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 حول مراجعة القوائم المالية المستقلين الحسابات مراجعيتقرير 
  المساهمين في الشركة الوطنية للتأمينإلى 

 )تتمة( )شركة مساهمة سعودية(
 

 م2019لسنة ي التقرير السنوي للشركة أخرى واردة فمعلومات 
 
لتقريننر السنننوي الننواردة فنني ا مننن المعلومنناتاألخننرى كننون المعلومننات تت .عننن المعلومننات األخننرى ةمسننؤول الشننركة إدارةإن 

تقرينر  متاحنا  لننا بعند تناريخ التقرينر السننويكنون توقنع أن يوي. المنراجعين وتقرينرخالف القنوائم المالينة  م2019للشركة لسنة 
   .مراجعي الحسابات

 
 . التأكيد بهذا الخصوصشكال شكل من أ أي كما أننا ال ولن نبديخرى، المعلومات األيغطي رأينا حول القوائم المالية  ال
 

، تاحنةعنندما تكنون م ة أعنال المحندداألخنرى تنحصر فني قنراءة المعلومنات ، فإن مسؤوليتنا لقوائم الماليةفيما يتعلق بمراجعتنا ل
أو المعرفنة التني حصنلنا تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالينة  الاألخرى عتبار إن كانت المعلومات للقيام بذلك نأخذ في االو

 عليها من المراجعة او أنها تبدو خاطئة بشكل جوهري. 
 

  .هذا األمرب المسئولين عن الحوكمة إبالهنا فإن  يتعين علي قراءتنا للمعلومات األخرى، وإذا إستنتجنا وجود خطأ جوهري أثناء
 

 القوائم المالية حول  الحوكمةلين عن واإلدارة والمسؤمسؤوليات 
 
المعتمندة فني للمعنايير الدولينة للتقرينر المنالي بشنكل عنادل طبقنا  عنن إعنداد القنوائم المالينة وعرضنها  ةولمسنؤ الشركة إدارةإن 

 ايضنا  عنن نظنام الرقابنة النداخلي ةولومسنؤوالنظام األساسي للشركة،  الشركاتنظام لمتطلبات  طبقا  والمملكة العربية السعودية 
 الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية الناتجة عن إحتيال أو خطأ.

 
 اإلسنتمراريةمبندأ  لنى أسنا العمنل عفني سنتمرار عن تقييم قدرة الشركة على اال ةة مسؤولن اإلدارلية، فإعند إعداد القوائم الما

اإلسنتمرارية المحاسنبي إال اذا كنان مبندأ ية واستخدام أسنا  ستمرارعن األمور المرتبطة باال، قتضى الحالما يحسب، واإلفصا 
  إال القيام بذلك. واقعيو لي  لدى اإلدارة بديل تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أاإلدارة النية في  لدى
 

 التقارير المالية للشركة.  آلية إعدادعن المسؤولون هم  كمةعن الحو المسؤولون
 

 مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية
 

لغن  أو الخطنأ ناتجنة عنن اال اء الجوهرينةخطخالية من األ القوائم المالية ككلة بأن معقول تكمن أهدافنا في الحصول على قناعة
التني ينتم تضنمن أن المراجعنة  ة هني قناعنة عالينة المسنتوى لكنهنا الالمعقولن رأيننا. القناعنةوإصدار تقرير مراجعة يشتمل على 

الجنوهري عنند  منن شنأنها أن تكشنف عنادة الخطنأ المعتمدة في المملكنة العربينة السنعوديةلمراجعة الدولية لمعايير لل وفقا   تنفيذها
أن تنؤثر  –منفنردة أو مجتمعنة  -ن من المتوقع بشنكل معقنول وجود . تعتبر األخطاء التي تنشأ عن غ  أو خطأ جوهرية إذا كا

  على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أسا  هذ  القوائم المالية.
 

بممارسنة قمننا التي تنم إعتمادهنا فني المملكنة العربينة السنعودية، الدولية للمراجعة معايير لل وفقا   التي تمت راجعةممن الوكجزء 
  يضا  بما يلي :أمهني مع المحافظة على الشك المهني طيلة المراجعة. وقمنا  إجتهاد
 
تنفينذ إجنراءات خطنأ، وتصنميم وكاننت ناتجنة عنن غن  أو  ء  سنوا الجوهرينة للقنوائم المالينةاألخطناء مخناطر تحديد وتقينيم  •

كشنف اطر عندم خنإن مرأيننا.  ومالئنم كأسنا  البنداء الحصول على دلينل مراجعنة كناف  ، وإستجابة لهذ  المخاطرمراجعة 
و الغن  قند يننتن عنن تواطنؤ أو تزوينر أتنشأ عن الخطأ حينث أن  قد أكثر من المخاطر التيغ  عن ال خطأ جوهري ناشئ

  حذف متعمد أو تضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.

عة تتناسنب منع الظنروف، ولكنن نظام الرقابة الداخلية المتعلق بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجلفهم  لىإالتوصل  •
 لي  بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة. 

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقنديرات المحاسنبية المالئمنة واإلفصناحات ذات الصنلة التني  •
 نفذتها اإلدارة.
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2019ديسمبر  31كما في 

 ك(   ذل خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 االنشطة الرئيسية سيس وأالتـ  1
 

السجل التجاري بموجب في المملكة العربية السعودية تأسست  )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تأمينالشركة الوطنية لل

قرار وزارة التجارة و و  م(2010مايو  15هـ )الموافق 1431 ةاآلخر جمادى 1خ الصادر بتاري 4030200981رقم 

الشركة هو  لمقرالعنوان المسجل . (م2010ابريل  26)الموافق  1431جمادي األولى  12 ق بتاريخ/158قم الصناعة ر

 عمارة الجفالي ــ طريق المدينة، جدة، المملكة العربية السعودية.
 

 للمرسوم الملكيالتعاوني طبقا  تأمينفي المملكة العربية السعودية بموجب مبادئ ال تأمينمزاولة أعمال الل الشركة مرخص لها

 330( بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم م2009اكتوبر  10هـ )الموافق 1430شوال  21م بتاريخ /53 رقم الكريم

 6( بتاريخ تداولفي سوق األسهم السعودية ) (. تم ادراج الشركةم2009اكتوبر  5هـ )الموافق  1430شوال  16بتاريخ 

 .م2010يونيو 
 
في المملكة العربية  سائدةاألنظمة الولنظام األساسي للشركة لوفقا ب   المرتبطة الخدماتو العام تأمينالأعمال الشركة  زاولت

 السعودية.
 
 س االعداداسأـ  2

 أساس العرض والقياس  )أ(
 

صدارات واإل معاييرال و، دة في المملكة العربية السعوديةالمعتم لتقرير الماليل وفق ا للمعايير الدولية المالية القوائم تم إعداد

 ةالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها مجتمعة باسم "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمداألخرى المعتمدة من 

ير وفق ا للمعاي 2019ديسمبر  31المالية للشركة كما في وللسنة المنتهية في  القوائمتم إعداد . في المملكة العربية السعودية"(

 في المملكة العربية السعودية. ةالمعتمدللتقرير المالي الدولية 
 

توجيهات مؤسسة ل وفقا  ليتم اإلعترا  بها ضمن قائمة الدخل لزكاة وضريبة الدخل ابالمتعلقة  سياستها المحاسبية الشركةعدلت 

م   وبما يتوافقم 2019يوليو  23يخ بتار الصادرة لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية النقد العربي السعودي

 معالجتها، ييرت الشركة ة السعودية. وفق ا لذلكفي المملكة العربي ةمعتمد يكما ه المعايير الدولية إلعداد التقرير المالي

لسياسات ا" (8)معيار المحاسبة الدولي بما يتفق م  بأثر رجعي  لقوائم الماليةتعديل اب وذلكوضريبة الدخل المحاسبية للزكاة 

  "التغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية والمحاسبية 
 
المصنفة بالقيمة ستثمارات إلالتكلفة التاريخية ، باستثناء قياس ا ومبدأستمرارية اإلالمالية على أساس مبدأ  القوائمإعداد  تم

على أساس تصني  متدوال / يير  المركز المالي قائمة عرضيتم ا العادلة.  ةقيمالبوالذي يتم العادلة من خالل قائمة الدخل 

وثائق التأمين اكتتاب  تكالي  نها يير متداولة: ااستثمارات،وم  ذلك ، ف ن األرصدة التالية تصن  بصفة عامة على أ متدوال،

موجودات إن جمي  ال .بات القائمة وااحتياطات الفنيةالمطالاألصول يير الملموسة،  ،الممتلكات والمعدات، المؤجلة

 .ما لم ينص على خال  ذلك ات األخرى ذات طبيعة قصيرة األجلوالمطلوب
 

، ف ن  يتعين على الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات في المملكة العربية السعودية )الالئحة التنفيذية( تأمينوفقا  لمتطلبات نظام ال

الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات  يتم تسجيل ."عمليات المساهمين"و "تأمينعمليات اللكل من "مستقلة 

عرض تم من هذ  القوائم المالية السنوية  28في اإليضا   العائدة بشكل واضح ألي من هذ  العمليات في الحسابات الخاصة.

عمليات النقدية ل التدفقاتالتدفقات النقدية لعمليات التأمين ووقائمة  الدخل الشاملقائمة و وقائمة الدخلالمركز المالي  قائمة

 بشكل منفصل. المساهمين
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

   م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 )تتمة( س االعداداـ أس 2

 

 وظيفية و عملة العرضالعملة ال )ب(

تم تقريب جمي  البيانات المالية وقد  للشركة.الوظيفية  عملةال ايضا   الذي يعتبروالقوائم المالية باللاير السعودي هذ  تم عرض ي

 . لم يذكر خال  ذلكاقرب ال  لاير سعودي ما المعروضة 
 

 السنة المالية )جـ(

 ديسمبر. 31تتب  الشركة السنة المالية التي تنتهي في 
 

 ضات المحاسبية الهامةاألحكام و التقديرات و االفتراد/ 

استخدام بعض التقديرات و األحكام التي تؤثر على مبال  الموجودات و المطلوبات المصر  عنها، يتطلب إعداد القوائم المالية 

المصاري  المصر     اإليرادات وكما في تاريخ القوائم المالية، و مبال الطارئةو اإلفصا  عن الموجودات و المطلوبات 

من أن هذ  التقديرات و األحكام مبنية على أفضل معلومات لدى إدارة الشركة  ريمبال. و ة التقرير الماليسن عنها خالل

 قد تختل  عن تلك التقديرات. الفعليةباألحداث و الظرو  الحالية، إا أن النتائ  
 

ر بااعتماد على الخبرة التاريخية و عوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث يتم تقييم التقديرات و ااحكام بشكل مستم

 معقولة بموجب الظرو .  أنها المستقبلية التي يعتقد
 

   تقديرات الجوهرية المستخدمة في إعداد القوائم المالية:لاألحكام وافيما يلي 
 
 عقود التأمين عن المطالبات الناتجة منالناشئ  هائيااللتزام المطلق الن (1)

عدم ل مصادر ةأهم تقدير محاسبي  للشركة. هناك عدهو عقود التأمين  بموجبعن المطالبات  النات اللتزام النهائي لتقدير إن ال

 لسنةا نهاية في راتيدتق عمل ميتالمطالبات. لتلك الشركة  دفع ست الذي في تقدير االتزام النهائي لزم إعتبارهاد و التي يالتأك

 ريدتق ميت. يير المبل  عنها دةلمتکبا تالباطللم قعةولمتا لنهائيةا  للتکاليو بل  عنهالما تالباطللم قعةولمتا لنهائيةا للتکلفة ةلماليا

في نهاية كل  .کةرلشا لیإ لمبلغةا يةردلفا تللحاا تلتقييماا نتائ  دامباستخ سددة لما رييالمبل  عنها و تالباطلما إلتزامات

 إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من مالءمتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص. ، يتم تقريرسنة 

 قائمةللمطالبات التي من المتوق  أن يتم اإلباله عنها بعد تاريخ  يير المبل  عنها هو تقديرتكبدة لمطالبات المامخصص  يعتبر

اإلدارة في  قبلثل تتمان األسلوب الفني المتب  من المركز المالي.  قائمةل تاريخ قبعلي   لمؤمنادث االحبشأن ز المالي ، المرك

 عند التنبوءالمطالبات السابقة تتمثل في اتباع نفس طرق سداد  ات يير المبل  عنهاالمطالبات المبل  عنها والمطالب تقدير تكلفة

جموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة ن موااكتواريالخبراء المطالبات المستقبلية. يستخدم بطرق سداد 

. كما استخدم الخبير ااكتواري نه  التجزئة مخصصاتسارة المتوقعة لتحديد هذ  البورنهوتير فيريوسون وطريقة معدل الخ

فتراضات تستند هذ  األساليب إلى عدد من اا لقطاع التأمين الطبي.بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة 

 الصريحة أو الضمنية المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات.

 

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية (2)

دون  لةدلعاا تهاقيم في لصوامتأو  رکبي ضنخفاا كناه ونيک مادعن لماليةا وداتجولما تقوم الشركة بتحديد اإلنخفاض في قيمة
شهرا  أو أكثر طويلة األجل  12 التي تتأل  من الحكم. تعتبر مدة السنة جلهام أو طويل األال اإلنخفاضيد يتطلب تحد. تکلفتها

لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم ، تقوم الشركة بتقييم من  فقا  و ا  األصلية هام تكلفة٪ من ال30ويعتبر اانخفاض بنسبة 
لسهم ، والصحة المالية للشركة المستثمر فيها ، وأداء الصناعة والقطاع ، بين عوامل أخرى ، التقلبات العادية في سعر ا

 .ةوالتغيرات في التقنية ، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلي

 

 

 ــ12ــ 

 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال بال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر )جمي  الم
 
 )تتمة( س االعداداـ أس 2
 

 األحكام و التقديرات و االفتراضات المحاسبية الهامة)تتمة(
  
 في قيمة الذمم المدينة االنخفاض (3)

ة لن تتمكن من تحصيل قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركفي يتم تكوين مخصص انخفاض 
 في نيدلما لخديأن  لحتما، وا نيدللم لهامةا لماليةا تباولصعا رتعتبللمدينين.  طبقا للشروط التعاقديةجمي  المبال  المستحقة 

 .قيمتها تنخفضا دق ينةدلما ممذلأن ا علی راتشؤم دادلسا في رلتأخأو ا دادلسا نعز لعج، وا يةلمالا الهيكلة دةعاأو إ سإلفالا
 
 مالية ال لألدوات العادلة القيمة (4)

المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. السوق  أسعارلالستثمارات المتاحة للبي  على تستند القيم العادلة 
و دام العمولة لبنود ذات شروط يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استنادا  إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخ

 مخاطر مماثلة.ل خصائص
. متقيي أساليب دامباستخ، جةدرم رسعاا التي اتتوفر لهاأو  طنش وقس التي ايوجد لها لماليةا دواتلأل لةدلعاا لقيمةا ديدتح ميت
 دامألدوات المالية المماثلة أو باستخفيما يتعلق با للمالحظةالقابلة المعلومات  في هذ  الحاات ، يتم تقدير القيمة العادلة منو

عند و .لمناسبةا تضاراافتا ها بناء علىريدتقيتم ، يير متوفرة  ةظللمالح لقابلةا وقلساتكون معلومات عندما النماذج. و
افراد بل ومراجعتها بشكل سنوي من قتقييمها القيم العادلة ، يتم التقييم )على سبيل المثال ، النماذج( لتحديد  أساليبم استخدا

من أن المخرجات  للتحقق تعديلها. يتم اعتماد جمي  النماذج قبل استخدامها ، ويتم الذين قاموا بتعيينهممستقلين عن و مؤهلين 
،  كلذ م تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة. إلى الحد العملي ، تستخدم النماذج البيانات القابلة للمالحظة فقط ؛ و

قبل  تقديرات من تاطتباراوا تلتقلبا( واللمقابا طرلخوا لخاصةا نائتماا طرمخا) نائتماا طرمخا لمث تمجاا بلطتت
 .دارةإلا
 
 السياسات المحاسبية الهامة  ـ3
 

عداد إتباعها في إإعداد القوائم المالية م  تلك التي تم  المستخدمة في المحاسبية والتقديرات واإلفتراضات تتوافق السياسات

 :ب ستثناء مايلي م2019ديسمبر  31للشركة للسنة المنتهية في  السنوية م الماليةالقوائ
 

الجديدة والمعدلة والمطبقة من  لتقرير الماليالمعايير الدولية ل تفاسيروتفسيرات لجنة الجديدة المعايير الدولية للتقرير المالي 

 قبل الشركة
 
 :مجلس معايير المحاسبة الدولية ات للمعايير التالية القائمة الصادرة عنوالتفسيرات والتنقيح الشركة التعديالت طبقت  3-1

 

 الوصف المعيار

 المعالجات الخاصة بضريبة الدخلالتيقن من عدم   23تفسير لجنة التفاسير 

 طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاري  المشتركة الحصص 28معيار المحاسبة الدولي 
 و خفض مدة الخطط وتصنيفها تعديالت 19ي معيار المحاسبة الدول

  11 و 3 تقرير الماليلل الدولي معيارال
  23 و 12معيار المحاسبة الدولي و 

 -م2015على المعايير الدولية للتقرير المالي دورة التحسينات السنوية 
 م 2017

 
 

 على هذ  القوائم المالية. جوهريإن تطبيق المعايير والتفسيرات المعدلة الجديدة لن يكون ل  أي تأثير 

 

 

 

 

 
 ــ13ــ

 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3

 الصادرة التالية :كة المعايير الجديدة الشر طبقت 3-2
 

 عقود اإليجار"" - (16المعيار الدولي للتقرير المالي )

محل التوجهات الحالية المتعلقة "عقود اإليجار" ، حيث يحل المعيار  16 شركة المعيار الدولي للتقرير الماليال طبقت
للتقرير  ةالدولي ريياالمعلتفسير لجنة تفاسير إليجار" ، و"عقود ا 17دولي المحاسبي المعيار  بعقود اإليجار والتي تشمل

( الصادر عن اللجنة الدائمة لتفسير 15لتفسير )وتيب ما يحتوي على عقد إيجار" ، تحديد ما إذا كان تر "للمعيار المالي
يم تقي "ريياعم( الصادرعن اللجنة الدائمة لتفسير ال27لتفسير )احوافز" وال - تشغيلياليجار اإلعقود  "رييامعال

 الشكل القانوني لعقد اإليجار ".التي تأخذ  المعامالتجوهر
للفترات السنوية التي تبدأ في أو يبدأ سريان المعيار ، و م2016في يناير  (16) لتقرير الماليلتم إصدار المعيار الدولي 

ار وقياسها وعرضها عقود اإليجمبادئ ااعترا  ب (16)يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي . م2019يناير  1بعد 
 نموذج المركز المالي على أساس منفرد ، ويتطلب من المستأجرين حساب جمي  عقود اإليجار بموجبواإلفصا  عنها
ئين ألسس . يتضمن المعيار إعفا(17)الدولي  ةمحاسبة عقود اإليجار التمويلي بموجب معيار المحاسببنفس طريقة 

إيجار األصول "منخفضة القيمة" )مثل الحواسب الشخصية( وعقود اإليجار قصيرة األجل عقود  -ااعترا  للمستأجرين 
اإليجار دفعات االتزام بدف  بمستأجر اليعتر  ي تاريخ بدء عقد اإليجار ، شهرا أو أقل(. ف 12)أي عقود اإليجار لمدة 

. يتعين على (إستعمال األصلالتأجير )حق ألساسي خالل مدة )أي التزام اإليجار( وأصل يمثل الحق في استخدام األصل ا
على  اإليجار ومصرو  ااستهالكالعموات الخاصة على التزامات  رين ااعترا  بشكل منفصل بمصرو المستأج

 .إستعمال األصلحق 
 

لدى  لة األجلطوي ايجارعقود  وجودلعدم على هذ  القوائم المالية ( 16)يوجد ثأثير لمعيار التقرير المالي الدولي  حاليا  ا
 .الشركة

  

 الزكاة وضريبة الدخل
 

مؤسسة النقد  عن صادرة تعليماتألحدث كنتيجة  القوائم المالية تغيير أساس إعداد فقد تم، 2 اإليضا في  مذكوركما هو 
التغيرات في حقوق  قائمةالزكاة وضريبة الدخل في  عرضسابقا ، تم م. 2019يوليو  23العربي السعودي بتاريخ 

 وفقا  . م2017أبريل  11 الصادر بتاريخ  381000074519 كية وفقا  لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقمالمل
، يتم ااعترا  بالزكاة وضريبة م2019يوليو  23حدث تعليمات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ أل

( 3 اإليضا ة الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي )انظر التغير في محاسببمعالجة الشركة  قامتالدخل.  قائمةالدخل في 
. نت  عن هذا التغيير انخفاض في الدخل حول القوائم المالية (3) اإليضا عن آثار التغيير أعال  في  اإلفصا ويتم 

ثير على مليون لاير سعودي. لم يكن لهذا التغيير أي تأ 6.8بمبل   م2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةالمسجل للشركة 
 .م2018 مبرديس 31التدفقات النقدية للفترة المنتهية في  قائمة

 
  م2018ديسمبر  31المنتهية  للسنة

    
 
 
 

 األثر على القوائم المالية  الحساب

االرصدة كما تم 
التقرير عنها كما في 
و للسنة المنتهية في 

 أثر التعديل م 2018ديسمبر  31

االرصدة كما تم التقرير 
ا في و للسنة عنها كم

 31المنتهية في 
 م2018ديسمبر 

 (4,853) (4,853) - قائمة الدخل  زكاة
 (2,020) (2,020) - قائمة الدخل  ضريبة الدخل

 13,560 (6,873) 20,433 قائمة الدخل  صافي دخل السنة
)باللاير للسنة بحية السهمر

 قائمة الدخل           (للسهم السعودي
 

1.02 
 
(0,34) 

 
0.68 

     
قائمة التغيرات في حقوق  زكاة

 المساهمين 
 
(4,853) 

 
4,853 

 
- 

قائمة التغيرات في حقوق  مصرو  ضريبة دخل
 - 2,020 (2,020) المساهمين 

قائمة قائمة الدخل الشامل و للسنة مجموع الدخل الشامل
 12,196 (6,873) 19,069 التغيرات في حقوق المساهمين 

 ــ14ــ   



 

 

 الوطنية للتامين  الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3

 : )تتمة( الصادرة التاليةالشركة المعايير الجديدة  طبقت 3-2
 

 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل
 

وبالتالي لم ، الماليةعلى هذ  القوائم  جوهريلن يكون ل  أي تأثير ضريبة المؤجلة المتعلقة بالالسياسة المحاسبية إن تطبيق 

السياسات المحاسبية والتغيرات في " (8). كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي تعديل أرصدة الفترة السابقة تمي

لتوضيح أثر  المركز المالي قائمةفي  م2018يناير  1في  المعدلة ، لم يتم عرض األرصدة"واألخطاءالمحاسبية لتقديرات ا

 .م2017ديسمبر  31المتعلقة بالسنة المنتهية في تعديل األرصدة ة لم يؤد إلى ألن التغيير في السياسة المحاسبي التعديل
 

 ضريبة الدخل:

هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاض  للضريبة  يبة الدخل المدفوعة مقدما  للفترةضر ضريبة الدخل أو مصرو 

بالتغييرات في األصول  معدلةة من كل هيئة من الهيئات الضريبية الاء  على معدل ضريبة الدخل المطبقللفترة الحالية ، بن

 مستخدمة.الة يير ضريبالمؤقتة وخسائر الفروق الإلى  تعودالضريبية المؤجلة التي  و اإللتزامات
 

رير في نهاية فترة إعداد التق الصادرةأو  سائدةالضرائب ال أنظمةضريبة الدخل الحالية على أساس  مصرو  يتم احتساب

دخال  خاضع ا للضريبة. تقوم اإلدارة  وتولدفي البلدان التي تعمل فيها الشركة والشركات التابعة لها وشركاتها الزميلة 

الضريبي  نظامالتي يخض  فيها ال جوانبرات الضريبية فيما يتعلق بالالمتخذة في اإلقرا األوضاعييم بشكل دوري بتق

 ات الضريبية.هيئلل سدادها، على أساس المبال  المتوق  الحاجة، حسب وتقوم الشركة بقيد مخصصاتالمطبق للتفسير. 
 

في الفترة التي يتم اإلنتهاء فيها من الربط. إن مصرو   يتم تسجيل التعديالت الناشئة من الربوط النهائية لضريبة الدخل

ضريبة الدخل او ضريبة الدخل المدفوعة مقدما  للفترة هي الضريبة المستحقة الدف  عن الدخل الخاض  للضريبة للفترة 

عائدة الحالية بناء  على معدل ضريبة الدخل المعدل حسب التغيرات في اإلصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة ال

 للفروقات المؤقتة وخسائر الضريبة يير المستخدمة.

 

 ضريبة الدخل معالجةن بشأن قيتعدم الالصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية بخصوص  (23)تفسير ال
 

يقين يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة وي المعالجات الضريبية على عدم التفسير محاسبة ضرائب الدخل عندما تنط يعال 

، (12)ن نطاق معيار المحاسبة الدولي . ا تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة ع"ضرائب الدخل" (12)دولي ال

المرتبطة بالمعامالت الضريبية يير المؤكدة.  و الجزاءات عفاءاتحديد المتطلبات المتعلقة باإلوا تشمل على وج  الت

 التفسير بالتحديد ما يلي: يتناول
 

 .نظر في المعالجات الضريبية يير المؤكدة بشكل منفصلت لشركةت اما إذا كان• 

 .الضريبية الهيئاتفحص المعالجات الضريبية من قبل فيما يتعلق ب الشركةضعها تاافتراضات التي • 

ضريبية يير واألسس الضريبية والخسائر ال من قبل الشركة د الربح الخاض  للضريبة )الخسارة الضريبية(يتحدية كيف• 

 .الضريبية يير المستخدمة ومعدات الضريبة عفاءاتمستخدمة واإلال

 حاات.لتغييرات في الحقائق والل المنشأة ةنظر يةكيف• 
 

ما إذا كان ينبغي النظر في كل معاملة ضريبية يير مؤكدة بشكل منفصل أو م  واحد أو أكثر من المعالجات  تحدد الشركة

 اع النه  الذي يتوق  بشكل أفضل حل حالة عدم اليقين.الضريبية يير المؤكدة األخرى. يجب اتب
 

 ضريبة الدخل. معالجاتن بشأن يقتفي تحديد أوج  عدم ال ا  جوهريا  حكم بتطبيق الشركةتقوم 

 ــ15ــ  
 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال لمبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر )جمي  ا
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3

 : )تتمة( الصادرة التاليةالشركة المعايير الجديدة  طبقت 3-2
 
 )تتمة( ضريبة الدخل معالجةن بشأن قيتعدم الالصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية بخصوص  (23)تفسير ال
 

إذا كانت لديها أي أوضاع ضريبية يير مؤكدة. قررت الشركة ، بناء  على دراسة الشركة  حددت، فسيرالت تطبيقعند 

الضريبية.  الهيئات، أن  من المحتمل أن يتم قبول المعالجات الضريبية الخاصة بها من قبل الضريبي الخاصة بها األلتزام

 ة.المالية للشرك القوائملم يكن للتفسير تأثير على 
 

 ضريبة الدخل المؤجلة:
 

الناشئة بين القيم الدفترية لألصول  ات المؤقتةعلى الفروقضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االتزام  معالجةيتم 

مبل  الضريبة المؤجلة على  يعتمدة. يأليراض الضريبلأليراض التقارير المالية والمبال  المستخدمة  واإللتزامات

باستخدام معدات الضريبة المطبقة أو المطبقة  واإللتزاماتلتحقيق أو تسوية القيم الدفترية لألصول  الطريقة المتوقعة

بشكل جوهري في تاريخ التقرير. يتم ااعترا  بأصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون في  من المحتمل توفر 

. يتم تخفيض أصل الضريبة المؤجلة إلى عفاءات الضريبيةاإلاستخدام  إمكانيةو األربا  الخاضعة للضريبة في المستقبل

 الحد الذي لم يعد من المحتمل في  تحقيق المزايا الضريبية ذات الصلة.
 

األصول  لمقاصة بموجب القانون يجب تطبيق يكون هناك حق  موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما مقاصةيتم 

و  األصول مقاصة. يتم ة المؤجلة بالسلطة الضريبيةتتعلق أرصدة الضريب وعندماالضريبية الحالية  و اإللتزامات

صافي وتعتزم إما التسوية على أساس  بموجب القانونللمنشأة حق قابل للتنفيذ  عندما يكونالحالية  الضريبية اإللتزامات

 وتسوية االتزامات في وقت واحد. قيمت  أو تحقيق األصل
 

الربح أو الخسارة ، باستثناء ما يتعلق منها بالبنود المعتر  بها في الدخل في ة والمؤجلة يتم ااعترا  بالضريبة الحالي

 .ا  الضريبة أيضب اإلعترا في هذ  الحالة ، يتم و الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية. 

 

 الصادرة ولكن يير سارية المفعول بعد المعايير  3-3

تتضمن القائمة أدنا  قائمة  .صدار القوائم الماليةإالمفعول حتى تاريخ  ساريةم تصبح فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها ل

تعتزم الشركة تطبيق هذ  المعايير عندما  .بالمعايير والتفسيرات الصادرة التي تتوق  الشركة بشكل معقول تطبيقها في المستقبل

 .تصبح سارية المفعول

 الوصف المعيار/ التفسير

ر من ايتاريخ سريان المع
الفترات التي تبدأ في أو 
 بعد التواريخ التالية: 

 يضا  ادنا انظر اإل  اادوات المالية 9لتقرير المالي ل لدوليا معيارال

 م2020يناير  1 تعري  األعمال 3لتقرير المالي ل لدوليا معيارالعلى  تتعديال

 م2020يناير  1 ريةالمعلومات الجوه تعري  8 و 1معيار المحاسبة الدولي تعديل على 

 م2022يناير  1  تأمينعقود ال 17 لتقرير الماليل لدوليا معيارال
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 (   ذلك خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3
 
 )تتمة(الصادرة ولكن يير سارية المفعول بعد المعايير  3-3
 

 األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

. يتناول المعيار الجديد البنود التالية 39معيار المحاسبة الدولي  ليحل محل م2014يوليو  24هذا المعيار في  صدر

 :المتعلقة باألدوات المالية
 

   س:أ( التصنيف والقيا
 

طريقة واحدة لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة  9 يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي

ألصل المالي بالتكلفة ا العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس

 :االمطفأة إذ
  

  تعاقدية وحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تم ااحتفاظ باألصل في نموذج أعمال هدف  اا. 1
 

المبل  نقدية تمثل مدفوعات تدفقات  لحصول علىالى ا الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة . تؤدي2

 .القائمعلى المبل  األصلي والفائدة األصلي 

 

يتم إعادة تدوير األربا  أو الخسائر المحققة من لة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم قياس األصل المالي بالقيمة العاد

 :استيفاء الشرطين التاليين البي  ، في حال خالل الربح أو الخسارة عند

 

  و تعاقدية وللبي نقدية ات من أجل تحصيل تدفقات الموجودااحتفاظ باألصل في نموذج أعمال هدف  ااحتفاظ ب. 1

 .القائموالفائدة على المبل  األصلي المبل  األصلي نقدية تمثل مدفوعات التدفقات لل الشروط التعاقدية. 2

 

لك ، عند إلى ذ يتم قياس األصول التي ا تفي بأي من هذ  الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة

من سارة إذا كان استخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ للشركة، يمكن ااعترا  المبدئي

 .ةيالمحاسبالمعالجة عدم تطابق  جوهريبشكل شأن  استبعاد أو تقليص 

 

يرات التغي لعرض ا رجعة في  اختيارا إجراء أيض   للشركة، يمكن لكية يير المحتفظ بها للمتاجرةبالنسبة ألدوات حقوق الم

، ويتم ااعترا  ي ذلك المكاسب والخسائر المحققة()بما فخرفي الدخل الشامل اآلفي القيمة العادلة لألدوات الالحقة 

 .قائمة الدخلبتوزيعات األربا  في 

 

، ف ن مقدار التغير ادلة من خالل الربح أو الخسارةلع، بالنسبة لاللتزامات المالية التي تم تحديدها بالقيمة الى ذلكباإلضافة إ

عترا  ب  في في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يعزى إلى التغييرات في مخاطر اائتمان لتلك االتزامات يتم اا

خل الشامل تثار التغييرات في مخاطر اائتمان الخاصة باالتزام في الدب يؤدي ااعترا الدخل الشامل اآلخر، ما لم 

 .قائمة الدخلعدم تطابق المحاسبة في  اتساعأو الى إحداث اآلخر 

 

 

 

 ــ17ــ   

 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 لسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ا  ـ3

 )تتمة(الصادرة ولكن يير سارية المفعول بعد المعايير  3-3
 

 )تتمة( األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 في القيمة: اإلنخفاضب( 
 

، مقارنة بخسائر اائتمان خسائر اائتمان المتوقعة 9 رير الماليار الدولي للتقيعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعي

، 9 المعيار الدولي للتقرير المالي نموذج. لم يعد من الضروري ، بموجب 39المتكبدة بموجب المعيار المحاسبي الدولي 

ا بحساب الخسائر اائتمانية  الشركةبدا  من ذلك ، تقوم و  حدوث حدث ائتماني قبل ااعترا  بخسائر اائتمان. دائم 

تقرير كل تاريخ رات في تلك الخسائر اائتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبل  خسائر اائتمان المتوقعة في المتوقعة والتغي

 .لتعكس التغيرات في مخاطر اائتمان منذ ااعترا  األولي
 

 محاسبه التحوط: ج( 

التحوط بشكل أقرب م   ( متطلبات جديد  لمحاسبة التحوط كي تتماشى محاسبة9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

إدارة المخاطر. تعمل المتطلبات على تأسيس منه  يقوم بشكل أكبر على مبادئ النموذج العام لمحاسب  التحوط. تنطبق 

التعديالت على كامل محاسبة التحوط م  استثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة ) التي يشار اليها  بـ 

ة العادلة" (. فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة، قد تستمر المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط "التحوطات الكلية للقيم

(. ثم استخدام هذا ااستثناء بشكل كبير نظرا مجلس معايير المحاسبة الدولي يعال  39حاليا في معيار المحاسبة الدولي )

 حاليا محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.
 

 سريان تاريخ ال

( "عقود 4م. إا أن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )2018يناير  1( 9كان تاريخ سريان المعيار الدولي )

( "عقود 4( "األدوات المالية" م  المعيار الدولي للتقرير المالي ) 9التامين" :تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

( القائم للسما  للمنشتت  ب صدار عقود 4م، والتعديالت على المعيار المالي )2016بتمبر س 12التامين" التي صدرت في 

( 9( للتخفي  من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )4التامين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )

امين" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز ( "عقود الت17قبل ان يدخل المعيار الدولي للتقرير المالي الجديد )

 التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما: 
 

 ( حتى 9تطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي ) -1
 

 تاريخ سريان المعيار التأمين الجديد أو  (أ
 

هذا التاريخ. يقتر  مجلس المعاير المحاسبية م او بعد 2021يناير  1ب( فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في 

( والمعيار الدولي للتقريرالمالي 17الدولي تمديد ااعفاء المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي )

م. هناك حاجة ألفصاحات اضافي  تتعلق 2022يناير  1( إلى 4( في المعيار الدولي للتقرير المالي )9)

ية خالل فتر  التأجيل. ان هذا الخيار متا  فقط للمنشتت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتامين بالموجودات المال

 او( سابقا. 9ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 

 

 ــ18ــ   

 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3

 )تتمة(الصادرة ولكن يير سارية المفعول بعد المعايير  3-3

 
 )تتمة( األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 )تتمة(تاريخ السريان 

 

(، بالنسبة للموجودات المالية المصنفة، لكن استبعاد تأثيرات بعض الفروقات 9ر الدولي للتقرير المالي )تطبيق المعيا -2

المحاسبية التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التامين الجديد من الربح او الخسارة. خالل الفترة األولية توجد حاجة 

 إلفصاحات إضافية.

  

( مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن 1م على: )2017يناير  1بداية قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في 

( ) بما في ذلك عناصر الودائ  او المشتقات الضمنية التي اترتبط 4العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )

رن  مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ( مقا2بعقود التأمين ( م  مجموع القيمة الدفترية لجمي  مطلوباتها، و )

ترتبط بالتامين م  مجموع القيمة الدفترية لجمي  مطلوباتها. استنادآ إلى هذ  التقييمات استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهل  

خول معيار عقود ( حتى تاريخ د9لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

التامين الجديد حيز التنفيذ. ان اافصاحات المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ضمن 

 القوائم المالية للشركة. 

  

 تقييم االثر
 

 لاير سعودي مليون 670بمبل  مالية وأصول متعلقة بالتأمين  إصول، تمتلك الشركة إجمالي  2019ديسمبر  31كما في 

، على مليون لاير سعودي( 367م : 2018مليون لاير سعودي ) 717و مبل   مليون لاير سعودي( 551م: 2018)

التوالي. حالي ا ، تتكون األصول المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة من النقد وما في حكم  وبعض الذمم المدينة األخرى 

من  المصنفة بالقيمة العادلة استثمارات  سعودي(. بلغت امليون لاير 551: 2018مليون لاير سعودي ) 670التي تبل  

التعرض لمخاطر تفصيل تم  مليون لاير سعودي(. 105: 2018مليون لاير سعودي ) 110 مبل الدخل  قائمةخالل 

لموجودات المالية إن ا. 6و 5يضاحين لهذ  األصول المالية في اإلاائتمان وتركيز مخاطر اائتمان وجودة اائتمان 

. يعتمد ما سبق على تقييم التأثير عالي م2018و  م2019ديسمبر  31مخاطر ائتمانية منخفضة كما في ل تتعرضللشركة 

ت وقد يخض  للتغييرا ا  ولي إلى المعلومات المتاحة حالي. يستند هذا التقييم األ9 ار التقرير المالي الدولييالمستوى لمع

. متاحة للشركةالداعمة المعقولة واإلضافية المعلومات ال تحليالت أولل نتيجة في المستقبل فاصيلمزيد من التالناشئة عن 

وم   ،9 معيار الدولي للتقرير الماليبشكل عام ، تتوق  الشركة بعض التأثير في تطبيق متطلبات انخفاض القيمة في ال

 بصورة معقولة آثار تطبيق هذا المعيار الجديدن تقدير في الوقت الحالي ، ا يمك. جوهري، ا يتوق  أن يكون تأثير ذلك

 .ألن الشركة لم تقم بعد ب جراء مراجعة مفصلة

 

 

 

 

 

 ــ19ــ   

 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال م يذكر )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما ل
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3
 )تتمة(الصادرة ولكن يير سارية المفعول بعد المعايير  3-3

 عقود التأمين - 17 المعيار الدولي للتقرير المالي
 

 نظرة عامة:

ا  عن عقود التأمين، م ويحدد المعيار مبادئ ااعترا  والقياس والعرض واافص2017مايو  18صدر هذ  المعيار في 

 ( "عقود التامين". 4ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي )

يطبق المعيار الجديد على عقود التامين الصادرة وعلى جمي  عقود إعادة التامين وعقود اإلستثمار م  مزايا المشاركة 

 : عن عقود التأمينر أيضت فصل العناصر التالية ااختيارية بشرط أن المنشأة تقوم أيضت ب صدار عقود تأمين. يتطلب المعيا
 

 المشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض معايير محددة،(  1

 عناصر ااستثمار المميزة، و  (2

 بالتأمين.  قأي وعد لتحويل بضائ  محددة او خدمات ا تتعل(  3
 

معيار الدولي ( وال9الدولي للتقرير المالي )يجب احتساب هذ  العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة )المعيار 

 (. 15للتقرير المالي )
 

 القياس : 

( الذي يسمح للمؤمن عليهم ااستمرار في استخدام السياسات 4وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

( نماذج القياس المختلفة 17ي للتقرير المالي )م. يقدم المعيار الدول2015المحاسبية أليراض القياس القائمة قبل شهر يناير 

 التالية: 
 

 األساسية التالية :  الركائز( طريقة القياس العام تستند الى 1
 
 تحقيق التدفقات الي تتكون من  (أ

 
 احتمالي  التقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية،   •

 المخاطر المالية المرتبطة بهذ  التدفقات النقدية المستقبلية و التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )أي الخصم( و  •

 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر يير المالية.   •
  

هام  الخدمات التعاقدية: يمثل هام  الخدمات التعاقدية الربح يير المحقق لمجموع  عقود التأمين،  ويتم إدراج   (ب

ل. ايمكن ان يكون هام  الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في المستقب

ويتم تسجيل صافي المبل  بالسالب استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة عند بداية العقد في الربح او الخسارة مباشر . 

مين من اجل اعاد  احتساب في نهاية كل فتر  تقرير مالي احق يتم اعاد  قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التا

 المجموع: 
 

التزام التغطية المتبقي الذي يكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهام  الخدمات التعاقدية  •

 لمجموع  عقود التامين في ذلك التاريخ. 

دمات سابق  تم توزيعها على عقود التامين في التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياس  كتدفقات نقدي  محقق  تتعلق بخ •

 ذلك التاريخ. 
 
تم تعديل هام  الخدمات التعاقدية احقا بحسب التغيرات في التدفقات النقدية الذي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ا يمكن ان ي

دمات التعاقدية المتبقي في الربح يكون بالسالب، وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية األكبر من هام  الخ

أوالخسارة. تضا  الفائدة على هام  الخدمات التعاقدية بمعدات ثابتة عند ااعترا  ااولي بالعقد )معدل الخصم المستخدم 

لربح أو في بداية العقد لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية (. إضافة الى ذلك، سيتم تحويل هام  التعاقدات النقدية إلى ا

الخسارة استنادا الى وحدات التغطية التي تعكس كمي  المناف  المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في مجموعة عقود 

 التامين. 
 ــ20ــ   



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر )جمي  
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3

 )تتمة(الصادرة ولكن يير سارية المفعول بعد المعايير  3-3

 )تتمة( عقود التأمين - 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
 
 :طريقه الرسوم المتغيرة( 2

ي طريق  الزامي  لقياس العقود بمزايا مشارك  مباشر  ) يشار اليها أيضا ب عقود المشاركة هطريقة الرسوم المتغيرة 

المباشرة(. يتم عمل هذا التقييم لمعرفة ما اذا كان العقد يحقق هذ  المعايير في بداية العقد وا يتم إعادة تقييمها احقا 

 ف  الى التعديل ضمن النموذج العام.بالنسبة لهذ  العقود يتم تعديل هام  الخدمات التعاقدية اضا

  

 التغيرات في حصة المنشاة من القيمة العادلة للبنود األساسية  (1

 التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال والمخاطر المالية التي اتتعلق بالبنود األساسية  (2

 

ية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم من اجل قياس التزام التغط بطريقة توزيع األقساط المبسطةإضافة الى ذلك، يسمح 

قياسا ايختل  بشكل جوهري عن النموذج العام أو ان فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التامين لمد  سن  واحد  أو 

ية المكتسبة اقل. وبهذ  الطريقة يتم موائمة التزام التغطية المتبقي م  القسط المستلم عند ااعترا  ااولي ناقصا التدفقات النقد

من التامين. يظل النموذج العام قابال للتطبيق من اجل قياس المطالبات المتكبدة. اا ان  يتوجب على المنشاة تعديل التدفقات 

 النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية في حال ان التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها / استالمها خالل

 ن  واحد  او اقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها. س

 

 :تاريخ السريان 
  

( خالل شهر 17اصدر مجلس معاير المحاسبة الدولي تعديالت مسود  حول مخاطر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

ة الدولي م  تداول المسائل التي م، واستلم مالحظات من مستفيدين متعددين. يقوم حاليا مجلس معاير المحاسب2019يونيو 

(، سيقوم مجلس 17طرحها العديد من المستفيدين. وفيما يتعلق باي تعديالت مقترح  علي المعيار الدولي للتقرير المالي )

يذ ( حيز التنف17معايير المحاسبة الدولي ب جراءات  العادية لتأسيس المعيار. أن تاريخ دخول المعيار الدولي للتقرير المالي )

م. 2021يناير  1( حاليا هو 4( في المعيار الدولي للتقرير المالي )9وتأجيل ااعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي )

( حيز التنفيذ على فترات 17وبموجب المسودة الحالية للمخاطر من المقتر  تعديل تاريخ دخول المعيار الدولي للتقرير المال)

يناير  1م او بعد هذا التاريخ. ان هذا التأجيل لمد  سن  واحد  مقارن  م  التاريخ السابق 2022يناير  1دأ التقرير المالي التي تب

من العقود م   ت( "اإليرادا15م. يسمح بالتطبيق المبكر في حال تطبيق كل من المعيار الدولي للتقرير المالي )2021

 ات المالية" تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ دخول  حيز التنفيذ. ( "األدو9العمالء" والمعيار الدولي للتقرير المالي )

 التحول 

يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي. اا ان  في حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين يير مجد، يجيب على  

 العادلة.  المنشأة عندئذ اختيار إما طريق  التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريق  القيمة

 

 العرض واالفصاح

  .م  تعديالت على العرض واإلفصا  تتوق  الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير السياسات المحاسبية لعقود التأمين
 
 

 

 

 ــ21ــ   

 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3

 )تتمة(الصادرة ولكن يير سارية المفعول بعد المعايير  3-3

 )تتمة( عقود التأمين - 17 المعيار الدولي للتقرير المالي

 

 تأثيرال

للسنة  المالية القوائم اصدار هذ تاريخ  كما في .17 لتقرير الماليلار الدولي يالمعوتنفيذ ق تقوم الشركة حالي ا بتقييم تأثير تطبي

و  الرئيسية  مجاات و للفروقات، لم يتم تقييم األثر المالي لتبني المعيار بالكامل من قبل الشركة. أجرت الشركة تحليل الحالية

 هي كما يلي:

 

 ملخص التأثير مجال التأثير

 لم يتم تقييم  بالكامل من قبل الشركة. المالي تأثيرال

تعتقد الشركة أن تأثير البيانات ليس من المرجح أن يكون  تأثير البيانات

ا ألن نسبة كبيرة من أعمال الشركة ستكون مؤهلة  كبير 

 ط التأمين.اقسأ طريقة توزي للقياس بموجب 

الشركة في الوقت  تقوم، ماتالمعلوبأنظمة تقنية فيما يتعلق  المعلومات تقنيةأنظمة 

لتوفير  موردي األنظمةقائمة مختصرة ل ب عداد الحاضر 

 الدولي اريلمعلالدعم الفني الالزم لضمان التنفيذ الفعال 

وذلك لحسابات ا دليل حاليا  يتم مراجعة. 17 لتقرير الماليل

متطلبات المعيار الدولي  تتوافق م دخال تعديالت إلغرض 

 يتطلب العمل تطويرباإلضافة إلى ذلك ،  ،17للتقرير المالي 

 .جديدة فصاحات إ

ا يتوق  حدوث وللتقييم،  آلية اآلجراءاتتأثير ض  يخ آلية اآلجراءاتتأثير 

، إذا حولت الشركة . وم  ذلكاآلليةفي  جوهريةتغييرات 

 آلية اآلجراءاتتأثير  ، ف ناعمال طويلة األجلتركيزها إلى 

ا.  سيكون كبير 

ترتيبات إعادة التأمين الخاصة يجري حاليا  إختبار على  التأمينإعادة على ترتيبات  التأثير

القياس  طريقةلتحديد  النسبيةبالشركة بموجب المعاهدات 

 .ةالمناسب

تعمل الشركة على تعيين مستشارين خارجيين لتعديل  ةيالرقاب و األنظمةالتأثير على السياسات 

 معيارالتوافق م  متطلبات لية لتالرقابة الحا ةنظمأالسياسات و

 .17لتقرير المالي الدولي ل

ولديهم فهم شامل  ركة إلى تعيين موظفين مؤهلينتحتاج الش الموارد البشرية

 .17 تقرير الماليلل ار الدولييللمع

 

 

 .اشرافيةلجنة  عمل مالئم و فريق بدأت الشركة بعملية التنفيذ وأنشأت 

 

 

 ــ22ــ



 

 

 تامين الشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3

 
 :لية عداد هذ  القوائم الماإفي فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة 

 
 عقود التأمينأ(

 المؤمنبموجبها يقبل  التيتلك العقود بأنها عقود التأمين تعر  . مخاطر التأمينتقوم بتحويل  التي عقود التأمينتصدر الشركة 

ا كان هناك حدث مستقبلي إذ التأمين وثيقةعلى تعويض حامل  الموافقةذلك بو ،التأمين وثيقةخاطر تأمين هامة من حامل م

الكبيرة مخاطر التأمين د يتحدتقوم الشركة بعامة ،  وكقاعدة .التأمين وثيقةعلى حامل  بشكل سلبييؤثر  مؤكد يير محدد

المستحقة إذا لم يحدث  المناف ٪ على األقل عن 10 عن يزيد علي  مؤمنالدث حالعند وقوع  مناف دف   ك حتمالية وجوب لديها،

 الحدث المؤمن.
 

البحرية  ويض أصحاب العقود عن الضرر والمسؤولية الناشئة عن فقدان أو تل  القط تم تصميم التأمين البحري لتع

. بالنسبة للتأمين البحري تعتبر المخاطر الرئيسية هي شحناتإلى خسارة كلية أو جزئية لل دىيؤوالحوادث في البحر مما 

 .شحناتإلى خسارة كلية أو جزئية لل خسارة أو تل  القط  البحرية والحوادث التي تؤدي
 

يهد  التأمين على الممتلكات بصفة رئيسية إلى تعويض عمالء الشركة مقابل ااضرار التي تتعرض لها ممتلكاتهم أو مقابل 

قيمة الممتلكات المفقودة. إن العمالء الذين يقومون بأنشطة تجارية في مبانيهم ب مكانهم أيضا تلقي تعويضات عن خسائر 

درة على استخدام الممتلكات المؤمنة في أنشطة عملهم )تغطية انقطاع العمل( و بالنسبة لعقود مكاسبهم التي تنت  عن عدم الق

 ااعمال وحدوث سرقات. وتوق حرائق  نشوبالتأمين على الممتلكات ف ن المخاطر الرئيسية هي 

 

لقاء االتزام تجا  الجهات  اتهم أومركبد عن األضرار التي تتعرض لها على السيارات إلى تعويض حملة العقو تأمينيهد  ال

ريق أو السرقة التي تتعرض لها األخرى الناشئ عن الحوادث. يستطي  حملة العقود أيضا الحصول على تعويض عن الح

الغير. أيضا تقوم الشركة  ضدتأمين هم. تلزم كافة المركبات في المملكة العربية السعودية أن يكون لها بحد أدنى تغطية تاكبرم

و  عاصيراألص  والسيارات هذ  تغطي التلفيات الناتجة عن العوا تأمينن وثائق إشامل على السيارات.  تأمينئق ب صدار وثا

 الحوادث الشخصية.الفيضانات والحرائق و السرقة و
 

العمل و  سفريات تأمينو جمي  مخاطر األنشطة تأمينو اتاامان ضمان تأمينو على النقود تأمينالحوادث ال تأمينيشمل 

تعويض العمال/أصحاب العمل، و والمنت   تجا  المعارض. و يوفر االتزام: االتزام العام تجا  طر  ثالث و االتزام أمينت

 التي تنشأ عن ااهمال اثناء العمل.علي   القانوني المؤمن لتزامتغطية التعويضات المهنية لحماية اإل
 

مخاطر المقاولين" بحيث يقدم تغطية اثناء تشييد و انشاء مباني أو "كافة  تأمينالهندسة نوعين رئيسين: أ(  تأمينيغطي 

الجسور و أعمال الصر  وانشاءات هندسية مدنية مثل المنازل و المتاجر و مجموعة الشقق و مباني المصان  و الطرق 

اآلات مثل محطات  وكافة مخاطر التشييد بحيث يقدم تغطية اثناء تشييد أو تركيب المصن   تأمينالصحي و الخزانات. ب( 

الطاقة، مصان  تكرير الزيت و أعمال كيميائية و أعمال اسمنتية و هياكل معدنية أو أي مصن  م  اآلات. ايضا يشمل الخط 

 الهندسي تأمين ضد تعطل اآلات و تأمين على المعدات االكترونية.

 

جمي  األعطال الكهربائية والميكانيكية التي تحدث  يبدأ تأمين الضمان الممتد عندما ينتهي ضمان الشركة المصنعة و يغطي

 للسيارات، وفقا لما يغطي  الضمان األصلي للشركة المصنعة.
 

التأمين على الحياة هو وثيقة تعمل على دف  مبل  مالي محدد مسبقا يسمى "مبل  التأمين" عند وفاة المؤمن علي ، وهو يغطي 

 ء مدة الوثيقة ا يسمح باسترجاع أو إعادة هذا المبل .المؤمن علية لفترة من الزمن. و عند انتها
 
 

 

 ــ23ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 مة )تتمة(السياسات المحاسبية الها  ـ3

 )تتمة( عقود التأمينأ(

يتم تحميل مصاري  تسوية المطالبات و الخسائر على الدخل عند تكبدها و ذلك بناء على االتزامات التقديرية للتعويضات 

المدينة لحاملي العقود أو الغير من قبل حاملي العقود. و هذ  تتضمن تكالي  تسوية المطالبات المباشرة و يير المباشرة و 

تخصم الشركة  عدم ااباله عنها إلى الشركة. ا نشأ عن أحداث طرأت حتى تاريخ قائمة المركز المالي حتى في حالةت

تقييمات الحاات  مدخالت باستخدام المسددةللمطالبات يير  يتم تقدير االتزامات. مطلوباتها مقابل مطالبات يير مدفوعة

ااحصائية للمطالبات المتكبدة و لم يتم ااباله عنها و تقدير التكلفة النهائية  الفردية المبل  عنها إلى الشركة و التحاليل

 المتوقعة للمطالبات ااكثر تعقيدا و التي قد تكون متأثرة بعوامل خارجية مثل قرارات المحاكم.
 

 إثبات اإليراداتب( 

 تاألقساط و العموا اتإثبات إيراد

التأمين باستثناء  وثيقةالقسط الثابت على مدار سنة تغطية طريقة  الدخل على أساست في قائمة األقساط والعموا إثباتيتم 

( والشحن البحري. يتم احتساب األقساط يير المكتسبة بطريقة القسط الثابت األعمال الهندسيةو طويلة األجل )البناء  الوثائق

 التأمين باستثناء: وثيقةعلى تغطية 
 

 .من التأمين على الشحن البحري ةمكتسبيير تعتبر  المالي ي تاريخ التقريراألشهر الثالثة األخيرة فأقساط  •

ساب ، يتم تح. وفقا لهذا اإلةواحدتتجاوز سنة لمخاطر التي ، وذلك لمواجهة ا "ةالهندس"لفئة  ا  مسبق المحدد سابتحاأل •

 ؛ وينتغطية وثيقة التأمنهاية  فيتزداد تدريجيا  ثمالسنة األولى  خاللأقساط أقل إحتساب 

 

في ويتم ترحيل التغير  .بالفترة السارية من التغطية التأمينية بة المتعلقةتمن األقساط المكت ا  جزءالمكتسبة تمثل األقساط يير 

 .طرلخا فترة دىم علی راداتباإلي را اعتا في  ميتالترتيب الذي  سنففي  لخدلا قائمة لیإ لمکتسبةا ريي األقساط صمخص
 

وديعة هي موجودات والمركز المالي.  قائمةمباشرة من خالل  هامةة التأمين التي ا تنقل مخاطر تأمين يتم احتساب عقود إعاد

أو اتعاب يجب او مطلوبات مالية يتم إثباتها بناء  على الثمن المدفوع أو المستلم ناقصا  أي أقساط تأمين محددة بوضو  

 .إستبقاؤها من قبل المؤمن علي 
 

 إيرادات العمولة
 
 .من أصل المبل  القائم ومعدل العمولة السائدة عائد الفعليساس الأ العمولة علىاحتساب إيرادات  يتم
 

 المطالباتجـ( 
 

تتكون المطالبات من المبال  المستحقة الدف  الى حملة وثائق التأمين واألطرا  الثالثة ومصاري  تعديل الخسارة ذات الصلة 

 األخرى.بعد إستبعاد قيمة الخردة والمستردات 
 

على التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة يير المسددة بتاريخ المركز المالي، وكذلك تكالي  معالجة القائمة تشتمل المطالبات 

المطالبات، و النقص في القيمة المتوقعة للخردة و ااستردادات األخرى، سواء تم أو لم يتم التبلي  عنها من قبل المؤمنين. يتم 

صات للمطالبات المبل  عنها و يير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حد . تكوين مخص

كما يتم تكوين مخصص، وفقا لتقديرات اإلدارة و خبرة الشركة السابقة، مقابل تكلفة سداد المطالبات المتكبدة يير المبل  عنها، 

 لقيمة المتوقعة للخردة و ااستردادات األخرى كما في تاريخ قائمة المركز المالي. بما في ذلك تكالي  معالجة المطالبات و ا

 

باإلضافة  يتم إدراج المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، و يتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة.

سنة ل خالت لمطالبااجمي   سداديتم أن ة حيث يتوق  لمدفوعايير ت لمطالباابخصم إلتزاماتها عن لشركة م اا تقوالى ذلك ، 

 لمالي.ا كزلمرا قائمة يخرمن تاة حدوا

 ــ24ــ   



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

   ذلك(  خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3

 الخردة وتعويضات االحاللد( 

الخردة(.  على سبيل المثالممتلكات مقتنا  لتسديد مطالبة )ة عادة( أو ل)معط مركباتللشركة ببي   تسمح بعض عقود التأمين

 احالل(.ا على سبيل المثالالثة لدف  بعض أو كل التكالي  )كما يحق للشركة متابعة أطرا  ث
 

المخصص عبارة عن  لتزامات التأمين بخصوص المطالبات.تدرج تقديرات مستردات المعطوبات كمخصص في قياس ا

 .األصلسترداد  بشكل معقول من بي  المبل  الذي يمكن ا
 

تقييم المخصص عبارة عن ال .أيضا تعتبر تعويضات اإلحالل بمثابة مخصص في قياس التزامات التأمين بخصوص المطالبات

 الطر  الثالث. تجا تعادت  بشكل معقول من التصر  للمبل  الذي يمكن اس

 

 تأمينإعادة العقود هـ( 
 
إن العقود التي تبرمها .  إعادة تأمين فائض الخسارة اختيارية و إعادة تأمين اتفاقيات و عقود بموجبتم ت إعادة التأمين 

تعويض الشركة عن الخسائر في عقود أو عقود أخرى تصدرها الشركة  الشركة م  شركات إعادة التأمين التي يتم بموجبها

)ب( تصن  كعقود إعادة تأمين معلقة. يتم تصني  العقود التي ا  3يضا  اإلوالتي تلبي متطلبات تصني  عقود التأمين في 

كز المالي الذي يمثل المر قائمة. يتم تسجيل أصل أو التزام في مالية موجوداتتفي بمتطلبات التصني  هذ  على أنها 

المدفوعات المستحقة من معيدي التأمين ، وحصة الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين واألقساط المستحقة لمعيدي 

 ميتالتأمين. يتم تقدير المبال  المستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق م  التزام المطالبة المرتبط باألطرا  المؤمن عليهم. 

 لیإ دلعقا لنق ميت مادعنأو  صالحيتها تنتهيأو  يةدلتعاقا وقلحقا تنتهي مادعن نلتأميا دةعاإ تباولطمأو  وداتجوم دعاستبا

 .رخطر  آ
 
في  ضنخفاا وجود علی رشؤم يبرز مادعن ا  رارتکاكثر  ونح علیأو  مالي ريرتق لک يخرتا في لقيمةا ضنخفاا فحص ميت

 لقائمةا لمبال ا ردتست ا دق کةرلشأن ا علی عيوضوم لليد ودجو دعن لقيمةا في ضنخفاإلا دثيح. لماليةا لسنةا لخال لقيمةا

. قةوثوم ورةبص نلتأميا دةعاإ کةرش نم کةرلشا ستستلمها لتيا لمبال ا علی التأثير سقيا نيمک مادعنو دلعقا روطش بجوبم

 )م(.3 يضا  اا التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى د منيتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها. لمزي
 

 أقساط التأمينوثائق التأمين. يتم إثبات  امليالشركة من التزاماتها تجا  ح ا تعفي المسندة ترتيبات إعادة التأمين إن

عماا  مباشرة عتبر أيمصروفات بنفس الطريقة كما لو كان إعادة التأمين والمطالبات على إعادة التأمين المفترض ك يرادات و

 ألعمال إعادة التأمين. نت ، م  األخذ بعين ااعتبار تصني  الم
 

 مؤجلةالتأمين الثائق تكاليف اقتناء وو( 

 لشروط عقود التأمين  ا  قها وفالتأمين وتجديد عقودخرى المتعلقة مباشرة بشراء األالعموات والتكالي   وإطفاءيتم تأجيل 

خرى كمصروفات عند تكبدها. يتم تسجيل األ لشراءعترا  بجمي  تكالي  ااألاط المكتسبة. يتم قساألبها ، على يرار  ةتعلقالم

 الدخل. قائمة" في اء وثائقطفاء في "تكالي  اقتناإل
 

المتوقعة استنفاذ المناف  ااقتصادية المستقبلية التي تضمنها ذلك  ةيتم حساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوق  أو الطريق

 اإلطفاء، و يتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية. ةصل و ذلك بتعديل فتراأل
 

ر، و ذلك عند وجود مرة واحدة أو أكث ماليتقرير كل القيمة، و ذلك في تاريخ نخفاض في اا حول مدىيتم إجراء فحص 

الدفترية، يتم إثبات خسارة  قيمد عن الانخفاض. و في الحاات التي تقل فيها المبال  القابلة لالستردا دليل على حدوث

كفاية المطلوبات ل فحص. كما تؤخذ تكالي  اقتناء و ثائق التأمين المؤجلة بعين ااعتبار عند إجراء الدخلاانخفاض في قائمة 

 .ماليتقرير كل فترة  في
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3

 كفاية المطلوبات فحصز( 

اء وثائق للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم تكالي  اقتن فحصبتاريخ كل قائمة مركز مالي يتم إجراء 

ية ، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدالفحوصاتالتأمين المؤجلة ذات العالقة. و إلجراء هذ  

. يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرة على قائمة و مصاري  اإلدارة و معالجة المطالباتالمستقبلية المتعاقد عليها، 

 .وباتكفاية المطل فحوصاتسائر الناجمة عن تكوين مخصص للخدخل بال
 

 مدينة الذمم الحـ( 
 

مخصص ألي مبال   ا  عقود التأمين ، ناقص من اإلستالم المستحقةالمكتتبة  أقساط التأمينعلى إجمالي  المدينةيتم إثبات األقساط 

حقاقها ويتم قياسها عند ااعترا  المبدئي يير قابلة للتحصيل. يتم إثبات أرصدة إعادة التأمين وأقساط إعادة التأمين عند است

 رتشي مادعنو لقيمةا ضنخفاا ديدلتح للذمم المدينة يةرفتدلا لقيمةا جعةرام ميتبالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق. 

 نهاأ علی مةلقيا في ضانخفاا رةخسا لتسجي ميت،  ردادلالست قابلة ونتک ا دق يةرفتدلا لقيمةأن ا لیإ ظرو لأو ا داثألحا

 متتحک ا مادعن ينةدلما دةصرألا دستبعاا ميت .لخدلا قائمة في" تحصيلها في وكلمشکا ونيدلا قيمة في ضنخفاا صمخص"

 جمي  تحويل أو قلمستحا دصيرلا بي  دعن دةعا ونيک ذيلا رألم، وهو ادصيرلا هانميتكون  لتيا يةدلتعاقا وقلحقا في کةرلشا

ضمن نطاق  6 و 5 ينيضاحاإلالذمم المدينة المفصح عنها في . لمستق ثثالطر   لیإ دصيرالب لمتعلقةا يةدلنقا تفقادلتا

 "عقود التأمين". 4 المعيار الدولي للتقرير المالي

 

 االستثماراتط( 

 

 متاحة للبيعإستثمارات 
 

تاجرة أو محتفظ بها حتى للم كمحتفظ بها مصنفةيير مشتقة  موجودات مالية يير بأنهاالموجودات المالية المتاحة للبي   تعر 

ستثمارات اإلهذ   تقيد الخسارة.بح أو الر اللتصنيفها بالقيمة العادلة من خ يتم وامدينة ، وذمم قروض و ستحقاق أإلاتاريخ 

ار ويتم قياسها ستثماإل شراء بتكلفةمباشرة  تعلقالمعاملة التي ت لفةتك شامال  مبدئي ا بالتكلفة ، وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع 

 قائمة في آلخرا لشاملا لدخلا ضمن راتاستثماا  لهذ لةدلعاا لقيمةا في المتراكمة اتلتغيرا رجتدبالقيمة العادلة.  بعد ذلك

المحققة  (الخسائر) /األربا يتم تسجيل ". للبي  لمتاحةا راتاستثماا - لةدلعاا لقيمةا في لتغيرا صافي" بند تحت لشاملا لدخلا

 المحققة من استثمارات متاحة للبي ". (الخسارة)"الربح /بمسمى الدخل  قائمة  ااستثمارات في من بي  هذ
 

 قائمةالمتاحة للبي  في المتعلقة باإلستثمارات العمالت األجنبية العمولة وأربا  / خسائر  وإيراداتربا  األتوزيعات  تسجيليتم 

  ستثمار.اإلجزء من صافي دخل / خسارة مين كلمساهلعمليات االدخل الشامل  قائمةالدخل أو 
 

 كمصاري  ملالدخل الشا قائمةفي   ات المتاحة للبيستثمارإلفي القيمة العادلة ل دائم أو جوهري أي انخفاض تعديل وتسجيليتم 

 انخفاض في القيمة.

 

 عمولةب المرتبطة للبنود يتم تقدير القيمة .و القيمة العادلة المقدرةأ أسعار األسهم المتداولة الىلالستثمارات  تستند القيم العادلة

 .شابهةذات الشروط والمخاطر الملبنود لعلى أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة 
 

و في حال مماثل، ألقيمة السوقية استثمار بالرجوع إلى ا العادلة د القيمةيتحديتم ، درجةاستثمارات ااسهم يير الم بالنسبة

 النماذج تلك. يتم أخذ مدخالت متنوعة تقييم ساليبأمن خالل  اهتحديد يتم،  لنشطةا اقألسوا من لةدلعاا لقيما يرتعذر تقد

 .من خالل التقدير تحديد القيمة العادلةيتم  ، في حال تعذر ذلكحيثما أمكن ، و المعتمدةسواق األمن  الحسابية
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 الشركة الوطنية للتامين 

 دية()شركة مساهمة سعو

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3
 )تتمة( االستثماراتط( 

 
 )تتمة( متاحة للبيعإستثمارات 

 
 إعادة التصنيف:

ا تزال مناسبة. عندما  صيرة المتاحة للبي  على المدى القالمالي موجوداتهاا كانت القدرة والنية لبي  تقوم الشركة بتقييم ما إذ

تكون الشركة يير قادرة ، في ظرو  نادرة ، على تداول هذ  الموجودات المالية بسبب األسواق يير النشطة ، يجوز للشركة 

ارة لديها القدرة والنية على ااحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أن تعيد تصني  هذ  الموجودات المالية إذا كانت اإلد

عندما يستوفي األصل المالي تعري   ستحقاق. إن إعادة التصني  إلى قروض وذمم مدينة مسمو  ب أو حتى تاريخ اا

ل المنظور أو حتى تاريخ القروض والذمم المدينة واإلدارة لديها النية والقدرة على ااحتفاظ بهذ  األصول في المستقب

القدرة  الشركةإا عندما يكون لدى  إستثمارات محتفظ بها الى تاريخ اإلستحقاقااستحقاق. ا يُسمح ب عادة التصني  إلى 

والنية على ااحتفاظ باألصل المالي حتى ااستحقاق. بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من الفئة المتاحة للبي  ، ف ن 

قيمة العادلة في تاريخ إعادة التصني  تصبح التكلفة المطفأة الجديدة وأي أربا  أو خسائر سابقة على ذلك األصل تم إثباتها ال

كما يتم إطفاء أي في حقوق الملكية يتم إطفاءها للربح أو الخسارة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 

صل باستخدام معدل الفائدة الفعلي. إذا تم تحديد أللستحقاق على مدى العمر المتبقي إلاأة الجديدة ومبل  التكلفة المطففرق بين 

 .الدخل قائمةفي  الملكيةانخفاض قيمة األصل بعد ذلك ، يتم إعادة تصني  المبل  المسجل في حقوق 
 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلإستثمارات مصنفة 

إستثمارات مصنفة بالقيمة  ـک دارةإلا لقب نم تعيينها متأو  رةلمتاجا مقتناة لغرض تکانإذا  لفئةهذ  ا في ترااستثماا  ُصنت

لغرض البي  أو  أساسييتم شراء ااستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل  ليوألا را اعتا دعن العادلة من خالل قائمة الدخل

. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لةالمركز المالي بالقيمة العاد ئمةقاإعادة الشراء على المدى القصير ويتم تسجيلها في 

 الدخل. قائمةفي 
 

، إذا ئيدلمبا را اعتا دعن،  دارةإلا لقب نم ك ستثمار مصن  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل راستثماا تصني  نيمک

 وقس يير المتداولة في لملکيةا وقحق إستثمارات ادوات ءستثنابا (39) ليدولا لمحاسبةا رمعيا في الموضحة رلمعاييا أستوفى

 .ةوقثوم ورةبص لةدلعاا قيمتها سقيا نيمک ا لتيوا ةطنش
 

يتم و .مبدئيا بالقيمة العادلةالمالي  في قائمة المركزالمسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم إثباتها  اإلستثمارات

ا يتم إضافة تكالي  المعامالت ، إن وجدت ، في قائمة الدخل في السنة التي تنشأ فيها.  مة العادلةفي القي بالتغيرات األعترا 

. تظهر إيرادات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المصنفة ستثماراتاإلإلى قياس القيمة العادلة عند ااعترا  األولي ب

 إيراداتتاجرة أو لماإيرادات ضمن  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الفوائد وإيرادات التوزيعات على الموجودات المالية

 .من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلةإستثمارات من 
 
 إعادة التصنيف: 

األدوات  عد ااعترا  األولي ، باستثناءبالمسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل تم إعادة تصني  اإلستثمارات يا 

متاجرة على سبيل لل)يمكن إعادة تصنيفها و لدخلبالقيمة العادلة من خالل قائمة استثمارات المصنفة لإل ة يير المشتقةالمالي

 ( إذا لم تعد محتفظ بها لغرض بيعها أو إعادة شراؤها على المدى القريب ، ويتم استيفاء الشروط التالية:المثال

 

على أن  محتفظ ب  للمتاجرة عند ااعترا    إذا لم يتم تصنيفوينة ، مدمم ذتعري  قروض واألصل المالي  استوفىإذا  •

في المستقبل المنظور أو  المالي باألصلالنية والقدرة على ااحتفاظ  الشركةاألولي ، فيمكن إعادة تصنيف  إذا كان لدى 

 .تاريخ اإلستحقاقحتى 

 في طفق المتاجرة فئة نم ف تصني دةعاإ نمکفي،  ينةدم ممذو روضق  يرتع لي قد استوفىلماااألصل  يكن ملإذا  •

 "درةنا ظرو "

 ــ27ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  ـ3

 إثبات األدوات المالية ي( إلغاء

تكون منها و يتم ذلك عادة تيطرة على الحقوق التعاقدية التي عن ممارسة الس الشركة توق إثبات أي أداة مالية عند  لغاءيتم ا

والمزايا بشكل و عند إنتقال كافة المخاطر أ مستقلطر  ثالث عند بيعها، أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى 

 جوهري.
 

 المقاصةك( 

والمطلوبات المالية و يدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ نظاما لمقاصة  المالية تتم مقاصة الموجودات

ن د المطلوبات في آاالصافي أو تسييل الموجودات و سدتسويتها على أساس لو عندما يكون لدى الشركة نية  المدرجةالمبال  

إا إذا كان ذلك مطلوبا  أو مسموحا  ب  بموجب المعايير  الدخل الشاملواحد. ا تتم مقاصة اايرادات و المصاري  في قائمة 

 المحاسبية أو تفسيراتها.

 

 المتاجرةالمحاسبة بتاريخ ل( 

)أي التاريخ الذي  المتاجرةبتاريخ  يتم إثبات أو إلغاء قيد كافة العمليات ااعتيادية المتعلقة بشراء و بي  الموجودات المالية

تلتزم في  الشركة بشراء أو بي  الموجودات(. العمليات ااعتيادية المتعلقة بشراء و بي  الموجودات المالية هي العمليات التي 

ها في تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة بصفة عامة أو تلك المتعار  علي

 السوق.

 

 ات المالية االنخفاض في قيمة الموجودم( 

 قيمة أصل مالي او مجموعة من دليل موضوعي على انخفاضما إذا كان هناك تقييم ب مالي تقرير تاريخ تقوم الشركة في كل 

ويكون لذلك  ( خسارة""حدث لألصل )يكون قد ظهر منذ اإلثبات المبدئي كثر أو أ واحد نتيجة لحدثالموجودات المالية 

قياسها بشكل التي يمكن والمالية  الموجوداتجموعة لألصل المالي أو مالمقدرة  على التدفقات النقدية المستقبليةثر ث أدالح

 . موثوق ب 

  

 :في القيمة المؤشرات التالية على اانخفاض الموضوعيوقد يشمل الدليل 
 

 .المدين أو ةلمصدرا جهة ال كبيرة تواج  مالية ةصعوب •

 .خرق بنود العقد مثل العجز عن السداد او التأخر في سداد الدفعات •

 وجود إحتمال بدخول الجهة المصدرة او المدين في إجراءات اشهار افالس أو إعادة هيكلة مالية. •

 بسبب الصعوبات المالية. المالي لالصلنشط إختفاء السوق ال •

مجموعة المقدرة لفي التدفقات النقدية المستقبلية  ياسقابل للق انخفاض وجود بيانات جديرة بالمالحظة الى وجود •

 اانخفاض الريم من عدم إمكانية تحديدعلى الموجودات،  تلكل المبدئيتاريخ ااثبات  منالموجودات المالية من 

 :من الموجودات المالية للشركة ، بما في ذلكأصل  كل في قيمة

 أو :المدينين للشركةفي حالة السداد للجهات المصدرة او سلبية تغيرات  −

 المقترنة بحاات العجز في الموجودات. ةالمصدرالجهات في بلد  المحليةأو  الوطنيةالظرو  ااقتصادية  −
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال اات السعودية ما لم يذكر )جمي  المبال  بتا  الري
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3

  )تتمة( ات الماليةاالنخفاض في قيمة الموجودم( 
 

 :كما يلينخفاض ااهذا ، يتم تحديد  أصل ماليإذا كان هناك دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في 

 
 على أساس اانخفاض الدائم او الجوهري فياانخفاض يتم إحتساب لة، بالقيمة العاد المسجلةللموجودات المالية  •

 .لالصل المالي القيمة العادلة

لتدفقات النقدية ا لى أساساانخفاض في القيمة ع يستندبالتكلفة المطفأة،  المدرجةبالنسبة للموجودات المالية  •

 .المخصومة بمعدل العمولة األصلي الفعلي المقدرة المستقبلية

 

هناك دليل موضوعي تقييم ما إذا كان ب جراء نسبة للموجودات المالية المتاحة للبي  ، تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بال

 .تعرضت انخفاض في قيمتهاأو مجموعة استثمارات قد  ا  على أن استثمار
 

اك دليل موضوعي على انخفاض القيمة. قد إذا كان هنفردي بتقييم كمتاحة للبي  ، تقوم الشركة في حالة أدوات الدين المصنفة 

في دخل  عجز او إخفاقكبيرة أو جوهرية صعوبات مالية  يواج مؤشرات على أن المقترض  على الموضوعي يشمل الدليل

 القابلةالبيانات ا اذا كانتأخرى و ةمالي هيكلةإفالس أو إعادة حالة دخول  في  يةواحتمالا، مدفوعاتاصل الخاصة أو العمولة ال

ة التي ترتبط تغيرات في الظرو  ااقتصاديكالة المستقبلية ، في التدفقات النقدي قابل للقياسانخفاض للمالحظة تشير الي 

 على انها ااختال  بين القيمة ساقتالخسارة المتراكمة التي  هينخفاض في القيمة الل ةالمسجل القيمةوم  ذلك ، ف ن  .بااخفاق

ا أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك ااالمطفأة والقيمة العادلة ا الدخل  قائمةستثمارات المعتر  بها سابق ا في لحالية ، ناقص 

يمكن أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي ، وعادلة ألداة الدين القيمة ال، في فترة احقة ، إذا زادت والدخل الشامل.  وقائمة

بيان الدخل وبيان الدخل الشامل ، يتم عكس خسارة اانخفاض في  بحدوث حدث ائتماني بعد إثبات خسارة انخفاض القيمة في

 الدخل الشامل. وقائمةالدخل  قائمةالقيمة من خالل 
 

 ال  في القيمة العادلة دلي الممتدأو  الجوهرينخفاض اامحتفظ بها كمتاحة للبي  ، يمثل سهم الألستثمارات في اإلبالنسبة ل

 ا اعترا ستمرا طالما لدخلا قائمة لخال من لقيمةا ضنخفاا رةخسا عكس يمكن ا. في القيمةنخفاض ااموضوعيا  على 

، يتم الغاء ااثباتعند . آلخرا لشاملا لدخلاتسجيل األصل ايمكن إثباتها إا في  بعد لةدلعاا لقيمةا في دةيازن ال، أي أ باألصل

في قائمة الدخل تحت بند "الربح / الخسارة المحققة"  سابقا  في الدخل الشامل اآلخرالمثبتة  متراكمةالخسارة الربح أو ال شمل

 من ااستثمارات المتاحة للبي .
 

شهرا  أو أكثر طويلة األجل ويعتبر اانخفاض  12 تعد الفترة التي تصل الى. يتطلب تقديرا  " ممتدتحديد ما هو "هام" أو " ان

، ، من بين عوامل أخرى بتقييم الشركةوم ، تقالتقدير هذاالقيام ب عندولسياسة الشركة.  ا  وفق ا  ٪ من التكلفة األصلية هام30نسبة ب

 .عن تكلفتها القيمة العادلة استثمارانخفاض مدى أو  مدة
 

مثل تقييم السوق تأخذ بعين ااعتبار عوامل   الشركة ف نة ، تقيمقد انخفضت الدين  واتما إذا كان ااستثمار في أدفيتقييم  عند

على الوصول إلى  وقدرة الدولةاائتمانية ،  للجدارةعوائد السندات ، وتقييم وكاات التصني  انعكاسها على واائتمانية  للجدارة

قد يسفر عنها من خسارة للمالكين بسبب ااعفاء  ما و ين،دإعادة هيكلة ال يةتمالجديد واحسندات  المال إلصدار رأس  أسواق

 المقاسة على انها  الخسارة المتراكمة  يه في القيمةإلنخفاض ل ةالمسجل ةالقيم. إن من الديون طواعية او بصورة الزامية

 ا  ااستثمارات المعتر  بها سابق لتلكانخفاض في القيمة  ةرأي خسا ا  العادلة الحالية ، ناقصالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة 

 .شاملال وقائمة الدخلالدخل  قائمةفي 

 

 

 
 

 ــ29ــ



 

 

 مين الشركة الوطنية للتا

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3

 معداتالممتلكات و ن( ال
 

 في لالحقةا لتكاليفا رجدإويتم  .القيمةانخفاض  خسائرو  استهالك المتراكما ناقصا  تلكات و المعدات بالتكلفة المم إدراجيتم 
 المناف  تتدفقأن  لمحتملا من نيكو عندما فقط،  ااقتضاء حسب،  منفصل صلكأ اثباتها يتمأو  لألصل لدفتريةا لقيمةا
تكالي  اإلصال   يتم تحميل جمي . ثوقةمو رةبصو لبندا تكلفة سقيا يمكنو كةلشرا لىإ بالبند لمرتبطةا لمستقبليةا يةداقتصاا

 تكلفة الممتلكات والمعدات . يحمل. ا يتم استهالك األرضسنة الماليةال اللقائمة الدخل خعلى المتكبدة  والصيانة األخرى
عمار باستخدام طريقة القسط الثابت، و يتم توزي  تكالي  الموجودات ذات الصلة على قيمتها المتبقية على أساس األاألخرى 

 اانتاجية التقديرية التالية:
 عدد السنوات 

 
 أثاث و تجهيزات

 
5 

 3 - 2  معدات مكتبية
 4 سيارات

 
 فحصتم ي. ا  ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسب مالي نتاجية في تاريخ كل تقريراإلعمار األو للموجوداتالقيم المتبقية  فحصم يت

القيمة عندما يشير حدث أو تغيرات في الظرو  إلى أن القيمة الدفترية قد ا تكون لموجودات لتحديد انخفاض الدفترية ل القيم
الدفترية عن المبل  القابل لالسترداد ، يتم تخفيض  ةفي حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيثما تزيد القيموقابلة لالسترداد. 

 إلى قيمتها القابلة لالسترداد. الموجودات
 

 اإليرادات األخرى في ااستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت م  القيمة الدفترية و يتم قيدها في منتحدد األربا  و الخسائر 

 .الدخلقائمة 
 

 ملموسةالغير  الموجوداتس( 
 

ملموسة المكتسبة بشكل منفصل عند ااعترا  المبدئي بالتكلفة. بعد ااعترا  المبدئي ، يتم ال يير الموجوداتيتم قياس 
المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ، إن وجدت. ا  اإلطفاءيير الملموسة بالتكلفة مطروحا  منها ا الموجوداتإدراج 

الشامل  دخلوال الدخل قائمةيير الملموسة الناتجة داخلي ا ويتم إظهار المصروفات ذات الصلة في  الموجوداتيتم رسملة 
ء الموجودات يير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر ااقتصادي الفترة التي يتم فيها تكبد النفقات. يتم إطفا اآلخر

وتقييمها لتحديد اانخفاض في القيمة كلما كان هناك مؤشر على أن األصل يير الملموس قد تنخفض  المتوق  لالنتفاع بها
 قيد التنفيذ. ةالرأسمالي ااعمالقيمت . عالوة على ذلك ، ا يتم إطفاء 

 
المحدد في نهاية كل فترة تقرير على  اانتاجييير الملموسة ذات العمر  للموجودات ااطفاءوطريقة  اإلطفاءة فترة تتم مراجع

. تعتبر التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوق  أو النمط المتوق  استهالك المناف  ااقتصادية المستقبلية المتضمنة في ااقل
، وتعامل على أنها تغييرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج  مقتضى الحالاألصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ، حسب 

اآلخر الربح أو الخسارة والدخل الشامل  قائمةالمحددة في  ااعمارر الملموسة ذات يي الموجوداتعلى  ااطفاءمصاري  
يير الملموسة. يتم قياس األربا  أو الخسائر الناتجة عن إلغاء  الموجوداتالمصروفات التي تتوافق م  وظيفة  ضمن بند

الدفترية لألصل ويتم ااعترا  ب  في  ااعترا  باألصل يير المادي على أن  الفرق بين صافي عائدات التصر  والقيمة
عند إلغاء تحقق األصل. يتم اختبار الموجودات يير الملموسة ذات األعمار  اآلخر الشامل و الدخلالربح أو الخسارة  قائمة

 ، وعندما تشير مقتضي الحاللتحديد انخفاض القيمة على مستوى وحدة توليد النقد ، حسب  سنويا  اإلنتاجية يير المحددة 
 الظرو  إلى انخفاض القيمة الدفترية.

 
 :كما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للعام الحالي

 عدد السنوات 
  

 15ــ  10 برام  حاسب آلي
 

 .ا  التغييرات ، إذا كان ذلك مناسب طريقة اإلطفاء والعمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديل فحص تمي

 ــ30ــ



 

 

 كة الوطنية للتامين الشر

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 

 عقود االيجار( ع

 لتحمي ميت. كعقود إيجار تشغيليشركة ى الالملكية إل ومناف من مخاطر  جزء جوهريفيها  م يحولالتي ل اإليجارتصن  عقود 
 تفارومص م  لخدلا قائمة لىإ (رجؤلما نم تستلم زفواحأي  بعد خصم) تشغيليال ريجااإل ودعق بجوبمالمقدمة  عاتوفمدال
 .دلعقا مدة مدى علی تلثابا طلقسا ب ستخدام طريقة للتشغيا

 
الموجودات غير المالية قيمة االنخفاض في( ف  

لإلستهالك ويتم اختبارها سنويا  من حيث انخفاض  -يمثل األرض -محددال يير نتاجيذات العمر اإل اتالموجودتخض   ا
احداث أو  لتحديد إمكانية وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود لالستهالك  ضخالتي تالموجودات  راجعة. تتم مالقيمة 

 .لقيمة الدفتريةا استرداد إحتمالية عدم قابلية إلى تشير تغيرات في الظرو 
 

 لالسترداد الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلةب عتبارها  اانخفاض في القيمةيتم إثبات الخسارة الناتجة عن 
يرض تقدير اانخفاض، يتم تجمي  ا .ي  أو قيمة ااستخدامتكالي  الب مخصوما  منهاالقيمة العادلة لألصل  التي تمثل

 للنقد(.  مدرة)وحدات منفصلة ومحددة  جد تدفقات نقديةاتوتد ادنى مستوى لها بحيث الموجودات عن
 

 لموظفين نهاية الخدمة ل منافع( ص
 

ة السعودية. يتم قوانين العمل السائدة في المملكة العربيل وفقا  بمناف  نهاية الخدمة للموظفين  ةتعلقالخطة الم تقوم الشركة ب دارة
 مبل  المناف  المستقبلية التي يحصل عليها الموظ  مقابل خدمات  في الفترة الحالية والفترات السابقةقيد المستحقات بتقدير 

سنوات الخدمة ومستويات األجور والرواتب المستقبلية يؤخذ في اإلعتبار حتساب عند ااباستخدام طريقة وحدة اائتمان. 
عائد السوق المستقبلية المتوقعة باستخدام  يتم خصم المدفوعات كة.مغادرة الشرالمتوقعة للموظفين وعدد الموظفين المتوق  ل

التدفقات النقدية  ، بقدر اامكان،على السندات الحكومية عالية الجودة في تاريخ القوائم المالية التي لها شروط وعمالت تقارب
لمبال  )المكاسب / الخسائر اإلكتوارية( نتيجة يتم ااعترا  با .يتم سداد التزامات المناف  عند استحقاقها .المستقبلية المقدرة

 للتعديالت في الخبرات والتغيرات في اافتراضات اإلكتوارية في قائمة الدخل الشامل. 
 
 األخرى االلتزامات المستحقات وو  مخصصات( الق

 هذ  سداد تكالي وان  ،ةث سابقاحداعن  ةناتج على الشركة (ضمنيةأو  ة)قانونيات التزام وجود المخصصات عند تكوينتم ي
يتم إثبات المستقبلية.  يةلخسائر التشغيللقاء امخصصات اثبات يتم  ا .يمكن قياسها بشكل موثوقو ات محتملةاالتزام

فواتير قدمت او لم تقدم بها سواء ، الخدمات المستلمة وأ دفعها في المستقبل عن البضائ لمبال  الواجب ا لقاءاالتزامات 
 .للشركة

 
 نقد و ما في حكمهل( ار

 .ثة أشهر أو أقلتستحق خالل ثالالتي ألجل ااألرصدة لدي البنوك وودائ   في حكم  منيتكون النقد و ما 
 

 ( قائمة التدفقات النقدية ش

إن التدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي من عمليات التأمين التي تصن  على أنها تدفق نقدي من األنشطة التشغيلية. يتم 

 لذلك. ا  عن أنشطة ااستثمار والتمويل وفقي  التدفقات النقدية الناتجة تصن
 

 العمالت األجنبية( ت

يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعاملة. و يتم تحويل 
اريخ قائمة المركز المالي إلى اللاير السعودي باألسعار السائدة في الموجودات و المطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في ت

 مبدئيا  الدخل والدخل الشامل. يتم تحويل البنود يير النقدية التي يتم قياسها  قائمة تُحمل علىجمي  الفروق  إنذلك التاريخ. 
 خسائرأو   باأر يتم قيد. ا  احق قياسهاتم إعادة وا يلصر  في تاريخ المعاملة بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر ا

وبما . لشاملا لدخلا وقائمة لدخلا قائمة في" صافي،  ىخرأ اداتير"إ في للبي  لمتاحةا راتلالستثما ألجنبيةا تلعمالا  صر
ت األجنبية العمال صر  أن معامالت العملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى بالدوار األمريكي ، ف ن مكاسب وخسائر

 ليست كبيرة.
 ــ31ــ

 
 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3

 التقارير القطاعية( ث

أو خدمات )قطاع تشغيلي( و التي هي عرضة لمخاطر و مناف  ن الشركة و يقوم بتقديم منتجات يمثل القطاع جزءا  أساسيا م

 تختل  عن مخاطر و مناف  القطاعات األخرى.
 

وأليراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل و ذلك حسب منتجاتها و خدماتها، و لديها قطاعات األعمال الرئيسية 

 لتالية:ا
 

 بحري، و يقوم بتغطية الخسائر و االتزامات بالسفن البحرية و الشحن البحري.تأمين  •

الممتلكات، و يقوم بتغطية مخاطر تأمين الحريق و عمليات التأمين األخرى التي تندرج ضمن هذا النوع على تأمين  •

 من التأمين.

 المتعلقة بالسيارات. السيارات، و يقوم بتغطية الخسائر و االتزامات على تأمين •

ة، و يقوم بتغطية مخاطر أعمال البناء، و اانشاءات و األعمال الميكانيكية و الكهربائية و يالهندس على األعمال تأمين •

  االكترونية، و تعطل اآلات و المكائن، و ييرها من عمليات التأمين التي تندرج ضمن هذا النوع من التأمين.

قوم بتغطية مخاطر تأمين النقود و تأمين ضمان األمانة، تأمين كافة مخاطر اانشطة، تأمين الحوادث، و ي على تأمين •

رحالت العمل و تأمين المعارض. و يوفر االتزام العام أمام طر  ثالث و التزام المنت  و التزام تعويض 

مؤمنين التي تنشأ عن ااهمال أثناء العمال/أصحاب العمل، و تغطية التعويضات المهنية لحماية االتزامات القانونية لل

 العمل.

 ممتد، و يقوم بتغطية ااضرار للسيارات بعد انتهاء ضمان المصن .ضمان  •

 الحياة، و يوفر تغطية لوفاة المؤمن علي . على تأمين •
 

ئيسية. إن صان  يتم التقرير عن المعلومات القطاعية بطريقة تتوافق م  التقارير الداخلية المقدمة إلى صان  القرارات الر

يم أداء الوحدات القطاعية( تم تعيين  كرئيس تنفيذي يتخذ قرارات يالمصادر و تق زي عن تو القرارات التشغيلية )المسؤول

 استراتيجية.
 

ألسعار التحويل بين  لم تحدث أي معامالت بين القطاعات خالل الفترة. و في حالة توق  حدوث أي معاملة، ف نها تتم وفقا  

األعمال، و تتم بنفس شروط التعامل م  األطرا  األخرى. تشتمل إيرادات و مصاري  و نتائ  القطاع على  قطاعات

 على مستوى القوائم المالية للشركة.إستبعادها يتم  ت على أساس تجاري وقطاعاالالتحويالت بين 
 
 حتياطي النظامياإل( خ

إلى ااحتياطي  دخلها من عمليات المساهمينمن صافي سنويا  ٪ 20 بتحويلللشركة ، تقوم الشركة  ساسيوفقا  للنظام األ

 للتوزي . ا . ااحتياطي يير متالمدفوع رأس المال يساويحتى  النظامي

 

 العادلة ةالقيم (ذ

رة. يتم أو القيم العادلة المقدفي األسواق  وراق المالية لأل المتداولةسعار األ اساس لىالقيمة العادلة للموجودات المالية ع تحدد

مخاطر و آجالعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات ب المرتبطة ير القيمة العادلة للبنودتقد

 .شابهةم
 

 لموجوداتد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ، تحد ةنشط مالية سوقيير المتداولة في  بالنسبة للموجودات المالية

 تخالدم ذختؤ. متعددة تقييم طرقيتم تحديدها باستخدام فالقيم العادلة من السوق النشطة صعوبة استخراج  أو عند مماثلة مالية

 ملقيالتحديد   عندئذ ينبغي القيام بالتقدير،  نممک ريي كلذاذا كان  نلک، و اذا كان ممكنا   ةظللمالح لقابلةا وقلسا نم ذجلنماهذ  ا

 .لةدلعاا

 ــ32ــ



 

 

 الوطنية للتامين  الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 نقد و ما في حكمهـ  4
 
 م2018 م2019 

   

 28 28 نقد في الصندوق

 35,282 32,804 وكلدى البن أرصدة

 288,750 321,875 ثالثة أشهر اقل من  تستحق خالل دائ  و

 354,707 324,060 

   
          

عالقة مسجل في المملكة العربية السعودية وهي  يوهو طر  ذأحد البنوك  الودائ  ألجل لدىو البنوكلدى  األرصدةتم إدراج 

معدات ب عائدتحقق فترة استحقاق أقل من ثالثة أشهر ول خال تستحق الودائ   .لدوار األمريكيمقومة باللاير السعودي و ا

 (.ا  ٪ سنوي2 لغاية :م2018) ا  ٪ سنوي2 لغايةتصل 

 

 صافي - ـ أقساط تأمين مدينة 5
 
 م2018 م2019 

   

 218,217 187,651 حملة وثائق التامينأقساط تأمين مستحقة من 

 (25,752) (33,838) مشكوك في تحصيلهاأقساط تأمين  مقابل إنخفاض قيمة مخصص

 192,465 153,813 صافي - أقساط تأمين مدينة

   

 :خالل السنة مشكوك في تحصيلهاال أقساط التأمين فيما يلي حركة مخصص

 

 م2018 م2019 

   

 17,361 25,752 يناير 1

 8,391 8,086 المخصص خالل السنة

 25,752 33,838 ديسمبر 31

   

 :ديسمبر 31م تنخفض قيمتها كما في الذمم المدينة التي لاط أقسأعمار فيما يلي تحليل 

 تجاوزت مدة استحقاقها ولم تنخفض قيمتها   

  
 

 المجموع

 
 أقل من

 يوما   90

  
لى إ 90من 

180   ُ  يوما

 
إلى  181من 

 يوما    360

 
أكثر من 

 يوما    360

 5,394 31,309 40,909  76,201 153,813 م2019ديسمبر  31

 2,739 27,921 46,641  115,164 192,465 م2018ديسمبر  31

 
 
 
 
 

 ــ33ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 ة()تتم صافي – ـ أقساط تأمين مدينة 5
 

تتكون الذمم المدينة من عدد كبير من العمالء بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية. تتطلب األحكام و الشروط في 

 .المعاملةالشركة بأن يتم تحصيل المبال  في تاريخ 
 

ديسمبر  31 المدينة القائمة كما في أقساط التأمينمن  (%24عمالء بنسبة  م: خمسة2018) %20 يشكل أكبر خمسة عمالء

 .م2019
 

 (واحد ليعم: م2018) عمالء الشركةمن  عميل واحدالتأمين. يمثل  لوثائقتعتبر اإلدارة بأن العمالء الخارجيين أفرادا حاملين 

ل  مجموع األقساط ب .م2019ديسمبر  31من إجمالي األقساط المكتتبة للسنة المنتهية في  (%18م : 2018) %20أكثر من 

 بشكل أساسي ضمن مليون لاير سعودي( و المدرج 126:  م2018مليون لاير سعودي للسنة ) 145 المذكور يلالخاصة بالعم

 .السيارات قطاع

 

  صافي - مينأمستحقة من معيدي التـ  مبالغ  6
 

عيد موسيط  ت اختيارية وترتيبات تفاهم. يمثلمين بموجب صفقاأالمطالبات المستحقة من معيدي التتمثل هذ  المبال  صافي 

 من مجموع المبل  المطلوب من معيدي التأمين(. %59من معيدي التأمين  ثالثة : يمثل م2018) %68نسبة  واحد تامين

 
 م2018 م2019 

   
 14,679 141,410 معيدو التأمين

 (1,439) (1,500) مشكوك في تحصيلها إعادة تأمينمخصص ذمم 

 139,910 13,240 

 

 مشكوك في تحصيلها:إعادة تأمين م فيما يلي الحركة في مخصص ذم
 م2018 م2019                                                                        

   
 3,083 1,439 يناير 1

 (1,644) 61 (عكس مخصص) /السنة مخصص

 1,439 1,500 ديسمبر 31

 

 :ديسمبر 31كما في  م تنخفض قيمتهاأعمار الذمم المدينة التي لفيما يلي تحليل 

 

 تجاوزت مدة استحقاقها ولم تنخفض قيمتها   

  

 

 المجموع

 

 أقل من

 يوما   90

  

لى إ 90من 

180   ُ  يوما

 

إلى  181من 

 يوما    360

 

أكثر من 

 يوما    360

 241 3,141 5,273  131,255 139,910 م2019ديسمبر  31

 - - 249  12,991 13,240 م2018ديسمبر  31
 
 

 

 

 ــ34ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 فنية إحتياطيات ـ  7

 القائمةصافي المطالبات واإلحتياطيات مكتسبة و الغير األقساط  7-1
 م2018 م2019 
   األقساط غير المكتسبة (أ

 712,324 735,044 مكتتبةإجمالي أقساط تأمين 
 211,294 253,354 إجمالي األقساط يير المكتسبة في بداية السنة

 988,398 923,618 
 (253,354) (259,887) ر المكتسبة في نهاية السنةيإجمالي األقساط ي

 670,264 728,511 إجمالي األقساط المكتسبة

   
 (291,655) (319,338) أٌقساط إعادة تأمين مسندة

 (109,585) (104,039) مكتسبة في بداية  السنةحصة معيدي التأمين من أقساط تأمين يير 
 (401,240) (423,377) مكتسبة في نهاية السنةحصة معيدي التأمين من أقساط تأمين يير 

 104,039 104,944 أقساط تأمين مسندة إلى معيدي التأمين
 (318,433) (297,201) 

 373,063 410,078 صافي األقساط المكتسبة

 
 يلي: يتأل  صافي المطالبات القائمة واإلحتياطيات مماب(  

 م2018 م2019 
   

 244,263 610,423 المطالبات القائمة
 114,013 102,179 مطالبات متكبدة يير مبل  عنها

 23,221 10,845 تأمينإحتياطي عجز أقساط 
 385 399 إحتياطي مخاطر قائمة إضافية

 3,507 5,014 موزعخسارة يير  تعديلمصاري  
 728,860 385,389 

   ناقصا  
 (159,448) (531,601) قائمةمطالبات  حصة معيدي التأمين من
 (78,880) (57,091) مبل  عنهامطالبات متكبدة يير  حصة معيدي التأمين من

 (588,692) (238,328) 
 147,061 140,168 صافي المطالبات واإلحتياطيات القائمة

   
 

 حركة أقساط التأمين غير المكتسبة  7-2
 

 يلي : تتأل  حركة أقساط التأمين يير المكتسبة مما
 

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

    
 149,315 104,039 253,354 الرصيد في أول السنة

 415,706 319,338 735,044 أقساط تأمين مكتتبة خالل السنة
 (410,078) (318,433) (728,511) أقساط مكتسبة خالل السنة

 154,943 104,944 259,887 الرصيد في نهاية السنة

    

 

 ــ35ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( ماليةإيضاحات حول القوائم ال

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 فنية )تتمة(إحتياطيات ـ  7

 حركة أقساط التأمين غير المكتسبة )تتمة(  7-2

 
 يلي : تتأل  حركة أقساط التأمين يير المكتسبة مما

 
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

    

 101,709 109,585 211,294 الرصيد في أول السنة

 420,669 291,655 712,324 أقساط تأمين مكتتبة خالل السنة

 (373,063) (297,201) (670,264) أقساط مكتسبة خالل السنة

 149,315 104,039 253,354 الرصيد في نهاية السنة
 
 وثائق تأمين مؤجلة  إقتناء ليفحركة تكا 7-3

 

   

 يلي: مؤجلة مماالتأمين الوثائق  إقتناءحركة تكالي  تتأل  
 م2018 م2019 

   
 28,047 24,279 الرصيد في أول السنة

 61,550 64,507 تكالي  مستحقة
 (65,318) (65,015) تكالي  متكبدة

 24,279 23,771 الرصيد في نهاية السنة

 

 لة إعادة تأمين غير مكتسبة حركة عمو 7-4

 
 يلي: مكتسبة مماالتأمين يير التتأل  حركة عمولة إعادة 

 م2018 م2019 

   
 31,204 29,443 الرصيد في أول السنة

 71,163 71,924 عمولة مستحقة
 (72,924) (76,039) عمولة مكتسبة

 29,443 25,328 الرصيد في نهاية السنة
 
 
 ستثماراتاـ  8
 م2018 م2019 إيضا  

 105,004 110,332 1-8 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلمصنفة استثمارات 
 1,923 1,923 2-8 استثمارات متاحة للبي 

 - 313 3-8 في اسهم حقوق ملكيةاستثمارات 

  112,568 106,927 

 

 

 ــ36ــ

 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( المالية إيضاحات حول القوائم

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 

 

 )تتمة( ستثماراتاإلـ  8
 
 استثمارات بالقيمة العادلة من  خالل قائمة الدخل 1ـ  8
 

 فيما يلي الحركة في ااستثمارات:      
للسنة المنتهية في   

ديسمبر  31
 م2019

لسنة المنتهية في ل
ديسمبر  31

 م2018
 103,231 105,004  في بداية السنةالرصيد 

 1,773 5,328  لإلستثمارات   في القيمة العادلة اتالتغير

 105,004 110,332  في نهاية السنةالرصيد 
 

 :يلي تحليل تكوين اإلستثمارات كما 
 

 م2018 م2019  
 706 2,348  النقد وما في حكم 

 3,752 2,917  لكيةحقوق م

 28,400 35,700  ودائ  مرابحة

 38,305 39,342  صناديق مشتركة

 33,841 30,025  صكوك

 105,004 110,332  إجمالي اإلستثمارات
 
 
 
 استثمارات متاحة للبيع 2ـ  8
 

ة وهي شرك شركة نجم لخدمات التأمين، أسهم في( %3.85: م 2018ديسمبر  31) %3.85بنسبة  الشركة تمثل ملكية
 تكلفة.بال و مسجلةوهذ  األسهم يير مدرجة . مساهمة سعودية مقفلة

 

 في اسهم حقوق ملكيةاستثمارات  3ـ  8
 

في شركة الزيت العربية  سهم 8,870هذ  اإلستثمارات تمثل إستثمار الشركة في شركة الزيت العربية السعودية. تمثل 
 للسهم. سعودي لاير 35.25م وهو 2019ديسمبر  31وفقا  للسعر السوقي للسهم كما في  السعودية

 
 

 م2018 م2019  
 - 284  إضافات خالل السنة

 - 29  لإلستثمارات   التغير في القيمة العادلة

 - 313  في نهاية السنةالرصيد 
 
 
 
 
 
 
 

 ــ37ــ

 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 خرى أـ مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات  9
 م2018 م2019  
    
 2,884 6,499   وموجودات أخرى مدفوعة مقدما   بال م

 2,795 4,230  ذمم موظفين مدينة
 7,036 2,028  (ادنا  1 -9تعويضات وخردة مستردة )إيضا  

 1,543 -    دما  مدفوعة مقضريبة دخل  بال م
 7.371 6,023  ىأخر
  18,780 21,629 
 
 :من أطرا  ثالثة تمثل ارصدة مدينة من تعويضات وخردة مستردة 9-1
 م2018 م2019  

    
 8,189 2,507  تردةتعويضات وخردة مس

 (1,153) (479)  مخصص إنخفاض قيمة تعويضات وخردة  :ناقصأ  

  2,028 7,036 
 
 

 معداتممتلكات وـ  10
 م2019 مجموعال سيارات  معدات مكتبية أثاث و تجهيزات 

     :التكلفة
 21,736 599 15,430 5,707 يناير  1

 4,248 - 705 3,543 إضافات

 25,984 599 16,135 9,250 ديسمبر 31
     :االستهالك المتراكم

 11,760 338 10,185 1,237 يناير 1
 2,956 111 2,016 829 محمل للسنة

 14,716 449 12,201 2,066 ديسمبر 31

     :صافي القيمة الدفترية
 11,268 150 3,934 7,184 م2019ديسمبر  31

 
  
 م2018 المجموع سيارات  معدات مكتبية أثاث و تجهيزات 

     :التكلفة
 11,103 599 9,200 1,304 يناير  1

 10,633 - 6,230 4,403 إضافات

 21,736 599 15,430 5,707 ديسمبر 31
     :االستهالك المتراكم

 9,256 220 8,313 723 يناير 1
 2,504 118 1,872 514 محمل للسنة

 11,760 338 10,185 1,237 ديسمبر 31

     :تريةصافي القيمة الدف
 9,976 261 5,245 4,470 م2018ديسمبر  31

 

 ــ38ــ

 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 

 غير ملموسة  موجودات  ـ 11
 

 وتطوير متعلقات أخرى ترخيص برام  حاسب آلي و تتمثل في تكلفة الحصول على       
 

    
تكلفة ترخيص  :التكلفة

 برامج حساب آلي
 مالية أعمال رأس
 تحت التنفيذ

 
 م2019المجموع 

    
 20,211 20,211 - يناير  1

 16,749 16,749 - إضافات
 - (33,279) 33,279 تحويالت

 36,960 3,681 33,279 ديسمبر 31
    

    :المتراكم اإلطفاء
 997 - 997 محمل للسنة

 997 - 997 ديسمبر 31

    :صافي القيمة الدفترية
 35,963 3,681 32,282 م2019ديسمبر  31

 
تكلفة ترخيص  

 برام  حساب آلي
 مالية أعمال رأس
 تحت التنفيذ

 
 م2018المجموع 

    :التكلفة
 8,525 8,525 - يناير  1

 11,686 11,686 - إضافات

 20,211 20,211 - ديسمبر 31

    :صافي القيمة الدفترية
 20,211 20,211 - م2018ديسمبر  31

 

 ـ وديعة نظامية 12
 

مليون لاير سعودي  20 مالها بمبل  من رأس %10 ب يداع الشركةقامت ، التأمين مانظل( من الالئحة التنفيذية 58مادة )طبقا لل

جهة الوديعة النظامية لدى بنك ذي سمعة جيدة وهو بظ افتحيتم اإلتم اختيار  من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. بنك  لدى

 العمولة المستحقة لهذ  الوديعةتسدد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. الحصول على فقط بعد  يجوز سحبهاو  ذات عالقة

 .  العربي السعودي مؤسسة النقد الى
 

م فان الشركة افصحت عن 2016مارس  1طبقا للتعميم الصادر في  من مؤسسة النقد العربي السعودي ا للتعليمات الواردةوفق

 .القوائم المالية وديعة نظامية كأصل والتزام في هذ  علىعمولة مستحقة 
 

 ــ  مبالغ مستحقة لحملة وثائق التأمين 13

:  م2018حملة وثائق التأمين ) واحد من . يتكون رصيدمينأحملة وثائق التل المطالبات والفائض مستحق الدف  مبال تمثل 
من المبال  المستحقة القائمة لرصيد حملة وثائق التامين  (%13 : م2018) %81حملة وثائق التامين( نسبة  من واحدرصيد 
 .م2019ديسمبر  31كما في 

 
 
 

 ــ39ــ

 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 

 خرى أومطلوبات الدفع مصروفات مستحقة  14
 م2018 م2019  

 26,155 17,929  الدف  مصروفات مستحقة

 3,054 2,074  ضريبة القيمة المضافة المستحقة

 2,220 1,800  مخصص ضريبة اقتطاع معيدي التأمين

 9,835 12,565  صيانةال اإلصال  و ر مبال  مستحقة الدف  لو

 9,684 12,077  (ادنا  1-14إيضا  ) مناف  نهاية الخدمة للموظفين

 1,641 1,512  عمولة مستحقة الدف 

 505 616  مؤسسة النقد العربي السعودي  إشرا رسوم 

 3,569 4,849  ت أخرىإلتزاما

  53,422 56,663 
   

 موظفيننهاية الخدمة لل منافع  1ـ 14

على أساس  ةالسعوديفي المملكة العربية  العمل نظام وفقا  لمتطلباتتقوم الشركة بتشغيل خطة مكأفأة نهاية الخدمة لموظفيها 

يتم سداد التزام  بينماالمتوقعة  الوحدة إئتمانطريقة  جببمووفق ا للتقييم ااكتواري  ستحقاقاتاإل قيديتم .موظفينمدة خدمة ال

المركز المالي والحركة في االتزام خالل السنة بناء  على قيمتها  قائمةعند استحقاقها. إن المبال  المعتر  بها في  المناف 

 الحالية هي كالتالي:
 

 محددة إلتزامات منافعحركة   2ـ 14
 م2018 م2019 

 7,137 9,684 إلرصيد اإلفتتاحي

 1,737 2,254 المحمل لقائمة الدخل 

 1,364 927 المحمل لقائمة الدخل الشامل اآلخر

 (554) (788) المسدد خالل السنة

 9,684 12,077 الرصيد النهائي
 

 تسوية القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة  3ـ 14
 م2018 م2019 

 7,137 9,684 إلرصيد اإلفتتاحي

 1,521 1,896 الخدمة الحالية تكلفة

 216 358 تكالي  تمويلية

 1,364 927 خسارة إكتوارية من تسويات الخبرة السابقة

 (554) (788) المسدد خالل السنة

 9,684 12,077 الرصيد النهائي

 
 ةاإلكتوارياإلفتراضات األساسية   4ـ 14
 

مناف  ما بعد التزام ييم قتالتي إستخدمتها الشركة في  الهامة اإلكتواريةيلي سلسلة من اإلفتراضات  فيما     
 الخدمة:

 
 م2018 م2019 

 %3.85 %3,10 معدل الخصم في التقييم

 %4.35 %3,10 اتب على مختل  األعمارونسبة زيادة مستوى الر
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 

 )تتمة(خرى أومطلوبات الدفع مصروفات مستحقة  14
 

 تحليل الحساسية  5- 14
 م2018 م2019 

 9,684 12,077 حالي

   معدل الخصم في التقييم

 9,144 11,403 %0.5 بنسبةزيادة  -

 10,283 12,823 %0.5 سبةبننقص  -

   نسبة زيادة متوقعة لمستوى الراتب على مختل  األعمار

 10,277 12,816 %0.5 بنسبةزيادة  -

 9,144 11,403 %0.5 بنسبةنقص  -
 

 سنة(. 3,51م : 2018سنة ) 3,51متوسط فترة إلتزامات المناف  المحددة في نهاية فترة التقرير 
 

 ةف ثالثاطراالتأمين والوكالء والوسطاء ومدراء ـ مبالغ مستحقة لمعيدي  15
 م2018 م2019 
   

 41,456 50,178 التأمين معيدو

 25,012 24,908 وكالء ووسطاء

 1,950 1,813 ةثالث  اطرمدراء ا

 76,899 68,418 

 

 جدول تطور المطالبات – 16

 ويير المتكبدة المطالبات وكذلك عنها المبل  المطالبات على تشتمل والتي المتكبدة المتراكمة المطالبات أدنا ، الجدول يعكس
 .تاريخ  حتى المتراكمة الدفعات ذلك في بما مالي مركز قائمة كل بتاريخ المتعاقبة الحوادث سنوات من سنة لكل عنها المبل 

 .للمطالبات النهائية القيمة تقدير على الشركة لمقدرة مقياس يوفر التأمين التزامات تطور إن
  المستقبلية، للمطالبات السلبية التطورات لمواجهة وذلك التأمين بعمليات تتعلق كافية باحتياطيات ااحتفاظ إلى الشركة عىتس

وما بعدها  م2014ات التي تبدأ من عام بالتعويضات عن المطالبات للسنو احتياطي المطالبات المتكبدة يير المبل  عنهايتعلق 
 البتها بالكامل.والتي لم يتم تطوير تجربة مط

 
 عدد من السنوات المالية.على مدى  الممتدةالتحليل الثالثي للمطالبات بموجب سنوات األحداث 

 
 المجموع م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 سنة الحوادث

  1,008,371 217,764 188,065 179,177 144,547 158,442 في نهاية سنة الحوادث

  ــ     334,198 249,690 255,094 210,024 203,514 بعد سنة

  ــ     ــ     366,872 263,488 216,220 210,688 بعد سنتين 

  ــ     ــ     ــ     266,956 220,230 215,187 بعد ثالث سنوات 

  ــ     ــ     ــ     ــ     224,849 217,479 بعد ارب  سنوات 

  ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     218,004 بعد خمس سنوات 

 2,419,250 1,008,371 334,198 366,872 266,956 224,849 218,004 مدفوعة )تقديرية(مطالبات نهائية 

 (1,707,201) (431,872) (312,449) (259,329) (264,405) (221,480) (217,666) مطالبات تراكمية مدفوعة

 338 3,369 2,551 107,543 21,749 576,499 712,049 

 553       2014إلتزامات السنوات قبل 

البات متكبدة يير مطقائمة و مطالبات 

 712,602       مبل  عنها
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال م يذكر )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما ل
 
 

 ـ  القيمة العادلة لألدوات المالية 17
القيمة العادلة هي المبل  الذي يتم مبادلة أصل أو سداد التزام ب  في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما وإرادتهما على 

 يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما: في تاريخ القياس. أساس تجاري
 

 لألصل أو االتزام ، أو ايمكن الوصول إليه تيال ةالمتاحفي السوق  -
 .المطلوباتأو  للموجوداتر مالءمة للوصول ، في السوق األكث يةيياب السوق الرئيسحالة في  -

 
 مة في هذ  القوائدفتريبشكل جوهري عن قيمها ال ركز المالي اتختل المداخل قائمة المالية لألدوات القيم العادلة 

 .المالية
 

 ل الهرمي لهاسوالتسل العادلة تحديد القيم
 

 فصا  عنها: العادلة لألدوات المالية واا المستويات التالية لتحديد القيم تستخدم الشركة
 

تستطي  المنشأة الوصول إليها : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس الموجودات والمطلوبات المالية ) 1المستوى 
 .(لقياسفي تاريخ ا
: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى حيث تستند جمي   2المستوى 

 . والمدخالت الهامة إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها
 .منها إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها مدخالت هامة: أساليب تقييم ا يستند أي  3المستوى 

 
والتي تم تقييمها بالقيمة العادلة  م2018ديسمبر  31و  م2019 ديسمبر 31مي  األدوات المالية كما في وقد كانت ج

 84.33: م2018مليون لاير سعودي ) 03,30اإلستثمار في الصكوك واألسهم بمبل  باستثناء  3من أدوات المستوى 
ن لاير سعودي( على التوالي والتي تم مليو 3,75: م2018مليون لاير سعودي ) 3.2مليون لاير سعودي ( ومبل  

الشركة المستثمر  أسس صافي موجوداتللقيمة العادلة على  3تقوم الشركة بتحديد المستوى  .1تقييمها في المستوى 
  لسنة.اخالل  3المستوى  و 2المستوى و  ، 1المستوى  ا توجد تحويالت بين. السنةفيها في نهاية 

 
 ة للبي  بالتكلفة لعدم أمكانية تحديد قيمة عادلة موثوقة لتلك اإلستثمارات.تم إدراج اإلستثمارات المتاح

 
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة -18

 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

   شركــــــــات القطاع
 أفراد كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة جدا    جمالياإل

 - - - - - - الطبي
 271,986 5,991 100,714 112,653 38,102 14,526 الحوادث والممتلكات

 390,207 22,290 196,652 97,527 60,731 13,007 المركبات
الحماية واإلدخار 
 )التأمين على الحياة( 

 
1,137 

 
2,242 

 
10,030 

 
59,442 

 
- 

 
72,851 

 735,044 28,281 356,808 220,210 101,075 28,670 المجموع
        

 م2018ديسمبر  31هية في للسنة المنت  
   شركــــــــات القطاع

 أفراد كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة جدا    جمالياإل
 - - - - - - الطبي

 424,786 18,749 199,079 119,667 65,177 22,114 الحوادث والممتلكات
 235,951 4,402 98,524 112,986 16,262 3,777 المركبات

الحماية واإلدخار 
 ن على الحياة()التأمي

 
9 

 
2,070 

 
11,752 

 
37,710 

 
46 

 
51,587 

 712,324 23,197 335,313 244,405 83,509 25,900 المجموع
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال لسعودية ما لم يذكر )جمي  المبال  بتا  الرياات ا

       

 ـ المعلومات القطاعية 19
 

 سمجل لقب نم ماظبانت جعتهارام ميت لتيا کةرلشا تناومک ولح خليةدالا ريرلتقاا سساأ علی للتشغيا تاعاطق ديدتح ميت
 .ئهاأدا متقييو تاعاطللق واردلما صتخصي لجأ نم ئيسيرلا لتشغيليا رارلقا کصان  يفتهاوظ في کةرلشإدارة ا

 
 جيةرلخاا طرا ألا راداتيإ يتم قياسللشروط واألحكام التجارية العادية.  المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا   تتم
. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من لخدلا قائمة في تلك المذكورة م  قفواتت يقةطرب مجلس إدارة الشركة لیإ

 يلية.الموجودات والمطلوبات التشغ
 
ديسمبر  31القياس ألربا  أو خسائر القطاع منذ  طريقة أو أساس تصني  القطاعاتتطرأ أي تغييرات على  لم

 .م2018
 
، وااستثمارات ، والمستحق من  القبض المستحقة التأمين أقساط، و ما في حكم ى النقد وتشتمل موجودات القطاع عل ا

 لوديعة النظاميةخرى ، والممتلكات والمعدات ، وا، والموجودات األ ما  دمين ، والمصروفات المدفوعة مقمعيدي التأ
 تباولطم نتتضم ايير المخصصة.  الموجودات م يتم تضمينها  ،. وفقا لذلك لوديعة النظاميةدخل المستحق على اوال
 ءکالولوا نلتأميا يديلمع مستحق، رىألخا تباولطلموا تلمستحقاوا المطالبات المستحقة لحملة وثائق التأمين تاعاطلقا

المستحق على  لخدل، وا لخدلا يبةرضو ةکازل، واتوزيعات الفائض المستحق الدف ، مدراء األطرا  الثالثةو وسطاءلوا
 مطلوبات يير مخصصة. في. وفقا لذلك ، يتم تضمينها الوديعة النظامية

 
تشغيلي الرئيسي في القطاعات ذات الصلة إلى صان  القرار الا يتم تبليغها الموجودات والمطلوبات يير المخصصة 

 ويتم مراقبتها على أساس مركزي.
 

الموجودات  مجموععن  تقريرها يتم المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التيالقطاعية لمعلومات فيما يلي ا
مصاريفها إيراداتها و من حيث مجموع،  م2018ديسمبر  31 و م2019ديسمبر  31في كما والمطلوبات للشركة 

 :ذلك التاريخ للسنة المنتهية فيوصافي إيراداتها 
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 

 المعلومات القطاعية )تتمة( ـ  19
 
سمبر دي 31المنتهية في لسنة ل

 الهندسي اتلمركبا الممتلكات البحري  م2019
الحوادث 

 وااللتزامات
الضمان 
 الممتد

التأمين  
 المجموع على الحياة

         اإليرادات
 735,044 72,851 22,253 32,121 54,334 390,207 106,868 56,410 مكتتبةاجمالي أقساط تأمين 
 (306,595) (62,288) (22,253) (22,821) (50,740) (9,764) (95,310) (43,419) ةسندماقساط اعادة تأمين 
 (12,743) (119) - (300) (1,000) (5,425) (3,609) (2,290) خسارةمصرو  فائض 

 415,706 10,444 - 9,000 2,594 375,018 7,949 10,701 مكتتبةصافي اقساط تأمين 
، مكتسبةتغير في اقساط يير ال

 (5,628) (96) - (760) (433) (3,333) (319) (687) صافي

 410,078 10,348 - 8,240 2,161 371,685 7,630 10,014 مكتسبةصافي اقساط 
 76,039 18,058 10,469 5,832 9,877 2,906 19,038 9,859 سندةمعمولة على اعادة تأمين  

 319 10 - 29 25 100 71 84 دخل أكتتاب آخر

 486,436 28,416 10,469 14,101 12,063 374,691 26,739 19,957 مجموع االيرادات

 
          التكاليف والمصروفات

 مدفوعةاجمالي مطالبات 
 541,208 42,700 5,384 3,600 13,306 315,191 26,023 135,004 خسارةومصروفات تعديل 

حصة معيدي التأمين في مطالبات 
 (229,070) (35,532) (5,384) (2,851) (12,438) (17,148) (23,757) (131,960) وعةمدف

 312,138 7,168 - 749 868 298,043 2,266 3,044 مدفوعة صافي مطالبات 
 (5,993) 53 - 1,128 1,868 (11,358) 391 1,925  ، صافيقائمةالتغيرات في مطالبات 

التغيرات في مطالبات متكبدة يير 
 9,955 (524) - (291) (496) 12,476 71 (1,281) عنها، صافي مبل 

 316,100 6,697 - 1,586 2,240 299,161 2,728 3,688 صافي المطالبات المتكبدة 
         

(16) تأمينإحتياطي عجز أقساط   (1,721)  (9,820)  (819)  - - - (12,376)  

 14 - - - 14 - - - أحتياطي اخطار يير منتهية إضافية
مخصص مصرو  تعديل خسارة 

 1,507 (252) - 143 (98) 2,467 (117) (636) يير موزع
 65,015 9,417 8,645 3,230 5,393 23,101 9,415 5,814 تأمينتكالي  اقتناء وثائق 

تكاليف ومصروفات مجموع 
 370,260 15,862 8,645 4,959 6,730 314,909 10,305 8,850 األكتتاب

 116,176 12,554 1,824 9,142 5,333 59,782 16,434 11,107 تابصافي نتائج االكت
         أخرى)مصروفات( تشغيل /إيرادات 

 (7,473)      مخصص إنخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصيلها
 (110,329)        مصروفات عمومية وادارية
 7,411        إيرادات عمولة على ودائ 

 5,357       اتأربا  يير محققة من إستثمار
 15,153       أيرادات أخرى

 (89,881)       أخرىمجموع مصروفات تشغيلية 

 26,295        صافي الدخل للسنة
 (2,512)       عائد لحملة الوثائق مجموع دخل 

قبل الزكاة  صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين 
 وضريبة الدخل

   
   23,783 

 (4,161)       زكاة
 (1,184)       ضريبة دخل

 18,438       صافي الدخل للسنة
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
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سمبر دي 31المنتهية في لسنة ل

 الهندسي اتلمركبا الممتلكات البحري  )معدلة( م2018
الحوادث 

 واالتزامات
الضمان 

 الممتد
التأمين  

 على الحياة
 المجموع
 )معدلة(

         اإليرادات
 712,324 51,587 21,149 32,940 41,553 424,786 103,137 37,172 مكتتبةأمين تاجمالي أقساط 

 (283,649) (45,678) (21,149) (24,723) (38,385) (31,941) (95,024) (26,749) ةسندماقساط اعادة تأمين 
 (8,006) (79) - (66) (721) (3,902) (2,185) (1,053) خسارةمصرو  فائض 

 420,669 5,830 - 8,151 2,447 388,943 5,928 9,370 مكتتبةصافي اقساط تأمين 
 (47,606) 502 - 425 1,900 (49,989) 159 (603) مكتسبةاط يير التغير في اقس

 373,063 6,332 - 8,576 4,347 338,954 6,087 8,767 مكتسبةصافي اقساط 
 72,924 14,139 12,860 5,699 7,445 5,392 20,382 7,007 سندةمعمولة على اعادة تأمين  

 406 6 - 26 20 220 38 96 دخل أكتتاب آخر

 446,393 20,477 12,860 14,301 11,812 344,566 26,507 15,870 يراداتمجموع اال

 
          التكاليف والمصروفات

 مدفوعةاجمالي مطالبات 
 298,609 29,069 6,753 4,564 15,356 229,591 4,781 8,495 خسارةومصروفات تعديل 

ن في مطالبات تأميحصة معيدي 
 (82,804) (25,198) (6,753) (2,704) (14,753) (22,493) (4,161) (6,742) مدفوعة

 215,805 3,871 - 1,860 603 207,098 620 1,753 مدفوعة صافي مطالبات 
 38,370 614 - (586) 1,434 36,030 321 557 قائمة التغيرات في مطالبات 

التغيرات في مطالبات متكبدة 
 (6,609) 58 - 667 (69) (6,301) (1,393) 429 يير مبل  عنها، صافي

 247,566 4,543 - 1,941 1,968 236,827 (452) 2,739 متكبدة صافي مطالبات 
 (3,597) - - - - (1,146) (2,451) - عكس إحتياطيات تأمين
 23,221 - - - 820 20,665 1,721 15 تأمينإحتياطي عجز أقساط 

أحتياطي اخطار يير منتهية 
 385 - - - 385 - - - إضافية

رو  تعديل مخصص مص
 3,507 621 - 345 305 1,112 271 853 خسارة يير موزع

 65,318 6,514 10,723 3,431 4,085 26,949 9,783 3,833 تأمينتكالي  اقتناء وثائق 

تكاليف ومصروفات مجموع 
 336,400 11,678 10,723 5,717 7,563 284,407 8,872 7,440 األكتتاب

 109,993 8,799 2,137 8,584 4,249 60,159 17,635 8,430 صافي نتائج االكتتاب
         أخرى)مصروفات( تشغيل /إيرادات 

 (7,900)      مخصص إنخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصيلها
 (95,272)        مصروفات عمومية وادارية
 5,085        إيرادات عمولة على ودائ 

 1,773       أربا  يير محققة من إستثمارات
 9,107       ادات أخرىأير

 (87,207)       أخرىتشغيلية مجموع مصروفات 

 22,786        صافي الدخل للسنة
 (2,353)       عائد لحملة الوثائق مجموع دخل 

صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين  قبل 
 الزكاة وضريبة الدخل

   
   20,433 

 (4,853)       زكاة
 (2,020)       ضريبة دخل

 13,560       صافي الدخل للسنة
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 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 ـ المعلومات القطاعية )تتمة(  19

 
 

 الهندسي تامركبال الممتلكات البحري  م2019يسمبر د 31كما في 
الحوادث 

 وااللتزامات
الضمان 
 الممتد

  تأمينال
على 
 المجموع الحياة

         موجودات ال
تأمين في اقساط  تأمينحصة معيدي ال

 مكتسبةيير 
14,294 25,476 3,670 20,131 11,466 22,905 7,002 104,944 

ات مطالبمن  تأمينحصة معيدي ال
 531,601 7,306 37 111,073 390,830 3,311 9,528 9,516 قائمة 

مطالبات  من تأمينحصة معيدي ال
 57,091 12,057 - 11,784 25,599 1,729 2,068 3,854 متكبدة يير مبل  عنها

 23,771 1,045 5,678 1,215 2,809 7,878 3,039 2,107  تكالي  إقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 848,284        مخصصة موجودات يير

     موجودات المجموع 
   1,565,691 

         
           مطلوبات ال

 259,887 8,394 22,905 14,261 21,708 146,691 28,425 17,503 مكتسبة يير  تأميناقساط 
 25,328 1,992 7,845 1,886 4,721 551 4,823 3,510 يير مكتسبة  تأمينعمولة اعادة 

 610,423 8,249 37 112,845 394,481 71,119 10,786 12,906 ت قائمةمطالبا
 102,179 14,310 - 14,146 26,191 40,651 2,313 4,568 مطالبات متكبدة يير مبل  عنها

 10,845 - - - - 10,845 - - تأمينإحتياطي عجز أقساط 
 399 - - - 399 - - - أحتياطي اخطار يير منتهية إضافية

خسارة  تعديل اتفمخصص مصرو
 يير موزع

 
219 

 
154 

 
3,577 

 
208 487 - 369 5,014 

 293,346        يير مخصصة مطلوبات 

 1,307,421        مطلوباتال مجموع
 

 
 

 الهندسي اتمركبال الممتلكات البحري  م2018ديسمبر  31كما في 
الحوادث 

 واالتزامات
الضمان 

 الممتد

التأمين  
على 
 المجموع الحياة

         موجودات ال
تأمين حصة معيدي تأمين في اقساط 

 مكتسبةيير 
 

6,033 
 

25,280 
 

11,346 
 

14,895 
 

13,720 
 

21,794 
 

10,971 
 

104,039 
مطالبات حصة معيدي تأمين من 

 159,448 3,449 8 105,588 31,282 7,390 7,094 4,637 قائمة 
مطالبات  تأمين منحصة معيدي 

 78,880 15,450 - 31,839 13,776 3,566 1,409 12,840 نهامتكبدة يير مبل  ع
 24,279 1,510 8,896 785 1,730 7,229 2,928 1,201  تكالي  إقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 709,356        موجودات يير مخصصة

     موجودات المجموع 
   1,076,002 

         
         مطلوبات   ال

 253,354 12,268 21,794 15,753 16,039 151,034 27,910 8,556 سبة مكتاقساط تأمين يير 
 29,443 3,497 10,804 2,299 3,311 1,986 5,416 2,130 عمولة اعادة تأمين يير مكتسبة 

 244,263 4,339 8 106,233 33,065 86,555 7,960 6,103 مطالبات قائمة
 114,013 18,227 - 34,492 14,864 30,012 1,583 14,835 مطالبات متكبدة يير مبل  عنها

 23,221 - - - 820 20,665 1,721 15 تأمينإحتياطي عجز أقساط 
 385 - - - 385 - - - أحتياطي اخطار يير منتهية إضافية

خسارة  تعديل اتمخصص مصروف
 يير موزع

 
853 

 
271 

 
1,112 

 
305 345 - 621 3,507 

 168,241        مطلوبات يير مخصصة 

 836,427       مطلوبات وع المجم
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 

 

 ذات العالقة اتالجه معامالت وأرصدة  - 20
 

 الجهات ذات العالقة  تمعامال 1ـ  20
 

وكبار موظفي ادارة الشركة والمنشتت التي تخض   وأعضاء مجلس اإلدارةتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين 

 للسيطرة والمتأثرة جوهريا من هذ  الجهات.
 

 تلك الجهات م  م اجراء المعامالتة. وقد تعالقالجهات ذات البتنفيذ المعامالت م  العادية  هاأعمالالشركة خالل دورة تقوم 

 مجلس اادارة.إعتمادها من و
 

 فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة التي تمت م  جهات ذات عالقة والمبال  المتعلقة بها:
 
 
 

 الجهة ذات العالقة

       
  

 طبيعة المعاملة

للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

 م2019

للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

 م2018

 1,568 1,601  أعضاء مجلس اإلدارةمصروفات  اعضاء مجلس اادارة 

 11,064 11,000 مكافتت ومصروفات ذات عالقة  - كبار موظفي اادارة

 687 602 قروض وسل  - 
    

مساهمون وجهات ذات 
  عالقة )ملكية مشتركة(

 

 71,394 64,253 اقساط تامين  -
 27,270 15,647 ومستحقة مطالبات مسددة  - 

 3,859 2,650 معاد تأمينهااقساط تأمين اختيارية  - 

 1,042 568 عمولة تأمين إختيارية مستلمة - 

 1,828 1,177 مطالبات تامين إختيارية مستردة - 

مصروفات متكبدة -   6,231 4,818 

عن ودائ دخل عمولة  -   7,411 5,085 

 

 أرصدة الجهات ذات العالقة  2ـ  20
 
 م2018 م2019 

 11,067 8,913 أقساط تامين مدينة 

 - 5,809 مستحقة مطالبات

 324,032 354,679 نقد وما في حكم  م  مساهم 

 (52) 39 تياريةأقساط تامين اخعن  أحد المساهمين من/ )الى(  مبال  مستحقة

 450 602 سل  مستحقة من موظفي اادارة العليا

 2,020 1,184 أجانبمن مساهمين  ستحقة القبضضريبة م

 20,000 20,000  م  مساهم وديعة نظامية

 848 1,275 عمولة مستحقة على وديعة نظامية
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال يذكر )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم 
 

  دخل الزكاة وضريبة الـ  21
 مكونات الوعاء الزكوي 1ـ  21

ضريبة الزكاة و نظاملى تعديل بموجب إالمكونات الهامة للوعاء الزكوي للشركة العائدة للمساهمين السعوديين والتي تخض  
ااخرى. تم حساب الوعاء الزكوي استنادا  وبعض البنود  ةوصافي الدخل المعدل السنةالدخل هي حقوق المساهمين في بداية 

م الزكاة في المملكة العربية السعودية إلى اخض  نظيفي المملكة العربية السعودية.  م الزكاة المعمول ب انظلإلى فهم الشركة 
تختل  عن قد  )"الهيئة"( لزكاة والدخلل الهيئة العامةيتم إصدارها من قبل التي يرات مختلفة وأن الربوط الزكوية تفس

 ااقرارات المقدمة من الشركة.
 

 دخلالزكاة وضريبة المخصص  2ـ 21
 

 م2018 م2019 
   

 7,205 7,305 الرصيد اإلفتتاحي

 4,853 4,161 مخصص الزكاة

 2,020 1,184 مخصص ضريبة الدخل

 (4,559) (4,784) مدفوعة زكاة 

 (2,056) (292) ضريبة دخل مدفوعة

 (158) (185) ة لالستردادإنخفاض في ضريبة قابل

 - 7 مصاري  أخرى

 - (1,543) مقدما  مدفوعة ضريبة 

 7,305 5,853 الرصيد النهائي
 
 

 ايهما اعلى. - التقريبي وصافي الدخل المعدل العائد للمساهمين السعوديين من الوعاء الزكوي %2,5سب الزكاة بنسبة تتح
 

في الدخل المعدل العائد للمساهمين يير السعوديين في الشركة ناقصا  من صا %20يتم تكوين مخصص ضريبة الدخل بنسبة 
تم  ضريبة الدخل. نظامحصة المساهمين يير السعوديين من الخسائر المرحلة من السنة السابقة والتي يتم حسابها وفقا  ل

 استرداد ضريبة الدخل المدفوعة من المساهمين يير السعوديين.
 

  كاة وضريبة الدخل كما يلي:الخاضعة للز المساهمةنسبة 
 م2018 م2019 

 %74,44 %74,44 الزكاة

 %25,56 %25,56 ضريبة الدخل

 
 وضع الربوط النهائية  
 

 م. 2017من بداية التأسيس وحتى سنة  )"الهيئة"( لزكاة والدخلل الهيئة العامةإلى  الضريبية قدمت الشركة اقرارتها
 

 م.2012ديسمبر  31حتى السنوات المنتهية في الزكوي والضريبي  وضعهاأنهت الشركة 
 

وتعتقد الشركة   .حاليا  قيد المراجعة لدى الهيئة  م2017إلى م 2013ديسمبر  31المنتهية في  اإلقرارات الضريبة للسنوات 
فترة القانونية ت الواتوجد إستفسارات مستلمة من الهيئة وقد إنته قد تم مراجعت يعتقد ان  م 2013 أن اإلقرار الضريبي لسنة

 سنوات. المحددة بخمس
 

التزامات الزكاة وضريبة  على مبال  اضافيةوتضمن  م2018للزكاة وضريبة الدخل لسنة  النهائي الربط الشركة  إستلمت
 المالية.القوائم هذ  في  وقيدت المستحقاتاإلقرار ، وقد قبلت اإلدارة هذا ال  لاير سعودي 174الدخل بمبل  

 
ويرامات مالية  ضرائبيتضمن م 2018لسنة  اإلستقطاع ضريبةمستحقات ل ربط الشركة استلمت، ما سبق باإلضافة إلى

 اإلقرار المقدم يير مجدي وتم ااعتراض علي .مليون لاير سعودي. تعتقد اإلدارة أن  11.37 بمبل إضافية 
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 السهمربحية و ـ راس المال 22
 

لاير  10مليون سهم قيمة كل سهم  20 مقسما  الىمليون لاير سعودي  200 مبل  مدفوعوالالمصدر  مال الشركةسأيبل  ر
 لاير سعودي(. 10 قيمة كل سهم مليون سهم 20 مقسمة الىمليون لاير سعودي  200: م 2018ديسمبر  31) سعودي

 
في  القائمةم توسط المرجح لعدد األسهعلى المة بقسمة صافي الدخل للسن األساسية والمخفضة للسنة همتم إحتساب ربحية الس

 ا تنطبق ربحية السهم المخفضة على الشركة. .المركز المالي قائمة تاريخ
 
 
 االحتياطي النظامي - 23
 

اإلحتياطي  الىلسنة الدخل لصافي  من %20وفقا  لنظام التأمين في المملكة العربية السعودية يتعين على الشركة تحويل 
مليون لاير  3,688حولت الشركة  خالل السنة وفقا  لذلك .المدفوع لس الماأمن ر %100 دل اإلحتياطيلى أن يعاالنظامي ا
 إن هذا اإلحتياطي يير قابل للتوزي .لاير سعودي( الى اإلحتياطي النظامي. 4,087:  م2018سعودي )

 
 
 مسندةأقساط إعادة تأمين   - 24

 31للسنة المنتهية في   
 م2019ديسمبر 

 31لمنتهية في للسنة ا
 م2018ديسمبر 

    
 13,253 14,779   معيدي تأمين محليين

 181,963 228,891  معيدي تأمين وسطاء محليين 

 88,433 62,925  معيدي تأمين دوليين 
  306,595 283,649 

 
 

 س المال أرإدارة   - 25

 لمساهمين.ل العائدة قيمةالوزيادة األعمال أهدا  دعم لسليمة لى نسب رأس المال للحفاظ ع تحديد األهدا تقوم الشركة ب
 

أوج  القصور بين مستويات رأس المال المصر  بها والمطلوبة  تحديدمن خالل  المالمتطلبات رأس  ب دارة الشركة تقوم
ر مخاطالء التغيرات في ظرو  السوق وضو علىعلى أساس منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية 

توزيعات التعديل مبل  بلشركة ا يمكن أن تقوممن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديل  ، و أنشطة الشركة. المتعلقة ب
 سهم.أالمدفوعة للمساهمين أو إصدار 

 
لرأس لضمان قدرتها على ااستمرار كمنشأة مستمرة واامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية  تقوم الشركة ب دارة رأس المال

المال في األسواق التي تعمل بها الشركة م  زيادة العائد إلى أصحاب المصلحة من خالل تحسين رصيد الدين وحقوق 
األسهم والتي تشتمل على رأس المال المدفوع  ةحملب الخاصةالملكية. يتكون هيكل رأس مال الشركة من حقوق المساهمين 

 وااحتياطي واألربا  المحتجزة.
 

والتي تفّصل هام   الالئحة التنفيذية لشركات التأمين من 66المادة  الواردة فيمؤسسة النقد العربي السعودي  يماتلتعلوفق ا 
 المالءة المالية المطلوب ااحتفاظ ب  ، تحتفظ الشركة بهام  المالءة الذي يعادل أعلى الطرق الثالثة التالية:

 
 ليون لاير سعوديم 100الحد األدنى لمتطلبات رأس المال البال  • 
 األقساطمالءة هام  • 
 المطالبات مالءةهام  • 
 

تلتزم الشركة بجمي  متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج م  هام  مالءة سليمة. يتكون هيكل رأس مال الشركة كما 
 مليون لاير 13.787يمة بق نظاميو احتياطي سعودي مليون لاير  200من رأس مال مدفوع قدر   م2019ديسمبر  31في 

لاير مليون  200: رأس المال المدفوع م2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 44,483بقاة بمبل  و أربا  م سعودي
 قائمةمليون لاير سعودي( في  29,476بقاة بمبل  ، وأربا  مسعودي مليون لاير 10,099 نظامي بمبل  ، واحتياطيسعودي

 المركز المالي.
 

 المالية السنةخارجيا خالل  رأس المال المفروضةأوفت بمتطلبات االتزام المتعلقة ب قدإن الشركة ، في رأي مجلس اإلدارة
 .المغطاة بالتقرير المالي
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 

 

 إدارية ـ مصاريف عمومية و 26

 م2018 م2019 إيضا  

    

 55,458 69,301  ينتكالي  موظف

 2,504 3,953 11 و 10 وإطفاء استهالك

 5,165 5,220  مصاري  مكتبية

 4,329 9,407  نظم معلومات

 5,595 8,439  أتعاب قانونية و مهنية

 6,497 3,940  أتعاب تنظيمية

 1,568 1,601 20 مصاري  أعضاء مجلس اإلدارة

 1,792 2,735  طاعقستمخصص ضريبة اا

 4,407 -  ريبة يير محصلةمخصص ض

 7,957 5,733  أخرى

 95,272 110,329  المجموع

    
 خرى أيرادات إ  - 27

 
 م2018 م2019  

    

 6,857 6,095  أربا عمولة 

 1,850 2,215  (1-27ز )إيضا  المنافصندوق حصة في الفائض من 

 400 6,843  متنوعة

  15,153 9,107 

 

أرب  تأمين ضد الغير )الصندوق(. ابرمت الشركة م   زفي الفائض الناشئ من صندوق مناف تمثل حصة الشركة  27-1

يناير  1ن شركة تامين تعمل في المملكة العربية السعودية اتفاقية م  شركة التامين التعاوني )سي س آي( اعتبارا  م نوعشري

ية التي تدخل الى المملكة العربية السعودية من خالل لمشاركة  في التامين على المركبات األجنبل م لمدة ثالث سنوات2015

من  %4,25ن شركة التامين التعاوني سو  تحصل على ف  البحرين. وطبقا  لالتفاقية جمي  حدودها باستثناء حدود مملكة

من صافي  ةاتعاب اداري %15مباشرة ذات العالقة باإلضافة الى اليير امين المكتتبة لتغطية المصاري  اجمالي أقساط الت

ن شركة بما فيها يوالعشر مسالخالتامين التعاوني  اتن شركن النات  المتبقي يتم توزيع  مناصفة بيإنوات  محفظة الصندوق، 

 .م2019تم تجديد اإلتفاقية لسنة  ة الوطنية للتامين.الشرك

 

  معلومات إضافية  - 28

، وقائمة التدفقات النقدية المستقلة ركز المالي ، وقائمة الدخلمة المكما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية، فيما يلي قائ
 والخاصة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين: 
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال ية ما لم يذكر )جمي  المبال  بتا  الرياات السعود
 

 معلومات إضافية )تتمة(   - 28
 

 ا( قائمة المركز المالي 
 م2018ديسمبر  31 م2019مبر ديس 31 

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       موجودات  ال
 324,060 64,827 259,233 354,707 62,353 292,354 وما في حكم  نقد

 192,465 - 192,465 153,813 - 153,813  ، صافيأقساط تأمين مدينة

 13,240 - 13,240 139,910 - 139,910  ، صافيمبال  مستحقة من معيدي التأمين

 104,039 - 104,039 104,944 - 104,944 مكتسبة حصة معيدي التأمين من اقساط يير 
 159,448 - 159,448 531,601 - 531,601 قائمة ن مطالبات حصة معيدي التأمين م

متكبدة حصة معيدي التأمين من مطالبات 
 78,880 - 78,880 57,091 - 57,091 يير مبل  عنها 

 24,279 - 24,279 23,771 - 23,771 تكالي  اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 106,927 106,927 - 112,568 112,568 - ستثماراتإ
ات مدفوعة مقدما وموجودات صروفم

 21,629 5,575 16,054 18,780 2,091 16,689 أخرى
 19,902 19,902 - 20,054 20,054 - مبال  مستحقة من عمليات التأمين

 9,976 9,976 - 11,268 11,268 - ممتلكات ومعدات 
 20,211 20,211 - 35,963 35,963 - يير ملموسة موجودات

 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - وديعة نظامية 
 848 848 - 1,275 1,275 - وديعة نظامية إيرادات مستحقة من

 1,095,904 248,266 847,638 1,585,745 265,572 1,320,173 العمليات مجموع موجودات

 (19,902) (19,902) - (20,054) (20,054) - ناقصا : إستبعاد عمليات متبادلة
ئمة المركز موجودات وفقا  لقامجموع ال
 1,076,002 228,364 847,638 1,565,691 245,518 1,320,173 المالي

       
       المطلوبات

 29,938 - 29,938 153,385 - 153,385 مستحقة لحملة وثائق التأمينطالبات م
 56,663 538 56,125 53,422 174 53,248 أخرىومطلوبات  الدف  مصروفات مستحقة
 19,902 - 19,902 20,054 - 20,054 ليات المساهمينمبال  مستحقة لعم

مبال  مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء 
 68,418 - 68,418 76,899 - 76,899 أطرا  ثالثة والوسطاء ومدراء

 253,354 - 253,354 259,887 - 259,887 اقساط تأمين يير مكتسبة 
 29,443 - 29,443 25,328 - 25,328 تأمين يير مكتسبة  إعادةعمولة 

 244,263 - 244,263 610,423 - 610,423 مطالبات قائمة 
 114,013 - 114,013 102,179 - 102,179 مطالبات متكبدة يير مبل  عنها

 23,221 - 23,221 10,845 - 10,845 تأمينعجز أقساط  احتياطي
 385 - 385 399 - 399 إحتياطي مخاطر قائمة إضافية
ارة يير مخصص مصرو  تعديل خس

 3,507 - 3,507 5,014 - 5,014 موزع
 5,069 - 5,069 2,512 - 2,512 توزي  فائض مستحق الدف 
 7,305 7,305 - 5,853 5,853 -  الدف  زكاة وضريبة دخل مستحقة

 848 848 - 1,275 1,275 - وديعة نظامية إيرادات مستحقة من
 856,329 8,691 847,638 1,327,475 7,302 1,320,173 مطلوبات العمليات مجموع 

 ( 19,902) - (19,902) (20,054) - (20,054) ناقصا : إستبعاد عمليات متبادلة
مطلوبات وفقا  لقائمة المركز مجموع ال
 836,427 8,691 827,736 1,307,421 7,302 1,300,119 المالي

       
       حقوق المساهمين 

 200,000 200,000 - 200,000 200,000 - س المالأر
 10,099 10,099 - 13,787 13,787 - إحتياطي نظامي

 29,476 29,476 - 44,483 44,483 - أربا  مبقاة
 239,575 239,575 - 258,270 258,270 - مجموع حقوق المساهمين

 1,076,002 248,266 827,736 1,565,691 265,572 1,300,119 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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  قائمة الدخل ب( 

 م2018 مبرديس 31منتهية في ال للسنة م2019 رديسمب 31المنتهية في  للسنة 

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

        االيرادات
 712,324 - 712,324 735,044 - 735,044 مكتتبة اجمالي اقساط تامين 

 (283,649) - (283,649) (306,595) - (306,595) ةسندمط إعادة تأمين أقسا
 (8,006) - (8,006) (12,743) - (12,743) خسارةمصروفات فائض 

 420,669 - 420,669 415,706 - 415,706 صافي اقساط التأمين المكتتبة
، مكتسبةفي اقساط تامين يير  اتالتغير
 (47,606) - (47,606) (5,628) - (5,628) صافي

 373,063 - 373,063 410,078 - 410,078 صافي اقساط التأمين المكتسبة
       

 72,924 - 72,924 76,039 - 76,039 تأمين عمولة من اعادة 
 406 - 406 319 - 319  اخرىإكتتاب ايرادات 

 446,393 - 446,393 486,436 - 486,436 مجموع االيرادات

       
       مصروفاتوتكاليف 

ومصروفات  مدفوعةاجمالي مطالبات 
 298,609 - 298,609 541,208 - 541,208 خسارةتعديل 

حصة معيدي التأمين من مطالبات 
 (82,804) - (82,804) (229,070) - (229,070) مدفوعة

 215,805 - 215,805 312,138 - 312,138 صافي المطالبات المدفوعة

 38,370 - 38,370 (5,993) - (5,993) صافي - ةقائم مطالباتالتغيرات في 
ات متكبدة يير مبل  مطالب التغيرات في

 صافي -عنها 
 

9,955 
 
- 

 
9,955 

 
(6,609) 

 
- 

 
(6,609) 

 247,566 - 247,566 316,100 - 316,100 صافي مطالبات متكبدة 

 (3,597) - (3,597) - - - إحتياطي معيدي التأمين عكس

 23,221 - 23,221 (12,376) - (12,376) التأمين أقساطإحتياطي عجز 

 385 - 385 14 - 14 قائمة إضافية إحتياطي مخاطر

مخصص مصرو  تعديل خسارة يير 
 موزع

1,507 - 1,507 3,507 - 3,507 

 65,318 - 65,318 65,015 - 65,015 تكالي  أقتناء وثائق تأمين

 336,400 - 336,400 370,260 - 370,260 اإلكتتاب مجموع تكاليف ومصروفات

   109,993 - 109,993 116,176 - 116,176 كتتاب اإلدخل صافي 
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 ذلك( خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 

 

 معلومات إضافية )تتمة(  - 28

 )تتمة( ب(  قائمة الدخل

 م2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة م2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة 

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 المجموع
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 المجموع
 المجموع

       إيرادات/ )مصروفات( تشغيل أخرى 
ديون مشكوك  مخصص إنخفاض قيمة

 (7,900) - (7,900) (7,473) - (7,473) في تحصيلها
 (95,272) (4,049) (91,223) (110,329) (5,685) (104,644) مصروفات عمومي  وإدارية

 5,085 1,129 3,956 7,411 1,501 5,910 إيراد عمولة على ودائ 
 1,773 1,773 - 5,357 5,357 - أربا  يير محققة من إستثمارات

 9,107 400 8,707 15,153 - 15,153 إيرادات أخرى

 (87,207) (747) (86,460) (89,881) 1,173 (91,054) مجموع مصروفات تشغيل أخرى

 23,533 - 23,533 25,122 - 25,122 صافي الفائض من عمليات التأمين

 - 21,180 (21,180) - 22,610 (22,610) )اإليضا  هـ(  المساهمينفائض عمليات 

 22,786 20,433 2,353 26,295 23,783 2,512 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (4,853) (4,853) - (4,161) (4,161) - زكاة

 (2,020) (2,020) - (1,184) (1,184) - ضريبة دخل

 15,913 13,560 2,353 20,950 18,438 2,512 صافي الدخل للسنة

للسهم  بحية السهم )باللاير السعودير
 - 68.0 - - 92.0 -  (الواحد

 

 
  الدخل الشامل قائمةج( 

  

  م2018 مبرديس 31المنتهية في للسنة   م2019 مبرديس 31المنتهية في للسنة  

 
عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

 15,913 13,560 2,353 20,950 18,438 2,512 ةسنلل دخلال صافي

       ردخل شامل آخ

قائمة الدخل في ى لايُعاد تصنيفها  لن بنود

 الحقةسنوات 

      

 (1,364) (1,364) - (927) (927) - محددةخسائر إكتوارية على إلتزام مناف  

ةسنالشامل لل مجموع الدخل  2,512 17,511 20,023 2,353 12,196 14,549 

 (2,353)   (2,512)   ناقصا : صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

   17,511   12,196 
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  قائمة التدفقات النقديةد( 

 م2018ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل  م2019 مبرديس 31المنتهية في  ةللسن 

 

 

عمليات 

 تأمينال

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

قبل  العائد للمساهمينلفترة الدخل لصافي 

 الزكاة وضريبة الدخل

 

2,512 

 

23,783 

 

26,295 

 

2,353 

 

20,433 

 

22,786 

 

 :نقدية اليير للبنود  تعديالت

      

و إصول  ممتلكات ومعداتو إطفاء  استهالك

 يير ملموسة

 

- 

 

3,953 

 

3,953 

 

- 

 

2,504 

 

2,504 

 - (21,180) 21,180 - (22,610) 22,610 حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

تأمين  أقساطذمم  ةإنخفاض قيم مخصص

 مشكوك في تحصيلها

 

7,473 

 

- 

 

7,473 

 

7,900 

 

- 

 

7,900 

 (1,773) (1,773) - (5,357) (5,357) - أربا  يير محققة من إستثمارات

 32,595 (231) 32,364 31,433 (16) 31,417 

      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (88,338) - (88,338) 30,566 - 30,566  اقساط تامين مدينة

 (8,704) - (8,704) (126,731) - (126,731) مينأمبال  مستحقة من معيدي الت

 5,546 - 5,546 (905) - (905) مكتسبة حصة معيدي التأمين من اقساط يير 

 (125,594) - (125,594) (372,153) - (372,153) قائمةحصة معيدي التأمين من مطالبات 

متكبدة يير التأمين من مطالبات حصة معيدي 

 مبل  عنها 

 

21,789 

 

- 

 

21,789 

 

8,272 

 

- 

 

8,272 

 3,768 - 3,768 508 - 508 تكالي  اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 (4,363) 3,155 (7,518) 2,687 2,648 39 مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

 17,028 - 17,028 123,447 - 123,447 مبال  مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين

 15,917 (490) 16,407 (4,161) (357) (3,804) ومطلوبات اخرى اتمستحق

مبال  مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء 

 أطرا  ثالثة والوسطاء ومدراء

8,481 - 8,481  

23,041 

 

- 

 

23,041 

 42,060 - 42,060 6,533 - 6,533 اقساط تأمين يير مكتسبة 

 (1,761) - (1,761) (4,115) - (4,115) تأمين يير مكتسبة  ادةإععمولة 

 163,964 - 163,964 366,160 - 366,160 مطالبات قائمة 

 (14,881) - (14,881) (11,834) - (11,834) مطالبات متكبدة يير مبل  عنها

 23,221 - 23,221 (12,376) - (12,376) تأمينعجز أقساط  احتياطي

 385 - 385 14 - 14 قائمة إضافيةإحتياطي مخاطر 

 - 45,404 (45,404) - 21,531 (21,531) مستحق لعمليات المساهمين

 (3,597) - (3,597) - - - مخصصات فنية أخرى

 3,507 - 3,507 1,507 - 1,507 خسارة يير موزع تعديل مخصص مصرو 

 (9,509) - (9,509) (5,069) - (5,069) فائض مدفوع لحملة وثائق التأمين

زكاة وضريبة دخل مدفوعة ناقصأ  

 اإلستردادات

 

- 

 

(4,784) 

 

(4,784) 

 

- 

 

(4,559) 

 

(4,559) 

 76,820 43,494 33,326 51,928 18,807 33,121 االنشطة التشغيليةن صافي النقد الناتج م
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  )تتمة( قائمة التدفقات النقدية (د

 
 م2018ديسمبر  31المنتهية في  للسنة م2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنة 

 عمليات 

 التأمين 

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

األنشطة المستخدمة في لتدفقات النقدية ا

 اإلستثمارية

      

 (22,319) (22,319) - (20,997) (20,997) - وإصول ملموسة ممتلكات ومعداتإضافات الى 

 - - - (284) (284) - إستتثمار إضافات الى

 (22,319) (22,319) - (21,281) (21,281) - ستثماريةشطة اإلاالن يالمستخدم فصافي النقد 

 54,501 21,175 33,326 30,647 (2,474) 33,121 وما في حكم  ير في النقدصافي التغ

 269,559 43,652 225,907 324,060 64,827 259,233 في بداية السنة النقد وما في حكم 

 324,060 64,827 259,233 354,707 62,353 292,354 ةفي نهاية السن في حكمه وما النقد

       

       ة:معامالت غير نقديجدول ملحق ل

من مساهمين اجانب تم  مستحقة القبضضريبة دخل 

مدفوعة مقدما وموجودات  مصروفاتتعديلها مقابل 

 2,020 2,020 - 1,184 1,184 - أخرى

تعديلها تم خسائر إكتوارية من إلتزامات مناف  محددة 

 1,364 1,364 - 927 927 - أخرى مطلوباتو مستحقة مصروفاتابل مق

 

 

 

 كما يلي: تأمينيتم توزي  الفائض النات  عن عمليات الاللوائح التنفيذية للتأمين والنظام األساسي للشركة وفقا  لمتطلبات هـ( 

 %90 محول إلى عمليات المساهمين

 %10           تأمينمحول إلى الذمم الدائنة لحملة وثائق ال

 100% 

 
 .لى عمليات المساهمينإم توزي  العجز  بالكامل وتحويل  ، يت تأمينفي حالة العجز النات  عن عمليات ال
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 مخاطر التامين)أ( 

 المطالبة وزمن حجم من التأكد عدم م  علي  مؤمن ما حادث بوقوع المخاطر تمثل تأمين عقد بموجبالرئيسية  المخاطر إن

 الفعلية و المناف  المطالبات في العقود هذ  موجبب الشركة تواجهها التي الرئيسية المخاطر تتمثل. الحادث ذلك عن الناتجة

 المدفوعة الفعلية والمناف  المطالبات وخطورة لتكرار ذلك ويخض . التأمين لمطلوبات الدفترية القيمة عن تزيد التي المدفوعة

 ة ااجل.طويل للمطالبات الالحقة والتطورات أصال   المقدرة تلك من أكثر
 

يتم وض  جزء كبير من عمليات اعادة التأمين المسندة على المخاطر.  تقليلن كجزء من برنام   عادة التأميتقوم الشركة ب

. إن يالبية إعادة التأمين النسبي هي إعادة التأمين على م  اإلحتفاظ بنسب تختل  ب ختال  فئات التأميناساس نسبي 

. إن إعادة التأمين يير النسبي هي في األساس طرالمخالشركة إلى ا أنشطة معينة منالتي يتم أخذها لتقليل تعرض الحصص 

 لتأمينا دةعاإ ةلفائد بالنسبة ظاحتفاا ودحد تختلف. هامةتعرض الشركة لخسائر تقليلهد  إلى يالخسارة  لفائض إعادة تأمين

 .لمنطقةوا لمنت ا حسب ةئدالزا

 م  فقةوامتو لقائمةا تالباطلما صمخص م  قفواتت يقةطرب نلتأميا دةعاإ تکارش نم ردادلالست لقابلةا لمبال ا الشركة درُقت

ق ئتأمين فال يعفيها ذلك من التزاماتها المباشرة تجا  حملة وثان ان لدى الشركة ترتيبات اعادة بالريم م. نلتأميا دةعاإ ودعق

تمكن أي من معيدي عمليات اعادة التامين المسندة  وذلك بقدر عدم نها تتعرض لمخاطر اائتمان بشأن ف وبالتالي التامين 

. يتم تنوي  عمليات إعادة التأمين لدى الشركة بحيث ا عادة التامينإ المفترضة بموجب ترتيبات ملتزاماتهالتأمين من الوفاء  با

 وا تعتمد عمليات الشركة بشكل كبير على أي عقد إعادة تأمين واحد. واحدتعتمد على معيد تأمين 
 

 المطالبات  وحجمتكرار 

والكوارث البيئية واإلقتصادية،  الكوارث الطبيعية والفيضانات، عوامل مثلالعديد من البالمطالبات  وحجمتاثر تكرار ييمكن أن 

المخاطر من تقوم الشركة بالحد من هذ  . إضطرابات الغال  الجوي، وتركيز المخاطر، واعمال الشغب المدني وما الى ذلكو

على عقود معينة باإلضافة إلى استخدام ترتيبات إعادة التأمين من أجل الحد من خالل فرض الحد األقصى لمبال  المطالبات 

)على سبيل المثال ، األعاصير والزازل وأضرار الفيضانات(. إن الغرض من إستراتيجيات التأمين  هامةالتعرض ألحداث 

لما تقرر  اإلدارة. الهد  العام  ا  طر وفقيبة الشركة في تحمل المخاوإعادة التأمين هو الحد من التعرض للكوارث بناء  على ر

. في ي٪ على أساس صاف2ى أساس إجمالي و ٪ من حقوق المساهمين عل10د على حوالي حاو هامهو الحد من تأثير حدث 

٪ من حقوق المساهمين. قد يقرر 5، يُقدر أن تعرض الطر  المقابل لمعي ّد واحد ا يتجاوز ا الحدث الهامحالة حدوث مثل هذ

 س اإلدارة زيادة أو تقليل الحد األقصى المسمو  ب  بناء  على ظرو  السوق وعوامل أخرى.مجل
  

 سااااااااطقأاجماااااااالي  م2019

غيااااااااار  التاااااااااأمين

 مكتسبة ال

 قسااااااااااطأصاااااااااافي 

غياااااااااار التااااااااااأمين 

 مكتسبة ال

اجمااااالي المطالبااااات 

 القائمة 

صاااااااافي المطالباااااااات 

 القائمة 

 %4 %2 %2 %7 البحري

 %2 %2 %2 %11 الممتلكات

 %86 %12 %92 %56 اتركبمال

 %5 %65 %1 %8 الهندسي

 %2 %18 %2 %6 الحوادث واالتزامات

 - - - %9 الضمان الممتد

 %1 %1 %1 %3 التأمين  على الحياة

 %100 %100 %100 %100 المجموع 
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  )تتمة( المطالبات وحجمتكرار 
 

 قسييييييياطأاجميييييييالي  م2018

يييييييييييير  التييييييييييأمين

 مكتسبة ال

 قسييييييييياطأصيييييييييافي 

يييييييييييير التييييييييييأمين 

 مكتسبة ال

مطالبييييات اجمييييالي ال

 القائمة 

صييييييافي المطالبييييييات 

 القائمة 

 %2 %3 %2 %3 البحري

 %1 %3 %2 %11 الممتلكات

 %93 %35 %93 %60 اتمركبال

 %2 %14 %1 %6 الهندسي

 %1 %43 %1 %6 الحوادث واالتزامات

 - - - %9 الضمان الممتد

 %1 %2 %1 %5 التأمين  على الحياة

 %100 %100 %100 %100 المجموع 

 

 تركيز مخاطر التأمين

 

 .قطاع المركباتكيز الرئيسي يكمن في . الترقطاع األعمالتقوم الشركة بمراقبة تركز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب 

 

تقوم الشركة بمراقبة تركز المخاطر من خالل تقييم المخاطر المتعددة التي تتم تغطيتها في نفس الموق  الجغرافي. بالنسبة 

 رعتباا ميت،  تلممتلکاوا قيرلحا طرلمخا بالنسبةأو الزازل ، يتم تصني  المدينة الكاملة كموق  واحد.  لمخاطر الفيضان

. وبالمثل ، بالنسبة للمخاطر البحرية ، تعتبر المخاطر دحوا ق وکم،  دحوا ةبالطم دثبحا رتتأث دق ورةمجا مبانيو نمعي مبنی

 علی طرلمخاا زکرت مبتقيي کةرلشا ومتقة خطر واحد أثناء تقييم تركيز المخاطر. المتعددة التي تغطيها رحلة سفينة واحدة بمثاب

 لةومقبلمستويات  من التعرض لهذ  األخطار دللح بها لخاصةا نلتأميا دةعاإ سياسة سسؤتو کميرالتوا رديلفا نلتأميا طرمخا

 .کةرللش

 

متعلقة بوثائق مكتتبة داخل ، ف ن جمي  مخاطر التأمين  فقط في المملكة العربية السعودية زاول اعمالهاأن الشركة ت وبما

 المملكة العربية السعودية.
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 في تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية: التيقنعدم  مصادر
 
سواء تم اإلباله عنها أم ا ،  ، تحت التسويةيم المطالبات وبتقالمركز المالي  قائمةعدم التأكد في تاريخ المصدر الرئيسي ل إن

يتمثل اافتراض األساسي الذي يستند إلى تقديرات المسؤولية في أن تطور  .تسوية المطالباتل عةالمتوق تكالي الشمل تو

مماثال  لتجربة تطوير المطالبات السابقة. ويشمل هذا افتراضات فيما يتعلق  ا  سو  يتب  نمط كةالمطالبات المستقبلية للشر

مل تضخم المطالبة وأرقام المطالبات لكل سنة حادث. تُستخدم تكالي  المطالبات وتكالي  مناولة المطالبات وعوابمتوسط 

مرة لث ى سبيل المثال: حدالسابقة في المستقبل ، عل مؤشراتالمدى الذي قد ا تنطبق علي  ال أحكام نوعية إضافية لتقييم

، المحفظة ل الداخلية مثلوكذلك العوام الظرو  ااقتصادية: ،السوق مثل الموق  العام للمطالبةالتغيرات في عوامل ، واحدة

الخارجية مثل القرارات القضائية  لعواملالمطالبات. كما يستخدم الحكم لتقييم مدى تأثير اإنهاء وإجراءات  الوثيقةوظرو  

الناشئة عن  وثائقلحاملي ال من قبل اإلدارة في تقدير المبال  المستحقة هاموالتشريعات الحكومية على التقديرات. مطلوب حكم 

 رجاتطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين. تستند هذ  التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن دالم

دارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية اإل  النتائ  الفعلية عن تقديرات حكام وعدم التأكد ، وقد تختلألا متفاوتة وربما كبيرة من

ي المستقبل ، على سبيل المثال كام النوعية لتقييم مدى عدم تطبيق التوجهات السابقة ففي المطلوبات المقدرة. تُستخدم األح

 في عوامل السوق مثل الموق  العام من المطالبة والظرو  ااقتصادية. التغيراتمرة واحدة ، ولث حد
 
على  الحكومية على التقديرات. كما يستخدم الحكم لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات 

المركز المالي  قائمةوج  الخصوص ، يجب إجراء التقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبل  عنها في تاريخ 

 المركز المالي. قائمةفي تاريخ  يير المبل  عنهامتكبدة ووالتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات ال

 

 خاذ قرار بشأن االفتراضاتالمستخدمة الت اإلجراءات

 

المسييتخدمة لتحديييد اافتراضييات الخاصيية بحسيياب احتييياطي المطالبييات القائميية إلييى التوصييل إلييى تقييديرات  اإلجييراءاتتهييد  

بشيكل مؤكيد بالنتيجية المحتملية  جيدا اليتكهنمحايدة للنتيجة األكثر احتماا  أو المتوقعة. إن طبيعية األعميال تجعيل مين الصيعب 

ليى ، علكيل حلية عليى حيد  م كيل مطالبية تيم اإلبياله عنهيا . ييتم تقييييير المبل  عنهيانة والتكلفة النهائية للمطالبات مطالبة معيل

حجيم عين واألدلية التاريخيية  وفرة مين جهيات المعاينية   المطالبة والمعلومات المتيظرومراعاة أساس كل حالة على حدة م  

 الة بانتظام ويتم تحديثها عندما تتوفر معلومات جديدة.المطالبات المماثلة. تتم مراجعة تقديرات الح

 

لدرجة أكبر من عدم اليقين من تقدير تكلفة تسوية المطالبات  مخصص المطالبات المتكبدة يير المبل  عنهايخض  عموما  تقييم 

خيذ عمليية التقيدير فيي . تأوفرةالمعلوميات حيول حيدث المطالبية متيالتي تم إخطارهيا بالفعيل للشيركة ، وفيي هيذ  الحالية تكيون 

 إيضيا الحسبان نمط اإلباله عن المطالبات السابقة وتفاصيل برام  إعادة التأمين. لمزيد من التفاصيل ، يرجيى الرجيوع إليى 

 (.1)د( ) 2

 

أسياليب  يية القياسيية ، مثيلالمطالبيات اإلكتوار تقيدير أسياليبباستخدام مجموعة مين  قائمةتكلفة النهائية للمطالبات اليتم تقدير ال

 .بونهويتر فرييسون السلم و سلسلة
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 )تتمة( لتامينمخاطر ا)أ( 
 

 )تتمة( المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات اإلجراءات
 

 تخطييطلر المطالبات السابقة للشركة يمكن اسيتخدامها في أن تجربة تطو يبلسااأليتمثل اافتراض األساسي الكامن وراء هذ  

نحييو ، تسييتنبط هييذ  الطييرق تطييور الخسييائر تطييور المطالبييات المسييتقبلية وبالتييالي تكييالي  المطالبييات النهائييية. وعلييى هييذا ال

التكلفة لكل مطالبة وأرقام مطالبات على أساس التطور الملحوظ للسنوات السابقة ونسب الخسيارة المدفوعة والمتكبدة ومتوسط 

سيب تحليلهيا ح ا  ق سينوات الحيوادث ، ولكين يمكين أيضيالمتوقعة. يتم تحليل تطور المطالبات التاريخية بشكل أساسي عن طري

المنطقة الجغرافية ، باإلضافة إلى خطوط األعمال وأنواع المطالبات المهمة. عادة ما يتم التعامل م  المطالبيات الكبييرة بشيكل 

أو المتوقعيية بشييكل منفصييل ميين أجييل عكييس  مقيييم الخسييارةبالقيميية ااسييمية لتقييديرات  قيييد إحتياطيهييامنفصييل إمييا عيين طريييق 

ت ، ا يتم وض  افتراضات واضحة بخصوص المعدات المستقبلية لمعيدات التضيخم أو تطورها المستقبلي. في معظم الحاا

ر المطالبيات التاريخيية في بيانات تطيو المضمنةمة هي تلك الخسارة في المطالبات. وبدا  من ذلك ، ف ن اافتراضات المستخد

بل )عليى سيبيل السابقة في المسيتق المؤشراتتطبيق التي تستند إليها التوقعات. يتم استخدام حكم نوعي إضافي لتقييم مدى عدم 

مييرة واحييدة ، والتغيييرات فييي عوامييل خارجييية أو سييوقية مثييل المواقيي  العاميية للمطالبيية ، والظييرو  لث المثييال ، إلظهييار حييد

حفظية ، ااقتصادية ، ومستويات تضخم المطالبات ، القرارات والتشريعات القضائية ، وكذلك العوامل الداخليية مثيل ميزي  الم

وإجراءات التعامل م  المطالبات( من أجيل الوصيول إليى التكلفية النهائيية المقيدرة للمطالبيات التيي تعيرض  الوثيقةوخصائص 

 التزامياتعيدم اليقيين المعنيية. تيم تحدييد  عواميل النتيجة المحتملة مين نطياق النتيائ  المحتملية ، مي  األخيذ فيي ااعتبيار جميي 

خصصات قسط التأمين )احتيياطي األقسياط ييير المكتسيبة واحتسياب عجيز قسيط التيأمين نتيجية األقساط بحيث يكون إجمالي م

يير المنتهيية فيي تياريخ  للوثائقاختبار كفاية االتزام( كافيا  لخدمة المطالبات والمصروفات المستقبلية المحتملة التي قد تحدث 

 لسنةا لخال رةلخبا لیإ ا  دستناا تضارافتوا راتيدتق داماستخب ق ولمتا لمستقبليا زامالتا ديدتح ميتالمركييييييز المييييييالي.  قائميييييية

 .لةومعق نهاأ ديُعتق لتيا لمستقبليةا داثألحا تقعاوتو ودلعقا نم لصالحيةا لمنتهيةا
 

 الحساسية)ب( تحليل 
 

في ن المبيال  مي  ذليك، وتعتقد الشركة أن مطلوبات المطالبات تحت التسوية بموجب عقود التأمين في نهاية السينة كانيت كافيية. 

ييرمؤكدة وقد تختل  المدفوعات الفعلية عين مطلوبيات المطالبيات اليواردة بيالقوائم الماليية. تتيأثر مطلوبيات مطالبيات التيأمين 

 .متعددة. وأن  ليس من الممكن تحديد أثر بعض المتغيرات كالتغيرات التشريعية وعدم التأكد من التقديرات بافتراضات
 

 ن مخاطر إعادة التأمي)ج( 

بي برام  العاديية هياعمالأتقيوم الشيركة  فيي دورة لتقليل المخاطر المالية التي قيد تنشيأ مين المطالبيات الكبييرة، إليى الحيد األدنيى 

 .جهات اخرى أليراض اعادة التأمين اتفاقيات م 

لميالي لمعييدي التيأمين تقيوم الشيركة بتقيييم الوضي  امعيدي التيأمين  كبيرة نتيجة إلفالس شركات لخسائرتعرضها من  لتقليلو 

لمعييدي  المتشيابهةنشيطة األقتصيادية أو ااقطاعيات الجغرافيية أو المنياطق الومتابعة ترّكز مخاطر اائتمان التيي قيد تنشيأ فيي 

 .التأمين
 

ة ييتم اختييار معييدي التيأمين وفقيا للمؤشيرات والمعيايير اارشييادية التاليية المحيددة مين قبيل مجليس ادارة الشيركة  ولجنية اعيياد

 التأمين . يمكن تلخيص المعايير كما يلي:
 

لذي يجب ان ا وا )مثل: اس آند بي( ني  المعتر  بهاـني  اائتمان المقبول من قبل وكاات التصـالحد األدنى لتص -

 .او ما يعادل  (BBB) ني ـتصاليقل عن 

 التأمين في السوق.إعادة السمعة التي تتمت  بها شركات  -

 السابقة  م  معيدي التأمين.عالقة العمل الحالية و -
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 تمة()تمخاطر إعادة التأمين )ج( 
 

المالية والخبرات اادارية والفنية وااداء التاريخي حيثما ينطبق  للمتانةعالوة على ذلك تقوم الشركة ب جراء مراجعة تفصيلية 

قبل الموافقة على تبيادل  المحددة سلفا  من قبل مجلس ادارة الشركة ولجنة اعادة التأمينمطابقة ذلك م  قائمة  المتطلبات ذلك و

 ألرصدة إعادة التأمين. هام، ا يوجد تركيز  م2018و  م2019ديسمبر  31كما في  التأمين.اعادة  عمليات

 

 عن مسئولة لشركةا تظل لذلك نتيجةو التيييييأمين وثائق لحملييييية ماتهاالتزا من لشركةا تعفي ا ةبرميييييلما لتأمينا دةعاإ دعقوإن 

 دةعاإ تتفاقياا بموجب  تيييييييماابالتز لتأمينا معيد يفي ا يلذا دلحا لىإ عليها لتأمينا دةعاإ تم لتيا لقائمةا تلمطالباا من ءلجزا

 .لتأمينا
 

 د( مخاطر السوق
 

ب التغييرات فيي أسييعار القيمية العادليية أو التيدفقات النقديية المسيتقبلية ألداة مالييية بسيب التييي تتذبيذب فيهيامخياطر السيوق تمثيل ال

العميالت( وأسيعار  ار صير  العميالت األجنبيية )مخياطرثالثية أنيواع مين المخياطر: أسيع مينمخياطر السيوق  تكيونالسوق. ت

 ( وأسعار السوق )مخاطر األسعار(.عمواتسعار ال)مخاطر أ عمواتال

 

تيزام بالسياسية إللتم مراقبية اييللشيركة.  محتملية قيد تواجي  سيوقطر مخيا مثيلميا يتحدد سياسة مخاطر السيوق فيي الشيركة  -

تحيديثها لجنة مخاطر الشركة. تتم مراجعة السياسة بانتظيام للتأكيد مين صيحتها ووالمخالفات إلى  التقرير عن عدم اإللتزامو

 لتغيرات في بيئة المخاطر.با

لضييمان أن ، اسييتحقاق األصييول لتييواريخ ومواصييفات حييافظمال لهياكييل حييدودولتوزيعييات األصييول ،  تتييوفر أدليية ارشييادية -

 وثائق التأمين. المحتفظ بها تحقق دخل ومكاسب تتناسب م  توقعات حملةاألصول 

 ة ومكافتت، نقدي على الشركة وذلك لوان حصوللتنوي  حسب نوع الصك والمنطقة الجغرافية، ل مؤشراتالشركة  حددوت  -

 .عمواتعندما تنخفض أسعار الخيارات تقسيط 

إدارة المحيافظ  توجد رقابة صارمة على أنشطة التحوط )على سبيل المثال ، يسمح باسيتخدام مشيتقات األسيهم فقيط لتسيهيل -

 أو للحد من مخاطر ااستثمار(.

 

. بالتأكد على ان تكون مخاطر السيوق الكليية فيي مسيتويات مقبولية وتتماشيى مي  رأس الميال المتيا  الشركة إدارة مجلس قومي

 خاطر السيوق، ف ن مهمة إدارة المخاطر المتعلقة بمةستراتيجياإلدرة التوجهات واألهدا  اامجلس وفي الوقت الذي يحدد في  

التوقعات التيي توضيح آثيار مختلي  التغييرات المحتملية فيي الظيرو  ب عداد قوم يوالذي فريق لجنة االستثمار. تق  على عاتق 

السائدة في السوق بشأن التعرض للمخياطر. ييتم الحيد مين هيذ  المخياطر عين طرييق اإلختييار السيليم ليألوراق الماليية. تحيتفظ 

بيي جراءات مراقبيية منتظميية للتطييورات فييي األسييواق المعنييية. إضييافة الييى ذلييك، تييتم مراقبيية  الشييركة بمحفظيية متنوعيية وتقييوم

 .التغيرات التي تطرأ علي أسواق األسهم والصكوك وتحليل األداء المالي والتشغيلي للشركات المستثمر فيها

 

 األخرى.ااسعار ومخاطر  ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملة ومخاطر أسعار العمولة منمخاطر السوق  تتكون

 

 

 

 

 

 ــ60ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 

 )تتمة( ادارة المخاطر ـ 29
 

 ةمخاطر العمل
 

في أسعار تحويل العميالت األجنبيية. تقيوم اادارة بتقيييم  ما تتيجة للتغيراتتذبذب قيمة أداة مالية  التي تنشأ عن مخاطرالتمثل 

اذا كان هناك مخاطر متدنيية لوقيوع خسيائر جوهريية نتيجية تقلبيات فيي اسيعار الصير  ااجنبيي وبالتيالي ا تقيوم الشيركة ما 

 بالتحوط ضد مخاطر الصر  ااجنبي.

 
 

 سعار العمولة مخاطر ا
 

عليى الشييركة فييي  المخيياطر الناجميية عيين مخيياطر التمثييل ت. ومتغيييرةودائيي  واسييهم مرتبطية بعموليية ثابتيية  تسيتثمر الشييركة فييي

. تقيوم الشيركة بالحيد مين مخياطر اسيعار العميوات بمراقبية  والتيدفقات النقديية والقيمية العادلية التغيرات في اسعار العميوات

  المسجل بها النقد وما في حكم  وااستثمارات. وات في اسعار العم التغيرات
 

مليون لاير  3.9بمبل  ربح السنة ؤثر على يان  من شأن  سائدةة اساس في اسعار العموات النقط 100 منافتراضيا  إن تغيرا  

 .مليون لاير سعودي( 3,5 :م2018)سعودي 

 31كما في  ستحقاقها ة ويير المرتبطة بعمولة وتواريخ ابطالمرت ة استثمارات الشركةسائدفيما يلي اسعار العموات ال
  :م2018و  م2019 ديسمبر

       

 اقاااال ماااان ساااانة 

 واحدة

 ساااانة أكثاااار ماااان

  واحدة

غيااااااار مرتبطاااااااة 

 بعمولة

 المجموع

     

 487,275 99,542 26,000 361,733 م2019
 450,987 99,996 33,841 317,150 م2018

     

 

 مخاطر األسعار األخرى
 

المالية بسبب التغيرات في أسعار  سواء  القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية  ات فيتقلباألخرى ال مخاطر األسعارتمثل 

التغيرات عن عوامل  هذ كانت  ء  سوا عن مخاطر أسعار العموات أو مخاطر العمالت( ، ماعدا المخاطر الناتجةالسوق )

األدوات المالية المماثلة المتداولة في  مل أخرى مؤثرة في كافةعوابأي ، أو ة لهامصدرجهة الالاألداة المالية أو ب متعلقة

 السوق.
 

 يحتميييل ان تتعيييرضملييييون لاير سيييعودي(  106.9: م2018ملييييون لاير سيييعودي ) 72.60إن اسيييتثمارات الشيييركة البالغييية 

من طبيعة مخياطر بالحد  الشركةتقوم اق المالية المستثمرة. القيمة المستقبلية لألورمن  التأكد عدمل نتيجةلمخاطر أسعار السوق 

 ق.السوي لتطورات فل ية والمتابعة الجادةستثماراا تهامحفظهذ  وذلك بتنوي  السوق 
 

 :على ربح الشركة ستثماراتلال السوق في أسعار إنخفاض ٪10و زيادة ٪10بمقدار التغير اافتراضي  فيما يلي أثر

 
 
 األثر على أرباح الشركة العادلةالتغير في القيمة  

 7,260 -+/ %10 -+/ م2019ديسمبر  31
 10,500 -+/ %10 -+/ م2018ديسمبر  31

 
 ــ61ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال لم يذكر )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما 
 

 )تتمة( ادارة المخاطر -29
 
 مخاطر االئتمان ( هـ)

فئات الموجودات لكافة  خسارة مالية.ل اآلخر طر لمما يؤدي الى تكبد ابالتزامات  عدم مقدرة طر  ما على الوفاء  تمثل

عنها في قائمة  المفصحقيمة الدفترية ي الالشركة، يتمثل التعرض لمخاطر اائتمان األشد خطورة فالمقتناة من قبل المالية 

 المركز المالي.

 قائمة المركز المالي:  بنوديبين الجدول التالي الحد ااقصى لمخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها 
 

 م2018 م2019 
   لموجودات المالية ا
 324,060 354,707 نقد وما في حكم ال

 192,465 153,813 ، صافياقساط تامين مدينة
 13,240 139,910 ، صافي  مستحقة من معيدي التأمينمبال

 159,448 531,601 حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة 
 62,947 68,073 اإلستثمارات، بعد استبعاد إستثمارات حقوق الملكية والصناديق المشتركة

 20,000 20,000 وديعة نظامية
 848 1,275 عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 1,269,379 773,008 
 

فضل تقدير طبقا  أل الموجوداتل تصني  من خالتعرض الشركة لمخاطر اائتمان ب تتعلقالجدول التالي معلومات  ضحيو
. يتم تصني  الموجودات التي تق  خارج نطاق التصني  صني  ااستثماري اعلى تصني  ممكن. ويعتبر التلدى الشركة

 تجاوز فترة استحقاقها ولكن لم ينخفض في القيمة. أو يضمراستثماري كتصني  يير استثماري ا
 

  تصنيف غير استثماري       
 
 

 م2019

 
تصنيف 
 استثماري

 
 

 مرضي

تجاوز فترة 
 استحقاقه ولكن لم
 ينخفض في القيمة

 
 

 المجموع
     موجودات المالية ال
 354,707 - - 354,707 نقد وما في حكم  ال

 153,813 77,612 76,201 - ، صافياقساط تامين  مدينة
 139,910 8,655 131,255 - ، صافيمبال  مستحقة من معيدي التأمين

 531,601 - 531,601 - حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة 
اإلستثمارات، بعد استبعاد إستثمارات حقوق 

 الملكية والصناديق المشتركة
68,073 - - 68,073 

 20,000 - - 20,000 وديعة نظامية
 1,275 - - 1,275 عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 1,269,379 86,267 739,057 444,055 م2019ديسمبر  31
     

  تصنيف غير استثماري       
  

تصنيف 
 استثماري

 
 

 مرضي

تجاوز فترة 
 استحقاقه ولكن لم
 ينخفض في القيمة

 
 

 المجموع
     م2018

 324,060 - - 324,060 نقد وما في حكم  ال
 192,465 77,301 115,164 - ، صافياقساط تامين  مدينة

 13,240 249 12,991 - مبال  مستحقة من معيدي التأمين، صافي
 159,448 - 159,448 - حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة 

إستثمارات، بعد استبعاد إستثمارات حقوق 
 الملكية والصناديق المشتركة

 
62,947 

 
- 

 
- 

 
62,947 

 20,000 - - 20,000 وديعة نظامية
 848 - - 848 عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 773,008 77,550 287,603 407,855 م2018ديسمبر  31

 ــ62ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال تا  الرياات السعودية ما لم يذكر )جمي  المبال  ب
 

 ادارة المخاطر )تتمة( -29
 
 (  مخاطر االئتمان )تتمة(هـ)

 تركيز مخاطر االئتمان 
األطرا   ة منعلى مجموع صناعة التأمينيتواجد تركيز مخاطر اائتمان عندما تؤثر التغيرات في العوامل ااقتصادية أو 

. يتم اطر اإلئتمان التي يتعرض لها هامة بالنسبة إلجمالي مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركةاألخرى. يعتبر إجمالي مخ
الخاصة بها  لماليةدوات األاتقوم الشركة بتنوي  محفظة . ركة في المملكة العربية السعوديةتنفيذ جمي  أنشطة ااكتتاب في الش

ية متنوعة وبالتالي ف نها تقلل من التركزات الهامة لمخاطر خول في معامالت م  أطرا  أخرى ذات مالءة إئتماندوال
 اإلئتمان.

 

 مخاطر السيولة ( )و

 تطبق المالية. مطلوباتهدات المتعلقة بالصعوبة في توفير األموال للوفاء بالتعلمخاطر السيولة  هي مخاطر مواجهة الشركة 

منتظم.  على أساس يوميالمبال  النقدية والمدفوعات النقدية  إلدارة النقد ، حيث يتم مراقبة وتحصيل محكما   ا  الشركة نظام

استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية  المحافظة على تواريخ اللمخاطر السيولة من ختعمل الشركة على إدارة 

 سائلة.ستثمار في موجودات مالية إضافة الى اإل

مدى  تم مراقبةي. د أسباب ومخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركةتنص سياسة السيولة الخاصة بالشركة ان يتم تحدي -

. يتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد والمخاطر التي يتم التعرض لها المخالفاتيتم إباله لجنة المخاطر بسياسة وبهذ  ال اإللتزام

 للتغيرات في بيئة المخاطر.مواكبتها من صحتها و

التمويل  توفر ضمانل وذلك ، وجوداتمالاستحقاق ة ومحفظة فظحمال كلهي حدودو، جوداتوض  إرشادات بشأن توزي  المو -

 الكافي للوفاء بالتزامات عقود التأمين وااستثمار.

الطوارئ باإلضافة إلى تحديد  بحااتالحد األدنى لنسب التمويل للوفاء  توضحخطط تمويلية للطوارئ ، والتي توجد  -

 تؤدي إلى مثل هذ  الخطط. األحداث التي من شأنها أن
 

الفوري من األموال للوفاء بمطالبات  بالسحبعلى بنود تسمح  ارثوكجراء ال فائض الخسارةتحتوي عقود إعادة التأمين على 

 ا معين ا.تتجاوز حجمالتعويض التي 

 

 :ديسمبر 31ما في ك المالية بالمطلوباتيلخص الجدول أدنا  استحقاقات التزامات الشركة يير المخصومة المتعلقة 

  

 

 المجموع ا  شهر 12أكثر من  ا  شهر 12اقل من  المطلوبات المالية 
 

 610,423 375,000 235,423 مطالبات قائمة 
مبال  مستحقة لمعيدي التامين ووكالء ووسطاء 

 ومدراء الطر  الثالث
 

76,899 
 
- 

 
76,899 

 153,385 - 153,385 مبال  مستحقة لحملة وثائق التامين
 53,422 12,077 41,345 خرىأومطلوبات  الدف  مصروفات مستحقة

 1,275 1,275 - عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 895,404 388,352 507,052 م2019ديسمبر  31

 

 

 ــ63ــ

 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 

 )تتمة( ادارة المخاطر -29

 

 مخاطر السيولة )تتمة()و( 

 
 

 المجموع ا  شهر 12أكثر من  ا  شهر 12اقل من  المطلوبات المالية 

 
 244,263 - 244,263 مطالبات قائمة 

مبال  مستحقة لمعيدي التامين ووكالء ووسطاء 
 مدراء الطر  الثالثو

 
68,418 

 
- 

 
68,418 

 29,938 - 29,938 مبال  مستحقة لحملة وثائق التامين
 56,662 9,684 46,978 خرىأومطلوبات  الدف  مصروفات مستحقة

 848 848 - عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 400,129 10,532 389,597 م2018ديسمبر  31
 
 

 تتكون مين سائلة موجودات بالحفاظ على کةرلشاقامت ،   عالأ ورةکذلما لماليةا تباولطلما نع الناتجة لةولسيا طرمخا دارةإل

 متطلبات السيولة.ب للوفاء هذ  الموجودات بسهولة يمكن بي يوجد لها سوق نشط.  يةرستثماااوراق مالية و في حكم  ماو دلنقا
 
 ل عن سنة واحدة على النحو التالي:ذات فترة ااستحقاق التي تق الموجودات تتحققالمتوق  أن  من
 
وهيي محيتفظ  حيةت فيي الصيناديق المشيتركة وودائي  مرابقائمة الدخل اسيتثمارا لالالقيمة العادلة من خب استثماراتتتضمن  •

 .قائمة المركز الماليمن تاريخ  ا  هرش 12 الل/ تسويتها خ إستحقاقهايراض إدارة النقد ويتوق  ألبها 

" هي ودائ  مودعة لدى مؤسسيات ماليية ذات تصيني  ائتمياني عيالي تسيتحق في حكم مصنفة كـ "نقد وما ودائ  المرابحة ال •

 يداع.إلثة أشهر من تاريخ االل أقل من ثخال

 النقد واألرصدة لدى البنوك متاحة عند الطلب. •

بشيكل  اسيتحقاقهالضيرر وييتم اتعيويض حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة تتعلق بشيكل أساسيي بقطياع الممتلكيات و •

 .المطالباتأشهر بناء  على تسوية أرصدة  9إلى  6 خالل فترة تمتد منعام 
 
 عن سنة واحدة كما يلي: فترة إستحقاقها التي تقل المطلوباتالمتوق  تسوية  من
 
 التأمين.يتم تسوية أرصدة معيدي التأمين المستحقة الدف  على أساس دوري وفق ا لشروط اتفاقيات إعادة  •

. يييتم تسييوية سييدادللجييداول الزمنييية القانونيية لل شيهرا  وفقييا   12 خيياللمعظيم المطالبييات المسييتحقة  مين المتوقيي  أن تييتم تسييوية •

ا من تاريخ استالم تقرير  12الخاصة بالممتلكات واإلصابات الناجمة عن الطبيعة المتأصلة خالل  الوثائق  .مقيم الخسائرشهر 

ا من تياريخ نهايية  12 خاللمستحقة والمطلوبات األخرى المطالبات المستحقة الدف  والمصروفات المن المتوق  تسوية  • شهر 

 ماعدا استحقاق العاملين عن نهاية الخدمة. السنة.

 المالية. القوائمالذي يتم في  الموافقة على  جتماع الجمعية العامةأشهر من ا 6 خالل المستحقفائض اليجب تسوية توزي   •
 
 

 

 

 

 

 ــ64ــ

 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31كما في 

 ذلك(    خال )جمي  المبال  بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 

 ادارة المخاطر )تتمة( -29
 
 ( المخاطر التشغيليةز)
 

 المتعلقية العواميل مين متنوعية مجموعية عين الناجمية المباشيرة ييير أو المباشيرة سيارةالخ مخياطر هيي التشيغيلية المخياطر

 الخيدمات مقيدمي عنيد ا  داخيل الشيركة او خارجييا  داخليي سيواء   الشركة لعمليات الداعمة التحتية والبنية والتكنولوجيا بالعمليات

 المتطلبيات مين تنشيأ التيي تليك مثيل السييولةو والسيوق اائتميان، مخياطر ييير أخيرى خارجيية عواميل مينوكيذلك   للشيركة،

 . الشركة أنشطة جمي  من التشغيلية المخاطر تنشأ .رااستثما إدارة سلوك من ا  عموم المقبولة والمعايير والتنظيمية القانونية

 

 تلحيق قيد التيي ضيراراوا الماليية الخسيائر مين الحيد بيين التوازن لتحقيق وذلك التشغيلية المخاطر إدارة هو الشركة هد  إن

 الرقابية وتنفييذ لتطيوير اساسيةا المسؤولية تق .  للمستثمرين عوائد تحقيق طريق عن ااستثمارية أهدافها تحقيق م  بسمعتها

 : التالية المجاات في الرقابة تشمل المسؤولية هذ . اإلدارة مجلس عاتق على التشغيلية المخاطر على
 
  .واألدوار والمسؤوليات الوظائ  مختل  نبي للمهام المالئممتطلبات الفصل  -

 التسوية ومراقبة المعامالت.متطلبات  -

 القانونية والتنظيمية األخرى.اامتثال للمتطلبات  -

 واإلجراءات.عناصر الرقابة توثيق  -

التييي تييم  المخيياطر اإلجييراءات الرقابييية لمواجهيية، ومييدى كفاييية  هيياللمخيياطر التشييغيلية التييي تواجه الييدوريتقييييم للمتطلبييات  -

 تحديدها.

 .يةالعملير األخالقية والمعاي -

  من المخاطر. التقليلسياسات وإجراءات  -

 

 أرقام المقارنة  - 30

 الحالية.  السنةتم إعادة تصني  بعض أرقام المقارنة وإعادة تجميعها لتتوافق م  عرض 
 
 
 اإللتزامات و المطلوبات الطارئة  - 31
 

مليون لاير  1,9: م2018لاير سعودي ) مليون 2,1مان للموردين نيابة عن الشركة  بمبل  إصدر البنك خطابات ض

 2-21إضافة الى ذلك انظر إيضا   (.سعودي

 

 الموافقة على القوائم المالية  - 32
 

 .م2020 مارس 12وافق مجلس اإلدارة على هذ  القوائم المالية بتاريخ 
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