثل ھذا 
٠٫١٠١. حققت الشركة إیرادات عموالت بمبلغ  ٢٠٢٠نوفمبر ٣سنوات تبدأ من  ٥٪ سنویاً ومدة استحقاق قدرھا  ٤٫٥٠سعودي لكل صك بمعدل قسیمة  
: ال شيء) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي خالل الفترة (

ملیون لایر سعودي  ١صكوك بقیمة اسمیة  ٥الشركة في صكوك الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري. تمثل ھذه الصكوك  یمثل ھذا االستثمار استثمار  ) ب
ملیون لایر  ٠٫٠٥٣. حققت الشركة إیرادات عموالت بمبلغ ٢٠٢١مارس ٣سنوات تبدأ من ٧سنویًا ومدة استحقاق قدرھا ٪ ٢٫١١لكل صك بمعدل قسیمة 
: ال شيء) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(سعودي خالل الفترة

استثمار متاح للبیع ٣-٩

٪) في شركة نجم لخدمات التأمین، شركة مساھمة سعودیة مقفلة. ھذه األسھم غیر  ٣٫٨٥:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١٪ (٣٫٨٥یمثل ھذا االستثمار ملكیة الشركة بنسبة  
موثوقة، ترى اإلدارة أنھ ال یمكن التحقق من القیم العادلة بشكل موثوق. مدرجة وتظھر بالتكلفة. وفي حالة عدم وجود معلومات مالیة 

المصاریف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى ١٠

:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٠٫٢٥تم إدراج المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى بصافي مخصص انخفاض القیمة للخردة والحلول بمبلغ  
ملیون لایر سعودي). ٠٫٢٥

ودیعة نظامیة ١١

ملیون لایر سعودي لدى بنك تم اختیاره من قبل ساما.  ٢٠٪ من رأس مالھا بمبلغ ١٠من اللوائح التنفیذیة الصادة عن ساما، أودعت الشركة نسبة ٥٨طبقا للمادة 
عالقة. وال یمكن للشركة سحب ھذه الودیعة دون موافقة ساما. تسدد العمولة المستحقة  یتم االحتفاظ بالودیعة النظامیة لدى بنك ذي سمعة جیدة، وھو طرف ذي  

لھذه الودیعة الى ساما. 

، فإن الشركة أفصحت عن عمولة مستحقة على ودیعة نظامیة كأصل والتزام في ھذه  ٢٠١٦مارس  ١وفقا للتعلیمات الواردة من ساما طبقا للتعمیم الصادر في  
ألولیة الموجزة. القوائم المالیة ا 

مطلوب إلى معیدي التأمین والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف خارجیة ١٢

سبتمبر٣٠
٢٠٢١

(غیر مراجعة) 

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

(مراجعة) 

٩٧٬٨٥٠٧٨٬٦٧٦معیدو التأمین 
٣٠٬٧٦٥٢٦٬٤٧٧الوكالء والوسطاء 

٤٣٧٥٤٢مدراء أطراف ثالثة 
١٢٩٬٠٥٢١٠٥٬٦٩٥



١٩

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

الزكاة وضریبة الدخل ١٣

مكونات الوعاء الزكوي ١-١٣

قوق المساھمین في  المكونات الھامة للوعاء الزكوي للشركة العائدة إلى المساھمین السعودیین والتي تخضع إلى تعدیل بموجب نظام الزكاة وضریبة الدخل ھي ح
الوعاء الزكوي استنادًا إلى فھم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة.  بدایة الفترة وصافي الدخل المعدل وبعض البنود األخرى. تم حساب  

ریبة والجمارك ("الھیئة")  تخضع أنظمة الزكاة في المملكة العربیة السعودیة إلى تفسیرات مختلفة وأن الربوط التي یتم إصدارھا من قبل الھیئة العامة للزكاة والض 
إلقرارات المقدمة من الشركة.قد تختلف عن ا 

مخصص الزكاة وضریبة الدخل ٢-١٣

المجموع ضریبة الدخل الزكاة 

٢٠٢١٥٬١١٣١٬٤٩١٦٬٦٠٤ینایر ١
٢٬٩٧٣- ٢٬٩٧٣مخصص الفترة الحالیة 

١١٣١٦١٢٩مبالغ إضافیة مطلوبة للسنوات السابقة 
) ٦٬٠٧٠() ١٬٠٥٤() ٥٬٠١٦(مدفوعات خالل الفترة 

٢٠٢١٣٬١٨٣٤٥٣٣٬٦٣٦سبتمبر  ٣٠

المجموع ضریبة الدخل الزكاة 

٢٠٢٠٤٬٦٦٩١٬١٨٤٥٬٨٥٣ینایر ١
٤٬٩٩٩١٬٤٥٣٦٬٤٥٢مخصص للسنة الحالیة 

٧٦٩١٦٥٩٣٤تعدیالت أخرى 
) ٦٬٦٣٥() ١٬٣١١() ٥٬٣٢٤(مدفوعات خالل السنة

٢٠٢٠٥٬١١٣١٬٤٩١٦٬٦٠٤دیسمبر ٣١

٪ من صافي الدخل المعدل للفترة / للسنة العائدة إلى  ٢٫٥من الوعاء الزكوي التقریبي (باستثناء صافي الدخل المعدل للفترة) وبنسبة  ٪٢٫٥٧٨تستحق الزكاة بواقع  
المساھمین السعودیین. 

الدخل بنسبة   الدخل المعدَّل العائد إلى المساھمین األجانب ف٢٠یتم احتساب ضریبة  ي الشركة، ناقًصا مخصصات حصة المساھمین األجانب في  ٪ من صافي 
لم یتم تحمیل أي مخصص لضریبة الدخل في ھذه القوائم  الخسائر المرحلة من العام السابق المحسوبة وفًقا لإلرشادات المنصوص علیھا في لوائح ضریبة الدخل.

٣٠(٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ملیون لایر سعودي خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٨٫٢غ المالیة األولیة الموجزة حیث تكبدت الشركة خسارة خاضعة للضریبة بمبل
ملیون لایر سعودي). ١٫٣٠: خسارة بمبلغ ٢٠٢٠سبتمبر 

فیما یلي نسبة المساھمة الخاضعة للزكاة وضریبة الدخل:
سبتمبر    ٣٠

٢٠٢١
(غیر مراجعة) 

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

(مراجعة) 
٪٪

٧٦٫٢٤٧٥٫٣٣حصة الزكاة في رأس المال 
٧٦٫٢٤٧٥٫٣٤حصة الزكاة في األرباح 

٢٣٫٧٦٢٤٫٦٧حصة ضریبة الدخل في رأس المال 
٢٣٫٧٦٢٤٫٦٦حصة ضریبة الدخل في األرباح 



٢٠

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) إیضاحات حول 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

الزكاة وضریبة الدخل (تتمة) ١٣
وضع الربوط ٣-١٣

االنتھاء من وضع الشركة الضریبي والزكوي حتى السنة المنتھیة في  . تم  ٢٠٢٠الضریبیة إلى الھیئة منذ التأسیس وحتى سنة  الزكویة وقدمت الشركة إقراراتھا  
، استلمت الشركة الربوط الضریبیة  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠، باستثناء ربط ضریبة االستقطاع كما ھو موضح في الفقرة أدناه. بعد الفترة المنتھیة في  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١

ملیون لایر سعودي. قبلت اإلدارة الربط ورصدت مخصصاً  ٠٫٩إضافیة وزكاة وغرامات بمبلغ  ةیب، حیث یتم فرض ضر٢٠٢٠و٢٠١٩والزكویة النھائیة لسنتي  
للمبلغ اإلضافي في ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. 

ملیون لایر  ١١٫٣٧مبلغ ؛ فرضت بموجبھ الھیئة ضرائب إضافیة، بما في ذلك غرامات ب٢٠١٨، تلقت الشركة ربًطا اللتزام ضریبة االستقطاع لسنة ٢٠١٩خالل  
البوابة االلكترونیة  سعودي. تعتقد اإلدارة أن الربط المقدم ال أساس لھ وتم االعتراض علیھ. تم رفض االعتراض األولي للشركة من قبل الھیئة وتم إحالتھ إلى 

("األمانة") من أجل تعیین جلسة استماع من قبل لجنة الفصل في   للجان الضریبیة  العامة  أغسطس  ٥المخالفات والمنازعات الضریبیة ("اللجنة"). في  لألمانة 
، تلقت الشركة قراًرا من اللجنة حیث تم تقییم التزام  ٢٠٢١سبتمبر  ٢١، أصدرت اللجنة قرارھا العاجل الذي وافقت فیھ على ربوط الھیئة المعدّلة. في  ٢٠٢١

، اعترضت الشركة على قرار اللجنة وأحالت  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠مات. بعد الفترة المنتھیة في  لایر سعودي باإلضافة إلى غرا ٩٫٧٥ضریبة االستقطاع المعدل بمبلغ  
العلیا"). تعتقد اإلدارة أن الشركة تتمتع بموقف قوي   ("اللجنة  الضریبیة  المخالفات والمنازعات  العلیا للفصل في  وأن القرار سیكون في  اعتراضھا إلى اللجنة 

صالحھا. 

لسھم رأس المال وخسائر ا١٤

دیسمبر  ٣١لایر سعودي للسھم الواحد (١٠ملیون سھم بمبلغ  ٢٠ملیون ریـال سعودي مقسم إلى ٢٠٠یبلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع 
ریـال سعودي للسھم الواحد). ١٠ملیون سھم بمبلغ  ٢٠ملیون لایر سعودي مقسَّم إلى ٢٠٠:  ٢٠٢٠

خسائر السھم   احتساب  في  تم  أشھر المنتھیتین  والتسعة  أشھر  الثالثة  إلى  ٢٠٢٠و٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي  العائدة  الصلة  ذات  للفترة  الخسارة  بقسمة صافي 
المساھمین على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة في تاریخ التقریر. ال تنطبق خسارة السھم المخفضة على الشركة. 

احتیاطي نظامي ١٥
من دخل السنة بعد تعدیل الخسائر المتراكمة من صافي الدخل كاحتیاطي  ٪٢٠ضیھ لوائح التأمین التنفیذیة الصادرة عن ساما، یتعین على الشركة تجنیب  وفقًا لما تقت

من رأس المال المدفوع. سیتم تحویل المبلغ المطلوب في نھایة السنة، إن وجد. ٪١٠٠نظامي الى أن یعادل االحتیاطي  

مطلوبات محتملة ارتباطات و ١٦

ملیون لایر سعودي) لموردیھا نیابة  ٢٫٢:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي ( ٢٫٤١أصدرت البنوك التي تتعامل معھا الشركة ضمان دفع بمبلغ  ١-١٦
عن الشركة. 

للمطلوبات المحتملة للزكاة والضریبة. ٣-١٣راجع اإلیضاح رقم ٢-١٦

ملیون لایر سعودي). صدر القرار األولي للجنة الفصل  ١٩:  ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي (١٩إن الشركة مدعى علیھا في قضیة رفعھا عمیل بمبلغ ٣-١٦
منازعات   لتسویة  االستئناف  لجنة  أصدرت  المدعي.  قبل  المرفوعة من  الدعوى  ورفض  لصالح الشركة  االبتدائیة  التأمین  ومخالفات  منازعات  في 

إعادة القضیة إلى لجنة الفصل في منازعات ومخالفات التأمین االبتدائیة للنظر فیھا ومراجعتھا.  ومخالفات التأمین حكمًا بإلغاء القرار األولي، وقررت 
تئناف  رفضت لجنة الفصل في منازعات ومخالفات التأمین االبتدائیة الدعوى المرفوعة من قبل المدعي ضد الشركة. ومع ذلك، قام المدعي بتقدیم اس

ف لتسویة منازعات ومخالفات التأمین حكم لجنة الفصل في منازعات ومخالفات التأمین االبتدائیة وقررت إعادة  ضد ھذا القرار وألغت لجنة االستئنا
اللجنة االبتدائیة إلعادة النظر فیھا. حددت لجنة الفصل في منازعات ومخالفات التأمین االبتدائیة موعدًا لجلسة استماع أخرى في ینایر القضیة إلى  

ارة أن القضیة لیس لھا أسس موضوعیة، وبالتالي لم ترصد أي مخصص لھا.. تعتقد اإلد ٢٠٢٢

ملیون لایر  ٣٫٧:  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لم تقم الشركة بخصم أي خطابات اعتماد صادرة لصالحھا من قبل أي من عمالئھا كما في ٤-١٦
سعودي). 

إجمالي أقساط التأمین المكتتبة١٧

٢٠٢١سبتمبر ٣٠فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
شركات الفئة

أفراد

مجموع إجمالي  
أقساط التأمین  

المكتتبة 
كبیرةمتوسطة صغیرةصغیرة جداً 

٧٬٩٤٥٣٢٬٨٣٣٦٣٬٢٥٥١٩٦٬٩٩٥٥٤٬٦٨٤٣٥٥٬٧١٢المركبات 
٦٬٩١٤٣٧٬٦٠٥٨٣٬٥٧٦١٨٣٬٨١٧٣٬٨٤٣٣١٥٬٧٥٥الممتلكات والحوادث 

الحمایة واالدخار (التأمین على  
٤١٬٧٢٥-١٨٤١٬٧٤٩٨٬٧٦٧٣١٬٠٢٥الحیاة) 

١٥٬٠٤٣٧٢٬١٨٧١٥٥٬٥٩٨٤١١٬٨٣٧٥٨٬٥٢٧٧١٣٬١٩٢المجموع 



٢١

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

التأمین المكتتبة (تتمة) إجمالي أقساط ١٧

٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

الفئة
شركات 

أفراد 

مجموع إجمالي  
أقساط التأمین  
المكتتبة كبیرة متوسطةصغیرة صغیرة جداً 

٥٬٩١٦٤٥٬٧٠٧٥٣٬٨٢٩١٧٤٬٨٦٢٤٧٬٨٤١٣٢٨٬١٥٥المركبات 
٣٬٤٤٠٣٨٬٢٤٥٩٨٬٦٩٤١١٣٬١٦٨٥٬٠٥٧٢٥٨٬٦٠٤الممتلكات والحوادث 

الحمایة واالدخار (التأمین على  
٥٥٬٠٨٨- ١١٤٢٬٠١٤٧٬٣٥٤٤٥٬٦٠٦الحیاة) 

٩٬٤٧٠٨٥٬٩٦٦١٥٩٬٨٧٧٣٣٣٬٦٣٦٥٢٬٨٩٨٦٤١٬٨٤٧المجموع 

أقساط إعادة تأمین مسندة ١٨
فترة الثالثة أشھر  

المنتھیة في
سبتمبر٣٠

٢٠٢١
(غیر مراجعة)

الثالثة أشھر فترة 
المنتھیة في

٢٠٢٠ر  سبتمب٣٠
(غیر مراجعة)

فترة التسعة أشھر  
٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١سبتمبر 
(غیر مراجعة)

فترة التسعة أشھر  
المنتھیة في

٢٠٢٠ر  سبتمب٣٠
(غیر مراجعة)

١٬٦٩٥٢٬٩٢١١٤٬٨٢١١١٬٤٠٥محلیة
٦٧٬٢٦٦٧١٬٨٣١٢٦٤٬٣٠٩٢٦٠٬٠٧٢دولیة بما في ذلك الوسطاء المحلیین 

٦٨٬٩٦١٧٤٬٧٥٢٢٧٩٬١٣٠٢٧١٬٤٧٧
یتم وضع فائض جمیع أقساط الخسارة دولًیا من خالل وسطاء محلیین. 

مصاریف اكتتاب أخرى    ١٩
ملیون لایر سعودي) ورسوم نجم  ٣٫٠٥:  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ملیون لایر سعودي (٥٫٤٥یشمل ذلك ضریبة القیمة المضافة على دخل عمولة إعادة التأمین البالغة  

، بدأت شركة نجم  ٢٠٢٠لایر سعودي). اعتباًرا من یولیو ملیون ٢٫٥٢: ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ملیون لایر سعودي (١٥٫٩٧لخدمات التأمین على المركبات بقیمة 
لخدمات التأمین في فرض رسوم على أساس أقساط تأمین المركبات المكتتبة التي تم خصمھا مسبًقا على كل مطالبة تتعلق بالمركبات. 

القیم العادلة لألدوات المالیة    ٢٠

معاملة نظامیة بین مشاركي السوق بتاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة  القیمة العادلة ھي السعر الذي قد یستلم مقابل بیع أصل أو دفعھ لتسویة التزام في  
على افتراض بأن العملیة تتم إما: 

في السوق الرئیسي المتاح لألصل أو االلتزام؛ أو -
في ظل غیاب سوق رئیسي، في أكثر األسواق منفعة لألصل أو االلتزام. -

ي المركز المالي بشكل كبیر عن قیمتھا الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة األولیة الموجزة. ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة ف

تحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي لتحدید واالفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة: 

معلنة في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابھة التي تستطیع المنشأة الوصول إلیھا بتاریخ القیاس. : ھي أسعار  ١المستوى 

نات قابلة  : األسعار المدرجة في األسواق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقییم أخرى یتم تحدید كافة مدخالتھا الھامة وفق بیا٢المستوى  
السوق. للمالحظة في 

استنادًا إلى طریقة  ٣: طرق تقییم ال تستند أي من مدخالتھا الھامة على بیانات یمكن رصدھا في السوق. تتحقق الشركة من القیم العادلة من المستوى ٣المستوى 
السنة. لم یكن ھنا المعنیة في نھایة  المستوى  تقییم تستمد بشكل أساسي من صافي قیمة الموجودات للشركة المستثمر فیھا  ٢والمستوى  ١ك أي تحویالت بین 

خالل السنة. ٣والمستوى 

باستثناء االستثمار في الصكوك  ٣، فإن جمیع األدوات المالیة الُمقیمة بالقیمة العادلة ھي أدوات من المستوى  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في  
١٦٫٢٥: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي ( ٨٫٦٨ملیون لایر سعودي) و٢٨٫٤٢: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٢٨٫١٧وحقوق الملكیة بمبلغ 

استنادًا إلى طریقة تقییم تستمد بشكل أساسي  ٣. تتحقق الشركة من القیم العادلة من المستوى  ١ملیون لایر سعودي) على التوالي، وھي استثمارات من المستوى  
خالل الفترة. تشمل  ٣والمستوى  ٢والمستوى  ١مر فیھا المعنیة في نھایة الفترة. لم یكن ھناك أي تحویالت بین المستوى  من صافي قیمة الموجودات للشركة المستث

تقریر مسؤول صندوق على أساس صافي قیمة الموجودات وافتراضات  ٣المدخالت الجوھریة التي ال یمكن رصدھا المستخدمة في تقییم استثمارات المستوى  
:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي ( ١٫٩ستثمارات األخرى كما أكدھا مدیر المحفظة االختیاریة. یتم إدراج االستثمار المتاح للبیع بمبلغ  حول معدالت اال

ملیون لایر سعودي) بالتكلفة ألنھ ال یمكن قیاس قیمتھ العادلة بشكل موثوق. ١٫٩



٢٢

الشركة الوطنیة للتأمین 
سعودیة) (شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

القطاعات التشغیلیة٢١

مراجعتھا بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة بصفتھا كمتخذ تشغیل  یتم تحدید القطاعات التشغیلیة على أساس التقاریر الداخلیة حول مكونات الشركة التي تتم  
القرار الرئیسي من أجل توزیع الموارد على القطاعات وتقییم أدائھا.

إبالغ مجلس اإلدارة بھا بطریقة  تتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة وفًقا للشروط واألحكام التجاریة العادیة. یتم قیاس اإلیرادات من األطراف الخارجیة التي یتم  
تتوافق مع تلك الواردة في قائمة الدخل الموجزة. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغیلیة. 

. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ال یوجد تغییرات على أساس التقسیم أو أساس القیاس ألرباح أو خسائر القطاع منذ 

والموجوال تشمل   دات األخرى  الموجودات القطاعیة النقد وما یماثلھ واألقساط المدینة واالستثمارات والمطلوب من معیدي التأمین والمصاریف المدفوعة مقدماً 
لمخصصة. ال تشمل المطلوبات  والممتلكات والمعدات والودیعة النظامیة واإلیرادات المستحقة على الودیعة النظامیة. وبالتالي، یتم تضمینھا في الموجودات غیر ا 

الوثائق والمطلوب إلى معیدي التأمین والوكالء والوسطاء ومد  الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرى الخاصة بحملة  راء أطراف أخرى  القطاعیة المطالبات 
تضمینھا في المطلوبات غیر المخصصة. وفائض توزیع دائن والزكاة وضریبة الدخل وإیرادات مستحقة على الودیعة النظامیة. وبالتالي، یتم 

م مراقبتھا على  ال یتم اإلبالغ عن ھذه الموجودات والمطلوبات غیر المخصصة للمسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة ضمن القطاعات ذات الصلة ویت
سبتمبر  ٣٠المفصح عنھا لمجموع موجودات ومطلوبات الشركة كما في  أساس مركزي. إن المعلومات المتعلقة بالقطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات  

سبتمبر  ٣٠و٢٠٢١سبتمبر  ٣٠والتسعة أشھر المنتھیتین في  أشھرومجموع إیراداتھا ومصاریفھا وصافي دخلھا لفترتّي الثالثة٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و٢٠٢١
مبینة كما یلي: ٢٠٢٠



٢٣

ن الشركة الوطنیة للتأمی
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

القطاعات التشغیلیة (تتمة) ٢١

الھندسي المركبات الممتلكاتالبحري 
الحوادث

الممتد الضمان والمسؤولیة
التأمین على  

المجموعالحیاة 
سبتمبر ٣٠المنتھیة في ر فترة الثالثة أشھ 

(غیر مراجعة)٢٠٢١

اإلیرادات 
١٠٬٤٨٣٣٦٬٢١٤٩٠٬٤٦٠١٠٬٦٨٢١٨٬٢١٢٥٬٧٨٢٦٬١٧٩١٧٨٬٠١٢إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 

)٦٨٬٩٦١()٤٬٢٩٢()٤٬٤٠٣()١٤٬٨١٣()٧٬٩٦٨()١()٣٠٬٣١٣()٧٬١٧١(أقساط إعادة تأمین مسندة 
)٤٬٨٠٥(---)٧٢٢()١٬٩٧٠()١٬٣٩٠()٧٢٣(مصاریف فائض الخسارة 

٢٬٥٨٩٤٬٥١١٨٨٬٤٨٩١٬٩٩٢٣٬٣٩٩١٬٣٧٩١٬٨٨٧١٠٤٬٢٤٦صافي أقساط التأمین المكتتبة
المكتسبة،  التغیر في أقساط التأمین غیر 

٣٬١٥٨٢٤٬١٦٩)٩٥١()١٬١٨٧(٩٢٠٢٢٬٧٣٢٦٧)٥٧٠(بالصافي
٢٬٠١٩٥٬٤٣١١١١٬٢٢١٢٬٠٥٩٢٬٢١٢٤٢٨٥٬٠٤٥١٢٨٬٤١٥صافي أقساط التأمین المكتسبة

١٬٣٣٩٥٬٧٦٥١٢٬٢١٣١٬٨٠٨٩١٢١١٢٬٠٣٩عموالت إعادة التأمین
٣٧٩-٢١٤٤١٣٧إیرادات اكتتاب أخرى 

٣٬٣٧٩١١٬٢٠٠١١١٬٢٦٣٤٬٢٧٥٤٬٠٢٧١٬٣٤٠٥٬٠٤٩١٤٠٬٥٣٣مجموع اإلیرادات 

تكلفة ومصاریف 
إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاریف تعدیل  

٢٬١٢٧٧٬٦٤٣٩٣٬٦٩٠٣٢٠٬٩٧٨٣٠٨١٬٢١٧١٢٬٢٥٦٤٣٨٬٢١٩خسارة، بالصافي من االستردادات 
حصة معیدي التأمین من المطالبات 

)٣٣٨٬٥٥٦()٩٬٤٨٩()١٬٢١٧()٢٥٤()٣١٨٬٩٠٩()٣٤٨()٦٬١٥٥()٢٬١٨٤(المدفوعة 
٢٬٧٦٧٩٩٬٦٦٣-١٬٤٨٨٩٣٬٣٤٢٢٬٠٦٩٥٤)٥٧(صافي مطالبات مدفوعة 

١١٬١١٠)٥٤٨(-)٨٣()١٬٩٣٤(١٤٬١٧٨)٥٠٨(٥بالصافيالتغیرات في مطالبات قائمة،
التغیرات في مطالبات متكبدة وغیر مبلغ  

)٩٬١٥٢()٣٢٨(٦٤١١٨)٩٬١٣٠(١٦٥)٤١(عنھا، بالصافي
١٬٨٩١١٠١٬٦٢١-١٬١٤٥٩٨٬٣٩٠١٩٩٨٩)٩٣(صافي المطالبات المتكبدة 

٤١٣----٤١٣--احتیاطي عجز أقساط التأمین 
٣٢٣--٣٣٢٩٠---مخاطر غیر منتھیة إضافیةاحتیاطي 

مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر  
٢٩٢)٥٨(-٢٨٢٠٩٦٠٩٤)٤١(موزعة

٨٨٤٣٬٣٥٩٧٬٥٢٣١٬٩٣٠١٬٤٤٢٩٣٨١٬٤٠٩١٧٬٤٨٥تكالیف اقتناء وثائق التأمین 
٥٬٧٩٨-٢٠١٨٦٥٣٬٩٩٣٣٣٢٢٧١١٣٦مصاریف اكتتاب أخرى 

٩٥١٥٬٣٩٧١١٠٬٥٢٨٢٬٥٥٤٢٬١٨٦١٬٠٧٤٣٬٢٤٢١٢٥٬٩٣٢مجموع تكلفة ومصاریف االكتتاب
٢٬٤٢٨٥٬٨٠٣٧٣٥١٬٧٢١١٬٨٤١٢٦٦١٬٨٠٧١٤٬٦٠١صافي إیرادات االكتتاب

إیرادات / (مصاریف) تشغیلیة أخرى 
أقساط تأمین  مخصص االنخفاض في قیمة 

ومعیدي تأمین وذمم مدینة أخرى مشكوك  
في تحصیلھا 

)٨٬٢٥٨(

)٣٣٬٢٢٦(مصاریف عمومیة وإداریة 
٤٣٧إیرادات عموالت على الودائع 
)٨٠(ربح غیر محقق من استثمارات

٨٩إیرادات عموالت على استثمارات 
٣٦٢إیرادات أخرى 

مجموع المصاریف التشغیلیة األخرى،  
)٤٠٬٦٧٦(بالصافي 

صافي الخسارة للفترة
إلىةالعائد

المساھمین، قبل الزكاة           
)٢٦٬٠٧٥(وضریبة الدخل 
)١٦(ضریبة الدخل 

)١٬١١٦(الزكاة
)٢٧٬٢٠٧(صافي الخسارة للفترة 



٢٤

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

القطاعات التشغیلیة (تتمة) ٢١

الھندسي المركبات الممتلكاتالبحري 
الحوادث  

الضمان الممتد والمسؤولیة
التأمین على  

المجموعالحیاة 
سبتمبر  ٣٠فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

(غیر مراجعة)٢٠٢١

اإلیرادات 

٣٣٬١١٨١٤٨٬٩٣٦٣٥٥٬٧١٢٥٥٬٠٤١٥٩٬٧٧١١٨٬٨٨٩٤١٬٧٢٥٧١٣٬١٩٢إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
)٢٧٩٬١٣٠()٢٤٬١٠٥()١٣٬٠٤٥()٥٠٬٣٨٦()٤٥٬٠٦٧(٥١)١٢٤٬٠٠١()٢٢٬٥٧٧(ة إعادة تأمین مسندأقساط 

)١٧٬٢٣٤(---)٢٬١٦٢()٦٬٥٢٨()٥٬٧١٤()٢٬٨٣٠(مصاریف فائض الخسارة 
٧٬٧١١١٩٬٢٢١٣٤٩٬٢٣٥٧٬٨١٢٩٬٣٨٥٥٬٨٤٤١٧٬٦٢٠٤١٦٬٨٢٨صافي أقساط التأمین المكتتبة

أقساط التأمین غیر المكتسبة،  التغیر في 
)٥٠٬٨١٠()٣٬١٢١()٥٬١٤٦()٣٬٣٧٢()٣٬٠٧٦()٢٦٬٢٦٩()٩٬٠٨٢()٧٤٤(بالصافي

٦٬٩٦٧١٠٬١٣٩٣٢٢٬٩٦٦٤٬٧٣٦٦٬٠١٣٦٩٨١٤٬٤٩٩٣٦٦٬٠١٨صافي أقساط التأمین المكتسبة
٥٬٤٦٣١٥٬٨٥٠١٩٧٦٬٤٢٨٥٬٥٨٩٢٬٦٨٥١٠٠٣٦٬٣١٢عموالت إعادة التأمین
١٠٣٣١-٦٢١٨١٩٦٩٣٦إیرادات اكتتاب أخرى 

١٢٬٤٩٢٢٦٬٠٠٧٣٢٣٬٣٥٩١١٬١٧٣١١٬٦٣٨٣٬٣٨٣١٤٬٦٠٩٤٠٢٬٦٦١مجموع اإلیرادات 

تكلفة ومصاریف 
إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاریف تعدیل  

٥٬٢٦٥٢٨٬٠١٠٢٥٦٬٠١١٣٣١٬٨٩٧١٬١٨٧٤٬٢٩٥٣٢٬٣٠٧٦٥٨٬٩٧٢خسارة، بالصافي من االستردادات
)٣٩٠٬١٥٠()٢٥٬٩٤٣()٤٬٢٩٥()٧٤٦()٣٢٩٬٠٣٨()٢٬٢٨٠()٢٣٬٣٢٣()٤٬٥٢٥(حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة 

٦٬٣٦٤٢٦٨٬٨٢٢-٧٤٠٤٬٦٨٧٢٥٣٬٧٣١٢٬٨٥٩٤٤١صافي مطالبات مدفوعة 
التغیرات في مطالبات قائمة،

٢١٬٣٦٩)٤٣٦(-٣٠)٢٬٢٧٠(٤٠٦٢٬٤٥٦٢١٬١٨٣بالصافي
التغیرات في مطالبات متكبدة وغیر مبلغ  

)١٠٬٩٢٣()١٬٠١٧(-)٢٦٩()٤٧٦()٩٬٤٣٩(٤٠٨)١٣٠(عنھا، بالصافي
٤٬٩١١٢٧٩٬٢٦٨-١٬٠١٦٧٬٥٥١٢٦٥٬٤٧٥١١٣٢٠٢صافي المطالبات المتكبدة 

)٢٬٧٩٣(----)٢٬٧٩٣(--احتیاطي عجز أقساط التأمین 
١٬٣١٥--٧٦٨٥٤٧---احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة 

مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر  
٥٠)١٣٠(-١٢٧)٢٧٦(٧٥٩٢٤٥موزعة

٣٬٣١٣٩٬٣٣٨٢١٬٢٩٨٥٬٢٧٠٣٬٩٧٠٢٬٣٧١٣٬٩٤٧٤٩٬٥٠٧تكالیف اقتناء وثائق التأمین 
٨٢٠٢٬٣٧٧١٥٬٩٩٩٩٦٤٨٣٨٤٠٣١٥٢١٬٤١٦مصاریف اكتتاب أخرى 

٥٬٢٢٤١٩٬٢٧٥٣٠٠٬٢٢٤٦٬٨٣٩٥٬٦٨٤٢٬٧٧٤٨٬٧٤٣٣٤٨٬٧٦٣مجموع تكلفة ومصاریف االكتتاب
٧٬٢٦٨٦٬٧٣٢٢٣٬١٣٥٤٬٣٣٤٥٬٩٥٤٦٠٩٥٬٨٦٦٥٣٬٨٩٨صافي إیرادات االكتتاب

إیرادات / (مصاریف) تشغیلیة أخرى 
أقساط تأمین  مخصص االنخفاض في قیمة 

ومعیدي تأمین وذمم مدینة أخرى مشكوك  
)١٥٬٣٠٦(في تحصیلھا 

)٩٤٬٤١١(مصاریف عمومیة وإداریة 
١٬١٢٠إیرادات عموالت على الودائع 
٢٬٢٥٠ربح غیر محقق من استثمارات

١٦٦ربح محقق من استثمارات 
٦٠٦إیرادات أخرى 

مجموع المصاریف التشغیلیة األخرى،  
)١٠٥٬٥٧٥(بالصافي

صافي الخسارة للفترة
إلىةالعائد

المساھمین، قبل الزكاة
)٥١٬٦٧٧(وضریبة الدخل 

الزكاة
ضریبة الدخل 

)٣٬٠٨٦(
)١٦(

)٥٤٬٧٧٩(صافي الخسارة للفترة 



٢٥

للتأمین الشركة الوطنیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

القطاعات التشغیلیة (تتمة) ٢١

الھندسي المركبات الممتلكاتالبحري 
الحوادث  

الممتد الضمان والمسؤولیة
التأمین على  

المجموعالحیاة 
سبتمبر ٣٠المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر

(غیر مراجعة)٢٠٢٠

اإلیرادات 
١٠٬١٤٣٣٠٬٤٨٧٧٢٬٨١٦١٨٬٥٢٥٩٬٧١٤٦٬٧٧٨١٠٬٩٢٢١٥٩٬٣٨٥إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 

)٧٤٬٧٥٢()٦٬٩٤٨()٦٬٧٧٨()٨٬٧٤٩()١٧٬٠٥٣(١٤٧)٢٨٬٢١٩()٧٬١٥٢(أقساط إعادة تأمین مسندة
)٤٬٢٣٢(---)٤٩٥()١٬٩١٧()٩٢٢()٨٩٨(مصاریف فائض الخسارة 

٣٬٩٧٤٨٠٬٤٠١-٢٬٠٩٣١٬٣٤٦٧١٬٠٤٦٩٧٧٩٦٥صافي أقساط التأمین المكتتبة
التغیر في أقساط التأمین غیر المكتسبة،  

١٬٧٤٣٢١٬٩٤٥-١٬٢٦٨)٤٦٧(٥٧٥٢٠٬٢٧٩)١٬٤٥٣(بالصافي
٥٬٧١٧١٠٢٬٣٤٦-٦٤٠١٬٩٢١٩١٬٣٢٥٥١٠٢٬٢٣٣صافي أقساط التأمین المكتسبة

١٬٤٣٩٥٬٠٨٩٢٩١٢٬٦٦١١٬٥٦٤٧٤٠٥٥٠١٢٬٣٣٤عموالت إعادة التأمین
٣٣٣-٢٥-١٩٤إیرادات اكتتاب أخرى 

٢٬٠٩٨٧٬٠١٤٩١٬٦١٦٣٬١٧٣٣٬٨٠٢٧٤٠٦٬٢٧٠١١٤٬٧١٣مجموع اإلیرادات 

تكلفة ومصاریف 
إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاریف تعدیل  

٢٬٤٠٢٣٬٠٤٧٦٩٬٢٥٩٣٬٢٢٣٩٢٩١٬١٦٨١٩٬٥٢٦٩٩٬٥٥٤خسارة، بالصافي من االستردادات 
)٢٧٬٦٣٠()١٦٬٢١١()١٬١٦٨()٧٢١()٣٬١٠٣()١٬٨٧١()٢٬٩٦٥()١٬٥٩١(حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة 

٣٬٣١٥٧١٬٩٢٤-٨١١٨٢٦٧٬٣٨٨١٢٠٢٠٨صافي مطالبات مدفوعة 
١٬٠٣٣١٬٩١٨-)١٠٠(١٧١١٬١٩٨٤٦٩)٨٥٣(التغیرات في مطالبات قائمة، بالصافي

التغیرات في مطالبات متكبدة وغیر مبلغ  
١٧٥٨٩٠-)١٢١()٣٨(١٬٠٥١)٤٦()١٣١(عنھا، بالصافي

٤٬٥٢٣٧٤٬٧٣٢-)١٣(٢٠٧٦٩٬٦٣٧٥٥١)١٧٣(صافي المطالبات المتكبدة 
)١٬٢٠٤(----)١٬٢٠٤(-- احتیاطي عجز أقساط التأمین 

٢٨---٢٨---احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة 
مصروف تعدیل خسارة  / (عكس) مخصص

)٧٥(٤٤-١٤٩٩٠)٢١٧()١٤٧(٦غیر موزعة 
٤٩٨٢٬٨٠١٦٬٠٧٠١٬٣٧٠٩٢٤٥٣٥٢٬٠٣٦١٤٬٢٣٤تكالیف اقتناء وثائق التأمین 

٣٬٦٧٨)٨(٢٬٥١٩٥٦٠٢٩٤٣٦٧)٣٣٦(٢٨٢مصاریف اكتتاب أخرى 
٦١٣٢٬٥٢٥٧٦٬٨٠٥٢٬٦٥٨١٬٢٩٥٩٠٢٦٬٥٩٥٩١٬٣٩٣مجموع تكلفة ومصاریف االكتتاب 
٢٣٬٣٢٠)٣٢٥()١٦٢(١٬٤٨٥٤٬٤٨٩١٤٬٨١١٥١٥٢٬٥٠٧صافي الدخل /(الخسارة) المكتتبة

(مصاریف) / إیرادات تشغیلیة أخرى 
مخصص االنخفاض في قیمة أقساط تأمین  

ومعیدي تأمین وذمم مدینة أخرى مشكوك في  
)٢٬٣٢٨(تحصیلھا 

)٣٠٬٤١٣(مصاریف عمومیة وإداریة 
٤١٣الودائع إیرادات عموالت على 

١٨٤ربح غیر محقق من استثمارات
٤٬١٦٧إیرادات أخرى 

مجموع المصاریف التشغیلیة األخرى،  
)٢٧٬٩٧٧(بالصافي 

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  
)٤٬٦٥٧(المساھمین قبل الزكاة وضریبة الدخل 

)١٬٢٠٠(الزكاة
)٥٥(ضریبة الدخل 

)٥٬٩١٢(صافي الخسارة للفترة 



٢٦

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

القطاعات التشغیلیة (تتمة) ٢١

الھندسي المركبات الممتلكاتالبحري 
الحوادث  

الضمان الممتد والمسؤولیة
التأمین على  

المجموعالحیاة 
سبتمبر ٣٠المنتھیة في لفترة التسعة أشھر

(غیر مراجعة)٢٠٢٠

اإلیرادات 
٣٤٬٧٧٧١١٠٬٧٣٥٣٢٨٬١٥٥٥٤٬١٦٦٣٩٬٧٦٩١٩٬١٥٧٥٥٬٠٨٨٦٤١٬٨٤٧إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 

)٢٧١٬٤٧٧()٣٦٬١٤٦()١٩٬١٥٧()٣٢٬٢٩٨()٥٠٬٧٥٥()٦٬٢٢٦()١٠٠٬٩١١()٢٥٬٩٨٤(أقساط إعادة تأمین مسندة
)١٤٬٤٥٦(-)١٨٠()١٬٠٩٥()٧٬٠٤١()٢٬٣٧٢()٣٬٧٦٨(مصاریف فائض الخسارة 

١٨٬٩٤٢٣٥٥٬٩١٤-٥٬٠٢٥٧٬٤٥٢٣١٤٬٨٨٨٢٬٣١٦٧٬٢٩١التأمین المكتتبةصافي أقساط  
التغیر في أقساط التأمین غیر المكتسبة،  

)٤٨٬٨٦٦()٤٬٨٢٤(-)٥٧٥()٥٩٢()٤١٬٤٠٧()١٬٧٢٥(٢٥٧بالصافي
١٤٬١١٨٣٠٧٬٠٤٨-٥٬٢٨٢٥٬٧٢٧٢٧٣٬٤٨١١٬٧٢٤٦٬٧١٦صافي أقساط التأمین المكتسبة

٨٬٠٠٣١٤٬١٥٣١٬٠١٥٩٬٢٢٢٤٬٨٩٨١٬٨٣٦٤٬١٩٤٤٣٬٣٢١إعادة التأمینعموالت 
٧١١٤-٩٢٢-٦٠١٦إیرادات اكتتاب أخرى 

١٣٬٣٤٥١٩٬٨٩٦٢٧٤٬٤٩٦١٠٬٩٥٥١١٬٦٣٦١٬٨٣٦١٨٬٣١٩٣٥٠٬٤٨٣مجموع اإلیرادات 

تكلفة ومصاریف 
إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاریف تعدیل  

٨٬٦٥٤٧٬٠١١١٦٩٬٢٤٢٥٬١٨٠٥٬٤٧٢٣٬٧٠٧٤٣٬٦٠٩٢٤٢٬٨٧٥بالصافي من االستردادات خسارة، 
)٦٦٬٨٠٦()٣٦٬١٣١()٣٬٧٠٧()٤٬٣٩٠()٤٬٧٩٣()٤٬٦٩٩()٦٬٦٤٥()٦٬٤٤١(حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة 

٧٬٤٧٨١٧٦٬٠٦٩-٢٬٢١٣٣٦٦١٦٤٬٥٤٣٣٨٧١٬٠٨٢صافي مطالبات مدفوعة 
١٬٢٧٨١٢٬٣٥٩-)٤٣١(١٬٨٩٠١٠٬٢٩٠٤٩٠)١٬١٥٨(التغیرات في مطالبات قائمة، بالصافي

التغیرات في مطالبات متكبدة وغیر مبلغ  
٨١٣٢٬٨١٧-)١٠٧()٢٦١(٩٥٢٬٥٦٣)٢٨٦(عنھا، بالصافي

٩٬٥٦٩١٩١٬٢٤٥-٧٦٩٢٬٣٥١١٧٧٬٣٩٦٦١٦٥٤٤صافي المطالبات المتكبدة 
٤٬٠١٩----٤٬٠١٩--أقساط التأمین احتیاطي عجز 

)٢٣٤(---)٢٣٤(---احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة 
مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر  

٢١٨)٢٦(-٨١٤٤٧٨)٩٥(١٠٩موزعة 
٤٬٤٦١٧٬٩٤٠١٨٬٧٢٧٤٬٩٦٣٣٬٠٣١١٬٣٢٦٥٬٩٩١٤٦٬٤٣٩تكالیف اقتناء وثائق التأمین 

٤٦٨٢٨٢٢٬٥٥٦٩٤٨٥١٤٢٨٨٥١٨٥٬٥٧٤اكتتاب أخرى مصاریف 
٥٬٨٠٧١٠٬٤٧٨٢٠٢٬٧٠٦٦٬٤٣٧٤٬١٦٧١٬٦١٤١٦٬٠٥٢٢٤٧٬٢٦١مجموع تكلفة ومصاریف االكتتاب 

٧٬٥٣٨٩٬٤١٨٧١٬٧٩٠٤٬٥١٨٧٬٤٦٩٢٢٢٢٬٢٦٧١٠٣٬٢٢٢صافي إیرادات االكتتاب

(مصاریف) / إیرادات تشغیلیة أخرى 
مخصص االنخفاض في قیمة أقساط تأمین  

ومعیدي تأمین وذمم مدینة أخرى مشكوك في  
)١٣٬١٨٠(تحصیلھا 

)٩٦٬٥٠١(مصاریف عمومیة وإداریة 
٢٬٢٥١إیرادات عموالت على الودائع 

)٣٤٥(خسارة غیر محققة من االستثمارات 
٧٬٠٥١إیرادات أخرى 

مجموع المصاریف التشغیلیة األخرى،  
)١٠٠٬٧٢٤(بالصافي 

٢٬٤٩٨صافي الدخل للفترة 
)٨٤١(مجموع الخسارة العائدة إلى حملة الوثائق 
صافي الدخل للفترة العائد إلى المساھمین  

١٬٦٥٧قبل الزكاة وضریبة الدخل 
)٤٬٥٥٦(الزكاة

)١٬٣٠٠(الدخل ضریبة 
)٤٬١٩٩(صافي الخسارة للفترة 



٢٧

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بآالف 

القطاعات التشغیلیة (تتمة) ٢١

الھندسي المركبات الممتلكاتالبحري 
الحوادث  

الضمان الممتد والمسؤولیة
التأمین 

المجموععلى الحیاة 
(غیر  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 

مراجعة)
الموجودات 

أقساط التأمین  حصة معیدي التأمین من 
غیر المكتسبة 

٢٥٬٠٨٧٣٣٬٠٩٨٤٢٬٩٥٤١٠٬٤٠٦١٨٠٬١٤٨-٧٬٢٢٤٦١٬٣٧٩

١٠٬٧٠٤٨٥٬٤٧٥٧٣٣٦٤٬٦١٣١٠٨٬٨٨٤٤١٥٬٥٧٢٢٧٦٬٠٢٢حصة معیدي التأمین من مطالبات قائمة 
حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة  

٤٬٦٨١٣١٬٧٠٥-١٬٠٧٦١٠٬٦٣٥٦٩٢٣٬٧٨٦١٠٬٨٣٥وغیر مبلغ عنھا
١٬٠٠٩٦٬٠٥٦١٢٬٢٤٦٣٬٦٢٠٣٬٠١٧١٢٬٢٣٣٢٬٠٨٣٤٠٬٢٦٤تكالیف اقتناء وثائق تأمین مؤجلة 

٨٧٧٬٩٤٠موجودات غیر مخصصة 
١٬٤٠٦٬٠٧٩مجموع الموجودات 

المطلوبات 
١٠٬٥٢٢٧٣٬٦٦٧٢١٢٬٦٩١٣٠٬٢٠٢٣٨٬٦٠٤٤٨٬١٠٠١٧٬٤٣٣٤٣١٬٢١٩أقساط تأمین غیر مكتسبة 

٤٬٦٠٨٢٬٩٦٤١١٬٩٩٣١٢٩٬٨١٣-١٬٧٠٥٨٬٥٤٢عمولة إعادة تأمین غیر مكتسبة 
١٣٬١٨٤٩٣٬٢٨٦٨٩٬٦٤٦٦٦٬٢٩١١١٠٬٥٢١٤١٦٬٥٣٣٣٧٩٬٥٠٢مطالبات قائمة

٥٬٨٥١٦٩٬٤١٠-١٬٢٧٥١١٬٣٠٧٣٤٬٥٥٢٣٬٩٠٩١٢٬٥١٦مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا 
١٠٬١٧٣----١٠٬١٧٣--احتیاطي عجز أقساط التأمین 

١٬٥١٨--٩٧٢٥٤٦---احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة 
مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر  

موزعة 
٣٩٤٥٦٥٢٬٦٦٠٢٥٦٦٦٥

-
١٦٤٤٬٧٠٤

٢٦٨٬٩٣٧مطلوبات غیر موزعة 
١٬١٩٥٬٢٧٦مجموع المطلوبات

الھندسي المركبات الممتلكاتالبحري 
الحوادث  

الضمان الممتد والمسؤولیة
التأمین 

المجموععلى الحیاة 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

(مراجعة)
الموجودات 

حصة معیدي التأمین من أقساط التأمین  
٨٬٧٣٠٣٣٬٨٧٣١٬٢٨٧٢١٬١٦٩٢٠٬١١٨٣٨٬٥١٠٥٬٦٨٤١٢٩٬٣٧١غیر المكتسبة 

٥٬٤١٩٥٨٬٤٦٩٢٬٢٩٤٣٨٣٬١١٨١٠٤٬٣٢٢٤١٦٬١٧٤٥٥٩٬٨٣٧حصة معیدي التأمین من مطالبات قائمة 
حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة  

٨٬٧٤٩٥٢٬٨٦٣-٢٬٤٤٧٨٬٥٩٠٢٬١٨٨٢٢٬٦٩٤٨٬١٩٥وغیر مبلغ عنھا
١٬٠٧٤٣٬٦٤١١١٬٨٦٠٢٬٨٧٥١٬٩٧٢٩٬٧٤١١٬١٣٦٣٢٬٢٩٩اقتناء وثائق تأمین مؤجلة تكالیف 

٨٢٠٬٣٥٨موجودات غیر مخصصة 
١٬٥٩٤٬٧٢٨مجموع الموجودات 

المطلوبات 
١١٬٢٨٣٣٧٬٠٨٠١٨٧٬٧٠٩٢٣٬٢٠٧٢٢٬٢٥٣٣٨٬٥١٠٩٬٥٩٠٣٢٩٬٦٣٢أقساط تأمین غیر مكتسبة 

٢٬١٣٣٦٬٠٩٤٢٠٠٤٬٩٤٩٣٬٤١٧١٣٬٤٨٧١٠٦٣٠٬٣٨٦عمولة إعادة تأمین غیر مكتسبة 
٧٬٤٩٣٦٣٬٨٢٤٧٠٬٠٢٤٣٨٧٬٠٦٧١٠٥٬٩٢٩٤١٧٬٥٧٠٦٤١٬٩٤٨مطالبات قائمة

١٠٬٩٣٧١٠١٬٤٩١-٢٬٧٧٨٨٬٨٥٤٤٥٬٤٨٦٢٣٬٢٩٢١٠٬١٤٤مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا 
١٢٬٩٦٦---١٢٬٩٦٦--التأمین احتیاطي عجز أقساط 

٢٠٣---٢٠٣---احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة 
مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر  

٢٩٤٤٬٦٥٤-٣١٩٥٥٦٢٬٤١٥٥٣٢٥٣٨موزعة 
٢٠٧٬٦١٦مطلوبات غیر موزعة 
١٬٣٢٨٬٨٩٦مجموع المطلوبات



٢٨

الوطنیة للتأمین الشركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة٢٢

معامالت مع أطراف ذات عالقة١-٢٢

الجوھري  األطراف ذات العالقة المساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة للشركة ومنشآت خاضعة للسیطرة أو الخاضعة للنفوذتمثل  
من تلك األطراف. 

شكل متبادل ویتم اعتمادھا من ِقبل مجلس  تجري الشركة، في سیاق األعمال االعتیادیة، معامالت مع األطراف ذات العالقة. تتم المعامالت بشروط متفق علیھا ب
اإلدارة. 

فیما یلي المعامالت الجوھریة مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المتعلقة: 

فترة الثالثة أشھر  
المنتھیة في 

٢٠٢١سبتمبر٣٠
(غیر مراجعة) 

فترة الثالثة أشھر  
المنتھیة في

٢٠٢٠سبتمبر٣٠
(غیر مراجعة) 

التسعة أشھر  فترة 
المنتھیة في 

٢٠٢١سبتمبر٣٠
) مراجعة(غیر  

فترة التسعة أشھر  
المنتھیة في

٢٠٢٠سبتمبر٣٠
(غیر مراجعة) 

طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة 

٩٠١٬٤٣٢١٬٣٥٥) ٧٦(رسوم ومصاریف ذات صلة -أعضاء مجلس إدارة 

كبار موظفي اإلدارة 

المساھمون واألطراف ذات العالقة  
(ملكیة مشتركة) 

٢٬٦٠٧٢٬٧٧٥٨٬٣١٩٨٬٣٥٥مكافآت ومصاریف ذات صلة -
٦٥٢- ٤٠٢- قروض وسلف -

٧٬٣٥٢٧٬٦٩٣٣٩٬٨٨٧٢٨٬٧٠٠مكتتبة أقساط تأمین -
٢٬٨٠٣٢٬٩٦٥٩٬٠٢٦٧٬٨٦٨مطالبات مدفوعة -
٦٨١٤١٬٤٦٤١٬٧٣٩أقساط اختیاریة مسندة -
٣٠٢٨٥) ١٢(٧عموالت اختیاریة مقبوضة -
١٢٧٨٠١٩٨٢٨٨مطالبات اختیاریة مستردة -
١٬٥٩٩٧٩٨٤٬٩٥٠٣٬٦١٨مصاریف متكبدة -
٢٥٧٤١٣٧١٢٢٬٢٥١إیرادات عموالت على الودائع -

أرصدة مع أطراف ذات عالقة٢-٢٢

سبتمبر٣٠
٢٠٢١

(غیر مراجعة) 

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

(مراجعة) 

٤٬٠٨٠٦٬٣٧٧أقساط تأمین مدینة، بالصافي 
١٬٩١٠١٬٠٤١مطالبات مستحقة 

١٢٢٬٠٦٠٨٠٬٣٧٩نقد وما یماثلھ مع مساھم 
٨٠٬٠٠٠١٩٢٬٢٥٠ودائع قصیرة األجل لدى أحد المساھمین 

) ١٧٤(٦٩٧معامالت اختیاریةعن  مبالغ مطلوبة من / (إلى) مساھم  
٢٥٤٦٢٧دفعات مقدمة مطلوبة من كبار موظفي اإلدارة 

٣٥٩٣٥٩ضریبة دخل مستحقة من مساھم أجنبي 
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠ودیعة نظامیة مودعة لدى أحد المساھمین 

١٬٥٩١١٬٤٦٩إیرادات مستحقة من ودیعة نظامیة 
٣٬٧٠٣٣٬٣١٢منافع الموظفین المستحقة لكبار موظفي اإلدارة 



٢٩

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بآالف 

إدارة رأس المال٢٣

توضع األھداف من قبل الشركة للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لدعم أھداف الشركة تسعى الفائدة للمساھمین. 

فروق بین مستویات رأس المال المطلوبة على أساس منتظم. یتم إجراء تعدیالت على مستویات رأس المال  تدیر الشركة متطلبات رأس المال من خالل تقییم ال
ركة  الحالي في ضوء التغیرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر ألنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على أو ضبط مستوى ھیكل رأس المال، قد تقوم الش

ة على المساھمین أو إصدار األسھم. بتعدیل مبلغ األرباح الموزعة المدفوع

) من الالئحة التنفیذیة لنظام التأمین التي تبین ھامش المالءة المطلوب، یجب على الشركة االحتفاظ بھامش المالءة  ٦٦وفقًا للتوجیھات التي وضعتھا ساما في المادة (
التنفیذیة لساما:  المطلوب باعتماد األعلى من الطرق الثالث التالیة التي نصت علیھا الالئحة 

ملیون لایر سعودي  ١٠٠الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  •
ھامش المالءة لألقساط •
ھامش المالءة للمطالبات •

التالیة إلعادة    أقل من الحد األدنى لمتطلبات المالءة التي حددتھا ساما. تتخذ اإلدارة حالًیا الخطوات الفعالة  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠إن ھامش المالءة للشركة كما في  
المالءة إلى المستوى األدنى: 

ملیون لایر سعودي  ٢٠٠زیادة في رأس المال من خالل إصدار أسھم بحقوق أولویة للمساھمین الحالیین بمبلغ  ·
زیادة اإلیرادات من خالل طرح منتجات جدیدة والتوسع في خطوط األعمال الحالیة·
األعمال المختلفة التحكم بنسب الخسارة عبر خطوط  ·
تدابیر خفض التكلفة مع التركیز على األتمتة والرقمنة ·

معلومات تكمیلیة ٢٤

وقائمة التدفقات النقدیة األولیة على نحو  وقائمة الدخل الشامل األولیة وفًقا لما تتطلبھ الالئحة التنفیذیة، فیما یلي قائمة المركز المالي األولیة وقائمة الدخل األولیة 
منفصل لعملیات التأمین وعملیات المساھمین:

قائمة المركز المالي األولیة )أ

(مراجعة) ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١(غیر مراجعة) ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

عملیات التأمین
عملیات 

عملیات التأمین المجموعالمساھمین
 عملیات

المجموع المساھمین
الموجودات 

١١٣٬١٠٨٩٬٦٣٧١٢٢٬٧٤٥٦٦٬٩٣٠١٣٬٨٠٣٨٠٬٧٣٣نقد وما یماثلھ 
٢٤٢٬٢٥٠-١٩٠٬٢٤٧٢٤٢٬٢٥٠-١٩٠٬٢٤٧ودائع قصیرة األجل 

١٩٤٬٥٣٨-٢٥٢٬٠٣٥١٩٤٬٥٣٨-٢٥٢٬٠٣٥بالصافي  –أقساط تأمین مستحقة القبض  
٤٤٬٠٣٩-٣٤٬٦٨٤٤٤٬٠٣٩-٣٤٬٦٨٤بالصافي  -مطلوب من معیدي التأمین 

١٢٩٬٣٧١-١٨٠٬١٤٨١٢٩٬٣٧١-١٨٠٬١٤٨حصة معیدي التأمین من أقساط التأمین غیر المكتسبة 
٥٥٩٬٨٣٧-٢٧٦٬٠٢٢٥٥٩٬٨٣٧-٢٧٦٬٠٢٢مطالبات قائمة حصة معیدي التأمین من 

٥٢٬٨٦٣-٣١٬٧٠٥٥٢٬٨٦٣-٣١٬٧٠٥حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا
٣٢٬٢٩٩-٤٠٬٢٦٤٤٠٬٢٦٤٣٢٬٢٩٩تكالیف اقتناء وثائق تأمین مؤجلة 

١٦٦٬٩٥٢١٦٦٬٩٥٢-١٧٤٬٢٠٢١٧٤٬٢٠٢-استثمارات
٢٣٬٩٠٥٨١٩٢٤٬٧٢٤١٩٬٥٢٢٣٧١١٩٬٨٩٣مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

٢١٬٧٦٣٢١٬٧٦٣-٤٧٬٤١٣-٤٧٬٤١٣مطلوب من المساھمین/ عملیات التأمین 
١٢٬٣٧١١٢٬٣٧١-١٧٬٠٩٥١٧٬٠٩٥-ممتلكات ومعدات

٣٨٬١١٣٣٨٬١١٣-٤٠٬٦١٧٤٠٬٦١٧-موجودات غیر ملموسة 
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠-نظامیة ودیعة 

١٬٤٦٩١٬٤٦٩-١٬٥٩١١٬٥٩١-إیرادات مستحقة من ودیعة نظامیة 
١٬١٨٩٬٥٣١٢٦٣٬٩٦١١٬٤٥٣٬٤٩٢١٬٣٤١٬٦٤٩٢٧٤٬٨٤٢١٬٦١٦٬٤٩١مجموع موجودات العملیات 

)٢١٬٧٦٣()٢١٬٧٦٣(-)٤٧٬٤١٣(        -)٤٧٬٤١٣(ناقًصا: االستبعاد بین العملیات

١٬١٤٢٬١١٨٢٦٣٬٩٦١١٬٤٠٦٬٠٧٩١٬٣٤١٬٦٤٩٢٥٣٬٠٧٩١٬٥٩٤٬٧٢٨مجموع الموجودات المالیة بحسب قائمة المركز المالي



٣٠

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع  

معلومات تكمیلیة (تتمة) ٢٤

ائمة المركز المالي األولیة (تتمة) ق)أ

(مراجعة)٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(غیر مراجعة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠

عملیات التأمین
عملیات 

عملیات التأمین المجموعالمساھمین
عملیات 

المجموع المساھمین
المطلوبات 

٢٢٬٦٨١-٦١٬٨٩٢٢٢٬٦٨١- ٦١٬٨٩٢مطالبات مستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمین 
٧٢٬٢٤٨٥١٨٧٢٬٧٦٦٦٧٬٧٦٢٩٣٧٦٨٬٦٩٩مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 

٢١٬٧٦٣-٤٧٬٤١٣٤٧٬٤١٣٢١٬٧٦٣-مطلوب إلى عملیات التأمین/ المساھمین 
التأمین والوكالء والوسطاء ومدراء مطلوب إلى معیدي 

١٠٥٬٦٩٥-١٢٩٬٠٥٢١٠٥٬٦٩٥-١٢٩٬٠٥٢أطراف خارجیة 
٣٢٩٬٦٣٢-٤٣١٬٢١٩٣٢٩٬٦٣٢-٤٣١٬٢١٩أقساط تأمین غیر مكتسبة 

٣٠٬٣٨٦-٢٩٬٨١٣٣٠٬٣٨٦-٢٩٬٨١٣عمولة إعادة تأمین غیر مكتسبة 
٦٤١٬٩٤٨-٣٧٩٬٥٠٢٦٤١٬٩٤٨-٣٧٩٬٥٠٢مطالبات قائمة

١٠١٬٤٩١-٦٩٬٤١٠١٠١٬٤٩١-٦٩٬٤١٠مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا 
١٢٬٩٦٦-١٠٬١٧٣١٢٬٩٦٦-١٠٬١٧٣احتیاطي عجز أقساط التأمین 

٢٠٣-١٬٥١٨٢٠٣-١٬٥١٨احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة 
٤٬٦٥٤-٤٬٧٠٤٤٬٦٥٤-٤٬٧٠٤مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر موزعة 

٢٬٤٦٨-٢٬٤٦٨---توزیع فائض مستحق الدفع 
٦٬٦٠٤٦٬٦٠٤-٣٬٦٣٦٣٬٦٣٦-زكاة وضریبة دخل مستحقة الدفع 

١٬٤٦٩١٬٤٦٩-١٬٥٩١١٬٥٩١-إیرادات مستحقة من ودیعة نظامیة 
١٬١٨٩٬٥٣١٥٣٬١٥٨١٬٢٤٢٬٦٨٩١٬٣٤١٬٦٤٩٩٬٠١٠١٬٣٥٠٬٦٥٩مجموع المطلوبات التشغیلیة

)٢١٬٧٦٣(-)٢١٬٧٦٣()٤٧٬٤١٣()٤٧٬٤١٣(-ناقًصا: االستبعاد بین العملیات
١٬١٨٩٬٥٣١٥٬٧٤٥١٬١٩٥٬٢٧٦١٬٣١٩٬٨٨٦٩٬٠١٠١٬٣٢٨٬٨٩٦مجموع المطلوبات بحسب قائمة المركز المالي

حقوق المساھمین
٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠-٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠-رأس المال

١٥٬٣٥٤١٥٬٣٥٤-١٥٬٣٥٤١٥٬٣٥٤-احتیاطي نظامي 
٥٠٬٤٧٨٥٠٬٤٧٨-)٤٬٥٥١()٤٬٥٥١(-/ أرباح مبقاة)(خسائر متراكمة

٢٦٥٬٨٣٢٢٦٥٬٨٣٢-٢١٠٬٨٠٣٢١٠٬٨٠٣- مجموع حقوق المساھمین
مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین

١٬١٨٩٬٥٣١٢١٦٬٥٤٨١٬٤٠٦٬٠٧٩١٬٣١٩٬٨٨٦٢٧٤٬٨٤٢١٬٥٩٤٬٧٢٨



٣١

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

(تتمة) معلومات تكمیلیة ٢٤

قائمة الدخل األولیة )ب 

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة) ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠

عملیات التأمین 
عملیات  

عملیات التأمین المجموع المساھمین 
عملیات  

المجموع المساھمین 
اإلیرادات

١٥٩٬٣٨٥- ١٧٨٬٠١٢١٥٩٬٣٨٥- ١٧٨٬٠١٢إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
) ٧٤٬٧٥٢(- ) ٧٤٬٧٥٢() ٦٨٬٩٦١(- ) ٦٨٬٩٦١(أقساط إعادة تأمین مسندة
) ٤٬٢٣٢(- ) ٤٬٢٣٢() ٤٬٨٠٥(- ) ٤٬٨٠٥(مصاریف فائض الخسارة 

٨٠٬٤٠١- ١٠٤٬٢٤٦٨٠٬٤٠١- ١٠٤٬٢٤٦صافي أقساط التأمین المكتتبة 
التغیرات في أقساط التأمین غیر المكتسبة،  

٢١٬٩٤٥- ٢٤٬١٦٩٢١٬٩٤٥- ٢٤٬١٦٩بالصافي 
١٠٢٬٣٤٦- ١٢٨٬٤١٥١٠٢٬٣٤٦- ١٢٨٬٤١٥صافي أقساط التأمین المكتسبة 

١٢٬٣٣٤- ١٢٬٠٣٩١٢٬٣٣٤- ١٢٬٠٣٩عموالت إعادة التأمین 
٣٣- ٧٩٣٣- ٧٩إیرادات اكتتاب أخرى 

١١٤٬٧١٣- ١٤٠٬٥٣٣١١٤٬٧١٣- ١٤٠٬٥٣٣مجموع اإلیرادات

تكالیف ومصاریف االكتتاب 
إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاریف تعدیل  

٩٩٬٥٥٤- ٤٣٨٬٢١٩٩٩٬٥٥٤- ٤٣٨٬٢١٩خسارة، بالصافي من االستردادات 
) ٢٧٬٦٣٠(- ) ٢٧٬٦٣٠() ٣٣٨٬٥٥٦(- ) ٣٣٨٬٥٥٦(حصة معیدي التأمین من مطالبات مدفوعة 

٧١٬٩٢٤- ٩٩٬٦٦٣٧١٬٩٢٤- ٩٩٬٦٦٣صافي مطالبات مدفوعة
١٬٩١٨- ١١٬١١٠١٬٩١٨- ١١٬١١٠التغیرات في مطالبات قائمة، بالصافي 

التغیرات في مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا،  
٨٩٠- ٨٩٠) ٩٬١٥٢(- ) ٩٬١٥٢(بالصافي 

٧٤٬٧٣٢- ١٠١٬٦٢١٧٤٬٧٣٢- ١٠١٬٦٢١المطالبات المتكبدة صافي 
) ١٬٢٠٤(- ) ١٬٢٠٤(٤١٣- ٤١٣احتیاطي عجز أقساط التأمین 

٢٨- ٣٢٣٢٨- ٣٢٣احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة 
) ٧٥(- ) ٧٥(٢٩٢- ٢٩٢مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر موزعة 

١٤٬٢٣٤- ١٧٬٤٨٥١٤٬٢٣٤- ١٧٬٤٨٥تكالیف اقتناء وثائق التأمین 
٣٬٦٧٨- ٥٬٧٩٨٣٬٦٧٨- ٥٬٧٩٨مصاریف اكتتاب أخرى 

٩١٬٣٩٣- ١٢٥٬٩٣٢٩١٬٣٩٣- ١٢٥٬٩٣٢مجموع تكالیف ومصاریف االكتتاب 

٢٣٬٣٢٠- ١٤٬٦٠١٢٣٬٣٢٠- ١٤٬٦٠١صافي إیرادات االكتتاب 



٣٢

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

معلومات تكمیلیة (تتمة) ٢٤

ائمة الدخل األولیة (تتمة) قب)  

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة)٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠

عملیات التأمین 
عملیات  
عملیات التأمین المجموع المساھمین 

عملیات  
المجموع المساھمین 

تشغیلیة أخرى (مصاریف)/ إیرادات 
مخصص االنخفاض في قیمة أقساط تأمین ومعیدي  

) ٢٬٣٢٨(-) ٢٬٣٢٨() ٨٬٢٥٨(- ) ٨٬٢٥٨(تأمین وذمم مدینة أخرى مشكوك في تحصیلھا 
) ٣٠٬٤١٣() ١٬٧٨٠() ٢٨٬٦٣٣() ٣٣٬٢٢٦() ٣٬١٣٧() ٣٠٬٠٨٩(مصاریف عمومیة وإداریة

٤٢٢١٥٤٣٧٣٥٦٥٧٤١٣إیرادات عموالت على الودائع 
١٨٤١٨٤-) ٨٠() ٨٠(- ربح غیر محقق من استثمارات 

٨٩٨٩- ربح محقق من استثمارات 
٤٬١٦٧-٣٦٢٤٬١٦٧- ٣٦٢إیرادات أخرى 

) ٢٧٬٩٧٧() ١٬٥٣٩() ٢٦٬٤٣٨() ٤٠٬٦٧٦() ٣٬١١٣() ٣٧٬٥٦٣(مجموع المصاریف التشغیلیة األخرى 

) ٤٬٦٥٧() ١٬٥٣٩() ٣٬١١٨() ٢٦٬٠٧٥() ٣٬١١٣() ٢٢٬٩٦٢(الفائض من عملیات التأمین صافي (العجز) / 

- ) ٣٬١١٨(٣٬١١٨- ) ٢٢٬٩٦٢(٢٢٬٩٦٢(العجز) / الفائض لعملیات المساھمین 

) ٤٬٦٥٧() ٤٬٦٥٧(-) ٢٦٬٠٧٥() ٢٦٬٠٧٥(- مجموع الخسارة العائدة إلى المساھمین 
) ١٬٢٠٠() ١٬٢٠٠(-) ١٬١١٦() ١٬١١٦(- الزكاة 

) ٥٥() ٥٥(-) ١٦() ١٦(- ضریبة الدخل 
) ٥٬٩١٢() ٥٬٩١٢(-) ٢٧٬٢٠٧() ٢٧٬٢٠٧(- صافي الخسارة للفترة

خسائر السھم
) ٠٫٣٠(-)         ١٫٣٦(- (معروضة باللایر السعودي للسھم) 

قائمة الدخل الشامل األولیة ) ج

الثالثة أشھر المنتھیة فيفترة 
(غیر مراجعة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة) ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠

عملیات التأمین 
عملیات  
عملیات التأمین المجموع المساھمین 

عملیات  
المجموع المساھمین 

) ٥٬٩١٢() ٥٬٩١٢(- ) ٢٧٬٢٠٧() ٢٧٬٢٠٧(- مجموع صافي الخسارة للفترة 

ة األخرى الشامل(الخسارة) /الدخل
بنود لن یعاد تصنیفھا لقوائم الدخل في السنوات  

الالحقة 
(الربح) / الخسارة من إعادة قیاس التزامات المنافع  

) ٣٥٣() ٣٥٣(- ١٨١٨- المحددة 

) ٦٬٢٦٥() ٦٬٢٦٥(- ) ٢٧٬١٨٩() ٢٧٬١٨٩(- مجموع الخسارة الشاملة للفترة



٣٣

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

غیر ذلك) (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر  

معلومات تكمیلیة (تتمة) ٢٤

قائمة الدخل األولیة د)  

فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة)٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠

عملیات التأمین 
عملیات  
عملیات التأمین المجموع المساھمین 

عملیات  
المجموع المساھمین 

اإلیرادات
٦٤١٬٨٤٧- ٧١٣٬١٩٢٦٤١٬٨٤٧- ٧١٣٬١٩٢إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

) ٢٧١٬٤٧٧(- ) ٢٧١٬٤٧٧() ٢٧٩٬١٣٠(- ) ٢٧٩٬١٣٠(أقساط إعادة تأمین مسندة
) ١٤٬٤٥٦(- ) ١٤٬٤٥٦() ١٧٬٢٣٤(- ) ١٧٬٢٣٤(مصاریف فائض الخسارة 

٣٥٥٬٩١٤- ٤١٦٬٨٢٨٣٥٥٬٩١٤- ٤١٦٬٨٢٨التأمین المكتتبة صافي أقساط 
التغیرات في أقساط التأمین غیر المكتسبة،  

) ٤٨٬٨٦٦(- ) ٤٨٬٨٦٦() ٥٠٬٨١٠(- ) ٥٠٬٨١٠(بالصافي 
٣٠٧٬٠٤٨- ٣٦٦٬٠١٨٣٠٧٬٠٤٨- ٣٦٦٬٠١٨صافي أقساط التأمین المكتسبة 

٤٣٬٣٢١- ٣٦٬٣١٢٤٣٬٣٢١- ٣٦٬٣١٢عموالت إعادة التأمین 
١١٤- ٣٣١١١٤- ٣٣١إیرادات اكتتاب أخرى 

٣٥٠٬٤٨٣- ٤٠٢٬٦٦١٣٥٠٬٤٨٣- ٤٠٢٬٦٦١مجموع اإلیرادات

تكالیف ومصاریف االكتتاب 
إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاریف تعدیل  

٢٤٢٬٨٧٥- ٦٥٨٬٩٧٢٢٤٢٬٨٧٥- ٦٥٨٬٩٧٢خسارة، بالصافي من االستردادات 
) ٦٦٬٨٠٦(- ) ٦٦٬٨٠٦() ٣٩٠٬١٥٠(- ) ٣٩٠٬١٥٠(حصة معیدي التأمین من مطالبات مدفوعة 

١٧٦٬٠٦٩- ٢٦٨٬٨٢٢١٧٦٬٠٦٩- ٢٦٨٬٨٢٢صافي مطالبات مدفوعة
١٢٬٣٥٩- ٢١٬٣٦٩١٢٬٣٥٩- ٢١٬٣٦٩التغیرات في مطالبات قائمة، بالصافي 

عنھا،  التغیرات في مطالبات متكبدة وغیر مبلغ  
٢٬٨١٧- ٢٬٨١٧) ١٠٬٩٢٣(- ) ١٠٬٩٢٣(بالصافي 

١٩١٬٢٤٥- ٢٧٩٬٢٦٨١٩١٬٢٤٥- ٢٧٩٬٢٦٨صافي المطالبات المتكبدة 
٤٬٠١٩- ٤٬٠١٩) ٢٬٧٩٣(- ) ٢٬٧٩٣(احتیاطي عجز أقساط التأمین 

) ٢٣٤(- ) ٢٣٤(١٬٣١٥- ١٬٣١٥احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة 
٢١٨- ٥٠٢١٨- ٥٠تعدیل خسارة غیر موزعة مخصص مصروف 

٤٦٬٤٣٩- ٤٩٬٥٠٧٤٦٬٤٣٩- ٤٩٬٥٠٧تكالیف اقتناء وثائق التأمین 
٥٬٥٧٤- ٢١٬٤١٦٥٬٥٧٤- ٢١٬٤١٦مصاریف اكتتاب أخرى 

٢٤٧٬٢٦١- ٣٤٨٬٧٦٣٢٤٧٬٢٦١- ٣٤٨٬٧٦٣مجموع تكالیف ومصاریف االكتتاب 

١٠٣٬٢٢٢- ٥٣٬٨٩٨١٠٣٬٢٢٢- ٥٣٬٨٩٨صافي إیرادات االكتتاب 



٣٤

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

معلومات تكمیلیة (تتمة) ٢٤

قائمة الدخل األولیة (تتمة) د)  

فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة) ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠

عملیات التأمین 
عملیات  
عملیات التأمین المجموع المساھمین 

عملیات  
المجموع المساھمین 

(مصاریف)/ إیرادات تشغیلیة أخرى 
مخصص االنخفاض في قیمة أقساط تأمین ومعیدي  

) ١٣٬١٨٠(- ) ١٣٬١٨٠() ١٥٬٣٠٦(- ) ١٥٬٣٠٦(تأمین وذمم مدینة أخرى مشكوك في تحصیلھا 
) ٩٦٬٥٠١() ٥٬٩٧٦() ٩٠٬٥٢٥() ٩٤٬٤١١() ٨٬٧٦٠() ٨٥٬٦٥١(مصاریف عمومیة وإداریة

١٬٠٧٥٤٥١٬١٢٠١٬٨٤٠٤١١٢٬٢٥١إیرادات عموالت على الودائع 
) ٣٤٥() ٣٤٥(-٢٬٢٥٠٢٬٢٥٠- (الخسارة) / الربح غیر المحقق من االستثمارات 

-- -١٦٦١٦٦- ربح محقق من استثمارات 
٧٬٠٥١- ٦٠٦٧٬٠٥١- ٦٠٦إیرادات أخرى 

) ١٠٠٬٧٢٤() ٥٬٩١٠() ٩٤٬٨١٤() ١٠٥٬٥٧٥() ٦٬٢٩٩() ٩٩٬٢٧٦(التشغیلیة األخرى مجموع المصاریف 

٢٬٤٩٨)   ٥٬٩١٠(٨٬٤٠٨) ٥١٬٦٧٧() ٦٬٢٩٩() ٤٥٬٣٧٨(من عملیات التأمین (العجز) الفائض / صافي 

-٧٬٥٦٧) ٧٬٥٦٧(-) ٤٥٬٣٧٨(٤٥٬٣٧٨(العجز) / الفائض لعملیات المساھمین 

٨٤١١٬٦٥٧٢٬٤٩٨) ٥١٬٦٧٧() ٥١٬٦٧٧(- (الخسارة) قبل الزكاة وضریبة الدخل الربح/ 
) ٤٬٥٥٦() ٤٬٥٥٦(- ) ٣٬٠٨٦() ٣٬٠٨٦(- الزكاة 

) ١٬٣٠٠() ١٬٣٠٠(- ) ١٦() ١٦(- ضریبة الدخل 
) ٣٬٣٥٨() ٤٬١٩٩(٨٤١) ٥٤٬٧٧٩() ٥٤٬٧٧٩(- / (خسارة) الفترةدخل صافي 

خسارة السھم  
-) ٠٫٢١(- - ) ٢٫٧٤(- باللایر السعودي للسھم) معروضة (

قائمة الدخل الشامل األولیة ھـ)  

فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة) ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠

التأمین عملیات 
عملیات  
عملیات التأمین المجموع المساھمین 

عملیات  
المجموع المساھمین 

) ٣٬٣٥٨() ٤٬١٩٩(٨٤١) ٥٤٬٧٧٩() ٥٤٬٧٧٩(- (خسارة) الفترة /دخل  صافي  
األخرى الشاملة الخسارة

بنود لن یعاد تصنیفھا لقوائم الدخل في السنوات  
الالحقة 

) ٧٠٣() ٧٠٣(- ) ٢٥٠() ٢٥٠(- التزام المنافع المحددة خسارة إعادة القیاس من  

) ٤٬٠٦١() ٤٬٩٠٢(٨٤١) ٥٥٬٠٢٩() ٥٥٬٠٢٩(- (الخسارة) الشاملة للفترة / مجموع الدخل 

) ٨٤١(- ناقصًا: صافي (الخسارة) العائدة لعملیات التأمین 

)٤٬٩٠٢() ٥٥٬٠٢٩ (



٣٥

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

معلومات تكمیلیة (تتمة) ٢٤

قائمة التدفقات النقدیة األولیة و)  
فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

(غیر مراجعة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠
فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

(غیر مراجعة)٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠

عملیات التأمین
عملیات 
عملیات التأمین المجموعالمساھمین

عملیات 
المجموع المساھمین

األنشطة التشغیلیة التدفقات النقدیة من 
صافي الدخل / (الخسارة) للفترة العائدة  

إلى المساھمین قبل الزكاة وضریبة  
١٬٦٥٧١٬٦٥٧-)٥١٬٦٧٧()٥١٬٦٧٧(-الدخل 

تعدیالت لبنود غیر نقدیة: 

٨٤١-٨٤١---الدخل العائد لعملیات التأمین 
استھالك وإطفاء ممتلكات ومعدات  

٤٬٣٣٣٤٬٣٣٣-٥٬١٥٠٥٬١٥٠-وموجودات غیر ملموسة 
حصة المساھم من (عجز) / فائض  

-)٧٬٥٦٧(٧٬٥٦٧-٤٥٬٣٧٨)   ٤٥٬٣٧٨(عملیات التأمین 
مخصص االنخفاض في قیمة أقساط 

تأمین ومعیدي تأمین وذمم مدینة أخرى  
١٣٬١٨٠-١٥٬٣٠٦١٣٬١٨٠-١٥٬٣٠٦مشكوك في تحصیلھا

(الخسارة) / الربح غیر المحقق من  
٣٤٥٣٤٥-)٢٬٢٥٠()٢٬٢٥٠(-االستثمارات

---)١٦٦()١٦٦(-ربح محقق من استثمارات 
)٢٠٬٣٥٦)١٬٢٣٢(٢١٬٥٨٨)٣٣٬٦٣٧()٣٬٥٦٥()٣٠٬٠٧٢

التغیرات في الموجودات والمطلوبات  
التشغیلیة: 

)٧٩٬٤٧٣(-)٧٩٬٤٧٣()٧١٬٧٦٦(-)٧١٬٧٦٦(أقساط تأمین مستحقة القبض
حصة معیدي التأمین من أقساط التأمین  

)٥١٬٦٤١(-)٥١٬٦٤١()٥٠٬٧٧٧(-)٥٠٬٧٧٧(غیر المكتسبة 
٣٬٥٣٨-٢٨٣٬٨١٥٣٬٥٣٨-٢٨٣٬٨١٥حصة معیدي التأمین من مطالبات قائمة 

معیدي التأمین من مطالبات حصة 
٢٬٨٦٨-٢١٬١٥٨٢٬٨٦٨-٢١٬١٥٨متكبدة وغیر مبلغ عنھا 

)٩٬٥٦٨(-)٩٬٥٦٨()٧٬٩٦٥(-)٧٬٩٦٥(تكالیف اقتناء وثائق تأمین مؤجلة 
١١١٬٥١٢-٨٬٢٨٩١١١٬٥١٢-٨٬٢٨٩مطلوب من معیدي التأمین 



٣٦

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

معلومات تكمیلیة (تتمة) ٢٤

قائمة التدفقات النقدیة األولیة (تتمة) و) 

فترة التسعة أشھر المنتھیة في
(غیر مراجعة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠

فترة التسعة أشھر المنتھیة في
(غیر مراجعة)٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠

عملیات التأمین
عملیات 
عملیات التأمین المجموعالمساھمین

عملیات 
المجموع المساھمین

)٦٬٢٤٢(٧٦٩)٧٬٠١١()٤٬٨٣١()٤٤٨()٤٬٣٨٣(مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصاریف 
)١٢٥٬٧١٥(-)١٢٥٬٧١٥(٣٩٬٢١١-٣٩٬٢١١مبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمین 

٣٬٨٤٦١٢٬٠٤٨٤٧٠١٢٬٥١٨)٤١٩(٤٬٢٦٥مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 
والوسطاء ومدراء أطراف  مطلوب إلى معیدي التأمین والوكالء  

٣٤٬٢٩٦-٢٣٬٣٥٧٣٤٬٢٩٦-٢٣٬٣٥٧خارجیة
١٠٠٬٥٠٧-١٠١٬٥٨٧١٠٠٬٥٠٧-١٠١٬٥٨٧أقساط تأمین غیر مكتسبة 

٩٬٢٣٠-٩٬٢٣٠)٥٧٣(-)٥٧٣(عمولة إعادة تأمین غیر مكتسبة 
٨٬٨٢١-٨٬٨٢١)٢٦٢٬٤٤٦(-)٢٦٢٬٤٤٦(مطالبات قائمة

)٥١(-)٥١()٣٢٬٠٨١(-)٣٢٬٠٨١(وغیر مبلغ عنھا مطالبات متكبدة  
٤٬٠١٩-٤٬٠١٩)٢٬٧٩٣(-)٢٬٧٩٣(احتیاطي عجز أقساط التأمین 

)٢٣٤(-)٢٣٤(١٬٣١٥-١٬٣١٥احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة 
-٢٠٬٠٣٩)٢٠٬٠٣٩(-٢٣٬٥٤٨)٢٣٬٥٤٨(مطلوب إلى عملیات المساھمین 
٢١٨-٥٠٢١٨-٥٠خسارة غیر موزعة مخصص مصروف تعدیل  

)١٩٬١١٦١٥٬٧٥٩١٤٬٩١٣٢٠٬٠٤٦٣٤٬٩٥٩)٣٬٣٥٧
)٢٬٥١٢(-)٢٬٥١٢()٢٬٤٦٨(-)٢٬٤٦٨(فائض مدفوع لحاملي الوثائق 

)٥٬٨٤٨()٥٬٨٤٨(-)٦٬٠٧٠()٦٬٠٧٠(-زكاة وضریبة دخل مدفوعة، بالصافي من االسترداد
١٣٬٠٤٦٧٬٢٢١١٢٬٤٠١١٤٬١٩٨٢٦٬٥٩٩)٥٬٨٢٥((المستخدم في) األنشطة التشغیلیة صافي النقد الناتج من / 

االستثماریة التدفقات النقدیة من األنشطة
)٨٬٦٥٧()٨٬٦٥٧(-)١٢٬٣٧٨()١٢٬٣٧٨(-إضافات إلى ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة

)٥٠٬٠٠٠()٥٠٬٠٠٠(-)٥٬٠٠٠()٥٬٠٠٠(-إضافة إلى استثمارات 
ودائع قصیرة األجل مسیلة 

إضافات إلى ودائع قصیرة األجل 
إیرادات استثماریة مقبوضة 

٥٢٬٠٠٣
-

-
١٦٦

٥٢٬٠٠٣
١٦٦

-
-

-
-

-
-

)٥٨٬٦٥٧()٥٨٬٦٥٧(-٣٤٬٧٩١)١٧٬٢١٢(٥٢٬٠٠٣صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة االستثماریة
)٣٢٬٠٥٨()٤٤٬٤٥٩(٤٢٬٠١٢١٢٬٤٠١)٤٬١٦٦(٤٦٬١٧٨النقد وما یماثلھ صافي التغیر في 

٦٦٬٩٣٠١٣٬٨٠٣٨٠٬٧٣٣٢٩٢٬٣٥٤٦٢٬٣٥٣٣٥٤٬٧٠٧الفترة نقد وما یماثلھ في بدایة 
١١٣٬١٠٨٩٬٦٣٧١٢٢٬٧٤٥٣٠٤٬٧٥٥١٧٬٨٩٤٣٢٢٬٦٤٩الفترة نقد وما یماثلھ في نھایة

ةجدول تكمیلي لمعلومات غیر نقدی

ضریبة دخل مستحقة القبض من مساھمین أجانب معدلة مقابل  
٣٥٩٣٥٩-٣٥٩٣٥٩-مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

خسارة إعادة القیاس من التزامات المنافع المحددة معدلة مقابل 
)٧٠٣(-)٧٠٣()٢٥٠(-)٢٥٠(أخرى مصاریف مستحقة ومطلوبات

لما تقتضیھ اللوائح التنفیذیة والنظام األساسي للشركة، یتم توزیع الفائض الناتج عن عملیات التأمین على النحو التالي: وفًقا )ز

٪ ٩٠تحویل إلى عملیات المساھمین 
٪ ١٠تحویل لمبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمین   

١٠٠ ٪

تخصیص كامل العجز وتحویلھ إلى عملیات المساھمین. في حالة وجود عجز ناتج عن عملیات التأمین، یتم 



٣٧

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

) ١٩-أثر فیروس كورونا المستجد (كوفید٢٥

ینایر  ٣٠، رافعة تصنیفھا من حالة طوارئ صحیة عامة في  ٢٠٢٠مارس  ١١) جائحة عالمیة في  ١٩-أعلنت منظمة الصحة العالمیة فیروس كورونا المستجد (كوفید
العدید من البلدان وأدى إلى تقلبات كبیرة في السوق. عواقب بشریة واقتصادیة غیر متوقعة في ١٩-. كان لكوفید ٢٠٢٠

) تعطیل األسواق العالمیة حیث بدأت تشھد العدید من المناطق الجغرافیة "موجة ثانیة/ ثالثة" من العدوى على الرغم  ١٩-تواصل جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید
ازیة صارمة مثل فرض قیود على السفر وعملیات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة. ومع  من أنھا سیطرت سابًقا على تفشي المرض من خالل تدابیر احتر

إلى اإلجراءات الفعالة التي  ذلك، تمّكنت حكومة المملكة العربیة السعودیة ("الحكومة") من السیطرة بنجاح على تفشي الفیروس حتى اآلن، ویرجع ذلك في المقام األول 
لى ذلك، ابتداًء من  بما في ذلك بدء عملیة التلقیح، وبدأت في اتخاذ تدابیر مرحلیة لعودة السفر الدولي إلى الحیاة الطبیعیة واستئناف العمرة. باإلضافة إ اتخذتھا الحكومة، 

، تم تخفیف متطلبات التباعد االجتماعي. ٢٠٢١أكتوبر  ١٧

، والتي یمكن الشعور بآثارھا الناشئة لبعض الوقت، وتراقب عن كثب تعرضاتھا  ١٩-جراء جائحة كوفیدال تزال الشركة مدركة لكل من تحدیات االقتصاد الجزئي والكلي 
على مستوى دقیق، مع الحفاظ على مستویات الخدمة واألنشطة التشغیلیة المقبولة وضمان سالمة ورفاھیة موظفیھا. 

ضیحھ في األبعاد العامة على النحو التالي: تقوم إدارة الشركة بمراقبة الوضع عن كثب، أثناء تطوره والذي تم تو

األثر على األعمال (أ) 

ة، وبالتالي، قد تختلف  كما ھو الحال مع أي توقعات، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام مھمة وتطور سریع للوضع والشكوك المحیطة بمدة وشدة الجائح
ساس  نظًرا ألن أثر عدم التأكد بشأن البیئة االقتصادیة یعد أمرًا تقدیریاً، ستواصل الشركة إعادة تقییم موقفھا واألثر المرتبط بھا على أالنتائج الفعلیة عن تلك المتوقعة.  

منتظم. 

تزال استراتیجیات المنتج والتسعیر  كان ھناك أثر محدود على التحصیالت والسیولة خالل المرحلة الحالیة ویتم مراقبة ذلك بشكل منتظم من قبل اإلدارة. بشكل عام، ال
على المسار الصحیح، وبالتالي ال ترى اإلدارة أي تغییرات جوھریة في الوقت الحالي. 

التوقعات مع مراعاة الوضع  تحدیث  بناًء على األنماط الحالیة، قامت اإلدارة بتحدیث توقعات مبیعاتھا لتعكس ھذه التوقعات في المستقبل. وستواصل اإلدارة مراقبة األثر و
مع استمرار تطوره. 

األثر على المطالبات واالحتیاطیات (ب) 

االحتیاطیات الفنیة للمركبات 

رى،  لجمیع شركات التأمین في المملكة العربیة السعودیة. من بین أمور أخ ٢٠٢٠مایو  ٨("التعمیم") بتاریخ ١٨٩، أصدرت ساما التعمیم رقم ١٩-لمواجھة جائحة كوفید
رین من التغطیة اإلضافیة لجمیع  وّجھ التعمیم شركات التأمین لتمدید فترة سریان جمیع وثائق تأمین مركبات األفراد الحالیة لمدة شھرین إضافیین باإلضافة إلى توفیر شھ 

من حملة الوثائق. وثائق تأمین مركبات األفراد الجدیدة المكتتبة في غضون شھر واحد من تاریخ التعمیم دون أي مقابل إضافي 

في وثائق تأمین المركبات  ناقشت اإلدارة، باالشتراك مع الخبیر االكتواري المعین، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلیة وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمدید شھرین  
لفترة الشھرین الممتدة. أجرت الشركة اختبار كفایة االلتزام باستخدام التقدیرات  الحالیة كسیاسة جدیدة وتسجیل احتیاطي نقص في األقساط بناًء على المطالبات المتوقعة  

عجز أقساط التأمین. الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة بموجب عقود التأمین الخاصة بھا عند المستوى المجمع لخط أعمال المركبات والمسجلة ضمن احتیاطي  

، ویأخذ في االعتبار تجربة المطالبة الفعلیة  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ة وغیر المبلغ عنھا متوافقاً مع المنھجیة واألسالیب المطبقة كما في  ال یزال الحجز على المطالبات المتكبد 
. ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠في الفترة المنتھیة في 

األثر على الموجودات المالیة (ج) 

٣٠ل الفترة المنتھیة في واصلت الشركة تقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على االنخفاض في قیمة أحد الموجودات المالیة أو مجموعة من الموجودات المالیة. خال
السابقة. فیما یتعلق بذمم التأمین وإعادة التأمین المدینة، تراقب  ، طبقت الشركة السیاسة المحاسبیة لالنخفاض في قیمة الموجودات المالیة بما یتوافق مع السنة٢٠٢١سبتمبر  

االنخفاض في قیمة  الشركة عن كثب جودة االئتمان لعمالئھا وشركات إعادة التأمین وتقوم بتحدیث مخصص االنخفاض في القیمة كلما كان ھناك دلیل موضوعي على  
االئتمان. 

٣٠لم یكن لھا أي أثر جوھري على نتائج الشركة المدرجة لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في ١٩-كة أن جائحة كوفید استنادًا إلى ھذه التقییمات، تعتقد الشر
. وتستمر الشركة في مراقبة الوضع عن كثب. ٢٠٢١سبتمبر 

التقاریر المحاسبیة والمالیة (د) 

طبیق سیاساتھا المحاسبیة باستمرار دون انحراف. بالنظر إلى أن األثر على األعمال محدود، تواصل اإلدارة  ، تواصل الشركة ت١٩- في المرحلة الحالیة من جائحة كوفید
فیھا حسب االقتضاء في ذلك  اتباع نھج ثابت الستخدام التقدیرات في المعلومات المالیة. مع تطور الوضع في المستقبل، ستستمر اإلدارة في مراقبة التحدیثات والنظر  

الوقت. 

تستمر الشركة في الحفاظ على مركز سیولة مرتفع خالل ھذه المرحلة. 



٣٨

الشركة الوطنیة للتأمین 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

المقارنة أرقام ٢٦

بضریبة القیمة المضافة المستحقة على إیرادات  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠تتعلق إعادة التصنیف في قائمة الدخل األولیة المقارنة لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في  
ملیون لایر سعودي، على التوالي،  ٢٫٥٤ملیون لایر سعودي و٢٫٥٢ملیون لایر سعودي ورسوم نجم بمبلغ  ٣٫٠٥ملیون لایر سعودي و ١٫١٥عموالت إعادة التأمین بمبلغ  

األولیة الموجزة واألرباح  من "المصاریف العمومیة واإلداریة" إلى " مصاریف اكتتاب أخرى". لم ینتج عن عملیات إعادة التصنیف ھذه أي أثر إضافي على قائمة الدخل 
المبقاة. 

زة اعتماد القوائم المالیة األولیة الموج٢٧

ھـ.١٤٤٣ربیع األول ٢٩الموافق  ٢٠٢١نوفمبر ٤تمت الموافقة على ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
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