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 )شركة مساهمة سعودية(  إلى السادة مساهمي الشركة الوطنية للتأمين المحترمين ينالمستقل ينتقرير المراجع
 
 

 رأينا
 

ديسمبر    31شركة مساهمة سعودية )"الشركة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في    –لقد راجعنا القوائم المالية للشركة الوطنية للتأمين  
مة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية ذات الصلة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،  ، وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائ2021

 وإيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. 
 

وأداءها   2021ديسمبر    31جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في  في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من  
للسنة النقدية  وتدفقاتها  التاريخ المالي  ذلك  في  والمعايير    المنتهية  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً 

)يشار إليها بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في    )"الهيئة"(  ية للمراجعين والمحاسبينواإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعود
 المملكة العربية السعودية"(. 

 
 أساس الرأي

 
تم توضيحها في تقريرنا  لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير  

ة في  بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجعين حول مراجعة القوائم المالية. إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمد 
ا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك  المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية في المملكة العربية السعودية، كما أننا التزمن

 المتطلبات. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. 
 

 األمور الرئيسية للمراجعة 
 

سنة الحالية. وتم  إن األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية لل 
مور. ويرد أدناه بيان  التطرق إلى هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند إبداء رأينا حولها، ال نبدي رأيا منفصال حول هذه األ

 المراجعة:عملية يوضح كيفية التعامل مع كل أمر من األمور الرئيسية للمراجعة أثناء 
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 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(  إلى السادة مساهمي الشركة الوطنية للتأمين المحترمين ينالمستقل ينتقرير المراجع

 
 األمور الرئيسية للمراجعة )تتمة( 

 

 كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة األمر الرئيسي للمراجعة 

 

 االمتثال لمتطلبات هامش المالءة المالية 
 

، ظل هامش المالءة المالية للشركة أقل من الحد  2021ديسمبر    31في  
األدنى لمتطلبات المالءة التي حددها البنك المركزي السعودي )"ساما"(.  

بتاريخ   المركزي السعودي  البنك  من  سبتمبر   13تلقت الشركة خطاباً 
يطالب الشركة بالعمل على تعديل هامش المالءة المالية ليصل    2021

من  100إلى   آخر  وخطاب  األقل،  على  السعودي  ٪  المركزي  البنك 
لتقديم اإلجراءات التصحيحية وفقًا للمادة رقم    2021ديسمبر    1بتاريخ  

التعاوني    68 التأمين  شركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  اللوائح  من 
الشركة   قدمت  واستدامة  إجراءاتها  )"اللوائح"(.  لتحسين  التصحيحية 

المالية، والتي تعتمد بشكل أساسي على االنتهاء بنجاح  هامش المالءة  
لمدة   عملها  خطة  وتنفيذ  للشركة  األولوية  حقوق  أسهم  طرح    5من 

 سنوات. 
 
 اتخذت اإلدارة اإلجراءات التالية الستكمال طرح أسهم حقوق األولوية:

 
 من مجلس اإلدارة  ة الحصول على موافق •

 دي البنك المركزي السعومن ة الحصول على موافق •

المالية  • السوق  هيئة  إلى  األولوية  حقوق  أسهم  طلب طرح    تقديم 
عليه من  قبل هيئة السوق المالية بعد نهاية السنة    ة والذي تم الموافق

 . 2022مارس  8بتاريخ 

 
في   األولوية  حقوق  أسهم  طرح  على  المساهمين  موافقة  طلب  سيتم 

 الجمعية العمومية غير العادية للشركة. 
 

يًما مفصالً وتعتقد، بناًء على خطة األعمال وتوقعات  أجرت اإلدارة تقي 
التدفقات النقدية، بعد االنتهاء بنجاح من طرح أسهم حقوق األولوية، أن  

 الشركة ستكون قادرة على تحقيق هامش المالءة المالية المطلوب. 
 
لقد اعتبرنا هذا األمر أحد األمور الرئيسية للمراجعة، حيث أنه ينطوي  

من اإلدارة حول االنتهاء بنجاح من طرح أسهم حقوق    على حكم جوهري 
األولوية واالفتراضات والتقديرات التي يستند إليها تنفيذ خطة العمل لمدة  

سنوات، ال سيما فيما يتعلق بإجمالي أقساط التأمين المكتتبة ومعدالت    5
 الخسارة. 

 
للحصول على    27و  1راجع اإليضاحين   المالية  القوائم  معلومات  من 

تتعلق باالمتثال لمتطلبات هامش المالءة المالية وخطة اإلدارة لمعالجة  
 الوضع. 

 

 
 قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية: 

 
  31الحصول على احتساب اإلدارة لهامش المالءة المالية واختباره كما في   •

تستند    2021ديسمبر   التي  الحسابية  للعمليات  الحسابية  الدقة  والتحقق من 
 إليها. 

 
بتنفيذ   • قمنا  للشركة،  المقترح  األولوية  حقوق  أسهم  بطرح  يتعلق  فيما 

 اإلجراءات التالية: 

 
اإلدارة   -1 مجلس  اجتماع  على محضر  يثبت الحصول  على    الذي  الموافقة 

 أسهم حقوق األولوية المقترح.  طرح

 
و -2 الشركة  بين  المراسالت  على  السعوديالحصول  المركزي  فيما    البنك 

، بما في  هامش المالءة المالية يتعلق باالمتثال للحد األدنى من متطلبات  
إلى   المقدمة  التصحيحية  الخطة  السعودي ذلك  المركزي  ته  وموافق  البنك 

 . يهاعل

 
الشركة   -3 طلب  على  إلىالحصول  المالية   المقدم  السوق  والموافقة    هيئة 

 . الالحقة

 
قديرات التي تستند إليها خطة العمل  تقييم مدى معقولية افتراضات اإلدارة والت •

 سنوت، ويشمل ذلك اآلتي:  5لمدة 

 
  نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبةتقييم مدى معقولية افتراضات معدالت  -1

الخسارة التي تستخدمها اإلدارة من خالل الرجوع إلى البيانات  معدالت  و
ومبادرات   األخرى  السوق  وبيانات  المتاحة  المقترحة  التاريخية  اإلدارة 

 لتقليل معدالت الخسارة وتحسين ربحية األعمال. 

 
للتأكد من مالءمتها والتحقق من  ل  اإلدارة  اختبار توقعات -2 النقدية  لتدفقات 

 الحسابية للعمليات الحسابية التي تستند إليها. الدقة  

 
تقييم تحليل اإلدارة لحساسية توقعات التدفقات النقدية، ال سيما فيما يتعلق   -3

تلك  ب أي  االختبار،  نتائج  على  األكبر  المحتمل  التأثير  ذات  االفتراضات 
في   الناجح  واالكتتاب  الخسارة  بمعدالت  حقوق    طرحالمتعلقة  أسهم 

 األولوية. 

 
حول   • المالية  القوائم  في  الواردة  اإلفصاحات  ومالءمة  كفاية  مدى  تقييم 

اإلدارة   عمل  وخطة  المالية  المالءة  هامش  لمتطلبات  لمعالجة  االمتثال 
 الوضع. 
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 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة( تقرير المراجع المستقل إلى السادة مساهمي الشركة الوطنية للتأمين المحترمين
 

 األمور الرئيسية للمراجعة )تتمة( 
 

 عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعةكيف  األمر الرئيسي للمراجعة 

 تقييم االلتزام النهائي الناتج عن عقود التأمين 
 

القائمة  2021ديسمبر    31كما في   ، بلغت قيمة إجمالي المطالبات 
عنها   المبلغ  وغير  المتكبدة  المطالبات  ذلك  في  بما  واالحتياطيات 

  460,4مبلغ  8واحتياطي عجز األقساط كما هو مبين في اإليضاح 
 مليون لاير سعودي(.   756,4: 2020مليون لاير سعودي )

 
ين درجة كبيرة من األحكام. تستند  يتضمن تقدير مطلوبات عقود التأم

المطلوبات إلى أفضل تقدير للتكلفة النهائية لجميع المطالبات المتكبدة  
والتي لم تتم تسويتها في تاريخ التقرير، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال،  

ة على ذلك،  و وكذلك تتضمن تكلفة معالجة المطالبات المتعلقة. عال
درة من قبل مقيمي الخسائر الداخليين  المطالبات الفردية القائمة المق

أو الخارجيين عند بدء المطالبة. ويتم إعادة تقييم هذه التقديرات خالل  
المراحل المختلفة لدورة معالجة المطالبة وتعديلها بناًء على التغيرات  

 في الظروف المحددة المتعلقة بكل مطالبة. 
 

 ( داخلي  اكتواري  خبير  أساسية  بصورة  الشركة  "خبير تستخدم 
 اإلدارة"( ليقدم لها تقديراً لتلك المطلوبات. ويتم استخدام نطاق واسع

من   عدد  على  تعتمد  التي  المخصصات  هذه  لتحديد  الطرق  من 
المتوقعة   التسوية  بمبلغ  تتعلق  والضمنية  الظاهرية  االفتراضات 

 وأنماط تسوية المطالبات. 
 

وعدم   التقديرات  حول  اليقين  لعدم  بتقييم  نظًرا  المرتبطة  الموضوعية 
 مطلوبات المطالبات النهائية الناتجة عن عقود التأمين، فقد اعتبرنا هذا 

 أحد األمور الرئيسية للمراجعة.   األمر
 

)ج( حول القوائم المالية للسياسة المحاسبية المطبقة  3راجع اإليضاح  
واإليضاح   الشركة  قبل  والتقديرات  1هـ)2من  لألحكام   )

المبدئي   اإلثبات  في  المتضمنة  الهامة  المحاسبية  واالفتراضات 
اإليضاح   أيًضا  التأمين. راجع  لمطلوبات عقود  الالحق    8والقياس 

للحركة في المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها  
 واحتياطي عجز األقساط. 

 قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية: 
 

ضوابط الرئيسية حول معالجة المطالبات وتكوين  فهم وتقييم واختبار ال  •
 المخصصات. 

 

إجراء اختبارات موضوعية على المبالغ المسجلة لعينة من المطالبات   •
القائمة   المطالبات  مبلغ  مقارنة  ذلك  في  بما  والمدفوعة؛  عنها  المبلغ 
 بمستندات المصدر المناسبة لتقييم تقييم احتياطيات المطالبات القائمة. 

 

كف • مؤهالته  تقييم  إلى  استناداً  اإلدارة  خبير  وموضوعية  وقدرات  اءة 
 وخبراته المهنية وتقييم استقالله. 

 

المستخدمة   • البيانات  سالمة  لتقييم  كافية  مراجعة  أدلة  على  الحصول 
كمدخالت في التقييمات االكتوارية، واختبارها على أساس عينة، ودقة  
بيانات المطالبات األساسية المستخدمة من قبل خبير اإلدارة عند تقدير  

عنها   المبلغ  وغير  المتكبدة  من    واحتياطيالمطالبات  األقساط  عجز 
 خالل مقارنتها مع السجالت المحاسبية وغيرها. 

 

بخبيرنا   • االستعانة  عن طريق  وافتراضاتها  اإلدارة  من طرق  التأكد 
االكتوارية   الممارسات  وتقييم  لفهم  لمساعدتنا  الداخلي  االكتواري 
للشركة والمخصصات المكونة، والتأكد الذي تم الحصول عليه حول  

 الصادر عن خبير اإلدارة من خالل القيام بما يلي:   التقرير االكتواري
 

مع   ( 1) تتفق  االكتوارية  الشركة  منهجيات  كانت  إذا  ما  تقييم 
الخاصة   تلك  مع  عليها  المتعارف  االكتوارية  الممارسات 
بالسنوات السابقة. قمنا بالسعي للحصول على مبرر كاٍف ألي  

 فروقات جوهرية؛
 

معدالت  ( 2) ذلك  في  بما  الرئيسية  االكتوارية  االفتراضات  تقييم 
المطالبات وتكرر وشدة المطالبات المتوقعة. وقد قمنا بالتأكد من  
إلى   استناًدا  توقعاتنا  مع  مقارنتها  خالل  من  االفتراضات  هذه 
الخاصة   الحالية ومعرفتنا  التاريخية، واألنماط  الشركة  خبرات 

 بقطاع التأمين.  
 

مد ( 3) إلى  مراجعة  إضافة  االحتساب  ومناهج  أساليب  مالءمة  ى 
 المستخدمة وتحليل الحساسية المنفذ.   تاالفتراضا

 

 تقييم مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية.  •
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 سعودية( )تتمة()شركة مساهمة   تقرير المراجع المستقل إلى السادة مساهمي الشركة الوطنية للتأمين المحترمين
 

 المعلومات األخرى
 

، بخالف  2021إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للشركة لسنة  
 جعين هذا. القوائم المالية وتقرير المراجعين عليها. ومن المتوقع توفر التقرير السنوي لنا بعد تاريخ تقرير المرا

 
 إن رأينا حول القوائم المالية ال يشتمل على المعلومات األخرى وال نبدي أي نوع من التأكيد حولها. 

 
تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة، وعند قراءتها نأخذ بعين    المالية، وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم  

الحصول عليها خالل عمل تم  التي  المعلومات  مع  أو  المالية  القوائم  مع  تتوافق بصورة جوهرية  المعلومات األخرى ال  كانت  إذا  ما  ية  االعتبار 
 ن تحريفات جوهرية. المراجعة، أو خالفاً لذلك تتضم

 
 وعندما نقرأ المعلومات األخرى وتبين لنا وجود تحريف جوهري فيها، فإنه يتعين علينا إبالغ المكلفين بالحوكمة بذلك. 

 
 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 

 
ير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومتطلبات  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقًا للمعاي 

التحريفات  نظام الشركات والنظام الداخلي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من  
 الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. 

 
عن األمور المتعلقة  -عند الضرورة  -اد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح عند إعد

 ك. ذلباالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف 
 

 إن المكلفين بالحوكمة، أي أعضاء مجلس إدارة الشركة، مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.
 

 مسؤوليات المراجعين حول مراجعة القوائم المالية 
 

الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو    تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات 
ي تم القيام  خطأ، وإصدار تقرير المراجعين الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة الت

اً عن تحريف جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات  بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائم
ها  من غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذ 

 المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية.
 

لقيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم المهني ونحافظ  وفي إطار عملية المراجعة التي تم ا
   على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 مساهمة سعودية()شركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية

 2021ديسمبر  31

 ر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذك

 

 معلومات عامة 1
 

الصادر بتاريخ  4030200981الشركة الوطنية للتأمين )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
إبريل  26هـ )الموافق  1431جمادى األولى  12اريخ / ك بت 158( وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 2010مايو  15هـ )الموافق  1431جمادى اآلخرة  1

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

 1430شوال  21/م بتاريخ 53قم شركة مرخص لها مزاولة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية بموجب مبادئ التأمين التعاوني وفقًا للمرسوم الملكي رال 
شركة على ترخيص (. حصلت ال 2009أكتوبر  5وافق هـ )الم1430شوال  16بتاريخ  330( بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2009أكتوبر  10هـ )الموافق 

راج الشركة في السوق المالية السعودية (. تم إد2025يناير  2هـ )الموافق 1446رجب  2ساري حتى  TMN/29/20106البنك المركزي السعودي )"ساما"( رقم 
 .  2010يونيو  6)تداول( بتاريخ 

 

 مها األساسي واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.تتمثل أهداف الشركة في تقديم التأمين العام والخدمات المرتبطة به وفقًا لنظا
 

 7.83: صافي ربح بمبلغ 2020) 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  54.48تكبدت الشركة صافي خسارة عائدة إلى المساهمين بمبلغ 
مليون لاير سعودي(  50.48: بلغت األرباح المبقاة 2020مليون لاير سعودي ) 4.16متراكمة بمبلغ ال  بلغت الخسارةمليون لاير سعودي(، كما في ذلك التاريخ، 

(. أوصى مجلس إدارة الشركة 27أقل من الحد األدنى لمتطلبات المالءة التي حددها البنك المركزي السعودي )راجع اإليضاح  وكان هامش المالءة المالية للشركة
مليون لاير سعودي لتحسين هامش المالءة المالية  200حقوق أولوية بمبلغ أسهم بزيادة رأس المال عن طريق طرح  2021سبتمبر  16خ عه المنعقد بتاريفي اجتما

لبنك المركزي حة لتقليل معدالت الخسارة وتحسين ربحية األعمال. تلقت الشركة موافقة ا اشرة وتوفير الدعم المالي الالزم للشركة للقيام بمبادرات اإلدارة المقترمب
خرى وموافقة مساهمي الشركة وتسري يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية، رهناً باستكمال اإلجراءات التنظيمية األ 2021نوفمبر  6السعودي عبر خطاب بتاريخ 

تي تشمل بشكل أساسي الحصول على الموافقة وق األولوية، وال هذه الموافقة سنة واحدة من تاريخ الخطاب الستكمال اإلجراءات المتبقية المتعلقة بطرح أسهم حق
غير العادية للشركة. كما أجرت اإلدارة تقييمًا مفصالً الفتراض مبدأ  ميةومذات الصلة من هيئة السوق المالية باإلضافة إلى موافقة مساهمي الشركة في الجمعية الع

ا إلى خطة العمل وتوقعات التدفقات الن قدية، تعتقد اإلدارة أن الشركة ستكون قادرة على مواصلة أعمالها والوفاء بالتزاماتها عند االستمرارية الخاص بها واستنادً
ادمة. ومع ذلك، يعتمد تقييم اإلدارة على عدد من التقديرات واالفتراضات بما في ذلك االكتتاب بنجاح في أسهم حقوق األولوية استحقاقها خالل االثني عشر شهًرا الق

ية الذي لتجارية وتحسين نسب المطالبات وإجراءات توفير التكاليف األخرى. وعليه، تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمراروسع في األعمال ا والت
 .يفترض تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في سياق األعمال العادية

 
 .2022مارس  8لسوق المالية بإصدار موافتها على طرح أسهم حقوق أولية للشركة بتاريخ ، قامت هيئة ا 2021ديسمبر  31بعد إنتهاء السنة المالية المنتهية في 

 

  أسس اإلعداد 2
 

 بيان االلتزام (أ)
 

قبل الهيئة لمالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من القوائم ا أعدت هذه 
ـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العر )"الهيئة"( السعودية للمراجعين والمحاسبين   بية السعودية"(.)يُشار إليها ب

 
 أسس العرض والقياس ب( )

 
القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة من خالل قائمة  تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس

يمكن فيها قياس القيمة العادلة بشكل موثوق( وقياس التزامات منافع الموظفين المحددة بالقيمة الحالية  الدخل واالستثمارات المتاحة للبيع )باستثناء الحاالت التي ال
قعة. ال يتم عرض قائمة المركز المالي للشركة باستخدام تصنيف متداول / غير متداول. ومع ذلك، يتم تصنيف األرصدة المتو باستخدام طريقة وحدة االئتمان

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

 
حتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لكل من "عمليات التأمين" و"عمليات المساهمين". السعودية "اللوائح التنفيذية لساما"، ت وفقاً لنظام التأمين في المملكة العربية

لك، يتم ووفقًا لذاللوائح التنفيذية لساما فصاًل واضحًا بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين. تتطلب 
حول هذه القوائم المالية قائمة  29تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف العائدة إلى أي من فئتي العمليات في الحسابات المعنية. يقدم اإليضاح 

 صل.المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين بشكل منف
 

أرصدة ومعامالت عمليات التأمين وعمليات عند إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يتم دمج 
كامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المطبقة لعمليات المساهمين. إن األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت، يتم حذفها بال 

 ة في ظل الظروف المماثلة.التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابه
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض )ج(
 

ض للشركة. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة باللاير السعودي إلى يتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العر
 ألف، ما لم يذكر غير ذلك. أقرب

 
 الماليةالسنة  )د(

 
 ديسمبر. 31تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في 

 
 

. 
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ر ديسمب 31

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

 
 أسس اإلعداد )تتمة( 2

 
  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المؤثرة )هـ(

 
موجودات والمطلوبات المحتملة كما في يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام تقديرات وأحكام تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن ال 

رات واألحكام مبنية على أفضل المعلومات وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل السنة المالية. وبالرغم من أن هذه التقدي المالية،تاريخ القوائم 
  لف عن تلك التقديرات.واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة، فإن النتائج الفعلية النهائية قد تخت

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

  الظروف.
 

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

 االلتزام النهائي الناشئ عن مطالبات مقدمة بموجب عقود التأمين  (1
 

التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي إن تقدير االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود 
االلتزام الذي ستدفعه الشركة بشكل نهائي لمثل هذه المطالبات. ينبغي إعداد تقديرات في نهاية سنة التقرير لكل من التكلفة يجب أخذها في االعتبار عند تقدير 

ير المدفوعة لبات المبلغ عنها وللتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها. تقدر المطلوبات عن المطالبات المعلنة غهائية المتوقعة للمطاالن
قة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء لمطالبات للسنة السابباستخدام مدخالت التقييمات للقضايا الفردية المعلنة للشركة. في نهاية كل سنة تقرير، يتم إعادة تقييم تقديرات ا 

 التغييرات على المخصص.
 

كز المالي، والذي وقع فيه ات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها الحقًا لتاريخ قائمة المرإن المخصص للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، هو تقدير للمطالب
سلوب الرئيسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدير التكلفة للمطالبات المدرجة وللمطالبات المتكبدة غير المبلغ الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي. إن األ

الفحص وتقديم خدام الطرق السابقة لتسوية المطالبات للتنبؤ بطرق تسوية المطالبات المستقبلية. قامت الشركة بتعيين خبير اكتواري مؤهل يدعم عنها يتمثل في است
صية الخبير االكتواري المعين ت فيما يتعلق بالمطالبات النهائية المتوقعة واحتياطيات المطالبات المرتبطة بها. قامت الشركة بحجز االحتياطيات بناءً على توالتوصيا

ر فيرغسون وطريقة معدل الخسارة الدر وطريقة بورنهوت الذي يعتبر خارجي حاليًا ومستقل عن الشركة. يتم االستعانة بنطاق واسع من الطرق مثل طريقة تشين
ات مصرح عنها أو ضمنية والمتعلقة بقيم التسوية المتوقعة المتوقعة من قبل الخبراء االكتواريين لتحديد المخصصات. تشتمل هذه الطرق على عدد من االفتراض

 فتراضات الهامة.لتحليل الحساسية لال 1-31لها وأنماط تسوية المطالبات. راجع اإليضاح 
 

بة الخسارة المتوقعة للجزء إن تقدير احتياطي عجز أقساط التأمين حساس للغاية لعدد من االفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية. وهي تستند إلى نس
ة في عالقة المطالبات واألقساط المتوقع ير الخارجي للشركغير المنتهي من مخاطر السياسات المكتتب عليها. للوصول إلى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ينظر الخب

 ة، فيما إذا كان هناك أي حاجة الحتياطي أقساط العجز.تطبيقها على الحصة غير المكتسبة من المخاطر المكتتبة، والتأكد في نهاية الفترة المالي
 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع (  2

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

من التكلفة األصلية  ٪30بة شهرًا أو أكثر فترة طويلة ويعتبر االنخفاض بنس 12يد ما إذا كان االنخفاض دائماً أو جوهرياً يتطلب حكمًا. تعتبر الفترة المكونة من تحد
وامل أخرى، والوضع المالي للشركة المستثمر فيها جوهريًا وفقاً لسياسة الشركة. عند إصدار هذا الحكم، تقيّم الشركة التقلبات العادية في سعر السهم، باإلضافة لع

  ة.لشغيليوأداء الصناعة والقطاعات والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التمويلية وا 
   

 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة (3
 

ن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقًا للشروط يتم رصد مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة عندما يتوفر دليل موضوعي على أن الشركة ل 
المدين في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية والتخلف أو التأخر عن السداد في  خذ الصعوبات المالية الجوهرية للمدين واحتمال دخولاألصلية للذمم المدينة. تؤ

٪، من 5م المدينة. إن زيادة معدالت المخصصات، مع الحفاظ على ثبات جميع المتغيرات األخرى بنسبة االعتبار على أنها مؤشرات على االنخفاض في قيمة الذم
مليون لاير سعودي(.  2: بلغ الدخل قبل فائض التوزيع 2020مليون لاير سعودي ) 1,8زكاة وضريبة الدخل بمبلغ يع وال شأنها زيادة الخسارة قبل فائض التوز

 تأثير مساوٍ ولكنه معاكس على مجموع الدخل / )الخسارة( قبل فائض التوزيع والزكاة وضريبة الدخل. ٪5سيكون ألي انخفاض بنسبة 
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية (4

 

افي قيمة الموجودات د القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية أو القيمة العادلة المقدرة على أساس أحدث صتحد
ستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر ومة باالمتاحة لصناديق االستثمار. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخص

 المتشابهة.
 
 مبدأ اإلستمرارية  (5

 

تعتقد اإلدارة أن الشركة ستكون قادرة على مواصلة أعمالها واستنادًا على خطة العمل وتوقعات التدفقات النقدية ، أجرت اإلدارة تقييماً منفصالً 1كما في إيضاح رقم 
ستمرار على بالتزاماتها عند استحقاقها خالل اإلثنى عشر شهرًا القادمة. إن اإلدارة ليست على علم بأي شك جوهري قد يؤثر على قدرة الشركة على االوالوفاء 

 أ االستمرارية.أساس مبد
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 سعودية()شركة مساهمة 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

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

 

 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 31إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المتبعة في تتفق السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المتبعة 
 ، باستثناء تطبيق ما يلي:2020ديسمبر 

 

 لمطبقة من قبل الشركةالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي وتعديالتها ا 3-1
 

ا من التعديالت والتفسيرات والمراجعات التالية على المعايير الحالية، الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي وهي قابلة للتطبيق اعتبارً قامت الشركة بتطبيق 
 :2021يناير  1

 

 الوصف المعيار / التعديالت
والمعيار الدولي للتقرير  7رقم تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

والمعيار الدولي للتقرير المالي  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9المالي رقم 
 16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4رقم 

 2المرحلة  -إصالح مؤشر سعر الفائدة 

 19-المتعلقة بكوفيدتمديد امتيازات اإليجار  16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 لتطبيق التعديالت المذكورة أعاله على المعايير والتفسيرات أي أثر جوهري على هذه القوائم المالية.لم يكن 
 
 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  3-2

 

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

 

 الوصف المعيار/التفسير
يسري تطبيقه في الفترات التي 

 تبدأ في أو بعد التاريخ الالحق

 2023يناير  1 األدوات المالية 9المالي رقم  المعيار الدولي للتقرير
 2023يناير  1 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  2023يناير  1 تصنيف المطلوبات إلى متداولة أو غير متداولة

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  2022يناير  1 ومعدات: متحصالت قبل االستخدام المقصودع ت ومصنممتلكا

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 2022يناير  1 اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 3

 2022يناير  1 تكلفة الوفاء بعقد -عقود مكلفة  37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
ى المعايير الدولية للتقرير ية عل السنوالتحسينات 

 المالي
ـ: -  تحسينات متعلقة ب
 األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
 عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
تطبيق المعايير الدولية للتقرير  - 1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

 لىللمرة األوالمالي 
 الزراعة - 41معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 2022يناير  1

 

 

  
 
 

   
 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

المعيار الدولي للتقرير في ضوء ممارسة ال وبيان 
 2023يناير  1 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 2المالي رقم 

 2023يناير  1 تعريف التقديرات المحاسبية 8م المحاسبة الدولي رقتعديالت على معيار 

 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة من معاملة 

 2023يناير  1 واحدة
 

لتقرير المالي والتي لم تكن سارية المفعول سيرات المعايير الدولية ل تفسيرات صادرة من لجنة تفال توجد أي معايير أخرى من المعايير الدولية للتقرير المالي أو 
 17والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9بعد والتي من المتوقع أن يكون لها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة باستثناء المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 ناه.كما هو مبين أد
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  ة للتأمين الشركة الوطني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 ة()تتم المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد 3-2

 

 مة()تت دوات الماليةاأل - 9ير المالي رقم المعيار الدولي للتقر 3-2-1

 

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

 

 التصنيف والقياس أ(

 

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

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

 

 لتدفقات النقدية التعاقدية.موجودات لتحصيل ا إلى االحتفاظ بال تم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف   -1

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

 القائم.

 

ألرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند البيع، في ويتم إعادة تدوير ا  الدخل الشامل اآلخر،يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل 

 حالة استيفاء الشرطين التاليين:

 

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

 ى المدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط.للتدفقات النقدية عل ت الشروط التعاقدية اقتصر   -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

 ذا أدى ذلك إلى إزالة أو تقليل عدم تطابق المحاسبة بشكل جوهري.الربح أو الخسارة إ  يمة العادلة من خاللالخيار لتصنيف أصل مالي بالق

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

 خسائر المحققة(، ويتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل.في ذلك األرباح وال  لعادلة لألدوات )بمافي القيمة ا 

 

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

ا االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يؤد إثبات آثار تغيرات المخاطر االئتمانية لاللتزام في الدخل الشامل اآلخر إلى وجود خاطر االئتمانية لهذالتغيرات في الم

 عدم تطابق محاسبي في قائمة الدخل أو زيادته.

 
 االنخفاض في القيمة ب( 

سائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة بموجب معيار الخ 9ي للتقرير المالي رقم القيمة بموجب المعيار الدول يعكس نموذج االنخفاض في 
الً من ذلك، ، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل إثبات خسائر االئتمان. بد9. بموجب نهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 39المحاسبة الدولي رقم 

االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر. يتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير  ائمًا بالمحاسبة عن الخسائرتقوم المنشأة د
 ليعكس التغيرات في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي.

 

 محاسبة التحوط ج(

لتحوط التي تربط محاسبة التحوط على نحو أوثق مع إدارة المخاطر. كما تحدد المتطلبات تطلبات جديدة بشأن محاسبة ا م 9ولي للتقرير المالي رقم قدم المعيار الد

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

 باسم "تحوطات القيمة العادلة الكلية"(. بالنسبة لذلك، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليًا ضمن معيار المحاسبة  الفائدة )يشار إليها عادةً سعر

 ة كمشروع منفصل.يعالج محاسبة التحوط الكلي . تم منح هذا االستثناء بشكل كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولي39الدولي رقم 
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  الشركة الوطنية للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 )تتمة( المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد 3-2

 
 األدوات المالية )تتمة( - 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3-2-1

 

 محاسبة التحوط )تتمة( ج(

 

 تاريخ السريان 

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

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

للحد من آثار تطبيق  4لدولي للتقرير المالي رقم الحالي بالسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق المعيار ا  4المالي رقم المعيار الدولي للتقرير 

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

 عقود التأمين( ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين:

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

 تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين. (أ 

ل فترة التأجيل. وهذا . إن اإلفصاحات اإلضافية ذات العالقة بالموجودات المالية مطلوبة خال2023يناير  1بعد فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو  (ب
 سابقًا. 9ن ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمي

ية والتي قد تحدث قبل ، ولكن بالنسبة لبعض الموجودات المالية، إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسب9 تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم -2
 ترة األولية، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة.تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الف

 

 4المالي رقم مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير ( تمت 1: )2019أجرت الشركة تقييمًا مفصالً في 

( تمت مقارنة مجموع القيمة 2بالقيمة الدفترية اإلجمالية لجميع مطلوباتها و) )بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المتضمنة غير الممولة من عقود التأمين(

  رية لمطلوبات الشركة المتعلقة بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها.الدفت

٪ من مجموع المطلوبات. 90تقييمات، قررت الشركة أنها مؤهلة للحصول على إعفاء مؤقت حيث أن مطلوبات التأمين الخاصة بها تتجاوز ى هذه ال بناءً عل 

اإلفصاحات المتعلقة  . تُدرج17حتى تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9ر الدولي للتقرير المالي رقم وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيا

 كة.بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية للشر
 

 تقييم األثر

مليون لاير سعودي(  592: 2020مليون لاير سعودي ) 572ت متعلقة بالتأمين بمبلغ ، لدى الشركة مجموع موجودات مالية وموجودا 2021ديسمبر  31كما في 

المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة من نقد وما  مليون لاير سعودي( على التوالي. في الوقت الحالي، تتكون الموجودات المالية 774: 2020سعودي ) مليون لاير 524و

م المدينة األخرى بالصافي، وبعض الذم -بالصافي، ومطلوب من معيدي التأمين  -حتى تاريخ االستحقاق، وأقساط مدينة يماثله، وودائع، واستثمارات محتفظ بها 

مليون لاير  166ت المقيدة حاليًا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مبلغ مليون لاير سعودي(. بلغت االستثمارا  592: 2020مليون لاير سعودي ) 572بمبلغ 

االئتمان وجودة االئتمان لمحفظة الذمم المدينة التعرض لمخاطر االئتمان وتركيز مخاطر  7و 6مليون لاير سعودي(. ويُبين اإليضاحين  162: 2020) سعودي

لفائدة فقط وفقًا لما يتطلبه راء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تفي باختبار مدفوعات أصل الدين وا للشركة. ومع ذلك، ال يزال يتعين على الشركة إج

. ويستند ما سبق إلى 2020و 2021ديسمبر  31ية للشركة ذات مخاطر ائتمان منخفضة كما في . كما تُعد الموجودات المال 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

إلى المعلومات المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن التحليالت  . ويستند هذا التقييم األولي9لي المستوى ألثر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تقييم عا

توقع الشركة بعض التأثير جراء تطبيق متطلبات أو المعلومات اإلضافية المعقولة والداعمة التي يمكن إتاحتها للشركة في المستقبل. بشكل عام، تالتفصيلية اإلضافية 

ي، ال يمكن تقديم تقدير معقول . ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون أثر ذلك جوهريًا. في الوقت الحال 9ار الدولي للتقرير المالي رقم االنخفاض في القيمة الواردة في المعي

 اء مراجعة تفصيلية.آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بإجر
 

 "عقود التأمين" - 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3-2-2
 

 نظرة عامة

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

 تأمين"."عقود ال  4
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  الشركة الوطنية للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
 2021ديسمبر  31

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

 
 ية الهامة )تتمة(السياسات المحاسب 3

 
 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد )تتمة( 3-2

 
 "عقود التأمين" )تتمة( - 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3-2-2

 

 )تتمة(محاسبة التحوط  ج(

 

 )تتمة( نظرة عامة

 

ن وعقود االستثمار مع ميزات تشاركية تقديرية بشرط أن تصدر الجهة أيضًا عقود ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود إعادة التأمي

 لتأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:ا 

 

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

 المكونات االستثمارية المميزة. -2

 يزة.أي تعهد بتحويل بضائع أو خدمات غير تأمينية مم -3

 

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

 

 القياس

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

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

 

 م على "الركائز األساسية" التالية:يعتمد نموذج القياس العا (1

 

 التدفقات النقدية المستوفاة، والتي تشمل: (أ 

 

 ت النقدية المستقبلية.تقديرات مرجحة محتملة خاصة بالتدفقا •

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

 للمخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.تعديل  •

 

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

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

 الخسارة على الفور.

 
 جمالي ما يلي:لقيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين على أنها إ في نهاية كل فترة تقرير الحقة، يتم إعادة قياس ا 

 

 تعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك التاريخ.التزام التغطية المتبقية، والذي يشمل التدفقات النقدية المستوفاة الم •

 جموعة في ذلك التاريخ.النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمالتزام المطالبات المتكبدة، والذي يقاس على أنه التدفقات  •
 

للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية ولكن ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبيًا، لذلك يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقًا 
هامش الخدمة  دفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية المتبقية في الربح أو الخسارة. يتم أيضًا زيادة الفائدة علىيتم إثبات التغيرات في الت

ت النقدية المقدرة(. عالوة على االتعاقدية بأسعار مقيدة عند اإلثبات المبدئي للعقد )على سبيل المثال معدل الخصم المستخدم في البداية لتحديد القيمة الحالية للتدفق
ا إلى وحدات التغطية، م ما يعكس كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود ذلك، سيتم إطالق هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة استنادً

 المتبقية في المجموعة.
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  الشركة الوطنية للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 لية )تتمة(القوائم الماإيضاحات حول 
 2021ديسمبر  31

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

 
 المحاسبية الهامة )تتمة(السياسات  3

 
 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد )تتمة( 3-2

 

 "عقود التأمين" )تتمة( - 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3-2-2

 

 تتمة(اس )القي
 

 نهج الرسوم المتغيرة: (2

المباشرة )يشار إليها أيضًا باسم "العقود التشاركية المباشرة"(. يتم إجراء هذا التقييم حول يعد نهج الرسوم المتغيرة نموذجًا إلزاميًا لقياس العقود بميزات التشاركية 

ييمه الحقًا. بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية أيضًا باإلضافة إلى التعديل ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تق

 وذج العام:بموجب النم

 التغييرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية. -1
 ساسية.التغييرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األ -2

اسًا ال يمثل اختالفًا جوهريًا عن النموذج العام أو إذا كانت فترة يُسمح باستخدام نهج توزيع أقساط التأمين المبسط لقياس التزام التغطية المتبقية إذا كان ذلك يوفر قي

غطية المتبقية يتوافق مع أقساط التأمين المستلمة عند اإلثبات التغطية لكل عقد ضمن المجموعة سنة واحدة أو أقل. مع نهج توزيع أقساط التأمين، فإن التزام الت

أمين. ويظل النموذج العام قابالً للتطبيق لقياس التزام المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال يُطلب من المنشأة تعديل التدفقات المبدئي، ناقصًا التدفقات النقدية القتناء الت

 تاريخ تكبد المطالبات.نقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع/ استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية لل 

 تاريخ السريان 

جلس التعليقات من مختلف واستلم الم 2019خالل يونيو  17أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت مشروع التعرض للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

حاليًا مناقشة األمور التي أثارها أصحاب المصلحة. أما بالنسبة ألي تعديالت مقترحة على المعيار الدولي أصحاب المصلحة. يعيد مجلس معايير المحاسبة الدولي 

االعتيادية لوضع المعايير. وإن تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير  ، فسوف يتبع مجلس معايير المحاسبة الدولي إجراءاته القانونية الواجبة17للتقرير المالي رقم 

يناير  1هو حاليًا  4الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9وتاريخ تأجيل اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  17ي رقم المال 

العمالء" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم "اإليرادات من العقود مع  - 15ق كل من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم . يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبي2023

 "األدوات المالية". تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريخ سريانه. 9

 التحول

نهج ا جعي لمجموعة عقود التأمين غير عملي، عندئذ يكون على المنشأة أن تختار إميجب أن يكون التطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر ر

 بأثر 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.

 ألثرتقييم ا
. اعتباًرا من تاريخ نشر هذه القوائم المالية، لم يتم تقييم األثر المالي لتطبيق المعيار 17رقم تقوم الشركة حاليًا بتقييم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 بالكامل من قبل الشركة. أجرت الشركة تحليل الفجوات، والمجاالت الرئيسية للفجوات هي كما يلي:
 

 ملخص األثر  ألثرل امجا
   

 17. لم يكن األثر المالي لتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2020ديسمبر  31القوائم المالية كما في تم إجراء تجربة على   األثر المالي
ن الخاصة بالشركة مدتها سنة واحدة أو أقل. من جوهريًا ألن معظم عقود التأمين وإعادة التأمي 4مقارنة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 .2021راجعة أكثر تفصيالً للقوائم المالية للسنة المنتهية في المقرر إجراء م
   

زيع تعتقد الشركة أنه من غير المحتمل أن يكون أثر البيانات جوهريًا حيث أن نسبة كبيرة من أعمال الشركة مؤهلة للقياس بموجب نهج تو  أثر البيانات
 أقساط التأمين.

   
أنظمة تكنولوجيا 

 المعلومات
إنهاء االتفاقية نظًرا لوجود مشاكل في أداة محلل أوراكل المالي. قامت الشركة بشراء برنامج أداكتيك الجديد. وسيعمل على تنفيذ ذلك تم  

 الخبير االكتواري المعيّن من قبل الشركة.
   

العملية. ومع ذلك، إذا غيرت الشركة تركيزها إلى األعمال طويلة حدوث تغييرات جوهرية في  قييم، ولكن ال يُتوقعيخضع أثر العملية للت  أثر العملية
 األجل، فإن أثر العملية سيكون جوهريًا.

   
األثر على 

ترتيبات إعادة 
 التأمين

االستنتاج المبدئي في أن . يتلخص 17للتقرير المالي رقم تم تقييم ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بالشركة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي  
قل. ترتيبات إعادة التأمين مؤهلة لتقييم نهج تخصيص أقساط التأمين ألن معظم ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بالشركة مدتها سنة واحدة أو أ 

 وعليه، ال يتوقع أن يكون هناك أثر جوهري على ترتيبات إعادة التأمين.
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  ة للتأمين كة الوطنيشرال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

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

 
 الرسوم المتغيرة )تتمة(:ج نه ( 2
 

 تقييم األثر )تتمة(
 

 ملخص األثر  مجال األثر
   

األثر على السياسات 
 وأطر الرقابة

 إن الشركة بصدد تحديث السياسات واإلجراءات المحاسبية والمالية لتغطية المتطلبات الجديدة واإلضافية: 

 التفكيك •
 مستوى التجميع •

 نماذج القياس •

 رخاطالممنهجيات تعديل  •
 متطلبات العرض واإلفصاح الجديدة •

 
 في تاريخ السريان. 17سيلتحق الدليل المعدل بالقسم المالي للتأكد من أن القوائم المالية متوافقة مع المعيار الدولية للتقرير المالي رقم 

 
   

ا من الموظفين الرئيسيين، بما في ذلك   الموارد البشرية لي والمدير التقني اللذين سيؤديان دوًرا رئيسيًا في تنفيذ ب الماالمراققامت الشركة بتوظيف عددً
 جلسات تدريبية: 3. كما وضعت خطة تدريب وتم االنتهاء بالفعل من 17متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 نظرة عامة على جميع أصحاب المصلحة - 17المعيار الدولية للتقرير المالي رقم  -1
 قساط التأمينخصيص أ نهج ت نموذج قياس -2
 نموذج قياس نموذج القياس العام -3

 .2022من المقرر االنتهاء من الدورات المتبقية في 
   

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

 
إلى ساما في  17نتائج تجربة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  لساما. وتم تقديمالمرحلة الرابعة وفقًا لمتطلبات  2020تم إجراء تجربة على القوائم المالية لسنة 

. وشملت المناقشة تسوية البيانات وتنفيذ النظام واالفتراضات وخيارات السياسة 2021ديسمبر  20وعقد اجتماع مع ساما لعرض النتائج في  2021نوفمبر  30
 وتعكف الشركة اآلن على استكمال المرحلة الرابعة من التجربة الثانية لساما.للجنة المراجعة. وقدم عرض مماثل  المحاسبية وطرق التحويل.

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

 
 عقود التأمين  أ(

 

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

٪ على األقل عن المنافع 10وب دفع منافع في حالة وقوع الحدث المؤمن عليه الذي يزيد بنسبة الكبيرة لديها، كاحتمال وج لشركة بتحديد مخاطر التأمينتقوم ا 
 المستحقة إذا لم يقع الحدث المؤمن عليه.

 
ة والحوادث الناتجة في البحر بشكل كلي أو والمطالبات الناتجة عن الخسائر للناقالت البحرييهدف التأمين البحري إلى تعويض حاملي عقود التأمين عن األضرار 

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

ـية إلى تعويض عمالء ـفة رئيسـ ــرار التي تأثرت بها ممتلكاتهم أ  تهدف عقود التأمين على الممتلكات بصـ ــركة عن االض وعن قيمة الممتلكات المفقودة. وبإمكان الش
ـتخدام الممتلكات المؤمنالعمالء  ـارة إيراداتهم الناتجة عن عدم القدرة على اس ـات عن خس ـا تلقي تعويض ة في أنشـطة الذين يقومون بأنشـطة تجارية في مكاتبهم أيض

 دوث سرقات.اطر الرئيسية في نشوب الحرائق وتوقف االعمال وحلنسبة لعقود التأمين على الممتلكات، تتمثل المخأعمالهم )تغطية تعطل العمل(. با
 

لحوادث. يتم أيضاً يهدف التأمين على المركبات إلى تعويض حاملي العقود عن األضرار التي لحقت بمركباتهم أو االلتزام تجاه األطراف الخارجية الناشئ عن ا 
ي إلزامياً في المملكة العربية السعودية على قة سياراتهم. يعتبر التأمين لصالح الطرف الخارجعقود التأمين على المركبات في حالة حريق أو سر تعويض حاملي

والفيضانات والحرائق  جميع السيارات. وتقوم الشركة كذلك بإصدار وثائق تأمين شامل على السيارات. تغطي هذه الوثائق األضرار الناتجة عن العواصف والزوابع
 .والسرقة والحوادث الشخصية

 
تأمين المعارض. يشتمل التأمين ضد الحوادث على التأمين على األموال وتأمين ضمان األمانة والتأمين ضد جميع مخاطر األعمال وتأمين السفر بغرض العمل و

ية التعويض المهني لحماية المؤمن وااللتزام تجاه المنتج والتزام تعويض العمال / أصحاب العمل وتغطويشمل تأمين االلتزام: االلتزام العام تجاه طرف خارجي 
 شئ عن االهمال أثناء عملياته التجارية.عليه من االلتزام النظامي النا
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  الشركة الوطنية للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 )تتمة( التأمين عقود  أ( 

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

لتركيب" والذي يغطي فترة رق والمباني والجسور وأعمال الصرف الصحي والخزانات. )ب( تأمين "كافة مخاطر ا والمتاجر ووحدات الشقق ومباني المصانع والط
ال االسمنتية والهياكل المعدنية أو أي منشأة تتضمن مصنع وآالت. التشييد أو التركيب لمصنع وآالت كمحطات الطاقة ومصافي البترول واألعمال الكيميائية واألعم

 ال التأمين الهندسي التأمين على أعطال اآلالت والمعدات االلكترونية.تغطي فئة أعم
 

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

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

 مدة الوثيقة، ال يسمح باسترداد أو استرجاع هذا المبلغ.
 

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

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

 المحاكم.
 

 إثبات اإليرادات ب(
 

 إثبات إيرادات األقساط والعموالت 
 

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

 
 تعتبر أقساط األشهر الثالثة األخيرة في تاريخ التقرير غير مكتسبة فيما يتعلق بالشحن البحري. • 

 
هذا االحتساب، يتم احتساب أقساط أقل خالل محدد مسبقاً بالنسبة لفئة "الهندسة"، وذلك لمواجهة المخاطر التي تتجاوز سنة واحدة. ووفقاً ل االحتساب ال  •

 ى إنهاء فترة تغطية وثيقة التأمين.السنة األولى ثم تزداد تدريجيا في نهاية الفترة حت
 

غير المكتسبة إلى مكتتبة المتعلقة بالفترة السارية من التغطية التأمينية. ويتم ترحيل التغير في مخصص األقساط تمثل األقساط غير المكتسبة جزءا من األقساط ال  
 طر.قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات اإليرادات على مدى سنة المخا

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

  المؤمن عليه. من المدفوع أو المستلم ناقصاً أي أقساط تأمين محددة بوضوح أو أتعاب يتم االحتفاظ بها من قبلبناءً على الث
 

 إيرادات عمولة 
 

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

 المطالبات ج(
 

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

لمطالبات إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة وغير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، وكذلك تكاليف معالجة ا يشتمل إجمالي المطالبات القائمة على  
س تقدير غير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أسا المتعلقة، سواء تم التبليغ عنها من قبل المؤمنين أم ال. يتم رصد مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها

مطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، وذلك يشمل تكاليف كل حالة على حدة. كما يتم رصد مخصص، وفقاً ألحكام اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد ال 
  معالجة المطالبات المتعلقة بتاريخ قائمة المركز المالي.

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

 
  التعويضات من أطراف ثالثةاستردادات الخردة و د(

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

 (.التعويضات من أطراف ثالثةبعض أو كافة التكاليف )مثل حق 
 

 المطالبات القائمة. يمثل المخصص القيمة التي يمكن استردادها بشكل معقول بعد استبعاد األصل.تدرج تقديرات استرداد الخردة كمخصص عند قياس التزام  
 

مخصصاً عند قياس التزامات المطالبات القائمة. وهذا المخصص هو تقدير للمبلغ الذي يمكن استرداده من الطرف  التعويضات من أطراف ثالثةت تعتبر استردادا  
 الخارجي.
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  الوطنية للتأمين الشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31

  غير ذلك(  االت السعودية ما لم يذكر)جميع المبالغ بآالف الري

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها هـ(

 

االتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية وعقود إعادة تأمين تتعلق بفائض الخسائر. إن العقود التي تبرمها الشركة مع شركات عمليات إعادة التأمين موزعة بين  
 ات تصنيف عقود التأمين فيعادة التأمين والتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبإ 

مالية. يتم تسجيل الموجودات أو )أ( مصنفة كعقود إعادة تأمين محتفظ بها. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها موجودات 3اإليضاح 
من معيدي التأمين واالقساط المطلوبة من  لخسائر القابلة لالستردادالمطلوبات في قائمة المركز المالي لتمثل المدفوعات المطلوبة من معيدي التأمين والحصة في ا 

جنب مع التزام المطالبات المصاحبة لألطراف المُؤمن عليها يلغى إثبات موجودات  معيدي التأمين. يتم تقدير القيم المدينة من معيدي التأمين بطريقة ثابتة جنبا إلى
 لعقد لطرف آخر.ق التعاقدية أو عند نقل ا أو مطلوبات إعادة التأمين عند انتهاء الحقو

 

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

قيمة في قائمة الدخل عند تكبدها. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى عليها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق. يتم تسجيل خسارة االنخفاض في ال 
 )م(. 3اإليضاح 

 

التزاماتها تجاه حاملي الوثائق. يتم إثبات أقساط ومطالبات إعادة التأمين المفترضة كإيرادات ومصاريف  إن اتفاقيات إعادة التأمين المحولة ال تعفي الشركة من 
 إعادة التأمين تعتبر نشاطاً مباشرًا، بعد األخذ بعين االعتبار تصنيف المنتج لألعمال المعاد التأمين عليها.بنفس الطريقة وكأن عملية 

 
 جلةتكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤ و(

 

ـأمين التي ترتبط بها، على غرار يتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بشكل مباشر باقتناء وتجديد عقود التأمين ويتم إطفاؤها على مدار فترات عقو  د الت
 اإلطفاء في "تكاليف اقتناء الوثائق" بقائمة الدخل.م تسجيل األقساط المكتسبة. ويتم إثبات جميع تكاليف االقتناء األخرى كمصاريف عند تكبدها. ويت

 

القتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل وذلك بتغيير فترة اإلطفاء، ويتم يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستنفاد المنافع ا  
 ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.اعتبار 

 

قق عدم تح راء فحص للتأكد من وقوع االنخفاض في القيمة، وذلك في تاريخ كل تقرير أو أكثر، وذلك عند وجود مؤشر على وقوع هذا االنخفاض. وفي حالةيتم إج 
لالنخفاض في القيمة في قائمة االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك شطبا إضافيا 

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

 اختبار كفاية االلتزام ز(
 

افل، بعد خصم تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة ذات العالقة. وإلجراء يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التك 
المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات. يُحمَّل أي نقص في القيمة هذه االختبارات، يتم استخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية 

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

 الذمم المدينة ح(
 

ون ألي مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم إثبات أرصدة األقساط تتبة المدينة من عقود التأمين ناقصاً المخصص المكيتم تسجيل األقساط المدينة بإجمالي األقساط المك 
للتأكد من لذمم المدينة المدينة عند استحقاقها، ويتم قياسها عند اإلثبات المبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المدين. يتم مراجعة القيمة الدفترية ل وإعادة التأمين 

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

النقدية العائدة إلى الرصيد إلى طرف خارجي مستقل. إن الذمم المدينة المفصح  المدينة كما هو الحال عندما تكون األرصدة المدينة مباعة أو انتقال كافة التدفقات
 "عقود التأمين". 4لي رقم تندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير الما 7و 6عنها في اإليضاحين 

 
 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

يفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقيد هذه االستثمارات مبدئياً بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف االستحقاق أو قروض وذمم مدينة، وال يتم تصن
ت المتراكمة يتم إثبات التغيرا  عاملة العائدة مباشرةً إلى استحواذ االستثمار وتقاس الحقًا بالقيمة العادلة، ما لم يكن من الممكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق.الم

االستثمارات المتاحة للبيع". يتم  -في القيمة العادلة في القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل تحت بند "صافي التغير 
 )خسارة( محققة من استثمارات متاحة للبيع".تسجيل األرباح أو الخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في قوائم الدخل ذات الصلة ضمن "ربح/ 

 
األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع في قوائم الدخل أو قائمة الدخل الشامل ذات كما يتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات العموالت وأرباح/ خسائر العمالت  

 عمليات المساهمين كجزء من صافي إيرادات/ خسارة االستثمار. -الصلة 
 

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

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

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

 تعذر ذلك يتم تحديد القيمة العادلة من خالل التقدير.
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  ة للتأمين الشركة الوطني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 
 االستثمارات )تتمة( ط(

 
 إعادة التصنيف: 

 

الشركة في ظروف نادرة من حة للبيع على المدى القريب ال تزال مناسبة. عندما ال تتمكن ة والنية لبيع الموجودات المالية المتاتقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت القدر 
لنية ارة القدرة وا تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق غير النشطة، يجوز للشركة أن تختار إعادة تصنيف هذه الموجودات المالية إذا كانت لدى اإلد

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

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

أي فرق بين  باتها في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على مدار العمر المتبقي لالستثمار باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. كما يتم إطفاءاألصل سبق إث
الحقاً بأن األصل تعرض النخفاض مبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. وفيما إذا تقرر التكلفة المطفأة الجديدة و

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

 

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

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

 

رة في معيار المحاسبة يمکن تصنيف االستثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل اإلدارة، عند اإلثبات المبدئي، إذا استوفى االستثمار األسس المذكو 
نشطة وال يمکن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوقة. تشتمل القيمة العادلة ، باستثناء أدوات حقوق الملکية التي ليس لها سعر سوق مدرج في سوق 39الدولي رقم 

قيد جميع هذه االستثمارات بالقيمة  من خالل الدخل الشامل أيضًا على االستثمارات التي يديرها مدير الصندوق بموجب المحفظة االختيارية لالستثمارات حيث يتم
 العادلة.

  
ة الدخل في درجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بقيمتها العادلة في قائمة المركز المالي. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمتثبت االستثمارات الم           

ات المدرجة بالقيمة العادلة من كاليف المعامالت، إن وجدت، لقياس القيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي لالستثمارالسنة التي تنشأ فيها تلك التغيرات. ال تضاف ت
مة الدخل ضمن إيرادات خالل قائمة الدخل. تظهر إيرادات الفائدة وإيرادات توزيعات األرباح على الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائ

 ئمة الدخل.اجرة أو إيرادات من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قاالمت
 

 إعادة التصنيف: 
  
ل جة بقيمتها العادلة من خاليتم إعادة تصنيف االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل بعد إثباتها المبدئي باستثناء األدوات غير المشتقة المدر 

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

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

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

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

 
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 

الشركة النية اإليجابية والقدرة على االحتفاظ بها حتى حقاق ثابت والتي يكون لدى ات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استيتم تصنيف االستثمارات التي لها مدفوع
التكلفة ية، وتقاس الحقاً بتاريخ االستحقاق ضمن هذه الفئة. ويتم إثبات هذه االستثمارات مبدئيًا بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعامالت المباشرة والعرض

لفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء باستخدام معدل العائد الفعلي، المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض في قيمتها. يتم حساب التك
 خفاض قيمتها.وتدرج أية أرباح أو خسائر ناجمة عن هذه االستثمارات في قائمة الدخل عند إلغاء إثبات تلك االستثمارات أو ان

 
 إلغاء إثبات األدوات المالية ي(

 
اة، أو عند انتقال إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تمثل األداة المالية كما هو الحال عند بيع األديتم إلغاء  

 ا تنقل الشركة بشكل جوهري كافة المخاطر ومكافآت الملكية.التدفقات النقدية العائدة إليها إلى طرف خارجي مستقل وعندم
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  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 المقاصة ك(
 

والمطلوبات المالية، ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نافذ نظامًا لمقاصة المبالغ المثبتة وعندما يكون تتم مقاصة الموجودات المالية  
والمصاريف  طلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة اإليراداتلدى الشركة النية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد الم

 في قائمة الدخل الشامل إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب معايير المحاسبة وتفسيراتها.
 

 تاريخ التداول المحاسبي ل(
 

زم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات(. مالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتيتم إثبات / إلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات ال  
ص عليها األنظمة أو تلك العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تن

 المتعارف عليها في السوق.
 

 النخفاض في قيمة الموجودات الماليةا م(
 

ث االنخفاض الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. يحد تقوم
التدفقات النقدية المستقبلية  "حدث الخسارة"(، ويكون لذلك الحدث أثر على في القيمة نتيجةً لحدث واحد أو أكثر يكون قد ظهر منذ اإلثبات المبدئي لألصل )تكبد

 المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة الموجودات المالية والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق به.
 

 وقد يشمل الدليل على االنخفاض في القيمة المؤشرات التالية: 
 

 المدين؛ صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة المصدرة أو -
 السداد أو التخلف عن سداد المدفوعات؛خرق بنود العقد مثل العجز عن  -
 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 -
لنقدية المستقبلية المقدرة لمجموعة الموجودات المالية من تاريخ اإلثبات لتدفقات ا ى وجود انخفاض قابل للقياس في ا وجود بيانات يمكن رصدها تشير إل  -

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

 أو الشركة،د للجهات المصدرة أو المدينين في تغيرات سلبية في حالة السدا  •    
 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: 
 

 المدرجة بالقيمة العادلة، فإن االنخفاض في القيمة هو االنخفاض الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة لألصل المالي.بالنسبة للموجودات  -    
ومة بمعدل العمولة األصلي بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند االنخفاض في القيمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخص -    

 لفعلي.ا 
 

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

  
للبيع، يمثل االنخفاض الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة إلى ما دون تكلفتها دليالً موضوعياً على االنخفاض  ةالملكية المحتفظ بها كمتاحبالنسبة الستثمارات حقوق  

دلة 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 العا
لدخل الشامل اآلخر في قائمة القيمة ال يمكن إثباتها إال في الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء اإلثبات، يتم شمل األرباح أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقاً في ا في 

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

التكلفة األصلية  ٪30شهرًا أو أكثر فترة طويلة ويعتبر االنخفاض البالغ  12األحكام. تعد الفترة التي تصل إلى وضع ري" أو "دائم" يتطلب إن تحديد ماهية "جوه 
 ستثمار عن تكلفتها.لال جوهريا وفقاَ لسياسة الشركة. وعند القيام بهذا التقدير، تقوم الشركة، من بين عوامل أخرى، بتقييم مدة أو مدى انخفاض القيمة العادلة

 
ئتمانية وانعكاسها على د تقييم فيما إذا كان االستثمار في أدوات الدين قد انخفضت قيمته، فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار عوامل مثل تقييم السوق للجدارة االعن 

سندات دين جديدة واحتمالية إعادة هيكلة  ى أسواق رأس المال إلصدارعائدات السندات، وتقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، قدرة البلد على الوصول إل 
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 

  خسارة االنخفاض في القيمة لالستثمارات المثبتة سابقاً في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. مة العادلة الحالية ناقصاً المقاسة على أنها الفرق بين القيمة المطفأة والقي
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 ممتلكات ومعدات ن(

 

القيمة الدفترية لألصل أو  يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. وتُدرج التكاليف الالحقة في 
االقتضاء، فقط عندما يكون هناك احتمال ان تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى الشركة وإمكانية قياس تكلفة حسب يتم إثباتها كأصل منفصل، 

 تستهلك. ضي الاألرا البند بصورة يعتمد عليها. يتم تحميل الصيانة واإلصالحات األخرى في قائمة الدخل خالل السنة المالية التي تم تكبد مصاريفها خاللها. 
ة المقدرة، وذلك على النحو يُحتسب االستهالك على تكلفة بنود الممتلكات والمعدات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على مدى األعمار اإلنتاجي

 التالي:

 السنوات
 10-5 أثاث وتجهيزات 
 3 معدات مكتبية 
 4 سيارات 
 2 أجهزة وبرمجيات حاسب اآللي 

 
دات لتحري االنخفاض م فحص القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل تقرير. ويتم فحص القيم الدفترية لهذه الموجويت 

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

 
 .لدخليتم تحديد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم إدراجها في "اإليرادات األخرى" في قائمة ا  

 
 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

الملموسة المطورة داخلياً وتنعكس النفقات ذات الصلة في قائمة الدخل ات غير الموجودالمتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. ال يتم رسملة 
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

يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. عالوة على ذلك، ال يتم إطفاء األعمال الرأسمالية ي دليل يتوفر أ االنخفاض في قيمتها عندما 
 قيد التنفيذ.

 
ت في العمر التغيرا  االعتباريتم فحص فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل فترة تقرير. تؤخذ في 

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.

ار المحددة في قائمة الدخل ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. ات األعمملموسة ذيتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير ال 
ويتم إثباتها في قائمة  يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات األصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل

األصل. يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة لتحري االنخفاض في القيمة بصورة سنوية على مستوى  اء إثباتعند إلغ الدخل
 وحدة توليد النقد، متى ما كان ذلك مالئما وعندما تشير الظروف إلى احتمالية تعرض القيمة الدفترية لالنخفاض في القيمة.

 نتاجية المقدرة للسنة الحالية:عمار اإليلي األ فيما
 

 السنوات 

 15 - 10 برمجيات

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

 
 عقود اإليجار ع(

 
ات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصاريف في قائمة الدخل. د إيجار الموجوداألجل وكافة عقويتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة  

 شهرًا أو أقل. 12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها 
 

يد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم ارسة خيار التمد اقتصادياً لممعند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزًا  
 ول.إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم إنهائه( مؤكداً بشكل معق
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  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية ف(

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

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

 
قيمته القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة العادلة لألصل مخصوماً  الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن ة الناتجة عن انخفاض القيمة باعتبارهايتم إثبات الخسار 

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

 
 التزامات المنافع المحددة ص( 

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

ان المتوقعة. يؤخذ في االعتبار مستويات األجور والرواتب وظفين حتى نهاية سنة التقرير باستخدام طريقة وحدة االئتمالمتوقعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الم
نة لمستقبلية المتوقعة باستخدام العوائد السوقية في نهاية سالمستقبلية المتوقعة والخبرة المتعلقة بترك الموظفين ألعمالهم وسنوات الخدمة. يتم خصم المدفوعات ا 

طابق، بأكبر قدر ممكن، مع التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المتوقعة. يتم صرف التزام مدفوعات التقرير لسندات الشركات عالية الجودة بشروط وعمالت تت
في االفتراضات االكتوارية وذلك في قائمة الدخل ح/ الخسائر االکتوارية( نتيجة لتعديالت الخبرة والتغيرات المنافع عند استحقاقها. ويتم إثبات إعادة القياس )األربا

 الشامل.
 

 مخصصات ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ق(
 

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

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

  اثلهنقد وما يم ر(
 

ة أشهر من تاريخ الشراء. يتم تصنيف الودائع ألجل ية وودائع ألجل والتي ال تتجاوز فترات استحقاقها ثالثيتكون النقد وما يماثله من نقد في الصندوق وأرصدة بنك
 قصيرة األجل. التي لها آجال استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ وتديرها الشركة بشكل منفصل على أنها ودائع

 
 قائمة التدفقات النقدية ش(

 
للشركة عن عمليات التأمين المصنفة كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية. ويتم وفقاً لذلك تصنيف التدفقات النقدية الناتجة عن لنقدية الرئيسية تنشأ التدفقات ا  

 األنشطة االستثمارية والتمويلية.
 

 القطاعات التشغيلية ث(
 

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

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

 بتغطية الخسائر وااللتزام المتعلق بالسفن البحرية والشحن البحري.تأمين بحري، ويقوم  •

 بتغطية مخاطر تأمين الحريق وعمليات التأمين األخرى التي تندرج ضمن هذه الفئة من التأمين. متلكات، ويقومتأمين على الم •
 تأمين السيارات، ويقوم بتغطية الخسائر وااللتزام المتعلق بالسيارات. •

لكهربائية واإللكترونية وتعطل اآلالت وأي تأمين آخر ي الذي يقدم تغطية لمخاطر شركات البناء وأعمال التشييد واألعطال الميكانيكية وا التأمين الهندس •
 مين.مدرج ضمن هذه الفئة من التأ

األعمال وتأمين السفر بغرض العمل التأمين ضد الحوادث الذي يقوم بتغطية التأمين على األموال وتأمين ضمان األمانة والتأمين ضد جميع مخاطر  •
لعمل وتغطية ام العام تجاه طرف خارجي وااللتزام تجاه المنتج والتزام تعويض العمال / أصحاب ا وتأمين المعارض. ويقدم تأمين االلتزام: االلتز

 ية.التعويض المهني لحماية المؤمن عليه من االلتزام النظامي الناشئ عن االهمال أثناء عملياته التجار

 ضمان ممتد، ويقوم بتغطية األضرار للسيارات بعد انتهاء ضمان المصنع. •
 اة، ويوفر تغطية لوفاة المؤمن عليه.لى الحيتأمين ع •

 
رار، والمسؤول ليات صنع القيتم إعداد تقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة لرئيس عمليات صنع القرار. وقد تم تحديد رئيس عم

 رئيس التنفيذي المسؤول عن اتخاذ القرارات االستراتيجية.عن توزيع الموارد وتقييم األداء للقطاعات التشغيلية، باعتباره ال 
 

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
 دات ومصاريف ونتائج القطاعات تلك التحويالت التي تجري بين قطاعات األعمال والتي بحت بطريقة مماثلة للمعامالت المبرمة مع أطراف أخرى. تشمل إيرا 

 يتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.
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  الشركة الوطنية للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 احتياطي نظامي خ(

 
٪ من صافي دخل عمليات المساهمين للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا االحتياطي 20الشركة أن تحّوِّل وفقاً للنظام األساسي الشركة، يجب على  

 يع.رأس المال. وهذا االحتياطي غير قابل للتوز
 

 القيم العادلة ذ(
 

ق أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسوا  
  روط والمخاطر المتشابهة.بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الش

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

ت هذه النماذج من السوق التي يمكن رصدها إذا كان ممكناً، ولكن إذا كان القيم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة. تؤخذ مدخال
 لتحديد القيم العادلة.ذلك غير ممكناً عندئذٍ ينبغي القيام بوضع أحكام 

 
 نقد وما يماثله 4

 
  2021 2020 
    

 26 20  نقد في الصندوق

 67,707 34,110  أرصدة بنكية

 13,000 8,000  ل من ثالثة أشهرودائع ذات فترات استحقاق أصلية أق

  42,130 80,733 

    

 
مليون لاير سعودي(. إن األرصدة البنكية والودائع لدى البنوك مسجلة في  80,38: 2020)، ال توجد أرصدة مع أي أطراف ذات عالقة 2021ديسمبر  31في 

 ٪ 0,7ولدى الودائع فترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر وتحقق إيرادات بمعدل المملكة العربية السعودية ومقومة باللاير السعودي والدوالر األمريكي. 
 سنوياً(. ٪0,65: 2020سنوياً )

 
 دائع قصيرة األجلو 5

 

عائدات بمعدالت  أشهر مودعة لدى البنوك التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية وتحقق 3الودائع قصيرة األجل التي يتجاوز تاريخ استحقاقها األصلي 

مليون  192,25: 2020أرصدة مع أي أطراف ذات عالقة )، ال توجد 2021ديسمبر  31٪ سنويًا(. في 0,9إلى  0,2: 2020٪ سنويًا )1إلى  0,75تتراوح بين 

 لاير سعودي(.

 

 بالصافي -أقساط تأمين مدينة  6
 

  2021 2020 

    

 235,313 284,689  ذمم مدينة من حاملي الوثائق

 (775,40) (163,35)  االنخفاض في قيمة مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

 194,538 249,526  بالصافي –أقساط تأمين مستحقة القبض 

 

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

  2021 2020 

    

 33,838 40,775  يناير 1

 10,625 3,959  ل للسنةحمّ الم

 (688,3) (571,9)  مشطوبات

 40,775 35,163  ديسمبر 31
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  الشركة الوطنية للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31

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

 

 )تتمة( بالصافي –أقساط تأمين مدينة  6

 

 المدينة:ديسمبر، فيما يلي تحليل أعمار أقساط التأمين  31في 
 

 

 
 

 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها
 

 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة
 

 المجموع 

غير متأخرة 
السداد ولم 

 تنخفض قيمتها
 30أقل من 
 يوماً

 60إلى  31
 يوماً

 90إلى  61
 يوماً

 
 180إلى  91

 يوماً
لى إ 181

 يوماً 036
 360أكثر من 
 يوماً

          

 29,039 33,333 33,672  25,644 29,422 47,402 86,177 284,689 2021ديسمبر  31

 29,981 48,743 40,689  13,818 23,025 28,450 50,607 235,313 2020ديسمبر  31
 

بالشركة عموماً على أن يتم دفع تتكون أقساط التأمين المدينة من عدد كبير من العمالء بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية. تنص شروط العمل الخاصة 
 المبالغ وفقًا لشروط االئتمان المتفق عليها مع العمالء.

 
 .2021ديسمبر  31من أقساط التأمين المدينة القائمة كما في ( ٪21: خمسة عمالء بنسبة 2020) ٪28تبلغ نسبة أكبر خمس عمالء 

 
 31من إجمالي األقساط المكتتبة للسنة المنتهية في  ٪15التأمين. يمثل عميل واحد من عمالء الشركة  تعتبر اإلدارة بأن العمالء الخارجيين أفرادا حاملين لوثائق

مليون لاير سعودي( والمدرج بشكل  136: 2020مليون لاير سعودي للسنة ) 136بالعميل المذكور (. بلغ مجموع األقساط الخاصة ٪17: 2020) 2021ديسمبر 
 من سياسة الشركة الحصول على ضمانات مقابل هذه األرصدة، وبالتالي فإن هذه األرصدة بدون ضمانات. أساسي ضمن قطاع السيارات. ليس

 

 بالصافي –مطلوب من معيدي التأمين  7
 

داخل المملكة العربية السعودية لغ صافي المطالبات المطلوبة من معيدي التأمين بموجب صفقات اختيارية وترتيبات تفاهم. ويقيم معيدو التأمين هؤالء تمثل هذه المبا
  ( من مجموع المبلغ المطلوب من معيدي التأمين.٪30: يمثل معيد تأمين واحد 2020) ٪13وخارجها ويمثل وسيط معيد تأمين واحد نسبة 

  2021 2020 

    
 45,039 40,291  معيدو التأمين

 (000,1) (136,1)  تحصيلهااالنخفاض في قيمة مخصص ذمم معيدي تأمين مدينة مشكوك في 
  39,155 44,039 

 
 فيما يلي الحركة في االنخفاض في قيمة مخصص ذمم معيدي تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها:

  2021 2020 
    
 1,500 ,0001  يناير 1

 - 1,037  المحمّل للسنة
 (500) (901)  مشطوبات

 1,000 1,136  ديسمبر 31

 
 ديسمبر، فيما يلي تحليل أعمار ذمم معيدي تأمين مدينة: 31كما في 

 

 
 

 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها
 

 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة
 

 المجموع 

غير متأخرة 
السداد ولم 

 تنخفض قيمتها
 30من  أقل

 يوماً
 60إلى  31

 يوماً
 90إلى  61

 يوماً

 
 180إلى  91

 يوماً
إلى  181
 يوماً 360

 360أكثر من 
 يوماً

          

 3,069 10,146 16,485  479 2,551 1,663 5,898 40,291 2021ديسمبر  31

 2,345 5,080 20,663  6,721 2,560 2,460 5,210 45,039 2020ديسمبر  31
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  لوطنية للتأمين الشركة ا
 سعودية()شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31

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

 احتياطيات فنية 8
 

 المطالبات القائمة واالحتياطيات 8-1
 

 ي:تشتمل الحركة في المطالبات القائمة واالحتياطيات على ما يل 
 

 2021 2020 
 بالصافي حصة معيدي التأمين  إجمالي بالصافي حصة معيدي التأمين  إجمالي 

       

 123,910 588,692 712,602 130,739 612,700 743,439 يناير 1
 (156,257) (998,86) (154,344) (616,783) (215,406) (4,83178) المطالبات المدفوعة
 263,985 111,006 374,991 060,863 105,076 (361,149) المطالبات المتكبدة

 130,739 612,700 743,439 138,183 311,561 449,744 ديسمبر 31

       
       

 82,111 (837,559) 641,948 92,774 (924,280) 373,698 مطالبات قائمة
 2848,6 (863,52) 101,491 45,409 (637,30) 76,046 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 449,744 (561,311) 138,183 743,439 612,700 130,739 
 12,966 - 12,966 10,696 - 10,696 احتياطي عجز أقساط التأمين
احتياطي مخاطر غير منتهية 

 203 - 203 1,621 - 1,621 إضافية
مصاريف تعديل الخسارة غير 

 4,654 - 4,654 4,863 - 4,863 موزعة

 466,924 (561,311) 63155,3 761,262 (700,612) 148,562 
 

 
 الحركة في أقساط تأمين غير مكتسبة 8-2

 تشتمل الحركة في أقساط غير مكتسبة على ما يلي: 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 الصافي إعادة التأمين  اإلجمالي 
 200,261 (371,129) 329,632 الرصيد في بداية السنة

 522,770 (330,379) 902,100 السنةمكتتبة خالل أقساط تأمين 
 (548,503) 335,504 (052,839) أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة

 219,483 (197,173) 392,680 الرصيد في نهاية السنة
  

 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 

 ,943154 (944,104) 259,887 الرصيد في بداية السنة
 462,980 (901,322) 785,881 أقساط تأمين مكتتبة خالل السنة

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

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

 الحركة في تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 8-3
 

 ق تأمين مؤجلة:الحركة في تكاليف اقتناء وثائفيما يلي  
  

2021 
 

2020 
   

 23,771 32,299 الرصيد في بداية السنة
 69,104 73,468 تكاليف مستحقة
 (576,60) (977,66) تكاليف محملة

 32,299 38,790 الرصيد في نهاية السنة

 
  الحركة في عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة 8-4

 

 بة على ما يلي:الحركة في عمولة إعادة تأمين غير مكتستشتمل 
 2021 2020 

   

 25,328 30,386 الرصيد في بداية السنة
 60,574 48,001 عمولة مستحقة
 (516,55) (187,49) عمولة مكتسبة

 30,386 29,200 الرصيد في نهاية السنة



 

31 

  الشركة الوطنية للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31

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

  استثمارات 9
 

 2020 2021 إيضاح 

    

 162,029 165,959 1-9 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 3,000 12,000 2-9 االستحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 1,923 ,9231 3-9 استثمار متاح للبيع

  179,882 166,952 

 
 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 9-1

 

 فيما يلي الحركة في القيمة العادلة من خالل استثمارات قائمة الدخل:

  2021 2020 
    

 110,645 162,029  الرصيد في بداية السنة
 50,000 -  إضافات

 1,384 3,930  لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة 

 162,029 165,959  الرصيد في نهاية السنة
 

 
 فيما يلي تحليل لمكونات القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

  2021 2020 
    

 3,617 13,064  حقوق الملكية
 77,646 78,270  ودائع مرابحة

 52,347 45,444  صناديق االستثمار
 28,419 29,181  صكوك

 162,029 165,959  المجموع

 
 استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق 9-2

 2020 2021 إيضاح 
    

 3,000 3,000 أ  صكوك البنك السعودي الفرنسي
 - 9,000 ب صكوك الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

  12,000 3,000 

 
 3سنوات تبدأ من  5٪ سنوياً ومدة استحقاق قدرها 4,50دي لكل صك بمعدل قسيمة مليون لاير سعو 1صكوك بقيمة اسمية  3تمثل هذه الصكوك  (أ 

 : ال شيء(.2020مليون لاير سعودي خالل السنة ) 0,12. حققت الشركة إيرادات عموالت بمبلغ 2020نوفمبر 
 

مليون لاير سعودي  1صكوك بقيمة اسمية  4٪ سنويًا و2,11مليون لاير سعودي لكل صك بمعدل قسيمة  1صكوك بقيمة اسمية  5الصكوك تمثل هذه  (ب
حققت الشركة إيرادات عموالت بمبلغ   سنوات على التوالي. 10سنوات و 7٪ سنويًا. تبلغ مدة استحقاق هذه الصكوك 3,04لكل صك بمعدل قسيمة 

 : ال شيء(.2020سعودي خالل السنة ) مليون لاير 0,05
 

 استثمار متاح للبيع 9-3
 

٪( في شركة نجم لخدمات التأمين، شركة مساهمة سعودية مقفلة. هذه األسهم غير 3,85: 2020٪ )3,85لكية الشركة بنسبة يمثل هذا االستثمار م
 اإلدارة أنه ال يمكن التحقق من القيم العادلة بشكل موثوق.مدرجة وتظهر بالتكلفة. وفي حالة عدم وجود معلومات مالية موثوقة، ترى 

 
 ت إلى عمليات المساهمين وهي داخل المملكة العربية السعودية.تنتمي جميع االستثمارا   9-4
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  الشركة الوطنية للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31

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

 
 خرىالمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األ 10

 
 2020 2021 إيضاح 
    

 - 17,999 5-32 ضريبة القيمة المضافة مستحقة القبض
 6,757 4,441 1-10 نفقات اإليرادات المؤجلة
 4,043 3,224  ذمم مدينة من الموظفين

 2,240 2,453  ودائع تأمين
 - 1,874 2-10 مصاريف طرح أسهم لالكتتاب

 1,236 1,241  مبالغ مدفوعة مقدماً 
 381 407 3-10  التعويضات من أطراف ثالثةتردادات الخردة واس

 5,236 6,854  أخرى
  38,493 19,893 

    
 

 الوديعة المتعلقة بفائض معاهدات الخسارة للشركة.تمثل هذه المصاريف الحد األدنى من أقساط  10-1
 

 مقرر استكمالها في السنة المقبلة.تمثل النفقات المتكبدة المتعلقة بطرح أسهم لالكتتاب والتي من ال  10-2
 

 من أطراف خارجية: التعويضات من أطراف ثالثةتمثل المصاريف الذمم المدينة من استردادات الخردة و 10-3
 

  2021 2020 
    

 633 659   استردادات الخردة والتعويضات من أطراف ثالثة
 (252) (252)   يضات من أطراف ثالثةناقصاً: مخصص االنخفاض في قيمة استردادات الخردة والتعو

  407 381 

 
 ممتلكات ومعدات 11

 

 سيارات معدات مكتبية أثاث وتجهيزات 
أجهزة وبرامج 
 الحاسب اآللي

رأسمالية قيد أعمال 
 المجموع  التنفيذ

       :2021تكلفة 
 30,324 - 13,995 599 2,082 13,648 يناير 1

 8,725 5,565 2,644 - 516 - إضافات
 (816,12) - (701,8) - (014,1) (101,3) استبعاد

 26,233 5,565 7,938 599 1,584 10,547 ديسمبر 31
 

    االستهالك المتراكم:
  

 
 17,953 - 11,189 563 1,172 5,029 يناير 1

 3,693 - 2,058 36 346 1,253 المحمّل للسنة
 (816,12) - (701,8) - (014,1) (101,3) استبعاد

 8,830 - 4,546 599 504 3,181 يسمبرد 31
 صافي القيمة الدفترية

 17,403 5,565 3,392 - 1,080 7,366 2021ديسمبر  31

 

 سيارات معدات مكتبية وتجهيزاتأثاث  
أجهزة وبرامج 

 المجموع الحاسب اآللي

      :2020تكلفة 
 25,984 12,518 599 1,779 11,088 يناير 1

 4,340 771,4 - 303 2,560 إضافات

 30,324 13,995 599 2,082 13,648 ديسمبر 31
 

    االستهالك المتراكم:
 

 
 14,716 9,477 449 917 3,873 يناير 1

 3,237 1,712 114 255 1,156 المحمّل للسنة
 17,953 11,189 563 1,172 5,029 ديسمبر 31

 صافي القيمة الدفترية 
 ,37112 2,806 36 910 8,619 2020ديسمبر  31

 
 ع تحت التطوير والمتوقع أن تنتهي خالل السنة القادمة.ياألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تشمل مشار
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  الشركة الوطنية للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31

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

 موجودات غير ملموسة  12
 

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

 المجموع  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ برمجيات 
    :2021تكلفة 

 41,843 859 40,984 يناير 1
 9,391 2,945 6,446 إضافات
 - (804,3) 3,804 تحويالت

 23451, - 51,234 ديسمبر 31

    اإلطفاء المتراكم:
 3,730 - 3,730 يناير 1

 3,365 - 3,365 المحمّل للسنة

 7,095 - 7,095 ديسمبر 31
    

 44,139 - 44,139 2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية 

 المجموع أعمال رأسمالية قيد التنفيذ برمجيات 
    :2020تكلفة 

 36,960 3,681 33,279 يناير 1
 4,883 2,291 2,592 فاتإضا

 - (113,5) 5,113 تحويالت
 41,843 859 40,984 ديسمبر 31

    اإلطفاء المتراكم:
 997 - 997 يناير 1

 2,733 - 2,733 المحمّل للسنة

 3,730 - 3,730 ديسمبر 31
    

 38,113 859 37,254 2020ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية 
 
 

 وديعة نظامية 13
 

مليون لاير سعودي لدى  20٪ من رأس مالها بمبلغ 10الصادرة عن ساما، يجب على الشركة أن تحتفظ بوديعة ال تقل عن من اللوائح التنفيذية  58للمادة طبقا 
فقة ساما. تسدد العمولة بنك تم اختياره من قبل ساما. يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى بنك ذي سمعة حسنة. وال يمكن للشركة سحب هذه الوديعة دون موا 

 لهذه الوديعة الى ساما. المستحقة
 

، 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.

 
 مبالغ لحملة الوثائق مستحقة الدفع 14

 
: 2020) ٪20مستحقة الدفع المطالبات والفائض مستحق الدفع لحملة وثائق التأمين. يتكون رصيد واحد من حملة وثائق التأمين من مبالغ لحملة الوثائق تمثل ال 

 .2021ديسمبر  31( من الرصيد القائم كما في 14٪
 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 15
 

 2020 2021 إيضاح 
    

 22,205 7,1222  مصاريف مستحقة

 13,859 12,863 1-15 التزامات منافع الموظفين

 10,258 11,254  ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

 5,546 6,847  مخصص ضريبة استقطاع إعادة التأمين

 4,244 4,391  وورشمراكز إصالح ذمم دائنة إلى 

 3,217 1,005  أتعاب إشراف ساما

 2,477 3,452  الدفع عمولة مستحقة

 6,893 5,224  مطلوبات أخرى

  72,158 68,699 

 
 
 
 



 

34 

  الشركة الوطنية للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31

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

 )تتمة( مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 15

 زامات منافع الموظفين الت 15-1

موجب الخطة على أساس تطبق الشركة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب مدفوعات منافع نهاية الخدمة ب
هو موضح في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. تعد  كمارواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ نهاية خدماتهم، 

 خطط التزامات المنافع المحددة خططًا غير ممولة ويتم استيفاء التزام سداد المنافع عند استحقاقها عند انتهاء الخدمة.

 حركة التزامات المنافع المحددة 15-2
 2021 2020 
   

 12,077 13,859 الرصيد االفتتاحي
 2,891 3,136 على قائمة الدخل المحمل

 238 161 المحمل على الدخل الشامل اآلخر
 (347,1) (293,4) المدفوع للمنافع خالل السنة

 13,859 12,863 الرصيد الختامي

 تسوية القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة 15-3
 2021 2020 
   

 12,077 13,859 الرصيد االفتتاحي
 2,538 2,856 الحالية تكاليف الخدمة
 353 280 تكاليف مالية

 238 161 الخسارة االكتوارية من تعديالت خبرة
 (347,1) (293,4) المدفوع للمنافع خالل السنة

 13,859 12,863 الرصيد الختامي

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 15-4
 

 مة من قبل الشركة لتقييم التزامات منافع الموظفين المحددة:االفتراضات االكتوارية الهاتم استخدام المجموعة التالية من 
 

 2021 2020 
   

 ٪92,3 %13,3 معدل الخصم
 ٪92,3 %12,3 المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف األعمار

 تحليل الحساسية 15-5
 

 المحددةاألثر على التزامات المنافع  

 
 2021 2020 

 معدل الخصم

 (561) (567) ٪0,5بنسبة زيادة  -
 613 798 ٪0,5نقص بنسبة  -

   المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب عبر مختلف األعمار
 610 615 ٪0,5زيادة بنسبة  -
 (564) (569) ٪0,5نقص بنسبة  -

 
الناحية العملية، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد تكون مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. من يستند تحليل الحساسية إلى حدوث تغير في أي افتراض ما 

لطريقة )القيمة الحالية التغيرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند احتساب حساسية التزامات المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس ا 
 المتوقعة في نهاية فترة التقرير( قد تم تطبيقها عند احتساب التزامات منافع الموظفين.المحددة التي تحتسب بطريقة وحدة االئتمان  اللتزامات المنافع

 
 سنوات(. 8,3: 2020سنوات ) 10,07إن متوسط فترة التزام خطة المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير هو 

 
 تحليل االستحقاق )غير مخصوم( 15-6

 بين سنة إلى سنتين  أقل من سنة واحدة 
 5تين إلى بين سن
 المجموع  سنوات 5أكثر من  سنوات

      

 18,255 12,094 3,161 762 2,238 2021ديسمبر  31

 17,372 11,330 1,810 1,441 2,791 2020ديسمبر  31

  



 

35 

  الشركة الوطنية للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 المالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم 
 2021ديسمبر  31

 ف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآال

 

 ثالثةمبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف  16
 

  2021 2020 

    
 78,676 110,787  معيدو التأمين

 26,477 28,114  الوكالء والوسطاء

 542 753  ثالثةمدراء أطراف 

  139,654 105,695 

  

 المطالباتجدول تطّور  17

 

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

 النهائية للمطالبات.

 
لمطالبات المتكبدة وغير ت ا تسعى الشركة إلى االحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق بعمليات التأمين وذلك لمواجهة التطورات السلبية للمطالبات المستقبلية. إن تقديرا 

ا التي لم يتم وضع خبرة المطالبة الخاصة بها بشكل كامل. 2015البات عن السنوات التي تبدأ من سنة المبلغ عنها تتعلق بالتزام المط  فصاعدً

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

 المطالبات بإجمالي إعادة التأمين: جدول تطّور 

 
 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 6201 2015 سنة وقوع الحادث

         

  575,610 242,845 431,872 217,764 188,065 179,177 144,547 في نهاية سنة الحادث

   396,865 522,064 312,449 249,690 255,094 210,024 بعد سنة

   - 922,055 319,855 359,329 263,488 216,220 بعد سنتين

   - - 324,055 260,556 264,405 230220, بعد ثالث سنوات

   - - - 363,882 265,259 221,480 بعد أربع سنوات

   - - - - 266,123 221,841 بعد خمس سنوات

   - - - - - 222,322 بعد ست سنوات

 9123,070, 575,610 396,865 922,055 324,055 363,882 266,123 222,322 المدفوعة )مقدرة(المطالبات النهائية 

 ( 202,621,2) ( 068,364) ( 950,331) ( 722,853) ( 767,321) ( 723,261) ( 833,265) ( 139,222) مطالبات مدفوعة متراكمة

 183 290 102,159 2,288 68,333 64,915 211,542 449,710 

 34 - - - - - - - 2015مطلوبات بالنسبة للسنوات قبل 
         

غير مبلغ عنها لسنة إجمالي مطالبات قائمة متكبدة و

2021          

 

449,744 

إجمالي مطالبات قائمة متكبدة وغير مبلغ عنها لسنة 

2020          

 

743,439 

 التأمين:جدول تطّور المطالبات بالصافي من إعادة 

 

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 سنة وقوع الحادث
         

 - 428,869 193,708 282,691 172,481 141,517 111,227 6,10210 في نهاية سنة الحادث

 - - 265,973 341,355 237,387 174,313 141,501 139,455 بعد سنة

 - - - 356,673 239,771 178,048 144,972 142,382 بعد سنتين

 - - - - 242,473 179,113 145,773 145,811 بعد ثالث سنوات

 - - - - - 180,675 5,93114 146,841 بعد أربع سنوات

 - - - - - - 146,218 147,020 بعد خمس سنوات

 - - - - - - - 147,304 بعد ست سنوات

 1,768,185 428,869 265,973 356,673 242,473 180,675 146,218 147,304 )مقدرة(المطالبات النهائية المدفوعة 

 ( 014,630,1) ( 614,312) ( 937,251) ( 123,351) ( 939,240) ( 641,180) ( 971,145) ( 266,147) مطالبات مدفوعة متراكمة

 38 247 511 1,534 5,550 14,036 116,255 138,171 

 12 - - - - - - - 2015للسنوات قبل مطلوبات بالنسبة 
         

صافي مطالبات قائمة متكبدة وغير مبلغ عنها لسنة 

2021        138,183 

دة وغير مبلغ عنها لسنة صافي مطالبات قائمة متكب

2020       

 

130,739 
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(
 المالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم 

 2021ديسمبر  31

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

 القيم العادلة لألدوات المالية 18
 

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

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

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

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

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

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

ا الهامة وفق بيانات قابلة : األسعار المدرجة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالته2المستوى 
 للمالحظة في السوق.

 
استنادًا إلى طريقة  3امة على بيانات يمكن رصدها في السوق. تتحقق الشركة من القيم العادلة من المستوى : طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها اله3المستوى 

 2والمستوى  1ها المعنية في نهاية السنة. لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى تقييم تستمد بشكل أساسي من صافي قيمة الموجودات للشركة المستثمر في
 نة.خالل الس 3والمستوى 

 
 :2020و 2021ديسمبر  31يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في 

 القيمة العادلة  

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  ع المجمو 2021ديسمبر  31
     

 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 

 - - 13,064 13,064 الملكية حقوق

 - 7,510 37,934 45,444 صناديق االستثمار

 - 29,181 - 29,181 صكوك

 78,270 - - 78,270 إيداعات المرابحة

 165,959 50,998 36,691 78,270 

 
 القيمة العادلة  
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع 2020ديسمبر  31

     
 مقاسة بالقيمة العادلةموجودات مالية 

 
 - - 3,617 3,617 حقوق الملكية

 - - 52,347 52,347 صناديق االستثمار

 - 28,419 - 28,419 صكوك

 ,66477 - - 77,646 إيداعات المرابحة

 162,029 55,964 28,419 77,646 

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

 وافتراضات حول معدالت االستثمارات األخرى كما أكدها مدير المحفظة االختيارية.
 

 قياس قيمته العادلة بشكل موثوق.مليون لاير سعودي( بالتكلفة ألنه ال يمكن  1,9: 2020لاير سعودي )مليون  1,9يتم إدراج االستثمار المتاح للبيع بمبلغ 
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

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

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة    19
 

  :2021ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 

   شركات 
 المجموع  أفراد كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة جدًا الفئات

       
 405,025 4,095 238,508 114,303 39,143 8,976 الممتلكات والحوادث

 ,117451 66,881 252,285 75,136 44,527 12,288 المركبات
الحماية واالدخار )التأمين على 

 45,958 - 33,021 10,692 2,061 184 الحياة(
 902,100 70,976 523,814 200,131 85,731 21,448 المجموع

 
 :2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 
   شركات 

ا  الفئات  المجموع أفراد كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة جدً
       

 297,565 5,305 129,445 110,327 46,191 6,297 الممتلكات والحوادث
 427,826 63,769 214,005 66,158 73,752 10,142 المركبات

الحماية واالدخار )التأمين على 
 60,490 - 49,489 8,187 2,675 139 الحياة(

 785,881 69,074 392,939 184,672 122,618 16,578 المجموع

 
 مصاريف اكتتاب أخرى    20

 

مليون لاير سعودي( ورسوم نجم لخدمات  5,23: 2020مليون لاير سعودي ) 7,06ذلك ضريبة القيمة المضافة على دخل عمولة إعادة التأمين البالغة يشمل 
التأمين في ، بدأت شركة نجم لخدمات 2020يوليو مليون لاير سعودي(. اعتباًرا من  5,75: 2020مليون لاير سعودي ) 20,51التأمين على المركبات بمبلغ 

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

  القطاعات التشغيلية  21

 
سي عن اتخاذ القرارات التشغيلية مراجعتها بانتظام من قبل المسؤول الرئييتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي تتم 

  من أجل توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.
 

اتخاذ القرارات  ل الرئيسي عنتتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية المسجلة إلى المسؤو
 ة مع تلك الواردة في قائمة الدخل. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية.التشغيلية بطريقة متسق

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

 
جل واألقساط المدينة واالستثمارات والمطلوب من معيدي التأمين والمصاريف المدفوعة سابقاً ة النقد وما يماثله والودائع قصيرة األال تشمل الموجودات القطاعي

م تضمينها في لتالي، يتوالموجودات األخرى والممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة والوديعة النظامية واإليرادات المستحقة على الوديعة النظامية. وبا
 تشمل المطلوبات القطاعية المبالغ لحملة الوثائق مستحقة الدفع والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى والمطلوب إلى معيدي الموجودات غير المخصصة. ال

لى ستحقة على الوديعة النظامية المستحقة إ وفائض توزيع دائن والزكاة وضريبة الدخل المستحقة وإيرادات مثالثة التأمين والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف 
 ساما. وبالتالي، يتم تضمينها في المطلوبات غير الموزعة.

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

 مركزي.
 

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

لوبات الشركة كما في إن المعلومات المتعلقة بالقطاع المقدمة إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية للقطاعات المفصح عنها لمجموع موجودات ومط
سنة المنتهية في ذلك التاريخ مبينة كما يلي:وع إيراداتها ومصاريفها وصافي دخلها لل ومجم 2020ديسمبر  31و 2021ديسمبر  31
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

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

 التشغيلية )تتمة(القطاعات  21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دسيالهن المركبات الممتلكات البحري

الحوادث 
 الضمان الممتد والمسؤولية

التأمين على 
 المجموع الحياة

        2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 إيرادات
 902,100 45,958 23,773 69,304 96,687 451,117 167,861 47,400 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (493,357) (501,26) (926,15) (933,58) (638,84) 68 ( 962,138) (376,32) أقساط إعادة تأمين مسندة
 (837,21) - - - (683,2) (498,8) (104,7) (552,3) مصاريف فائض الخسارة

 522,770 19,457 7,847 10,371 9,141 442,687 21,795 11,472 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (048,63) (81) (583,10) (705,9) (586,31) (706) (268,7) (840,2) التغيرات في األقساط غير المكتسبة
التغير في حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين 

 43,826 54 3,948 7,731 29,673 (287,1) 2,674 1,033 غير مكتسبة 

 503,548 19,430 1,212 8,397 6,949 440,694 17,201 9,665 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 49,187 100 3,597 6,868 8,519 194 22,743 7,166 عموالت إعادة التأمين

 432 13 - 44 12 258 22 83 إيرادات اكتتاب أخرى

 553,167 19,543 4,809 15,309 15,480 441,146 39,966 16,914 مجموع اإليرادات

         تكلفة ومصاريف
 784,831 36,276 6,350 1,419 335,034 362,648 36,162 6,942 إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاريف تعديل خسارة 

 (215,406) (979,28) (350,6) (932) ( 970,331) (549,2) (786,29) (649,5) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 378,616 7,297 - 487 3,064 360,099 6,376 1,293 صافي مطالبات مدفوعة

 (250,268) 1,278 (32) 7,646 ( 024,322) 6,858 28,833 9,191 التغيرات في المطالبات القائمة
التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 278,913 (304,1) 32 (293,7) 319,767 2,160 (700,26) (749,7) القائمة 
 (445,25) (298,6) - 2,772 (221,19) (166,3) 2,617 (149,2) المتكبدة وغير المبلغ عنهاالتغيرات في المطالبات 

حصة معيدي التأمين من التغيرات في  التغيرات في 
 22,226 5,038 - (035,3) 18,751 1,573 (058,2) 1,957 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 386,060 6,011 - 577 337 367,524 9,068 2,543 صافي المطالبات المتكبدة 

 (270,2) - - - - (270,2) - - التغيرات في احتياطي عجز األقساط

 1,418 - - 779 639 - - - حتياطي مخاطر سارية إضافيةتغيرات في ا
 209 (131) - 437 (290) 8 186 (1) تغيرات في مصاريف تعديل خسارة غير موزعة 

 66,977 5,343 3,366 5,224 6,846 29,177 12,693 4,328 التأمينتكاليف اقتناء وثائق 

 27,574 15 403 997 1,613 20,537 2,890 1,119 مصاريف اكتتاب أخرى

 479,968 11,238 3,769 8,014 9,145 414,976 24,837 7,989 مجموع تكلفة ومصاريف االكتتاب 

         
 73,199 8,305 1,040 7,295 6,335 26,170 15,129 8,925 صافي إيرادات االكتتاب

         

         )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
اط التأمين مخصص االنخفاض في قيمة أقس

المشكوك في تحصيلها ومعيدي التأمين والذمم 
 المدينة األخرى

       

(996,4) 

 (124,933)        عمومية وإداريةمصاريف 
 1,514        إيرادات عموالت على الودائع
 3,930        ربح غير محقق من استثمارات

 203        ربح محقق من استثمارات
 609        إيرادات أخرى

 (123,673)        مجموع المصاريف التشغيلية األخرى، بالصافي 

صافي الخسارة للسنة العائد إلى المساهمين قبل 
 الزكاة وضريبة الدخل 

       
(474,50) 

 (986,3)        الزكاة
 (16)        ضريبة الدخل

 (476,54)     صافي الخسارة للسنة العائدة إلى المساهمين
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

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

 القطاعات التشغيلية )تتمة( 21

 الهندسي  المركبات الممتلكات البحري 
الحوادث 

 والمسؤولية
 تدالضمان المم

التأمين على 
 المجموع الحياة

         2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

         
         إيرادات

 785,881 60,490 23,243 48,807 59,011 427,826 123,282 43,222 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 ( 159,308) (574,39) (243,23) (746,40) (815,54) (164,6) ( 083,112) (813,31) أقساط إعادة تأمين مسندة

 (742,14) - - (180) (425,1) (915,6) (887,2) (335,3) الخسارةمصاريف فائض 

 462,980 20,916 - 8,160 2,771 414,747 8,312 8,074 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (745,69) (195,1) (605,51) (992,7) (499,1) (019,41) (655,8) 6,220 التغيرات في األقساط غير المكتسبة

التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير 
 مكتسبة 

 
(5,563) 8,397 (383,2) 1,037 8,652 15,605 (318,1) 24,427 

 417,662 18,403 - 8,820 2,309 371,345 8,054 8,731 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 55,516 4,654 2,654 6,620 11,549 01,28 19,357 9,402 عموالت إعادة التأمين
 190 10 - 28 11 41 20 80 إيرادات اكتتاب أخرى

 473,368 23,067 2,654 15,468 13,869 372,666 27,431 18,213 مجموع اإليرادات

         
         تكلفة ومصاريف

 344,154 57,472 4,627 6,233 7,640 247,972 8,614 11,596 إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاريف تعديل خسارة 
 (998,86) (337,47) (627,4) (999,4) (005,7) (410,6) (022,8) (598,8) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 257,156 10,135 - 1,234 635 241,562 592 2,998 صافي مطالبات مدفوعة
 31,525 (680) 4 (917,6) (414,7) (095,1) 53,039 (412,5) التغيرات في المطالبات القائمة

 (236,28) 1,133 (4) 6,751 7,711 1,017 (941,48) 4,097 التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 (688) (373,3) - (002,4) (899,2) 4,835 6,541 (790,1) التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
مين من المطالبات التغيرات في حصة معيدي التأ

 4,228 3,308 - 3,589 2,905 (459) (522,6) 1,407 المتكبدة وغير مبلغ عنها 

 263,985 10,523 - 655 938 245,860 4,709 1,300 صافي المطالبات المتكبدة
 2,121 - - - - 2,121 - - احتياطي عجز أقساط التأمين

 (196) - - - (196) - - - منتهية إضافيةاحتياطي مخاطر غير 
 (360) (135) - 83 317 (244,1) 421 198 مصاريف تعديل الخسارة غير موزعة

 60,576 7,381 1,917 3,990 6,148 25,151 10,809 5,180 تكاليف اقتناء وثائق التأمين
 10,978 334 288 660 1,076 5,869 1,996 755 مصاريف اكتتاب أخرى

 337,104 18,103 2,205 5,388 8,283 277,757 17,935 7,433 مجموع تكلفة ومصاريف االكتتاب

 136,264 4,964 449 10,080 5,586 94,909 9,496 10,780 صافي إيرادات االكتتاب

         

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

 ينة األخرىفي تحصيلها ومعيدي التأمين والذمم المد
       

(398,10) 
 ( 453,119)        مصاريف عمومية وإدارية

 2,716        إيرادات عموالت على الودائع
 1,384        ربح غير محقق من استثمارات

 7,179        إيرادات أخرى

 ( 572,118)        األخرى، بالصافي مجموع المصاريف التشغيلية 

 17,692        صافي الدخل للسنة
 (468,2)        صافي الدخل العائد إلى حملة الوثائق 

صافي الدخل للسنة العائد إلى المساهمين قبل الزكاة 

 وضريبة الدخل

       

15,224 
 (768,5)        الزكاة

 (618,1)        ضريبة الدخل

 7,838     الدخل للسنة العائد إلى المساهمينصافي 
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  للتأمين الشركة الوطنية 

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

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

 القطاعات التشغيلية )تتمة( 21
 

 

 

 البحري

 

 الممتلكات

 

 الهندسي المركبات

الحوادث 

 الضمان الممتد والمسؤولية

التأمين على 

 ةالحيا

 

 المجموع

         2021ديسمبر  31كما في 
         الموجودات

حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير 
 173,197 5,738 42,458 27,849 50,842 - 36,547 9,763 مكتسبة 

 280,924 7,477 9 111,615 63,352 134 85,169 13,168 حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة 
 تأمين من مطالبات حصة معيدي ال

 30,637 3,711 - 11,229 3,943 615 10,648 491 متكبدة وغير مبلغ عنها
 38,790 1,130 12,473 2,573 6,051 10,599 4,460 1,504 اقتناء وثائق تأمين مؤجلة تكاليف 

 823,689        موجودات غير مخصصة

 1,347,237        مجموع الموجودات

         
         المطلوبات

 392,680 9,671 49,093 31,958 55,072 188,415 44,348 14,123 أقساط تأمين غير مكتسبة

 29,200 - 11,081 2,743 8,310 - 5,063 2,003 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة 
 373,698 8,847 9 113,575 65,043 76,882 92,657 16,685 مطالبات قائمة

 76,046 4,639 - 12,917 4,072 42,320 11,471 627 عنها مطالبات متكبدة وغير مبلغ 
 10,696     10,696   احتياطي عجز أقساط التأمين

 1,621 - - 779 842 - - - احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية 
 4,863 163 - 975 242 2,423 743 317 مصاريف تعديل الخسارة غير موزعة 

 8247,23        مطلوبات غير موزعة

 1,136,042        مجموع المطلوبات 

         

 
 

 البحري
 

 الممتلكات
 

 الهندسي المركبات
الحوادث 

 الضمان الممتد والمسؤولية
التأمين على 

 الحياة
 

 المجموع

         2020ديسمبر  31كما في 
         الموجودات

حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير 

 129,371 5,684 38,510 20,118 21,169 2871, 33,873 8,730 مكتسبة 
 559,837 6,174 41 104,322 383,118 2,294 58,469 5,419 حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة 

 حصة معيدي التأمين من مطالبات 
 52,863 8,749 - 8,195 22,694 2,188 8,590 2,447 متكبدة وغير مبلغ عنها

 32,299 1,136 9,741 1,972 2,875 11,860 3,641 1,074 ؤجلة اقتناء وثائق تأمين متكاليف 
 820,358        موجودات غير مخصصة

 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 مكتسبة  عمولة إعادة تأمين غير

 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 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 
 12,966 - - -  12,966 - - احتياطي عجز أقساط التأمين

 203 - - - 203 - - - احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية 
 4,654 294 - 538 532 2,415 556 319 مصاريف تعديل الخسارة غير موزعة 

 207,616        مطلوبات غير موزعة

 1,328,896        مجموع المطلوبات
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(
 ول القوائم المالية )تتمة(إيضاحات ح

 2021ديسمبر  31

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

 
   معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 22

 
  عالقة ذات أطراف مع معامالت 22-1

 
الجوهري رة للشركة ومنشآت خاضعة للسيطرة أو الخاضعة للنفوذ تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدا 

 من تلك األطراف.
 

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

 
 لمتعلقة:عامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة والمبالغ ا فيما يلي الم

 

 طبيعة المعامالت طرف ذو عالقة
 31للسنة المنتهية في 

  2021ديسمبر 
 31للسنة المنتهية في 

  2020ديسمبر 
    

 1,450 1,712 رسوم ومصاريف ذات صلة - أعضاء مجلس إدارة
 10,538 0,4871 مكافآت ومصاريف ذات صلة - كبار موظفي اإلدارة

 506 035 المستحقةمنافع موظفين طويلة األجل  - 
 652 - قروض ودفعات مقدمة - 

 - 932 منافع نهاية الخدمة المدفوعة - 

 2,437 3,705 إجمالي األقساط المكتتبة - المساهمون الرئيسيون

 1,136 1,180 عموالت مدينة اختيارية - 
 1,801 1,519 المطالبات المدفوعة - 
 295 273 ستردة اختياريةمطالبات م - 

 295 37 اختيارية مسندةأقساط  - 
 5,055 5,395 مصاريف متكبدة - 

 2,678 925 إيرادات عموالت على الودائع - 
 

الخاضعة للسيطرة أو السيطرة  المنشآت
المشتركة أو التي يمارس عليها المساهمين 

 036,75 46,853 إجمالي األقساط المكتتبة - الرئيسيين نفوذًا جوهريا
 10,513 11,401 المطالبات المدفوعة - 
 617 1,906 مصاريف متكبدة - 
 - 1,785 النفقات الرأسمالية المتكبدة - 
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

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

 
 )تتمة( معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 22

 
  أرصدة مع أطراف ذات عالقة  22-2

 
  2021 2020 

    المساهمون الرئيسيون 
    

 530 32  أقساط تأمين مدينة
 30 12  مطالبات مستحقة

 80,379 -  نقد وما يماثله
 192,250 -  ودائع قصيرة األجل

 174 523  ختياريةمبالغ مطلوبة لمعامالت ا 
 359 -  ضريبة دخل مستحقة من مساهم أجنبي

 20,000 -  وديعة نظامية مودعة لدى أحد المساهمين
 1,469 -  إيرادات مستحقة على الوديعة النظامية لدى أحد المساهمين

 
منشآت مسيطر عليها بصورة مباشرة أو مشتركة أو يُمارس عليها أثر 

    سيين وأطراف ذات عالقةجوهري من قبل مساهمين رئي
 12,191 7,957  القبضأقساط تأمين مستحقة 

 1,011 1,652  مطالبات مستحقة
 - 2  مبالغ مطلوبة إلى طرف ذي عالقة لمصاريف 
 3,312 2,890  منافع الموظفين المستحقة لكبار موظفي اإلدارة
 627 284  دفعات مقدمة مطلوبة من كبار موظفي اإلدارة

 
. وبناءً عليه، لم يتم تصنيف أرصدته 2021ديسمبر  31حقوق ملكية الشركة بالتنازل عن أسهمه قبل ٪ من 20المساهمين الرئيسيين الذي يمتلك حصة  قام أحد

راف ذات . ومع ذلك، تم اإلفصاح عن المعامالت مع هذا المساهم السابق باعتبارها معامالت مع أط2021ديسمبر  31كأرصدة أطراف ذات عالقة كما في 
 .2021اية عالقة نظًرا ألن التنازل قد تم في نه

 
 

 الزكاة وضريبة الدخل 23

 
 مكونات الوعاء الزكوي 23-1

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

تم حساب الوعاء الزكوي استنادًا إلى فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. سنة وصافي الدخل المعدل وبعض البنود األخرى. بداية ال 
والضريبة والجمارك )"الهيئة"( قد تخضع أنظمة الزكاة في المملكة العربية السعودية إلى تفسيرات مختلفة وأن الربوط التي يتم إصدارها من قبل هيئة للزكاة 

 قرارات المقدمة من الشركة.تختلف عن اإل
 

  2021 2020 

    

 192,256 202,669  حقوق المساهمين، في بداية السنة

 37,886 45,665  مخصصات، في بداية السنة

 22,073 (39,103)  صافي )الخسارة(/ الدخل المعدّل للسنة

 (888,41) (248,15)  وديعة نظامية

 (580,37) (919,46)  ملموسة، كما تم تعديلهاممتلكات ومعدات وموجودات غير 

 (488,5) 2,902  أخرى

 194,259 149,966  الوعاء الزكوي التقريبي
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

 السعودية ما لم يذكر غير ذلك(ف الرياالت )جميع المبالغ بآال

 
 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( 23

 
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 23-2

 

 المجموع  ضريبة الدخل الزكاة 

    

 6,604 1,491 5,113 2021يناير  1

 3,873 - 3,873 مخصص للسنة الحالية

 129 16 113 تعديل لسنوات سابقة

 (070,6) (054,1) (016,5) مدفوعات خالل السنة

 (663) (453) (210) مدفوعات للسنوات السابقة

 3,873 - 3,873 2021ديسمبر  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

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

 6,604 1,491 5,113 2020ديسمبر  31

 
٪ من صافي الدخل المعدل للسنة العائد إلى المساهمين 2,5من الوعاء الزكوي التقريبي )باستثناء صافي الدخل المعدل للسنة( وبنسبة  ٪2,58تستحق الزكاة بواقع 

 السعوديين.
 

المعدّل العائد إلى المساهمين األجانب في الشركة، ناقصًا مخصصات حصة المساهمين األجانب في  الدخل٪ من صافي 20يتم دفع مخصص ضريبة الدخل بنسبة 
لة من السنة السابقة المحسوبة وفقًا لإلرشادات المنصوص عليها في أنظمة ضريبة الدخل. لم يتم رصد مخصص لضريبة الدخل  للسنة حيث تكبدت الخسائر المُرحّ

 ريبة.الشركة خسارة خاضعة للض
 

 فيما يلي نسبة المساهمة الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل:
  2021 2020 
  % ٪ 
 

 حصة الزكاة في رأس المال
  

76,24 
 

75,33 
 75,34 76,24  حصة الزكاة في األرباح

 24,67 23,76  حصة ضريبة الدخل في رأس المال
 24,66 23,76  حصة ضريبة الدخل في األرباح

 
ؤجلة على الخسائر المتراكمة ألنه ليس من المؤكد أن الدخل الخاضع للضريبة سيكون متاحًا في المستقبل القريب والذي على أساسه ستثبت لم يتم إثبات ضريبة م

الشركة ضرائب مؤجلة.



 

44 

  الشركة الوطنية للتأمين 

 سعودية()شركة مساهمة 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

 ف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآال

 
 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( 23

 

 وضع الربوط 23-3
 

 2012و 2011ديسمبر  31المنتهيتان في يالسنتين 
 

 حكمت لجنة االعتراض العليا لصالح الشركة.تم االنتهاء من وضع الضريبة والزكاة حيث 
 

 2013ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 

 بر وضع الضريبة والزكاة نهائيًا بموجب قانون التقادم.قد يُعت
 

 2018إلى  2014ديسمبر  31السنوات المنتهية في 
 

مليون لاير سعودي على التوالي، والتي تم قبولها وتسويتها من قبل  0,29سعودي ومليون لاير  0,82أصدرت الهيئة ربوطًا تطالب بضرائب إضافية وزكاة بمبلغ 
 الشركة.

 

 11,37التي فرضت بموجبه الهيئة ضرائب إضافية، بما في ذلك غرامات بلغ مجموعها  2018، تلقت الشركة ربطًا اللتزام ضريبة االستقطاع لسنة 2019خالل 
تصعيده إلى البوابة لربط المقدم ال أساس له وتم االعتراض عليه. تم رفض االعتراض األولي للشركة من قبل الهيئة وتم مليون لاير سعودي. تعتقد اإلدارة أن ا 

أغسطس  5"اللجنة"(. في االلكترونية لألمانة العامة للجان الضريبية )األمانة( لتعيين جلسة االستماع من قبل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية )
لة. في 2021 ، تلقت الشركة قراًرا من اللجنة حيث تم تقييم 2021مبر سبت 21، أصدرت اللجنة قرارها الموجز الذي وافقت فيه اللجنة على ربوط الهيئة المعدّ

دت اعتراضها أمام اللجنة . اعترضت الشركة على قرار اللجنة وصعهامليون لاير سعودي باإلضافة إلى غرامات 9,75التزام ضريبة االستقطاع المعدل بمبلغ 
 . ستتحقق هاقوي ووجهة نظر موقفهاتنتظر استالم قرار اللجنة. تعتقد اإلدارة أن الشركة  المتقدمة للفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية )"اللجنة"( والشركة

 
 2020و 2019ديسمبر  31في السنتين المنتهيتين 

 
مليون  0,21مليون لاير سعودي وزكاة إضافية بمبلغ  0,45للمطالبة بضريبة إضافية بمبلغ  2020و 2019ديسمبر  31أصدرت الهيئة ربطًا للسنة المنتهية في 

 نهائية. 2020ديسمبر  31الضرائب والزكاة حتى السنة المنتهية في  يمكن اعتبار أنلاير سعودي، والتي تم قبولها وتسويتها من قبل الشركة. 
 

  .2022أبريل  30مع الهيئة ولديها شهادة صالحة حتى  2020ديسمبر  31إقراراتها الضريبية حتى قدمت الشركة 
 

 ية السهمرأس المال وربح 24

 
 200: 2020لاير سـعودي للسـهم الواحد ) 10مليون سـهم بمبلغ  20مليون لاير سـعودي مقسـم إلى  200يبلغ رأس مال الشـركة المصـرح به والمصـدر والمدفوع 

 لاير سعودي للسهم الواحد(. 10مليون سهم بمبلغ  20 سعودي مقسَّم إلى مليون لاير
 

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

 
 احتياطي نظامي 25

 

من صافي الدخل للسنة بعد تعديل الخسائر  ٪20ى الشركة تجنيب وفقاً لما تقتضيه اللوائح التنفيذية الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي )"ساما"(، يتعين عل 
مال المدفوع. خالل السنة، حيث تكبدت الشركة خسائر، لم يتم من رأس ال  ٪100المتراكمة من صافي الدخل للسنة كاحتياطي نظامي الى أن يعادل االحتياطي 

 سعودي(. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين حتى يتم تصفية الشركة. مليون لاير 1,57: 2020إجراء أي تحويالت إلى االحتياطي النظامي )
 

 أقساط إعادة تأمين مسندة 26

 

 2021 

 
2020 

 
 13,285 26,735  المحليةالشركات 

 241,629 271,036  الوسطاء المحليون
 53,245 59,722  دولية

 
 357,493 308,159 
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  لتأمين الشركة الوطنية ل

 )شركة مساهمة سعودية(
  إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

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

 
  إدارة رأس المال 27

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

 المدفوعة على المساهمين أو إصدار األسهم. بتعديل مبلغ األرباح الموزعة
 

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

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

ة التنفيذية لنظام التأمين التي تبين هامش المالءة المطلوب، يجب على ( من الالئح66العربي السعودي في المادة ) وفقاً للتوجيهات التي وضعتها مؤسسة النقد
 الشركة االحتفاظ بهامش المالءة المطلوب باعتماد األعلى من الطرق الثالث التالية التي نصت عليها الالئحة التنفيذية لنظام التأمين:

 
 مليون لاير سعودي 100أس المال الحد األدنى لمتطلبات ر •
 الءة لألقساطهامش الم •
 هامش المالءة للمطالبات •

 
أقل من الحد األدنى لمتطلبات المالءة التي حددها البنك المركزي السعودي. تلقت الشركة خطاباً من  2021ديسمبر  31كان هامش المالءة المالية للشركة كما في 

٪ على األقل، وخطاب آخر من البنك 100يل هامش المالءة المالية ليصبح يطالب الشركة بالعمل على تعد 2021سبتمبر  13البنك المركزي السعودي بتاريخ 
من اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. قدمت  68لتقديم اإلجراءات التصحيحية وفقًا للمادة رقم  2021ديسمبر  1المركزي السعودي بتاريخ 

  المالءة المالية. تتخذ اإلدارة حاليًا الخطوات الفعّالة التالية إلعادة المالءة إلى الحد األدنى:كة خطتها التصحيحية لتحسين واستدامة هامش الشر
 

 مليون لاير سعودي 200زيادة في رأس المال من خالل إصدار أسهم بحقوق أولوية للمساهمين الحاليين بمبلغ  •
  األعمال الحاليةطرح منتجات جديدة والتوسع في خطوط  زيادة اإليرادات من خالل •

 التحكم بنسب الخسارة عبر خطوط األعمال المختلفة •

  تدابير خفض التكلفة مع التركيز على األتمتة والرقمنة •
 

 أيضًا لمزيد من التفاصيل. 1انظر اإليضاح 
            

 مصاريف عمومية وإدارية 28
 2020 2021 إيضاح 
    

 72,755 75,500  ومنافعرواتب 
 12,146 14,674  تكنولوجيا المعلومات
 8,555 6,349  أتعاب قانونية ومهنية

 5,970 7,058 12، 11 استهالك وإطفاء
 5,066 4,946  مصاريف مكتبية

 4,314 2,539  أتعاب تنظيمية
 2,350 3,343  ضرائب مستحقة

 1,450 1,712 22 مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
 6,847 8,812  رىأخ

  124,933 119,453 
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(
  إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

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

 
  إيرادات أخرى 29
  2021 2020 
    

 3,751 -  باحعمولة أر
 1,236 424  (1-29حصة الفائض من المنافذ )اإليضاح 

 2,192 185  (2-29حصة الفائض من برنامج الحج والعمرة )اإليضاح 
  609 7,179 

 
أخرى تامين  تمثل حصة الشركة في الفائض الناتج من صندوق منافذ تأمين ضد الغير )الصندوق(. أبرمت الشركة، إلى جانب أربع وعشرين شركة 29-1

لمدة ثالث سنوات مبدئيًا للمشاركة في التامين على  2015يناير  1تعمل في المملكة العربية السعودية، اتفاقية مع شركة التامين التعاوني اعتبارًا من 
تفاقية فإن شركة التامين بقاً لالالمركبات األجنبية التي تدخل إلى المملكة العربية السعودية عبر جميع حدودها باستثناء حدود مملكة البحرين. وط

كأتعاب إدارية من صافي  ٪15من إجمالي األقساط المكتتبة لتغطية نفقات غير مباشرة ذات العالقة باإلضافة الى  ٪4,25التعاوني ستحصل على 
تامين التعاوني والشركات الخمسة شركة ال نتائج محفظة الصندوق. ومن المقرر أن يتم توزيع النتائج المتبقية، بعد التوزيع المذكور، بالتساوي بين 

  .2020و 2019والعشرون المذكورة أعاله بما فيها الشركة. تم تجديد االتفاقية للسنتين 
 

شركة تأمين أخرى تعمل في المملكة  27تمثل حصة الشركة في فائض منتج الحوادث العامة الناتج عن برنامج العمرة. أبرمت الشركة، إلى جانب  29-2
. إن منتج العمرة اإلجباري مقدم من الوزارة ومعتمد من ساما لتأمين 2020يناير  1بية السعودية، اتفاقية مع شركة التأمين التعاوني اعتباًرا من العر

فع الصحية لمناالحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. يغطي هذا الحوادث العامة وا 
وهي قابلة للتجديد لمدة أربع سنوات  2020يناير  1سنوات تبدأ من  4للحجاج الذين يدخلون المملكة العربية السعودية ألداء العمرة. مدة االتفاقية 

 أخرى وفقًا لشروط وأحكام االتفاقية.
 

  معلومات تكميلية 30
 

   مركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية المنفصلة والخاصة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين:قائمة ال وفقًا لما تتطلبه الالئحة التنفيذية، فيما يلي 
 

 قائمة المركز المالي (أ
  
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 

  
 عمليات المساهمين  عمليات التأمين

 
 

 المجموع
 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين

 
 

 المجموع

    الموجودات
 

 
 

 80,733 13,803 66,930 42,130 8,266 33,864 نقد وما يماثله

 242,250 - 242,250 191,369 - 191,369 ودائع قصيرة األجل
 194,538 - 194,538 249,526 - 249,526 بالصافي  –أقساط تأمين مستحقة القبض 
 44,039 - 44,039 39,155 - 39,155 بالصافي  -مطلوب من معيدي التأمين 

 129,371 - 129,371 173,197 - 173,197 حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة 
 559,837 - 559,837 280,924 - 280,924 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير 
 52,863 - 52,863 30,637 - 30,637 مبلغ عنها

 32,299 - 32,299 38,790 - 38,790 وثائق تأمين مؤجلة تكاليف اقتناء
 166,952 166,952 - 179,882 179,882 - استثمارات

 19,893 371 19,522 38,493 2,313 36,180 أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات
 21,763 21,763 - 56,427 - 56,427 مطلوب من عمليات المساهمين / التأمين 

 12,371 12,371 - 17,403 17,403 - تممتلكات ومعدا
 38,113 38,113 - 44,139 44,139 - موجودات غير ملموسة

 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - وديعة نظامية
 1,469 1,469 - 1,592 1,592 - إيرادات مستحقة من وديعة نظامية 

 1,616,491 74,8422 1,341,649 1,403,664 273,595 1,130,069 مجموع موجودات العمليات

       

ا: االستبعاد بين العمليات  (763,21) (763,21) - (427,56) - (427,56) ناقصً

قائمة المركز مجموع الموجودات المالية بحسب 
 1,594,728 253,079 1,341,649 1,347,237 273,595 1,073,642 المالي
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(
 ضاحات حول القوائم المالية )تتمة(إي

 2021ديسمبر  31

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

 
 معلومات تكميلية )تتمة( 30

 
 قائمة المركز المالي )تتمة( (أ

  

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 

 المجموع  ليات المساهمين عم عمليات التأمين المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

      المطلوبات
 

 22,681 - 22,681 29,961 - 29,961 مبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين

 68,699 937 67,762 72,158 508 71,650 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 21,763 - 21,763 56,427 56,427 - مطلوب إلى عمليات المساهمين / التأمين 

 105,695 - 105,695 139,654 - 139,654 ثالثةإلى معيدي التأمين والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف مطلوب 

 329,632 - 329,632 392,680 - 392,680 أقساط تأمين غير مكتسبة

 30,386 - 30,386 29,200 - 29,200 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 641,948 - 641,948 373,698 - 373,698 مطالبات قائمة
 101,491 - 101,491 76,046 - 76,046 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 12,966 - 12,966 10,696 - 10,696 احتياطي عجز أقساط التأمين

 203 - 203 1,621 - 1,621 احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية

 4,654 - 4,654 4,863 - 4,863 مصاريف تعديل الخسارة غير موزعة

 2,468 - 2,468 - - - فائض مستحق الدفعتوزيع 

 6,604 6,604 - 3,873 3,873 - زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

 1,469 1,469 - 1,592 1,592 - إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

 1,350,659 9,010 1,341,649 1,192,469 62,400 1,130,069 مجموع المطلوبات التشغيلية 

       
ا: االس  (763,21) - (763,21) (427,56) (427,56) - تبعاد بين العملياتناقصً

 1,328,896 9,010 1,319,886 1,136,042 5,973 1,130,069 مجموع المطلوبات بحسب قائمة المركز المالي

       
       حقوق المساهمين

 200,000 200,000 - 200,000 200,000 - رأس المال
 15,354 15,354 - 35415, 15,354 - احتياطي نظامي 

 50,478 50,478 - (159,4) (159,4) - أرباح مبقاة /متراكمة( )خسائر 

 265,832 265,832 - 211,195 211,195 - مجموع حقوق المساهمين

 1,594,728 274,842 1,319,886 1,347,237 217,168 1,130,069 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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  للتأمين الشركة الوطنية 

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

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

 
 تكميلية )تتمة(معلومات  30

 
  قائمة الدخل (ب

  

 
 للسنة المنتهية في

 2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 2020ديسمبر  31

 
 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع  عمليات المساهمين  لتأمينعمليات ا

    اإليرادات
 

 785,881 - 785,881 902,100 - 902,100 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ( 159,308) - ( 159,308) (493,357) - (493,357) أقساط إعادة تأمين مسندة

 (742,14) - (742,14) (837,21) - (837,21) مصاريف فائض الخسارة

 462,980 - 462,980 522,770 - 522,770 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (745,69) - (745,69) (048,63) - (048,63) التغيرات في أقساط تأمين غير مكتسبة
التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير 

 ,42724 - 24,427 43,826  43,826 مكتسبة 

 417,662 - 417,662 503,548 - 503,548 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 55,516 - 55,516 49,187 - 49,187 عموالت إعادة التأمين

 190 - 190 432 - 432 إيرادات اكتتاب أخرى

 473,368 - 473,368 553,167 - 553,167 مجموع اإليرادات

       

       التكلفة والمصاريف

 344,154 - 344,154 784,831 - 784,831 ي مطالبات مدفوعة ومصاريف تعديل خسارة إجمال

 (998,86) - (998,86) (215,406) - (215,406) حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 257,156 - 257,156 378,616 - 378,616 صافي مطالبات مدفوعة

 31,525 - 31,525 (250,826) - (250,268) التغيرات في المطالبات القائمة

 (236,28) - (236,28) 278,913  278,913 التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 

 (688) - (688) (445,25) - (445,25) التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 

 4,228 - 4,228 22,226  22,226 مبلغ عنهاوغير ال

 263,985 - 263,985 386,060 - 386,060 صافي المطالبات المتكبدة 

 2,121 - 2,121 (270,2) - (270,2) التغيرات في احتياطي عجز األقساط

 (196) - (196) 1,418 - 1,418 تغيرات في احتياطي مخاطر سارية إضافية

 (360) - (360) 209 - 209 موزعةسارة غير تغيرات في مصاريف تعديل خ

 60,576 - 60,576 66,977 - 66,977 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 10,978 - 10,978 27,574 - 27,574 مصاريف اكتتاب أخرى

 337,104 - 337,104 479,968 - 479,968 االكتتاب  ومصاريف مجموع تكاليف

 136,264 - 136,264 9973,1 - 73,199 صافي إيرادات االكتتاب
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  قائمة الدخل الشامل (ج
 

  

 
 للسنة المنتهية في

 2021ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في 

 2020ديسمبر  31

 

 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع  مساهمين عمليات ال عمليات التأمين

 10,306 7,838 2,468 (476,54) (476,54) - صافي )الخسارة( / الدخل للسنة

       الخسارة الشاملة األخرى

       

 بنود لن يعاد تصنيفها إلى 
  قائمة الدخل في السنوات الالحقة

      

 - ت المنافع المحددةخسائر اكتوارية من التزاما

 

(161) 

 

(161) - 

 

(238) 

 

(238) 

 - مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة 

 
(54,637) 

 
(54,637) 2,468 7,600 

 
10,068 

 ناقصاً: صافي الدخل العائد لعمليات التأمين 

 
 

 

- 

 
 

 

(2,468) 

   (637,54)   7,600 

 الشركة الوطنية للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31

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

 معلومات تكميلية )تتمة( 30
  
 قائمة الدخل )تتمة( ب( 

 
 

 
 ة المنتهية فيللسن

 2021ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في 

 2020ديسمبر  31

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

       )مصاريف(/ إيرادات تشغيلية أخرى
االنخفاض في قيمة األقساط المشكوك في مخصص 

 (398,10) - (398,10) (996,4) - (996,4) مدينة األخرىتحصيلها ومعيدي التأمين والذمم ال

 ( 453,119) (827,8) ( 626,110) (124,933) (694,9) (115,239) مصاريف عمومية وإدارية

 2,716 451 2,265 1,514 57 1,457 إيرادات عموالت على الودائع

 1,384 1,384 - 3,930 3,930 - ربح غير محقق من استثمارات

 - - - 203 203 - استثمار ربح محقق من

 7,179 - 7,179 609 - 609 إيرادات أخرى

 ( 572,118) (992,6) ( 580,111) (123,673) (504,5) (118,169) مجموع المصاريف التشغيلية األخرى، بالصافي

       

 217,69 (992,6) 24,684 (474,50) (504,5) (970,44) )العجز( / الفائض من عمليات التأمين صافي 

 - 22,216 (216,22) - (970,44) 44,970 فائض عمليات المساهمين )إيضاح هـ(

 17,692 15,224 2,468 (474,50) (474,50) - )الخسارة( / الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

 (768,5) (768,5) - (986,3) (986,3) - الزكاة

 (618,1) (618,1) - (16) (16) - ضريبة الدخل

 10,306 7,838 2,468 (476,54) (476,54) - ( / الدخل للسنة صافي )الخسارة

 
)خسارة( / ربحية السهم )معروضة باللاير السعودي 

 - 90,3 - - (2,72) - للسهم(
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 ()شركة مساهمة سعودية
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2020ديسمبر  31

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

 
 معلومات تكميلية )تتمة( 30

 
  الدخل الشاملقائمة  ج( 
   

 
 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في 

 2020ديسمبر  31

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

         التشغيلية  التدفقات النقدية من األنشطة

صافي )الخسارة( / الدخل للفترة العائد إلى المساهمين قبل 
 الزكاة وضريبة الدخل 

 
- (474,50) (50,474) - 15,224 15,224 

        
 دية:تعديالت لبنود غير نق

 الدخل العائد إلى حملة الوثائق

 

- - - 2,468 - 2,468 

 5,970 5,970 - 7,058 7,058 -  استهالك وإطفاء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

 - (216,22) 22,216 - 44,970 (970,44)  حصة المساهم من فائض عمليات التأمين
 مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة المشكوك في 

تحصيلها والذمم المدينة لمعيدي التأمين واستردادات الخردة 
   التعويضات من أطراف ثالثةو

 

4,996 - 4,996 10,398 - 10,398 

 (384,1) (384,1) - (930,3) (930,3) -  ربح غير محقق من استثمارات

 - - - (203) (203)   استثماراتربح محقق من 

 2,891 - 2,891 3,136 - ,1363  مخصص التزامات منافع الموظفين

 (716,2) (451) (265,2) (1514) (57) (457,1)  إيرادات عموالت على الودائع

  (295,38) (636,2) (931,40) 35,708 (857,2) 32,851 

        التشغيلية:التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

 (350,51) - (350,51) (947,58) - (947,58)  أقساط تأمين مستحقة القبض

 95,871 - 95,871 3,847 - 3,847  مطلوب من معيدي التأمين
 (427,24) - (427,24) (826,43) - (826,43)  حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة

 (236,28) - (236,28) 278,913 - 278,913  مطالبات قائمةحصة معيدي التأمين من 

 4,228 - 4,228 22,226 - 22,226  متكبدة وغير مبلغ عنها حصة معيدي التأمين من مطالبات

 (528,8) - (528,8) (491,6) - (491,6)  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 (072,2) 907 (2,979) (18,499) (942,1) (16,557)  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 ( 704,130) - ( 704,130) 7,280 - 7,280  مبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين
 13,495 763 12,732 4,455 (429) 4,884  مستحقات ومطلوبات أخرى

مطلوب إلى معيدي التأمين والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف 

 ثالثة

 

33,959 - 33,959 28,796 - 28,796 

 69,745 - 69,745 63,048 - 63,048  أقساط تأمين غير مكتسبة
 5,058 - 5,058 (186,1) - (186,1)  ين غير مكتسبةعمولة إعادة تأم

 31,525 - 31,525 (250,268) - (250,268)  مطالبات قائمة

 (688) - (688) (445,25) - (445,25)  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 2,121 - 2,121 (270,2) - (270,2)  احتياطي عجز أقساط التأمين

 (196) - (196) 1,418 - 1,418  فيةاحتياطي مخاطر غير منتهية إضا

 - 20,269 (269,20) - 33,059 (059,33)  مطلوب إلى عمليات المساهمين

 (360) - (360) 209 - 209  مصاريف تعديل الخسارة غير المخصصة

  (542,78) 28,052 (490,50) 18,047 19,082 37,129 

        

 (512,2) - (512,2) (468,2) - (468,2)  الفائض المدفوع إلى حملة الوثائق

 (848,5) (848,5) - (733,6) (733,6) -  االستردادزكاة وضريبة دخل مدفوعة، بالصافي من 

 (347,1) - (347,1) (293,4) - (293,4)  مدفوعات التزامات منافع الموظفين

 27,422 13,234 14,188 (984,63) 21,319 (303,85)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

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

 
 معلومات تكميلية )تتمة( 30

 
 النقديةقائمة التدفقات  د( 

 
  

 
 للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في 

 2020ديسمبر  31

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين المجموع عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

        التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

 (340,4) (340,4) - (8725) (725,8) -  ومعداتإضافات إلى ممتلكات 

 (883,4) (883,4)  (9391) (391,9) -  إضافات إلى موجودات غير ملموسة

 ( 250,242) - ( 250,242) (191,369) - (191,369)  إيداعات في ودائع قصيرة األجل
 - - - 242,250 - 242,250  متحصالت من ودائع قصيرة األجل

 - - - 203 203 -  استثماراتربح محقق من 

 3,077 439 2,638 1,413 57 1,356  إيرادات مستلمة من ودائع قصيرة األجل
 (000,53) (000,53) - (9000) (000,9) -  إضافات إلى استثمارات

 ( 396,301) (61,784) ( 239,612) 25,381 (856,26) 52,237  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

 ( 974,273) (550,48) ( 424,225) (38603) (537,5) (066,33)  لنقد وما يماثلهصافي التغير في ا
 354,707 62,353 292,354 80,733 13,803 66,930  النقد وما يماثله في بداية السنة

 80,733 13,803 66,930 42,130 8,266 33,864  نقد وما يماثله في نهاية السنة

        

        نقدية جدول تكميلي لمعلومات غير

        
خسائر اكتوارية من التزامات المنافع المحددة معدلة مقابل 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 

- 161 161 - 238 238 

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

 
 المخاطرإدارة  31

 
 حوكمة المخاطر

 
جموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة التي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في م

تتوافق مع الخطة االستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من االستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المقدور عليها والمعروفة والتي 
 مولة والسوق.مجلس إدارة الشركة. تتعرض الشركة لمخاطر التأمين وإعادة التأمين واإلطار التنظيمي واالئتمان والسيولة والعمالت األجنبية ومعدل الع

 
 هيكل إدارة المخاطر:

 اسك داخل الشركة من أجل تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر.يتم تأسيس هيكل تنظيمي متم
 

 مجلس اإلدارة:
ـم التوجيه واعتماد االستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهدإن م  اف المحددة للشركة. جلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن محكومية المخاطر حيث يقوم بتقدي

 
 لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية:

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

 
 اإلدارة العليا:

 ية من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقاً من قبل الشركة بشأن قبول المخاطر.اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليوم
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 مساهمة سعودية()شركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2020ديسمبر  31

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

 
 )تتمة( ارة المخاطرإد 31

 
 لجنة إدارة المخاطر:

الشركة وتقدم تقريرها إلى مجلس اإلدارة على أساس دوري. تعمل شكل مجلس إدارة الشركة لجنة إلدارة المخاطر تقوم باإلشراف على عمل إدارة المخاطر في 
 اللجنة وفقا إلطار عمل أنشأه مجلس اإلدارة.

 
خاطر واإلدارة المالية للشركة هو حماية الشركة من األحداث التي تعرقل تحقيق أهداف األداء المالي بشكل مستدام، بما في إن الهدف األساسي من إطار إدارة الم

  استغالل الفرص.ذلك عدم 
 

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

  مخاطر التأمين   31-1
 

عات. ويمكن أن الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين تتمثل في أن المطالبات الفعلية ومدفوعات المنافع أو توقيتها، تختلف عن التوقإن المخاطر 
ن هدف الشركة هو ضمان يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات وجسامة مبالغ المطالبات والمنافع المدفوعة والمستجدات الالحقة لمطالبات طويلة األجل. ولهذا، فإ

 توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات.
 

حفظة كبيرة من عقود التأمين. يتم أيضاً تحسين تنوع المخاطر من خالل اختيار وتنفيذ اإلرشادات يتم تخفيف التعرض للخطر الوارد أعاله من خالل التنويع في م
 طالبات بشكل متقن ومراجعة ربع سنوية لالحتياطيات وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين.الخاصة باستراتيجيات االكتتاب بعناية وإدارة الم

 
كجزء من برنامج التخفيف من المخاطر. يتم إسناد مساهمات إعادة التأمين على أساس نسبي وغير نسبي. إن الغالبية العظمى تبرم الشركة عقود شراء إعادة التأمين 

 يتم على أساس إعادة تأمين الحصة المحددة وذلك للتخفيف من تعرض الشركة الشامل إلى فئات معينة من األعمال. إن إعادة التأمين غيرمن إعادة التأمين النسبي 
دة نسبة إلعاالنسبي هي في األساس إعادة تأمين فائض الخسارة وتهدف إلى التخفيف من صافي تعرض الشركة لخسائر الكوارث. تختلف حدود االستبقاءات بال 

 التأمين فائض الخسارة وفقا لنوع المنتح والمنطقة.
 

تتوافق مع مخصص المطالبات القائمة ووفقا لعقود إعادة التأمين. وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بطريقة 
اشرة تجاه حاملي الوثائق، وبالتالي فإنها تتعرض لمخاطر االئتمان بشأن عمليات إعادة التأمين المسندة إلى تأمين لدى الشركة، فإن هذا ال يعفيها من التزاماتها المب

أمين بحيث ال يستطيع فيه أي من معيدي التأمين من الوفاء بالتزاماته المفترضة بموجب ترتيبات إعادة التأمين. يتم تنويع توزيعات الشركة إلعادة الت الحد الذي ال
  على معيد تأمين واحد وال تعتمد عمليات الشركة بشكل جوهري على أي عقد واحد إلعادة التأمين. تعتمد

 
 المطالباتتكرار وحجم  (أ)

 
ر لجوية وتركيز المخاطمن الممكن أن يتأثر تكرار وحجم المطالبات بالعديد من العوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضانات واالضطرابات البيئية واالقتصادية وا 

ت الشركة بالحد من مخاطرها من خالل وضع حدود وأعمال الشغب المدني وما إلى ذلك. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل التدابير المبينة أعاله. قام
المثال، األعاصير والزالزل  عليا للمطالبات على بعض العقود، وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين من أجل الحد من التعرض ألحداث كارثية )على سبيل

أمين هذه هو الحد من التعرض للكوارث بناءً على رغبة الشركة في تقبل واألضرار الناجمة عن الفيضانات(. إن الغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة الت
من حقوق المساهمين على أساس إجمالي  ٪10د على ما يقرب من المخاطر وفقًا لما تقرره اإلدارة. إن الهدف العام من ذلك حالياً هو الحد من أثر حدث كارثي واح

من حقوق المساهمين. قد  ٪5ة، يقدّر تعويض الطرف المقابل لشركة إعادة تأمين واحدة بما ال يتجاوز على أساس صافي. في حالة حدوث مثل هذه الكارث ٪2و
لى ظروف السوق وعوامل أخرى. يوضح الجدول أدناه تركيز المطالبات القائمة واألقساط غير يقرر مجلس اإلدارة زيادة أو تقليل الحد األقصى المسموح به بناءً ع

 لمئوية( حسب فئة األعمال في تاريخ قائمة المركز المالي:المكتسبة )بالنسبة ا 
 

2021 
إجمالي األقساط غير 

 المكتسبة
صافي أقساط غير 

 مكتسبة
إجمالي المطالبات 

 القائمة
 مةصافي المطالبات القائ

     
 ٪4 ٪5 ٪2 ٪4 البحري

 ٪8 ٪25 ٪3 ٪11 الممتلكات
 ٪83 ٪21 ٪86 ٪48 المركبات
 ٪2 ٪17 ٪2 ٪14 الهندسي

 ٪2 ٪30 ٪2 ٪8 الحوادث والمسؤولية
 - - ٪3 ٪13 الضمان الممتد

 ٪1 ٪2 ٪2 ٪2 التأمين على الحياة

 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 المجموع 
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 مساهمة سعودية( )شركة
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

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

 
 إدارة المخاطر )تتمة( 31

 
 مخاطر التأمين )تتمة( 31-1
 
 )تتمة( المطالباتتكرار وحجم  (أ)

 

2020 
إجمالي األقساط غير 

 المكتسبة
صافي أقساط غير 

 المطالبات القائمة صافي إجمالي المطالبات القائمة مكتسبة
     

 ٪3 ٪1 ٪1 ٪3 البحري
 ٪6 ٪10 ٪2 ٪11 الممتلكات
 ٪82 ٪11 ٪93 ٪57 المركبات
 ٪5 ٪60 ٪1 ٪7 الهندسي

 ٪2 ٪17 ٪1 ٪7 الحوادث والمسؤولية
 - - - ٪12 الضمان الممتد

 ٪2 ٪1 ٪2 ٪3 التأمين على الحياة

 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 المجموع
 
 

 ين تركز مخاطر التأم (ب)
 

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

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

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

 

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

 مصادر التقديرات غير المؤكدة لمدفوعات المطالبات المستقبلية )ج(
 

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

بة وأرقام المطالبات معالجة المطالبات وعوامل تضخم المطال تطور المطالبات السابقة. ويشمل ذلك افتراضات فيما يتعلق بمتوسط تكاليف المطالبات وتكاليف 
قبل، على سبيل المثال: لسنوات الحوادث كل على حدة. وتستخدم األحكام النوعية اإلضافية لتقييم الحد الذي يمكن أن تكون االتجاهات السابقة ال تنطبق في المست

ية: وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة وشروط عام تجاه المطالبات والظروف االقتصادحدث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل السوق مثل السلوك ال 
يعات الحكومية على الوثيقة وإجراءات التعامل مع المطالبات. ويستخدم المزيد من األحكام لتقييم مدى أثر العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشر

بالغ المستحقة لحاملي الوثائق الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين. تستند هذه إلدارة وضع أحكام هامة عند تقدير المالتقديرات. ويتطلب األمر من ا 
ديرات اإلدارة ية عن تقالتقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما كبيرة من األحكام وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعل 

 ستقبلية في المطلوبات المقدرة.مما يؤدي إلى تغيرات م
 

تكاليف النهائية المتوقعة من على وجه الخصوص، يتعين إجراء التقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي وال 
اج تفاصيل تقدير عدم التأكد للمطالبات القائمة )بما فيها المطالبات المتكبدة وغير المبلغ ي تاريخ قائمة المركز المالي. تم إدرالمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها ف

 .2عنها( ضمن اإليضاح رقم 
 

 اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات )د(
 

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

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

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

عنها في الماضي وتفاصيل المبلغ عنها بالفعل للشركة والتي تتوفر فيها معلومات عن حدث المطالبة. وتأخذ عملية التقدير في عين االعتبار نمط المطالبات المبلغ 
 (.1( ))هـ  2فاصيل يرجى الرجوع إلى اإليضاح برامج إعادة التأمين. للمزيد من الت

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

 )شركة مساهمة سعودية(
 لقوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول ا

 2021ديسمبر  31

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

 
 إدارة المخاطر )تتمة( 31

 

 مخاطر التأمين )تتمة( 31-1
 

 )تتمة( اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات )د(
 

تطور المطالبات يمكن استخدامها لعرض تطور المطالبات المستقبلية وبالتالي رة الشركة السابقة في يتمثل االفتراض األساسي الكامن وراء هذه األساليب في أن خب
المطالبات على أساس تكاليف المطالبات النهائية. وعلى هذا النحو، تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة ومتوسط التكلفة لكل مطالبة وأعداد 

ة المتوقعة. يتم تحليل تطور المطالبات التاريخية بشكل أساسي عن طريق سنوات الحوادث، ولكن يمكن أيضًا ت السابقة ونسب الخسارالتطور الملحوظ للسنوا 
عن طريق كل منفصل إما تحليلها حسب المنطقة الجغرافية، باإلضافة إلى خطوط األعمال وأنواع المطالبات الهامة. عادة ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بش

 االسمية لتقديرات تعديل الخسارة أو أن يتم عرضها بشكل منفصل من أجل إظهار تطورها المستقبلي. في معظم الحاالت، ال يتم وضع افتراضات حجزها بالقيمة
الضمنية في  دمة هي تلك االفتراضاتواضحة بخصوص المعدالت المستقبلية لمعدالت التضخم أو الخسارة في المطالبات. وبدالً من ذلك، فإن االفتراضات المستخ

تعامل مع المطالبات( بيانات تطور المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة، وخصائص السياسة وإجراءات ال 
حتملة، مع األخذ في االعتبار جميع حاالت عدم التيقن ة من نطاق النتائج الممن أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تعرض النتيجة المحتمل 

فية غير المنتهية المعنية. تم تحديد مطلوبات األقساط بحيث أن مجموع مخصصات مطلوبات األقساط )احتياطي األقساط غير المكتسبة واحتياطيات المخاطر اإلضا
خدمة المصاريف والمطالبات المستقبلية المتوقعة والمحتمل حدوثها لوثائق التأمين سارية طلوبات( يكون كافياً ل واحتياطي عجز األقساط نتيجة اختبار كفاية الم

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

 تحليل الحساسية
 

ف المدفوعات الفعلية عن تعتقد الشركة أن مطلوبات المطالبات بموجب عقود التأمين القائمة في نهاية السنة كافية. مع ذلك، فإن هذه المبالغ غير مؤكدة وقد تختل 
المالية. تتحسس مطلوبات مطالبات التأمين بافتراضات متعددة. وليس من الممكن تحديد مقدار حساسية بعض المتغيرات القوائم مطلوبات المطالبات الواردة ب

 كالتغيرات في التشريعات وعدم التيقن من التقديرات.
 

 مخاطر إعادة التأمين  )هـ(
 

ة ضمن سياق عملها االعتيادي بإبرام اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة وم الشركللحد من الخسائر المالية التي قد تنتج عن مطالبات التأمين الكبيرة، تق
 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
 جغرافية أو األنشطة أو السمات االقتصادية المشابهة لشركات إعادة التأمين.مناطق ال االئتمان الناشئة في ال 

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

 

( BBBصادر عن وكاالت تصنيف عالمية معترف بها مثل )"ستاندرد آند بورز"( والذي يجب أال يقل عن )ل الحد األدنى من تصنيف ائتماني مقبو -
 أو ما يعادله.

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

 
رات اإلدارية والفنية واألداء التاريخي، حيثما ينطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع قائمة خبإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية للمتانة المالية وال 

، لم يكن 2020و 2021ديسمبر  31المتطلبات المحددة سلفاً من قبل مجلس اإلدارة ولجنة إعادة التأمين قبل الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين. كما في 
 تأمين.ال هناك تركيز كبير على أرصدة إعادة 

 
لبات القائمة المعاد تأمينها اتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق، وبالتالي تبقى الشركة مسؤولة عن الجزء من المطا

  بالقدر الذي لم يوف به معيدي التأمين بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.
 

  سوقالمخاطر  31-2
 

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

 

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

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

 سب نوع األداة والمنطقة الجغرافية.مرجعية للتنويع ح تُحدد الشركة مؤشرات -
 ستثمار(.توجد رقابة صارمة على أنشطة التحوط )على سبيل المثال، يُسمح باستخدام مشتقات األسهم فقط لتسهيل إدارة المحافظ أو للحد من مخاطر اال -

 

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

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

سهم وتحليل األداء المالي والتشغيلي للشركات المستثمر فيها.على أسواق الصكوك واأل
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

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

 
 إدارة المخاطر )تتمة( 31

 
 تمة(مخاطر السوق )ت 31-2

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

 
  مخاطر العملة (أ)

 
اطر متدنية لوقوع المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم االدارة بتقييم ما إذا كان هناك مخمخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة 

دي والدوالر خسائر جوهرية نتيجة تقلبات في اسعار الصرف وبالتالي ال تقوم الشركة بالتحوط ضد تعرضات العمالت األجنبية. لدى الشركة باللاير السعو
 وبما أن اللاير السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي، ال تتعرض الشركة لمخاطر العملة.األمريكي، 

 
 لعمولةمخاطر معدل ا (ب)

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

 
عن التغيرات في أسعار األوراق المالية ولديها ودائع خاضعة لمخاطر أسعار العموالت. تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناجمة تقوم الشركة باالستثمار في 

يرات في أسعار راقبة التغالعموالت مما يؤدي الى تخفيض العائد الكلي على األوراق المالية المرتبطة بعمولة ثابتة. يتم الحد من مخاطر أسعار العمولة من خالل م
 العمولة واالستثمار في أدوات ذات معدل متذبذب.

 
 :2020و 2021ديسمبر  31لمحملة بعموالت، وتواريخ استحقاقها كما في فيما يلي استثمارات الشركة المحملة وغير ا 

 
 

 المجموع  غير محملة بعمولة أكثر من سنة واحدة أقل من سنة واحدة
  

2021 276,869 40,938 115,574 433,381 

2020 332,537 31,436 145,962 509,935 

     
مليون  3,6: 2020مليون لاير سعودي ) 3,2ات الفوائد سوف ينتج عنه زيادة / )نقص( في ربح السنة بمبلغ نقطة أساس في عائد 100إن الزيادة أو النقص بواقع 

 لاير سعودي(.
 

 مخاطر األسعار األخرى (ج)
 

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

 أثر على جميع األدوات المالية المتداولة في السوق.
 

مليون لاير سعودي(، وهي معرضة لمخاطر أسعار السوق نتيجة لعدم التأكد من القيمة المستقبلية  56,0: 2020 سعودي )مليون لاير 58,5تبلغ استثمارات الشركة 
 ا. تقوم الشركة بالحد من طبيعة مخاطر السوق هذه وذلك بتنويع محفظتها االستثمارية والمتابعة الجادة للتطورات في السوق.لألوراق المالية المستثمر فيه

 
  انخفاض في أسعار السوق لالستثمارات على ربح الشركة: ٪10زيادة و ٪10يلي أثر التغير االفتراضي بمقدار  فيما

 ربح الشركةالتأثير على  تغير في القيمة العادلة

 5,851   -+ /  %10   -+ /  2021ديسمبر  31

 5,600   -+ /  ٪10   -+ /  2020ديسمبر  31

 
  

بالتكلفة حيث يتم عكس التغيرات في مليون لاير سعودي( مسجلة  1,9: 2020مليون لاير سعودي ) 1,9ي أسهم غير مدرجة بمبلغ لدى الشركة استثمارات ف
مخاطر أسعار األسهم والتي سوف تنعكس فقط عند بيع االستثمار أو عند انخفاض قيمته مما سيؤدي الى األثر على قائمة الدخل.
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 مساهمة سعودية()شركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

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

 
 إدارة المخاطر )تتمة( 31

 
 مخاطر االئتمان  31-3

 

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

 
 ان لمكونات قائمة المركز المالي:يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتم

 2021 2020 

   موجودات مالية

 80,733 42,130 نقد وما يماثله

 242,250 191,369 ودائع قصيرة األجل
 194,538 249,526 أقساط مدينة، بالصافي

 44,039 39,155 مطلوب من معيدي التأمين، بالصافي

 9,83755 280,924 حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة
 109,064 119,451 وصناديق استثمارية مشتركةاستثمارات، بالصافي من استثمارات حقوق الملكية 

 20,000 20,000 وديعة نظامية

 1,469 1,592 إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

 9,660 48501, ذمم موظفين مدينة وذمم مدينة أخرى

 ,632495 1,261,590 

   
تصنيف الموجودات وفقًا ألفضل تقدير لإلدارة. وتعتبر فئة االستثمار أعلى تصنيف علومات بشأن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان من خالل يقدم الجدول أدناه م

 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  

 مقبولة ستثماريةاال الفئة 2021
متأخرة السداد ولم 

 تنخفض قيمتها
متأخرة السداد 

 المجموع  قيمتهاانخفضت و

      

 42,130 - - - 42,130 نقد وما يماثله

 191,369 - - - 191,369 ودائع قصيرة األجل

 249,526 ,88160 102,468 86,177 - أقساط تأمين مستحقة القبض

 39,155 28,564 4,693 5,898 - التأمينمطلوب من معيدي 

 280,924 - - 280,924 - حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة
 استثمارات، بالصافي من حقوق الملكية وصناديق 

 استثمارية مشتركة  
115,001 4,450 - - 119,451 

 20,000 - - - 20,000 وديعة نظامية

 1,592 - - - 1,592 ستحقة من وديعة نظاميةإيرادات م

 10,485 - - 10,485 - ذمم موظفين مدينة وذمم مدينة أخرى

 954,632 89,445 107,161 387,934 370,092 2021ديسمبر  31

      

   ستثماريةاالغير  الفئة  

 مقبولة ستثماريةالفئة اال 2020
متأخرة السداد ولم 

 تنخفض قيمتها
اد متأخرة السد

 المجموع قيمتها انخفضتو

      

 80,733 - - - 80,733 نقد وما يماثله

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

 194,538 78,638 65,293 50,607 - أقساط تأمين مستحقة القبض

 44,039 27,088 11,741 5,210 - مطلوب من معيدي التأمين

 559,837 - - 559,837 - حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة
استثمارات، بالصافي من حقوق الملكية وصناديق 

 استثمارية مشتركة
105,219 3,845 - - 109,064 

 20,000 - - - 20,000 وديعة نظامية
 1,469 - - - 1,469 إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

 9,660 - - 9,660 - ذمم موظفين مدينة وذمم مدينة أخرى

 1,261,590 105,726 77,034 629,159 449,671 2020ديسمبر  31
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

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

 
 إدارة المخاطر )تتمة( 31

 
 مخاطر االئتمان )تتمة( 31-3

 
 :ديسمبر 31ودة ائتمان االستثمارات كما في ج

 

 2021 2020 

 53,294 63,386 ( فما فوقAتصنيف )
-A 20,370 83419, 

BBB+ 284,507 374,719 
BBB- 1,829 1,824 

 370,092 671449, 

 
 تركيز مخاطر االئتمان 

 
لصناعية على مجموعة من األطراف المقابلة التي يعتبر إجمالي تعرضها لمخاطر االئتمان تتركز مخاطر االئتمان عندما تؤثر التغيرات في العوامل االقتصادية أو ا 

لكة العربية السعودية. تقوم الشركة بتنويع جوهرياً بالنسبة إلجمالي مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة. وتقوم الشركة بتنفيذ جميع أنشطة االكتتاب في المم
صة بها على نحو جوهري، وإبرام معامالت مع أطراف مقابلة جديرة باالئتمان، وبالتالي فإنها تعمل على التخفيف من التركزات الهامة محفظة األدوات المالية الخا

 .6لمخاطر االئتمان. راجع أيضًا اإليضاح رقم 
 

  مخاطر السيولة 31-4
 

لوفاء بالتعهدات وااللتزامات المتعلقة بمطلوباتها المالية. يوجد لدى الشركة نظام طر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبات في توفير األموال الالزمة ل مخا
الشركة بإدارة هذه المخاطر عن طريق أدارة نقد مالئم، حيث يتم مراقبة التحصيالت والمستردات النقدية اليومية مراقبة صارمة ويتم تسويتها بشكل دوري. تقوم 

 طلوبات المالية واالستثمار في موجودات مالية ذات سيولة.الحفاظ على استحقاق الموجودات والم
 

االلتزام بهذه تنص سياسة مخاطر السيولة الخاصة بالشركة على أن يتم تقييم وتحديد أسباب مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة. يتم مراقبة مدى  -
تي يتم التعرض لها. يتم مراقبة السياسة بانتظام للتأكد من صلتها بذلك، كما يتم السياسة، ويتم إبالغ لجنة المخاطر بالشركة بالمخالفات والتعرضات ال 

 مراقبة التغيرات في بيئة المخاطر.
ومحافظ استحقاق الموجودات وذلك لضمان توفر األموال الكافية  تم وضع إرشادات بشأن توزيع الموجودات، وهياكل الحدود الخاصة بالمحفظة، -

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

 
لبات وذلك في حالة زيادة الحوادث عن الخسارة المتعلقة بالكوارث نصوصاً تسمح بالسحب الفوري لألموال من أجل سداد المطا تتضمن عقود إعادة التأمين فائض

 حجم معين.
 

 ديسمبر: 31يلخص الجدول أدناه استحقاق االلتزامات التعاقدية غير المخصومة للشركة والمتعلقة بالمطلوبات المالية كما في 
 

 شهراً 12أكثر من  شهراً 12من  أقل مطلوبات مالية
 

 المجموع 
    

 ,698373 56,000 317,698 مطالبات قائمة
 139,654 - 139,654  ثالثةمطلوب إلى معيدي التأمين والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف 

 29,961 - 29,961 مبالغ مستحقة الدفع لحملة الوثائق
 72,158 12,863 59,295 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 1,592 1,592 - إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

 617,063 0,4557 546,608 2021ديسمبر  31
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  الشركة الوطنية للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 2021ديسمبر  31

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

 
 إدارة المخاطر )تتمة( 31

 
 مخاطر السيولة )تتمة( 31-4

 

 شهرًا  12ر من أكث شهرًا  12أقل من  مطلوبات مالية
 

 المجموع

    
 641,948 375,000 266,948 مطالبات قائمة

 105,695 - 105,695  ثالثةمطلوب إلى معيدي التأمين والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف 
 22,681 - 22,681 مبالغ مستحقة الدفع لحملة الوثائق

 68,699 13,859 54,840 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 1,469 1,469 - مستحقة من وديعة نظامية إيرادات

 840,492 390,328 450,164 2020ديسمبر  31

 
مليون( والتي تشمل مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطي عجز األقساط  119,1: 2020مليون لاير سعودي ) 93,807تبلغ قيمة مطلوبات عقود التأمين 

 شهًرا. 12يل خسارة غير موزعة والتي تستحق بأقل من واحتياطي مخاطر سارية إضافية ومصاريف تعد
استثمارية. يمكن مخاطر السيولة الناتجة عن المطلوبات المالية أعاله، قامت الشركة بالحفاظ على موجودات سائلة تتكون من نقد وما يماثله وأوراق مالية إلدارة 

 بيع هذه الموجودات بسهولة للوفاء بمتطلبات السيولة.
 

 يلي:تتم تسوية الموجودات التي تستحق في أقل من سنة كما  يتوقع ان
د ويتوقع تتضمن استثمارات القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات في صناديق مشتركة وودائع مرابحة ويتم االحتفاظ بها لغرض إدارة النق •

 شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي. 12استحقاقها/ تسويتها خالل 
ـ "نقد وما يماثله" ود • ائع مودعة لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عالي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تمثل ودائع المرابحة المصنفة ك

  تاريخ اإليداع.
 النقد واألرصدة البنكية متاحة عند الطلب. •
أشهر  9إلى  6غضون الممتلكات والحوادث ويتم تحقيقها بشكل عام في  إن حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة تتعلق بشكل رئيسي بقطاع •

 على 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. •
شهًرا وفقًا للجداول الزمنية القانونية للدفع. تتم تسوية وثائق الممتلكات والحوادث  12ل أن تتم تسوية معظم إجمالي المطالبات القائمة خالمن المتوقع  •

 شهًرا من تاريخ استالم تقرير تعديل الخسائر. 12الناجمة عن الطبيعة المتأصلة خال 
تاريخ نهاية السنة باستثناء منافع نهاية  شهًرا من 12لمستحقة والمطلوبات األخرى في غضون من المتوقع أن تتم تسوية المطالبات والمصاريف ا  •

 الخدمة.
 تتم تسوية توزيع الفائض المستحق خالل ستة أشهر من االجتماع العام السنوي حيث يتم اعتماد القوائم المالية. •

 
 المخاطر التشغيلية 31-5

 
موعة متنوعة من القضايا المرتبطة بالعمليات والتقنية والبنية التحتية الداعمة لخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن مجتتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر ا 

ة من عوامل خارجية أخرى غير مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق والسيول وكذلكلعمليات الشركة سواءً داخل الشركة أو خارجها عند مقدمي الخدمات للشركة، 
تنظيمية ومعايير المحاسبة المتعارف عليها من سلوك إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة مثل تلك التي تنشأ من المتطلبات النظامية وال 

 الشركة.
 

 افقة ومراقبة األنشطة ولكنها أيضاً تفرض حدوداً تخضع عمليات الشركة للمتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية. مثل هذه األنظمة ال تحدد فقط المو
قعة عند نشوئها. في معينة مثل كفاية رأس المال لتقليل خطر التخلف عن السداد أو اإلعسار من جانب شركات التأمين ولتمكنهم من استيفاء أي مطلوبات غير متو

 مية.رأي اإلدارة، فإن الشركة قد امتثلت إلى حد كبير لهذه المتطلبات النظا
 

ة وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعتها مع تحقيق أهدافها االستثمارية إن هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلي
اتق مجلس اإلدارة. هذه المسؤولية تشمل الرقابة عن طريق تحقيق عوائد للمستثمرين. تقع مسؤولية األساسية لتطوير وتنفيذ الرقابة على المخاطر التشغيلية على ع

 في المجاالت التالية:
 

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

 )شركة مساهمة سعودية(
 احات حول القوائم المالية )تتمة(إيض
 2021سمبر دي 31

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

 
 ارتباطات ومطلوبات محتملة 32

 مليون لاير سعودي( لمورديها نيابة عن الشركة. 2,24: 2020مليون لاير سعودي ) 2,41أصدرت بنوك الشركة ضمانات دفع بمبلغ  32-1

مليون لاير سعودي(. صدر القرار األولي للجنة الفصل  19: 2020مليون لاير سعودي ) 19رفعها عميل بمبلغ إن الشركة مدعى عليها في قضية  32-2
عات في المخالفات والمنازعات الضريبية االبتدائية لصالح الشركة ورفض الدعوى المرفوعة من قبل المدعي. أصدرت لجنة االستئناف لتسوية مناز

لقرار األولي، وقررت إعادة القضية إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية االبتدائية للنظر فيها مخالفات التأمين حكماً بإلغاء ا و
  ومراجعتها. تعتقد اإلدارة أن القضية ليس لها أسس موضوعية، وبالتالي لم ترصد أي مخصص لها.

 حتملة للزكاة والضريبة.للمطلوبات الم 3-23راجع اإليضاح  32-3

 .مليون لاير سعودي( 3,7: 2020م تخصم الشركة أي خطابات اعتماد صادرة لصالح الشركة من قبل عميل )ل   34-4

 

 مليون لاير سعودي والتي تضمنت مطلوبات ضريبة القيمة 18خالل السنة، أصدرت الهيئة ربوطًا مختلفة لضريبة القيمة المضافة للشركة بحوالي   32-5
مليون لاير سعودي على التوالي فيما يتعلق بإقرارات ضريبة القيمة المضافة المقدمة في  10,1مليون لاير سعودي و 7,9المضافة وغرامات بمبلغ 

لى . تم إصدار الربوط بشكل أساسي بخصوص مبالغ االسترداد التعويضية التي تلقتها الشركة فيما يتعلق بمطالبات التأمين ع2020و 2019و 2018
  ة.السيارات من أطراف خارجي

 
لشركة مع مبالغ أكدت الهيئة أن مبالغ االسترداد هذه متعلقة بتوريدات قدمتها الشركة وبالتالي تخضع لضريبة القيمة المضافة بالمعدل السائد. تعاملت ا 

اضات ضد هذا الربط ال أساس لها وقد رفعت اعتر االسترداد على أنها خارج نطاق أغراض ضريبة القيمة المضافة. تعتقد اإلدارة أن ربوط الهيئة
وهي في انتظار القرار. تعتقد اإلدارة أن الشركة تتمتع بموقف قوي وأن القرار سيكون في صالحها. دفعت الشركة  2021ديسمبر  23إلى الهيئة في 

 كامل المبلغ بما في ذلك الغرامات وااللتزامات لتجنب عقوبات الهيئة.
 

جراءات النظامية في سياق األعمال االعتيادية. في حين أنه من غير الممكن عمليا التنبؤ أو تحديد النتائج ة في قطاع التأمين وتخضع لإلتعمل الشرك 32-6
يكون لها تأثير ية( سالنهائية لجميع اإلجراءات النظامية المعلقة أو المهدد بها، فإن اإلدارة ال تعتقد أن مثل هذه اإلجراءات )بما في ذلك الدعاوى القضائ

 تائجها ومركزها المالي.جوهري على ن
 

 أرقام المقارنة 33

 تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة التالية وتجميعها في قائمة الدخل لتتوافق مع عرض السنة الحالية:
 

 المبلغ المعاد تصنيفها إعادة التصنيف كما أدرجت سابقًا 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
    
 (745,69) (427,24) (318,45) غير مكتسبةغيرات في أقساط تأمين الت

 24,427 24,427 - التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة
 31,525 28,236 3,289 التغيرات في المطالبات القائمة

 (236,28) (236,28) - التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 (688) (228,4) 3,540 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنهاالتغيرات في 

 4,228 4,228 - التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 لم ينتج عن إعادة التصنيف أي أثر إضافي على حقوق الملكية أو الدخل أو مجموع الدخل الشامل للسنة المقارنة.
 

 (19-فيروس كورونا المستجد )كوفيدأثر  34
 

في المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة وما ترتب على ذلك من تعطيل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق  19-استجابة النتشار كوفيد
اقي. على وجه الخصوص، تراقب الشركة عن كثب الزيادة الحالية في الحاالت استبعلى مدار السنتين الماضيين، تواصل اإلدارة تقييم آثاره على عملياتها بشكل 

سارية بما في ذلك إنشاء فرق وعمليات إدارة  2020و 2021أوميكرون. ال تزال اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة خالل سنتي  -بسبب تفشي متحور جديد 
ئها والمجتمع األوسع وكذلك لضمان استمرارية عملياتها. ال تزال تشكل صحة الموظفين منطقة تركيز وعماللألزمات الجارية، لضمان صحة وسالمة موظفيها 

ل لجرعتين على األقل رئيسية مع البرامج التي تُنفذ للمساعدة في زيادة الوعي وتحديد ودعم ومراقبة صحة الموظفين. تلقى معظم موظفي الشركة اللقاح بشكل كام
 .19-ة لتشجيع تلقي الجرعات المعززة بما يتماشى مع المبادرات الحكومية المتعلقة بكوفيدى خطوتعمل اإلدارة عل 

 
 بالشركة.تعتقد إدارة الشركة أن أي إعادة محتملة إلجراءات اإلغالق لن تؤثر جوهريًا على التوقعات والطلب األساسي على منتجات التأمين الخاصة 

 
، بما 2021ديسمبر  31أي تأثير جوهري على النتائج المالية المعلنة للشركة للسنة المنتهية في  19-أنه لم يكن لجائحة كوفيدارة بناءً على هذه العوامل، تعتقد اإلد

 في ذلك األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة.
 

بأي عوامل من المتوقع أن تغير أثر الجائحة على علم تواصل الشركة مراقبة وضع تفشي المتحور الجديد عن كثب، على الرغم من أن اإلدارة حاليًا ليست على 
 أو بعدها. 2022عمليات الشركة خالل سنة 
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