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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 2021مارس  31

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

 

 معلومات عامة  1

 

الصادر بتاريخ   4030200981سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  الشركة الوطنية للتأمين )"الشركة"( هي شركة مساهمة  

إبريل   26هـ )الموافق  1431جمادى األولى  12/ ك بتاريخ  158( وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 2010مايو  15هـ )الموافق  1431جمادى اآلخرة  1

  هو مبنى الجفالي، طريق المدينة، جدة، المملكة العربية السعودية.(. إن عنوان الشركة المسجل 2010

 

 1430شوال  21/م بتاريخ 53الشركة مرخص لها مزاولة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية بموجب مبادئ التأمين التعاوني وفقًا للمرسوم الملكي رقم 

(. حصلت الشركة على ترخيص  2009أكتوبر  5هـ )الموافق  1430شوال  16بتاريخ  330راء رقم ( بموجب قرار مجلس الوز2009أكتوبر  10هـ )الموافق 

(. تم إدراج الشركة في سوق األسهم 2022فبراير  5هـ )الموافق  1443رجب  3ساري حتى  TMN/29/20106البنك المركزي السعودي )"ساما"( رقم 

  .2010يونيو  6السعودية )تداول( بتاريخ 

 

 ية.أهداف الشركة في تقديم التأمين العام والخدمات المرتبطة به وفقًا لنظامها األساسي واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودتتمثل 

 

  أسس اإلعداد 2

  

  بيان االلتزام (أ)

 

األولي" على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير  "التقرير المالي  34أعدت القوائم المالية األولية الموجزة للشركة طبقاً للمعيار الدولي رقم 

  واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )تعرف سابقًا بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين(.

 

دأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بقيمتها العادلة وقياس التزامات منافع  يتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية ومب

السيولة وال يتم عرضها الموظفين المحددة بالقيمة الحالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم عرض قائمة المركز المالي األولية للشركة حسب ترتيب 

ير متداول. وباستثناء الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة والوديعة النظامية والتزامات منافع الموظفين المحددة والضمان  باستخدام تصنيف متداول/ غ

مة والمطالبات المتكبدة ات القائوأقساط التأمين الهندسية غير المكتسبة ذات الصلة وعمولة إعادة التأمين غير المكتسبة وتكلفة اقتناء وثيقة التأمين المؤجلة والمطالب

 وغير المبلغ عنها واالحتياطيات الفنية، تُعتبر جميع الموجودات والمطلوبات ذات طبيعة قصيرة األجل، ما لم ينص على خالف ذلك.

 

من "عمليات التأمين" و"عمليات المساهمين".    وفقاً لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية )اللوائح التنفيذية(، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لكل

م قائمة المركز المالي  ووفقًا لذلك، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف العائدة إلى أي من فئتي العمليات في الحسابات المعنية. تم تقدي

، كمعلومات إضافية لتتوافق مع متطلبات  24يات التأمين وعمليات المساهمين، المبينة في إيضاح  األولية والقوائم األولية للدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمل

  ، وهي غير مطلوبة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي."ساماالسعودي المركزي " للبنك التنفيذيةالتوجيهات الصادرة عن الالئحة 

 

 الموجزة مؤشًرا على النتائج المتوقعة للسنة بأكملها. قد ال تعد القوائم المالية األولية 

 

  تعرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي ويتم تقريب المبالغ ألقرب ألف.

 

ءتها باالقتران مع القوائم المالية السنوية إن المعلومات المالية األولية الموجزة ال تشمل جميع المعلومات المطلوبة في المعلومات المالية السنوية الكاملة، ويجب قرا

 .2020ديسمبر  31للشركة كما في السنة المنتهية في 

 

 أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة )ب(

 

بالغ المدرجة في التقرير  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة من اإلدارة استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية والم

الفعلية عن هذه التقديرات. ومع ذلك،   للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واإلفصاحات المرفقة وإفصاحات المطلوبات المحتملة. وقد تختلف النتائج

. لمزيد من التفاصيل 19-قامت الشركة بفحص المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة المفصح عنها في القوائم المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة كوفيد

تواصل اإلدارة تقييم الوضع وسوف تعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات التقرير  حول هذه القوائم المالية األولية الموجزة.    25يرجى االطالع على اإليضاح رقم  

 المستقبلية.

 

  موسمية العمليات  )ج(

 

 لم تطرأ أي تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين للشركة. 
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021مارس  31

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

 

 السياسات المحاسبية الهامة   3

 

ديسمبر    31السنوية للشركة للسنة المنتهية في  تتفق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية  

 ، باستثناء ما هو موضح أدناه:2020

 الجديدة وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة ةرير الماليالجنة تفسير المعايير الدولية للتق اتالجديدة وتفسير ةرير المالياالمعايير الدولية للتق

(  7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39( ومعيار المحاسبة الدولي )9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) :2المرحلة    -"تعديل سعر الفائدة المرجعي " 

 ( 16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4والمعيار الدولي للتقرير المالي )

عر فائدة بديل خالي من المخاطر تقريباً. تتضـمن التعديالت تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عند  عر الفائدة بين البنوك بـس تبدال ـس اـس

 الطرق المساعدة التالية:

ما  الفائدة المتغير، وبتتطلب الطريقة المساعدة معالجة التغيرات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها التعديل مباشرة كتغيرات على سعر  •

 يماثل الحركة في أسعار الفائدة في السوق. 

 السماح بعمل التعديالت المطلوبة وفقاً لتعديل سعر الفائدة بين البنوك لتخصيص التحوط وتوثيق التحوط دون توقف العالقة التحوطية. •

 لخالي من المخاطر كتحوط لعنصر التحوط. تقديم اعفاء مؤقت للمنشآت من تحقيق المتطلبات المحددة بشكل منفصل عند تخصيص أداة سعر الفائدة ا •

 الشركة استخدام الطرق المساعدة في الفترات المستقبلية حال دخولها حيز التنفيذ. يلم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية االولية الموجزة للشركة. تنو

 

 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد

المعايير والتفسيرات    المعايير والتفسيرات الصادرة التي لم تصبح بعد سارية حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للشركة. وتتضمن هذه القائمةفيما يلي  

 الصادرة والتي تتوقع الشركة تطبيقها في تاريخ قادم. وتعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول. 
 

 المعيار/

 الوصف  التفسير

 الفترات التي تبدأ في أو بعدمن يسري تطبيقه 

 التاريخ التالي 

   

 انظر اإليضاح أدناه  عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 انظر اإليضاح أدناه األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 األدوات المالية  - 9للتقرير المالي رقم المعيار الدولي 

 . يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية: 39، وحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 

 التصنيف والقياس أ(

واحًدا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  منهًجا    9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا:

 االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.تم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى    -1

أصل الدين أدت األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات ألصل الدين والفائدة على مبلغ    -2

 القائم. 

شامل اآلخر، ويتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع، في  يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال

 حالة استيفاء الشرطين التاليين:

 تم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع.    -1

 التعاقدية للتدفقات النقدية على المدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط.اقتصرت الشروط     -2

دئي، 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 المب

 ة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو تقليل عدم تطابق المحاسبة بشكل جوهري.الخيار لتصنيف أصل مالي بالقيمة العادل

ن الدخل الشامل اآلخر  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيًضا إجراء خيار غير قابل لإللغاء بعرض التغيرات الالحقة ضم

 دوات )بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة عند االستبعاد(، ويتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل. في القيمة العادلة لأل
 

ئدة إلى  العادلة لاللتزام المالي العا  باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إثبات قيمة التغير في القيمة

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  

 عدم تطابق محاسبي في قائمة الدخل أو زيادته.
 

 االنخفاض في القيمة ب( 

الخسائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة بموجب معيار   9االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يعكس نموذج 

االئتمان. بدالً من ذلك،  ، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل إثبات خسائر 9. بموجب نهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 39المحاسبة 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 

  ليعكس التغيرات في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي.



 

12 
 

  ينالشركة الوطنية للتأم

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 

 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد )تتمة(
 

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

 

 محاسبة التحوط ج(

متطلبات جديدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط علی نحو أوثق مع إدارة المخاطر. كما تحدد المتطلبات   9قدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

حاسبة التحوط العام. تطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات محفظة القيمة العادلة لمخاطر  منهًجا يقوم بشكل أكثر على المبادئ إلى نموذج م

ة  تحوط حاليًا ضمن معيار المحاسبسعر الفائدة )يشار إليها عادةً باسم "تحوطات القيمة العادلة الكلية"(. بالنسبة لذلك، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات محاسبة ال

 . تم منح هذا االستثناء بشكل كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولي يعالج محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.39الدولي رقم 

 

 تاريخ السريان

عقود التأمين:  - 4للتقرير المالي رقم . ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي 2018يناير  1هو  9كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، تغير 2016سبتمبر  12عقود التأمين، المنشورة في  - 4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

للحد من آثار تطبيق  4ود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم الحالي بالسماح للمنشآت التي تصدر عق 4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  - 17قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 دم التعديالت خيارين بديلين:عقود التأمين( ساري المفعول. تق

 حتى ما يسبق من الخيارين التاليين: 9تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -1

  تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين. (أ

تمديد تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي   )يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي  2021يناير  1فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد  (ب

(. إن اإلفصاحات 2022يناير    1إلى    4في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    9واإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    17رقم  

الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل. وهذا 

 سابقًا. 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، ولكن بالنسبة لبعض الموجودات المالية، إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية والتي قد تحدث  9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -2

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

للتقرير  ( تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي  1: )2018يناير    1أجرت الشركة تقييماً مفصالً اعتباراً من  

( تمت مقارنة 2)بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المتضمنة غير الممولة من عقود التأمين( بمجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها؛ و) 4المالي رقم 

 على هذه التقييمات، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء  مجموع القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. بناءً 

حتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين. ويتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة    9المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 لقوائم المالية للشركة. بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في ا

 تقييم األثر

على القوائم المالية للشركة. ومع ذلك،    9بشكل عام، تتوقع الشركة بعض األثر لتطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة   ال يتوقع أن يكون أثر ذلك جوهريًا. في الوقت الحالي، ال يمكن تقديم تقدير

          تفصيلية.
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3

 

 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد )تتمة(

 

 "عقود التأمين"  17رقم  الماليالمعيار الدولي للتقرير 

 

 نظرة عامة 

وهو يحدد مبادئ اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ، 2017مايو  18تم نشر هذا المعيار في  

 "عقود التأمين". 4

 

لجهة أيًضا عقود تصدر اينطبق 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:

 

 المشتقات المتضمنة، إذا كانت تلبي بعض المعايير المحددة.  -1

 المكونات االستثمارية المميزة.  -2

 أي تعهد بتحويل بضائع أو خدمات غير تأمينية مميزة. -3

  (.15والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يجب احتساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقًا 

 

 القياس

، والذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس الموجودة قبل 4على عكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 نماذج القياس المختلفة التالية:  17يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،2015يناير 

 

 يعتمد نموذج القياس العام على "الركائز األساسية" التالية:  (1

 

 التدفقات النقدية المستوفاة، والتي تشمل: (أ

 

 تقديرات مرجحة محتملة خاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية.  •

 الزمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية.تعديل يعكس القيمة   •

 تعديل للمخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.

 

المستقبل. ال   هامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة عقود التأمين وسيتم إثباته كمنشأة تقدم الخدمات في (ب

الربح أو  يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبي عند بدايته. وسيتم تسجيل صافي أي مبلغ سلبي من التدفقات النقدية المستوفاة في البداية في

 الخسارة على الفور. 

 

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

 

 ي ذلك التاريخ. التزام التغطية المتبقية، والذي يشمل التدفقات النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة ف •

 قة المخصصة للمجموعة في ذلك التاريخ.التزام المطالبات المتكبدة، والذي يقاس على أنه التدفقات النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات الساب •

 

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

هامش الخدمة التعاقدية المتبقية في الربح أو الخسارة. يتم أيًضا زيادة الفائدة على هامش الخدمة  يتم إثبات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن  

ات النقدية المقدرة(. عالوة على  التعاقدية بأسعار مقيدة عند اإلثبات المبدئي للعقد )على سبيل المثال معدل الخصم المستخدم في البداية لتحديد القيمة الحالية للتدفق

وقعة للعقود  م إطالق هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة استناًدا إلى وحدات التغطية، مما يعكس كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية المتذلك، سيت

 المتبقية في المجموعة.
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2021مارس  31

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

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 

 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد )تتمة(

 

 "عقود التأمين" )تتمة( - 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم            

 

 المتغيرة:نهج الرسوم  (2

اشرة"(. يتم إجراء هذا التقييم حول يعد نهج الرسوم المتغيرة نموذًجا إلزاميًا لقياس العقود بميزات التشاركية المباشرة )يشار إليها أيًضا باسم "العقود التشاركية المب

هذه العقود، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية أيًضا باإلضافة إلى التعديل ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحقًا. بالنسبة ل 

 بموجب النموذج العام: 

 

 التغييرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية. -1

 التغييرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية. -2

 

عن النموذج العام أو إذا  يُسمح باستخدام نهج توزيع أقساط التأمين المبسط لقياس التزام التغطية المتبقية إذا كان ذلك يوفر قياًسا ال يمثل اختالفًا جوهريًا  باإلضافة

تغطية المتبقية يتوافق مع أقساط التأمين المستلمة عند كانت فترة التغطية لكل عقد ضمن المجموعة سنة واحدة أو أقل. مع نهج توزيع أقساط التأمين، فإن التزام ال

ومع ذلك، ال يُطلب من المنشأة تعديل اإلثبات المبدئي، ناقًصا التدفقات النقدية القتناء التأمين. ويظل النموذج العام قابالً للتطبيق لقياس التزام المطالبات المتكبدة. 

لنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع/ استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية ل

 المطالبات. 

 

 تاريخ السريان

وتلقى تعليقات من مختلف أصحاب   2019خالل يونيو  17أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت مشروع التعرض للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

قترحة على المعيار  المصلحة. يعكف مجلس معايير المحاسبة الدولي حاليًا على إعادة مناقشة القضايا المقدمة من قبل أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي تعديالت م

ة السليمة لوضع المعايير. إن تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي  ، سوف يتبع مجلس معايير المحاسبة الدولي إجراءاته القانوني17الدولي للتقرير المالي رقم  

. بموجب مشروع التعرض  2021يناير    1، حاليًا هو  4واإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    9وتأجيل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    17رقم  

. هذا تأجيل مدته سنتان مقارنة 2023يناير  1إلى فترات التقرير التي تبدأ في أو بعد  17يار الدولي للتقرير المالي رقم الحالي، يُقترح تعديل تاريخ سريان المع

معيار الدولي اإليرادات من العقود مع العمالء وال  -  15. يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  2021يناير    1بالتاريخ السابق ليوم  

 األدوات المالية. تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ سريانه.  - 9للتقرير المالي رقم 

 

 التحول

ار إما نهج بأثر يجب التطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة عقود التأمين غير عملي، عندئذ يكون على المنشأة أن تخت

 معدل أو نهج القيمة العادلة. رجعي  

 

 العرض واإلفصاحات 

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

 

 تقييم األثر

اًرا من تاريخ نشر هذه القوائم المالية األولية الموجزة، لم يتم تقييم األثر المالي  . اعتب17تقوم الشركة حاليًا بتقييم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  لتطبيق المعيار بالكامل من قبل الشركة. أجرت الشركة تحليل الفجوات الرئيسية للفجوات هي كما يلي:
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 المالية األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم 

 2021مارس  31

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

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 

 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد )تتمة(

 

 التأمين" )تتمة("عقود  - 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم            

 

 ملخص األثر  مجال األثر

   

 لم يتم تقييمها بالكامل من قبل الشركة.   األثر المالي

   

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

 التأمين.توزيع أقساط 

   

أنظمة تكنولوجيا 

 المعلومات 

فيما يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات، قامت الشركة بإدراج البائع في قائمة مختصرة لتقديم الدعم الفني الالزم لضمان التنفيذ  

التعديالت لالمتثال لمتطلبات المعيار . يخضع مخطط الحسابات الحالي للمراجعة إلجراء  17الفعال للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 . باإلضافة إلى ذلك، إن اإلفصاحات الجديدة بحاجة إلى التحديث.17الدولي للتقرير المالي رقم 

   

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

 طويلة األجل، فإن أثر العملية سيكون جوهريًا.

   

األثر على  

ترتيبات إعادة 

 التأمين

 تخضع ترتيبات إعادة التأمين للشركة بموجب االتفاقيات التناسبية حاليًا لالختبار لتحديد نهج القياس المناسب.  

   

األثر على  

السياسات وأطر  

 الرقابة 

 

بمستشار خارجي لتعديل إطار مراقبة سياساتها الحالية لتكون أكثر امتثاالً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي استعانت الشركة 

 .17رقم 

   

ا . وتعتزم الشركة أيضً 17تعتزم الشركة تعيين موظفين مؤهلين بشكل مناسب ولديهم فهم شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    الموارد البشرية

 توفير تدريب مالئم للموظفين الحاليين.

 

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

 

 التالية: . تغطي الخطة مجاالت أخرى بما في ذلك المجاالت الرئيسية 17وفقًا لمتطلبات ساما، قدمت الشركة خطة تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 هيكل الحوكمة  (أ

 خطة تشغيلية بما في ذلك أنظمة تكنولوجيا المعلومات  (ب

 مسائل فنية ومالية (ج

 

 تعمل الشركة على تعيين خبير مستقل لفحص الخطة المقدمة وتقديم تحديث هام.
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021مارس  31

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

 

 نقد وما يماثله 4

 

 

 مارس    31  

2021 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر    31

2020 

 )مراجعة( 

 

 نقد في الصندوق
 

 

26 

 

26 

 67,707 75,949  أرصدة بنكية

 13,000 13,000  االستحواذأشهر من تاريخ  3ودائع تستحق خالل 

 80,733 88,975  المجموع

 

مليون لاير سعودي(، تم إدراج األرصدة البنكية والودائع لدى أحد البنوك وهو   0.33:  2020ديسمبر   31مليون لاير سعودي )  0.05باستثناء األرصدة التي تبلغ  

المملكة العربية السعودية وهي مقومة باللاير السعودي والدوالر األمريكي. ولدى الودائع فترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر  طرف ذي عالقة مسجل في 

  سنوياً(. %0.65: 2020ديسمبر  31% سنوياً )0.65إلى  %0.5وتحقق إيرادات بمعدالت تتراوح بين 

 

 ودائع قصيرة األجل 5

 

 أشهر على النحو التالي:  3رة األجل ذات فترات استحقاق أصلية لمدة تتجاوز يتم االحتفاظ بالودائع قصي

 

 مارس    31  

2021 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر    31

2020 

 )مراجعة( 

    

 192,250      192,250  (22طرف ذو عالقة )إيضاح  -بنك تجاري 

 50,000 50,000  بنك تجاري آخر 

  242,250 242,250 

    

 31سنوياً ) %0.9% إلى 0.2إيداع هذه الودائع قصيرة األجل لدى بنوك تجارية مسجلة في المملكة العربية السعودية وتحقق إيرادات بمعدالت تتراوح بين يتم 

 سنوًيا(. %0.9إلى  %0.2: 2020ديسمبر 

 

 بالصافي -أقساط تأمين مدينة  6

           

 

 

 مارس    31 

2021 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر   31

2020 

 )مراجعة( 

 235,313 366,968  ذمم مدينة من حاملي الوثائق

 (40,775) (38,469)  االنخفاض في قيمة مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

  328,499 194,538 

 

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

                  

 

 

 مارس    31 

2021 

 )غير مراجعة(

  ديسمبر 31

2020 

 )مراجعة( 

 33,838 40,775  الرصيد االفتتاحي

 10,625 (538)  المخصص )المعكوس( / المحمل للفترة / للسنة

 (3,688) (1,768)  مشطوبات 

 40,775 38,469  الرصيد الختامي
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

 بالصافي –مطلوب من معيدي التأمين  7

 

  

 مارس    31

2021 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر   31

2020 

 )مراجعة( 

 

 
   

 45,039 11,099   ذمم مدينة من معيدي التأمين

 (1,000) (930)   االنخفاض في قيمة ذمم معيدي تأمين مدينة مشكوك في تحصيلهامخصص 

  10,169 44,039 

 

ية هذه األرصدة على خالل الفترة، عرضت الشركة صافي الذمم المدينة من معيدي التأمين بعد تعديل الذمم الدائنة المختلفة إلى معيدي التأمين حيث ستكون تسو

  .الصافيأساس 

 

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

 

 

 مارس    31 

2021 

 )غير مراجعة(

  ديسمبر 31

2020 

 )مراجعة( 

 1,500 1,000  الرصيد االفتتاحي

 - 830  مخصص الفترة/ السنة

 (500) (900)  مشطوبات 

 1,000 930  الرصيد الختامي

 

 االحتياطيات الفنية 8

 

 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات 8-1

 القائمة واالحتياطيات على ما يلي: يشتمل صافي المطالبات 
 مارس 31 

2021 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31 
2020 

 )مراجعة( 
 641,948 666,895 مطالبات قائمة

 101,491 96,752 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 12,966 12,009 احتياطي عجز أقساط التأمين

 203 611 احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية
 4,654 4,656 مصروف تعديل خسارة غير موزعمخصص 

 780,923 761,262 
   ناقصاً:

 (559,837) (574,968) حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة
 (52,863) (50,223) حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 (625,191) (612,700) 
 148,562 155,732 واالحتياطياتصافي المطالبات القائمة 
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

 احتياطيات فنية )تتمة( 8

 

 أقساط غير مكتسبةالحركة في  8-2

 تشتمل الحركة في أقساط غير مكتسبة على ما يلي:  
 

 2021مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة(
 

 الصافي  إعادة التأمين إجمالي

 200,261 (129,371) 329,632 الرصيد في بداية الفترة

 174,980 (133,443) 308,423 أقساط مكتتبة خالل الفترة

 (115,144) 72,349 (187,493) أقساط مكتسبة خالل الفترة

 260,097 (190,465) 450,562 الرصيد في نهاية الفترة

 

 
 2020ديسمبر  31السنة المنتهية في  

 )مراجعة( 
 الصافي إعادة التأمين إجمالي  

 154,943 (104,944) 259,887 الرصيد في بداية السنة

 462,980 (322,901) 785,881 السنةأقساط تأمين مكتتبة خالل 

 (417,662) 298,474 (716,136) أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة

 200,261 (129,371) 329,632 الرصيد في نهاية السنة

 

  استثمارات 9

  

 

 إيضاح

 مارس    31

2021 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31

2020  

 )مراجعة( 

    

 162,029 163,577 1-9 العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات مصنفة بالقيمة  

 3,000 8,000 2-9 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 1,923 1,923 3-9 استثمار متاح للبيع

  173,500 166,952 

 

 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  9-1 

 

 فيما يلي الحركة في: 

 

الثالثة أشهر فترة   

  المنتهية في

 مارس    31

2021 

 )غير مراجعة(

 السنة  

 المنتهية في 

 ديسمبر  31

2020 

 )مراجعة( 

    

 110,645 162,029  الرصيد االفتتاحي

 50,000 -   إضافات خالل الفترة/ السنة

 1,384 1,548  التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات خالل الفترة / السنة

 162,029 163,577   الرصيد الختامي

  

تم إدراج جميع هذه  تشتمل القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على استثمارات يتم إدارتها بواسطة مدير الصندوق بموجب محافظ اختيارية لالستثمارات حيث ي

االستثمارات في أوراق مالية مختلفة ذات دخل ثابت وصناديق استثمارية مشتركة  االستثمارات بالقيمة العادلة وفقًا لمدير الصندوق. يحتفظ مدير الصندوق بهذه 

 واستثمارات حقوق الملكية وصكوك وإيداعات المرابحة. 
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

 استثمارات )تتمة( 9
 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 9-2

 

  

 

 

 

 إيضاح

فترة الثالثة أشهر 

  المنتهية في

 مارس    31

2021 

 )غير مراجعة(

 السنة 

 المنتهية في 

 ديسمبر  31

2020 

 )مراجعة( 

    

 3,000 3,000 أ الفرنسي صكوك البنك السعودي 

 - 5,000 ب صكوك الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 

 3,000 8,000   المجموع

  

مليون لاير   1صكوك بقيمة اسمية    3يمثل هذا االستثمار استثمار الشركة في صكوك البنك السعودي الفرنسي من الشريحة األولى. تمثل هذه الصكوك   (أ

. حققت الشركة إيرادات عموالت بمبلغ  2020نوفمبر  3سنوات تبدأ من  5% سنوياً ومدة استحقاق قدرها 4.50بمعدل قسيمة سعودي لكل صك 

 : ال شيء(2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي خالل الفترة ) 0.034

 

مليون لاير  1صكوك بقيمة اسمية  5العقاري. تمثل هذه الصكوك يمثل هذا االستثمار استثمار الشركة في صكوك الشركة السعودية إلعادة التمويل  (ب

 .2021مارس  3سنوات تبدأ من  7سنوياً. إن لهذه الصكوك مدة استحقاق قدرها   %2.11سعودي لكل صك بمعدل قسيمة 

 

 استثمار متاح للبيع  9-3 
 

%( في شركة نجم لخدمات التأمين، شركة مساهمة سعودية مقفلة. هذه األسهم غير  3.85: 2020ديسمبر  31% )3.85يمثل 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. 
 

   المملكة العربية السعودية.تنتمي جميع االستثمارات إلى عمليات المساهمين وهي داخل  9-4

 

 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى 10
 

: 2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  0.25تم إدراج المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى بصافي مخصص انخفاض القيمة للخردة والحلول بمبلغ  

 مليون لاير سعودي(. 0.25

 

 نظاميةوديعة  11
 

مليون لاير سعودي لدى بنك تم اختياره من قبل ساما.   20% من رأس مالها بمبلغ  10ة عن ساما، أودعت الشركة نسبة  رمن اللوائح التنفيذية الصاد  58طبقا للمادة  

دون موافقة ساما. تسدد العمولة المستحقة   يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى بنك ذي سمعة جيدة، وهو طرف ذي عالقة. وال يمكن للشركة سحب هذه الوديعة

 لهذه الوديعة الى ساما. 

 

، فإن الشركة افصحت عن عمولة مستحقة على وديعة نظامية كأصل والتزام في هذه 2016مارس  1وفقا للتعليمات الواردة من ساما طبقا للتعميم الصادر في 

 القوائم المالية األولية الموجزة. 

 

 ثالثةمبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف  12

 

  

 مارس    31

2021 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر   31

2020 

 )مراجعة( 

    

 78,676 103,152  إعادة التأمين

 26,477 40,317  الوكالء والوسطاء 

 542 1,364  مدراء أطراف ثالثة

  144,833 105,695 
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

 الزكاة وضريبة الدخل 13           

 
 مكونات الوعاء الزكوي 13-1

 

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

معمول بها في المملكة العربية السعودية. بداية الفترة وصافي الدخل المعدل وبعض البنود االخرى. تم حساب الوعاء الزكوي استناداً إلى فهم الشركة ألنظمة الزكاة ال

كاة والدخل )"الهيئة"( قد  تخضع أنظمة الزكاة في المملكة العربية السعودية إلى تفسيرات مختلفة وأن الربوط الزكوية التي يتم إصدارها من قبل الهيئة العامة للز

 تختلف عن االقرارات المقدمة من الشركة. 

 

 لمخصص الزكاة وضريبة الدخ 13-2

 

 المجموع ضريبة الدخل الزكاة 

    

 6,604 1,491 5,113 2021يناير  1

 800 - 800 مخصص الفترة الحالية

 7,404 1,491 5,913 2021مارس  31

 

 

 المجموع ضريبة الدخل الزكاة 

    

 5,853 1,184 4,669 2020يناير  1

 6,452 1,453 4,999 مخصص للسنة الحالية 

 934 165 769 تعديالت أخرى 

 (6,635) (1,311) (5,324) مدفوعات خالل السنة 

 6,604 1,491 5,113 2020ديسمبر  31

 

% من صـافي الدخل المعدل للفترة / للسـنة العائدة 2.5من الوعاء الزكوي التقريبي )باسـتثناء صـافي الدخل المعدل للفترة( وبنسـبة  %2.578تسـتحق الزكاة بواقع 

 المساهمين السعوديين.إلى 

 

بة  اهمين األجانب 20يتم دفع مخصـص ضـريبة الدخل بنـس ا مخصـصـات حصـة المـس اهمين األجانب في الـشركة، ناقصـً % من صـافي الدخل المعدلل العائد إلى المـس

لة من الســنة الســابقة المحســوبة وفقًا لإلرشــادات المنصــوص عليها في أنظمة ضــريبة  الدخل. يتم اســترداد ضــريبة الدخل المدفوعة من قبل في الخســائر الُمرحل

ثالثة أشــهر المســاهمين األجانب. لم يتم تحميل أي مخصــص لضــريبة الدخل في هذه القوائم المالية حيث تكبدت الشــركة خســارة خاضــعة للضــريبة خالل فترة ال

 .: ال شيء(2020مارس  31) 2021مارس  31المنتهية في 

 

 الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل:فيما يلي نسبة المساهمة 

 

  

 مارس    31

2021 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31

 2020 

 )مراجعة(  

         ٪        % 

 75.32 76.24  حصة الزكاة في رأس المال 

 75.34 -  حصة الزكاة في األرباح 

 24.67 23.76  حصة ضريبة الدخل في رأس المال 

 24.66 -  حصة ضريبة الدخل في األرباح
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( 13

 

 وضع الربوط 13-3

 
. تم االنتهاء 2020. بعد نهاية الفترة، قدمت الشركة أيًضا إقرارها الضريبي لسنة 2019إقراراتها الضريبية إلى الهيئة منذ بداية تأسيسها حتى سنة قدمت الشركة 

 ، باستثناء ربط ضريبة االستقطاع كما هو موضح أدناه.2018ديسمبر  31من وضع الشركة الضريبي والزكوي حتى السنة المنتهية في 

 

مليون لاير   11.37حيث فرضت الهيئة ضرائب إضافية، متضمنة غرامات، بمبلغ  2019خالل سنة  2018لمت الشركة ربط اللتزام ضريبة االستقطاع لسنة تس

ة وتم تصعيده إلى  سعودي. تعتقد اإلدارة أن الربط المقدم ليس له أسس موضوعية وتم االعتراض عليه. تم رفض االستئناف األولي للشركة من قبل الهيئة العام

مع ذلك، تعتقد إدارة الشركة  البوابة اإللكترونية لألمانة العامة للجان الضريبية من أجل تعيين جلسة االستماع من قبل اللجنة ذات الصلة لمناقشة اعتراض الشركة. و

 مقابل هذا الربط.  أن هناك احتمالية كبيرة لتوجيه غالبية هذا الربط، وبالتالي لم يتم تسجيل أي مسؤولية إضافية

 

 السهم  خسارةرأس المال و 14

 
ديسمبر  31لاير سعودي للسهم الواحد ) 10مليون سهم بمبلغ  20مليون ريـال سعودي مقسم إلى  200يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 

 سعودي للسهم الواحد(. ريـال  10مليون سهم بمبلغ  20مليون لاير سعودي مقسَّم إلى  200: 2020

 

للفترة العائد إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية في تاريخ قائمة المركز المالي. ال   الخسارةالسهم للفترة بقسمة صافي  خسارةتم احتساب 

 السهم المخفضة على الشركة. خسارةتنطبق 

         

 احتياطي نظامي 15

 

من صافي الدخل للسنة بعد تعديل الخسائر المتراكمة من صافي الدخل للسنة  %20اللوائح التنفيذية الصادرة عن ساما، يتعين على الشركة تجنيب وفقاً لما تقتضيه 

 من رأس المال المدفوع. سيتم تحويل المبلغ المطلوب في نهاية السنة.  %100كاحتياطي نظامي الى أن يعادل االحتياطي  

 

 ات محتملةارتباطات ومطلوب 16

 

مليون لاير سعودي( لمورديها نيابة  2.2: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2.2أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة ضمان دفع بمبلغ  16-1

  عن الشركة.

 

 للمطلوبات المحتملة للزكاة والضريبة. 3-13راجع اإليضاح  16-2

 

مليون لاير سعودي(. صدر القرار األولي للجنة الفصل   19: 2020مليون لاير سعودي ) 19رفعها عميل بمبلغ إن الشركة مدعى عليها في قضية  16-3

االبتدائية لصالح الشركة ورفض الدعوى المرفوعة من قبل المدعي. أصدرت لجنة االستئناف لتسوية منازعات تأمينية في المخالفات والمنازعات ال

القرار األولي، وقررت إعادة القضية إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية االبتدائية للنظر فيها ومخالفات التأمين حكماً بإلغاء 

لمدعي  ومراجعتها. رفضت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية االبتدائية الدعوى المرفوعة من قبل المدعي على الشركة ومع ذلك قام ا

  القرار. تعتقد اإلدارة أن القضية ليس لها أسس موضوعية، وبالتالي لم ترصد أي مخصص لها. بتقديم استئناف ضد هذا

 

 مليون لاير سعودي(  3.7:  2020ديسمبر    31)  2021مارس    31لم تخصم الشركة أي خطاب اعتماد صادر لصالح الشركة من قبل أي عميل كما في    16-4
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 17

 

 2021مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

   شركات الفئة

 

 

  أفراد

مجموع أقساط  

التأمين 

 المكتتبة

 

 

 صغيرة جداً 

 

 

 صغيرة

 

 

 متوسطة

 

 

 كبيرة

       

 143,841 20,463 78,279 31,790 10,896 2,413 سيارات 

 147,035 2,950 82,250 45,783 13,592 2,460 الممتلكات والحوادث 

الحماية واالدخار )التأمين على 

 الحياة( 

 

88 

 

416 

 

3,782 

 

13,261 

 

- 

 

17,547 

 308,423 23,413 173,790 81,355 24,904 4,961 المجموع 

 

  

 2020مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  شركات  الفئة 

 أفراد 

مجموع أقساط  

 كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة جداً  التأمين المكتتبة

       

 134,943 14,595 75,009 29,038 14,268 2,033 سيارات 
 143,759 4,292 61,084 57,592 19,136 1,655 الممتلكات والحوادث 

الحماية واالدخار )التأمين على 

 الحياة( 

 

21 

 

748 
 

3,213 
 

20,084 
 

- 
 

24,066 
 302,768 18,887 156,177 89,843 34,152 3,709 المجموع 

 

 أقساط إعادة تأمين مسندة  18

 

فترة الثالثة أشهر  

  المنتهية في
 مارس  31

 2021 
 )غير مراجعة(

فترة الثالثة أشهر  

  المنتهية في
 مارس 31

 2020 
 )غير مراجعة(

   

 7,032 8,582 الشركات المحلية 
 143,183 120,630 دولية بما في ذلك الوسطاء المحليين

 129,212 150,215 
 وسطاء محليين. يتم وضع كل فائض أقساط الخسارة دوليًا من خالل  

 

 مصاريف االكتتاب األخرى    19

 

مليون لاير سعودي( ورسوم   1.69: 2020مارس  21مليون لاير سعودي ) 2.56يشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة على إيرادات عموالت إعادة التأمين بمبلغ 

، بدأت شركة نجم لخدمات التأمين في  2020شيء(. اعتباًرا من يوليو : ال 2020مارس  31مليون لاير سعودي ) 8.67نجم لخدمات تأمين المركبات بمبلغ 

 فرض رسوم على أساس أقساط المركبات المكتتبة التي تم فرضها مسبقًا على كل مطالبة تتعلق بالمركبات. 

  

 القيم العادلة لألدوات المالية     20

 

دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين مشاركي السوق بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة  القيمة العادلة هي السعر الذي قد يستلم مقابل بيع أصل أو 

 على افتراض بأن العملية تتم إما: 

 

 في السوق الرئيسي المتاح لألصل أو االلتزام؛ أو -

 المطلوبات.في حال عدم وجود سوق أساسية، في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو   -
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

 القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة( 20

 

 لألدوات المالية في المركز المالي بشكل كبير عن قيمتها الدفترية المدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموجزة. ال تختلف القيم العادلة 

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

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

 

 : هي أسعار معلنة في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس. 1المستوى 

 

ات قابلة ن: األسعار المدرجة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيا2المستوى 

 للمالحظة في السوق. 

 

استناداً إلى طريقة   3: طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة على بيانات يمكن رصدها في السوق. تتحقق الشركة من القيم العادلة من المستوى 3المستوى 

 2والمستوى  1نهاية السنة. لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى تقييم تستمد بشكل أساسي من صافي قيمة الموجودات للشركة المستثمر فيها المعنية في 

 خالل السنة.  3والمستوى 

 

باستثناء االستثمار في الصكوك  3، فإن جميع األدوات المالية الُمقيمة بالقيمة العادلة هي أدوات من المستوى 2020ديسمبر  31و 2021مارس  31كما في 

 16.25: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 7.16مليون لاير سعودي( و 28.42: 2020ديسمبر  31 سعودي )مليون لاير 29.29وحقوق الملكية بمبلغ 

استناداً إلى طريقة تقييم تستمد بشكل أساسي   3. تتحقق الشركة من القيم العادلة من المستوى 1مليون لاير سعودي( على التوالي، وهي استثمارات من المستوى 

خالل الفترة. تشمل    3والمستوى    2والمستوى    1موجودات للشركة المستثمر فيها المعنية في نهاية الفترة. لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى  من صافي قيمة ال

فتراضات  تقرير مسؤول صندوق على أساس صافي قيمة الموجودات وا 3المدخالت الجوهرية التي ال يمكن رصدها المستخدمة في تقييم استثمارات المستوى 

 حول معدالت االستثمارات األخرى كما أكدها مدير المحفظة االختيارية.

 

تقرير مسؤول الصندوق على أساس صافي قيمة الموجودات   3تشمل المدخالت الجوهرية التي ال يمكن رصدها المستخدمة في تقييم استثمارات المستوى 

 أكدها مدير المحفظة االختيارية.وافتراضات حول معدالت االستثمارات األخرى كما 

 

مليون لاير سعودي( بالتكلفة ألنه ال يمكن قياس قيمته العادلة بشكل   1.9: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1.9يتم إدراج االستثمار المتاح للبيع بمبلغ 

 موثوق.

 

 القطاعات التشغيلية   21

 

الداخلية حول مكونات الشركة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة بصفتها كمتخذ تشغيل  يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير 

  القرار الرئيسي من أجل توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.

 

طراف الخارجية المسجلة إلى مجلس اإلدارة بطريقة متسقة مع  تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األ 

 ذلك في قائمة الدخل األولية الموجزة. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعية من الموجودات والمطلوبات التشغيلية. 

 

  .2020ديسمبر  31ال يوجد تغييرات على أساس التقسيم أو أساس القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ 

 

يف المدفوعة سابقاً تشمل الموجودات القطاعية النقد وما يماثله والودائع قصيرة األجل واألقساط المدينة واالستثمارات والمطلوب من معيدي التأمين والمصارال 

النظامية. وبالتالي، يتم تضمينها في والموجودات األخرى والممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة والوديعة النظامية واإليرادات المستحقة على الوديعة 

مطلوب إلى معيدي الموجودات غير المخصصة. ال تشمل المطلوبات القطاعية المبالغ لحملة الوثائق مستحقة الدفع والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى وال 

دخل المستحقة وإيرادات مستحقة على الوديعة النظامية. وبالتالي، يتم التأمين والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف خارجية وفائض توزيع دائن والزكاة وضريبة ال

 تضمينها في المطلوبات غير الموزعة. 

 

رئيس قسم التشغيل في القطاعات ذات الصلة، ويتم مراقبتها على أساس   - ال يتم اإلبالغ عن هذه الموجودات والمطلوبات غير المخصصة إلى صانع القرار 

 مركزي. 

 

 31و 2021مارس  31المتعلقة بالقطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المفصح عنها لمجموع موجودات ومطلوبات الشركة كما في  إن المعلومات

 يلي: مبينة كما 2020ديسمبر  31و 2021مارس  31ومجموع إيراداتها ومصاريفها وصافي دخلها لفترتيل الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  2020ديسمبر 
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

 القطاعات التشغيلية )تتمة( 21

 

 

 البحري 

 

 ممتلكات 

 

 الهندسي  سيارات 

الحوادث  

 والمسؤولية 

الضمان  

 الممتد 

 

التأمين على  

 الحياة 

 

 المجموع 

 مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة(  2021

 

 

      

 

 

 اإليرادات 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 

 

13,247 

 

 

73,518 

 

 

143,841 

 

 

32,243 

 

 

21,844 

 

 

6,183 

 

 

17,547 308,423      

 ( 129,212) ( 9,213) ( 4,675) ( 17,986) ( 26,908) 38 ( 61,646) ( 8,822)  تأمين مسندة أقساط إعادة 

 ( 4,231) - - - ( 495) ( 1,917) ( 922) ( 897) مصاريف فائض الخسارة 

 174,980 8,334 1,508 3,858 4,840 141,962 10,950 3,528 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 ( 59,836) ( 3,847) ( 1,483) ( 2,052) ( 3,685) ( 38,694) ( 8,176) ( 1,899) المكتسبة، بالصافيالتغير في أقساط التأمين غير 

 115,144 4,487 25 1,806 1,155 103,268 2,774 1,629 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 12,209 101 872 1,921 2,151 144 4,939 2,081  عموالت إعادة التأمين

 127 3 - 12 4 78 9 21 األخرى إيرادات االكتتاب 

 127,480 4,591 897 3,739 3,310 103,490 7,722 3,731 مجموع اإليرادات 

 

 تكلفة ومصاريف 

       

 

إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاريف تعديل  

 111,785 10,767 1,282 241 7,780 75,192 14,828 1,695  خسارة، بالصافي من االستردادات

 ( 32,242) ( 8,792) ( 1,282) ( 29) ( 7,109) ( 1,118) ( 12,724) ( 1,188) التأمين من المطالبات المدفوعة حصة معيدي  

 79,543 1,975 - 212 671 74,074 2,104 507 صافي المطالبات المدفوعة

 9,816 ( 52) - ( 255) ( 640) 8,768 1,265 730 بالصافي التغيرات في المطالبات القائمة،

،  متكبدة غير مبلغ عنهاالتغيرات في مطالبات 

 ( 2,099) ( 783) - ( 282) 66 ( 1,084) 19 ( 35)  بالصافي

 87,260 1,140 - ( 325) 97 81,758 3,388 1,202 صافي المطالبات المتكبدة 

 ( 957) - - - - ( 957) - - احتياطي عجز أقساط التأمين

 408 - - - 408 - - - احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية

 2 ( 66) - 9 ( 154) 73 ( 14) 154 مخصص مصروف تعديل خسارة غير موزع 

 14,912 1,158 641 1,185 1,431 6,684 2,745 1,068 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 11,232 - 179 397 387 8,666 1,301 302 مصاريف اكتتاب أخرى 

 112,857 2,232 820 1,266 2,169 96,224 7,420 2,726  مجموع تكلفة ومصاريف االكتتاب

 14,623 2,359 77 2,473 1,141 7,266 302 1,005 صافي إيرادات االكتتاب 

         

         إيرادات / )مصاريف( تشغيلية أخرى 

مخصص االنخفاض في قيمة أقساط التأمين  

المشكوك في تحصيلها والذمم المدينة من  

 المدينة األخرى والذمم  معيدي التأمين

       

(292 ) 

 ( 34,969)        مصاريف عمومية وإدارية 

 14        إيرادات عموالت على الودائع 

 330         إيرادات عموالت على الودائع قصيرة األجل

 1,548        ربح غير محقق من استثمارات 

 34        إيرادات عموالت على استثمارات 

 221        إيرادات أخرى 

 ( 33,114)         مجموع المصاريف التشغيلية األخرى، بالصافي

  العائد إلى صافي الخسارة للفترة

 المساهمين، قبل الزكاة 

       

(18,491 ) 

 ( 800)        الزكاة

 ( 19,291)        صافي الخسارة للفترة 



 

25 
  

  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 القطاعات التشغيلية )تتمة( 21

 

  

  

 البحري 

 

 ممتلكات 

 

 الهندسي  سيارات 

الحوادث  

 والمسؤولية 

الضمان  

 الممتد 

 

التأمين على  

 الحياة 

 

  المجموع

  31للفترة المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

  )غير مراجعة( 2020 مارس

 

 
      

 

 اإليرادات 

 302,768 24,066 7,116 18,518 35,276 134,943 65,302 17,547 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ( 150,215) (19,891) (7,116) (13,393) (33,789) (3,368) (59,436) (13,222)  مسندة أقساط إعادة تأمين 

 ( 3,804) - - (90) (300) (1,350) (675) (1,389) مصاريف فائض الخسارة 

 148,749 4,175 - 5,035 1,187 130,225 5,191 2,936 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 ( 44,403) (1,453) - (2,737) (455) (35,307) (3,304) (1,147) بالصافي  المكتسبةالتغير في األقساط غير 

 104,346 2,722 - 2,298 732 94,918 1,887 1,789 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 17,283 2,997 495 1,404 4,584 374 4,217 3,212  عموالت إعادة التأمين

 51 3 - 13 4 - 9 22 إيرادات االكتتاب األخرى 

 121,680 5,722 495 3,715 5,320 95,292 6,113 5,023 مجموع اإليرادات 

 

 تكلفة ومصاريف 
        

إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاريف تعديل  

  خسارة، بالصافي من االستردادات

2,287 1,747 68,767 655 3,435 1,586 8,661 

87,138 

 ( 17,938) (7,409) (1,586) (3,118) (572) (2,038) (1,629) (1,586) المدفوعة حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 69,200 1,252 - 317 83 66,729 118 701 صافي المطالبات المدفوعة

 بالصافي التغيرات في المطالبات القائمة،

 

100 

 

10 

 

3,848 

 

74 

 

(40) 

 

- 

 

992 4,984 

،  عنهامتكبدة غير مبلغ التغيرات في مطالبات 

 33 116 - 160 (95) (68) 13 (93)  بالصافي

 74,217 2,360 - 437 62 70,509 141 708 صافي المطالبات المتكبدة 

 76 - - - - 76 - - احتياطي عجز أقساط التأمين

 ( 282) - - - (282) - - - احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية

 132 (26) - 6 - 8 34 110 مخصص مصروف تعديل خسارة غير موزع 

 16,640 1,909 357 907 2,784 6,703 2,370 1,610 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 1,695 296 123 159 374 25 554 164 مصاريف اكتتاب أخرى 

 92,478 4,539 480 1,509 2,938 77,321 3,099 2,592  مجموع تكلفة ومصاريف االكتتاب

 29,202 1,183 15 2,206 2,382 17,971 3,014 2,431 صافي إيرادات االكتتاب 

         

         

         )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى 

مخصص االنخفاض في قيمة أقساط التأمين  

مشكوك في تحصيلها وذمم مدينة من معيدي  

 التأمين وذمم مدينة أخرى 

       

(1,891 ) 

 ( 34,295)         مصاريف عمومية وإدارية 

 1,055        إيرادات عموالت على الودائع 

 ( 1,513)        خسارة غير محققة من االستثمارات 

 419        إيرادات أخرى 

مجموع المصاريف التشغيلية األخرى،  

  بالصافي

       

(36,225 ) 

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى المساهمين،  

 قبل الزكاة 

       

(7,023 ) 

 ( 1,200)        الزكاة

 ( 8,223)         صافي الخسارة للفترة
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 القطاعات التشغيلية )تتمة( 21

  

 البحري 

 

 ممتلكات 

 

 الهندسي  سيارات 

الحوادث  

 الضمان الممتد  والمسؤولية 

التأمين  

  على الحياة 

 

 المجموع 

         )غير مراجع( 2021مارس   31كما في 

         الموجودات 

حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير  

 190,465 9,455 40,671 27,393 35,940 313 67,276 9,417  المكتسبة

 574,968 7,393 41 107,334 378,423 2,083 66,085 13,609  حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة

  حصة معيدي التأمين من مطالبات

 50,223 5,615 - 8,747 22,215 1,440 9,298 2,908 متكبدة غير مبلغ عنها

 44,876 1,910 10,738 2,809 4,670 16,312 7,075 1,362 مؤجلةتكاليف اقتناء وثائق تأمين 

 938,216        وزعة موجودات غير م

 1,798,748        مجموع الموجودات 

         

         المطلوبات 

 450,562 17,208 42,153 31,580 41,663 225,429 78,658 13,871 أقساط تأمين غير مكتسبة 

  تأمين غير مكتسبةعمولة إعادة 

 

 

2,095 

 

9,848 

 

55 

 

5,395 

 

4,140 

 

13,807 

 

1 

 

35,341 

 666,895 8,737 41 108,686 381,732 78,581 72,705 16,413 مطالبات قائمة

 96,752 7,018 - 10,415 22,880 43,655 9,581 3,203  متكبدة غير مبلغ عنهامطالبات 

 12,009 - - - - 12,009 - - احتياطي عجز أقساط التأمين

 611 - - - 611 - - -  احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية

مخصص مصروف تعديل خسارة غير  

 موزع

 

473 

 

543 2,488 377 547 - 228 4,656 

 285,690        مطلوبات غير موزعة

 1,552,516         مجموع المطلوبات

         

 

 

 

 

 البحري 

 

 ممتلكات 

 

 الهندسي  سيارات 

الحوادث  

 الضمان الممتد  والمسؤولية 

التأمين  

 على الحياة 

 

 المجموع 

 2020ديسمبر  31كما في 

 )مراجعة(  

        

         الموجودات 

حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير  

 129,371 5,684 38,510 20,118 21,169 1,287 33,873 8,730 المكتسبة

 559,837 6,174 41 104,322 383,118 2,294 58,469 5,419  التأمين من مطالبات قائمةحصة معيدي  

  حصة معيدي التأمين من مطالبات

 52,863 8,749 - 8,195 22,694 2,188 8,590 2,447 متكبدة غير مبلغ عنها

 32,299 1,136 9,741 1,972 2,875 11,860 3,641 1,074  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 820,358        وزعة موجودات غير م

 1,594,728        مجموع الموجودات 

         

         المطلوبات 

 329,632 9,590 38,510 22,253 23,207 187,709 37,080 11,283 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 30,386 106 13,487 3,417 4,949 200 6,094 2,133  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 641,948 7,570 41 105,929 387,067 70,024 63,824 7,493 مطالبات قائمة

 101,491 10,937 - 10,144 23,292 45,486 8,854 2,778  متكبدة غير مبلغ عنهامطالبات 

 12,966 - - -  12,966 - - احتياطي عجز أقساط التأمين                        

 203 - - - 203 - - - احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية

مخصص مصروف تعديل خسارة غير  

 4,654 294 - 538 532 2,415 556 319 موزع
 207,616        مطلوبات غير موزعة

 1,328,896         مجموع المطلوبات
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

  تتعلق بأطراف ذات عالقةأمور  22 

 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة  22-1

 

لنفوذ الجوهري  تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة للشركة ومنشآت خاضعة للسيطرة أو الخاضعة ل 

 من تلك األطراف. 

 

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

 ومعتمدة من قِبل مجلس اإلدارة. 

 

 فيما يلي المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المتعلقة: 

 

فترة الثالثة أشهر   

 المنتهية في

 2021مارس  31

 )غير مراجعة(

 فترة الثالثة أشهر 

  المنتهية في

 2020س مار 31

 )غير مراجعة(  

   طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة 

    

 رسوم ومصاريف ذات صلة أعضاء مجلس إدارة 

 

1,433 

 

1,029 

 موظفي اإلدارة العليا

 المساهمون واألطراف ذات العالقة 

 )ملكية مشتركة(  

 

 2,832 2,906 ومصاريف ذات صلة مكافآت 

 14,683 17,788 أقساط تأمين مكتتبة -

 2,833 2,396 مطالبات مدفوعة -

 1,106 967 مسندة )بالصافي( أقساط اختيارية -

 244 6 عموالت مدينة اختيارية - 

 208 94 مطالبات مستردة اختيارية  - 

 1,331 1,553 مصاريف متكبدة - 

 1,055 231 عموالت على الودائع إيرادات  - 

    

 

  أرصدة مع أطراف ذات عالقة   22-2

 

 مارس 31 

2021 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31

2020 

 )مراجعة( 

   

 6,377 17,152 أقساط مدينة، بالصافي

 1,041  2,121 مطالبات مستحقة 

 80,379 80,898  نقد وما يماثله مع أحد المساهمين

 192,250 192,250 األجل لدى أحد المساهمينودائع قصيرة 

 174  1,011  مبالغ مطلوبة إلى أحد المساهمين لمعامالت اختيارية

 627 213  دفعات مقدمة مطلوبة من كبار موظفي اإلدارة

 - 2,810 مبالغ مطلوبة إلى طرف ذي عالقة لمصاريف متكبدة

 359 359  ضريبة دخل مستحقة من مساهم أجنبي

 20,000 20,000  وديعة نظامية لدى أحد المساهمين

 1,469 1,508 إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

 3,312 3,489 منافع موظفين مستحقة لكبار موظفي اإلدارة 
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2021مارس  31

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

  

  إدارة رأس المال 23

 توضع األهداف من قبل الشركة للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لدعم أهداف الشركة تسعى الفائدة للمساهمين.
 

تقييم الفروق بين مستويات رأس المال المطلوبة على أساس منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال  تدير الشركة متطلبات رأس المال من خالل 

ركة  الحالي في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر ألنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على أو ضبط مستوى هيكل رأس المال، قد تقوم الش

 المدفوعة على المساهمين أو إصدار األسهم.  بتعديل مبلغ األرباح الموزعة
 

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

المالءة المطلوب، يجب على الشركة االحتفاظ بهامش المالءة  ( من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين التي تبين هامش  66وفقاً للتوجيهات التي وضعتها ساما في المادة )

 المطلوب باعتماد األعلى من الطرق الثالث التالية التي نصت عليها الالئحة التنفيذية لنظام التأمين:
 

 مليون لاير سعودي 100الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  •

 هامش المالءة لألقساط  •

 هامش المالءة للمطالبات  •
 

من رأس مال   2021مارس  31تزم الشركة بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج مع هامش مالءة سليم. يتكون هيكل رأس مال الشركة كما في تل

: 2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  30.88مليون لاير سعودي وأرباح مبقاة بمبلغ    15.35مليون لاير سعودي واحتياطيات نظامية بمبلغ    200مدفوع قدره  

مليون لاير سعودي( في قائمة   50.48مليون لاير سعودي وأرباح مبقاة بمبلغ  15.35مليون لاير سعودي واحتياطيات نظامية بمبلغ  200رأس مال مدفوع قدره 

  المركز المالي. 
 

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

  معلومات إضافية 24 
 

المنفصلة والخاصة بعمليات التأمين  وفقًا لما تتطلبه الالئحة التنفيذية، فيما يلي قائمة المركز المالي األولية وقائمة الدخل األولية وقائمة التدفقات النقدية األولية

  وعمليات المساهمين:
 

  األوليةقائمة المركز المالي  (أ
 

  )مراجعة( 2020ديسمبر  31 )غير مراجعة(  2021مارس   31 

 عمليات التأمين

 عمليات 

 عمليات التأمين المجموع  المساهمين 

عمليات 

 المجموع المساهمين

 الموجودات 

      

 80,733 13,803 66,930 88,975 27,641 61,334 نقد وما يماثله

 242,250 - 242,250 242,250 - 242,250 ودائع قصيرة األجل

 194,538 - 194,538 328,499 - 328,499 بالصافي – أقساط تأمين مستحقة القبض 

 44,039 - 44,039 10,169 - 10,169 بالصافي -مطلوب من معيدي التأمين

 129,371 - 129,371 190,465 - 190,465 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 559,837 - 559,837 574,968 - 574,968 معيدي التأمين من مطالبات قائمةحصة 

 52,863 - 52,863 50,223 - 50,223 المبلغ عنها حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير

 32,299 - 32,299 44,876 - 44,876 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 166,952 166,952 - 173,500 173,500 - استثمارات 

 19,893 371 19,522 22,878 625 22,253 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 21,763 21,763 - 16,701 - 16,701 مطلوب من المساهمين/ عمليات التأمين

 12,371 12,371 - 11,682 11,682 -  ممتلكات ومعدات

 38,113 38,113 - 38,755 38,755 - موجودات غير ملموسة 

 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - وديعة نظامية

 1,469 1,469 - 1,508 1,508 - إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

 1,616,491 274,842 1,341,649 1,815,449 273,711 1,541,738 مجموع موجودات العمليات 

       

 (21,763) (21,763) - ( 16,701) - ( 16,701) ناقًصا: االستبعاد بين العمليات 

 1,594,728 253,079 1,341,649 1,798,748 273,711 1,525,037 مجموع الموجودات المالية بحسب قائمة المركز المالي األولية 
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

 معلومات إضافية )تتمة( 24

  

 قائمة المركز المالي األولية )تتمة( (أ

  

 

  )مراجعة( 2020ديسمبر  31 )غير مراجعة(  2021مارس   31 

 

 التأمينعمليات  

 عمليات  

  المساهمين 

 

 

 المجموع 

 

 عمليات التأمين

عمليات 

  المساهمين

 

 

 المجموع

 المطلوبات 

      

 22,681 - 22,681 33,662               - 33,662 مبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين

 68,699 937 67,762 95,815 1,866 93,949 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 21,763 - 21,763 16,701 16,701 - مطلوب إلى عمليات التأمين/ المساهمين

مبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف  

 105,695 - 105,695 144,833 - 144,833 ثالثة

 329,632 - 329,632 450,562 - 450,562 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 30,386 - 30,386 35,341 - 35,341 مكتسبةعمولة إعادة تأمين غير 

 641,948 - 641,948 666,895 - 666,895 مطالبات قائمة

 101,491 - 101,491 96,752 - 96,752 متكبدة غير مبلغ عنهامطالبات 

 12,966 - 12,966 12,009 - 12,009 احتياطي عجز أقساط التأمين

 203 - 203 611 - 611 احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية

 4,654 - 4,654 4,656 - 4,656 مخصص مصروف تعديل خسارة غير موزع 

 2,468 - 2,468 2,468 - 2,468 توزيع فائض مستحق الدفع 

 6,604 6,604 - 7,404 7,404 - زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع 

 1,469 1,469 - 1,508 1,508 - إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

 1,350,659 9,010 1,341,649 1,569,217 27,479 1,541,738 المطلوبات التشغيلية مجموع  

       

 (21,763) - (21,763)  ( 16,701)  ( 16,701) - ناقًصا: االستبعاد بين العمليات 

 1,328,896 9,010 1,319,886 1,552,516 10,778 1,541,738 مجموع المطلوبات بحسب قائمة المركز المالي 

       

       حقوق المساهمين 

 200,000 200,000 - 200,000 200,000 - رأس المال

 15,354 15,354 - 15,354 15,354 - احتياطي نظامي

 50,478 50,478 - 30,878 30,878 -  أرباح مبقاة

 265,832 265,832 - 246,232 246,232 -  مجموع حقوق المساهمين 

 1,594,728 274,842 1,319,886 1,798,748 257,010 1,541,738 المطلوبات وحقوق المساهمين مجموع  
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 
 معلومات إضافية )تتمة( 24

 

 األولية الدخلقائمة   (أ

 
 

 
 
 

  

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )غير مراجعة(  2021مارس   31

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  )غير مراجعة( 2020مارس  31

 عمليات التأمين

 عمليات  

 التأمينعمليات  المجموع   المساهمين 

عمليات 

 المجموع  المساهمين

  إيرادات 

     

 302,768 - 302,768 308,423 - 308,423 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (150,215) - (150,215) ( 129,212) - ( 129,212)  أقساط إعادة تأمين مسندة 

 (3,804) - (3,804) ( 4,231) - ( 4,231)  مصاريف فائض الخسارة

 148,749 - 148,749 174,980 - 174,980 أقساط التأمين المكتتبة صافي 

 (44,403) - (44,403) ( 59,836) - ( 59,836) التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، بالصافي

 104,346 - 104,346 115,144 - 115,144 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 17,283 - 17,283 12,209 - 12,209  عموالت إعادة التأمين

 51 - 51 127 - 127 إيرادات االكتتاب األخرى 

 121,680 - 121,680 127,480 - 127,480 مجموع اإليرادات 

       

 تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 

 
  

 
 

إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاريف تعديل خسارة،  

  بالصافي من االستردادات

 

111,785 - 111,785 

 

87,138 - 87,138 

 (17,938) - (17,938) ( 32,242) - ( 32,242) حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة 

 69,200 - 69,200 79,543 - 79,543  صافي المطالبات المدفوعة

 4,984 - 4,984 9,816 - 9,816 التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي

 33 - 33 ( 2,099) - ( 2,099) مبلغ عنها، بالصافي التغيرات في مطالبات متكبدة غير

 74,217 - 74,217 87,260 - 87,260 صافي المطالبات المتكبدة 

 76 - 76 ( 957) - ( 957) احتياطي عجز أقساط التأمين

 (282) - (282) 408 - 408 احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية

 

 2  مخصص مصروف تعديل خسارة غير موزع 

 

- 2 132 

 

- 132 

 16,640 - 16,640 14,912 - 14,912 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 1,695 - 1,695 11,232 - 11,232 مصاريف اكتتاب أخرى 

 

 92,478 - 92,478 112,857 - 112,857 االكتتاب ومصاريف مجموع تكاليف 

     

 

 

 29,202 - 29,202 14,623 - 14,623 صافي إيرادات االكتتاب 



 

31 
  

  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

 معلومات إضافية )تتمة( 24 
 

  )تتمة(قائمة الدخل األولية  (ب)

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )غير مراجعة(  2021مارس   31

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

   )غير مراجعة( 2020مارس  31

 عمليات التأمين

عمليات  

 عمليات التأمين المجموع   المساهمين 

عمليات 

 المجموع  المساهمين

   تشغيلية أخرىإيرادات / )مصاريف( 
    

  

مخصص االنخفاض في قيمة أقساط التأمين مشكوك في تحصيلها  

 (1,891) - (1,891) ( 292) - ( 292) وذمم مدينة من معيدي التأمين وذمم مدينة أخرى 

 (34,295) (2,538) (31,757) ( 34,969) ( 3,531) ( 31,438) مصاريف عمومية وإدارية 

 1,055 265 790 14 14 - الودائع إيرادات عموالت على 

 - - - 330 - 330  إيرادات عموالت على الودائع قصيرة األجل

 (1,513) (1,513) - 1,548 1,548 -  ربح / )خسارة( غير محققة من استثمارات

 - - - 34 34 - إيرادات عموالت على استثمارات 

 419 - 419 221 - 221 إيرادات أخرى 

 (36,225) (3,786) (32,439) ( 33,114) ( 1,935) ( 31,179) المصاريف التشغيلية األخرى مجموع  

       

 - ( 16,556)  صافي العجز من عمليات التأمين

 

(16,556 ) (3,237) - 

 

(3,237) 

 - (3,237) 3,237    - ( 16,556) 16,556  )العجز( / الفائض لعمليات المساهمين

  العائدة إلى المساهمين مجموع الخسارة 

 

-    (18,491 ) 

 

(18,491 ) 

 

-    (7,023) 

 

(7,023) 

 (1,200) (1,200) - ( 800) ( 800)    - الزكاة

 (8,223) (8,223) - ( 19,291) ( 19,291)    - صافي الخسارة للفترة 

 -  خسائر السهم )باللاير السعودي للسهم(

 

(0.96 )     - 

 

(0.41)     

       

 

  قائمة الدخل الشامل األولية   (ج

 

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )غير مراجعة(  2021مارس   31

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  )غير مراجعة( 2020مارس  31

 عمليات التأمين

عمليات  

 عمليات التأمين المجموع   المساهمين 

عمليات 

 المجموع  المساهمين

 
      

 (8,223) (8,223) - ( 19,291) ( 19,291) - الخسارة للفترة مجموع 

       

  اآلخر  الشامل الدخل 

 

  قائمة الدخل في السنوات الالحقة إلى  بنود لن يعاد تصنيفها

      

  )خسائر( / ربح اكتواري على التزامات منافع محددة 

 

- (309 ) (309 ) 

 

- 4 4 

 (8,219) (8,219) - ( 19,600) ( 19,600) - للفترة  مجموع الخسارة الشاملة 
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

 )تتمة(معلومات إضافية  24
 

 قائمة التدفقات النقدية األولية د( 

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 )غير مراجعة(  2021مارس   31

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )غير مراجعة( 2020مارس  31

  

 عمليات التأمين

عمليات  

 عمليات التأمين المجموع  ن المساهمي

عمليات 

 المجموع المساهمين

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى المساهمين قبل  

 الزكاة وضريبة الدخل 

 

- (18,491 ) (18,491 ) - (7,023) (7,023) 

        

        تعديالت لبنود غير نقدية: 

 - - - - - -   الدخل العائد لعمليات التأمين

وإطفاء ممتلكات ومعدات وموجودات  استهالك 

 غير ملموسة 

  

- 

 

1,661 

     

1,661 

 

- 

 

1,381 

     

1,381 

 - 3,237 (3,237) - 16,555 ( 16,555)  حصة المساهم من عجز عمليات التأمين

مخصص االنخفاض في قيمة أقساط التأمين  

مشكوك في تحصيلها وذمم مدينة من معيدي  

  التأمين وذمم مدينة أخرى

 

292 - 292 1,891 - 1,891 

 1,513 1,513 - ( 1,548) ( 1,548) -  )ربح( / خسائر غير محققة من استثمارات 

 إيرادات عموالت على استثمارات 

  

- 

 

(34 ) 

 

(34 ) 

 

- 

 

- 

 

- 

  (16,263 ) (1,857 ) (18,120 ) (1,346) (892) (2,238) 

        التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 (148,820) - (148,820) ( 133,423) - ( 133,423)  أقساط تأمين مستحقة القبض 

حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير  

 المكتسبة

  

(61,094 ) 

 

- 

 

(61,094 ) 

 

(73,796) 

 

- 

 

(73,796) 

 1,955 - 1,955 ( 15,131) - ( 15,131)  القائمة حصة معيدي التأمين من المطالبات

متكبدة غير  حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 مبلغ عنها

 

2,640 - 2,640 (437) - (437) 

 (14,807) - (14,807) ( 12,577) - ( 12,577)  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 104,619 - 104,619 33,040 - 33,040  مطلوب من معيدي التأمين
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

    

 معلومات إضافية )تتمة( 24
 

 قائمة التدفقات النقدية األولية )تتمة( د( 

 

  الثالثة أشهر المنتهية في فترة  

 )غير مراجعة(  2021مارس   31

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )غير مراجعة( 2020مارس  31

 

 عمليات التأمين

عمليات  

 عمليات التأمين المجموع  ن المساهمي

عمليات 

 المجموع المساهمين

       

 (914) (1,826) 912 ( 2,985) ( 254) ( 2,731) مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 (105,368) - (105,368) 10,981  10,981 مطالبات مستحقة لحاملي وثائق التأمين

 13,242 1,661 11,581 26,807 929 25,878 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

مبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف  

  خارجية

 

39,138 

 

- 

 

39,138 

 

80,664 

 

- 

 

80,664 

 118,199 - 118,199 120,930 - 120,930 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 17,015 - 17,015 4,955 - 4,955 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 3,029 - 3,029 24,947 - 24,947 مطالبات قائمة

 470 - 470 ( 4,739) - ( 4,739) متكبدة غير مبلغ عنهامطالبات 

 76 - 76 ( 957) - ( 957) احتياطي عجز أقساط التأمين

 (282) - (282) 408 - 408 احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية

 - 19,923 (19,923) - 21,600 ( 21,600) مطلوب إلى عمليات المساهمين

 132 - 132 2 - 2 مخصص مصروف تعديل خسارة غير موزع 

 (5,596 ) 20,418 14,822 (26,127) 18,866 (7,261) 

 - - - - - - فائض مدفوع لحاملي الوثائق

 (175) (175) - - - -  زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

 (7,436) 18,691 (26,127) 14,822 20,418 ( 5,596) صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

       االستثمارية  التدفقات النقدية من األنشطة 

 (1,356) (1,356) - ( 188) ( 188) - ممتلكات ومعدات إضافات إلى 

 - - - ( 1,426) ( 1,426) - إضافات إلى موجودات غير ملموسة 

 - - - ( 5,000) ( 5,000) - إضافات إلى استثمارات 

 - - - 34 34 -  إيرادات عموالت مستلمة على استثمارات 

 (1,356) (1,356) - ( 6,580) ( 6,580) - صافي النقد المستخدم في النشاط االستثماري 

  صافي التغير في النقد وما يماثله

 

(5,596 ) 

 

13,838 

 

8,242 

 

(26,127) 

 

17,335 

 

(8,792) 

 الفترة  نقد وما يماثله في بداية

 

66,930 

 

13,803 

 

80,733 

 

292,354 

 

62,353 

 

354,707 

 الفترة   نهاية في يماثله  وما نقد

 

61,334 

 

27,641 

 

88,975 

 

266,227 

 

79,688 

 

345,915 

       جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية 

       

       

معدلة مقابل مصاريف   نباأج  ينضريبة دخل مستحقة من مساهم

 1,184 1,184 - - -  -  مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

مصاريف  معدلة مقابل  )خسائر( / أرباح اكتوارية على التزام محدد 

  مستحقة ومطلوبات أخرى 

 

- (309 ) 

 

(309 ) 

 

- 4 

 

4 
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

 معلومات إضافية )تتمة( 24
 

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

 

     %90 تحويل إلى عمليات المساهمين

 %10 تحويل لمبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين  

 100% 

 

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

 

 (19-أثر فيروس كورونا المستجد )كوفيد 25

  

يناير  30، رافعة تصنيفها من حالة طوارئ صحية عامة في 2020مارس  11عالمية في ( جائحة 19-أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا )كوفيد

  عواقب بشرية واقتصادية غير متوقعة في العديد من البلدان وأدى إلى تقلبات كبيرة في السوق. 19-. كان لكوفيد2020

 

 الرغم  على العدوى من" ثانية"موجة  الجغرافية المناطق من العديد تشهد بدأت  حيث العالمية األسواق تعطيل 19-فيدتواصل جائحة فيروس كورونا المستجد كو

.  الصارمة االجتماعي التباعد وقواعد اإلغالق  وعمليات السفر  على قيود فرض مثل  صارمة  احترازية تدابير  خالل من  المرض  تفشي  على سابقًا  سيطرت أنها  من

  اإلجراءات  إلى  األول المقام في ذلك  ويرجع اآلن، حتى الفيروس  تفشي على بنجاح السيطرة  من)"الحكومة"(  السعودية العربية المملكة حكومة تمكلنت ذلك، ومع

 . الدولي  السفر لعودة  مرحلية تدابير اتخاذ في وبدأت التطعيم، عمليات في البدء ذلك في بما الحكومة، اتخذتها التي الفعالة

 

، والتي يمكن الشعور بآثارها الناشئة لبعض الوقت، وتراقب عن كثب  19-تحديات االقتصاد الجزئي والكلي جراء جائحة كوفيدال تزال الشركة مدركة لكل من 

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

 

  ن كثب، أثناء تطوره والذي تم توضيحه في األبعاد العامة على النحو التالي: تقوم إدارة الشركة بمراقبة الوضع ع

 

 األثر على األعمال  )أ(

 

 األثر على المبيعات، والذمم المدينة، واستراتيجيات المنتج/ التسعير

 

أي توقعات، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة  في مجال أعمال السيارات كما هو موضح أدناه. كما هو الحال مع  19-يظهر األثر الرئيسي لجائحة كوفيد

أثر هذه عدم تأكد البيئة  بأحكام مهمة وتطور سريع للوضع والشكوك المحيطة بمدة وشدة الجائحة، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. نظًرا ألن

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

 

هي ديناميكيات السوق وإنفاق المستهلك وتوقعات قطاع التأمين والمبادرات. تتضمن ديناميكيات  2020إن العوامل الرئيسية التي قامت بالتأثير على إنتاج سنة 

ستهلك، كان هناك اتجاه واضح لدى المستهلكين لتقليل اإلنفاق  . من جانب الم19-السوق انخفاضاً في اإلنفاق الحكومي وتقليصات المشاريع بسبب وضع كوفيد

  والتسوق للحصول على أرخص الحلول.

 

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 

 صحيح، وبالتالي ال ترى اإلدارة أي تغييرات جوهرية في الوقت الحالي. والتسعير على المسار ال

 

تحديث التوقعات مع مراعاة بناًء على األنماط الحالية، قامت اإلدارة بتحديث توقعات مبيعاتها لتعكس هذه التوقعات في المستقبل. وستواصل اإلدارة مراقبة األثر و

 الوضع مع استمرار تطوره. 
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  الشركة الوطنية للتأمين

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 2021مارس  31

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

 

 ( )تتمة(19-أثر فيروس كورونا المستجد )كوفيد 25

 

 األثر على األعمال )تتمة( )أ(

 

 على المطالبات واالحتياطياتاألثر 

 

 االحتياطيات الفنية للسيارات 

 

لجميع شركات التأمين في المملكة العربية   2020مايو    8)"التعميم"( بتاريخ    189، أصدر البنك المركزي السعودي )ساما( التعميم رقم  19-لمواجهة جائحة كوفيد

ه التعميم شركات  التأمين لتمديد فترة سريان جميع وثائق تأمين سيارات األفراد الحالية لمدة شهرين إضافيين باإلضافة إلى السعودية. من بين أمور أخرى، وجل

ابل إضافي من حملة توفير شهرين من التغطية اإلضافية لجميع وثائق تأمين سيارات األفراد الجديدة المكتتبة في غضون شهر واحد من تاريخ التعميم دون أي مق

 الوثائق.

 

ئق تأمين اإلدارة، باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمديد شهرين في وثا ناقشت

كة اختبار كفاية االلتزام السيارات الحالية كسياسة جديدة وتسجيل احتياطي نقص في األقساط بناًء على المطالبات المتوقعة لفترة الشهرين الممتدة. أجرت الشر

جلت احتياطي قسط / نقص  باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها عند المستوى المجمع لخط أعمال السيارات وس

 لاير سعودي(مليون  12.96: 2020ديسمبر  31) 2021مارس  31مليون لاير سعودي كما في  12المساهمة بمبلغ 

 

رة إجراء فحوصات تواصل شركات إعادة التأمين بتسوية حصتهم من المطالبات بما يتماشى مع االتفاقية والعقود دون أي أثر سلبي على األعمال. وتواصل اإلدا

الئتمانية لألطراف المقابلة والتغييرات في هياكلها، إن أكثر انتظاماً على شركات إعادة التأمين فيما يتعلق بالتصنيفات االئتمانية، والمقاييس المالية، والتوقعات ا 

 وجدت.

 

، ويأخذ في االعتبار تجربة المطالبة  2020ديسمبر  31ال يزال الحجز على المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها متوافقاً مع المنهجية واألساليب المطبقة كما في 

 .2021مارس  31الفعلية في الفترة المنتهية في 

 

 ثر على المصاريفاأل 

 

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

 

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

يف المتعلقة  باعد االجتماعي وتوفير بيئة آمنة ألولئك الموظفين الذين يعملون من المكتب. تم مقاصة التكاليف اإلضافية جزئيًا مقابل انخفاض التكالتكاليف التعقيم والت

 بسفر العمل، وتنقالت، وانخفاض اإلنفاق التقديري.

 

 األثر على الموجودات المالية 

 

، كان هناك بعض التقلبات وآثارها على تقييم االستثمار الذي تعافى  2020وأسعار الفائدة في الفترة األولية للجائحة في مارس تماشياً مع األثر على أسواق المال 

ة،  . تأخذ القيمة في االعتبار معلومات السوق التي يمكن رصدها، وتحديد ما إذا كانت أسواق معينة نشطة أو غير نشط2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

الية التي تحتفظ بها  وما إذا كانت المعامالت في األسواق غير النشطة تعتبر غير منظمة )أي قسرية أو متعثرة(، مع عدم مالحظة أي منها لمحفظة الموجودات الم

 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          

تأمين وإعادة التأمين المدينة، تراقب الشركة عن الشركة السياسة المحاسبية لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية بما يتوافق مع السنة السابقة. فيما يتعلق بذمم ال

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

 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حول 

 2021مارس  31

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

 

 ( )تتمة(19-أثر فيروس كورونا المستجد )كوفيد 25

 

 المرونة التشغيلية واستمرارية األعمال )ب(

 

، شكلت الشركة لجنة استمرارية األعمال التي تجتمع وتقوم بفحص بشكل متكرر األمور التشغيلية واالستمرارية واألمن  19 -منذ المراحل األولى لجائحة كوفيد

 والصحة والسالمة للشركة.   

 

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

لصلة. يظل  والتباعد االجتماعي، والعمل عن بعد بالتناوب، وسياسة التعرض، وتوجيهات السفر في حالة الضرورة ألسباب شخصية وغيرها من األمور ذات ا

 لنسخ االحتياطي للبيانات واستعادتها كما هي في الوضع الحالي. توافر أنظمة تكنولوجيا المعلومات وإجراءات استمرارية األعمال من حيث ا 

 

 المحاسبة والتقارير المالية )ج( 

، تواصل الشركة تطبيق سياساتها المحاسبية باستمرار دون انحراف. بالنظر إلى أن األثر على األعمال محدود، تواصل 19 -في المرحلة الحالية من جائحة كوفيد

القتضاء  ثابت الستخدام التقديرات في المعلومات المالية. مع تطور الوضع في المستقبل، ستستمر اإلدارة في مراقبة التحديثات والنظر فيها حسب ااإلدارة اتباع نهج  

 في ذلك الوقت. 

 

  تستمر الشركة في الحفاظ على نسبة مالءة مالية قوية وسيولة مرتفعة خالل هذه المرحلة.

 

 أرقام المقارنة 26

بضريبة القيمة المضافة المستحقة على إيرادات عموالت   2020مارس  31عادة التصنيف في قائمة الدخل األولية المقارنة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في تتعلق إ

 مليون لاير سعودي من "المصاريف العمومية واإلدارية" إلى "مصاريف اكتتاب أخرى".  1.69إعادة التأمين بمبلغ 

 

  اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة 27 

 

 هـ(1442رمضان  21)الموافق  2021مايو  3تمت الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


