
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  
  

 
  
  

  
  

 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

















 

١٣  

   الوطنية للتأمينالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  معلومات عامة   ١
 

بتاريخ الصادر    ٤٠٣٠٢٠٠٩٨١الشركة الوطنية للتأمين ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  
إبريل   ٢٦(الموافق  هـ ١٤٣١جمادى األولى  ١٢/ ك بتاريخ  ١٥٨) وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٠١٠مايو  ١٥هـ (الموافق  ١٤٣١جمادى اآلخرة  ١

  ). إن عنوان الشركة المسجل هو مبنى الجفالي، طريق المدينة، جدة، المملكة العربية السعودية.٢٠١٠

 
 ١٤٣٠شوال  ٢١/م بتاريخ ٥٣مزاولة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية بموجب مبادئ التأمين التعاوني وفقًا للمرسوم الملكي رقم  لها الشركة مرخص

). حصلت الشركة على ترخيص ٢٠٠٩أكتوبر  ٥هـ (الموافق  ١٤٣٠شوال  ١٦بتاريخ  ٣٣٠) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٩أكتوبر  ١٠هـ (الموافق 
). تم إدراج الشركة في سوق األسهم  ٢٠٢٢فبراير  ٥هـ (الموافق  ١٤٤٣رجب  ٣ساري حتى  TMN/29/20106") رقم ساماالبنك المركزي السعودي ("

 .٢٠١٠يونيو  ٦السعودية (تداول) بتاريخ 
  
 

  السعودية.تتمثل أهداف الشركة في تقديم التأمين العام والخدمات المرتبطة به وفقًا لنظامها األساسي واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية 
 
   أسس اإلعداد  ٢
    

  بيان االلتزام  )أ(

 
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة أعدت هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير 

   السعودية للمحاسبين القانونيين (يُشار إليها بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").
 
  والقياسأسس العرض  ب) (
 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة  تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به
 يتم عرض قائمة المركز المالي للشركة باستخدام تصنيف متداول . الالية لمنافع الموظفين المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعةحوقياس القيمة ال  الدخل

ومعدات وموجودات  غير متداول. ومع ذلك، يتم تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة على أنها غير متداولة: استثمارات وتكاليف اقتناء وثائق مؤجلة وممتلكات    /
  جميع بنود القوائم المالية األخرى بصفة عامة على أنها متداولة ما لم يذكر غير ذلك.غير ملموسة ومطالبات قائمة واحتياطيات فنية. ويتم تصنيف 

 
"، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لكل من "عمليات التأمين" و"عمليات  سامالنظام التأمين في المملكة العربية السعودية "اللوائح التنفيذية لمتطلبات وفقاً 

فصًال واضًحا بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين.  ساما لالمساهمين". تتطلب اللوائح التنفيذية 
حول هذه  ٢٩واإليرادات والمصاريف العائدة إلى أي من فئتي العمليات في الحسابات المعنية. يقدم اإليضاح  ووفقًا لذلك، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات

  .القوائم المالية قائمة المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين بشكل منفصل

 
 ركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين وعملياتعند إعداد القوائم المالية للش

اسبية المطبقة  المح المساهمين. إن األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت، يتم حذفها بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات
  لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظل الظروف المماثلة. 

 
  العملة الوظيفية وعملة العرض  (ج)

 
المعلومات المالية المعروضة باللایر السعودي إلى  يتم عرض هذه القوائم المالية باللایر السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب جميع 

  أقرب ألف، ما لم يذكر غير ذلك. 
  

  السنة المالية   (د)
 

  ديسمبر.  ٣١تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في 
  
  
  
  



 

١٤  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  أسس اإلعداد (تتمة)  ٢
 

   هامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية ال  (هـ)
 

لوبات المحتملة كما في  يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام تقديرات وأحكام تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمط
رات واألحكام مبنية على أفضل المعلومات  وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل السنة المالية. وبالرغم من أن هذه التقدي المالية،تاريخ القوائم 

   واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة، فإن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن تلك التقديرات.
 

المستقبلية والمتوقع أن تكون معقولة حسب  يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر باالعتماد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث 
   الظروف.

 
  فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:

 
  االلتزام النهائي الناشئ عن مطالبات مقدمة بموجب عقود التأمين   )١

 
عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي   إن تقدير االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب

لتقرير لكل من التكلفة  يجب أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة بشكل نهائي لمثل هذه المطالبات. ينبغي إعداد تقديرات في نهاية سنة ا
المدفوعة  للمطالبات المبلغ عنها وللتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها. تقدر المطلوبات عن المطالبات المعلنة غير النهائية المتوقعة

السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء    باستخدام مدخالت التقييمات للقضايا الفردية المعلنة للشركة. في نهاية كل سنة تقرير، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة
  التغييرات على المخصص.

 
كز المالي، والذي وقع فيه  إن المخصص للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها الحقا لتاريخ قائمة المر

ن األسلوب الرئيسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدير التكلفة للمطالبات المدرجة وللمطالبات المتكبدة غير المبلغ  الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي. إ
ل طريقة تشين الدر،  عنها يتمثل في استخدام الطرق السابقة لتسوية المطالبات للتنبؤ بطرق تسوية المطالبات المستقبلية. تم استخدام نطاق واسع من الطرق مث

ات بورنهوتر فيرغسون، وطريقة معدل الخسارة المتوقعة من قبل الخبراء االكتوارين لتحديد المخصصات. تشتمل هذه الطرق على عدد من االفتراض  وطريقة
  مصرح عنها أو ضمنية والمتعلقة بقيم التسوية المتوقعة لها وأنماط تسوية المطالبات. 

 
  لبيعالمتاحة ل االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  )٢

 
تكلفتها. إن تحديد ما إذا تحدد الشركة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية إذا كان هناك انخفاض دائم أو جوهري في القيمة العادلة للموجودات المالية بأقل من 

من التكلفة األصلية جوهريًا    ٪٣٠عتبر االنخفاض بنسبة  شهراً أو أكثر فترة طويلة وي  ١٢كان االنخفاض دائماً أو جوهرياً يتطلب حكًما. تعتبر السنة التي تتكون من  
ركة المستثمر فيها وأداء  وفقاً لسياسة الشركة. عند إصدار هذا الحكم، تقيّم الشركة التقلبات العادية في سعر السهم، باإلضافة لعوامل أخرى، والوضع المالي للش

   .ةوالتشغيليقدية التمويلية الصناعة والقطاعات والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات الن
    

  االنخفاض في قيمة الذمم المدينة  )٣
 

للذمم المدينة. تعتبر يتم تكوين مخصص للذمم المدينة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية  
  وإمكانية إفالسه أو إعادة هيكلته مالياً وكذلك العجز والتخلف عن السداد من مؤشرات االنخفاض في قيمة الذمم المدينة. الصعوبات المالية الكبيرة للمدين 

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية   )٤

 
 على أحدث قيمة لصافي الموجودات  ءً بنا درةعلى أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية أو القيمة العادلة المقحقوق الملكية تحدد القيمة العادلة الستثمارات 
. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط  المتاحة في صناديق االستثمار

  والمخاطر المتشابهة. 
  

التي ال يوجد لها سوق نشطة أو التي ال تتوفر لها أسعار مدرجة باستخدام أساليب التقييم. وفي هذه الحاالت، يتم تقدير القيم  يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية 
ر متوفرة،  يمكن رصدها غي العادلة من المعلومات التي يمكن رصدها فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام النماذج. وعندما تكون معلومات السوق التي

ييمها ومراجعتها دورياً من قبل يتم تقديرها بناء على االفتراضات المناسبة. وعند استخدام أساليب التقييم (على سبيل المثال، النماذج) لتحديد القيم العادلة، يتم تق
معايرتها للتحقق من أن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسواق  أفراد مؤهلين ومستقلين عن الذين قاموا بتعيينهم. يتم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها، وتتم 

مان للشركة وللشركات  السوق المقارنة. وإلى أقصى مدى عملي، تستخدم النماذج بيانات يمكن رصدها فقط، أما المجاالت األخرى مثل مخاطر االئتمان (مخاطر االئت
  ة بإجراء تقديرات. األخرى) فإن التقلبات واالرتباطات تستدعي قيام اإلدار

  
 
 



 

١٥  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  الهامة السياسات المحاسبية   ٣
 

 ٣١لسنوية للسنة المنتهية في تتفق السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية ا 
  ، باستثناء تطبيق ما يلي:٢٠١٩ديسمبر 

 

  والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي وتعديالتها المطبقة من قبل الشركةالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة   ١-٣
 

وهي قابلة للتطبيق اعتباًرا   ة للمحاسبةمعايير الدوليال قامت الشركة بتطبيق التعديالت والتفسيرات والمراجعات التالية على المعايير الحالية، الصادرة عن مجلس 
  :٢٠٢٠اير ين ١من 

 

  الوصف   المعيار / التعديالت
  النسبية تعريف األهمية  ٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  تعريف المنشأة  ٣تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
والمعيار الدولي للتقرير   ٧تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي رقم   ٩المالي رقم 
  المرجعي  مؤشر سعر الفائدة تعديل

  اإلطار المفاهيمي المعدل إلعداد التقارير المالية   اإلطار المفاهيمي
  ١٩-بكوفيدامتيازات اإليجار المتعلقة   ١٦تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

  لم يكن لتطبيق التعديالت المذكورة أعاله على المعايير والتفسيرات أي أثر جوهري على هذه القوائم المالية. 
 

  المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  ٢-٣
 

وتتضمن هذه القائمة المعايير والتفسيرات الصادرة والتي تتوقع فيما يلي المعايير الصادرة التي لم تصبح بعد سارية حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. 
  الشركة تطبيقها في تاريخ قادم. وتعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول. 

 

 
  التفسير / المعيار

 
 

  الوصف 

  يسري تطبيقه 
في الفترات التي تبدأ في أو بعد 

  التاليالتاريخ 

  انظر اإليضاح أدناه  األدوات المالية  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

      

  ٢٠٢٢يناير  ١  تصنيف المطلوبات إلى متداولة أو غير متداولة  ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  

 ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   ٢٠٢٢يناير  ١  متحصالت قبل االستخدام المقصودممتلكات ومصنع ومعدات: 
  ٢٠٢٢يناير  ١  اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي   ٣تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  ٢٠٢٢يناير  ١   الوفاء بعقد تكلفة   -عقود ذات مخاطر عالية   ٣٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير  

  ٢٠٢٠ - ٢٠١٨المالي 
  تحسينات متعلقة بـ: 

  األدوات المالية - ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
  عقود اإليجار  ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
بيق المعايير الدولية  تط - ١المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

  للتقرير المالي للمرة األولى

  ٢٠٢٢يناير  ١

 

 

  )آيبور(  تعديل مؤشر سعر الفائدةالمرجعي

ومعيار    ٩تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    -  ٢المرحلة  
  ٧والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٣٩المحاسبة الدولي رقم 

والمعيار الدولي للتقرير المالي   ٤الدولي للتقرير المالي رقم والمعيار  
  ١٦رقم 

  ٢٠٢١يناير  ١

 
  ٢٠٢٣يناير  ١   عقود التأمين  ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
المعايير الدولية للتقرير المالي والتي لم تكن سارية المفعول  ال توجد أي معايير أخرى من المعايير الدولية للتقرير المالي أو تفسيرات صادرة من لجنة تفسيرات 

 ١٧والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩بعد والتي من المتوقع أن يكون لها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة باستثناء المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  كما هو مبين أدناه.

  
  
  
  



 

١٦  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)    ٣
 
  المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد (تتمة)  ٢-٣
  

  األدوات المالية  - ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  . يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية: ٣٩، وحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٠١٤يوليو  ٢٤تم نشر هذا المعيار في 

  
  التصنيف والقياس    أ)

منهًجا واحًدا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    ٩يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
  فأة إذا:أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المط

  
  تم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.  ١
  القائم. أصل الدين أدت األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات ألصل الدين والفائدة على مبلغ   ٢

و الخسارة عند البيع، في  يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وسيتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أ
  حالة استيفاء الشرطين التاليين:

  
  تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع. تم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات ل  ١
  اقتصرت الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية على المدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط.  ٢
  

المبدئي، يمكن ألي منشأة استخدام  يتم قياس الموجودات التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات  
  الخيار لتصنيف أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو تقليل عدم تطابق المحاسبة بشكل جوهري.

  
غاء بعرض التغيرات الالحقة ضمن الدخل الشامل اآلخر  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيًضا إجراء خيار غير قابل لإلل

  في القيمة العادلة لألدوات (بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة)، ويتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل. 
 

إثبات قيمة التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي العائدة إلى  باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم  
في الدخل الشامل اآلخر إلى وجود  التغيرات في المخاطر االئتمانية لهذا االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يؤدي إثبات آثار تغيرات المخاطر االئتمانية لاللتزام  

  يادته.عدم تطابق محاسبي في قائمة الدخل أو ز
 
  االنخفاض في القيمة  ب)

الخسائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة بموجب معيار   ٩يعكس نموذج االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
الضروري حدوث حدث ائتماني قبل إثبات خسائر االئتمان. بدالً من ذلك،  ، لم يعد من ٩. بموجب نهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٣٩المحاسبة الدولي رقم 

وقعة في تاريخ كل فترة تقرير تقوم المنشأة دائًما بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر. يتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية المت 
  نذ اإلثبات المبدئي.ليعكس التغيرات في المخاطر االئتمانية م

 
  محاسبة التحوط  ج)

متطلبات جديدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط علی نحو أوثق مع إدارة المخاطر. كما تحدد المتطلبات   ٩قدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
اء تحوطات محفظة القيمة العادلة لمخاطر  منهًجا يقوم بشكل أكثر على المبادئ إلى نموذج محاسبة التحوط العام. تطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثن

تحوط حاليًا ضمن معيار المحاسبة سعر الفائدة (يشار إليها عادةً باسم "تحوطات القيمة العادلة الكلية"). بالنسبة لذلك، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات محاسبة ال
يعالج محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.للمحاسبة  ةر الدوليمعاييال . تم منح هذا االستثناء بشكل كبير ألن مجلس  ٣٩الدولي رقم 



 

١٧  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)    ٣
 
  المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد (تتمة)  ٢-٣
  

  األدوات المالية (تتمة) - ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  تاريخ السريان

عقود التأمين:  - ٤م . ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رق٢٠١٨يناير  ١هو  ٩كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
غير ت، ٢٠١٦سبتمبر  ١٢عقود التأمين، المنشورة في  -  ٤األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - ٩تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

للحد من آثار تطبيق   ٤اق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم الحالي بالسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نط ٤المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 ١٧(المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  مجلس المعايير الدولية للمحاسبةقبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد الصادر عن  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  يارين بديلين:عقود التأمين) ساري المفعول. تقدم التعديالت خ -
  
  حتى ما يسبق من الخيارين التاليين: ٩تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١

  ، أوتاريخ سريان معيار جديد لعقود التأمين  )أ
تمديد تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم مجلس المعايير الدولية للمحاسبة ( ٢٠٢١يناير  ١فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد   ) ب

). إن اإلفصاحات  ٢٠٢٢يناير  ١إلى  ٤في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩واإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٧
طلوبة خالل فترة التأجيل. وهذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية م 

  ، أوسابقًا ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
طابق المحاسبية والتي قد تحدث قبل ، ولكن بالنسبة لبعض الموجودات المالية، إزالة آثار بعض حاالت عدم الت٩تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٢

  تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة. 
  

نطاق المعيار الدولي للتقرير    ) تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن١: (٢٠١٧يناير    ١أجرت الشركة تقييماً مفصالً اعتباراً من  
) تمت مقارنة ٢(بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المتضمنة غير الممولة من عقود التأمين) بمجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها؛ و( ٤المالي رقم 

لجميع مطلوباتها. بناًء على هذه التقييمات، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء  مجموع القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية  
حتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين. ويتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة    ٩المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

  الل فترة التأجيل في القوائم المالية للشركة. بالموجودات المالية المطلوبة خ
  

  تقييم األثر
مليون لایر سعودي)   ٦٧٨: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٥٩٢، لدى الشركة مجموع موجودات مالية وموجودات متعلقة بالتأمين بمبلغ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

ودي) على التوالي. في الوقت الحالي، تتألف الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة من النقد وما  مليون لایر سع  ٧١٧:  ٢٠١٩مليون لایر سعودي (  ٧٧٤و
مليون لایر سعودي). بلغت االستثمارات المقيدة حاليًا بالقيمة العادلة من خالل   ٦٧٨: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٥٩٢يماثله وبعض الذمم المدينة األخرى بمبلغ 

التعرض لمخاطر االئتمان وتركيز مخاطر االئتمان  ٧و ٦مليون لایر سعودي). ويُبين اإليضاحين  ١١٠: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٦٢خل مبلغ قائمة الد
ويستند ما  .٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وجودة االئتمان لمحفظة الذمم المدينة للشركة. كما تُعد الموجودات المالية للشركة ذات مخاطر ائتمان منخفضة كما في 

. ويستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن ٩سبق إلى تقييم عالي المستوى ألثر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
كة في المستقبل. بشكل عام، تتوقع الشركة بعض التأثير جراء  التحليالت التفصيلية اإلضافية أو المعلومات اإلضافية المعقولة والداعمة التي يمكن إتاحتها للشر

. ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون أثر ذلك جوهريًا. في الوقت الحالي، ال يمكن  ٩تطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ث أن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة تفصيلية.تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حي



 

١٨  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٣
 
  المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد (تتمة)  ٢-٣
 
  "عقود التأمين"  - ١٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم            

 
  نظرة عامة  
الدولي للتقرير المالي رقم  ، وهو يحدد مبادئ اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين ويحل محل المعيار ٢٠١٧مايو  ١٨تم نشر هذا المعيار في   

  "عقود التأمين". ٤
تصدر الجهة أيًضا عقود ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع ميزات تشاركية تقديرية بشرط أن  

  التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:
 

  متضمنة، إذا كانت تلبي بعض المعايير المحددة. المشتقات ال ١
  المكونات االستثمارية المميزة.  ٢
  أي تعهد بتحويل بضائع أو خدمات غير تأمينية مميزة. ٣

  
   ).١٥المالي رقم والمعيار الدولي للتقرير   ٩يجب احتساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة (المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
  القياس

، والذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس الموجودة قبل ٤على عكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  التالية: نماذج القياس المختلفة  ١٧، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٢٠١٥يناير 

 
  يعتمد نموذج القياس العام على "الركائز األساسية" التالية:  )١

 
  التدفقات النقدية المستوفاة، والتي تشمل:   )أ

 
  .تقديرات مرجحة محتملة خاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية  
 ة المستقبلية.تعديل يعكس القيمة الزمنية للنقود (أي الخصم) والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدي  

  تعديل للمخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.
 

المستقبل. ال يمكن هامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة عقود التأمين وسيتم إثباته كمنشأة تقدم الخدمات في   ) ب
تسجيل صافي أي مبلغ سلبي من التدفقات النقدية المستوفاة في البداية في الربح أو الخسارة على  أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبي عند بدايته. وسيتم 

  الفور. 
 

  في نهاية كل فترة تقرير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين على أنها إجمالي ما يلي: 
 

  النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك التاريخ. التزام التغطية المتبقية، والذي يشمل التدفقات  
 تاريخ.التزام المطالبات المتكبدة، والذي يقاس على أنه التدفقات النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك ال  

 
قدية سلبيًا، لذلك هامش الخدمة التعاقدية الحقًا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية ولكن ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعايتم تعديل 

. يتم أيًضا زيادة الفائدة على هامش الخدمة  يتم إثبات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية المتبقية في الربح أو الخسارة
ات النقدية المقدرة). عالوة على التعاقدية بأسعار مقيدة عند اإلثبات المبدئي للعقد (على سبيل المثال معدل الخصم المستخدم في البداية لتحديد القيمة الحالية للتدفق

استناًدا إلى وحدات التغطية، مما يعكس كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية ذلك، سيتم إطالق هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة  
في المجموعة.



 

١٩  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    غير ذلك)(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٣
 
  المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد (تتمة)  ٢-٣
 
  "عقود التأمين" (تتمة) - ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم            

 
  نهج الرسوم المتغيرة: )٢

بميزات التشاركية المباشرة (يشار إليها أيًضا باسم "العقود التشاركية المباشرة"). يتم إجراء هذا التقييم حول  يعد نهج الرسوم المتغيرة نموذًجا إلزاميًا لقياس العقود 
لتعديل  اقدية أيًضا باإلضافة إلى اما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحقًا. بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش الخدمة التع

  بموجب النموذج العام: 
  

  التغييرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية. ١
  التغييرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية. ٢

  
المبسط لقياس التزام التغطية المتبقي إذا كان ذلك يوفر قياًسا ال يمثل اختالفًا جوهريًا عن النموذج العام أو إذا كانت فترة   األقساط توزيع نهجيُسمح باستخدام 

لمبدئي، ناقًصا األقساط، فإن التزام التغطية المتبقي يتوافق مع األقساط المستلمة عند اإلثبات اتوزيع التغطية لكل عقد ضمن المجموعة سنة واحدة أو أقل. مع نهج 
نشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية التدفقات النقدية القتناء التأمين. ويظل النموذج العام قابالً للتطبيق لقياس التزام المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال يُطلب من الم

  ذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات. للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع/ استالم ه
  

  تاريخ السريان
وتلقى تعليقات من مختلف أصحاب   ٢٠١٩خالل يونيو  ١٧تعديالت مشروع التعرض للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم مجلس المعايير الدولية للمحاسبة أصدر 

حاليًا على إعادة مناقشة القضايا المقدمة من قبل أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي تعديالت مقترحة على المعيار  مجلس المعايير الدولية للمحاسبة المصلحة. يعكف 
إجراءاته القانونية السليمة لوضع المعايير. إن تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير   مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، سوف يتبع ١٧للتقرير المالي رقم الدولي 

. بموجب مشروع  ٢٠٢١يناير  ١حاليًا هو ،  ٤واإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩وتأجيل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٧المالي رقم 
 تين. هذا تأجيل مدته سن٢٠٢٣يناير  ١إلى فترات التقرير التي تبدأ في أو بعد  ١٧التعرض الحالي، يُقترح تعديل تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار    -  ١٥تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    . يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم٢٠٢١يناير    ١مقارنة بالتاريخ السابق ليوم  
  األدوات المالية. تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ سريانه. - ٩الدولي للتقرير المالي رقم 

  التحول
عقود التأمين غير عملي، عندئذ يكون على المنشأة أن تختار إما نهج بأثر تطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة يجب ال

  رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة. 
  

  العرض واإلفصاحات 
   تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين، مع تعديالت على العرض واإلفصاحات. 

  
  تقييم األثر

. اعتباًرا من تاريخ نشر هذه القوائم المالية، لم يتم تقييم األثر المالي لتطبيق المعيار  ١٧تقوم الشركة حاليًا بتقييم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  بالكامل من قبل الشركة. أجرت الشركة تحليل الفجوات، والمجاالت الرئيسية للفجوات هي كما يلي: 

  
  
  



 

٢٠  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٣
 
  بعد (تتمة)المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية   ٢-٣
 
  "عقود التأمين" (تتمة) - ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم            

 
  ملخص األثر   مجال األثر
   
. لم يكن األثر المالي  ٢٠١٨تم إجراء فحص محدود لألثر المالي، كما هو مطلوب من قبل البنك المركزي السعودي، لسنة اكتتاب    األثر المالي

جوهريًا. من المقرر إجراء  ٤مقارنة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٧متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم لتطبيق 
  .٢٠٢١فحص أكثر تفصيالً للربع األخير من 

   
مال الشركة مؤهلة للقياس بموجب نهج تعتقد الشركة أنه من غير المحتمل أن يكون أثر البيانات جوهريًا حيث أن نسبة كبيرة من أع   أثر البيانات

  األقساط. توزيع 
   

أنظمة تكنولوجيا 
  المعلومات 

. وحصلت شركة  ١٧قامت الشركة بشراء أداة محلل أوراكل المالي لتنفيذ المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
الفنية بين أنظمة المصدر األساسية واألنظمة المتأثرة. وجاري تحليل األثر  أوراكل على عقد لتنفيذ األداة. وبدأت المناقشات 

  ومتطلبات التقرير.  ١٧متضمنًا مقارنة البيانات لاللتزام بالمتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
   

تغييرات جوهرية في العملية. ومع ذلك، إذا غيرت الشركة تركيزها إلى األعمال يخضع أثر العملية للتقييم، ولكن ال يُتوقع حدوث    أثر العملية 
  طويلة األجل، فإن أثر العملية سيكون جوهريًا.

   
األثر على  

ترتيبات إعادة 
  التأمين

لخص االستنتاج المبدئي . ويت١٧تم تقييم ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بالشركة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
  األقساط. يخضع االستنتاج المبدئي للفحص المستمر. توزيع في أن ترتيبات إعادة التأمين مؤهلة لتقييم نهج 

   
األثر على  

السياسات وأطر  
  الرقابة 

  واإلضافية:إن الشركة بصدد تحديث السياسات واإلجراءات المحاسبية والمالية لتغطية المتطلبات الجديدة  
  التفكيك  
 مستوى التجميع  
  نماذج القياس  
  منهجيات تعديل المخاطر  
 متطلبات العرض واإلفصاح الجديدة  

 
في تاريخ  ١٧سيلتحق الدليل المعدل بالقسم المالي للتأكد من أن القوائم المالية متوافقة مع المعيار الدولية للتقرير المالي رقم 

  السريان. 
   

الذي سيؤدي  األول  التقني  سؤولوالم سؤول المالي األول قامت الشركة بتوظيف عدًدا من الموظفين الرئيسيين، بما في ذلك نائب الم    البشريةالموارد 
  .١٧دوًرا رئيسيًا في تنفيذ متطلبات المعيار الدولية للتقرير المالي رقم 

  تدريبية:تم االنتهاء بالفعل من وضع خطة تدريبة وثالث دورات 
  نظرة عامة على جميع أصحاب المصلحة  - ١٧المعيار الدولية للتقرير المالي رقم  -١
  األقساط توزيع نموذج قياس نهج  -٢
  نموذج قياس نموذج القياس العام  -٣

  .٢٠٢١من المقرر االنتهاء من الدورات المتبقية في 
 

  لجنة توجيهية.بدأت الشركة في عملية التنفيذ وشكلت فريقًا مناسبًا، تشرف عليه 



 

٢١  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٣

 
  المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه:السياسات المحاسبية الهامة 

 
  عقود التأمين   أ)

 

ين هامة من حامل وثيقة  تصدر الشركة عقود تأمين تقوم بتحويل مخاطر التأمين. تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي يقبل بموجبها شركة التأمين مخاطر تأم  
تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وجود حدث مستقبلي محدد غير مؤكد يؤثر بشكل سلبي على حامل وثيقة التأمين. وكقاعدة عامة، التأمين، وذلك بالموافقة على  

فع ٪ على األقل عن المنا١٠تقوم الشركة بتحديد مخاطر التأمين الكبيرة لديها، كاحتمال وجوب دفع منافع في حالة وقوع الحدث المؤمن عليه الذي يزيد بنسبة 
  المستحقة إذا لم يقع الحدث المؤمن عليه. 

 
في البحر بشكل كلي  التي تقع يهدف التأمين البحري إلى تعويض حاملي عقود التأمين عن األضرار والمطالبات الناتجة عن الخسائر للناقالت البحرية والحوادث 

   أو حوادث تتسبب في خسارة جزء أو كل الشحنات. أو جزئي. يتمثل الخطر الرئيسي للتأمين البحري في خسارة أو هالك الناقلة، 
 

ها ممتلكاتهم أوعن قيمة الممتلكات المفقودة. وبإمكان تعرضت لتهدف عقود التأمين على الممتلكات بصفة رئيسية إلى تعويض عمالء الشركة عن االضرار التي 
الناتجة عن عدم القدرة على استخدام الممتلكات المؤمنة في أنشطة مكاسبهم ر ئالعمالء الذين يقومون بأنشطة تجارية في مكاتبهم أيضا تلقي تعويضات عن خسا

  رقات. أعمالهم (تغطية تعطل العمل). بالنسبة لعقود التأمين على الممتلكات، تتمثل المخاطر الرئيسية في نشوب الحرائق وتوقف االعمال وحدوث س
 

إلى تعويض حاملي العقود عن األضرار التي لحقت بمركباتهم أو االلتزام تجاه األطراف الخارجية الناشئ عن الحوادث. يتم أيضاً السيارات يهدف التأمين على 
على  عربية السعوديةتعويض حاملي عقود التأمين على المركبات في حالة حريق أو سرقة سياراتهم. يعتبر التأمين لصالح الطرف الخارجي إلزامياً في المملكة ال 

واألعاصير األضرار الناتجة عن العواصف    وثائق تأمين السيارات هذه تغطيلسيارات. إن  على اشامل  وثائق تأمين  جميع السيارات. وتقوم الشركة كذلك بإصدار  
  والفيضانات والحرائق والسرقة والحوادث الشخصية.

 
مانة والتأمين ضد جميع مخاطر األعمال وتأمين السفر بغرض العمل وتأمين المعارض.  يشتمل التأمين ضد الحوادث على التأمين على األموال وتأمين ضمان األ

لمهني لحماية المؤمن  ويشمل تأمين االلتزام: االلتزام العام تجاه طرف خارجي وااللتزام تجاه المنتج والتزام تعويض العمال / أصحاب العمل وتغطية التعويض ا
  االهمال أثناء عملياته التجارية. عليه من االلتزام النظامي الناشئ عن

 
الهندسة المدنية كالمنازل  يغطي التأمين الهندسي نوعين رئيسين: (أ) تأمين "كافة مخاطر المقاولين" والذي يغطي فترة التشييد أو بناء المباني أو القيام بأعمال 

ف الصحي والخزانات. (ب) تأمين "كافة مخاطر التركيب" والذي يغطي فترة  والمتاجر ووحدات الشقق ومباني المصانع والطرق والمباني والجسور وأعمال الصر
شأة تتضمن مصنع وآالت. التشييد أو التركيب لمصنع وآالت كمحطات الطاقة ومصافي البترول واألعمال الكيميائية واألعمال االسمنتية والهياكل المعدنية أو أي من

  أعطال اآلالت والمعدات االلكترونية.تغطي فئة أعمال التأمين الهندسي التأمين على 
 

لما يغطيه الضمان  يبدأ تأمين الضمان الممتد عندما ينتهي ضمان الشركة المصنعة ويغطي جميع األعطال الكهربائية والميكانيكية التي تحدث للسيارات، وفقا 
   األصلي للشركة المصنعة.

 
د مسبقاً يسمى "مبلغ التأمين" عند وفاة المؤمن عليه، وتغطي المؤمن علية لفترة من الزمن. عند انتهاء التأمين على الحياة هو وثيقة تنص على دفع مبلغ مالي محد

  مدة الوثيقة، ال يسمح باسترداد أو استرجاع هذا المبلغ. 
 

لحملة العقود أو ألطراف أخرى متضررة  تحمل المطالبات ومصاريف تعديل الخسائر على قائمة الدخل عند تكبدها على أساس االلتزام المتوقع للتعويض المستحق  
لم تبلغ بها الشركة    من قبل حملة العقود. وتتضمن تكاليف التسوية مطالبات مباشرة وغير مباشرة وتنشأ من أحداث وقعت حتى تاريخ قائمة المركز المالي حتى لو

المطالبات غير المدفوعة باستخدام مدخالت التقييمات للقضايا الفردية المبلغة   بعد. ال تخصم الشركة التزاماتها عن المطالبات غير المدفوعة. تقدر االلتزامات عن
بعوامل خارجية مثل قرارات   للشركة وتحليل اإلحصائيات للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها ولتقدير التكلفة النهائية المتوقعة لمطالبات أكثر تعقيداً قد تتأثر

  المحاكم. 
   



 

٢٢  

   ينالشركة الوطنية للتأم
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٣
 

  إثبات اإليرادات  ب)
 

  إثبات إيرادات األقساط والعموالت   
 

لهندسة)  والعموالت في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى سنة تغطية وثيقة التأمين باستثناء الوثائق طويلة األجل (اإلنشاء وايتم تسجيل األقساط    
  والشحن البحري. يتم احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القسط الثابت على تغطية وثيقة التأمين باستثناء:

 
   الثالثة األخيرة في تاريخ التقرير غير مكتسبة فيما يتعلق بالشحن البحري؛تعتبر أقساط األشهر   •
 
ً بالنسبة لفئة "الهندسة"، وذلك لمواجهة المخاطر التي تتجاوز سنة واحدة. ووفقاً لهذا االحتساب، يتم احتساب أ  • قساط أقل خالل  االحتساب المحدد مسبقا

  رة حتى إنهاء فترة تغطية وثيقة التأمين؛ والسنة األولى ثم تزداد تدريجيا في نهاية الفت
 

المتعلقة بالسنة السارية من التغطية التأمينية. ويتم ترحيل التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة إلى  المكتتبة تمثل األقساط غير المكتسبة جزءا من األقساط   
  المخاطر.   قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات اإليرادات على مدى سنة

    
وبات مالية يتم إثباتها يتم المحاسبة عن عقود إعادة التأمين التي ال تنقل مخاطر تأمين هامة مباشرة من خالل قائمة المركز المالي. وهي موجودات وديعة او مطل  

   من قبل المؤمن عليه.بناًء على الثمن المدفوع أو المستلم ناقصاً أي أقساط تأمين محددة بوضوح أو أتعاب يتم االحتفاظ بها  
 
  إيرادات عمولة   

 
  يتم إثبات إيرادات العمولة على أساس العائد الفعلي من أصل المبلغ القائم  
  ومعدل العمولة المطبّق.   

 
  المطالبات   ج)

 
  المرتبطة بها بعد خصم الخردة واالستردادات األخرى. تشمل المطالبات المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين واألطراف األخرى، ومصاريف تسوية الخسائر   

 
كاليف معالجة المطالبات  يشتمل إجمالي المطالبات القائمة على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة وغير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، وكذلك ت  

رصد مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها غير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير    المتعلقة، سواء تم التبليغ عنها من قبل المؤمنين أم ال. يتم
نها، وذلك يشمل تكاليف  كل حالة على حدة. كما يتم رصد مخصص، وفقاً ألحكام اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلغ ع

   ت المتعلقة بتاريخ قائمة المركز المالي.معالجة المطالبا
 

الشركة بخصم مطلوباتها يتم إظهار المطالبات القائمة على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة. باإلضافة إلى ذلك، ال تقوم   
  واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.  لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة

 
  الحلول و استردادات الخردة  د)

 
) عند تسوية المطالبة (مثل الخردة). ويحق للشركة أيضاً أن تالحق أطراف أخرى لدفع  تالفة عادةتسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع الموجودات المقتناة (تكون    

  ). الحلولحق بعض أو كافة التكاليف (مثل 
 

  المطالبات القائمة. يمثل المخصص القيمة التي يمكن استردادها بشكل معقول بعد استبعاد األصل. التزامكمخصص عند قياس  الخردةتدرج تقديرات استرداد    
 

  الطرف الخارجي.  مخصصاً عند قياس التزامات المطالبات القائمة. وهذا المخصص هو تقدير للمبلغ الذي يمكن استرداده من  الحلولتعتبر استردادات   
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   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٣

 
  عقود إعادة التأمين المحتفظ بها   هـ)

 
برمها الشركة مع شركات  عمليات إعادة التأمين موزعة بين االتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية وعقود إعادة تأمين تتعلق بزيادة الخسارة. إن العقود التي ت  

بي متطلبات تصنيف عقود التأمين في إعادة التأمين والتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تل
موجودات  (ب) مصنفة كعقود إعادة تأمين محتفظ بها. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها موجودات مالية. يتم تسجيل ال  ٣اإليضاح 

لحصة في الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين واالقساط المطلوبة أو المطلوبات في قائمة المركز المالي لتمثل المدفوعات المطلوبة من معيدي التأمين وا
ؤمن عليها. يلغى إثبات  من معيدي التأمين. يتم تقدير القيم المدينة من معيدي التأمين بطريقة ثابتة جنبا إلى جنب مع التزام المطالبات المصاحبة لألطراف المُ 

  تهاء الحقوق التعاقدية أو عند نقل العقد لطرف آخر. موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عند ان
 

نخفاض في القيمة  يتم فحص االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أو بشكل أكثر تواترا عندما ينشأ مؤشر االنخفاض في القيمة خالل سنة التقرير. يحدث اال  
ائمة بموجب شروط العقد وعندما يكون من الممكن قياس األثر على المبالغ التي ستحصل  عند وجود دليل موضوعي على أنه ال يجوز للشركة استرداد المبالغ الق

جى الرجوع إلى  عليها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق. يتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها. لمزيد من التفاصيل، ير
  (م). ٣اإليضاح 

 
  مين المحولة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق. يتم إثبات أقساط ومطالبات إعادة التأمين المفترضة كإيرادات ومصاريفإن اتفاقيات إعادة التأ  

  . بنفس الطريقة وكأن عملية إعادة التأمين تعتبر نشاطاً مباشراً، بعد األخذ بعين االعتبار تصنيف المنتج لألعمال المعاد التأمين عليها
 

  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  و)
 

التي ترتبط بها، على غرار   يتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بشكل مباشر باقتناء وتجديد عقود التأمين ويتم إطفاؤها على مدار فترات عقود التـأمين  
  كبدها. ويتم تسجيل اإلطفاء في "تكاليف اقتناء الوثائق" بقائمة الدخل. األقساط المكتسبة. ويتم إثبات جميع تكاليف االقتناء األخرى كمصاريف عند ت

 
ألصل وذلك بتغيير سنة اإلطفاء،  يتم المحاسبة عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك ا  

  ات المحاسبية.ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقدير 
 

ي حالة عدم تحقق يتم إجراء فحص للتأكد من وقوع االنخفاض في القيمة، وذلك في تاريخ كل تقرير أو أكثر، وذلك عند وجود مؤشر على وقوع هذا االنخفاض. وف  
يتطلب ذلك شطبا إضافيا لالنخفاض في القيمة في قائمة االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف وقد 

  الدخل. كما تؤخذ تكاليف اكتتاب الوثائق المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار مدى كفاية المطلوبات في تاريخ كل تقرير. 
 

  اختبار كفاية االلتزام  ز)
 

، بعد خصم تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة ذات العالقة. وإلجراء  أمينفاية مطلوبات عقود التيتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء اختبارات للتأكد من مدى ك  
ل أي نقص في القيمة  هذه االختبارات، يتم استخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبا  ت. يُحمَّ

  على قائمة الدخل وذلك بتكوين مخصص للخسائر الناشئة عن اختبارات كفاية المطلوبات تبعا لذلك. الدفترية مباشرةً 
 

  الذمم المدينة  ح)
 

األقساط  يتم إثبات أرصدة يتم تسجيل األقساط المدينة بإجمالي األقساط المكتتبة المدينة من عقود التأمين ناقصاً المخصص المكون ألي مبالغ غير قابلة للتحصيل.   
قيمة الدفترية للذمم المدينة للتأكد من  وإعادة التأمين المدينة عند استحقاقها، ويتم قياسها عند اإلثبات المبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المدين. يتم مراجعة ال

تدرج خسارة االنخفاض في القيمة علی أنها "مخصص االنخفاض وجود االنخفاض في القيمة وذلك عندما تشير األحداث أو الظروف إلى عدم امكانية استردادها. 
قدية التي تشمل األرصدة في قيمة الديون المشکوك في تحصيلها" في قائمة الدخل. يتم إلغاء إثبات األرصدة المدينة عندما تفقد الشركة سيطرتها على الحقوق التعا

أو انتقال كافة التدفقات النقدية العائدة إلى الرصيد إلى طرف خارجي مستقل. إن الذمم المدينة المفصح المدينة كما هو الحال عندما تكون األرصدة المدينة مباعة 
  "عقود التأمين". ٤تندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٦و ٥عنها في اإليضاحين 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

٢٤  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٣

 
  االستثمارات  ط)

 
   استثمارات متاحة للبيع  

 

ف الموجودات المالية المتاحة للبيع بأنها موجودات مالية غير مشتقة ال يتم    تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ تعرَّ
والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ    االستحقاق أو قروض وذمم مدينة، وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقيد هذه االستثمارات مبدئياً بالتكلفة

لهذه  مالت العائدة بشكل مباشر إلى اقتناء االستثمارات وتقاس بعد ذلك بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة المدفوع شامالً تكلفة المعا
يتم تسجيل األرباح أو االستثمارات المتاحة للبيع".  - االستثمارات ضمن الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل تحت بند "صافي التغير في القيمة العادلة 

  الخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في قوائم الدخل ذات الصلة ضمن "ربح/ (خسارة) محققة من استثمارات متاحة للبيع". 
 

لدخل أو قائمة الدخل الشامل ذات  كما يتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات العموالت وأرباح/ خسائر العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع في قوائم ا   
  عمليات المساهمين كجزء من صافي إيرادات/ خسارة االستثمار.  -الصلة 

 
  كنفقات االنخفاض في القيمة.   -يتم تعديل وتسجيل االنخفاض الدائم أو الجوهري في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل الشامل ذات الصلة   
    
القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة    تحدد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية أو القيمة العادلة المقدرة. يتم تقدير  

  على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة.
 

تعذر تقدير القيم العادلة لعدم  أما بالنسبة الستثمارات األسهم غير المدرجة، فيتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مماثلة، أو في حال   
بية من األسواق المعتمدة حيثما أمكن، وفي حال وجود مرجع لها في سوق نشطة، فيتم تحديدها من خالل أساليب تقييم متعددة. يتم أخذ مدخالت تلك النماذج الحسا

  تعذر ذلك يتم تحديد القيمة العادلة من خالل التقدير. 
 

  إعادة التصنيف:   
 

وف نادرة من تمكن الشركة في ظرتقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع الموجودات المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مناسبة. عندما ال ت  
ارة القدرة والنية  تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق غير النشطة، يجوز للشركة أن تختار إعادة تصنيف هذه الموجودات المالية إذا كانت لدى اإلد

نة عندما يستوفي األصل المالي تعريف القروض  لالحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. يسمح بإعادة تصنيف القروض والذمم المدي
مح بإعادة التصنيف إلى والذمم المدينة ويكون لدى اإلدارة النية والقدرة على االحتفاظ بهذه الموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. ال يُس

ة القدرة والنية على االحتفاظ باألصل المالي حتى تاريخ االستحقاق. بالنسبة ألصل مالي  الموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إال عندما يكون لدى المنشأ
طفاء أي ربح أو خسارة على  معاد تصنيفه من فئة المتاحة للبيع، فإن القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح هي التكلفة المطفأة الجديدة لذلك األصل ويتم إ

ق الملكية إلى الربح أو الخسارة على مدار العمر المتبقي لالستثمار باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. كما يتم إطفاء أي فرق بين األصل سبق إثباتها في حقو
ألصل تعرض النخفاض بأن ا التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. وفيما إذا تقرر الحقاً 

  في القيمة، فإن المبلغ المسجل في حقوق الملكية يتم إعادة تصنيفه إلى قائمة الدخل. 
 

  محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   
    
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند تُصنف االستثمارات في هذه الفئة إذا کانت محتفظ بها لغرض المتاجرة أو تم تعيينها من قبل اإلدارة كاستثمارات مصنفة   

ي قائمة المركز المالي  اإلثبات المبدئي. يتم اقتناء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير ويتم تسجيلها ف
  بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل. 

 

رة في معيار المحاسبة يمکن تصنيف االستثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل اإلدارة، عند اإلثبات المبدئي، إذا استوفى االستثمار األسس المذكو  
تتضمن المحتفظ بها   العادلة بصورة موثوقة.، باستثناء أدوات حقوق الملکية التي ليس لها سعر سوق مدرج في سوق نشطة وال يمکن قياس قيمتها ٣٩الدولي رقم 

خالل قائمة الدخل أيضاً االستثمارات التي يديرها مدير الصندوق بموجب محفظة تشاركية لالستثمارات ويتم تحميل جميع هذه االستثمارات   نبالقيمة العادلة م
  بالقيمة العادلة. 

 

الدخل بقيمتها العادلة في قائمة المركز المالي. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل في   تثبت االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
مدرجة بالقيمة العادلة من  السنة التي تنشأ فيها تلك التغيرات. ال تضاف تكاليف المعامالت، إن وجدت، لقياس القيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي لالستثمارات ال

دخل ضمن إيرادات  قائمة الدخل. تظهر إيرادات الفائدة وإيرادات توزيعات األرباح على الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة ال خالل
 المتاجرة أو إيرادات من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة الدخل. 

 
  



 

٢٥  

   نالشركة الوطنية للتأمي
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٣

 
  محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   
    
  إعادة التصنيف:   
    
العادلة من خالل   تصنيف االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل بعد إثباتها المبدئي باستثناء األدوات غير المشتقة المدرجة بقيمتهايتم إعادة   

ة استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من قائمة الدخل بخالف تلك المدرجة قيمها العادلة من خالل قائمة الدخل عند إثباتها المبدئي والتي يمكن إعادة تصنيفها من فئ
  خالل قائمة الدخل (أي للمتاجرة) في حالة عدم اقتناءها لغرض بيعها أو إعادة شرائها في وقت قريب ويتم الوفاء بالشروط التالية:

 
المالي كمحتفظ به للمتاجرة عند اإلثبات   إذا كان األصل المالي قد استوفى تعريف القروض والذمم المدينة، وإذا لم يستدع األمر إعادة تصنيف األصل  •

حتى تاريخ  المبدئي، عندها قد يعاد تصنيف األصل المالي إذا كان لدى المنشأة النية والقدرة على االحتفاظ باألصل المالي في المستقبل المنظور أو
  االستحقاق. 

 
  حالة يمكن إعادة تصنيفه خارج فئة المتاجرة فقط في ظروف نادرة.إذا كإن األصل المالي ال يفي بتعريف القروض والذمم المدينة وفي هذه ال  •

 
  االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

  
االستحقاق ضمن حتى تاريخ تُصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد وبتاريخ استحقاق ثابت يكون لدى الشركة النية والقدرة على االحتفاظ بها  

لمطفأة، ناقص مخصص االنخفاض هذه الفئة.  تدرج هذه االستثمارات بداية بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعامالت المباشرة واإلضافية وتقاس الحقاً بالتكلفة ا
الفعلي.  يُدرج أي مكسب او خسارة على هذه االستثمارات في   في القيمة.  تُحتسب التكلفة المطفأة بعد اخذ أي خصم او قسط عن االستحواذ باستخدام أساس العائد

 قائمة الدخل عند التوقف عن اثبات االستثمار أو انخفاض قيمته. 
 

  إلغاء إثبات األدوات المالية   ي)
 

المالية كما هو الحال عند بيع األداة، أو عند انتقال يتم إلغاء إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تمثل األداة   
  التدفقات النقدية العائدة إليها إلى طرف خارجي مستقل وعندما تنقل الشركة بشكل جوهري كافة المخاطر ومكافآت الملكية. 

 
  المقاصة  ك)

 
ز المالي فقط عند وجود حق نافذ نظاًما لمقاصة المبالغ المثبتة وعندما يكون تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويدرج صافي المبلغ في قائمة المرك  

يرادات والمصاريف لدى الشركة النية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة اإل
  وباً أو مسموحاً به بموجب معايير المحاسبة وتفسيراتها.في قائمة الدخل الشامل إال إذا كان ذلك مطل 

 
  تاريخ التداول المحاسبي  ل)

 
فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات).  يتم إثبات / إلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي تلتزم    

مة أو تلك  تيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظالعمليات االع
  المتعارف عليها في السوق. 

 
  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية   م)

 
هناك دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. يحدث االنخفاض تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان    

قات النقدية المستقبلية  في القيمة نتيجةً لحدث واحد أو أكثر يكون قد ظهر منذ اإلثبات المبدئي لألصل (تكبد "حدث الخسارة")، ويكون لذلك الحدث أثر على التدف
   لمالي أو لمجموعة الموجودات المالية والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق به.المقدرة لألصل ا 

 
   



 

٢٦  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

  المحاسبية الهامة (تتمة)السياسات   ٣
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تتمة)  م)
 

  وقد يشمل الدليل على االنخفاض في القيمة المؤشرات التالية:   
 

  صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة المصدرة أو المدين؛  -     
  المدفوعات؛خرق بنود العقد مثل العجز عن السداد أو التخلف عن سداد   -     
  وجود احتمال بدخول الجهة المصدرة أو المدين في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛   -     
  اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب صعوبات مالية؛ أو  -     
النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة الموجودات المالية من تاريخ اإلثبات وجود بيانات يمكن رصدها تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات   -     

  المبدئي لتلك الموجودات، على الرغم من عدم إمكانية تحديد االنخفاض في كل أصل من الموجودات المالية للشركة، بما في ذلك: 
 

  كة، أوتغيرات سلبية في حالة السداد للجهات المصدرة أو المدينين في الشر  •    
  الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة المقترنة بحاالت التخلف عن سداد الموجودات.   •    

 

  إذا كان هناك أي دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في قيمة أصل مالي معين، يتم تحديد هذا االنخفاض كما يلي:   
 

  لقيمة العادلة، فإن االنخفاض في القيمة هو االنخفاض الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة لألصل المالي.بالنسبة للموجودات المدرجة با  -     
لعمولة األصلي  بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند االنخفاض في القيمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل ا  -     

  الفعلي. 
 

ى أن االستثمار أو مجموعة النسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم الشركة بإجراء تقييم في تاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي علب  
  من االستثمارات قد تعرضت النخفاض في قيمتها.

 
ل االنخفاض الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة إلى ما دون تكلفتها دليالً موضوعياً على االنخفاض بالنسبة الستثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يمث  

لة بعد تسجيل االنخفاض في القيمة. ال يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل في حال استمرار إثبات األصل؛ أي أن الزيادة في القيمة العاد
اآلخر في قائمة   مكن إثباتها إال في الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء اإلثبات، يتم شمل األرباح أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقاً في الدخل الشامل في القيمة ال ي

  الدخل ضمن "ربح/ (خسارة) محققة من استثمارات متاحة للبيع". 
 

٪ التكلفة األصلية  ٣٠شهراً أو أكثر فترة طويلة ويعتبر االنخفاض البالغ  ١٢السنة التي تصل إلى إن تحديد ماهية "جوهري" أو "دائم" يتطلب وضع األحكام. تعد   
  ثمار عن تكلفتها. جوهريا وفقاَ لسياسة الشركة. وعند وضع هذا الحكم، تقوم الشركة، من بين عوامل أخرى، بتقييم مدة أو مدى انخفاض القيمة العادلة لالست

 

ا على  كان االستثمار في أدوات الدين قد انخفضت قيمته، فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار عوامل مثل تقييم السوق للجدارة االئتمانية وانعكاسهعند تقييم فيما إذا   
واحتمالية إعادة هيكلة عائدات السندات، وتقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، قدرة البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار سندات دين جديدة 
هو الخسارة المتراكمة  الدين وما قد يسفر عنها من خسارة للمالكين بسبب اإلعفاء من الديون طواعية أو بصورة إلزامية. إن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة 

  في القيمة لالستثمارات المثبتة سابقاً في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. المقاسة على أنها الفرق بين القيمة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ناقصاً خسارة االنخفاض  
    

  ممتلكات ومعدات   ن)
 

إثباتها مة الدفترية لألصل أو يتم  يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. ويتم إدراج التكاليف الالحقة في القي   
ة قياس تكلفة البند بصورة كأصل منفصل، حسب االقتضاء، فقط عندما يكون هناك احتمال ان تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى الشركة وإمكاني

اريفها خاللها. األراضي ال تستهلك. يُحتسب االستهالك  يعتمد عليها. يتم تحميل الصيانة واإلصالحات األخرى في قائمة الدخل خالل السنة المالية التي تم تكبد مص 
   لى النحو التالي:على تكلفة بنود الممتلكات والمعدات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة، وذلك ع

  

  السنوات    
  ١٠-٥  أثاث وتجهيزات   
  ٣  معدات مكتبية  
  ٤  سيارات   

  ٢  أجهزة وبرمجيات حاسب اآللي            
  

  

 



 

٢٧  

   الشركة الوطنية للتأمين   
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٣

 
  (تتمة)ممتلكات ومعدات   ن)

 
جودات لتحري االنخفاض  يتم فحص القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل تقرير. ويتم فحص القيم الدفترية لهذه المو  

وجد ذلك المؤشر، وعندما تكون القيم الدفترية أعلى من في القيمة عندما يشير حدث ما أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية، وإذا 
   القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.

 
  ت األخرى، " في قائمة الدخل. تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم إدراجها في "االيرادا  

 
  موجودات غير ملموسة   س)
 

ة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء  تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير الملموس
دخل  . ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً وتنعكس النفقات ذات الصلة في قائمة الالمتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت

قتصادي ويتم تقييمها لتحري  في الفترة التي يتم فيها تكبد تلك النفقات. تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى العمر اإلنتاجي اال
لرأسمالية  ي قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. عالوة على ذلك، ال يتم إطفاء األعمال ا االنخفاض ف
  قيد التنفيذ.

 
قرير. تؤخذ في االعتبار التغيرات في العمر  يتم فحص فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل فترة ت

ا يكون مالئماً، وتعامل باعتبارها اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حيثم
  تغيرات في التقديرات المحاسبية.

  
ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.    دخلاإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة اليتم إثبات مصروف  

م إثباتها في قائمة  ويت يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات األصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل
رة سنوية على مستوى الدخل عند إلغاء إثبات األصل. يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة لتحري االنخفاض في القيمة بصو

  لالنخفاض في القيمة. وحدة توليد النقد، متى ما كان ذلك مالئما وعندما تشير الظروف إلى احتمالية تعرض القيمة الدفترية 
  فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية:

 
 

  السنوات  

  ١٥ - ١٠  برمجيات حاسب آلي 
 

  يتم فحص طريقة اإلطفاء والعمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديل التغيرات عند الضرورة. 
 

  عقود اإليجار  ع)
 

الدخل. المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وكافة عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصاريف في قائمة يتم إثبات   
  شهراً أو أقل.  ١٢عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها 

 
ار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتب  

  ول.إدراج خيارات التمديد (أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء) فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار (أو عدم إنهائه) مؤكداً بشكل معق 



 

٢٨  
 

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٣

 
  المالية االنخفاض في قيمة الموجودات غير   ف)

 
لالستهالك ويتم اختبارها سنوياً من حيث االنخفاض في القيمة. يتم فحص الموجودات   -مثل األراضي  -ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد   

احتمالية عدم قابلية استرداد القيمة  التي تخضع لالستهالك لتحديد إمكانية وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى 
   الدفترية.

 
قيمة العادلة لألصل مخصوماً  يتم إثبات الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة باعتبارها الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد التي تمثل ال  

تقدير انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة   منها تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض
  ومحددة (وحدات توليد للنقد).

 
  التزامات المنافع المحددة   ص)

 
السعودية. يتم قيد االستحقاقات بالقيمة الحالية للمدفوعات المستقبلية  تدير الشركة خطة منافع نهاية الخدمة لموظفيها بناء على قوانين العمل السائدة في المملكة العربية    

ر مستويات األجور والرواتب  المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الموظفين حتى نهاية سنة التقرير باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يؤخذ في االعتبا
ترك الموظفين ألعمالهم وسنوات الخدمة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام العوائد السوقية في نهاية سنة المستقبلية المتوقعة والخبرة المتعلقة ب

ت صرف التزام مدفوعا التقرير لسندات الشركات عالية الجودة بشروط وعمالت تتطابق، بأكبر قدر ممكن، مع التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المتوقعة. يتم
كتوارية وذلك في قائمة الدخل  المنافع عند استحقاقها. ويتم إثبات إعادة القياس (األرباح/ الخسائر االکتوارية) نتيجة لتعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات اال

  الشامل. 
 

  مخصصات ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  ق)
 

) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة وإن تكاليف سداد هذه االلتزامات محتملة، ويمكن قياسها بشكل  ضمنييتم إثبات المخصصات عند وجود التزام (نظامي أو   
مستقبل عن البضائع او الخدمات  موثوق به. ال يتم إثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية. يتم إثبات المطلوبات لقاء المبالغ الواجب دفعها في ال 

  المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.
 

   نقد وما يماثله  ر)
 

  يشتمل النقد وما يماثله على األرصدة البنكية والودائع ألجل ذات فترات استحقاق أصلية ال تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء.
 

  يةقائمة التدفقات النقد  ش)
 

دفقات النقدية الناتجة عن تنشأ التدفقات النقدية الرئيسية للشركة عن عمليات التأمين المصنفة كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية. ويتم وفقاً لذلك تصنيف الت  
  األنشطة االستثمارية والتمويلية. 

 
  العمالت األجنبية  ت)

 
لایر السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات  تقيّد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بال  

اج جميع الفروقات في  النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى اللایر السعودي على أساس أسعار صرف العمالت السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم إدر
دام أسعار الصرف  دخل والدخل الشامل اآلخر. إن البنود غير النقدية التي تّم قياسها من حيث التكلفة التاريخية في عمالت أجنبية التي تم تحويلها باستخقوائم ال

لقة باالستثمارات المتاحة للبيع ضمن "إيرادات  السائدة كما في تاريخ المعاملة األولية وال يتم الحقاً تعديلها. يتم إثبات أرباح أو خسائر تحويل العمالت األجنبية المتع
محققة من تحويل العمالت  أخرى، بالصافي" في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. بما أن الشركة تتعامل بالدوالر األمريكي بشكل رئيسي، فإن األرباح والخسائر ال 

   غير جوهرية.
 

 
 
 
 
 
 
 



 

٢٩  
 

   الشركة الوطنية للتأمين
  سعودية) (شركة مساهمة 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٣

 
  القطاعات التشغيلية   ث)

 
   لمخاطر ومنافع تختلف عن أي قطاعات أخرى.القطاع هو عنصر مميز للشركة يقدم منتجات أو خدمات (قطاع تشغيلي) ويخضع 

 
  ألغراض إدارية، تنقسم الشركة إلى وحدات أعمال على أساس منتجاتها وخدماتها ولديها القطاعات الرئيسية المفصح عنها التالية:

 
  .تأمين بحري، ويقوم بتغطية الخسائر وااللتزام المتعلق بالسفن البحرية والشحن البحري  
  كات، ويقوم بتغطية مخاطر تأمين الحريق وعمليات التأمين األخرى التي تندرج ضمن هذه الفئة من التأمين. تأمين على الممتل  
  .تأمين السيارات، ويقوم بتغطية الخسائر وااللتزام المتعلق بالسيارات  
 ربائية واإللكترونية وتعطل اآلالت وأي تأمين آخر  التأمين الهندسي الذي يقدم تغطية لمخاطر شركات البناء وأعمال التشييد واألعطال الميكانيكية والكه

  مدرج ضمن هذه الفئة من التأمين.
  العمل  التأمين ضد الحوادث الذي يقوم بتغطية التأمين على األموال وتأمين ضمان األمانة والتأمين ضد جميع مخاطر األعمال وتأمين السفر بغرض

العام تجاه طرف خارجي وااللتزام تجاه المنتج والتزام تعويض العمال / أصحاب العمل وتغطية التعويض وتأمين المعارض. ويقدم تأمين االلتزام: االلتزام  
  المهني لحماية المؤمن عليه من االلتزام النظامي الناشئ عن االهمال أثناء عملياته التجارية.

  .ضمان ممتد، ويقوم بتغطية األضرار للسيارات بعد انتهاء ضمان المصنع  
  الحياة، ويوفر تغطية لوفاة المؤمن عليه.تأمين على  
 

ات صنع القرار، والمسؤول يتم عمل تقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة لرئيس عمليات صنع القرار. وقد تم تحديد رئيس عملي
  التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية.عن توزيع الموارد وتقييم األداء للقطاعات التشغيلية، باعتباره الرئيس 

 
على أساس تجاري   لم تبرم أي معامالت بين القطاعات خالل الفترة. وفيما لو أبرمت مثل هذه المعامالت، لكانت أسعار التحويل بين قطاعات األعمال قد حددت

ونتائج القطاعات تلك التحويالت التي تجري بين قطاعات األعمال والتي  بحت بطريقة مماثلة للمعامالت المبرمة مع أطراف أخرى. تشمل إيرادات ومصاريف 
  يتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.

 
  احتياطي نظامي  خ)

 
ل    يساوي هذا االحتياطي  ٪ من صافي دخل عمليات المساهمين للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى ٢٠وفقاً للنظام األساسي الشركة، يجب على الشركة أن تحّوِ

  رأس المال. وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
 

  القيم العادلة   ذ)
 

ير القيمة العادلة للبنود المرتبطة  تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقد  
   أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة.بعمولة على 

 
لة أو عند صعوبة استخراج  بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مماث  

كان  لسوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من السوق التي يمكن رصدها إذا كان ممكناً، ولكن إذاالقيم العادلة من ا 
  ذلك غير ممكناً عندئٍذ ينبغي القيام بوضع أحكام لتحديد القيم العادلة. 

 
   



 

٣٠  

   الوطنية للتأمين الشركة
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  نقد وما يماثله  ٤
 

  
 

  
٢٠٢٠ 

 
٢٠١٩ 

    
 ٢٨ ٢٦   نقد في الصندوق

 ٣٢٬٨٠٤ ٦٧٬٧٠٧   أرصدة بنكية
 ٣٢١٬٨٧٥ ١٣٬٠٠٠   ودائع ذات فترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر   

  ٣٥٤٬٧٠٧ ٨٠٬٧٣٣ 

    
مليون لایر سعودي، تم إدراج األرصدة البنكية والودائع لدى أحد البنوك وهو طرف ذي عالقة مسجل في المملكة العربية  ٠٫٣٣باستثناء األرصدة التي تبلغ 

: ٢٠١٩٪ سنوياً (٠٫٦٥باللایر السعودي والدوالر األمريكي. ولدى الودائع فترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر وتحقق إيرادات بمعدل  السعودية وهي مقومة  
  ٪ سنوياً).٢٪ إلى ١

 
  ودائع قصيرة األجل  ٥

 
  أشهر على النحو التالي:  ٣تتجاوز يتم االحتفاظ بالودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق أصلية 

 
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
    

 - ١٩٢٬٢٥٠   )٢١طرف ذو عالقة (إيضاح  -بنك تجاري 
 - ٥٠٬٠٠٠   بنوك تجارية أخرى

  ٢٤٢٬٢٥٠ - 

    
: ٢٠١٩سنوياً (٪  ٠٫٩٪ إلى  ٠٫٢يتم إيداع هذه الودائع قصيرة األجل لدى بنوك تجارية مسجلة في المملكة العربية السعودية وتحقق إيرادات بمعدالت تتراوح بين 

  ال شيء). 
 
  بالصافي -مدينة تأمين أقساط   ٦

                      
    

٢٠٢٠ 
 

٢٠١٩ 
    

 ١٨٧٬٦٥١ ٢٣٥٬٣١٣   ذمم مدينة من حاملي الوثائق

)٣٣٬٨٣٨( (٤٠٬٧٧٥)    مم مدينة مشكوك في تحصيلهاذاالنخفاض في قيمة  -مخصص   
 ١٥٣٬٨١٣ ١٩٤٬٥٣٨   بالصافي –مدينة تأمين أقساط 

 

  فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها خالل السنة:
   

٢٠٢٠ 
 

٢٠١٩ 
    

 ٢٥٬٧٥٢ ٣٣٬٨٣٨   يناير ١

 ٨٬٠٨٦ ١٠٬٦٢٥   مخصص للسنة 

)٣٬٦٨٨(   مشطوبات   - 

 ٣٣٬٨٣٨ ٤٠٬٧٧٥   ديسمبر ٣١

 
 
 
 
 
 
 

 



 

٣١  

   الشركة الوطنية للتأمين
  سعودية) (شركة مساهمة 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  بالصافي (تتمة) –مدينة تأمين أقساط   ٦
 

  القيمة: المدينة، بالصافي التي لم تتعرض لالنخفاض في التأمين ديسمبر، فيما يلي تحليل أعمار أقساط  ٣١كما في 
 

 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها المجموع 

  ٩٠أقل من   
 ً  يوما

 ١٨٠إلى  ١٩ 
 يوماً 

 ٣٦٠إلى  ١٨١
 يوماً 

يوماً  ٣٦٠أكثر من   

 ٧٬٤٩٥ ٣٦٬٥٥٧ ٣٤٬٥٨٥  ١١٥٬٩٠١ ١٩٤٬٥٣٨  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ٥٬٣٩٤ ٣١٬٣٠٩ ٤٠٬٩٠٩  ٧٦٬٢٠١ ١٥٣٬٨١٣  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 
المدينة من عدد كبير من العمالء بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية. تنص شروط العمل الخاصة بالشركة عموماً على أن يتم دفع  التأمين تتكون أقساط 

  المبالغ وفقًا لشروط االئتمان المتفق عليها مع العمالء. 
 

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المدينة القائمة كما في أمين الت٪) من أقساط ٢٠: خمسة عمالء بنسبة ٢٠١٩٪ (٢١تبلغ نسبة أكبر خمس عمالء 
 

 ٣١٪ من إجمالي األقساط المكتتبة للسنة المنتهية في ١٧تعتبر اإلدارة بأن العمالء الخارجيين أفرادا حاملين لوثائق التأمين. يمثل عميل واحد من عمالء الشركة 
مليون لایر سعودي) والمدرج بشكل    ١٤٥:  ٢٠١٩مليون لایر سعودي للسنة (  ١٣٦كور  ٪). بلغ مجموع األقساط الخاصة بالعميل المذ٢٠:  ٢٠١٩(  ٢٠٢٠ديسمبر  

  أساسي ضمن قطاع السيارات. ليس من سياسة الشركة الحصول على ضمانات مقابل هذه األرصدة، وبالتالي فإن هذه األرصدة بدون ضمانات.
 
  بالصافي –مطلوب من معيدي التأمين   ٧
 

دية المطالبات المطلوبة من معيدي التأمين بموجب صفقات اختيارية وترتيبات تفاهم. ويقيم معيدو التأمين هؤالء داخل المملكة العربية السعوتمثل هذه المبالغ صافي  
   ٪) من مجموع المبلغ المطلوب من معيدي التأمين.٦٨: يمثل معيد تأمين واحد ٢٠١٩٪ (٣٠وخارجها ويمثل وسيط معيد تأمين واحد نسبة 

 
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
    
    

 ١٤١٬٤١٠ ٤٥٬٠٣٩    معيدو التأمين
 (١٬٥٠٠) (١٬٠٠٠)    مم معيدي تأمين مدينة مشكوك في تحصيلهاذاالنخفاض في قيمة  -مخصص 

  ١٣٩٬٩١٠ ٤٤٬٠٣٩ 

 
  مم معيدي تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها:ذاالنخفاض في قيمة مخصص فيما يلي الحركة في  

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
    

 ١٬٤٣٩ ١٬٥٠٠    يناير ١
 ٦١ -   لسنة مخصص ا
 - (٥٠٠)   مشطوبات 

 ١٬٥٠٠ ١٬٠٠٠    ديسمبر ٣١

 
  ديسمبر، فيما يلي تحليل أعمار ذمم معيدي تأمين مدينة، بالصافي التي لم تتعرض لالنخفاض في القيمة:  ٣١كما في 

 

 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها المجموع 
ً  ٩٠أقل من    يوما  ١٨٠إلى  ٩١  

 يوماً 
 ٣٦٠إلى  ١٨١
 يوماً 

يوماً  ٣٦٠أكثر من   

       

 - - -  ٤٤٬٠٣٩ ٤٤٬٠٣٩  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

٣٬١٤١   ٥٬٢٧٣  ١٣١٬٢٥٥ ١٣٩٬٩١٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٤١ 

      
 
 
 

   



 

٣٢  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  احتياطيات فنية  ٨
 
  صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات  ١-٨

  
٢٠٢٠ 

 
٢٠١٩ 

   
 ٦١٠٬٤٢٣ ٦٤١٬٩٤٨  مطالبات قائمة

 ١٠٢٬١٧٩ ١٠١٬٤٩١  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 ١٠٬٨٤٥ ١٢٬٩٦٦  التأمين احتياطي عجز أقساط

 ٣٩٩ ٢٠٣  احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية
 ٥٬٠١٤ ٤٬٦٥٤  ةموزعمصاريف تعديل الخسارة غير 

 ٧٢٨٬٨٦٠ ٧٦١٬٢٦٢ 
    ناقصاً:

)٥٥٩٬٨٣٧(  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  )٥٣١٬٦٠١(  

)٥٢٬٨٦٣(  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها  )٥٧٬٠٩١(  

 )٦١٢٬٧٠٠(  )٥٨٨٬٦٩٢(  

 ١٤٠٬١٦٨ ١٤٨٬٥٦٢  صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات

 
  الحركة في أقساط غير مكتسبة  ٢-٨

  تشتمل الحركة في أقساط غير مكتسبة على ما يلي: 
٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في    
 
 الصافي  إعادة التأمين اإلجمالي 

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

)١٢٩٬٣٧١( ٣٢٩٬٦٣٢  الرصيد في نهاية السنة  ٢٠٠٬٢٦١ 
  
٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في    
 
إعادة التأمين   اإلجمالي    الصافي 

)١٠٤٬٠٣٩( ٢٥٣٬٣٥٤  الرصيد في بداية السنة  ١٤٩٬٣١٥ 
)٣١٩٬٣٣٨( ٧٣٥٬٠٤٤  مكتتبة خالل السنةتأمين أقساط   ٤١٥٬٧٠٦ 
)٧٢٨٬٥١١(  مكتسبة خالل السنة تأمين أقساط  ٤١٠٬٠٧٨( ٣١٨٬٤٣٣(  

)١٠٤٬٩٤٤( ٢٥٩٬٨٨٧  الرصيد في نهاية السنة  ١٥٤٬٩٤٣ 

 
  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلةالحركة في   ٣-٨
 
  فيما يلي الحركة في تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة:  

  
٢٠٢٠ 

 
٢٠١٩ 

   
 ٢٤٬٢٧٩ ٢٣٬٧٧١  الرصيد في بداية السنة

 ٦٤٬٥٠٧ ٦٩٬١٠٤  تكاليف مستحقة
)٦٠٬٥٧٦(  تكاليف محملة  )٦٥٬٠١٥(  

 ٢٣٬٧٧١ ٣٢٬٢٩٩  الرصيد في نهاية السنة

  
   



 

٣٣  

   الوطنية للتأمينالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  (تتمة)احتياطيات فنية   ٨
 
   الحركة في عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة  ٤-٨
 

  غير مكتسبة على ما يلي: تشتمل الحركة في عمولة إعادة تأمين 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
   

 ٢٩٬٤٤٣ ٢٥٬٣٢٨  الرصيد في بداية السنة 
 ٧١٬٩٢٤ ٦٠٬٥٧٤  عمولة مستحقة
)٥٥٬٥١٦(  عمولة مكتسبة   )٧٦٬٠٣٩(  

 ٢٥٬٣٢٨ ٣٠٬٣٨٦  الرصيد في نهاية السنة
 
   استثمارات  ٩
  

  
  إيضاح

 
٢٠٢٠ 

 
٢٠١٩ 

    

 ١١٠٬٦٤٥ ١٦٢٬٠٢٩  ١-٩  خالل قائمة الدخل استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من 
 - ٣٬٠٠٠  ٢-٩  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣  ٣-٩  استثمار متاح للبيع

  ١١٢٬٥٦٨ ١٦٦٬٩٥٢ 

  
  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   ١-٩
 

  فيما يلي الحركة في: 
  

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
    

 ١٠٥٬٠٠٤ ١١٠٬٦٤٥   بداية السنة الرصيد في 
 ٢٨٤ ٥٠٬٠٠٠   إضافات

 ٥٬٣٥٧ ١٬٣٨٤   التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات 
 ١١٠٬٦٤٥ ١٦٢٬٠٢٩   الرصيد في نهاية السنة 

 

  فيما يلي تحليل لتركيبة االستثمارات: 
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
    

 ٢٬٣٤٨ ٤٤٥   نقد وما يماثله
 ٣٬٢٣٠ ١٦٬٢٥٠   حقوق الملكية 

 ٣٥٬٧٠٠ ٧٧٬٢٠٠   إيداعات المرابحة
 ٣٩٬٣٤٢ ٣٩٬٧١٥   صناديق االستثمار 

 ٣٠٬٠٢٥ ٢٨٬٤١٩    صكوك
 ١١٠٬٦٤٥ ١٦٢٬٠٢٩   مجموع االستثمارات 

 
  استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق ٢-٩
 

مليون لایر سعودي لكل    ١صكوك بقيمة اسمية    ٣تمثل هذه الصكوك  يمثل هذا االستثمار استثمار الشركة في صكوك البنك السعودي الفرنسي من الشريحة األولى.  
  .٢٠٢٠نوفمبر  ٣٠سنوات تبدأ من  ٥٪ سنوياً ومدة استحقاق قدرها ٤٫٥٠صك بمعدل 

 

  استثمار متاح للبيع ٣-٩
 

التأمين، شركة مساهمة سعودية مقفلة. هذه األسهم غير  ٪) في شركة نجم لخدمات ٣٫٨٥: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١٪ (٣٫٨٥يمثل هذا االستثمار ملكية الشركة بنسبة 
  مدرجة وتظهر بالتكلفة. وفي حالة عدم وجود معلومات مالية موثوقة، ترى اإلدارة أنه ال يمكن التحقق من القيم العادلة بشكل موثوق. 

 
  تنتمي جميع االستثمارات إلى عمليات المساهمين وهي داخل المملكة العربية السعودية.    ٤-٩

   



 

٣٤  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى  ١٠
 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠  إيضاح 
    

 ٤٬٤٥١ ٦٬٧٥٧  ١-١٠  المؤجلة نفقات اإليرادات 
 ٤٬٢٣٠ ٤٬٠٤٣    ذمم مدينة من الموظفين

 ً  ٢٬٠٤٨ ١٬٢٣٦    مبالغ مدفوعة مقدما
 ٢٬٠٢٨ ٣٨١  ٢-١٠  الحلول و استردادات الخردة

 ٢٬١٤٠ ٢٬٢٤٠    ودائع الهامش 
 ٣٬٨٨٣ ٥٬٢٣٦  أخرى 

  ١٨٬٧٨٠ ١٩٬٨٩٣ 
    

 
  الوديعة المتعلقة بفائض معاهدات الخسارة للشركة. الحد األدنى من أقساط المصاريف تمثل هذه   ١-١٠
 

  تمثل هذه المصاريف الذمم المدينة من استردادات الخردة والحلول من أطراف خارجية:  ٢-١٠
 
 

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
    

 ٢٬٥٠٧ ٦٣٣   استردادات الخردة والحلول 
 (٤٧٩) (٢٥٢)   ناقصاً: مخصص االنخفاض في قيمة استردادات الخردة والحلول 

  ٢٬٠٢٨ ٣٨١ 
 

  ممتلكات ومعدات   ١١
 

 أثاث وتجهيزات  
 معدات
 سيارات مكتبية

أجهزة وبرامج الحاسب 
 اآللي

 المجموع
٢٠٢٠  
  التكلفة:

  
  

 

 ٢٥٬٩٨٤ ١٢٬٥١٨ ٥٩٩ ١٬٧٧٩ ١١٬٠٨٨  يناير ١
 ٤٬٣٤٠ ١٬٤٧٧ - ٣٠٣ ٢٬٥٦٠  إضافات

 ٣٠٬٣٢٤ ١٣٬٩٩٥ ٥٩٩ ٢٬٠٨٢ ١٣٬٦٤٨  ديسمبر ٣١
 

      االستهالك المتراكم:
 

 
 ١٤٬٧١٦ ٩٬٤٧٧ ٤٤٩ ٩١٧ ٣٬٨٧٣  يناير ١

 ٣٬٢٣٧ ١٬٧١٢ ١١٤ ٢٥٥ ١٬١٥٦  المخصص للسنة 
 ١٧٬٩٥٣ ١١٬١٨٩ ٥٦٣ ١٬١٧٢ ٥٬٠٢٩  ديسمبر ٣١

      
   صافي القيمة الدفترية

 ٣٦ ٩١٠ ٨٬٦١٩  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 

١٢٬٣٧١ ٢٬٨٠٦ 
  

 أثاث وتجهيزات  
 معدات 
 سيارات  مكتبية

أجهزة وبرامج الحاسب  
 اآللي 

 المجموع 
٢٠١٩  
  التكلفة:

  
  

 

 ٢١٬٧٣٦ ١١٬٩٤٤ ٥٩٩ ١٬٦٨٨ ٧٬٥٠٥  يناير ١
 ٤٬٢٤٨ ٥٧٤ - ٩١ ٣٬٥٨٣  إضافات

 ٢٥٬٩٨٤ ١٢٬٥١٨ ٥٩٩ ١٬٧٧٩ ١١٬٠٨٨  ديسمبر ٣١
 

      االستهالك المتراكم:
 

 
 ١١٬٧٦٠ ٧٬٦٩٨ ٣٣٨ ٦٨٥ ٣٬٠٣٩  يناير ١

 ٢٬٩٥٦ ١٬٧٧٩ ١١١ ٢٣٢ ٨٣٤  المخصص للسنة 
 ١٤٬٧١٦ ٩٬٤٧٧ ٤٤٩ ٩١٧ ٣٬٨٧٣  ديسمبر ٣١

      
   صافي القيمة الدفترية

 ١٥٠ ٨٦٢ ٧٬٢١٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 

١١٬٢٦٨ ٣٬٠٤١ 
 
 



 

٣٥  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  المالية (تتمة)إيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  موجودات غير ملموسة   ١٢
 

  تشمل هذه الموجودات رسوم تراخيص برمجيات وتكاليف التطوير األخرى ذات الصلة.

 المجموع أعمال رأسمالية قيد التنفيذ برمجيات   
٢٠٢٠  
  التكلفة:

 
 

 

 ٣٦٬٩٦٠ ٣٬٦٨١ ٣٣٬٢٧٩  يناير ١
 ٤٬٨٨٣ ٢٬٢٩١ ٢٬٥٩٢  إضافات
)٥٬١١٣( ٥٬١١٣   تحويالت  - 

 ٤١٬٨٤٣ ٨٥٩ ٤٠٬٩٨٤  ديسمبر ٣١
 

      اإلطفاء المتراكم:
 ٩٩٧ - ٩٩٧  يناير ١

 ٢٬٧٣٣ - ٢٬٧٣٣  للسنة  خصصالم 
 ٣٬٧٣٠ - ٣٬٧٣٠  ديسمبر ٣١

    

   صافي القيمة الدفترية
 ٣٨٬١١٣ ٨٥٩ ٣٧٬٢٥٤  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 المجموع  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ برمجيات    
٢٠١٩  
  التكلفة:

 
 

 

  ٢٠٬٢١١   ٢٠٬٢١١  -  يناير ١
  ١٦٬٧٤٩   ١٦٬٧٤٩      -   إضافات
)٣٣٬٢٧٩(   ٣٣٬٢٧٩    تحويالت   -     

  ٣٦٬٩٦٠   ٣٬٦٨١   ٣٣٬٢٧٩   ديسمبر ٣١
 

      اإلطفاء المتراكم:
  ٩٩٧      -   ٩٩٧   للسنة  خصصالم 
  ٩٩٧      -   ٩٩٧   ديسمبر ٣١

    

   صافي القيمة الدفترية
  ٣٥٬٩٦٣   ٣٬٦٨١   ٣٢٬٢٨٢   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 
 

  وديعة نظامية  ١٣
 

مليون لایر سعودي لدى  ٢٠٪ من رأس مالها بمبلغ ١٠، يجب على الشركة أن تحتفظ بوديعة ال تقل عن سامامن اللوائح التنفيذية الصادرة عن  ٥٨طبقا للمادة 
. يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى بنك ذي سمعة جيدة، وهو طرف ذو عالقة. وال يمكن للشركة سحب هذه الوديعة دون موافقة سامابنك تم اختياره من قبل 

  .ساماحقة لهذه الوديعة الى . تسدد العمولة المستساما
 

، فإن الشركة افصحت عن عمولة مستحقة على وديعة نظامية كأصل والتزام في هذه ٢٠١٦مارس  ١طبقا للتعميم الصادر في ساما وفقا للتعليمات الواردة من 
   القوائم المالية.

 
  مبالغ لحملة الوثائق مستحقة الدفع   ١٤
 

٪ ١٤. يتكون رصيد واحد من حملة وثائق التأمين من محددين مستحقة الدفع المطالبات والفائض مستحق الدفع لحملة وثائق التأمينتمثل المبالغ لحملة الوثائق 
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١٪) من الرصيد القائم كما في  ٨١: ٢٠١٩(
 

  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  ١٥
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠  إيضاح 
    

 ١٨٬٨٧٨ ٢٢٬٨١٠   الدفع  مصاريف مستحقة
 ١٢٬٠٧٧ ١٣٬٨٥٩  ١-١٥   منافع نهاية الخدمة للموظفين

 ٢٬٠٧٤ ١٠٬٢٥٨   ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع 
 ١٬٨٠٠ ٥٬٥٤٦   مخصص ضريبة استقطاع إعادة التأمين

 ١٢٬٥٦٥ ٥٬١٤٥    ذمم دائنة إلى مرائب وورش
 ٦١٦ ٣٬٢١٧   رسوم إشراف ساما 

 ١٬٥١٢ ٢٬٤٧٧   الدفع  عمولة مستحقة
 ٣٬٩٠٠ ٥٬٣٨٧   مطلوبات أخرى 

  ٦٬٦٩٩٦  ٥٣٬٤٢٢ 
 



 

٣٦  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  (تتمة) مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  ١٥

  منافع نهاية الخدمة للموظفين  ١-١٥

خدمة بموجب الخطة على  تدير الشركة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ المسددة عند نهاية ال
نهاية خدماتهم، كما هو موضح في نظام العمل في المملكة العربية السعودية.  أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ  

  إن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استيفاء التزامات سداد المنافع عند استحقاقها عند انتهاء الخدمة. 

  المنافع المحددة  اتحركة التزام  ٢-١٥
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
   

 ٩٬٦٨٤ ١٢٬٠٧٧  االفتتاحيالرصيد 
 ٢٬٢٥٤ ٢٬٨٩١   المحمل إلى قائمة الدخل خصصالم 
 ٩٢٧ ٢٣٨  المحمل إلى قائمة الدخل الشامل اآلخر  خصصالم 

)١٬٣٤٧(  دفع المنافع خالل السنة  )٧٨٨(  
 ١٢٬٠٧٧ ١٣٬٨٥٩  الرصيد الختامي

  تسوية القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة  ٣-١٥
 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
   

 ٩٬٦٨٤ ١٢٬٠٧٧  الرصيد االفتتاحي
 ١٬٨٩٦ ٢٬٥٣٨  تكاليف الخدمة الحالية

 ٣٥٨ ٣٥٣  تكاليف مالية
 ٩٢٧ ٢٣٨  الخسارة االكتوارية من تعديالت خبرة 

)١٬٣٤٧(  دفع المنافع خالل السنة  )٧٨٨(  
 ١٢٬٠٧٧ ١٣٬٨٥٩  الرصيد الختامي

  االفتراضات االكتوارية الرئيسية  ٤-١٥
 

  المجموعة التالية من االفتراضات االكتوارية الهامة من قبل الشركة لتقييم التزام منافع الموظفين المحددة:تم استخدام 
 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
   

٪٢٫٣٩   معدل الخصم  ٣٫١٠٪  
٪٢٫٣٩  المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار   ٣٫١٠٪  

 
  تحليل الحساسية  ٥-١٥

 
التزامات المنافع المحددة التأثير على    
 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

  معدل الخصم
)٥٦١(  ٪٠٫٥زيادة بنسبة  -  )٦٧٤(  
 ٧٤٦ ٦١٣  ٪٠٫٥نقص بنسبة  -

    المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار 
 ٧٣٩ ٦١٠  ٪٠٫٥زيادة بنسبة  -
)٥٦٤(  ٪٠٫٥نقص بنسبة  -  )٦٧٤(  

 
أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد تكون التغيرات في  يستند تحليل الحساسية إلى التغير في 

لحالية اللتزام المنافع  بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسية التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريقة (القيمة ا 
  .للموظفين  حددة التي تحسب بطريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقرير) قد تم تطبيقها عند حساب منافع نهاية الخدمةالم 
 

  سنوات). ٣٫٥١: ٢٠١٩سنوات ( ٨٫٣إن متوسط فترة التزام خطة المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير هو 
   



 

٣٧  

   الشركة الوطنية للتأمين
  مساهمة سعودية) (شركة 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

  
  (تتمة)مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى   ١٥
 

  تحليل االستحقاق (غير مخصوم)  ٦-١٥
 

 أقل من سنة واحدة  
 -بين سنة واحدة 

سنوات ٥ - ٢بين  سنتين  
أكثر من خمس 

 المجموع سنوات
      

 ١٧٬٣٧٢ ١١٬٣٣٠ ١٬٨١٠ ١٬٤٤١ ٢٬٧٩١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ١٦٬١٨٧ ١٠٬٦٤٠ ٢٬٢٦٧ ٨٢٣ ٢٬٤٥٧  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

      
 

  ومدراء أطراف ثالثةمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء مبالغ مستحقة ل  ١٦
 

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
    

 ٥٠٬١٧٨ ٧٨٬٦٧٦   معيدو التأمين
 ٢٤٬٩٠٨ ٢٦٬٤٧٧    الوكالء والوسطاء

 ١٬٨١٣ ٥٤٢   مدراء أطراف ثالثة
  ٧٦٬٨٩٩ ١٠٥٬٦٩٥ 

 

  جدول تطّور المطالبات   ١٧

سنوات الحوادث  كل سنة من يعكس الجدول أدناه، المطالبات المتراكمة المتكبدة والتي تتضمن المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها ل
الشركة على تقدير القيمة    المتعاقبة بتاريخ كل قائمة مركز مالي بما في ذلك المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه. إن تطور مطلوبات التأمين يعتبر وسيلة لقياس قدرة

  النهائية للمطالبات. 

اجهة التطورات السلبية للمطالبات المستقبلية. إن تقديرات المطالبات المتكبدة وغير تسعى الشركة إلى االحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق بعمليات التأمين وذلك لمو
  فصاعًدا التي لم يتم وضع خبرة المطالبة الخاصة بها بشكل كامل.  ٢٠١٥المبلغ عنها تتعلق بالتزام المطالبات عن السنوات التي تبدأ من سنة 

  ادث التي تمتد لعدد من السنوات المالية.التحليل الثالثي للمطالبات هو نتيجة سنوات من الحو
 

 المجموع  ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥  سنة وقوع الحادث 
        

  ٤٤٦٬٩٣٨ ٤٣١٬٨٧٢ ٢١٧٬٧٦٤ ١٨٨٬٠٦٥ ١٧٩٬١٧٧ ١٤٤٬٥٤٧  في نهاية سنة الحادث 

  - ٩٤٧٬٤٥٥ ٣١٢٬٤٤٩ ٢٤٩٬٦٩٠ ٢٥٥٬٠٩٤ ٢١٠٬٠٢٤  بعد سنة واحدة 

  - - ٣٢٧٬٣٨٢ ٣٥٩٬٣٢٩ ٢٦٣٬٤٨٨ ٢١٦٬٢٢٠  بعد سنتين

-    ٣٦٣٬٥٥٤   ٢٦٤٬٤٠٥ ٢٢٠٬٢٣٠  بعد ثالث سنوات   - -  

-      ٢٦٥٬٩٤١   ٢٢١٬٤٨٠  بعد أربع سنوات    - - -  

-      ٢٢٣٬٨٣٢  بعد خمس سنوات      -     -  - -  

 ٢٬٥٧٥٬١٠٢ ٤٤٦٬٩٣٨ ٩٤٧٬٤٥٥ ٣٢٧٬٣٨٢ ٣٦٣٬٥٥٤ ٢٦٥٬٩٤١ ٢٢٣٬٨٣٢  المطالبات النهائية المدفوعة (مقدرة)

)٢٢١٬٨٤١(  مطالبات مدفوعة متراكمة   )٢٦٥٬٢٥٩(  )٢٦٠٬٥٥٦(  )٣١٩٬٨٥٥(  )٥٢٢٬٠٦٤(  )٢٤٢٬٨٤٥(  )١٬٨٣٢٬٤٢٠(  
 ٧٤٢٬٦٨٢ ٢٠٤٬٠٩٣ ٤٢٥٬٣٩١ ٧٬٥٢٧ ١٠٢٬٩٩٨ ٦٨٢ ١٬٩٩١ 

-     ٢٠١٥مطلوبات بالنسبة للسنوات قبل      -     -     -     -     -  ٧٥٧ 
        

المطالبات القائمة متكبدة وغير مبلغ عنها إجمالي 
 ٧٤٣٬٤٣٩        ٢٠٢٠لسنة 

إجمالي المطالبات القائمة متكبدة وغير مبلغ عنها 
 ٧١٢٬٦٠٢        ٢٠١٩لسنة 

        

 

 

 



 

٣٨  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

      (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

  القيم العادلة لألدوات المالية   ١٨
 

القياس. ويستند قياس القيمة العادلة  القيمة العادلة هي السعر الذي قد يستلم مقابل بيع أصل أو دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين مشاركي السوق بتاريخ 
  على افتراض بأن العملية تتم إما: 

 
  في السوق الرئيسي المتاح لألصل أو االلتزام؛ أو -
  في ظل غياب سوق رئيسي، في أكثر األسواق منفعة لألصل أو االلتزام.  -

  قيمها الدفترية المدرجة في هذه القوائم المالية. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية في قوائم المركز المالي بشكل كبير عن 

  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

  تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
 

  التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.   مماثلةألداة مالية مشابهة أو  في أسواق نشطة  متداولة: هي أسعار ١المستوى 
 

في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة  تداولة: األسعار الم٢المستوى 
  للمالحظة في السوق. 

 
استناداً إلى طريقة   ٣ن مدخالتها الهامة على بيانات يمكن رصدها في السوق. تتحقق الشركة من القيم العادلة من المستوى : طرق تقييم ال تستند أي م٣المستوى 

 ٢والمستوى  ١ تقييم تستمد بشكل أساسي من صافي قيمة الموجودات للشركة المستثمر فيها المعنية في نهاية السنة. لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى
  خالل السنة.  ٣توى والمس

 
  :٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ي المقاسة بالقيمة العادلة فيوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية 

 
 القيمة العادلة   

١المستوى  المجموع  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ ٢المستوى   ٣المستوى    
     

  العادلة موجودات مالية مقاسة بالقيمة 
 

 - - ١٦٬٢٥٠ ١٦٬٢٥٠   حقوق الملكية
 ٣٩٬٧١٥ - - ٣٩٬٧١٥  صناديق االستثمار 

 - - ٢٨٬٤١٩ ٢٨٬٤١٩  صكوك
 ٧٧٬٦٤٥ - - ٧٧٬٦٤٥  استثمارات أخرى 

 ١١٧٬٣٦٠ - ٤٤٬٦٦٩ ١٦٢٬٠٢٩ 
 

 القيمة العادلة   
١المستوى  المجموع   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ ٢المستوى   ٣المستوى    

     
  مالية مقاسة بالقيمة العادلةموجودات 

 
 - - ٣٬٢٣٠ ٣٬٢٣٠   حقوق الملكية

 ٣٩٬٣٤٢ - - ٣٩٬٣٤٢  صناديق االستثمار 
 - - ٣٠٬٠٢٥ ٣٠٬٠٢٥  صكوك

 ٣٨٬٠٤٨ - - ٣٨٬٠٤٨  استثمارات أخرى 

 ٧٧٬٣٩٠ - ٣٣٬٢٥٥ ١١٠٬٦٤٥ 
 

) تقرير مدير الصندوق على أساس صافي قيمة الموجودات  ٣استثمارات المستوى (تتضمن المدخالت الجوهرية التي ال يمكن مالحظتها والمستخدمة في تقييم 
  واالقتراضات. بخصوص المعدالت لالستثمارات األخرى والذي يتم تأكيد بواسطة مدير المحفظة المشاركة. 

  
    سعودي) بالتكلفة ألنه ال يمكن قياس قيمته العادلة بشكل موثوق. مليون لایر  ١٫٩: ٢٠١٩مليون لایر سعودي (  ١٫٩يتم إدراج االستثمار المتاح للبيع بمبلغ 

   



 

٣٩  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

  
  المكتتبة   التأمين إجمالي أقساط   ١٩

 
   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
   شركات  

  المجموع أفراد كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة جداً   الفئات
       

 ٢٩٧٬٥٦٥ ٥٬٣٠٥ ١٢٩٬٤٤٥ ١١٠٬٣٢٧ ٤٦٬١٩١ ٦٬٢٩٧  الممتلكات والحوادث 
 ٤٢٧٬٨٢٦ ٦٣٬٧٦٩ ٢١٤٬٠٠٥ ٦٦٬١٥٨ ٧٣٬٧٥٢ ١٠٬١٤٢  سيارات 
 ٦٠٬٤٩٠ - ٤٩٬٤٨٩ ٨٬١٨٧ ٢٬٦٧٥ ١٣٩  واالدخار (التأمين على الحياة) الحماية 
 ٧٨٥٬٨٨١ ٦٩٬٠٧٤ ٣٩٢٬٩٣٩ ١٨٤٬٦٧٢ ١٢٢٬٦١٨ ١٦٬٥٧٨  المجموع 

 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
   شركات  

 متوسطة صغيرة صغيرة جداً   الفئات 
 

  المجموع أفراد  كبيرة
       

 ٢٧١٬٩٨٦ ٥٬٩٩١ ١٠٠٬٧١٤ ١١٢٬٦٥٣ ٣٨٬١٠٢ ١٤٬٥٢٦  الممتلكات والحوادث 
 ٣٩٠٬٢٠٧ ٢٢٬٢٩٠ ١٩٦٬٦٥٢ ٩٧٬٥٢٧ ٦٠٬٧٣١ ١٣٬٠٠٧  سيارات 

 ٧٢٬٨٥١ - ٥٩٬٤٤٢ ١٠٬٠٣٠ ٢٬٢٤٢ ١٬١٣٧  الحماية واالدخار (التأمين على الحياة) 
 ٧٣٥٬٠٤٤ ٢٨٬٢٨١ ٣٥٦٬٨٠٨ ٢٢٠٬٢١٠ ١٠١٬٠٧٥ ٢٨٬٦٧٠  المجموع 

 
   التشغيليةالقطاعات   ٢٠
 

("مجلس اإلدارة") كصانع يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة  
   القرار التشغيلي الرئيسي من أجل توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.

 
رة بطريقة متسقة مع  المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية المسجلة إلى مجلس اإلدا تتم 

  تلك الواردة في قائمة الدخل. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية. 
 

   .٢٠١٩ديسمبر  ٣١على أساس التقسيم أو أساس القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ ال يوجد تغييرات 
 

ً مواألقساط المدينة واالستثمارات والمطلوب من معيدي التأمين والمصاريف المدفوعة والودائع قصيرة األجل ال تشمل الموجودات القطاعية النقد وما يماثله    قدما
معدات والموجودات غير الملموسة والوديعة النظامية واإليرادات المستحقة على الوديعة النظامية. وبالتالي، يتم تضمينها في والموجودات األخرى والممتلكات وال

مطلوب إلى معيدي الموجودات غير المخصصة. ال تشمل المطلوبات القطاعية المبالغ لحملة الوثائق مستحقة الدفع والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى وال 
وفائض توزيع دائن والزكاة وضريبة الدخل وإيرادات مستحقة على الوديعة النظامية. وبالتالي، يتم تضمينها في ومدراء أطراف ثالثة التأمين والوكالء والوسطاء 
  المطلوبات غير المخصصة.

 
لتشغيل في القطاعات ذات الصلة، ويتم مراقبتها على أساس  رئيس قسم ا  -ال يتم رفع تقارير عن هذه الموجودات والمطلوبات غير المخصصة إلى صانع القرار 

  مركزي. 
 

  ألغراض تقرير اإلدارة، تنقسم الشركة إلى وحدات أعمال على أساس منتجات وخدمات تقدمها الشركة. 
 

 ٣١و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الشركة كما في إن المعلومات المتعلقة بالقطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المفصح عنها لمجموع موجودات ومطلوبات 
  ومجموع إيراداتها ومصاريفها وصافي دخلها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ مبينة كما يلي: ٢٠١٩ديسمبر 



 

٤٠  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ بآالف 

  القطاعات التشغيلية (تتمة)  ٢٠
 

 

  
 البحري 

 
 ممتلكات 

 
 الهندسي  سيارات 

الحوادث  
 والمسؤولية 

 الضمان  
 الممتد 

 
التأمين على  

 الحياة 

 
  المجموع

         ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  
 

 
  اإليرادات 

 ٧٨٥٬٨٨١ ٦٠٬٤٩٠ ٢٣٬٢٤٣ ٤٨٬٨٠٧ ٥٩٬٠١١ ٤٢٧٬٨٢٦ ١٢٣٬٢٨٢ ٤٣٬٢٢٢  المكتتبة   التأمين إجمالي أقساط 
 (٣٠٨٬١٥٩)  (٣٩٬٥٧٤) (٢٣٬٢٤٣) (٤٠٬٤٦٧) (٥٤٬٨١٥) (٦٬١٦٤) (١١٢٬٠٨٣) (٣١٬٨١٣)   أقساط إعادة تأمين مسندة 
 (١٤٬٧٤٢)  - - (١٨٠) (١٬٤٢٥) (٦٬٩١٥) (٢٬٨٨٧) (٣٬٣٣٥)  مصاريف فائض الخسارة 

 ٤٦٢٬٩٨٠ ٢٠٬٩١٦ - ٨٬١٦٠ ٢٬٧٧١ ٤١٤٬٧٤٧ ٨٬٣١٢ ٨٬٠٧٤  المكتتبة أقساط التأمين  صافي 
  غير المكتسبة،  أقساط التأمين   التغيرات في

  بالصافي
 

٦٦٠ (٤٦٢) (٤٣٬٤٠٢) (٢٥٨) ٦٥٧ 
 

- (٢٬٥١٣)  (٤٥٬٣١٨) 
 ٤١٧٬٦٦٢ ١٨٬٤٠٣ - ٨٬٨٢٠ ٢٬٣٠٩ ٣٧١٬٣٤٥ ٨٬٠٥٤ ٨٬٧٣١  المكتسبة أقساط التأمين  صافي 

 ٥٥٬٥١٦ ٤٬٦٥٤ ٢٬٦٥٤ ٦٬٦٢٠ ١١٬٥٤٩ ١٬٢٨٠ ١٩٬٣٥٧ ٩٬٤٠٢   عموالت إعادة التأمين
 ١٩٠ ١٠  - ٢٨ ١١ ٤١ ٢٠ ٨٠  إيرادات االكتتاب األخرى 

 ٤٧٣٬٣٦٨ ٢٣٬٠٦٧ ٢٬٦٥٤ ١٥٬٤٦٨ ١٣٬٨٦٩ ٣٧٢٬٦٦٦ ٢٧٬٤٣١ ١٨٬٢١٣  مجموع اإليرادات 
 

          تكلفة ومصاريف 
  إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل  

 ٣٤٤٬١٥٤ ٥٧٬٤٧٢ ٤٬٦٢٧ ٦٬٢٣٣ ٧٬٦٤٠ ٢٤٧٬٩٧٢ ٨٬٦١٤ ١١٬٥٩٦  الخسارة 
 (٨٦٬٩٩٨)  (٤٧٬٣٣٧) (٤٬٦٢٧) (٤٬٩٩٩) (٧٬٠٠٥) (٦٬٤١٠) (٨٬٠٢٢) (٨٬٥٩٨)  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 ٢٥٧٬١٥٦ ١٠٬١٣٥  - ١٬٢٣٤ ٦٣٥ ٢٤١٬٥٦٢ ٥٩٢ ٢٬٩٩٨  صافي المطالبات المدفوعة
 ٣٬٢٨٩ ٤٥٣  - (١٦٦) ٢٩٧ (٧٨) ٤٬٠٩٨ (١٬٣١٥)  التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي

   التغيرات في مطالبات متكبدة غير
 ٣٬٥٤٠ (٦٥)  - (٤١٣) ٦ ٤٬٣٧٦ ١٩ (٣٨٣)  مبلغ عنها، بالصافي

 ٢٦٣٬٩٨٥ ١٠٬٥٢٣  - ٦٥٥ ٩٣٨ ٢٤٥٬٨٦٠ ٤٬٧٠٩ ١٬٣٠٠  صافي المطالبات المتكبدة 
         

 ٢٬١٢١  -  -  - - ٢٬١٢١ - -  أقساط التأميناحتياطي عجز 
 (١٩٦)     (١٩٦)     احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية

 (٣٦٠)  (١٣٥)  - ٨٣ ٣١٧ (١٬٢٤٤) ٤٢١ ١٩٨  موزع خسارة غير تعديل مصاريف 
 ٦٠٬٥٧٦ ٧٬٣٨١ ١٬٩١٧ ٣٬٩٩٠ ٦٬١٤٨ ٢٥٬١٥١ ١٠٬٨٠٩ ٥٬١٨٠  تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 ١٠٬٩٧٨ ٣٣٤ ٢٨٨ ٦٦٠ ١٬٠٧٦ ٥٬٨٦٩ ١٬٩٩٦ ٧٥٥  مصاريف اكتتاب أخرى 
 ٣٣٧٬١٠٤ ١٨٬١٠٣ ٢٬٢٠٥ ٥٬٣٨٨ ٨٬٢٨٣ ٢٧٧٬٧٥٧ ١٧٬٩٣٥ ٧٬٤٣٣  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

        
 ١٣٦٬٢٦٤ ٤٬٩٦٤ ٤٤٩ ١٠٬٠٨٠ ٥٬٥٨٦ ٩٤٬٩٠٩ ٩٬٤٩٦ ١٠٬٧٨٠   صافي دخل االكتتاب 

         
   (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى

  
        

  مخصص االنخفاض في قيمة أقساط التأمين
المشكوك في تحصيلها ومعيدي التأمين  

  والذمم المدينة  
  األخرى   

       

 (١٠٬٣٩٨) 
 (١١٩٬٤٥٣)          مصاريف عمومية وإدارية 

 ٢٬٥٨٨         إيرادات عموالت على الودائع 
 ١٢٨         إيرادات عموالت على الودائع قصيرة األجل 

 ١٬٣٨٤         ربح غير محقق من استثمارات 
 ٧٬١٧٩         إيرادات أخرى 

مجموع المصاريف التشغيلية األخرى،  
  بالصافي

       
 (١١٨٬٥٧٢) 

 ١٧٬٦٩٢         صافي الدخل للسنة قبل التوزيع 
  (٢٬٤٦٨)          حملة الوثائقصافي الدخل العائد إلى 

المساهمين، قبل   العائد إلى صافي الدخل للسنة
  وضريبة الدخل  الزكاة

       
١٥٬٢٢٤ 

 (٥٬٧٦٨)          الزكاة
 (١٬٦١٨)          ضريبة الدخل 

 ٧٬٨٣٨       صافي الدخل للسنة العائد إلى المساهمين 
         



 

٤١  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

  القطاعات التشغيلية (تتمة)  ٢٠
 

 
 

 البحري 
 

 ممتلكات
 

 الهندسي  سيارات 
الحوادث  

 والمسؤولية 
 الضمان  

 الممتد

 
التأمين على 

 الحياة

 
  المجموع

          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
         

          اإليرادات 
 ٧٣٥٬٠٤٤ ٧٢٬٨٥١ ٢٢٬٢٥٣ ٣٢٬١٢١ ٥٤٬٣٣٤ ٣٩٠٬٢٠٧ ١٠٦٬٨٦٨ ٥٦٬٤١٠   المكتتبة أقساط التأمينإجمالي 
 (٣٠٦٬٥٩٥) (٦٢٬٢٨٨) (٢٢٬٢٥٣) (٢٢٬٨٢١) (٥٠٬٧٤٠) (٩٬٧٦٤) (٩٥٬٣١٠) (٤٣٬٤١٩)  إعادة تأمين مسندة أقساط  

 (١٢٬٧٤٣) (١١٩) - (٣٠٠) (١٬٠٠٠) (٥٬٤٢٥) (٣٬٦٠٩) (٢٬٢٩٠)  مصاريف فائض الخسارة 
 ٤١٥٬٧٠٦ ١٠٬٤٤٤ - ٩٬٠٠٠ ٢٬٥٩٤ ٣٧٥٬٠١٨ ٧٬٩٤٩ ١٠٬٧٠١  المكتتبة أقساط التأمينصافي 

  غير المكتسبة، أقساط التأمينالتغير في 
  بالصافي

 
(٦٨٧) (٣١٩) (٣٬٣٣٣) (٤٣٣) (٧٦٠) - (٩٦) (٥٬٦٢٨) 

 ٤١٠٬٠٧٨ ١٠٬٣٤٨ - ٨٬٢٤٠ ٢٬١٦١ ٣٧١٬٦٨٥ ٧٬٦٣٠ ١٠٬٠١٤  المكتسبة  أقساط التأمينصافي 
 ٧٦٬٠٣٩ ١٨٬٠٥٨ ١٠٬٤٦٩ ٥٬٨٣٢ ٩٬٨٧٧ ٢٬٩٠٦ ١٩٬٠٣٨ ٩٬٨٥٩  عموالت إعادة التأمين

 ٣١٩ ١٠ - ٢٩ ٢٥ ١٠٠ ٧١ ٨٤  إيرادات االكتتاب األخرى 
 ٤٨٦٬٤٣٦ ٢٨٬٤١٦ ١٠٬٤٦٩ ١٤٬١٠١ ١٢٬٠٦٣ ٣٧٤٬٦٩١ ٢٦٬٧٣٩ ١٩٬٩٥٧  مجموع اإليرادات 

         
          تكلفة ومصاريف 

  إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل  
 ٥٤١٬٢٠٨ ٤٢٬٧٠٠ ٥٬٣٨٤ ٣٬٦٠٠ ١٣٬٣٠٦ ٣١٥٬١٩١ ٢٦٬٠٢٣ ١٣٥٬٠٠٤  الخسارة   

 (٢٢٩٬٠٧٠) (٣٥٬٥٣٢) (٥٬٣٨٤) (٢٬٨٥١) (١٢٬٤٣٨) (١٧٬١٤٨) (٢٣٬٧٥٧) (١٣١٬٩٦٠)  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 ٣١٢٬١٣٨ ٧٬١٦٨ - ٧٤٩ ٨٦٨ ٢٩٨٬٠٤٣ ٢٬٢٦٦ ٣٬٠٤٤  صافي المطالبات المدفوعة 

 (٥٬٩٩٣) ٥٣ - ١٬١٢٨ ١٬٨٦٨ (١١٬٣٥٨) ٣٩١ ١٬٩٢٥  التغيرات في المطالبات القائمة
مبلغ عنها،   التغيرات في مطالبات متكبدة غير

 ٩٬٩٥٥ (٥٢٤) - (٢٩١) (٤٩٦) ١٢٬٤٧٦ ٧١ (١٬٢٨١)  بالصافي
 ٣١٦٬١٠٠ ٦٬٦٩٧ - ١٬٥٨٦ ٢٬٢٤٠ ٢٩٩٬١٦١ ٢٬٧٢٨ ٣٬٦٨٨  صافي المطالبات المتكبدة

 (١٢٬٣٧٦) - - - (٨١٩) (٩٬٨٢٠) (١٬٧٢١) (١٦)  أقساط التأميناحتياطي عجز 
 ١٤ - - - ١٤ - - -  احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية
 ١٬٥٠٧ (٢٥٢) - ١٤٣ (٩٨) ٢٬٤٦٧ (١١٧) (٦٣٦)  ة مصاريف تعديل خسارة غير موزع

 ٦٥٬٠١٥ ٩٬٤١٧ ٨٬٦٤٥ ٣٬٢٣٠ ٥٬٣٩٣ ٢٣٬١٠١ ٩٬٤١٥ ٥٬٨١٤  تكاليف اقتناء وثائق التأمين
 ٢٬٧٣٥ ١٠٥ ٣٠٤ ٢٦٣ ٥٧٩ ٦٩ ٨٩٠ ٥٢٥  مصاريف اكتتاب أخرى 

 ٣٧٢٬٩٩٥ ١٥٬٩٦٧ ٨٬٩٤٩ ٥٬٢٢٢ ٧٬٣٠٩ ٣١٤٬٩٧٨ ١١٬١٩٥ ٩٬٣٧٥  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
        

 ١١٣٬٤٤١ ١٢٬٤٤٩ ١٬٥٢٠ ٨٬٨٧٩ ٤٬٧٥٤ ٥٩٬٧١٣ ١٥٬٥٤٤ ١٠٬٥٨٢   صافي دخل االكتتاب
         

          (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى 
  أقساط التأمينمخصص االنخفاض في قيمة 

المشكوك في تحصيلها ومعيدي التأمين  
  والذمم المدينة األخرى 

       

(٧٬٤٧٣) 
 (١٠٧٬٥٩٤)         مصاريف عمومية وإدارية 

 ٧٬٤١١         إيرادات عموالت على الودائع 
 ٥٬٣٥٧         ربح غير محقق من استثمارات 

 ١٥٬١٥٣         إيرادات أخرى 
المصاريف التشغيلية األخرى،  مجموع 

  بالصافي
       

(٧٨٬١٤٦) 
 ٢٦٬٢٩٥         صافي الدخل للسنة 

 (٢٬٥١٢)         صافي الدخل العائد إلى حملة الوثائق
قبل   العائد إلى المساهمين، صافي الدخل للسنة

  الزكاة وضريبة الدخل 
       

٢٣٬٧٨٣ 
 (٤٬١٦١)         الزكاة

 (١٬١٨٤)         ضريبة الدخل 
 ١٨٬٤٣٨      صافي الدخل للسنة العائد إلى المساهمين



 

٤٢  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  غير ذلك)(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

  القطاعات التشغيلية (تتمة)  ٢٠
 

 
 

 البحري 
 

 ممتلكات 
 

 سيارات 
 الهندسي 

 
الحوادث  

 والمسؤولية 
 الضمان  

 الممتد 
التأمين على  

  الحياة 
 

 المجموع 
          ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١كما في 

          الموجودات 
  غير  أقساط التأمين حصة معيدي التأمين من 

 ١٢٩٬٣٧١ ٥٬٦٨٤ ٣٨٬٥١٠ ٢٠٬١١٨ ٢١٬١٦٩ ١٬٢٨٧ ٣٣٬٨٧٣ ٨٬٧٣٠  المكتسبة   
  حصة معيدي التأمين من المطالبات  

 ٥٥٩٬٨٣٧ ٦٬١٧٤ ٤١ ١٠٤٬٣٢٢ ٣٨٣٬١١٨ ٢٬٢٩٤ ٥٨٬٤٦٩ ٥٬٤١٩  القائمة  
   حصة معيدي التأمين من مطالبات

 ٥٢٬٨٦٣ ٨٬٧٤٩ - ٨٬١٩٥ ٢٢٬٦٩٤ ٢٬١٨٨ ٨٬٥٩٠ ٢٬٤٤٧  متكبدة وغير مبلغ عنها  
 ٣٢٬٢٩٩ ١٬١٣٦ ٩٬٧٤١ ١٬٩٧٢ ٢٬٨٧٥ ١١٬٨٦٠ ٣٬٦٤١ ١٬٠٧٤  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 ٨٢٠٬٣٥٨         وزعة موجودات غير م
 ١٬٥٩٤٬٧٢٨         مجموع الموجودات 

         
          المطلوبات 

 ٣٢٩٬٦٣٢ ٩٬٥٩٠ ٣٨٬٥١٠ ٢٢٬٢٥٣ ٢٣٬٢٠٧ ١٨٧٬٧٠٩ ٣٧٬٠٨٠ ١١٬٢٨٣  غير مكتسبة  أقساط تأمين
 ٣٠٬٣٨٦ ١٠٦ ١٣٬٤٨٧ ٣٬٤١٧ ٤٬٩٤٩ ٢٠٠ ٦٬٠٩٤ ٢٬١٣٣  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 ٦٤١٬٩٤٨ ٧٬٥٧٠ ٤١ ١٠٥٬٩٢٩ ٣٨٧٬٠٦٧ ٧٠٬٠٢٤ ٦٣٬٨٢٤ ٧٬٤٩٣  مطالبات قائمة
 ١٠١٬٤٩١ ١٠٬٩٣٧ - ١٠٬١٤٤ ٢٣٬٢٩٢ ٤٥٬٤٨٦ ٨٬٨٥٤ ٢٬٧٧٨  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 ١٢٬٩٦٦ - - -  ١٢٬٩٦٦ - -  أقساط التأميناحتياطي عجز 
 ٢٠٣ - - - ٢٠٣ - - -  احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية
 ٤٬٦٥٤ ٢٩٤ - ٥٣٨ ٥٣٢ ٢٬٤١٥ ٥٥٦ ٣١٩  ة مصاريف تعديل خسارة غير موزع

 ٢٠٧٬٦١٦ - - - - - - -  مطلوبات غير موزعة
 ١٬٣٢٨٬٨٩٦          مجموع المطلوبات

         

 
 

 البحري 
 

 ممتلكات
 

 سيارات 
 الهندسي 

 
الحوادث  

 والمسؤولية 
 الضمان  

 الممتد
التأمين على 

  الحياة
 

 المجموع
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

          الموجودات 
  غير   أقساط التأمينحصة معيدي التأمين من 

 ١٠٤٬٩٤٤ ٧٬٠٠٢ ٢٢٬٩٠٥ ١١٬٤٦٦ ٢٠٬١٣١ ٣٬٦٧٠ ٢٥٬٤٧٦ ١٤٬٢٩٤  المكتسبة   
 ٥٣١٬٦٠١ ٧٬٣٠٦ ٣٧ ١١١٬٠٧٣ ٣٩٠٬٨٣٠ ٣٬٣١١ ٩٬٥٢٨ ٩٬٥١٦  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

متكبدة  حصة معيدي التأمين من مطالبات
 ٥٧٬٠٩١ ١٢٬٠٥٧ - ١١٬٧٨٤ ٢٥٬٥٩٩ ١٬٧٢٩ ٢٬٠٦٨ ٣٬٨٥٤  وغير مبلغ عنها

 ٢٣٬٧٧١ ١٬٠٤٥ ٥٬٦٧٨ ١٬٢١٥ ٢٬٨٠٩ ٧٬٨٧٨ ٣٬٠٣٩ ٢٬١٠٧  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
 ٨٤٨٬٢٨٤         وزعة موجودات غير م

 ١٬٥٦٥٬٦٩١         مجموع الموجودات 
         

          المطلوبات 
 ٢٥٩٬٨٨٧ ٨٬٣٩٤ ٢٢٬٩٠٥ ١٤٬٢٦١ ٢١٬٧٠٨ ١٤٦٬٦٩١ ٢٨٬٤٢٥ ١٧٬٥٠٣  غير مكتسبة  أقساط تأمين

 ٢٥٬٣٢٨ ١٬٩٩٢ ٧٬٨٤٥ ١٬٨٨٦ ٤٬٧٢١ ٥٥١ ٤٬٨٢٣ ٣٬٥١٠  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة
 ٦١٠٬٤٢٣ ٨٬٢٤٩ ٣٧ ١١٢٬٨٤٥ ٣٩٤٬٤٨١ ٧١٬١١٩ ١٠٬٧٨٦ ١٢٬٩٠٦  مطالبات قائمة

 ١٠٢٬١٧٩ ١٤٬٣١٠ - ١٤٬١٤٦ ٢٦٬١٩١ ٤٠٬٦٥١ ٢٬٣١٣ ٤٬٥٦٨  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 ١٠٬٨٤٥ - - - - ١٠٬٨٤٥ - -  أقساط التأميناحتياطي عجز 

 ٣٩٩ - - - ٣٩٩ - - -  مخاطر غير منتهية إضافيةاحتياطي 
 ٥٬٠١٤ ٣٦٩ - ٤٨٧ ٢٠٨ ٣٬٥٧٧ ١٥٤ ٢١٩  ة مصاريف تعديل خسارة غير موزع

 ٢٩٣٬٣٤٦         مطلوبات غير موزعة
 ١٬٣٠٧٬٤٢١          مجموع المطلوبات

         
 
   



 

٤٣  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

    معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ٢١
 

   معامالت مع أطراف ذات عالقة  ١-٢١
 

اإلدارة للشركة ومنشآت خاضعة للسيطرة أو الخاضعة للنفوذ الجوهري  تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي 
  من تلك األطراف. 

 
مع  ا بشكل متبادل تجري الشركة، في سياق األعمال االعتيادية، معامالت مع األطراف ذات العالقة. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق عليه

  دارة.ومعتمدة من قِبل مجلس اإلتلك األطراف 
 

  فيما يلي المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المتعلقة: 
 

  طبيعة المعامالت  الطرف ذو العالقة 

 
  للسنة المنتهية في

ديسمبر ٣١   
٢٠٢٠ 

 
   للسنة المنتهية في

ديسمبر ٣١   
٢٠١٩ 

    
 ١٬٦٠١ ١٬٤٥٠  رسوم ومصاريف ذات صلة  أعضاء مجلس إدارة 

 ١١٬٠٠٠ ١١٬٠٤٤  مكافآت ومصاريف ذات صلة  -  اإلدارة العلياموظفي 
 ٦٠٢ ٦٥٢  قروض وسلف - 

المساهمون واألطراف ذات العالقة (ملكية  
 ٦٤٬٢٥٣ ٣٩٬١٨٧  المكتتبة أقساط التأمينإجمالي   -  مشتركة) 

 ١٥٬٦٤٧ ١١٬٦٤٩   المطالبات المدفوعة والمستحقة الدفع - 
 ٢٬٦٥٠ ١٬٨٠١  أقساط اختيارية مسندة - 
 ٥٦٨ ٢٩٥  اختيارية  ستلمةعموالت م - 
 ١٬١٧٧ ٢٩٥  اختيارية  ستلمةمطالبات م - 
 ٦٬٢٣١ ٥٬٦٧٢  مصاريف متكبدة - 
 ٧٬٤١١ ٢٬٥٨٨  إيرادات عموالت على الودائع  - 
 - ٩٠  دخل عموالت خاصة من وديعة قصيرة األجل - 
 
   أرصدة مع أطراف ذات عالقة  ٢-٢١
 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
   

 ٨٬٩١٣ ٦٬٣٧٧  مدينة أقساط التأمين
 ٥٬٨٠٩  ١٬٠٤١  الدفع   مطالبات مستحقة

 ٣٥٤٬٦٧٩ ٨٠٬٣٧٩   نقد وما يماثله مع أحد المساهمين
 - ١٩٢٬٢٥٠  ودائع قصيرة األجل لدى أحد المساهمين

 ٣٩ (١٧٤)  المبالغ المطلوبة (إلى)/ من أحد المساهمين لمعامالت اختيارية   
 ٦٠٢ ٦٢٧   دفعات مقدمة مطلوبة من كبار موظفي اإلدارة

 ١٬١٨٤ ٣٥٩  نب اأج ينضريبة دخل مستحقة من مساهم
 ٢٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠   وديعة نظامية مودعة لدى أحد المساهمين

 ١٬٢٧٥ ١٬٤٦٩  لدى أحد المساهمين إيرادات مستحقة من وديعة نظامية
 ٢٬٨٠٦ ٣٬٣١٢  لكبار موظفي اإلدارة مستحقة الدفع  منافع الموظفين 

 
  الزكاة وضريبة الدخل  ٢٢

 
  مكونات الوعاء الزكوي  ١-٢٢

 
الزكاة وضريبة الدخل هي حقوق المساهمين في المكونات الهامة للوعاء الزكوي للشركة العائدة إلى المساهمين السعوديين والتي تخضع إلى تعديل بموجب نظام 

المملكة العربية السعودية.   بداية السنة وصافي الدخل المعدل وبعض البنود االخرى. تم حساب الوعاء الزكوي استناداً إلى فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بها في
ة وأن الربوط الزكوية التي يتم إصدارها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") قد  تخضع أنظمة الزكاة في المملكة العربية السعودية إلى تفسيرات مختلف

  تختلف عن االقرارات المقدمة من الشركة. 
 
   
 
 



 

٤٤  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  المالية (تتمة)إيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)  ٢٢
 

  مكونات الوعاء الزكوي (تتمة)  ١-٢٢
 

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
    

 ١٧٨٬٣٣٩ ١٩٢٬٢٥٦    حقوق المساهمين في بداية السنة
 ٣٠٬٥٤٢ ٣٧٬٨٨٦   مخصصات في بداية السنة
 ١٩٬٧٧٠ ٢٢٬٠٧٣   صافي الدخل المعدل للسنة 

 (١٤٬٨٨٨) (١٤٬٨٨٨)   وديعة نظامية
 (٣٥٬١٥٩) (٣٧٬٥٨٠)   ، كما عّدلت وموجودات غير ملموسة ممتلكات ومعدات

 ٤٧٦ (٥٬٤٨٨)   أخرى 
 ١٧٩٬٠٨٠ ١٩٤٬٢٥٩   الوعاء الزكوي التقريبي

 
  مخصص الزكاة وضريبة الدخل  ٢-٢٢
 

 المجموع ضريبة الدخل الزكاة 

    

 ٥٬٨٥٣ ١٬١٨٤ ٤٬٦٦٩  ٢٠٢٠يناير  ١

 ٦٬٤٥٢ ١٬٤٥٣ ٤٬٩٩٩  مخصص للسنة الحالية 

 ٩٣٤ ١٦٥ ٧٦٩  تعديل يتعلق بسنة سابقة

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

 ٦٬٦٠٤ ١٬٤٩١ ٥٬١١٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 

 المجموع ضريبة الدخل الزكاة 

    

 ٧٬٣٠٥ ٢٬٠٢٠ ٥٬٢٨٥  ٢٠١٩يناير  ١

 ٥٬٣٤٥ ١٬١٨٤ ٤٬١٦١  مخصص للسنة الحالية 

 (١٧٨) (١٨٥) ٧  تعديل آخر  

 (٦٬٦١٩) (١٬٨٣٥) (٤٬٧٨٤)  مدفوعات خالل السنة 

 ٥٬٨٥٣ ١٬١٨٤ ٤٬٦٦٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 

  المساهمين السعوديين.من الوعاء الزكوي التقريبي وصافي الدخل المعدل العائد إلى  ٪٢٬٥تستحق الزكاة بواقع 
 

اهمين األجانب ٢٠يتم دفع مخصـص ـضريبة الدخل بنـسبة  ا مخصـصـات حـصة المـس اهمين األجانب في الـشركة، ناقصـً ٪ من صـافي الدخل المعّدل العائد إلى المـس
م اـسترداد ـضريبة الدخل المدفوعة من المـساهمين يتفي الخـسائر الُمرّحلة من الـسنة الـسابقة المحـسوبة وفقًا لإلرـشادات المنـصوص عليها في أنظمة ـضريبة الدخل.  

  األجانب.
 

  فيما يلي نسبة المساهمة الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل:
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    
  ٪ ٪ 

 ٧٤٫٤٤ ٧٤٫٤٤   الزكاة
 ٢٥٫٥٦ ٢٥٫٥٦   ضريبة الدخل

  
 
 
 
 
 
 
 

   



 

٤٥  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)   ٢٢
 

  وضع الربوط  ٣-٢٢
 

   .٢٠١٩قدمت الشركة إقراراتها الضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") منذ بداية تأسيسها وحتى سنة 
   

  ، باستثناء ربط ضريبة االستقطاع كما هو موضح أدناه.٢٠١٨ديسمبر  ٣١تم االنتهاء من وضع الشركة الضريبي والزكوي حتى السنة المنتهية في 
    

وات. تسلمت الشركة الربط النهائي  سن ٥كامالً حيث لم يتم استالم أي استفسارات من الهيئة وانتهت المهلة القانونية البالغة  ٢٠١٣يعتبر اإلقرار الضريبي لسنة 
  ألف لایر سعودي. قبلت اإلدارة هذا الربط ودفعت هذا المبلغ في السنة الحالية.  ١٧٥للزكاة وضريبة الدخل مع التزام ضريبي وزكوي إضافي بمبلغ  ٢٠١٨لسنة 

 
ألف   ٩٣٤. أدى الربط إلى زيادة التزام الضريبة والزكاة بمبلغ ٢٠١٧حتى  ٢٠١٤خالل السنة، تسلمت الشركة الربط النهائي للزكاة وضريبة الدخل للسنوات من 

  لایر سعودي. قبلت اإلدارة هذا الربط ودفعت هذا المبلغ في السنة الحالية. 
 

رامات،  حيث فرضت الهيئة ضرائب إضافية، متضمنة غ ٢٠١٩خالل سنة  ٢٠١٨باإلضافة إلى ما سبق، تسلمت الشركة ربط اللتزام ضريبة االستقطاع لسنة 
لهيئة  مليون لایر سعودي. تعتقد اإلدارة أن الربط المقدم ليس له أسس موضوعية وتم االعتراض عليه. تم رفض االستئناف األولي للشركة من قبل ا  ١١٫٣٧بمبلغ 

اللجنة ذات الصلة لمناقشة اعتراض الشركة. تعتقد  العامة وتم تصعيده إلى البوابة اإللكترونية لألمانة العامة للجان الضريبية من أجل تعيين جلسة االستماع من قبل  
  مقابل هذا الربط.  التزام إضافيغالبية هذا الربط، وبالتالي لم يتم تسجيل أي لتنازل عن إدارة الشركة أن هناك احتمالية كبيرة ل 

 
  رأس المال وربحية السهم ٢٣

 
ديسمبر  ٣١لایر سعودي للسهم الواحد ( ١٠مليون سهم بمبلغ  ٢٠لایر سعودي مقسم إلى مليون  ٢٠٠يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 

  لایر سعودي للسهم الواحد). ١٠مليون سهم بمبلغ  ٢٠مليون لایر سعودي مقسَّم إلى  ٢٠٠: ٢٠١٩
 

المرجح لعدد األسهم العادية في تاريخ قائمة المركز المالي. ال تنطبق  تم احتساب ربحية السهم للسنة بقسمة صافي الدخل للسنة العائد إلى المساهمين على المتوسط  
  ربحية السهم المخفضة على الشركة. 

 
  احتياطي نظامي ٢٤

 

صافي الدخل  من صافي الدخل للسنة بعد تعديل الخسائر المتراكمة من  ٪٢٠، يتعين على الشركة تجنيب ساماوفقاً لما تقتضيه اللوائح التنفيذية الصادرة من قبل 
: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٬٥٧من رأس المال المدفوع. وعليه، قامت الشركة خالل السنة بتحويل  ٪١٠٠للسنة كاحتياطي نظامي الى أن يعادل االحتياطي 

  الشركة. مليون لایر سعودي) الى االحتياطي النظامي. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين حتى يتم تصفية  ٣٬٦٩
 

  أقساط إعادة تأمين مسندة   ٢٥
  

 
٢٠٢٠ 

 
٢٠١٩ 

 ١٤٬٧٧٩ ١٣٬٢٨٥   الشركات المحلية   
 ٢٢٨٬٨٩١ ٢٤١٬٦٢٩    الوسطاء المحليون

 ٦٢٬٩٢٥ ٥٣٬٢٤٥   دولية
  ٣٠٦٬٥٩٥ ٣٠٨٬١٥٩ 

 

   



 

٤٦  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

    المالية (تتمة)إيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

   إدارة رأس المال  ٢٦

  للمساهمين.وتحقيق أقصى منفعة توضع األهداف من قبل الشركة للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لدعم أهداف الشركة 
 

المطلوبة على أساس منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستويات المصرح به وتدير الشركة متطلبات رأس المال من خالل تقييم الفروق بين مستويات رأس المال 
لي في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر ألنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على أو ضبط مستوى هيكل رأس المال، قد تقوم  رأس المال الحا

  الشركة بتعديل مبلغ األرباح الموزعة المدفوعة على المساهمين أو إصدار األسهم. 
 

العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية وااللتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن الجهات التنظيمية  تقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار في 
مال الشركة من    بخصوص متطلبات السوق الذي تعمل فيه، وزيادة عوائد المساهمين من خالل االستخدام األمثل لرصيد الديون وحقوق الملكية. يتكون هيكل رأس

   اهمين والتي تشتمل على رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المبقاة.حقوق الملكية العائدة على المس
 

) من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين التي تبين هامش المالءة المطلوب، يجب على الشركة االحتفاظ بهامش المالءة  ٦٦في المادة (  ساما وفقاً للتوجيهات التي وضعتها  
  ق الثالث التالية التي نصت عليها الالئحة التنفيذية لنظام التأمين:المطلوب باعتماد األعلى من الطر

 
  مليون لایر سعودي ١٠٠الحد األدنى لمتطلبات رأس المال   •
  هامش المالءة لألقساط   •
  هامش المالءة للمطالبات   •
 

من رأس مال   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١رأس مال الشركة كما في تلتزم الشركة بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج مع هامش مالءة سليم. يتكون هيكل 
: ٢٠١٩ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٥٠٬٤٨مليون لایر سعودي وأرباح مبقاة بمبلغ    ١٥٬٣٥مليون لایر سعودي واحتياطيات نظامية بمبلغ    ٢٠٠مدفوع قدره  

مليون لایر سعودي) في قائمة   ٤٤٫٤٨مليون لایر سعودي وأرباح مبقاة بمبلغ  ١٣٫٧٨مليون لایر سعودي واحتياطيات نظامية بمبلغ  ٢٠٠رأس مال مدفوع قدره 
   المركز المالي. 

 
  وبرأي مجلس اإلدارة، التزمت الشركة بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل السنة المالية المذكورة. 

              

  مصاريف عمومية وإدارية  ٢٧
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠  إيضاح 
    

 ٦٩٬٣٠١ ٧٢٬٧٥٥   رواتب ومنافع
 ٩٬٤٠٧ ١٢٬١٤٦   تقنية المعلومات 

 ٨٬٤٣٩ ٨٬٥٥٥   أتعاب قانونية ومهنية
 ٣٬٩٥٣ ٥٬٩٧٠   ١٢، ١١  استهالك وإطفاء
 ٥٬٢٢٠ ٥٬٠٦٦    مصاريف مكتبية

 ٣٬٩٤٠ ٤٬٣١٤   أتعاب تنظيمية
 - ٢٬٣٥٠   ضرائب مستحقة

 ١٬٦٠١ ١٬٤٥٠   ٢١   مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
 ٥٬٧٣٣ ٦٬٨٤٧    أخرى 

   ١٠٧٬٥٩٤ ١١٩٬٤٥٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٤٧  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

    إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

   إيرادات أخرى  ٢٨
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
    

 ٦٬٠٩٥ ٣٬٧٥١    عمولة أرباح
 ٢٬٢١٥ ١٬٢٣٦   )١-٢٨حصة الفائض من المنافذ (إيضاح رقم 

 - ٢٬١٩٢   )٢-٢٨حصة الفائض من برنامج الحج والعمرة (إيضاح رقم 
 ٦٬٨٤٣ -    متفرقات

  ١٥٬١٥٣ ٧٬١٧٩ 
 

(الصندوق). أبرمت الشركة، إلى جانب أربع وعشرين شركة تامين أخرى تعمل  تمثل حصة الشركة في الفائض الناتج من صندوق منافذ تأمين ضد الغير    ١-٢٨
لمدة ثالث سنوات للمشاركة في التامين على المركبات األجنبية   ٢٠١٥يناير    ١في المملكة العربية السعودية، اتفاقية مع شركة التامين التعاوني اعتباراً من  

ً لالتفاقية فإن شركة التامين التعاوني ستحصل على التي تدخل إلى المملكة العربية السعودية عبر ج ميع حدودها باستثناء حدود مملكة البحرين. وطبقا
كأتعاب إدارية من صافي نتائج محفظة الصندوق.   ٪١٥من إجمالي األقساط المكتتبة لتغطية المصاريف غير المباشرة ذات العالقة باإلضافة الى    ٪٤٬٢٥

ئج المتبقية، بعد التوزيع المذكور، بالتساوي بين شركة التامين التعاوني والشركات الخمسة والعشرون المذكورة أعاله بما  ومن المقرر أن يتم توزيع النتا
   .٢٠٢٠و ٢٠١٩فيها الشركة. تم تجديد االتفاقية للسنتين 

 
شركة تأمين أخرى تعمل في المملكة العربية   ٢٧لى جانب  تمثل حصة الشركة في فائض منتج الحوادث العامة الناتج عن برنامج العمرة. أبرمت الشركة، إ   ٢-٢٨

لتأمين الحجاج   ساما. إن منتج العمرة اإلجباري مقدم من الوزارة ومعتمد من ٢٠٢٠يناير  ١السعودية، اتفاقية مع شركة التأمين التعاوني اعتباًرا من 
لحجاج الذين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. يغطي هذا الحوادث العامة والمنافع الصحية ل

يد لمدة أربع سنوات أخرى وفقًا لشروط  وهي قابلة للتجد ٢٠٢٠يناير  ١سنوات تبدأ من  ٤مدة االتفاقية  يدخلون المملكة العربية السعودية ألداء العمرة.
  وأحكام االتفاقية.

  
  
  
  
  
.



 

٤٨  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

    غير ذلك)(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 

    معلومات إضافية  ٢٩
 

والخاصة بعمليات التأمين وعمليات لكل قائمة منفصل بشكل وفقًا لما تتطلبه الالئحة التنفيذية، فيما يلي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية 
   المساهمين: 

 
  قائمة المركز المالي  )أ

   
٢٠٢٠ديسمبر   ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   

 
 

 عمليات  
 التأمين

 عمليات  
 المساهمين 

 
 

 المجموع 

 
 عمليات 
 التأمين

 عمليات 
 المساهمين

 
 

 المجموع
     الموجودات 

 
 

 ٣٥٤٬٧٠٧ ٦٢٬٣٥٣ ٢٩٢٬٣٥٤ ٨٠٬٧٣٣ ١٣٬٨٠٣ ٦٦٬٩٣٠  نقد وما يماثله
 - - - ٢٤٢٬٢٥٠ - ٢٤٢٬٢٥٠  ودائع قصيرة األجل

 ١٥٣٬٨١٣ - ١٥٣٬٨١٣ ١٩٤٬٥٣٨ - ١٩٤٬٥٣٨  بالصافي - مستحقة القبض  أقساط تأمين
 ١٣٩٬٩١٠ - ١٣٩٬٩١٠ ٤٤٬٠٣٩ - ٤٤٬٠٣٩  بالصافي -مطلوب من معيدي التأمين
 ١٠٤٬٩٤٤ - ١٠٤٬٩٤٤ ١٢٩٬٣٧١ - ١٢٩٬٣٧١  غير المكتسبة أقساط التأمينحصة معيدي التأمين من 

 ٥٣١٬٦٠١ - ٥٣١٬٦٠١ ٥٥٩٬٨٣٧ - ٥٥٩٬٨٣٧  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير  

 ٥٧٬٠٩١ - ٥٧٬٠٩١ ٥٢٬٨٦٣ - ٥٢٬٨٦٣  المبلغ عنها
 ٢٣٬٧٧١ - ٢٣٬٧٧١ ٣٢٬٢٩٩ - ٣٢٬٢٩٩  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 ١١٢٬٥٦٨ ١١٢٬٥٦٨ - ١٦٦٬٩٥٢ ١٦٦٬٩٥٢ -  استثمارات 
 ١٨٬٧٨٠ ٢٬٠٩١ ١٦٬٦٨٩ ١٩٬٨٩٣ ٣٧١ ١٩٬٥٢٢  وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً 

 ٢٠٬٠٥٤ ٢٠٬٠٥٤ - ٢١٬٧٦٣ ٢١٬٧٦٣ -  المستحق من عمليات التأمين
 ١١٬٢٦٨ ١١٬٢٦٨ - ١٢٬٣٧١ ١٢٬٣٧١ -   ممتلكات ومعدات

 ٣٥٬٩٦٣ ٣٥٬٩٦٣ - ٣٨٬١١٣ ٣٨٬١١٣ -   موجودات غير ملموسة 
 ٢٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠ - ٢٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠ -  وديعة نظامية

 ١٬٢٧٥ ١٬٢٧٥ - ١٬٤٦٩ ١٬٤٦٩ -  إيرادات مستحقة من وديعة نظامية
 ١٬٥٨٥٬٧٤٥ ٢٦٥٬٥٧٢ ١٬٣٢٠٬١٧٣ ١٬٦١٦٬٤٩١ ٢٧٤٬٨٤٢ ١٬٣٤١٬٦٤٩  مجموع موجودات العمليات 

       
(٢٠٬٠٥٤) (٢٠٬٠٥٤) - (٢١٬٧٦٣)  (٢١٬٧٦٣)  -  ناقًصا: االستبعاد بين العمليات 

 ١٬٥٦٥٬٦٩١ ٢٤٥٬٥١٨ ١٬٣٢٠٬١٧٣ ١٬٥٩٤٬٧٢٨ ٢٥٣٬٠٧٩ ١٬٣٤١٬٦٤٩  الموجودات بحسب قائمة المركز المالي مجموع  

        
       المطلوبات 

 
 ١٥٣٬٣٨٥ - ١٥٣٬٣٨٥ ٢٢٬٦٨١  - ٢٢٬٦٨١  مبالغ لحملة الوثائق مستحقة الدفع 

 ٥٣٬٤٢٢ ١٧٤ ٥٣٬٢٤٨ ٦٨٬٦٩٩ ٩٣٧ ٦٧٬٧٦٢  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
 ٢٠٬٠٥٤ - ٢٠٬٠٥٤ ٢١٬٧٦٣ - ٢١٬٧٦٣  مطلوب إلى عمليات المساهمين

مبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء ومدراء  
 ١٠٥٬٦٩٥  أطراف ثالثة

- 
٧٦٬٨٩٩ ١٠٥٬٦٩٥ 

 
- ٧٦٬٨٩٩ 

 ٢٥٩٬٨٨٧ - ٢٥٩٬٨٨٧ ٣٢٩٬٦٣٢ - ٣٢٩٬٦٣٢  أقساط غير مكتسبة
 ٢٥٬٣٢٨ - ٢٥٬٣٢٨ ٣٠٬٣٨٦ - ٣٠٬٣٨٦  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 ٦١٠٬٤٢٣ - ٦١٠٬٤٢٣ ٦٤١٬٩٤٨ - ٦٤١٬٩٤٨  مطالبات قائمة
 ١٠٢٬١٧٩ - ١٠٢٬١٧٩ ١٠١٬٤٩١ - ١٠١٬٤٩١  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 ١٠٬٨٤٥ - ١٠٬٨٤٥ ١٢٬٩٦٦ - ١٢٬٩٦٦  احتياطي عجز أقساط التأمين 
 ٣٩٩ - ٣٩٩ ٢٠٣ - ٢٠٣  احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية
 ٥٬٠١٤ - ٥٬٠١٤ ٤٬٦٥٤ - ٤٬٦٥٤  ة مصاريف تعديل خسارة غير موزع

 ٢٬٥١٢ - ٢٬٥١٢ ٢٬٤٦٨ - ٢٬٤٦٨  توزيع فائض مستحق الدفع 
 ٥٬٨٥٣ ٥٬٨٥٣ - ٦٬٦٠٤ ٦٬٦٠٤ -  زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع 

 ١٬٢٧٥ ١٬٢٧٥ - ١٬٤٦٩ ١٬٤٦٩ -  إيرادات مستحقة من وديعة نظامية
 ١٬٣٢٧٬٤٧٥ ٧٬٣٠٢ ١٬٣٢٠٬١٧٣ ١٬٣٥٠٬٦٥٩ ٩٬٠١٠ ١٬٣٤١٬٦٤٩  التشغيلية مجموع المطلوبات  

       
 (٢٠٬٠٥٤) - (٢٠٬٠٥٤) (٢١٬٧٦٣)  - (٢١٬٧٦٣)   ناقًصا: االستبعاد بين العمليات 

 ١٬٣٠٧٬٤٢١ ٧٬٣٠٢ ١٬٣٠٠٬١١٩ ١٬٣٢٨٬٨٩٦ ٩٬٠١٠ ١٬٣١٩٬٨٨٦  مجموع المطلوبات بحسب قائمة المركز المالي 
       

        المساهمين حقوق  
 ٢٠٠٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠ -  رأس المال

 ١٣٬٧٨٧ ١٣٬٧٨٧ - ١٥٬٣٥٤ ١٥٬٣٥٤ -  احتياطي نظامي
 ٤٤٬٤٨٣ ٤٤٬٤٨٣ - ٥٠٬٤٧٨ ٥٠٬٤٧٨ -   أرباح مبقاة

 ٢٥٨٬٢٧٠ ٢٥٨٬٢٧٠ - ٢٦٥٬٨٣٢ ٢٦٥٬٨٣٢ -   مجموع حقوق المساهمين 
 ١٬٥٦٥٬٦٩١ ٢٦٥٬٥٧٢ ١٬٣٠٠٬١١٩ ١٬٥٩٤٬٧٢٨ ٢٧٤٬٨٤٢ ١٬٣١٩٬٨٨٦  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

  
  
  
  
  
  
  



 

٤٩  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم 

 
  معلومات إضافية (تتمة)  ٢٩

 
   قائمة الدخل  )ب

  
 

  

    

 
  للسنة المنتهية في

٢٠٢٠ديسمبر   ٣١  
  للسنة المنتهية في

٢٠١٩ديسمبر  ٣١   

 عمليات   
 التأمين

 عمليات  
 المجموع   المساهمين 

 عمليات 
 التأمين

 عمليات 
 المجموع  المساهمين

     إيرادات 
 

 ٧٣٥٬٠٤٤ - ٧٣٥٬٠٤٤ ٧٨٥٬٨٨١ - ٧٨٥٬٨٨١  المكتتبة التأمينأقساط  إجمالي
 (٣٠٦٬٥٩٥) - (٣٠٦٬٥٩٥) (٣٠٨٬١٥٩)  - (٣٠٨٬١٥٩)    أقساط إعادة تأمين مسندة 
 (١٢٬٧٤٣) - (١٢٬٧٤٣) (١٤٬٧٤٢)  - (١٤٬٧٤٢)    مصاريف فائض الخسارة

 ٤١٥٬٧٠٦ - ٤١٥٬٧٠٦ ٤٦٢٬٩٨٠ - ٤٦٢٬٩٨٠  المكتتبة  أقساط التأمين  صافي
 (٥٬٦٢٨) - (٥٬٦٢٨) (٤٥٬٣١٨)  - (٤٥٬٣١٨)   غير المكتسبة، بالصافيأقساط التأمين التغيرات في  

 ٤١٠٬٠٧٨ - ٤١٠٬٠٧٨ ٤١٧٬٦٦٢  - ٤١٧٬٦٦٢   المكتسبة أقساط التأمين  صافي 
 ٧٦٬٠٣٩ - ٧٦٬٠٣٩ ٥٥٬٥١٦ - ٥٥٬٥١٦   عموالت إعادة التأمين

 ٣١٩ - ٣١٩ ١٩٠ - ١٩٠  إيرادات االكتتاب األخرى 
    ٤٨٦٬٤٣٦ - ٤٨٦٬٤٣٦ ٤٧٣٬٣٦٨ - ٤٧٣٬٣٦٨  مجموع اإليرادات 

       

        التكلفة والمصاريف 
 ٥٤١٬٢٠٨ - ٥٤١٬٢٠٨ ٣٤٤٬١٥٤ - ٣٤٤٬١٥٤   إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف الخسارة المعدلة

 (٢٢٩٬٠٧٠) - (٢٢٩٬٠٧٠) (٨٦٬٩٩٨)  - (٨٦٬٩٩٨)   حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 ٣١٢٬١٣٨ - ٣١٢٬١٣٨ ٢٥٧٬١٥٦ - ٢٥٧٬١٥٦   صافي المطالبات المدفوعة

 (٥٬٩٩٣) - (٥٬٩٩٣) ٣٬٢٨٩ - ٣٬٢٨٩  التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي
 ٩٬٩٥٥ - ٩٬٩٥٥ ٣٬٥٤٠ - ٣٬٥٤٠  التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، بالصافي

 ٣١٦٬١٠٠ - ٣١٦٬١٠٠ ٢٦٣٬٩٨٥ - ٢٦٣٬٩٨٥  المتكبدة صافي المطالبات  
 (١٢٬٣٧٦) - (١٢٬٣٧٦) ٢٬١٢١ - ٢٬١٢١  أقساط تأميناحتياطي عجز 

 ١٤ - ١٤ (١٩٦)  - (١٩٦)   احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية
 ١٬٥٠٧ - ١٬٥٠٧ (٣٦٠)  - (٣٦٠)   ة مصاريف تعديل خسارة غير موزع

 ٦٥٬٠١٥ - ٦٥٬٠١٥ ٦٠٬٥٧٦ - ٦٠٬٥٧٦  تكاليف اقتناء وثائق التأمين
 ٢٬٧٣٥ - ٢٬٧٣٥ ١٠٬٩٧٨ - ١٠٬٩٧٨  مصاريف اكتتاب أخرى 

 ٣٧٢٬٩٩٥ - ٣٧٢٬٩٩٥ ٣٣٧٬١٠٤ - ٣٣٧٬١٠٤  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 
       

 ١١٣٬٤٤١ - ١١٣٬٤٤١ ١٣٦٬٢٦٤ - ١٣٦٬٢٦٤  صافي إيرادات االكتتاب 
       

       أخرى (مصاريف) إيرادات تشغيلية  
مخصص االنخفاض في قيمة أقساط التأمين المشكوك في تحصيلها  

 (٧٬٤٧٣) - (٧٬٤٧٣) (١٠٬٣٩٨)  - (١٠٬٣٩٨)  ومعيدي التأمين والذمم المدينة األخرى 
 (١٠٧٬٥٩٤) (٥٬٦٨٥) (١٠١٬٩٠٩) (١١٩٬٤٥٣)  (٨٬٨٢٧)  (١١٠٬٦٢٦)  مصاريف عمومية وإدارية 

 ٧٬٤١١ ١٬٥٠١ ٥٬٩١٠ ٢٬٥٨٨ ٤٥١ ٢٬١٣٧ إيرادات عموالت على الودائع 
 - - - ١٢٨ - ١٢٨ إيرادات عموالت على الودائع قصيرة األجل 

 ٥٬٣٥٧ ٥٬٣٥٧ - ١٬٣٨٤ ١٬٣٨٤ -   ربح غير محقق من استثمارات
 ١٥٬١٥٣ - ١٥٬١٥٣ ٧٬١٧٩ - ٧٬١٧٩  إيرادات أخرى 

 (٨٧٬١٤٦) ١٬١٧٣ (٨٨٬٣١٩) (١١٨٬٥٧٢)  (٦٬٩٩٢)  (١١١٬٥٨٠)   مجموع مصاريف تشغيلية أخرى، بالصافي 
        

 ٢٦٬٢٩٥ ١٬١٧٣ ٢٥٬١٢٢ ١٧٬٦٩٢ (٦٬٩٩٢)  ٢٤٬٦٨٤   صافي الفائض من عمليات التأمين
 - ٢٢٬٦١٠ (٢٢٬٦١٠) - ٢٢٬٢١٦ (٢٢٬٢١٦)   فائض عمليات المساهمين (إيضاح هـ) 

 ٢٦٬٢٩٥ ٢٣٬٧٨٣ ٢٬٥١٢ ١٧٬٦٩٢ ١٥٬٢٢٤ ٢٬٤٦٨  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 (٤٬١٦١) (٤٬١٦١) - (٥٬٧٦٨)  (٥٬٧٦٨)  -  الزكاة

 (١٬١٨٤) (١٬١٨٤) - (١٬٦١٨)  (١٬٦١٨)  -   ضريبة الدخل
 ٢٠٬٩٥٠ ١٨٬٤٣٨ ٢٬٥١٢ ١٠٬٣٠٦ ٧٬٨٣٨ ٢٬٤٦٨   صافي الدخل للسنة

 - ٠٫٩٢ - - ٠٫٣٩  -  ربحية السهم (باللایر السعودي للسهم) 



 

٥٠  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
  

  معلومات إضافية (تتمة)  ٢٩
 
   قائمة الدخل الشامل  )ج
 

  

 
  للسنة المنتهية في

٢٠٢٠ديسمبر   ٣١  
  للسنة المنتهية في

٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

 عمليات   
 التأمين

 عمليات  
 المجموع   المساهمين 

 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع  المساهمين

 ٢٠٬٩٥٠ ١٨٬٤٣٨ ٢٬٥١٢ ١٠٬٣٠٦ ٧٬٨٣٨ ٢٬٤٦٨  صافي الدخل للسنة 
        الدخل الشامل اآلخر 

       

        يعاد تصنيفها لقوائم الدخل في السنوات الالحقة بنود لن 

 -  خسائر اكتوارية من التزامات المنافع المحددة 
 

)٢٣٨ (  
 

)٢٣٨ (  - 
 
)٩٢٧(  

 
)٩٢٧(  

 ٧٬٦٠٠ ٢٬٤٦٨  مجموع الدخل الشامل للسنة 
 

١٧٬٥١١ ٢٬٥١٢ ١٠٬٠٦٨ 
 

٢٠٬٠٢٣ 

  ناقصاً: صافي الدخل العائد لعمليات التأمين 
 

 
 

)٢٬٤٦٨ (  
 

 
 

)٢٬٥١٢(  

 
 

 ٧٬٦٠٠ 
 

 
 

١٧٬٥١١ 



 

٥١  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

 (تتمة)معلومات إضافية   ٢٩
 
   قائمة التدفقات النقدية  د)

   

 
  للسنة المنتهية في 

٢٠٢٠ديسمبر   ٣١  
  للسنة المنتهية في

٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

 
 عمليات   

 المجموع  عمليات المساهمين  التأمين
 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

          التدفقات النقدية من األنشطة 

العائد إلى المساهمين قبل الزكاة وضريبة  صافي الدخل للفترة 
  الدخل 

 
- ٢٣٬٧٨٣ ٢٣٬٧٨٣ - ١٥٬٢٢٤ ١٥٬٢٢٤ 

        
  تعديالت لبنود غير نقدية: 

  الدخل العائد لعمليات التأمين
 

٢٬٥١٢ - ٢٬٥١٢ ٢٬٤٦٨ - ٢٬٤٦٨ 

 ٣٬٩٥٣ ٣٬٩٥٣ - ٥٬٩٧٠ ٥٬٩٧٠ -    استهالك وإطفاء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة 

) ٢٢٬٢١٦( ٢٢٬٢١٦    حصة المساهم من فائض عمليات التأمين  - (٢٢٬٦١٠) ٢٢٬٦١٠ - 
مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة المشكوك في  

  تحصيلها والذمم المدينة لمعيدي التأمين واستردادات الخردة 
  الحلول و

 

٧٬٤٧٣ - ٧٬٤٧٣ ١٠٬٣٩٨ - ١٠٬٣٩٨ 

) ١٬٣٨٤( -    ربح غير محقق من استثمارات  )١٬٣٨٤ (  - (٥٬٣٥٧) (٥٬٣٥٧) 

  ٢٬٤٠٦( ٣٥٬٠٨٢ (  ٣٢٬٣٦٤ (٢٣١) ٣٢٬٥٩٥ ٣٢٬٦٧٦ 

         التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

) ٥١٬٣٥٠(    أقساط مدينة  - )٥١٬٣٥٠ (  ٣٠٬٥٦٦ - ٣٠٬٥٦٦ 

)١٢٦٬٧٣١( ٩٥٬٨٧١ - ٩٥٬٨٧١   مطلوب من معيدي التأمين  - )١٢٦٬٧٣١(  
) ٢٤٬٤٢٧(   معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة حصة   - )٢٤٬٤٢٧ (  )٩٠٥(  - )٩٠٥(  

) ٢٨٬٢٣٦(   حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  - )٢٨٬٢٣٦ (  )٣٧٢٬١٥٣(  - )٣٧٢٬١٥٣(  

 ٢١٬٧٨٩ - ٢١٬٧٨٩ ٤٬٢٢٨ - ٤٬٢٢٨    حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

) ٨٬٥٢٨(   تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  - )٨٬٥٢٨ (  ٥٠٨ - ٥٠٨ 

) ٢٬٦٠٦(   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى   ١٬٧١١( ٨٩٥ (  ٢٬٦٨٧ ٢٬٦٤٨ ٣٩ 
) ١٣٠٬٧٠٤(   مبالغ لحملة الوثائق مستحقة الدفع   - )١٣٠٬٧٠٤ (  ١٢٣٬٤٤٧ - ١٢٣٬٤٤٧ 

)٣٬٨٠٤( ١٥٬٠٣٩ ٧٦٣ ١٤٬٢٧٦   مستحقات ومطلوبات أخرى   (٣٥٧) )٤٬١٦١(  
مدراء  معيدي التأمين والوكالء والوسطاء ومبالغ مستحقة ل

  أطراف ثالثة
 

٨٬٤٨١ - ٨٬٤٨١ ٢٨٬٧٩٦ - ٢٨٬٧٩٦ 

 ٦٬٥٣٣ - ٦٬٥٣٣ ٦٩٬٧٤٥ - ٦٩٬٧٤٥   أقساط غير مكتسبة
)٤٬١١٥( ٥٬٠٥٨ - ٥٬٠٥٨   عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة  - )٤٬١١٥(  

 ٣٦٦٬١٦٠ - ٣٦٦٬١٦٠ ٣١٬٥٢٥ - ٣١٬٥٢٥   مطالبات قائمة
) ٦٨٨(   مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  - )٦٨٨ (  )١١٬٨٣٤(  - )١١٬٨٣٤(  

)١٢٬٣٧٦( ٢٬١٢١ - ٢٬١٢١   أقساط التأميناحتياطي عجز   - )١٢٬٣٧٦(  

) ١٩٦(   احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية  - )١٩٦ (  ١٤ - ١٤ 

) ٢٠٬٢٦٩(   مطلوب إلى عمليات المساهمين  ٢١٬٥٣١( - ٢٠٬٢٦٩(  ٢١٬٥٣١ - 

) ٣٦٠(   ة مصاريف تعديل خسارة غير موزع  - )٣٦٠ (  ١٬٥٠٧ - ١٬٥٠٧ 

  ٦١٬٧٨١ ٢٣٬٥٩١ ٣٨٬١٩٠ ٣٨٬٨٥٩ ١٩٬٥٢١ ١٩٬٣٣٨ 

        

) ٢٬٥١٢(    الفائض المدفوع إلى حملة الوثائق  -  )٢٬٥١٢ (  )٥٬٠٦٩(  - )٥٬٠٦٩(  

) ٥٬٨٤٨( -   بالصافي من االسترداد زكاة وضريبة دخل مدفوعة،   )٥٬٨٤٨ (  - (٤٬٧٨٤) )٤٬٧٨٤(  
  

   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 

٥١٬٩٢٨ ١٨٬٨٠٧ ٣٣٬١٢١ ٣٠٬٤٩٩ ١٣٬٦٧٣ ١٦٬٨٢٦ 

        



 

٥٢  

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  معلومات إضافية (تتمة)  ٢٩
 

  د)     قائمة التدفقات النقدية (تتمة)
 

  

 
   للسنة المنتهية في 

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
   للسنة المنتهية في

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 
 عمليات   

 التأمين
عمليات  
 المجموع  المساهمين 

 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

         التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

 (٤٬٢٤٨) (٤٬٢٤٨) - (٤٬٣٤٠)  (٤٬٣٤٠)  -   إضافات إلى ممتلكات ومعدات 

 (١٦٬٧٤٩) (١٦٬٧٤٩) - (٤٬٨٨٣)  (٤٬٨٨٣)  -  إضافات إلى موجودات غير ملموسة 

 - - - (٢٤٢٬٢٥٠)  - (٢٤٢٬٢٥٠)    إيداعات في ودائع قصيرة األجل 
 (٢٨٤) (٢٨٤) - (٥٣٬٠٠٠)  (٥٣٬٠٠٠)  -   إضافات إلى استثمارات 

 (٢١٬٢٨١)  (٢١٬٢٨١)  - (٣٠٤٬٤٧٣)  (٦٢٬٢٢٣)  (٢٤٢٬٢٥٠)    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
 ٣٠٬٦٤٧ (٢٬٤٧٤) ٣٣٬١٢١ (٢٧٣٬٩٧٤)  (٤٨٬٥٥٠)  (٢٢٥٬٤٢٤)    التغير في النقد وما يماثلهصافي 

 ٣٢٤٬٠٦٠ ٦٤٬٨٢٧ ٢٥٩٬٢٣٣ ٣٥٤٬٧٠٧ ٦٢٬٣٥٣ ٢٩٢٬٣٥٤   النقد وما يماثله في بداية السنة   
 ٣٥٤٬٧٠٧ ٦٢٬٣٥٣ ٢٩٢٬٣٥٤ ٨٠٬٧٣٣ ١٣٬٨٠٣ ٦٦٬٩٣٠   النقد وما يماثله في نهاية السنة 

       

  جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية 
 

      
       

ضريبة دخل مستحقة القبض من مساهمين أجانب معدلة  
  مقابل مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 
- ١٬١٨٤ ١٬١٨٤ - ٣٥٩ ٣٥٩ 

خسائر اكتوارية من التزامات المنافع المحددة معدلة مقابل  
  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 
- ٩٢٧ ٩٢٧ - ٢٣٨ ٢٣٨ 

 
  وفقًا لما تقتضيه اللوائح التنفيذية والنظام الداخلي للشركة، يتم توزيع الفائض الناتج عن عمليات التأمين على النحو التالي:  هـ)

 

      ٪٩٠  المساهمينتحويل إلى عمليات 
      ٪١٠  تحويل لحملة الوثائق مستحقة الدفع   

١٠٠٪      
 

  في حالة وجود عجز ناتج عن عمليات التأمين، يتم تخصيص كامل العجز وتحويله إلى عمليات المساهمين.
  

  إدارة المخاطر  ٣٠
 

  حوكمة المخاطر
 

السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة التي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف  تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من 
قبول المخاطر والمعتمدة من االستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المقدور عليها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة االستراتيجية المتعلقة بإدارة و

  وق. ة الشركة. تتعرض الشركة لمخاطر التأمين وإعادة التأمين واإلطار التنظيمي واالئتمان والسيولة والعمالت األجنبية ومعدل العمولة والسمجلس إدار
 

  هيكل إدارة المخاطر:
  يتم تأسيس هيكل تنظيمي متماسك داخل الشركة من أجل تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر.

 
  مجلس اإلدارة:
  المخاطر حيث يقوم بتقديـم التوجيه واعتماد االستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة.  وكمةرة هو الجهة العليا المسؤولة عن حإن مجلس اإلدا

 
  لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية:

وم إدارة المراجعة الداخلية كذلك بفحص كفاية اإلجراءات ومدى التزام الشركة  تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهام تقييم المخاطر مع إدارة الشركة العليا سنوياً. تق
   بهذه اإلجراءات من خالل القيام بعمليات مراجعة منتظمة، ومن ثم يتم رفع أية مالحظات أو توصيات مباشرة إلى لجنة المراجعة.

 
  اإلدارة العليا:

  حقيق األهداف االستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقاً من قبل الشركة بشأن قبول المخاطر. اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل ت
 

  لجنة إدارة المخاطر:
اس دوري. تعمل  شكل مجلس إدارة الشركة لجنة إلدارة المخاطر تقوم باإلشراف على عمل إدارة المخاطر في الشركة وتقدم تقريرها إلى مجلس اإلدارة على أس

  طار عمل أنشأه مجلس اإلدارة.اللجنة وفقا إل
 

لمالي بشكل مستدام، بما  إن الهدف األساسي من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالية للشركة هو حماية الشركة من األحداث التي تعرقل تحقيق أهداف األداء ا
   في ذلك عدم استغالل الفرص.

 
 



 

٥٣  
 

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  (تتمة) إدارة المخاطر  ٣٠
  

  موجزة كما يلي: إن المخاطر التي تواجهها الشركة وطرق تقليل هذه المخاطر بواسطة اإلدارة  
 

   مخاطر التأمين   ١-٣٠
 

ن التوقعات. ويمكن أن  إن المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين تتمثل في أن المطالبات الفعلية ومدفوعات المنافع أو توقيتها، تختلف ع
المستجدات الالحقة لمطالبات طويلة األجل. ولهذا، فإن هدف الشركة هو ضمان يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات وجسامة مبالغ المطالبات والمنافع المدفوعة و

  توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات. 
 

عظمى  ي. إن الغالبية التبرم الشركة عقود شراء إعادة التأمين كجزء من برنامج التخفيف من المخاطر. يتم إسناد مساهمات إعادة التأمين على أساس نسبي وغير نسب
إن إعادة التأمين غير من إعادة التأمين النسبي يتم على أساس إعادة تأمين الحصة المحددة وذلك للتخفيف من تعرض الشركة الشامل إلى فئات معينة من األعمال. 

حدود االستبقاءات بالنسبة إلعادة النسبي هي في األساس إعادة تأمين فائض الخسارة وتهدف إلى التخفيف من صافي تعرض الشركة لخسائر الكوارث. تختلف 
  التأمين فائض الخسارة وفقا لنوع المنتح والمنطقة. 

 
غم من وجود ترتيبات إعادة يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بطريقة تتوافق مع مخصص المطالبات القائمة ووفقا لعقود إعادة التأمين. وبالر

لى  ال يعفيها من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي الوثائق، وبالتالي فإنها تتعرض لمخاطر االئتمان بشأن عمليات إعادة التأمين المسندة إ تأمين لدى الشركة، فإن هذا
إلعادة التأمين بحيث ال  الشركة إيداعاتالحد الذي ال يستطيع فيه أي من معيدي التأمين من الوفاء بالتزاماته المفترضة بموجب ترتيبات إعادة التأمين. يتم تنويع 

   تعتمد على معيد تأمين واحد وال تعتمد عمليات الشركة بشكل جوهري على أي عقد واحد إلعادة التأمين.
 
  تكرار وحجم المطالبات  )أ(
 

قتصادية والجوية وتركيز المخاطر  من الممكن أن يتأثر تكرار وحجم المطالبات بالعديد من العوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضانات واالضطرابات البيئية واال
من خالل وضع حدود وأعمال الشغب المدني وما إلى ذلك. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل التدابير المبينة أعاله. قامت الشركة بالحد من مخاطرها 

لتعرض ألحداث كارثية (على سبيل المثال، األعاصير والزالزل  عليا للمطالبات على بعض العقود، وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين من أجل الحد من ا
لشركة في تقبل  واألضرار الناجمة عن الفيضانات). إن الغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة التأمين هذه هو الحد من التعرض للكوارث بناًء على رغبة ا 

 ً من حقوق المساهمين على أساس إجمالي    ٪١٠هو الحد من أثر حدث كارثي واحد على ما يقرب من    المخاطر وفقًا لما تقرره اإلدارة. إن الهدف العام من ذلك حاليا
من حقوق المساهمين. قد  ٪٥على أساس صافي. في حالة حدوث مثل هذه الكارثة، يقّدر تعويض الطرف المقابل لشركة إعادة تأمين واحدة بما ال يتجاوز  ٪٢و

يوضح الجدول أدناه تركيز المطالبات القائمة و األقساط   لحد األقصى المسموح به بناًء على ظروف السوق وعوامل أخرى.يقرر مجلس اإلدارة زيادة أو تقليل ا
  غير المكتسبة (حسب النسبة) وفقاً لفئة األعمال كما بتاريخ قائمة المركز المالي: 

 

٢٠٢٠  
  أقساط التأمينإجمالي 

 غير المكتسبة
تأمين  صافي أقساط 

مكتسبةغير   
إجمالي المطالبات  

 القائمة
صافي المطالبات  

 القائمة
     

     ٪٣     ٪١      ٪١     ٪٣  البحري 
     ٪٦     ٪١٠     ٪٢     ٪١١  ممتلكات 
     ٪٨٢     ٪١١     ٪٩٣     ٪٥٧  سيارات 
     ٪٥     ٪٦٠     ٪١     ٪٧  الهندسي 

     ٪٢     ٪١٧     ٪١     ٪٧  الحوادث والمسؤولية
 - - -     ٪١٢  الضمان الممتد 

     ٪٢     ٪١     ٪٢     ٪٣  التأمين على الحياة
     ٪١٠٠     ٪١٠٠     ٪١٠٠     ٪١٠٠  المجموع

 
 

٢٠١٩  
  أقساط التأمينإجمالي  

 غير المكتسبة
تأمين صافي أقساط 

 غير مكتسبة
إجمالي المطالبات  

 القائمة 
صافي المطالبات  

 القائمة 
     

     ٪٤     ٪٢     ٪٢     ٪٧  البحري 
     ٪٢     ٪٢     ٪٢     ٪١١  ممتلكات 
     ٪٨٦     ٪١٢     ٪٩٢     ٪٥٦  سيارات 
     ٪٥     ٪٦٥     ٪١     ٪٨  الهندسي 

     ٪٢     ٪١٨     ٪٢     ٪٦  الحوادث والمسؤولية
 - - -     ٪٩  الضمان الممتد 

     ٪١     ٪١     ٪١     ٪٣  التأمين على الحياة
     ٪١٠٠     ٪١٠٠     ٪١٠٠     ٪١٠٠  المجموع 

 
   



 

٥٤  
 

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  إدارة المخاطر  ٣٠
 

  مخاطر التأمين (تتمة)  ١-٣٠
 
  تركيز مخاطر التأمين  )ب(
 

  تقوم الشركة بمراقبة تركيز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب فئات التأمين. ويتم التركيز الرئيسي على قطاع السيارات. 
 

المشمولة في نفس الموقع الجغرافي. بالنسبة لمخاطر الزالزل والفيضان، تصنف مدينة كما تقوم الشركة بمراقبة تركيز المخاطر من خالل تقييم المخاطر المتعددة 
كمكان واحد. وبالمثل كاملة كموقع واحد. وبالنسبة لخطر الحريق والممتلكات، يعتبر أي مبنى معين والمباني المجاورة له والتي من الممكن أن تتأثر بالحادثة 

طر المتعددة المشمولة في رحلة سفينة واحدة تعتبر كخطر واحد عند تقييم تركيز المخاطر. تقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض  بالنسبة للمخاطر البحرية، فإن المخا
  ة. لمخاطر التأمين الفردية والتراكمية وتضع سياسة إعادة التأمين الخاصة بها للحد من مثل هذه التعرضات وجعلها في مستويات مقبولة للشرك

 
   لسعودية.نشاطها في المملكة العربية السعودية فقط، وبالتالي، فإن جميع مخاطر التأمين تتعلق بوثائق التأمين المكتتبة داخل المملكة العربية اتمارس الشركة 

  
  مصادر التقديرات غير المؤكدة لمدفوعات المطالبات المستقبلية  (ج)

 

قائمة المركز المالي تتعلق بتقييم المطالبات قيد التسوية، سواًء تم اإلبالغ عنها أو ال، وتشتمل على التكاليف المصدر الرئيسي لعدم التيقن من التقديرات في تاريخ 
يتبع نمًطا مماثالً لخبرة  المتوقعة لتسوية المطالبات.  يتمثل االفتراض األساسي الذي يستند إلى تقديرات االلتزام في أن تطور المطالبات المستقبلية للشركة سوف

أرقام المطالبات  تطور المطالبات السابقة. ويشمل ذلك افتراضات فيما يتعلق بمتوسط تكاليف المطالبات وتكاليف معالجة المطالبات وعوامل تضخم المطالبة و
ق في المستقبل، على سبيل المثال: لسنوات الحوادث كل على حدة. وتستخدم األحكام النوعية اإلضافية لتقييم الحد الذي يمكن أن تكون االتجاهات السابقة ال تنطب

المحفظة وشروط  حدث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل السوق مثل السلوك العام تجاه المطالبات والظروف االقتصادية: وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج 
مل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على  الوثيقة وإجراءات التعامل مع المطالبات. ويستخدم المزيد من األحكام لتقييم مدى أثر العوا

ب عقود التأمين. تستند هذه التقديرات. ويتطلب األمر من اإلدارة وضع أحكام هامة عند تقدير المبالغ المستحقة لحاملي الوثائق الناشئة عن المطالبات المقدمة بموج
تضمن درجات متفاوتة وربما كبيرة من األحكام وعدم التيقن، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة  التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل ت

على سبيل المثال الحدث   مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تُستخدم األحكام النوعية لتقييم مدى عدم تطبيق التوجهات السابقة في المستقبل،
ل الخارجية مثل دة، والتغيرات في عوامل السوق مثل السلوك العام من المطالبة والظروف االقتصادية. ويستخدم المزيد من األحكام لتقييم مدى أثر العواملمرة واح

  القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات. 
 

المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي والتكاليف النهائية المتوقعة من  على وجه الخصوص، يتعين إجراء التقديرات لكل من التكلفة النهائية  
ا المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي. تم إدراج تفاصيل تقدير عدم التأكد للمطالبات القائمة (بما فيه

  .٢من اإليضاح رقم عنها) ض 
 

  اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات  (د)
 

ثر احتماالً أو المتوقعة.  المقصود من العملية المستخدمة في تحديد االفتراضات الحتساب احتياطي المطالبات القائمة هو أن يؤدي إلى تقديرات محايدة للنتيجة األك
مؤكد بالنتيجة المحتملة لمطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات المبلغ عنها. يتم تقييم كل مطالبة مبلغ عنها لكل   طبيعة العمل تجعل من الصعب جداً التكهن بشكل

الة  مراجعة تقديرات الححالة على حدة مع مراعاة ظروف المطالبة، والمعلومات المتوفرة من جهات المعاينة واألدلة التاريخية عن حجم المطالبات المماثلة. وتتم 
  بانتظام ويتم تحديثها كلما توافرت معلومات جديدة.

 
تكاليف تسوية المطالبات   تنطوي تقديرات المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بشكٍل عام على حالة من عدم التأكد تزيد في حدتها عن تلك المتعلقة بعملية تقدير

حدث المطالبة. وتأخذ عملية التقدير في عين االعتبار نمط المطالبات المبلغ عنها في الماضي وتفاصيل المبلغ عنها بالفعل للشركة والتي تتوفر فيها معلومات عن 
  ).١(هـ) ( ٢برامج إعادة التأمين. للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 
  االكتوارية القياسية، مثل طريقة تشين الدر وطريقة بورنهوتر وفيرغسون.يتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات القائمة باستخدام مجموعة من أساليب عرض المطالبات  

 
ت المستقبلية وبالتالي  يتمثل االفتراض األساسي الكامن وراء هذه األساليب في أن خبرة الشركة السابقة في تطور المطالبات يمكن استخدامها لعرض تطور المطالبا

، تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة ومتوسط التكلفة لكل مطالبة وأعداد المطالبات على أساس  تكاليف المطالبات النهائية. وعلى هذا النحو
كن يمكن أيًضا التطور الملحوظ للسنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعة. يتم تحليل تطور المطالبات التاريخية بشكل أساسي عن طريق سنوات الحوادث، ول

ن طريق منطقة الجغرافية، باإلضافة إلى خطوط األعمال وأنواع المطالبات الهامة. عادة ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل إما عتحليلها حسب ال 
تم وضع افتراضات  حجزها بالقيمة االسمية لتقديرات تعديل الخسارة أو أن يتم عرضها بشكل منفصل من أجل إظهار تطورها المستقبلي. في معظم الحاالت، ال ي
اضات الضمنية في واضحة بخصوص المعدالت المستقبلية لمعدالت التضخم أو الخسارة في المطالبات. وبدالً من ذلك، فإن االفتراضات المستخدمة هي تلك االفتر 

ييم الحد الذي يتم فيه عدم تطبيق االتجاهات السابقة في  بيانات تطور المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات. يتم استخدام األحكام النوعية اإلضافية لتق
الظروف االقتصادية، المستقبل (على سبيل المثال، إظهار الحادث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل خارجية أو سوقية مثل السلوكيات العامة تجاه المطالبات، و

لك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة، وخصائص السياسة وإجراءات التعامل مع المطالبات)  ومستويات تضخم المطالبات، والقرارات والتشريعات القضائية، وكذ
ر جميع حاالت عدم التيقن من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تعرض النتيجة المحتملة من نطاق النتائج المحتملة، مع األخذ في االعتبا

ات األقساط بحيث أن مجموع مخصصات مطلوبات األقساط (احتياطي األقساط غير المكتسبة واحتياطيات المخاطر اإلضافية غير المنتهية المعنية. تم تحديد مطلوب
ً لخدمة المصاريف والمطالبات المستقبلية المتوقعة والمحتمل حدوثها  ين سارية لوثائق التأمواحتياطي عجز األقساط نتيجة اختبار كفاية المطلوبات) يكون كافيا

ة خالل السنة المنتهية من المفعول بتاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد المطلوبات المستقبلية المتوقعة باستخدام التقديرات واالفتراضات المعتمدة على الخبر
   العقود وتوقعات األحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها ستكون معقولة.



 

٥٥  
 

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  إدارة المخاطر (تتمة)  ٣٠
 

  مخاطر التأمين (تتمة)  ١-٣٠
 

  تحليل الحساسية
 

فوعات الفعلية عن الشركة أن مطلوبات المطالبات بموجب عقود التأمين القائمة في نهاية السنة كافية. مع ذلك، فإن هذه المبالغ غير مؤكدة وقد تختلف المدتعتقد 
قدار حساسية بعض المتغيرات  مطلوبات المطالبات الواردة بالقوائم المالية. تتحسس مطلوبات مطالبات التأمين بافتراضات متعددة. وليس من الممكن تحديد م

  كالتغيرات في التشريعات وعدم التيقن من التقديرات. 
 

  مخاطر إعادة التأمين   (هـ)
 

ف أخرى ألغراض إعادة للحد من الخسائر المالية التي قد تنتج عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم الشركة ضمن سياق عملها االعتيادي بإبرام اتفاقيات مع أطرا
  التأمين.

 

مراقبة تركيزات مخاطر  وللحد من تعّرض الشركة ألي خسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين و
  االئتمان الناشئة في المناطق الجغرافية أو األنشطة أو السمات االقتصادية المشابهة لشركات إعادة التأمين.

 
  ايير في اآلتي: يتم اختيار معيدي التأمين وفق المعايير والتعليمات التالية المحددة من قبل مجلس إدارة الشركة ولجنة إعادة التأمين. تتلخص هذه المع

 

) أو BBBيقل عن ( الحد األدنى من تصنيف ائتماني مقبول صادر عن وكاالت تصنيف عالمية معترف بها مثل ("ستاندرد آند بورز") والذي يجب أال  -
  ما يعادله. 

  سمعة شركات إعادة تأمين معينة.  -
  عالقة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين.  -
 

قائمة ومطابقة ذلك مع  إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية للمتانة المالية والخبرات اإلدارية والفنية واألداء التاريخي، حيثما ينطبق ذلك،
، لم يكن ٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المتطلبات المحددة سلفاً من قبل مجلس اإلدارة ولجنة إعادة التأمين قبل الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين. كما في 

  هناك تركيز كبير على أرصدة إعادة التأمين.
 

ه حاملي الوثائق، وبالتالي تبقى الشركة مسؤولة عن الجزء من المطالبات القائمة المعاد تأمينها  اتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجا
   بالقدر الذي لم يوف به معيدي التأمين بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.

 

   مخاطر السوق  ٢-٣٠
 

بلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع  مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستق
  . من المخاطر: أسعار صرف العمالت األجنبية (مخاطر العملة) وأسعار الفائدة السوقية (مخاطر سعر الفائدة) وأسعار السوق (مخاطر األسعار)

 

وتحديد األمور التي تشكل مخاطر السوق للشركة. تتم مراقبة االلتزام بالسياسة ويتم اإلبالغ عن االنتهاكات  تحدد سياسة مخاطر السوق في الشركة تقييم  -
  والمخالفات إلى لجنة مخاطر الشركة. يتم فحص السياسة بانتظام للتأكد من صحتها ومالءمتها للتغيرات في بيئة المخاطر. 

ة حدود المحفظة، لضمان دعم تلك الموجودات لمطلوبات حاملي الوثائق المحددة واحتفاظ بالموجودات تم وضع المبادئ التوجيهية لتوزيع الموجودات وبني -
  لتزويد حاملي الوثائق باإليرادات واألرباح بما يتماشى مع توقعاتهم.

مضمونة والنقد وخيارات المنح السنوية تُحدد الشركة مؤشرات مرجعية للتنويع حسب نوع األداة والمنطقة الجغرافية، حيث أن الشركة معرضة للمكافآت ال  -
  عندما تنخفض أسعار الفائدة.

  ستثمار). توجد رقابة صارمة على أنشطة التحوط (على سبيل المثال، يُسمح باستخدام مشتقات األسهم فقط لتسهيل إدارة المحافظ أو للحد من مخاطر اال -
 

ضمن في مستويات مقبولة وتتماشى مع رأس المال المتاح. وفي الوقت الذي يحدد فيه مجلس  يعمل مجلس االدارة على التأكد من أن مخاطر السوق الكلية هي 
مار الذي يقوم بدوره االدارة التوجهات واألهداف االستراتيجية، فإن مهمة إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق تقع بشكل رئيسي على عاتق فريق لجنة االستث

مختلف التغيرات المحتملة في الظروف السائدة في السوق بشأن التعرض للمخاطر. يتم الحد من هذه المخاطر عن طريق االختيار  بإعداد التوقعات التي توضح آثار  
تي تؤثر مراقبة العوامل ال  السليم لألوراق المالية. تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وتقوم بإجراء مراقبة منتظمة للتطورات في األسواق المعنية. إضافة إلى ذلك، تتم

  على أسواق الصكوك واألسهم وتحليل األداء المالي والتشغيلي للشركات المستثمر فيها. 
  

  تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملة ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر األسعار األخرى. 
 
   مخاطر العملة  )أ(
 

ناك مخاطر متدنية لوقوع مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم االدارة بتقييم ما إذا كان ه
باللایر السعودي والدوالر  معامالت  ركة  خسائر جوهرية نتيجة تقلبات في اسعار الصرف وبالتالي ال تقوم الشركة بالتحوط ضد تعرضات العمالت األجنبية. لدى الش 

  األمريكي، وبما أن اللایر السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي، ال تتعرض الشركة لمخاطر العملة. 
  
  



 

٥٦  
 

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  إدارة المخاطر (تتمة)  ٣٠
 

  مخاطر السوق (تتمة)  ٢-٣٠
 
  مخاطر سعر العمولة  )ب(
 

  أسعار العمولة السوقية. مخاطر سعر العمولة هي مخاطر تقلبات القيمة المستقبلية للتدفقات النقدية ألداة مالية بسبب التغيرات في 
 

عن التغيرات في أسعار    تقوم الشركة باالستثمار في األوراق المالية ولديها ودائع خاضعة لمخاطر أسعار العموالت. تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناجمة
تم الحد من مخاطر أسعار العمولة من خالل مراقبة التغيرات في أسعار  العموالت مما يؤدي الى تخفيض العائد الكلي على األوراق المالية المرتبطة بعمولة ثابتة. ي

  العمولة واالستثمار في أدوات ذات معدل متذبذب.
 

  :٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١، وتواريخ استحقاقها كما في التي يترتب أو ال يترتب عليها عموالتفيما يلي استثمارات الشركة 
 

  أقل من  
 سنة واحدة

   أكثر من
  المجموع  ال يترتب عليها عموالت   واحدةسنة 

  
٥٠٩٬٩٣٥  ١٤٥٬٩٦٢  ٣١٬٤٣٦  ٣٣٢٬٥٣٧  ٢٠٢٠  
٤٨٧٬٢٧٥  ٩٩٬٥٤٢  ٢٦٬٠٠٠  ٣٦١٬٧٣٣  ٢٠١٩  

     
لایر  مليون  ٣٬٩: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٣٬٦نقطة أساس في عائدات الفوائد سوف ينتج عنه تغير في ربح السنة بمبلغ  ١٠٠إن الزيادة أو النقص بواقع 

  سعودي).
 
  مخاطر األسعار األخرى  )ج(
 

ات في أسعار السوق (بخالف مخاطر األسعار األخرى هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغير
تغيرات نتيجة عوامل خاصة بأداة مالية معينة أو بالجهة المصدرة لها أو عوامل لها  تلك الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العملة)، سواء كانت هذه ال

  أثر على جميع األدوات المالية المتداولة في السوق. 
 

لمستقبلية  مليون لایر سعودي)، وهي معرضة لمخاطر أسعار السوق نتيجة لعدم التأكد من القيمة ا ٤٣: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٥٦تبلغ استثمارات الشركة 
  تطورات في السوق. لألوراق المالية المستثمر فيها. تقوم الشركة بالحد من طبيعة مخاطر السوق هذه وذلك بتنويع محفظتها االستثمارية والمتابعة الجادة لل

 
   انخفاض في أسعار السوق لالستثمارات على ربح الشركة:  ٪١٠زيادة و ٪١٠فيما يلي أثر التغير االفتراضي بمقدار 

 
   التأثير على ربح الشركة  تغير في القيمة العادلة

  ٥٬٦٠٠   -+ /     ٪ ١٠   -+ /   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  ٤٬٣٠٠   -+ /   ٪١٠   -+ /   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

   

مليون لایر سعودي) مسجلة بالتكلفة حيث يتم عكس التغيرات في   ١٬٩: ٢٠١٩سعودي (مليون لایر  ١٬٩لدى الشركة استثمارات في أسهم غير مدرجة بمبلغ 
مخاطر أسعار األسهم والتي سوف تنعكس فقط عند بيع االستثمار أو عند انخفاض قيمته مما سيؤدي الى األثر على قائمة الدخل. 



 

٥٧  
 

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 
  الية (تتمة)إيضاحات حول القوائم الم

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  إدارة المخاطر (تتمة)  ٣٠

 
  مخاطر االئتمان  ٣-٣٠

 

لخسارة مالية. بالنسبة لكافة فئات  مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر 
  قائمة المركز المالي.  األدوات المالية المحتفظ بها لدى الشركة، يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في

 
  يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي: 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
    موجودات مالية   

 ٣٥٤٬٧٠٧ ٨٠٬٧٣٣  نقد وما يماثله
 - ٢٤٢٬٢٥٠  ودائع قصيرة األجل

 ١٥٣٬٨١٣ ١٩٤٬٥٣٨  أقساط مدينة، بالصافي
 ١٣٩٬٩١٠ ٤٤٬٠٣٩  مطلوب من معيدي التأمين، بالصافي

 ٥٣١٬٦٠١ ٥٥٩٬٨٣٧  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 
 ٦٨٬٠٧٣ ١٠٩٬٠٦٤  بالصافي من استثمارات حقوق الملكية وصناديق استثمارية مشتركة استثمارات، 
 ٢٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠  وديعة نظامية

 ١٬٢٧٥ ١٬٤٦٩  إيرادات مستحقة من وديعة نظامية
 ٨٬٢٩٤ ٩٬٦٦٢  ذمم موظفين مدينة وذمم مدينة أخرى

 ١٬٢٧٧٬٦٧٣ ١٬٢٦١٬٥٩٢ 
   

تعرض الشركة لمخاطر االئتمان من خالل تصنيف الموجودات وفقًا ألفضل تقدير لإلدارة. وتعتبر فئة االستثمار أعلى تصنيف يقدم الجدول أدناه معلومات بشأن 
  لقيمة. ممكن. يتم تصنيف الموجودات التي تقع خارج نطاق فئة االستثمار كفئة غير استثمارية بدرجة مقبولة أو متأخرة السداد ولكن غير منخفضة ا

 
 

  الفئة غير االستثمارية   

٢٠٢٠  
 درجة االستثمار

 
 مقبولة

متأخرة السداد  
ولم تنخفض 

 قيمتها
 

  المجموع
     

 ٨٠٬٧٣٣ - - ٨٠٬٧٣٣  نقد وما يماثله
 ٢٤٢٬٢٥٠ - - ٢٤٢٬٢٥٠  ودائع قصيرة األجل

 ١٩٤٬٥٣٨ ٧٨٬٦٣٧ ١١٥٬٩٠١ -  مدينة، بالصافي أقساط تأمين
 ٤٤٬٠٣٩ - ٤٤٬٠٣٩ -  بالصافيمطلوب من معيدي التأمين، 

 ٥٥٩٬٨٣٧ - ٥٥٩٬٨٣٧ -  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 
استثمارات، بالصافي من حقوق الملكية وصناديق استثمارية 

  مشتركة 
١٠٩٬٠٦٤ - - ١٠٩٬٠٦٤ 

 ٢٠٬٠٠٠ - - ٢٠٬٠٠٠  وديعة نظامية
 ١٬٤٦٩ - - ١٬٤٦٩  إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

 ٩٬٦٦٢ - ٩٬٦٦٢ -  موظفين مدينة وذمم مدينة أخرىذمم 
 ١٬٢٦١٬٥٩٢ ٧٨٬٦٣٧ ٧٢٩٬٤٣٩ ٤٥٣٬٥١٦  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

     
  الفئة غير االستثمارية  

 درجة االستثمار   ٢٠١٩
 

 مقبولة
متأخرة السداد ولم  

 تنخفض قيمتها
 

 المجموع 
     

 ٣٥٤٬٧٠٧ - - ٣٥٤٬٧٠٧  نقد وما يماثله
 ١٥٣٬٨١٣ ٧٧٬٦١٢ ٧٦٬٢٠١ -  مدينة، بالصافي أقساط تأمين

 ١٣٩٬٩١٠ ٨٬٦٥٥ ١٣١٬٢٥٥ -  مطلوب من معيدي التأمين، بالصافي
 ٥٣١٬٦٠١ - ٥٣١٬٦٠١ -  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 

استثمارات، بالصافي من حقوق الملكية وصناديق استثمارية 
  مشتركة 

٦٨٬٠٧٣ - - ٦٨٬٠٧٣ 

 ٢٠٬٠٠٠ - - ٢٠٬٠٠٠  وديعة نظامية
 ١٬٢٧٥ - - ١٬٢٧٥  إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

 ٨٬٢٩٤ - ٨٬٢٩٤ -  ذمم موظفين مدينة وذمم مدينة أخرى
 ١٬٢٧٧٬٦٧٣ ٨٦٬٢٦٧ ٧٤٧٬٣٥١ ٤٤٤٬٠٥٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١



 

٥٨  
 

   الشركة الوطنية للتأمين
  مساهمة سعودية) (شركة 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  إدارة المخاطر (تتمة)  ٣٠
 

  مخاطر االئتمان (تتمة)  ٣-٣٠
 

  تركيز مخاطر االئتمان
 

العوامل االقتصادية أو الصناعية على مجموعة من األطراف المقابلة التي يعتبر إجمالي تعرضها لمخاطر االئتمان تتركز مخاطر االئتمان عندما تؤثر التغيرات في  
ودية. تقوم الشركة بتنويع جوهرياً بالنسبة إلجمالي مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة. وتقوم الشركة بتنفيذ جميع أنشطة االكتتاب في المملكة العربية السع

من التركزات الهامة  ظة األدوات المالية الخاصة بها على نحو جوهري، وإبرام معامالت مع أطراف مقابلة جديرة باالئتمان، وبالتالي فإنها تعمل على التخفيف  محف
  .٦لمخاطر االئتمان. راجع أيًضا اإليضاح رقم 

 
   مخاطر السيولة  ٤-٣٠

 
توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات وااللتزامات المتعلقة بمطلوباتها المالية. يوجد لدى الشركة نظام  مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبات في  

هذه المخاطر عن طريق  أدارة نقد مالئم، حيث يتم مراقبة التحصيالت والمستردات النقدية اليومية مراقبة صارمة ويتم تسويتها بشكل دوري. تقوم الشركة بإدارة 
  استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية واالستثمار في موجودات مالية ذات سيولة.  الحفاظ على

 
تزام بهذه تنص سياسة مخاطر السيولة الخاصة بالشركة على أن يتم تقييم وتحديد أسباب مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة. يتم مراقبة مدى االل  -

بالمخالفات والتعرضات التي يتم التعرض لها. يتم مراقبة السياسة بانتظام للتأكد من صلتها بذلك، كما يتم السياسة، ويتم إبالغ لجنة المخاطر بالشركة 
  مراقبة التغيرات في بيئة المخاطر. 

ية للوفاء  تم وضع إرشادات بشأن توزيع الموجودات، وهياكل الحدود الخاصة بالمحفظة، ومحافظ استحقاق الموجودات وذلك لضمان توفر األموال الكاف  -
  بالتزامات عقود التأمين واالستثمار.

  تم وضع خطط تمويل طارئة تبين الحد األدنى من األموال الالزمة للوفاء بالحاالت الطارئة وتبيان األحداث التي تندرج ضمن هذه الخطط.   -
 

موال من أجل سداد المطالبات وذلك في حالة زيادة الحوادث عن تتضمن عقود إعادة التأمين فائض الخسارة المتعلقة بالكوارث نصوصاً تسمح بالسحب الفوري لأل 
  حجم معين. 

 
  ديسمبر:  ٣١يلخص الجدول أدناه استحقاق االلتزامات التعاقدية غير المخصومة للشركة والمتعلقة بالمطلوبات المالية كما في 

 

شهراً  ١٢أقل من   مطلوبات مالية  شهراً  ١٢أكثر من    
 

 المجموع
    

 ٦٤١٬٩٤٨ ٣٧٥٬٠٠٠ ٢٦٦٬٩٤٨  مطالبات قائمة 
 ١٠٥٬٦٩٥ - ١٠٥٬٦٩٥  ومدراء أطراف ثالثة معيدي التأمين والوكالء والوسطاء مبالغ مستحقة ل 

 ٢٢٬٦٨١ - ٢٢٬٦٨١  مبالغ مستحقة الدفع لحملة الوثائق
 ٧٢٬٢٢٤ ١٣٬٨٥٩ ٥٨٬٣٦٥  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 ١٬٤٦٩ ١٬٤٦٩ -  نظاميةإيرادات مستحقة من وديعة 
 ٨٤٤٬٠١٧ ٣٩٠٬٣٢٨ ٤٥٣٬٦٨٩  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 
 

شهراً  ١٢أقل من   مطلوبات مالية اً شهر ١٢أكثر من    
 

 المجموع 
    

 ٦١٠٬٤٢٣ ٣٧٥٬٠٠٠ ٢٣٥٬٤٢٣  مطالبات قائمة 
 ٧٦٬٨٩٩ - ٧٦٬٨٩٩  ومدراء أطراف ثالثة معيدي التأمين والوكالء والوسطاء مبالغ مستحقة ل 

 ١٥٣٬٣٨٥ - ١٥٣٬٣٨٥  مبالغ مستحقة الدفع لحملة الوثائق
 ٥٣٬٤٢٢ ١٢٬٠٧٧ ٤١٬٣٤٥  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 ١٬٢٧٥ ١٬٢٧٥ -  إيرادات مستحقة من وديعة نظامية
 ٨٩٥٬٤٠٤ ٣٨٨٬٣٥٢ ٥٠٧٬٠٥٢  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 

مليون) والتي تشمل المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، واحتياطي  ١١٨٫٤٤: ٢٠١٩(مليون لایر سعودي  ١١٩٫٣١تبلغ قيمة إلتزامات عقود التأمين 
 . شهًرا ١٢عجز األقساط ، واحتياطي المخاطر اإلضافية غير المنتهية ، ومصاريف تعديل الخسائر غير المخصصة ، والتي تستحق خال أقل من 

 



 

٥٩  
 

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  إدارة المخاطر (تتمة)  ٣٠
 

  مخاطر السيولة (تتمة)  ٤-٣٠
 

ن الناتجة عن المطلوبات المالية أعاله، قامت الشركة بالحفاظ على موجودات سائلة تتكون من نقد وما يماثله وأوراق مالية استثمارية. يمكإلدارة مخاطر السيولة 
  بيع هذه الموجودات بسهولة للوفاء بمتطلبات السيولة. 

 
  يتوقع ان تتم تسوية الموجودات التي تستحق في أقل من سنة كما يلي: 

ات القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات في صناديق مشتركة وودائع مرابحة ويتم االحتفاظ بها لغرض إدارة النقد ويتوقع تتضمن استثمار  •
  شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي.  ١٢استحقاقها/ تسويتها خالل 

مالية ذات تصنيف ائتماني عالي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من   تمثل ودائع المرابحة المصنفة كـ "نقد وما يماثله" ودائع مودعة لدى مؤسسات   •
   تاريخ اإليداع.

  النقد واألرصدة البنكية متاحة عند الطلب.   •
أشهر على   ٩إلى  ٦إن حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة تتعلق بشكل رئيسي بقطاع الممتلكات والحوادث ويتم تحقيقها بشكل عام في غضون   •

  أساس تسوية المطالبات. 
 

  يتوقع ان تتم تسوية المطلوبات التي تستحق في أقل من سنة كما يلي: 
  يتم تسوية أرصدة معيدي التأمين الدائنة على أساس دوري وفقاً لشروط اتفاقيات إعادة التأمين.  •
للجداول الزمنية القانونية للدفع. تتم تسوية وثائق الممتلكات والحوادث  شهًرا وفقًا  ١٢من المتوقع أن تتم تسوية معظم إجمالي المطالبات القائمة خالل   •

  شهًرا من تاريخ استالم تقرير تعديل الخسائر.  ١٢الناجمة عن الطبيعة المتأصلة خال 
  باستثناء منافع نهاية الخدمة.   شهًرا من تاريخ نهاية السنة  ١٢من المتوقع أن تتم تسوية المطالبات والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى في غضون    •
  تتم تسوية توزيع الفائض المستحق خالل ستة أشهر من االجتماع العام السنوي حيث يتم اعتماد القوائم المالية.   •
 

  المخاطر التشغيلية  ٥-٣٠
 

ضايا المرتبطة بالعمليات والتقنية والبنية التحتية الداعمة تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن مجموعة متنوعة من الق
سوق والسيولة  لعمليات الشركة سواًء داخل الشركة أو خارجها عند مقدمي الخدمات للشركة، وكذلك من عوامل خارجية أخرى غير مخاطر االئتمان، ومخاطر ال 

محاسبة المتعارف عليها من سلوك إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة  مثل تلك التي تنشأ من المتطلبات النظامية والتنظيمية ومعايير ال
  الشركة. 

 
ً تفرض حدوداً تخضع عمليات الشركة للمتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية. مثل هذه األنظمة ال تحدد فقط الموافقة ومراقبة األنشطة ولكن ها أيضا

ي أس المال لتقليل خطر التخلف عن السداد أو اإلعسار من جانب شركات التأمين ولتمكنهم من استيفاء أي مطلوبات غير متوقعة عند نشوئها. فمعينة مثل كفاية ر
  رأي اإلدارة، فإن الشركة قد امتثلت إلى حد كبير لهذه المتطلبات النظامية. 

 
ازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعتها مع تحقيق أهدافها االستثمارية إن هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية وذلك لتحقيق التو

لمسؤولية تشمل الرقابة  عن طريق تحقيق عوائد للمستثمرين. تقع مسؤولية األساسية لتطوير وتنفيذ الرقابة على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة. هذه ا
  ة: في المجاالت التالي

 
  متطلبات الفصل المالئم للمهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات.  -
  متطلبات عمليات التسوية ومراقبة المعامالت.   -
  االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى.   -
  توثيق الضوابط واإلجراءات.   -
  ركة وكفاءة الضوابط واإلجراءات الالزمة لمعالجة المخاطر المحددة.متطلبات التقييم السنوي للمخاطر التشغيلية التي تواجهها الش   -
  معايير األخالق المهنية ومعايير األعمال.   -
  إجراءات وسياسات الحد من المخاطر.   -
 

   أرقام المقارنة  ٣١
 

التصنيفات هذه أي تأثير إضافي على حقوق الملكية والدخل ومجموع  أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع العرض في السنة الحالية. لم ينتج عن إعادة  
م من "المصروفات  ٢٠١٩مليون لایر سعودي في قائمة الدخل المقارنة لسنة    ٢٬٧الدخل الشامل للسنة المقارنة.  تم إعادة تصنيف ضريبة قيمة مضافة مدفوعة بمبلغ  

 ". مصروفات اكتتاب أخرىالعمومية واإلدارية" إلى "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٦٠  
 

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  ارتباطات ومطلوبات محتملة  ٣٢

  مليون لایر سعودي) لمورديها نيابة عن الشركة. ٢٬١: ٢٠١٩(مليون لایر سعودي  ٢٬٢أصدرت بنوك الشركة ضمانات دفع بمبلغ    ١-٣٢

. صدر القرار األولي للجنة الفصل في المخالفات  : ال شيء)٢٠١٩( مليون لایر سعودي ١٩إن الشركة مدعى عليها في قضية رفعها عميل بمبلغ   ٢-٣٢
المدعي. أصدرت لجنة االستئناف لتسوية منازعات ومخالفات التأمين  والمنازعات الضريبية االبتدائية لصالح الشركة ورفض الدعوى المرفوعة من قبل

ا. تعتقد اإلدارة أن  حكماً بإلغاء القرار األولي، وقررت إعادة القضية إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية االبتدائية للنظر فيها ومراجعته
   خصص لها.القضية ليس لها أسس موضوعية، وبالتالي لم ترصد أي م

  للمطلوبات المحتملة للزكاة والضريبة. ٣-٢٢راجع اإليضاح   ٣-٣٢
 

  )١٩-أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد  ٣٣
 

، رافعة تصنيفها من حالة طوارئ صحية عامة الذي أعلنته في ٢٠٢٠مارس  ١١) جائحة عالمية في ١٩-أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا (كوفيد
   عواقب بشرية واقتصادية غير متوقعة على العديد من البلدان، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في السوق. ١٩-. نتج عن كوفيد٢٠٢٠يناير  ٣٠
 

تعطيل األسواق العالمية حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من العدوى على الرغم من السيطرة سابقًا على  ١٩-تواصل جائحة كوفيد
ت حكومة  ي المرض من خالل تدابير احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة. ومع ذلك، تمّكنتفش

فعالة التي اتخذتها الحكومة،  المملكة العربية السعودية ("الحكومة") من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات ال 
  والتي على إثرها أنهت الحكومة عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية نحو عودة السفر الدولي بصورة طبيعية واستئناف العمرة. 

 
ها الناشئة لبعض الوقت، وتراقب عن كثب  ، والتي يمكن الشعور بآثار١٩-ال تزال الشركة مدركة لكل من تحديات االقتصاد الجزئي والكلي جراء جائحة كوفيد

  تعرضاتها على مستوى دقيق، مع الحفاظ على مستويات الخدمة واألنشطة التشغيلية المقبولة وضمان سالمة ورفاهية موظفيها.
 

   تقوم إدارة الشركة بمراقبة الوضع عن كثب أثناء تطوره كما هو موضح على نطاق أوسع أدناه:
 

  األعمال األثر على   (أ)
 

  التسعير /اتاألثر على المبيعات، والذمم المدينة، واستراتيجيات المنتج
 

في مجال أعمال السيارات كما هو موضح أدناه. كما هو الحال مع أي توقعات، فإن التوقعات واحتماالت حدوثها مرتبطة   ١٩-يظهر األثر الرئيسي لجائحة كوفيد
كوك المحيطة بمدة وشدة الجائحة، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. ونظراً ألن أثر تلك الشكوك  بأحكام مهمة وبالتطور السريع للوضع والش 

  التي تحيط بالبيئة االقتصادية تقديري، ستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها واألثر المرتبط بها على أساس منتظم.
 

هي ديناميكيات السوق وإنفاق المستهلك وتوقعات ومبادرات قطاع التأمين. تتضمن ديناميكيات السوق   ٢٠٢٠نة إن العوامل الرئيسية التي أثرت على إنتاج س
. من جانب المستهلك، كان هناك اتجاه واضح لدى المستهلكين لتقليل اإلنفاق والتسوق  ١٩-انخفاضاً في اإلنفاق الحكومي وتقليصات المشاريع بسبب وضع كوفيد

   لحلول.للحصول على أرخص ا
 

ستراتيجيات المنتج كان هناك أثر محدود على التحصيالت والسيولة خالل المرحلة الحالية ويتم مراقبة ذلك بشكل منتظم من قبل اإلدارة. بشكل عام، ال تزال ا
  والتسعير على المسار الصحيح، وبالتالي ال ترى اإلدارة أي تغييرات جوهرية في الوقت الحالي. 

 
ع مراعاة ط الحالية، قامت اإلدارة بتحديث توقعات مبيعاتها لتعكس هذه التوقعات في المستقبل. وستواصل اإلدارة مراقبة األثر وتحديث التوقعات مبناًء على األنما

  الوضع الذي يستمر في التطور. 
 

  األثر على المطالبات واالحتياطيات
 

  االحتياطيات الفنية للسيارات 
 

لجميع شركات التأمين في المملكة العربية السعودية. من بين أمور  ٢٠٢٠مايو  ٨("التعميم") بتاريخ  ١٨٩ساما التعميم رقم ، أصدرت ١٩-لمواجهة جائحة كوفيد
ية فير شهرين من التغطأخرى، وّجه التعميم شركات التأمين لتمديد فترة سريان جميع وثائق تأمين سيارات األفراد الحالية لمدة شهرين إضافيين باإلضافة إلى تو

  التأمين.  اإلضافية لجميع وثائق تأمين سيارات األفراد الجديدة المكتتبة في غضون شهر واحد من تاريخ التعميم دون أي مقابل إضافي من حملة وثائق
 

د شهرين في وثائق تأمين ناقشت اإلدارة، باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمدي
شركة اختبار كفاية االلتزام  السيارات الحالية كسياسة جديدة وتسجيل احتياطي نقص في أقساط التأمين بناًء على المطالبات المتوقعة لفترة الشهرين الممتدة. أجرت ال

بها عند المستوى المجمع لخط أعمال السيارات وسجلت احتياطي عجز قسط  باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة 
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ١٢٬٩٦تأمين / مساهمة بمبلغ 

   



 

٦١  
 

   الشركة الوطنية للتأمين
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ بآالف 
 

  (تتمة) )١٩-أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد  ٣٣
  

  األثر على المطالبات واالحتياطيات (تتمة)
  

  (تتمة)  االحتياطيات الفنية للسيارات
 

أثر سلبي على األعمال. وتواصل اإلدارة إجراء فحوصات  تواصل شركات إعادة التأمين تسوية حصتهم من المطالبات بما يتماشى مع االتفاقية والعقود دون أي 
بلة والتغييرات في هياكلها، إن  أكثر انتظاماً على شركات إعادة التأمين فيما يتعلق بالتصنيفات االئتمانية، والمقاييس المالية، والتوقعات االئتمانية لألطراف المقا 

  وجدت.
 

، ويأخذ في االعتبار تجربة المطالبة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مبلغ عنها متوافقاً مع المنهجية واألساليب المطبقة كما في ال يزال الحجز على المطالبات المتكبدة وغير ال
 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الفعلية في السنة المنتهية في 

 
  األثر على المصاريف 

 
   تستمر الشركة في الحفاظ على موظفيها في سياق األعمال االعتيادية ودفع الرواتب.

 
باإلضافة إلى بعض المصاريف مثل االتصاالت والتكنولوجيا وتكاليف الصيانة ازدادت نتيجة الرتفاع مستوى الدعم لتوسيع خيارات العمل عن بعد للموظفين إن 

جزئيًا مقابل انخفاض التكاليف   تكاليف التعقيم والتباعد االجتماعي وتوفير بيئة آمنة ألولئك الموظفين الذين يعملون من المكتب. تمت مقاصة التكاليف اإلضافية
  المتعلقة بسفر العمل، وتنقالت، وانخفاض اإلنفاق التقديري. 

 
  األثر على الموجودات المالية 

 
ذي تعافى على تقييم االستثمار ال واآلثار، كان هناك بعض التقلبات ٢٠٢٠تماشياً مع األثر على أسواق المال وأسعار الفائدة في الفترة األولية للجائحة في مارس 

. يعتمد تحديد القيمة العادلة على معلومات السوق التي يمكن رصدها، وتحديد ما إذا كانت أسواق معينة نشطة أو غير ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 
أي منها لمحفظة الموجودات المالية المتاحة  نشطة، وما إذا كانت المعامالت في األسواق غير النشطة تعتبر غير منظمة (أي قسرية أو متعثرة)، مع عدم مالحظة  

  للبيع التي تحتفظ بها الشركة. 
 

ل السنة، طبقت  واصلت الشركة تقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية. خال
جودات المالية بما يتوافق مع السنة السابقة. فيما يتعلق بذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة، تراقب الشركة عن الشركة السياسة المحاسبية لالنخفاض في قيمة المو

  ي قيمة االئتمان.  كثب جودة االئتمان لعمالئها وشركات إعادة التأمين وتقوم بتحديث مخصص االنخفاض في القيمة كلما كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض ف
 

  المرونة التشغيلية واستمرارية األعمال (ب)
 

، شكلت الشركة لجنة استمرارية األعمال التي تجتمع وتقوم بفحص بشكل متكرر األمور التشغيلية واالستمرارية واألمن ١٩ -منذ المراحل األولى لجائحة كوفيد
  والصحة والسالمة للشركة.   

 
الرئيسية فيما يتعلق بتوافر األنظمة، واستمرارية الخدمة لعمالئنا، وتوجيهات صحة وسالمة الموظفين، وقيود السفر،  يتضمن ذلك طرح العديد من التوجيهات 

لصلة. يظل  والتباعد االجتماعي، والعمل عن بعد بالتناوب، وسياسة التعرض، وتوجيهات السفر في حالة الضرورة ألسباب شخصية وغيرها من األمور ذات ا 
   نولوجيا المعلومات وإجراءات استمرارية األعمال من حيث النسخ االحتياطي للبيانات واستعادتها كما هي في الوضع الحالي.توافر أنظمة تك

 
  المحاسبة والتقارير المالية (ج)

األثر على األعمال محدود، تواصل   ، تواصل الشركة تطبيق سياساتها المحاسبية باستمرار دون انحراف. بالنظر إلى أن١٩ -في المرحلة الحالية من جائحة كوفيد
والنظر فيها حسب االقتضاء   اإلدارة اتباع نهج ثابت الستخدام التقديرات في المعلومات المالية. مع تطور الوضع في المستقبل، ستستمر اإلدارة في مراقبة التحديثات

  في ذلك الوقت. 
 

   ) وسيولة مرتفعة خالل هذه المرحلة.٢٦تستمر الشركة في الحفاظ على نسبة مالءة مالية قوية (إيضاح 
 

   الموافقة على القوائم المالية  ٣٤
 
  .هـ)١٤٤٢رجب  ١٧(الموافق  ٢٠٢١مارس  ١اعتمدت هذه القوائم المالية من قِبل مجلس اإلدارة في   

  


