
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأمين الشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة 

 المستقلين ن مراجعيالوتقرير فحص 

 2020يونيو   30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  

 



   تأمينلل نيةوطة الركالش
 همة سعودية( امسركة )ش
 عة اجلمرالموجزة غير اية األول ئم الماليةالقوا
 2020يونيو  30
   

 

 الصفحة  المحتويات 

  

 2   ينالمستقل ني مراجعالتقرير فحص 

  

 3   لية األو لماليلمركز اامة ئ قا

  

 5-4   األولية  لالدخ    ةئمقا

  

 6   قائمة الدخل الشامل األولية

  

 7   قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية 

  

 8 ألولية االنقدية قائمة التدفقات 

  

 36 – 9 األولية الموجزة حات حول القوائم المالية إيضا

  

 

 



Matthew Almasadeh
Stamp















 

 ــ 9ـ ـ

   تأمينية للالشركة الوطن

 ة( عوديساهمة س)شركة م 

   موجزةألولية الالمالية اقوائم حول الت حاإيضا

     2020يونيو  30

 ذلك(  فال خيذكر  م ل عودية ما سلا  التبآالف الريالمبالغ ع امي )ج

 

 عام     ر1

 

م  قرلتجاري السجل اجب ة تأسست في المملكة العربية السعودية بمو سعودي  ة مساهمة ك رهي ش )"الشركة"(  تأمينلل الشركة الوطنية 

ق   / 158 م رقعة والصنا ة التجارةر وزا ار قرو (م2010مايو  15موافق هـ )ال1431 ة اآلخر جمادى 1خ ي تارب  درالصا 4030200981

  جدة،  ة هو عمارة الجفالي ـ طريق المدينة،شرك للمقر ا ل جالعنوان المس ,م(2010ابريل  26)الموافق  هـ1431 ىولألجمادى ا 12اريخ بت 

 . ودية بية السعلكة العرممال

 

كي رقم  م الملسومرالبموجب  يون تعاال تأمينال ظمة ن أأساس ى ة علي دعربية السعوملكة الفي الم ينتأمأعمال ال ة اول لمزركة شلليص لترختم ا

  )الموافق  ـه1430 شوال 16تاريخ ب  330الوزراء رقم رار مجلس قوفقاً ل (م2009 اكتوبر 10هـ )الموافق 1430 شوال 21وتاريخ  53م/

 .م2010 سبتمبر 6في ول( )تدا  وديةالسع األسهم سوق  ية ف ركلشا إدراج  مت  .م(2009ر اكتوب  5

 

ً للنظام االساسي للشركة واالنظمة المتبعة  ةات ذات الصل والخدم معاال تأمينلا رفي وت كة في راض الشرل أغمث تت    العربية  ةالمملك ي فوفقا

 . ةالسعودي 

 

 س اإلعداد  أس   ر2

 لتزام  بيان اإل  (أ )

 

ً للشركة زة ية الموجولأل لية االما قوائملاإعداد  مت  ة  لكة العربي الممفي  مدت عملا " يالتقرير المالي األول" – ( 34)رقم سبة الدولي لمحاار المعي  وفقا

 . )"الهيئة"(  محاسبين القانونيينة للي عودة السالهيئ  األخرى المعتمدة من واإلصدارات المعايير   و  ةالسعودي 

 

يتم   . ةلادلعمتها استثمارات بقي إلاس ناء قياباستث  خية ،لتاري ا فة التكل دأومب  ارية ستمراإللى أساس مبدأ ع الموجزة  ية ولالية األ ملا ائموق لا دداإع تم

ة  دم نهاية الخ ومكافآت  ةيعة النظامي لودمعدات واللكات وات اء الممباستثن  السيولة. على اساس لية الموجزةواأل المركز المالي قائمة عرض

ة  ل جمؤال نالتأمي  وثائق  اقتناء فوتكالي  ر المكتسبة ي تأمين غإعادة الة وعمول  سيالهندن بالتأمي  المتعلقةالمكتسبة قساط غير ألامان وضلاو

  ذات طبيعة هي ات األخرى ات والمطلوب موجودليع ان جم، فإنيةعنها واالحتياطات الف غير مبلغ المتكبدةت االبات القائمة والمطالب طوالم

 . لك الف ذعلى خ لم ينص ما  ،ألجل ا  ةرصي ق

 

لكل من   تقلةمس تر حسابا أن تحتفظ بدفات  الشركة ىعل، فإنه يتعين التنفيذية( ة)الالئح لسعودية ة االعربي  في المملكة مينأت نظام ال تاب لطلمت اً قفو

  ه ذهي من اضح أل دة بشكل وفات العائ ل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصرو تسجي  يتم ."ينالمساهمعمليات "و "تأمينعمليات ال"

مين وعمليات  أت لعمليات ال والتدفقات النقدية  ل مشاالدخل ، والدخل ال  ائمةقوللمركز المالي ،  ية االول القوائمإن  خاصة. سابات ال لحا ي فمليات لعا

لومات تكميلية لالمتثال لمتطلبات المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللوائح التنفيذية  فيرها كمعو، تم ت  21المساهمين التي تم عرضها في إيضاح 

 . اليةملا ولية إلعداد التقاريرالد ير تي تتطلبها المعاي ي السعودي وليس السة النقد العرب سؤلم

 

   ية ككل.ماللسنة الل قعة الموجزة مؤشراً للنتائج المتوألولية مالية اال بار القوائمإعت  يمكن ال

 

 . وقد تم تقريبه ألقرب ألف  باللاير السعودي األولية الموجزة عرض القوائم المالية مت 

 

مع   بالتزامن قراءتها ب ج، وي ية كاملةسنومات مالية معلو ىعلحصول ت المطلوبة لل اعلومالم يعجمجزة ية المولوالقوائم المالية األمن ال تتض

 . 2019ديسمبر  31 ي ف تهيةنة المن سلا في ولمك ةالسنوي  ةالمالي  القوائم

 

 



 

 ــ 10ـ ـ

   تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(   الموجزةة وليأل امالية القوائم ال إيضاحات حول

     2020يونيو  30

 ( لك ذ فخال   ما لم يذكرالسعودية  ياالترل ا )جميع المبالغ بآالف

 

 ( )تتمةس اإلعداد  أس   ر2

 

 مة سبية الهاحاضات المفتراال اديرات وق تلا األحكام و)ب( 

 

حاسبية  ت المسا ياطبيق الستؤثر على ت  ضات التي را فت االوالتقديرات وكام األح عمل الموجزة من اإلدارة  األولية ية المال القوائم د إعدا يتطلب

قد   . تملةمحزامات الاإللت  حول حاتا ضي واإل ،يضاحات المرفقةواإل ،روفاتوالمصادات يرإلاو لمطلوبات ت واجوداا للموصرح بهماللمبالغ وا

ن بشأن التقديرات التي تم الكشف عنها  المصادر الرئيسية لعدم اليقي ومع ذلك ، فقد راجعت الشركة  . التقديراتتختلف النتائج الفعلية عن هذه 

  القوائم هذه  في 22 ح رقم يضاااللمزيد من التفاصيل ، يرجى االطالع على  . 19-كوفيدئحة اجالسنوية األخيرة على خلفية  يةلالما القوائم في 

 المستقبلية. غييرات مطلوبة في فترات إعداد التقارير ستمر اإلدارة في تقييم الوضع وتعكس أي ت ست  الموجزة. االولية المالية 

 

 يات العمل موسمية  ( )ج

 

 . ةرك للش نتأمي الات ي للى عمعسمية تؤثر ت مو غيرات ك ناه سي ل

 

 لهامة ية ا سبالمحا  سياساتلا   ر3

 

م  في اعداد القوائ  المتبعةالتي  مع تلك زة الموجولية لمالية األائم اإعداد القو فية طبق الم المحاسبية  راضات واإلفت والتقديرات  السياسات  افقتتو

 : اهأدن  حالموضما عدا  2019بر ديسم 31 يف  يةالمنتهة سن ل لللشركة  ية السنو ماليةال

 

 ة من قبل الشركةعدلة والمطبقالجديدة والملي الما لتقرير ل  دوليةال ات المعاييررسيتف رات لجنة وتفسيي  ير المال للتقرولية  لد ا  يرالمعاي

 

 1من  ة، ساري لدوليةامحاسبة ايير المع  س جلأصدرها م  لتي، االحاليةللمعايير الجديدة اجعات ت والمروالتعديالوالتفسيرات  ري أصبحت المعاي 

 : اق نطب اال، حسب  2020يناير 

 

 الفائدة  : إصالح معيار سعر7  قمر  اليرير الملدولي للتق يار ا لمعوا   39ي رقم لمحاسبي الدولعلى المعيار ا  تال تعدي

طبق على  ن ت النتصاف ، والتي ل ائ من وسا ا دً دع اس تراف والقي الية: االعلألدوات الم 39دولي رقم حاسبي العيار المالت على المي عدتوفر الت 

بشأن  اليقين  ا أدى اإلصالح إلى عدم عالقة التحوط إذثر تتأ .ة عدل الفائدالح القياسي لمكل مباشر باإلصبشتتأثر ط التي ت التحو قاالجميع ع

  ة لي االوالمالية  مئ االقوتأثير على  التدي ذه التعله نيكلم  وط.التح  أداة وط أوالمح للصنف لمعيار القائمة على ا تدفقات النقدية جم الح و أ  /توقيت و 

 . تحوط لسعر الفائدة قات العليس لديها أي  ن حيث أللشركة   الموجزة 

 

 المواد  : تعريف 8 قمر  بة الدولي ومعيار المحاس 1 رقم  محاسبة الدوليالت على معيار الديتع

توقعه  ول معق  بشكلكن يما أو حجبها أمرً  اهكان حذفها أو تحريف امهمة إذت املومععلى أن "الالتي تنص  يالت تعريفًا جديًدا للمادة التعدتقدم 

  ت اي تقدم معلوملت لية اماال القوائمالمالية لألغراض العامة على أساس تلك  للقوائماألساسيون ون مدخذها المستخارات التي يت ثير على القرتألل

دي أو  بشكل فر، سواء ت مامعلوأو حجم ال ة ععتمد على طبي ت مادية سهمية ال األ أنلتعديالت ح اتوض " .ة دد محمنشأة مالية حول كيان إبالغ 

عقول  بشكل مع متوقأمر جوهري إذا كان من ال في وصف المعلومات هوإن الخطأ  المالية. مئ واالق، في سياق ومات أخرىالشتراك مع معلبا

، وليس   كثفةالم جزة موال وليةاالمالية لا القوائمعلى  ت تأثيراللتعدي ا هذله ن لم يك يون.مون األساسالقرارات التي يتخذها المستخد لىع أن يؤثر

 الشركة.  لىع أي تأثير مستقبلي ن لها المتوقع أن يكون م

 



 

 ــ 11ـ ـ

   تأمينالشركة الوطنية لل

 ( مة سعودية شركة مساه)

 )تتمة(   ائم المالية األولية الموجزةوق لل ا حو  إيضاحات 

     2020يونيو  30

 ذلك(  فخال كر  ما لم يذ ت السعوديةالريال اف آاللمبالغ ب )جميع ا

 

 ( )تتمة  الهامة بية سحا الم اتسالسيا    ر3
 

 ( )تتمة الشركة بلن قة مبقمطوال  الجديدة والمعدلةالي للتقرير الم دوليةال ات المعاييررسيتف رات لجنة قرير المالي وتفسيت لالدولية لالمعايير 
 

 : تعريف األعمال 3  قمر  يرير المال لي للتق المعيار الدوتعديالت على 

لة من  مجموعة متكامن ب أن تتضمتجارية ، يج ألعمال اعتبار ا  فتصني  أنه لكي يتم 3 رقم  ماليالرير للتق عيار الدولي ى الملعيوضح التعديل 

أوضح   ،كعالوة على ذل .مخرجاتلى إنشاء ع رةية تساهم معًا بشكل كبير في القدجوهر يةوعمل، كحد أدنى ، مدخالت األنشطة واألصول

  القوائمر على أثي ت ت الهذه التعدي ن ليك لم جات.ء المخر مليات الالزمة إلنشاالعو لمدخالتجميع ا تضمنان ت  نومال يمكن أن توجد دأن األع

 ج أعمال. لمستقبلية إذا دخلت الشركة في أي دمت اا رت الف تؤثر علىركة ولكن قد الموجزة للش االولية ة المالي 

 

 2018مارس  29في  ة المالية الصادر ري اراإلطار المفاهيمي للتق 
 
لمفاهيمي لغرض من اإلطار اا معيار. أليلبات تطلميم أو االمفاه في تجاوز يه ف الواردة  المفاهيم يوجد فيًرا ، وال عيايمي ليس مار المفاهطاإل

ِّين على تطوي ر ، ومساعدة لي لمعايير المحاسبة في وضع المعايي الدو سلمجل دة اهو مساع د  جوال ي  ماعنداسات محاسبية متسقة ي سر الُمعد 

 ها.ري ايير وتفسجميع األطراف على فهم المع  عدةبيق ومساطار قابل للت عي م

 

ويوضح بعض   واالتزامات راف لألصول عت الا اييردم تعريفات محدثة ومعبعض المفاهيم الجديدة ، ويق المعدل ي المفاهيم يتضمن اإلطار 

 . ركةالموجزة للش ولية ال االمالية  وائم القت تأثير على الدي لم يكن لهذه التع .مفاهيم الهامةال

 

 ل وسارية المفع  ر يغة الصادريير المعا

ير  عاي المهي ائمة القإن  .زة جو ة المية االولي المصدار القوائم الإالمفعول حتى تاريخ  سارية  غير الدرة والصا والتفسيرات المعاييره نادأيلي  امي ف

دما  هذه المعايير عن  يق تعتزم الشركة تطب  حق. يخ الرتاطبيق في ت لل ة لقاب ون كل معقول أن تكالشركة بش ع وقوالتي تت  ،رةوالتفسيرات الصاد

 . المفعولارية س صبحت 

 

 الوصف  سير المعيار/ التف

من الفترات التي   عتبارا  ا

  د التاريخ بع  أ في أوتبد

   يلالتا 

 االيضاح ادناهظر ن ا  اه( ادن  ح ايض)اإل  االدوات المالية (9) رقم الي لما ريرلتقل ليودلا معيارال

 2023 يناير 1  تأمينلد اعقو (17) رقم  لتقرير المالي ل لدوليا يارعملا

 

 مالية االدوات ال -  9  رقم  لتقرير المالي ل  وليد لا  معيارلا

 

د البنود التالية المتعلقة  ي دلجر االمعيا يتناول . (39) رقم  ولي لدا بة معيار المحاس ل ح مسيحل والذي  2014يوليو  24 في المعيار  تم نشر هذا 

 : الية الم تادوألبا

 

 : اس قيالتصنيف وال ( أ

 

بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من    للدين األصل الماليس يتم قياما إذا كان نهًجا واحًدا لتحديد م 9 رقم يرير المالولي للتقالدلمعيار يستخدم ا

 : الهماكان ك ذا المطفأة إلتكلفة اب  للدين يالمالل األصيتم قياس  ربح أو الخسارة.ال ل القيمة العادلة من خالب و امل اآلخر أخالل الدخل الش

 

 ية ؛ و ل من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدو صأب حتفاظ إلى االف هدعمل ي  وذجنم في ظ باألصل حتفي   • 

ى المبلغ  ئدة علوالفا لغالمب اصل فقط مدفوعات  هي تي دية التدفقات النقالالى محددة اريخ في توتؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي  • 

 . ق حت سمالي لصاأل

 

ل الربح أو  قة من خالئر المحقم إعادة تدوير األرباح أو الخسايت و اآلخرشامل ل الالدخ الل خ ن ملي بالقيمة العادلة صل المااألاس قي  يتم

 :التاليين يفاء الشرطينالخسارة عند البيع ، إذا تم است 

 

 تعاقدية وللبيع ؛ و لنقدية الا دفقات جمع الت  ل جأ  ل منألصوبا إلى االحتفاظ ذج عمل يهدف األصل ضمن نموفاظ ب ت حاليتم ا     •

 . مستحق فائدة على المبلغ األصلي الفقط مدفوعات أصل المبلغ والالنقدية هي   اتقلتدفل ية التعاقدالشروط      •

 

راف  عت د االن ع ،ذلك  باإلضافة إلى بح أو الخسارة.رل ا لفئات بالقيمة العادلة من خال لا التي ال تفي بأي من هذه للدين لمالي صل ااأليتم قياس 

ة من خالل الربح أو الخسارة إذا  العادل مةبالقي  ، كل من أدوات الدين وحقوق الملكية يلمان أصل ار لتعيي لخي منشأة استخدام اكن لل، يم المبدئي

 . اسبي حم ق تطاب عدم  من يلغي او يقلل بشكل كبيرذلك  كان



 

 ــ 12ـ ـ

   نمي تأية للالوطن شركة لا

 ية( داهمة سعو مسكة )شر

 )تتمة(   ةل القوائم المالية األولية الموجز ات حو إيضاح 

      2020يونيو  30

 ( ك ذل فخال ف الرياالت السعودية ما لم يذكر  بالغ بآال)جميع الم

 

 ( مة )تت المحاسبية الهامة  السياسات   ر3

 

 ة( مت)ت  ول ع المف سارية ر غية الصادرالمعايير 

 

 )تتمة(   وات الماليةد اال -  9  رقم  ي اللم لتقرير ال  لدوليا  معيارال

 

 )تتمة(   :اس قيالتصنيف وال ( أ

 

 ،المبدئيعند االعتراف  إللغاءقابلة ل ري غابات ا إجراء انتخشأة أيضً مكن للمن ، ي رة ية غير المحتفظ بها للمتاج بالنسبة ألدوات حقوق الملك

حققة من االستبعاد( ، ويتم  ئر الموالخسا رباحاألما في ذلك وات )ب دلة لألدعاالقيمة في ال خرل اآلمالشل افي الدخ  االحقة  ييراتالتغ رضلع

 الدخل .  قائمةاالعتراف بتوزيعات األرباح في  

 

مة  ي القي ير في غلت ا رفإن مقداة ، و الخسارالربح أ اللخمن  لة ادلعا مةبالقي  دهاتحدي  التي يتمطلوبات المالية بالنسبة للم إلى ذلك ،  ضافةإلبا

من  يكن  ، ما لم األخر في الدخل الشامل  اإللتزامات يتم االعتراف بهلتلك  مانت ئ اإلي مخاطر إلى التغيرات ف المنسوبة المالي لتزامالل ادلةالع

  مة قائ ي بي فمحاس ق اب تط عدم إنشاء أو توسيعر الشامل اآلخلدخل ا في زام لت إلبا ة خاصال انت في مخاطر االئتملتغيراآثار اب  راف االعت  شأن

 . ل خالد

 

 : ة القيم انخفاض ( ب

 

ة  المتكبد نمائت اال رخسائ ب  مقارنةالمتوقعة ،  تمانخسائر االئ  9 قمر ليامرير النموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقيعكس 

قبل  دوث حدث ائتماني من الضروري حد عي م ، ل 9 رقم رير الماليللتقالدولي  ارالمعي  اسوفقا لمقي  .39 قم ر ليمعيار المحاسبة الدو بموجب

  ية الئتمان ار خسائ ال  تلكقعة والتغيرات في االئتمانية المتو لخسائرساب احبدالً من ذلك ، تقوم المنشأة دائًما ب  ئر االئتمان.ااالعتراف بخس

 ئتمان منذ االعتراف األولي. اال ر اطيرات في مختقرير لتعكس التغتاريخ  ل كقعة في تومان المر االئت خسائ تحديث مبلغ  يتم عة. قالمتو

 

 : التحوطمحاسبة  ( ج

 

  دتحد . رة المخاطرع إدامق ل أوث كشمحاسبة التحوط ب  التي تربط يةلتحوطمحاسبة اللديدة جمتطلبات  9 رقم ير المالي ريقدم المعيار الدولي للتق

اء تحوطات  ط باستثن عديالت على جميع محاسبة التحو الت  بقتنط العام.نموذج محاسبة التحوط  ي ف لمبادئا  لى ماًدا عكثر اعت ا أالمتطلبات نهجً 

مر المنشأة  د تست النسبة لهذه ، قب  .دلة"(اعللقيمة ال الكلية القيمة م "تحوطات ا عادة باسإليه ر عار الفائدة )يشاالقيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أس

كبير ألن مجلس معايير تم منح هذا االستثناء إلى حد  . 39 مرق الدولي في معيار المحاسبةالية لحط احو ت الة ت محاسب متطلبا طبيقفي ت 

 نفصل. روع مشكلي كمة الدولية يعالج محاسبة التحوط الالمحاسب 

 

 سريان المفعول تاريخ  

  يل دوار الالمعي على  ك ، فإن التعديالتذل ومع  .2018ناير ي  1هو  ورمنشلا 9 رقم رير المالي تقالدولي للعيار ملل ل مفعولاسريان تاريخ  كان

المعيار الدولي  تفسير لجنة تفسيرات ة مع األدوات المالي  - 9 قمر رير المالييق المعيار الدولي للتقلتأمين: تطب عقود ا - 4 رقم رير الماليلتقل

  منشأت لل ح اسمللالحالي  4 قم ر رير الماليي للتقولار الدعي الميغير  ، 2016 تمبرسب  12في  ةرلمنشو، ا أمينعقود الت  - 4 م رق ليامير الرللتق

تطبيق المعيار  آثار بعض للتخفيف من  4 رقم رير الماليقللت  ةالدولي  تفسير لجنة تفسيرات المعايير نطاق  ضمنن التي تصدر عقود التأمي 

  17 رقم  ي لالمرير اللتق )المعيار الدولي  ولية لد ا المحاسبة معاييرلس لمجديد الج د التأمينوقع ارح معي قبل أن يصب  9 م رق ي مالال ريرالدولي للتق

 يلين:تقدم التعديالت خيارين بد المفعول. عقود التأمين( ساري  -

 

 : ليا ي مم ق األسب  التاريخحتى  9 رقم   رير المالييق المعيار الدولي للتقتطبيق إعفاء مؤقت من تطب  1

 

 ؛ أو  ددي جمين الد التأور عقيامع سريان مفعول خ ري تا  أ(

 

معيار الدولي  لل الفعليتاريخ ال ر المحاسبة الدولية تمديد ي معاي . يقترح مجلس 2021يناير  1 دعب  في أو ية سنولاالتقاريرفترات أ تبد ( ب

  الدولي  عيارالم تفسيرات لجنة سيرتف في 9 مرق ليماالرير تقواإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي لل 17 رقم لماليرير اللتق

إن  خالل فترة التأجيل. مطلوبة ية المالودات الموج افية المتعلقة ب ضاإلاإلفصاحات  نإ. 2022يناير  1 إلى  4 قم ر لي المارير للتق

 ؛ أو سابقًا 9 قم ر الماليرير تقللي الدول أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيارترتبط التي  للمنشأتهذا الخيار متاح فقط 

 

عدم التطابق  ض حاالت آثار بع الغاءتم ، مالية المعينةلا للموجوداتة لنسب ن با، ولك9 رقم  ليالمار ري تقي لللدوليار االمع يقتطب  2

  ضافيةإ ات فصاحإ هناك،  ية األول ةخالل الفتر تأمين الجديد من الربح أو الخسارة.الد وقد تحدث قبل تطبيق معيار عقالتي  المحاسبي

 . مطلوبة 



 

 ــ 13ـ ـ

   نمي تأية للالوطن شركة لا

 ية( داهمة سعو مسكة )شر

 )تتمة(   ةولية الموجز أل ا ل القوائم المالية ات حو إيضاح 

      2020يونيو  30

 ( ك ذل فخال ف الرياالت السعودية ما لم يذكر  بالغ بآال)جميع الم

 

 ( مة )تت المحاسبية الهامة  السياسات   ر3

 

 )تتمة(  ول ع المف سارية ر غية الصادرالمعايير 

 

 )تتمة(   وات الماليةد اال -  9  رقم  لمالي لتقرير ال  لدوليا  معيارال

 

 )تتمة(  : طالتحومحاسبة  ( ج

 

  التي تدخل في ن العقود لتزامات الشركة الناشئة عرية الالدفت  مقارنة القيمة  تتم ( 1: )2018 يناير 1من  ااعتبار المفصًما ي ركة تقي الش  أجرت 

القيمة  ب ( أمينت لمن عقود ا ة مول مالغير  ة ن أو المشتقات المضم اإليداع)بما في ذلك مكونات  4 رقم  رير المالينطاق المعيار الدولي للتق

ركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة  لتزامات الشرية الت لدفة الي القيمة إجمامقارن  ت تم( 2؛ و )تها ماالتزا يع مج ة مبلغالمدرج  ةي الجمإلا

ار  عي لما يذتنف جيل ات ة الشرك قررت بالتالي ، و . المؤقت  ات ، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء هذه التقييمبناًء على  الدفترية لجميع التزاماتها. 

المالية   بالموجودات اإلفصاحات المتعلقة  راجيتم إد .ةين الجديدالتأمد عقو معيار  لالمفعوسريان  حتى تاريخ 9 قمر  المالير ي ري للتقلوالد

 للشركة.  السنوية  المالية القوائمفي المطلوبة خالل فترة التأجيل 

 

   التأثيرتقييم 

ومع   ركة. ية للشالمال قوائم لاعلى  9 رقم   رير المالي لتقل ي لمعيار الدولة لمقي الاض فمتطلبات انخ ذلتنفي ر ثي أت الض بع ركة الش ع توق، ت  م اعبشكل 

  ن هذا المعيار الجديد حيث أ تنفيذ لتأثيرديم تقدير معقول في الوقت الحالي ، ال يمكن تق .جوهري ، من غير المتوقع أن يكون تأثير ذلك  ذلك

 تفصيلية.  ة عاجمرد ب تقم بع مالشركة ل

 

   ن التأميد و قع  – 17  رقم  المالي  رير لتق ل  لدوليا  يارعمال

 

 عامة  رة ظن

 

تفسير  ها ويحل محل ضها واإلفصاح عن ، ويحدد مبادئ االعتراف بقياس عقود التأمين وقياسها وعر 2017مايو  18يار في تم نشر هذا المع

   أمين.ت لا ودعق - 4 مقر  لماليا ريرالمعيار الدولي للتقتفسيرات لجنة 

 

  المشاركة التقديريةستثمار ذات الميزات قود االوعلى ع لتأمينعادة اد إع عقوى جمي ، وعل رةد التأمين الصادقو ع لىد عدي الجلمعيار اينطبق 

 المكونات التالية عن عقود التأمين:   فصل  بيتطل أيًضا عقود التأمين. الجهةأن تصدر  بشرط

 نة ؛ ي عايير محددة معم فيتو تسانت ك نة ، إذا ضمالمشتقات الم .1

 و  ميزة ؛ ية مرثمااست ت مكونا .2

   ر تأمينية.غي  خدمات  أو مميزة سلع  بنقل دهعت أي  .3

 

والمعيار الدولي   9 رقم رير الماليي للتقلوالمحاسبة عن هذه المكونات بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة )المعيار الد أن يتم يجب 

 (. 15 رقم  يرير المالللتق

 

 القياس 

خدام  ات التأمين بمواصلة است كرسمح لش الذي  ،  4 رقم ليالمارير للتق لي دوالمعيار ال يراتفست  نة لج يرتفس في دة ارالو س متطلباتعك ىلع

القياس  ج نماذ 17 رقم لماليرير االمعيار الدولي للتق يوفر،  2015السياسات المحاسبية ألغراض القياس التي كانت موجودة قبل يناير 

 ة: ي لتاالختلفة لما

 

 : ية" التال"اللبنات  ى عل  املع ا اس ذج القي مو ن يعتمد (  1

     

 شمل: لتي ت ، وا للوفاء ية تدفقات النقدلاأ(  

 

 النقدية المستقبلية.   التدفقات الحتماالت• تقديرات مرجحة   

 ية ؛ و ستقبلم ال لنقديةا التدفقاتب  لمخاطر المالية المرتبطةأي الخصم( واة الزمنية للنقود )• تعديل يعكس القيم  

 غير المالية. راطمخللطر تعديل المخا  •  

 

يقدم   ككيانالربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف به  ة التعاقدية دم لخش اهامثل يم . التعاقديةمش الخدمة اه (ب

  للوفاء ة النقدي قات فدللت  صاف  ل أي مبلغ سلبيي تم تسجي س؛ بداية ال دعن ا سلبًي  هامش الخدمة التعاقدية ال يمكن أن يكون  ل. ت في المستقب الخدما

 ر. وى الفارة عل لخسأو االربح ية في البدا ندع



 

 ــ 14ـ ـ

 

   ينتأمية للنالوط شركة لا

 عودية( س )شركة مساهمة 

 )تتمة(   ولية الموجزةة األ ماليال ائم حول القوت إيضاحا

     2020يونيو  30

 ذلك(  خالف  رذك)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي 

 

 مة( امة )تتبية الهالمحاس السياسات   ر3
 

 )تتمة(  ول ع المف سارية  ر يغة صادرلا  المعايير
 
 )تتمة(   التأمينعقود  – 7  رقم  لي لمالتقرير ال  ليلدوا  معيارال
 

 : ى أنهالعيتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين  ، في نهاية كل فترة تقرير الحقة
 

ي  للمجموعة ف ة دي قاعالخدمة الت  مشهاية وبلقت المسبالخدمات  علقةالمت ية للوفاء النقد تقا التدف لمتش التغطية المتبقية ، والتي ية عنلوسؤ• الم

 خ ؛اري ذلك الت 

مجموعة في ذلك  للة السابقة المخصص  المتعلقة بالخدمات التدفقات النقدية للوفاء لمطالبات المتكبدة ، والتي يتم قياسها على أنها ات االتزام• 

 التاريخ.

 

ة  الخدم هامش  ن تكونن أال يمككن ول لمستقبليةا ت امالخدمتعلقة ب لدية االنق دفقات رات في الت تغي لل الحقا دية التعاق ة مخدهامش ال  ديليتم تع

  . ة سارفي الربح أو الخراف بها م االعت ت ي ة المتبقي  تعاقديةهامش الخدمة الأكبر من تغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية ال فإن،  سالبا التعاقدية

دم عند البداية لتحديد خالمست  الخصم  سعرلعقد )أي اف األولي باترعاللة عند ار مقفبأسعا ية دقالتعاهامش الخدمة  ئدة أيًضا على ب الفااسحت يتم ا

ت  ى وحدا لعًء في الربح أو الخسارة بنا عاقديةت لا هامش الخدمةرير ذلك ، سيتم تح الى باالضافة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة(.

 . ة ي المجموعد المتبقية فقوعلللمتوقعة طية االتغ ومدة  مقدمةمنافع ال ية الكس كممما يعتغطية ، لا
 
 : ( نهج الرسوم المتغيرة2
 

  يتم  .ة"( راشمب ركة القود المشام "عباس  اضً أي  ليهاإ ار شرة )ي اشمب لميزات المشاركة ا تذا نموذج إلزامي لقياس العقود  يرةنهج الرسوم المتغيعد 

باالضافة الى التعديل بموجب  بالنسبة لهذه العقود ،  إعادة تقييمه الحقًا. تم د وال ي داية العقيير عند ب المعاستوفي هذه ان العقد ي ذا كإ ماحول ييم تق

 : جل أمن    يةقداهامش الخدمة التعيتم أيًضا تعديل ذج القياس العام ، نمو
 
 ؛  ية األساس عناصرلل دلة لعااة يمفي الق التغيرات من شأة ن مالحصة  •

 األساسية.  بالعناصرالية التي ال تتعلق المقود والمخاطر للن ية الزمن  القيمة في  اتغيرالت تأثير  •
 

عن   يًاجوهر ف تل يخا ال سً ياقيوفر ن كا طية المتبقية إذالقياس المسؤولية عن التغ ص قسط مبسطباإلضافة إلى ذلك ، يُسمح بنهج تخصي 

  تتوافق المسؤولية ، مينقسط التأ صيصنهج تخ مع  أقل. و أ واحدة  ةسن موعة في المج لتغطية لكل عقدا ت فترةإذا كان أو م عالا س ياالقذج النمو

  في  سارياالعام  س اقي ال لنموذج ا ليظ  ين.متألا لحيازةية د االعتراف األولي ناقًصا التدفقات النقدالتغطية المتبقية مع األقساط المستلمة عن عن 

للنقود وتأثير المخاطر  تقبلية للقيمة الزمنية لمسقات النقدية اتدفال ضبط أة طلب من المنش ي ومع ذلك ، ال  ة.بدالبات المتكمطالعن ية لوؤ ملاقياس 

 . تاب لالمطا بدتك تاريخن م ل ع / استالم تلك التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقالمالية إذا كان من المتوقع دف
 

 النفاذ   تاريخ

وتلقى تعليقات من   2019ل يونيو خال  17 رقم  رير المالي قلدولي للت تعرض للمعيار الاسودة تعديالت م سبة الدوليةحا لمر اايي عم لسدر مجصأ

ً يقوم مجلس معايير ال مختلف أصحاب المصلحة. بة ألي  سن لاب  صلحة.لما بأصحا  هاارث بإعادة مناقشة القضايا التي أ محاسبة الدولية حاليا

  المعتادة ية إجراءاته القانونية دولاسبة الايير المحع مجلس مع، سوف يتب  17 قم ر رير المالي تقالعداد إلدولي لر اياالمع ىعلة رحمقت  تعديالت

في   9 لية رقم امالالتقارير  داعدإل لي دولالمعيار اعفاء وتأجيل ا 17رقم  رير الماليعداد التقإلالمعيار الدولي  نفاذتاريخ  لوضع المعايير. 

  نفاذتعديل تاريخ  ميت الحالية ، مسودة الجب بمو .2021ير ينا 1حاليًا  ،4رقم  ماليرير الاد التقدعإلر الدولي عياالمت يراستفنة ر لجي سفت 

  يخبالتار نةً ارمقين ماع هذا تأجيل لمدة  .2023يناير  1 التي تبدأ في أو بعد  اإلبالغ إلى فترات  17 قم ر رير الماليعداد التقإلالمعيار الدولي 

مع العمالء  ة المبرماإليرادات من العقود  - 15 رير المالي للتقلي معيار الدوإذا تم تطبيق الر مبكيُسمح بالتطبيق ال .2021يناير  1ي ق فلساب ا

 . نفاذهتاريخ  في ر ابيق المعي طالشركة ت  تعتزم األدوات المالية. - 9  رقم اليرير الموالمعيار الدولي للتق
 
 ول حتلا

مين غير عملي ، فيجب على  عقود التأ من لمجموعة عي بأثر رج الكامل يقك ، إذا كان التطب ع ذلوم . ثر رجعيبأق تطبي ال تمي  لمطلوب أنا من

 مة العادلة. أو نهج القي  التعديل بأثر رجعيالمنشأة اختيار إما نهج 
 

 العرض واإلفصاح 

 ت. ت على العرض واإلفصاحاالمع تعدي  نمي تأود العقل يةلمحاسب ا سات سياال  يفر ديد إلى تغيي لجا  اري يؤدي المع تتوقع الشركة أن
 

 ثير التأتقييم 

  االولية المالية  القوائمريخ نشر هذه اعتباًرا من تا .وتنفيذه 17 رقم رير المالي تطبيق المعيار الدولي للتقثير ليًا بتقييم تأكة حاتقوم الشر

 : هي كما يلي  وات جلفوا  الفجواتركة بتحليل لشامت اق كة. لشرمن قبل ا لماالمعيار بالك يبن ت ل المالي التأثيرم ي ي قت ، لم يتم الموجزة

 



 

 ــ 15ـ ـ

   تأمينية للالوطن كة الشر

 شركة مساهمة سعودية( )

 ( تمة)ت  ولية الموجزةائم المالية األ حول القوإيضاحات 

     2020يونيو  30

 ك( لذ خالف  ة ما لم يذكري عودالس ياالتف الرال)جميع المبالغ بآ

 

 مة( تت)الهامة حاسبية لما  اتياسالس   ر3

 

 )تتمة(  ل وسارية المفع غير ة الصادرالمعايير 

 

 )تتمة(   التأمينعقود  – 7  رقم  لتقرير المالي ل  لدوليا  معيارال

 منطقة التأثير 

 

 التأثير  ص مخل

 

 الماليثير التأ

 

 شركة. بل ال ق لم يتم تقييمها بالكامل من

 

 بياناتر الثي أت 

 

ن  حيث أ جوهرياالبيانات  رتأثي كون أن ي حتمل غير المن ه من أة شركد التعتق

  ستكون مؤهلة للقياس وفقًا لمنهج تخصيص  عمال الشركةكبيرة من أ بةنس

 ط. األقسا 

 

 المعلومات  نظم تقنية

 

  لموردرة باصي امت الشركة بإدراج قائمة ق علومات ، قلما بنظم تقنيةفيما يتعلق 

  رير المالي تقللولي الد عيارل للمذ الفعافي التن  انلضمعم الفني الالزم الد يمدقلت 

للمراجعة من أجل   ، ت الحالي للحساباتسابا مخطط الح يخضع . 17 رقم

ذلك ،  باإلضافة إلى  .17 رقم رير المالييار الدولي للتقات المعاالمتثال لمتطلب 

 ر. تطوي  لىالجديدة إ فصاحاال عمليات  حتاجست 

 

 يةلعملا ري أث ت 

 

  في العملية.  جوهرية ييراتوث تغحدع ن ال يتوقتقييم ، ولكال يدة قر العملي تأثي 

بية األعمال طويلة األجل ،  ولت الشركة تركيزها إلى أغلمع ذلك ، إذا حو

 . جوهرياأثير العملية  سيكون ت ف

 

 نادة التأمي إعالتأثير على ترتيبات 

 

ة  سبي هدات الن موجب المعاب  كة رشالب خاصة ين الأمتخضع ترتيبات إعادة الت 

 سب. س المناج القيانهر لتحديد يًا لالختبالاح

 

 الرقابة  راطا لسياسات والتأثير على ا

 

ر عملهم الحالي  ديل إطاتعيين مستشارين خارجيين لتع في مرحلةإن الشركة 

  يالمالرير قلت للمتطلبات المعيار الدولي ر امتثااًل ث كلمراقبة السياسات ، لتكون أ

 . 17 مقر

  

لمعيار يهم فهم شامل لمناسب ولد كلبشمؤهلين ن موظفين الشركة تعيي  يوتن  ية رد البشرالموا

لمناسب  وتعتزم الشركة أيًضا توفير التدريب ا .17 رقم رير الماليللتقالدولي 

 للموظفين الحاليين. 

 

 ية. هي جوت نة  يه لجرف علتشا ، ذ وشكلت فريقًا مناسًب نفي لية الت ة في عمبدأت الشرك 

 

 

 

 



 

 ــ 16ـ ـ

   مينأتللية طنالو شركة ال

 ة( عوديمة سمساه )شركة

 )تتمة(   ولية الموجزةاأل  ائم المالية قوحول الحات إيضا

     2020يونيو  30

 ذلك(  خالفلم يذكر  دية ما )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعو

 

 مه حكفي  وما النقد      ر4

 

  

 2020يونيو  30 

 ة( )غير مراجع

 2019بر يسمد 31

 عة( جمرا)

   

 28 32 ندوق في الصنقد 

 32,804 251,023 نكية أرصدة ب 

 321,875 182,551 من تاريخ اإلقتناءأشهر  خالل ثالثة تستحق ودائع 

 433,606 354,707 

 

مومُ  ةدي السعوية العرب  لمملكةعالقة ، وُمؤسس في ا ات ذ جهة يعتبر لدى بنكوالودائع  البنكية ألرصدةتفاظ بايتم االح ي  السعودة باللاير قوِّ

٪  1أقل من ثالثة أشهر ودخل عائد بمعدالت تصل إلى  ق أصلياستحقالودائع ادى ل يد.ماني جف ائت تصني  كلبن ى اديكي ولرمألوالر ا والد

 سنويًا(.  ٪2: حتى    2019مبر ديس 31سنويًا )

 

   ياف ص ، مدينة تأمين  اط أقس    ر5

 

 2020يونيو  30 

 مراجعة( )غير 

 2019 مبرديس 31

 راجعة( )م

   

 187,651  249,314 نمي تأال ثائقو ة لمحقبض من  ق المستح

 (33,838) ( 43,418) مشكوك في تحصيلها اط تأمين مدينة مخصص إنخفاض قيمة أقس

 205,896  153,813 

 

 يلها:حص في ت كوك شممدينة  قساط تامينأ  ض إنخفا مخصص حركة  يفيما يل

 

 2020يونيو  30 

 ة( مراجعير غ)

 2019سمبر دي  31

 اجعة( )مر

   

 25,752 33,838 ياحت ت فاإل لرصيد ا

 8,086 9,580 السنة  /فترة ال اللصص خالمخ

 33,838 43,418 الختامي الرصيد 

 

   صافي  ، مينأت من معيدي ال مستحقة مبالغ     ر6

   

 2020يونيو  30 

 )غير مراجعة( 

 2019بر ديسم 31

 )مراجعة( 

   

 141,410  24,261 تأمينالعيدي من مقبض ق المستح

 (1,500) ( 3,000) ها لي صتحوك في شكمتأمين ال ديمعي من نة ي مدذمم نخفاض إ مخصص 

 21,261  139,910 

 

 يلها: مشكوك في تحصمدينة التأمين معيدي ذمم  ض إنخفا مخصص حركة  يفيما يل

 2020يونيو  30 

 ة( مراجعير )غ

 2019سمبر دي  31

 عة( جا)مر

   

 1,439 1,500 اإلفتتاحيلرصيد ا

 61 1,500 السنة  /فترة الل الصص خالمخ

 1,500 3,000 مي الختارصيد لا

 



 

 ــ 17ـ ـ

 

   ينتأملل ة الشركة الوطني

 ساهمة سعودية( )شركة م 

 )تتمة(   ةالية األولية الموجز إيضاحات حول القوائم الم 

     2020يونيو  30

 ذلك(  خالفذكر  لم ي ما  وديةالسع  التياآالف الرب  بالغع المي م)ج

 

 الفنية  ت تياطيااإلح   ر7

 

   اتحتياطيإل وا  قائمةلا  تالمطالبا  صافي  7-1

 

 : يلي مما حتياطيات إل وا  القائمة ات ي المطالب يتكون صاف

 

 2020يونيو  30 

 )غير مراجعة( 

 2019ديسمبر  31

 مراجعة( )

   

 610,423  614,352 ئمة  قا  تامطالب 

 102,179  103,397 عنهابلغ غير مدة كب البات مت طم

 10,845  16,068 مينأساط الت عجز أق  احتياطي

 399  137 إضافية  ةي ير منتهغ ر طاطي مخا ي ت إح

 5,014  5,307 زع غير مو  يل خسارة مخصص مصروف تعد

 739,261  728,860 

   ناقص: 

 (531,601) ( 525,089) ئمة  مطالبات القاال من مينأت ال حصة معيدي

 (57,091) ( 56,382) ير مبلغ عنها دة غمتكب من مطالبات  نمي تأالعيدي حصة م

 (581,471 ) (588,692) 

 140,168  157,790 واإلحتياطيات   ة القائم لبات صافي المطا

 

 حركة أقساط التأمين غير المكتسبة   7-2

 

 ي : ة مما يلاط التأمين غير المكتسب ركة أقستتألف ح

 

 )غير مراجعة(  2020يو  يون  30ي ف ةيته منالالستة أشهر  ة فتر 

 الصافي  مين ي التأمعيدحصة  اإلجمالي  

    

 154,943 104,944 259,887 لفترة ا في أول دي رصال

 275,513 206,949 482,462 فترة مكتتبة خالل ال نأمي أقساط ت 

 ( 204,702) ( 160,467) ( 365,169) فترة كتسبة خالل المتأمين أقساط 

 225,754 151,426 377,180 رة ت فال هايةن ي يد فالرص

 

 ( )مراجعة 2019ر ديسمب  31في المنتهية  لسنةا 

 الصافي  مين أمعيدي التة حص مالي جاإل 

    

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

 415,706                         319,338  735,044  السنة  ل بة خالمين مكتت أقساط تأ

 (410,078) (318,433) (             728,511) نة ل السبة خال تسمك نمي أت أقساط 

 154,943  104,944  259,887  ة ن سال الرصيد في نهاية 

 



 

 ــ 18ـ ـ

   ينتأمالشركة الوطنية لل

 مة سعودية( )شركة مساه

 مة( تت)  وجزةلية الم مالية األو الم ئاول القوحيضاحات إ

     2020يونيو  30

 ذلك(  خالفة ما لم يذكر  ي ودسع لا الت الف الرياالمبالغ بآ)جميع 

 

 استثمارات    ر8

 

  

 ح ضاإي

 2020يونيو  30

 ( )غير مراجعة 

 2019 ديسمبر 31

 ( عة اج)مر

    

 110,645 110,116 1-8 من خالل قائمة الدخل لة ادلعا ات بالقيمةمارتث اس

 1,923 1,923 2-8 استثمارات متاحة للبيع

  112,039 112,568 

 

 الدخل  لة من خالل قائمةعادلا ة مالقيت ب اراثمتاس  1ر8

 

 : لخ لدمة العادلة من خالل قائمة القي با فيما يلي الحركة

 

    منتهية  الأشهر  ةستال  

 2020يونيو   30 في

 ة( راجعير م)غ

 هية في السنة المنت 

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

    

 105,004 110,645  احي ت فتصيد االرال

 284 -  السنة  /خالل الفترة  اإلضافات  

 5,357 ( 529)  ات  تثمارسلة لإلقيمة العادالفي  غيرالت 

 110,645 110,116  الرصيد الختامي 

 

 بيع ة للحمتاات استثمار  8-2

ية  سعود ة ة مساهمت التأمين وهي شرك مانجم لخد في شركة (٪3,85:  2019ديسمبر  31) ٪3,85مارات الشركة بنسبة تث اس البندهذا يمثل 

  ة العادل  ةبأن القيم تقد اإلدارة عت ، ةموثوق معلومات مالية توفر اً لعدم نظر . لفةمسجلة بالتك م وسهاأل وقرجة في سدغير م سهمهذه اال ان  .قفلةم

 موثوق.  كلاليمكن تحديدها بش

 

 خرى  أوجودات مدفوعة مقدما وم  مصروفات  رر  9

 

ً الوفات مصر ال ضعر تم ون لاير  ملي  0,479 :2019مبر ديس 31ي )سعود لاير مليون 0,251 بلغبمى خراألموجودات ال ومدفوعة مقدما

 . واإلحالل ةد خرالنخفاض مخصص إبعد خصم في بالصا دي( سعو

 

   ميةنظاالة  عالودي   -10

 

 ً من راس مالها   ٪10بة ت الشركة نس، أودع  ديعربي السعوال لنقدعن مؤسسة ا الصادر تأمينال نظام التنفيذية ل ائحوالل ( من 58)ادة للم طبقا

ة  ذي سمع كة في بن ظامي الوديعة الن ب  اظ حتفيتم اال  . ربي السعوديلعا ن قبل مؤسسة النقد ماختياره  نك تمفي ب   سعودي يون لاير لم 20 بمبلغ

ً  هو وجيدة  ه  ن هذمكتسبة مولة الالعموتكون  . العربي السعودي  ؤسسة النقدمكن السحب منها فقط بعد موافقة مالقة  وي ذات ع جهة ايضا

 . سعوديبي الرالع دالنقؤسسة م الى  لدفعة  مستحقة االوديع

 

ة  مولة مستحق عن ع كةشرالفصحت ا قد ف 2016ارس م 1يم الصادر في للتعم طبقا وديعسالالعربي  مؤسسة النقد دة منالوارلتعليمات وفقا ل

   . ةالموجز  ولية لية اال لتزام في هذه القوائم المااعة نظامية كأصل ومن ودي 

 



 

 ــ 19ـ ـ

   تأمينالوطنية لل شركة ال

 ة سعودية( مساهم شركة)

 تتمة( )  جزةموالالمالية األولية  م ل القوائحات حو إيضا

     2020يونيو  30

 ذلك(  فخال ما لم يذكر  لسعودية بآالف الرياالت ا مبالغ جميع ال)

 

 ضريبة الدخل  و الزكاة      ر11

 

 كوي ونات الوعاء الزمك 11-1

حقوق  خل هي  د الضريبة كاة ولزا منظا وجب بم تعديل لىإع لتي تخضاديين وولسعلمساهمين االعائدة ل شركةلزكوي لل للوعاء ا المكونات الهامة 

م الزكاة  انظل اداً إلى فهم الشركةالوعاء الزكوي استن ساب ت حا تم  . رىود االخ عض البن الدخل المعدل وب  افي وص الفترة  ة ي ابد اهمين فيالمس

الربوط   حيث قد تختلفة فات مختلفسيرت ة إلى سعودي عربية الاللكة مالمم الزكاة في اخضع نظي  . يةالسعودالعربية  عمول بها في المملكةالم

 . ل الشركة ارات المقدمة من قب االقرن ع "(يئة)"اله لدخل ة والزكال يئة العامة الهبل ق من ها رادإصي سيتم ية الت الزكو

 

 لدخل ص الزكاة وضريبة امخص 11-2

 

 2020يونيو  30  

 اجعة( )غير مر

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

    

 7,305 5,853  تتاحياإلف يدالرص

 4,161 2,587  الحالية  لسنة ل /للفترة  ةزكا خصص م

 - 769  ة ق الساب  لسنة ل /ة للفتر ةزكا خصص م

 1,184 1,118  الحالية  لسنةل /للفترة  دخلة ص ضريب مخص

 - 165  قة الساب  لسنةل /للفترة  دخلص ضريبة مخص

 (4,784) ( 5,324)  وعة  مدف كاةز

 (292) ( 1,311)  عة  دفول مخة د ضريب 

 (185) ( 38)  سترداد إنخفاض في ضريبة قابلة لال

 7  -  أخرى  اتمخصص

ً دممقبة دخل مدفوعة ضري   (1,543) -  ا

 5,853  3,819  مي ختاالرصيد ال

 

  لسنة لالمعدل للفترة /  في الدخل٪ من صا2,5دل للفترة( و المع)باستثناء صافي الدخل  التقريبيوي الزك وعاءال٪ من 2,578تستحق الزكاة  

   .يينللمساهمين السعود العائد

 

مين  ر السعوديين في الشركة ناقصاً حصة المساهغي مين ساهلمعدل العائد للممن صافي الدخل ا ٪20 بةسخل بن لدا بةري ضخصص م يتم تكوين

ً لوالتي يتم  بقة اسسنة المرحلة من ال لا الخسائر ن من عوديي غير الس لدخل المدفوعة من  د ضريبة اتم إستردا . ضريبة الدخل  ام ظن حسابها وفقا

   يين.ودالمساهمين غير السع

 

   : ة الدخل كما يلييب اضعة للزكاة وضرالخن ي ساهممال نسبة

 2020يونيو  30  

 ير مراجعة( )غ

% 

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

% 

    

 74,44 74,44  اةكزال

 25,56 25,56  دخل ضريبة ال

 



 

 ــ 20ـ ـ

   تأمينية للة الوطنلشركا

 )شركة مساهمة سعودية( 

 تمة( ت)  زةة الموجيول الية األ ئم الم االقوضاحات حول إي

     2020و يوني 30

 ذلك(  خالفم يذكر  ة ما لالسعودي رياالت غ بآالف ال المبال )جميع

 

 )تتمة( وضريبة الدخل  الزكاة      ر11

 

 وضع الربوط   11-3

 

وضعها  ة الشرك أنهت .2019ة سن  وحتى  ية التأسيس من بدا )"الهيئة"( لزكاة والدخل ل امة يئة العاله لىإ  الضريبية  قدمت الشركة اقرارتها 

 . كما هو موضح أدناه االستقطاع الضريبي ربط ، باستثناء 2018 ديسمبر 31 في  ةالمنتهي  السنةى حت يبي وي والضرالزك

 

انتهت  ، و ضريبة الدخلو ة للزكااستفسارات من الهيئة العامة الم أي يتم است  ه لمفي صيغته النهائية ألن  2013ار الضريبي لعام رر اإلقيعتب 

  وإلتزامات  ضريبةربط القد رفع ، و اة وضريبة الدخلللزك 2018ي لعام النهائ  ربط العلى شركة لاحصلت  وات. سن  5ة المهلة القانونية البالغ 

 لحالية. التقرير ا في فترة بلغ مالهذا ودفعت  ربط القبلت اإلدارة هذا   دي.ألف لاير سعو 175غ بمبل إضافية زكاة

 

بة  وضري للزكاة  2017إلى  2014ام من نهائي لألعو ربط  كة على لت الشر، حص 2020يو يون  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  خالل 

 التقرير الحالية.  في فترةودفعت هذا المبلغ   ربطقبلت اإلدارة هذا ال . سعودي ألف لاير  934ضرائب وزكاة إضافية بمبلغ  الربط أثار  الدخل.

 

  ا فيرائب إضافية ، بمضت الهيئة ض، حيث فر  2018ام لع يبيرالض اع قتطإل التزام إلا ربطً أيًضا  د تلقت الشركةفق إلى ما سبق ،  إلضافة با

م رفض  ت  .طرب الذا فت هستأن االذي تم طرحه ال أساس له وقد  طرب الة أن تعتقد اإلدار عودي.مليون لاير س 11.37ذلك العقوبات ، بقيمة 

من  جلسة استماع أجل تعيين  إلنترنت منعبر ا امة للجنة الضرائبلى بوابة األمانة العإصعيده وتم ت الهيئة بل ن قمللشركة  ولاالستئناف األ

،  ربطالة هذا ي أغلب  ن اوز عللتجأن هناك احتمالية كبيرة ومع ذلك ، تعتقد إدارة الشركة  راض الشركة. الصلة لمناقشة اعت  بل اللجنة ذات ق

 . ربط الا  ذقابل هفية مإضا  التزامات  جيل أي يتم تسوبالتالي لم 

 

 وربحية السهم  المال س أر ر 12

 

  ي سعودلاير  10قيمة السهم  -مليون سهم  20 إلىقسم ليون لاير سعودى مم 200  المدفوعو درالمصو هب  ة  المرخصرك لشمال ا أسلغ ريب 

 . (ي دعولاير س  10 مقيمة السه  - هممليون س  20 إلى  م قسم يد سعو لايرون  ملي  200 :  2019ديسمبر  31)

 

إلى   العائدة صافي الدخل للفترة المعنية  قسمة ب  2020ونيو ي  30في  تينالمنتهي  ة أشهر ثالثة أشهر والست تم احتساب ربحية السهم لفترتي ال

 ة. لشركالمخفضة على ا بق ربحية السهمالتنط . اريرالتق تاريخ في القائمة المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 

 لنظامي ا  ي حتياطالا ر 13

 

متراكمة من صافي  البعد تسوية الخسائر دخل الفي ن صام ٪20ركة تحويل على الش يتعين السعوديةبية عرة اللك في الممن ي م التأموفقاً لنظا

 نة. الس ع، يتم تحويل المبلغ في نهايةالمدفو ل من راس الما ٪100حتياطي نظامي حتى يساوي اال ال يتياطحالدخل الى اإل 

 

 ملة  محت مطلوباتو ت إلتزاما ر 14

 

  . (لاير سعودي ونملي  2,1: 2019ديسمبر  31 سعودي )لاير مليون 1,4 غبمبلكة رعن الش نيابة نلموردي ان لضمخطابات نك در الب صأ

 . 3-11ضاح إي  ىإل انظر أيًضا 

 



 

 ــ 21ـ ـ

   أمينتللالشركة الوطنية 

 سعودية( )شركة مساهمة 

 مة( تت)  زةجالمو ةوليل القوائم المالية األ إيضاحات حو 

     2020يونيو  30

 ك( ذل فخال   ذكري لم  ا عودية ملساالت ا الري الف لغ بآبا)جميع الم

 

 مالي أقساط التأمين المكتتبة إج ر 15

 

   2020يونيو    30 في  يةالستة أشهر المنته  ة فتر  

  أقساط إجمالي   تاشركرررررررر القطاع 

  ينالتأم

 تتبة المك
 أفراد  كبيرة  طة توسم يرة صغ صغيرة جدا   

       

 255,340 36,057 152,411 32,949 30,077 3,846 رات السيا

 182,956 4,590 75,938 73,712 26,124 2,592 ادث الحوو كاتمتلملا

 44,166 - 37,045 5,645 1,390 86 لحياة( خار )التأمين على اإلدا حماية وال

 482,462 40,647 265,394 112,306 57,591 6,524 المجموع 

 

  2019يونيو 30ة في ة أشهر المنتهي ست لا فترة  

  اط أقس إجمالي  ت ــــــــاكشر قطاع ال

 أفراد  يرةكب  متوسطة  صغيرة صغيرة جداً   المكتتبة تأمينال

       

 274,911 8,749 164,032 57,972 39,678 4,480 سيارات ال

 155,673 6,495 71,945 59,024 16,387 1,822 ث الحوادو ممتلكاتال

 48,267 - 39,075 6,025 1,967 1,200 ة( لحياى اعلتأمين الدخار )إلحماية وا ال

 478,851 15,244 275,052 123,021 58,032 7,502 مجموع ال

 

 ة التأمين المسند  إعادةأقساط   ر 16

 

الثالثة أشهر   ة فتر  

  30في ة المنتهي

 2020يونيو  

 راجعة( )غير م

أشهر  الثة الث  ةفتر

  30في ة المنتهي 

 2019يونيو 

 )غير مراجعة( 

شهر  أ ستةال ة فتر

  30ي فة يالمنته 

 2020يونيو  

 )غير مراجعة( 

أشهر   ستةال ةفتر

  30في ة المنتهي 

 2019 يونيو

 )غير مراجعة( 

      

 9,824 8,484 2,447 1,453  حلية  شركات م

 171,826 188,241 58,338 45,057  محليين تأمين ءوسطاشمل  ي  ةدولي 

  46,510 60,785 196,725 181,650 

 

ً أقساط التأعن   اتجة الن  رة خساة في ال دداع الزياتم إي   محليين.  من خالل وسطاء مين دوليا

 

 وات المالية دلة لألدالعا  القيم   ر17

 

يستند قياس   ي تاريخ القياس.فلسوق في اشاركين الم نبي تتم ة في معاملالتزام  ل أو سدادأصلبيع  همإستالالذي يتم  بلغالقيمة العادلة هي الم

 : تتم إما املةمعال تراض أن فدلة على ا يمة العاالق

 

 أو م ، لتزاصل أو االلأل يمكن الوصول  التي حةاالمت سوق في ال -

 . لمطلوبات اأو  وداتول للموجوص لل  ر مالءمةألكث ق ا، في السو  ة غياب السوق الرئيسي حالة في  -

 

 . جزةوالم  وليةاأل مالية م الائ لقوي هذه اف ة دفتري القيمها بشكل جوهري عن  كز المالي التختلفربالم اليةالموات د لأل لعادلةا القيم



 

 ــ 22ـ ـ

   تأمينية للركة الوطنالش

 ( ودية ة سعكة مساهم)شر

 )تتمة(   جزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية المو

     2020يونيو  30

 ك( ذل فخال كر  ا لم يذية مدالسعو تالرياال لغ بآالفميع المبا)ج

 

 )تتمة(  مالية العادلة لألدوات ال القيم  ر 17

 

 ها لل الهرمي ل والتس  ةلعادلا  مةيد القيحدت

 

 ة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:  لقيما ة لتحديدلتالي لمستويات ام الشركة ادتستخ

 

 . (القياسلوصول إليها في تاريخ شأة االمن  تستطيع)لية  االم اتدواألفس ق نشطة لن ة في أسواالمتداولر سعا: األ 1ستوى الم

 

جميع المدخالت الهامة إلى  تند يم أخرى حيث تساليب تقي أو أست مماثلة اومطلوب  وداتطة لموجسواق نش في أ لةاور المتدعا: األس 2 المستوى

 و  . تهاظحبيانات سوق يمكن مال

 

 . كن مالحظتهاوق يمنات سإلى بيانها م هامة تمدخال ند أي ت  يسم الب تقيي : أسالي  3 المستوى

 

  ( 3)توى من أدوات المس العادلة  لقيمةقييمها بات ي تم والت  2019مبر ديس 31و 2020و يوني  30 في مالية كماجميع األدوات ال وقد كانت

 2.6بلغ وم ي (د سعو ون لايري لم 30,03:  2019ديسمبر  31سعودي ) مليون لاير 31,51لغ مب ب األسهم الصكوك وفي اإلستثمار باستثناء 

(  3)ستوى حديد الم م الشركة بت تقو . ( 1) مستوى في ال تم تقييمها تيلوا ودي( سع ن لاير ليوم 3,02: 2019ديسمبر  31ليون لاير سعودي )م

  ،  (1)ى تولمسا بين توجد تحويالت  ال  لفترة. ية انها يف ركة المستثمر فيهاصول الشلى أسس التقييم المشتقة من صافي أ ع دلة العا لقيمةل

   لفترة.اخالل   (3)المستوى   و  ( 2) توى مسالو

 

   ثوق.بشكل موته العادلة قيمس  ياحيث ال يمكن قع بالتكلفة بي للمتاح لر استثمااإل يتم تسجيل

 

 القطاعية  مات معلوال -18

 

  في  کة رلشاارة إد س لمج ل قب  ن م ماظبانت  اهت جعرا م ميت  ي لت ا کة رلش ا ت ناوک م ول ح  خلية دا لا ري رلتقاا س ساأ  علی ل لتشغي ا تاعا طق دي دتح ميت 

 .ئهااأد متقيي و ت اعاطللق  وارد لما ص ي تخص ل جأ نم ئيسير لا لتشغيليا رار لقا کصانع يفتهاوظ

 

  مجلس  لیإ المبلغة  جيةرلخا ا فطراألا  داتراي إ قياسيتم  وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية. لية شغي اعات الت القط عامالت بينالم تتم

من الموجودات  ت القطاعات باوات ومطلجودتتكون مو .الموجزة االولية  ل خد لا قائمة في لمذكورةلك ات  مع ق ف واتت  ةيقرطب  شركةلا إدارة

 غيلية. بات التشلمطلووا

 

 .2019بر سمدي  31ر القطاع منذ القياس ألرباح أو خسائ  طريقة التجزئة أو   ريقة طعلى  ات تغييرتطرأ أي  مل

 

  ي التأمين ،يدمن مع ة قستحبالغ الممت ، وال، واالستثمارادينةالم التأمين ساط أقو ، كمه في ح ماوقد ن لى ا عل اعلقطل موجودات اتشتم ال

  . يةاملوديعة النظدخل المستحق على االو لوديعة النظامية والمعدات ، واكات ممتل، والخرى ات األوالموجودمقدًما  فوعة مد والمصروفات ال

  نلتأمي ثائق اة والمطالبات المستحقة لحمل  ت اعاطلقا تباول طم نمتتض ال لمخصصة. ا رغي  ات ودموجال عميتم تضمينها  ،ذلك فقا لو

توزيعات  ، الثالث اء الطرف مدرو لوسطاء وا ء الکولاو ني لتأما لمعيدي ة حقمست والمبالغ ال ،رىألخا تبا ولطلم وا قة مستحالوفات صرلموا

مطلوبات غير  ال مع تضمينها لذلك ، يتم  ا وفق . ةامي نظيعة اللودا من حق مست ال ل خ دل، وا لخ دل ا يبةرضو  ة کازلاو ، الدفع حق الفائض المست 

 مخصصة. لا

 

م مراقبتها على  لصلة ويت ذات ات القطاعا ي فيرئيسلار التشغيلي اقرإلى صانع ال ير عنهاالتقرتم الي صصة المخ  ات غيرمطلوب الالموجودات و

 كزي. أساس مر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــ 23ـ ـ

   تأمينللالوطنية ة الشرك

 ة( وديعاهمة س)شركة مس

 تتمة( )  لموجزةاألولية االية الم  ت حول القوائم ايضاح إ

     2020يونيو  30

 ذلك(  خالفلم يذكر   ا مودية السع  مبالغ بآالف الرياالتال)جميع 

 

 ة( )تتمالقطاعية  معلوماتال ر 18

يو  يون  30للشركة في  لوبات والمط ات جودموال مجموع  ن ع ريرهاتق تمي  ي رة الشركة للقطاعات الت لس إداالمقدمة إلى مج ة القطاعي ات لمعلوما

      يونيو  30أشهر والستة أشهر المنتهيتين في رتي الثالثة لفت داتها راوصافي إي ا ها ومصاريفهت يراداإ مجموع ،  2019ديسمبر  31 و  2020

 كاآلتي: ، 2019 يونيو 30 و 2020

 

 ندسياله السيارات الممتلكات  يالبحر 

حوادث  ال

 وااللتزامات

  انضمال

 دالممت

ى  عل   أمينتال

 وعمالمج ياةالح

 30في  ةالمنتهيالثالثة أشهر  ةفتر

         ة(مراجع)غير  2020يونيو 

 

         اإليرادات

 179,694 20,100 5,262 11,537 364 120,396 14,946 7,089 تبةالمكت ينتأمط الاجمالي أقسا

 (46,510) (9,307) (5,262) (10,156) 87 (3,006) (13,257) (5,609) ةسندلملتأمين ا اقساط اعادة ا

 (6,420) - - (90) (300) (3,775) (775) (1,480) ة راسمصروفات فائض الخ

 126,764 10,793 - 1,291 151 113,615 914 - المكتتبة تأمينلا اقساط صافي

 (26,408) (5,113) - 894 330 (26,380) 1,005 2,856 ، صافيكتسبةقساط غير الم ي االالتغير ف

 100,356 5,680 - 2,185 481 87,235 1,919 2,856 لمكتسبةقساط اصافي اال 

 13,704 648 602 1,930 1,976 349 4,847 3,352 مين ة التأداعا علىلة موع

 30 1 - 4 2 - 3 20 خرى أاب كتتإيرادات إ 

 114,090 6,329 602 4,119 2,459 87,584 6,769 6,228 االيراداتمجموع 

         

         والمصاريف يف لتكاال

  اتصروفمو ةعدفوت المالمطالبا  ياجمال

 ردات المستمن صافي  ،سارةلخا تعديل  

 

3,965 

 

2,217 

 

31,216 

 

1,302 

 

1,107 

 

953 

 

15,423 56,183 

بات  في المطال تأميندي العيم حصة

 المدفوعة

 

(3,264) 

 

(2,051) 

 

(789) 

 

(1,118) 

 

(552) 

 

(953) 

 

(12,511)  (21,238) 

 34,945 2,912 - 555 184 30,427 166 701 ة  فوعدلمطالبات المفي اصا

 5,457 (747) - (291) (53) 5,244 1,709 (405)  ، صافيةئمالقا  طالباتلمفي ا التغيرات

بدة غير البات المتكالمط  في اتير التغ

 ، صافيالمبلغ عنها

 

(63) 

 

128 

 

1,581 

 

(129) 

 

(146) 

 

- 

 

523 1,894 

 42,296 2,688 - 118 2 37,252 2,003 233 بدة  تكمات المطالبصافي ال

 5,147 - - - - 5,147 - - لتأمين ا أقساط عجز  اطيإحتي

 20 - - - 20 - - - هية إضافيةاطر غير منتياطي مخإحت

ير خسارة غ يلدتعف مخصص مصرو

 ةموزع

 

(7) 

 

19 

 

217 

 

(5) 

 

(19) 

 

- 

 

(44) 161 

 15,565 2,045 435 1,199 809 5,953 2,769 2,355 ائق تأمينيف أقتناء وثتكال

 63,189 4,689 435 1,298 826 48,569 4,791 2,581 بتاومصروفات األكت يفتكالجموع م

 50,901 1,640 167 2,821 1,633 39,015 1,978 3,647 بكتتااال  دخلصافي 

         أخرىيل غتش فات(و)مصر/يرادات إ

ي مشكوك فمخصص إنخفاض قيمة أقساط تأمين مدينة 

 مم مدينة آخرى ن وذها ومعيدي التأميتحصيل

   

   (8,961) 

 (31,994)        اريةة وادات عموميوفمصر

 783        إيرادات عمولة على ودائع 

 984        رات من إستثما  ر محققةيغ أرباح

 2,465        أخرى ت أيرادا 

 (36,723)        ، صافيأخرىتشغيل وفات مصر وعمجم

 رة فتلل  خلالدي فصا

   لحملة وثائق التأمين  العائدمجموع الدخل 

  

   14,178 

 (1,476)      دخليبة الضرو قبل الزكاةللمساهمين  دئالعا فترةلل  الدخلي صاف

      12,702 

 (2,156)       زكاة

 (1,245)       يبة دخل ضر

 9,301       لفترةل  الدخلصافي 



 

 ــ 24ـ ـ

   تأمينالوطنية لل شركة لا

 ة( مة سعوديهكة مساشر)

 ( )تتمة  زةلية الموجت حول القوائم المالية األو احاإيض

     2020و يوني 30

 ذلك(  خالفذكر  ي  دية ما لمالف الرياالت السعوآع المبالغ ب جمي )

 

 تمة( قطاعية )تال اتالمعلوم ر18 

 

 ندسياله السيارات متلكات الم يالبحر 

حوادث  ال

 اتوااللتزام

  انضمال

 دالممت

ى  ل ع  أمينتال

 وعالمجم اةيالح

يونيو  30في  ةالمنتهيأشهر  الستة ةترف

         )غير مراجعة( 0202

 

         يراداتاإل 

 482,462 44,166 12,379 30,055 35,640 255,340 80,248 24,634 تبةالمكت ينأمتط الاجمالي أقسا

 (196,725) (29,198) (12,379) (23,548) (33,702) (6,374) (72,693) (18,831) ةسندلملتأمين ا اقساط اعادة ا

 (10,224) - - (180) (600) (5,125) (1,450) (2,869) ة راسمصروفات فائض الخ

 275,513 14,968 - 6,327 1,338 243,841 6,105 2,934 المكتتبة تأمينلااقساط  صافي

 (70,811) (6,567) - (1,843) (124) (61,686) (2,300) 1,709 ، صافيكتسبةقساط غير الم ي االلتغير فا

 204,702 8,401 - 4,484 1,214 182,155 3,805 4,643 قساط المكتسبةصافي اال 

 30,987 3,644 1,097 3,333 6,561 724 9,064 6,564 مين دة التأعلى اعاة عمول

 81 5 - 17 6 - 13 40 أخرى اب كتتإيرادات إ 

 235,770 12,050 1,097 7,834 7,781 182,879 12,882 11,247 االيراداتمجموع 

         

         والمصاريف يف لالتكا

  اتصروفمو ةعدفوت الملباالمطا  ياجمال

 ردات المستي من صاف ،الخسارة تعديل  

 

6,251 

 

3,964 

 

99,982 

 

1,957 

 

4,543 

 

2,540 

 

24,084 143,321 

بات  في المطال تأمينعيدي الم حصة

 المدفوعة

 

(4,848) 

 

(3,680) 

 

(2,828) 

 

(1,690) 

 

(3,669) 

 

(2,540) 

 

(19,921) (39,176) 

 104,145 4,163 - 874 267 97,154 284 1,403 فوعة  دمطالبات المفي الصا

 10,441 245 - (331) 21 9,092 1,720 (306)  ، صافيةالقائم  المطالباتالتغيرات في  

بدة غير المطالبات المتك  في اتير تغال

 ، صافينهاالمبلغ ع

 

(157) 

 

142 

 

1,512 

 

(223) 

 

14 

 

- 

 

639 1,927 

 116,513 5,047 - 557 65 107,758 2,146 940 بدة  تكات الممطالبصافي ال

 5,223 - - - - 5,223 - - التأمين  أقساط عجز  اطيإحتي

 (262) - - - (262) - - - اطر غير منتهية إضافيةياطي مخإحت

ير خسارة غ يلتعدف مخصص مصرو

 ةموزع

 

102 

 

53 

 

226 

 

(5) 

 

(12) 

 

- 

 

(71) 293 

 32,205 3,955 791 2,107 3,593 12,657 5,139 3,963 ائق تأمينيف أقتناء وثلتكا

 153,972 8,931 791 2,652 3,391 125,864 7,338 5,005 تابت األكتومصروفا يفكالتع مجمو

 81,798 3,119 306 5,182 4,390 57,015 5,544 6,242 باالكتتا دخلصافي 

         ىأخريل غتش فات(و)مصر/يرادات إ

مشكوك في تأمين مدينة  اض قيمة أقساطإنخف مخصص

 نة آخرى مديأمين وذمم دي التتحصيلها ومعي

   

   (10,852) 

 (67,984)        ة واداريةموميات عمصروف

 1,838        إيرادات عمولة على ودائع 

 (529)        رات من إستثما ر محققة يغ خسائر

 2,884        أخرى ت ادا أير

 (74,643)        ، صافيأخرىل تشغيمصروفات  وعمجم

 7,155       لفترةل  الدخلي صاف

 (1,153)       لتأمينلحملة وثائق ا العائدترة لفل  الدخلي افص

 6,002      دخليبة الضرو قبل الزكاةللمساهمين  العائدلفترة ل  الدخلي صاف

 (3,356)       زكاة

 (1,245)       يبة دخل ضر

 1,401       ةلفترل  الدخلصافي 

 

 

 

 



 

 ــ 25ـ ـ

 

   تأمينالوطنية لل شركة لا

 ة( وديهمة سعامس شركة)

 ( )تتمة  الموجزة ليةول القوائم المالية األو ت حضاحاإي

     2020يونيو  30

 ذلك(  خالفذكر  ي  الف الرياالت السعودية ما لمع المبالغ بآ)جمي 

 

 تمة( ية )تقطاعال اتمالمعلو ر18 

 
 30منتهية في شهر الأ الثالثةفترة 

  2019يونيو 

 دسيالهن تراالسيا الممتلكات  البحري  ير مراجعة()غ

ث  الحواد

 الضمان الممتد  لتزاماتواال 

على    ينتأمال

 المجموع الحياة

         اإليرادات

 207,948 25,781 5,856 6,036 4,533 141,025 15,753 8,964 المكتتبة تأميناجمالي أقساط ال

 (60,785) (22,001) (5,856) (4,669) (4,036) (3,507) (14,038) (6,678) ةسندمين المدة التأاقساط اعا

 (2,475) - - (75) (250) (1,250) (601) (299) ة خسارائض الات فمصروف

 144,688 3,780 - 1,292 247 136,268 1,114 1,987 صافي اقساط التأمين المكتتبة

،  ةالتغير في االقساط غير المكتسب

 (38,864) (902) - 512 209 (41,557) 1,150 1,724 صافي

 105,824 2,878 - 1,804 456 94,711 2,264 3,711 ةلمكتسبا صافي االقساط

 20,336 4,857 3,072 1,400 2,172 859 5,064 2,912 ولة على اعادة التأمين عم

 42 2 - 6 2 8 5 19 دات إكتتاب أخرى إيرا

 126,202 7,737 3,072 3,210 2,630 95,578 7,333 6,642 مجموع االيرادات

         

         مصاريف لايف ولالتكا

 المطالبات المدفوعة  مالياج

ناقصاً   ت تعديل الخسارةصروفاوم

 المستردات 

 

 

1,764 

 

 

2,575 

 

 

71,566 

 

 

4,250 218 1,814 8,348 90,535 

في المطالبات   تأمينحصة معيدي ال

 (20,711) (6,874) (1,814) (159) (3,868) (4,366) (2,257) (1,373) المدفوعة

 69,824 1,474 - 59 382 67,200 318 391 دفوعة  ات المبلصافي المطا

،  التغيرات في المطالبات القائمة

 17,363 168 - 760 (435) 14,864 1,153 853  صافي

ر التغير في المطالبات المتكبدة غي

 12,432 - - - - 12,432 - - المبلغ عنها، صافي

 99,619 1,642 - 819 (53) 94,496 1,471 1,244 المتكبدة   صافي المطالبات

         

 (4,807) - - - - (4,807) - - إحتياطي عجز األقساط 

خسارة  تعديلمخصص مصروف 

 ةغير موزع

 

- 

 

- 

 

2,576 

 

- - - - 2,576 

 16,710 2,673 2,544 700 1,137 5,480 2,450 1,726 تأمين تكاليف أقتناء وثائق

ومصروفات   تكاليفمجموع 

 تاباألكت

 

2,970 

 

3,921 

 

97,745 

 

1,084 1,519 2,544 4,315 114,098 

 12,104 3,422 528 1,691 1,546 (2,167) 3,412 3,672 االكتتاب (خسارة)/ دخلصافي 

        فات(و/)مصر أخرىتشغيل إيرادات 

وك في ة المشكمخصص إنخفاض قيمة أقساط تأمين مدين

 التأمين وذمم مدينة آخرى  ها ومعيديتحصيل

   

   (10,437) 

 (26,524)        اريةمومية وادعمصروفات 

 1,638        لة على ودائع وات عمإيراد

 1,069      أرباح غير محققة من إستثمارات 

 7,127        أيرادات أخرى 

 (27,127)        ، صافيأخرىمجموع مصروفات تشغيل 

 (15,023)      الدخل ةالزكاة وضريب لقب للمساهمين  ةلعائدلفترة ال  خسارةالافي ص

 (1,132)      ةزكا

 152      دخليبة ضر

 (16,003)      لفترةل  خسارةالصافي 

 



 

 ــ 26ـ ـ

   تأمينوطنية للال شركة ال

 دية( ة مساهمة سعو )شرك

 )تتمة(   ةلية الموجز قوائم المالية األو لإيضاحات حول ا 

 2020 يونيو  30

 ذلك(  خالف  را لم يذكعودية مسالت الالف الريابآ مبالغل)جميع ا

 

 عية )تتمة( االقط مات علولمار  18

 
 30المنتهية في  شهرأ الستةفترة 

  2019يونيو 

 الهندسي السيارات الممتلكات  البحري  )غير مراجعة(

الحوادث  

 الضمان الممتد  وااللتزامات

على    تأمينال

 وعالمجم الحياة

         اداتاإلير

 478,851 48,267 10,280 21,790 26,242 274,911 73,863 23,498 مكتتبةال تأمينأقساط ال  اجمالي

 (181,650) (41,833) (10,280) (15,312) (24,446) (6,902) (65,709) (17,168) ةسنددة التأمين الماقساط اعا

 (6,443) (119) - (150) (500) (2,925) (2,060) (689) مصروفات فائض الخسارة 

 290,758 6,315 - 6,328 1,296 265,084 6,094 5,641 ن المكتتبةصافي اقساط التأمي

،  اط غير المكتسبةالتغير في االقس

 (84,949) (2,145) - (2,438) (370) (77,564) (2,630) 198 صافي

 205,809 4,170 - 3,890 926 187,520 3,464 5,839 صافي االقساط المكتسبة

 39,649 9,482 6,346 2,757 4,265 1,980 9,803 5,016 تأمين عادة الاولة على عم

 253 5 - 20 20 100 65 43 رى ت إكتتاب أخ دا راإي

 245,711 13,657 6,346 6,667 5,211 189,600 13,332 10,898 مجموع االيرادات

         

         يف والمصاريف لالتكا

 ةت المدفوعاجمالي المطالبا

ناقصاً   سارةديل الخعصروفات توم

 تردات المس

 

 

4,662 

 

 

4,560 

 

 

151,314 

 

 

9,121 985 2,652 20,526 193,820 

في المطالبات   تأمينال حصة معيدي

 (46,357) (16,741) (2,652) (794) (8,528) (10,181) (3,809) (3,652) المدفوعة

 147,463 3,785 - 191 593 141,133 751 1,010 صافي المطالبات المدفوعة  

،  البات القائمةالتغيرات في المط

 16,832 (377) - 737 (1,091) 14,603 1,764 1,196  فياص 

في المطالبات المتكبدة غير التغير 

 15,148 (437) - (254) (262) 15,940 122 39 المبلغ عنها، صافي

 179,443 2,971 - 674 (760) 171,676 2,637 2,245 صافي المطالبات المتكبدة  

         

 (10,914) - - - 353 (13,579) 2,327 (15) ألقساط إحتياطي عجز ا

اطر غير منتهية إحتياطي مخ

 فيةإضا

 

- 

 

- 

 

- 

 

14 - - - 14 

خسارة  تعديلمخصص مصروف 

 ةغير موزع

 

(142) 

 

92 

 

2,660 

 

(111) (33) - (87) 2,379 

 32,632 4,944 5,269 1,437 2,202 11,109 4,746 2,925 تكاليف أقتناء وثائق تأمين

وفات  رومص تكاليفع مجمو

 األكتتاب

 

5,013 

 

9,802 

  

171,866 

 

1,698 2,078 5,269 7,828 203,554 

 42,157 5,829 1,077 4,589 3,513 17,734 3,530 5,885 االكتتاب دخلصافي 

        فات(و/)مصر أخرىتشغيل إيرادات 

في وك مشكن مدينة القساط تأميمخصص إنخفاض قيمة أ

 نة آخرى يتحصيلها ومعيدي التأمين وذمم مد

   

   (17,302) 

 (51,917)        اريةت عمومية وادامصروف

 3,353        ة على ودائع ولات عمإيراد

 2,657      أرباح غير محققة من إستثمارات 

 13,952        أيرادات أخرى 

 (49,257)        يصاف، أخرىمجموع مصروفات تشغيل 

 (7,100)      للدخقبل الزكاة وضريبة ا نللمساهمي  ةلفترة العائدل  خسارةالي صاف

 (2,614)      زكاة

 (590)      دخلة ضريب

 (10,304)      لفترةل  خسارةالصافي 

 

 

 

 

 

 



 

 ــ 27ـ ـ

   تأمينوطنية للال شركة ال

 دية( ة مساهمة سعو )شرك

 )تتمة(   ةجز لمولية اقوائم المالية األو لإيضاحات حول ا 

 2020نيو يو 30

 ذلك(  خالف  يذكرا لم سعودية مالت الاالف الري بآ )جميع المبالغ

 

 ة( عية )تتممات القطالمعلور ا18
 

 

 هندسيال السيارات لكات متالم البحري  

لحوادث  ا

 وااللتزامات

لضمان  ا

 لممتدا

  نتأميال

 المجموع الحياة على 

 2020يونيو  30كما في 

         ()غير مراجعة

         موجودات  لا

غير  مينتألا في اقساط  تأمينحصة معيدي ال

 ةالمكتسب

 

8,222 

 

50,117 

 

5,250 

 

23,186 

 

19,194 

 

32,099 

 

13,358 

 

151,426 

 525,089 5,761 30 106,243 381,650 3,204 21,281 6,920 ائمة القلمطالبات ن ا م مينتأحصة معيدي ال

         

كبدة متالبات مطاللا  نم ينتأملحصة معيدي ا

 مبلغ عنهاال غير

 

5,789 

 

3,361 

 

2,110 

 

23,219 

 

10,352 

 

- 

 

11,551 

 

56,382 

 33,865 2,655 8,108 1,865 2,628 12,722 5,363 524   لةؤجين مئق تأمناء وثاكاليف إقتت

 866,106        موزعةجودات غير مو

 1,632,868        موجودات  المجموع 

         

         ت    طلوباملا

 377,180 21,318 32,099 23,832 24,887 209,957 55,366 9,721  غير المكتسبة مينتأاقساط ال

 32,454 1,187 11,200 3,145 5,064 788 9,697 1,373 كتسبة ر ميغ مينتأ اعادةلة عمو

 614,352 6,948 30 107,684 385,323 80,105 24,258 10,004 ئمة مطالبات قا

 103,397 14,442 - 12,728 23,587 42,545 3,747 6,348 ير مبلغ عنهامتكبدة غبات  مطال

 16,068 - - - - 16,068 - - تأمين اط الأقس جزطي عإحتيا

 137 - - - 137 - - - منتهية إضافية غير اطرمختياطي أح

 5,307 358 - 442 209 3,884 188 226 خسارة غير موزع  مخصص تعديل

 224,690          موزعةغير  مطلوبات

 1,373,585         باتمطلوال مجموع

 
 

 سينداله اراتيالس كات الممتل ريبحلا  

الحوادث  

 زاماتتواالل

ضمان  ال

 متدالم

  نتأميال

 المجموع اة لى الحيع

 2019ر مبديس 31ا في كم

         مراجعة()

         موجودات  ال

غير ن تأميساط الفي اق تأمينعيدي الحصة م

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

 531,601 7,306 37 111,073 390,830 3,311 9,528 9,516 ائمة القلبات طالم ا  نم ينمتأي الحصة معيد

         

متكبدة ال الباتمطال من ينتأمليدي احصة مع

 11,784 25,599 1,729 2,068 3,854 مبلغ عنهاالغير 

 

- 12,057 57,091 

 23,771 1,045 5,678 1,215 2,809 7,878 3,039 2,107   لةجمؤ ء وثائق تأمينتكاليف إقتنا

 848,284        ةموزعغير  موجودات

 1,565,691        ودات  موجالع مجمو

         

         طلوبات    مال

 259,887 8,394 22,905 14,261 21,708 146,691 28,425 17,503 كتسبة غير الم  تأميناقساط ال

 25,328 1,992 7,845 1,886 4,721 551 4,823 3,510 كتسبة ير مغ نأميت ةعمولة اعاد

 610,423 8,249 37 112,845 394,481 71,119 10,786 12,906 ة قائم مطالبات

 102,179 14,310 - 14,146 26,191 40,651 2,313 4,568 مبلغ عنها ة غيربات متكبدمطال

 10,845 - - - - 10,845 - - تأمين ز أقساط الحتياطي عجإ

 399 - - - 399 - - -  ةإضافيية منتهغير  خاطرم يتياطأح

 5,014 369 - 487 208 3,577 154 219 ةة غير موزعسارخديل مخصص تع

 293,346          خصصةمغير طلوبات م

 1,307,421         باتمطلولا مجموع

 

 



 

 ــ 28ـ ـ

   نتأمي لالوطنية ل  الشركة 
 ية( مساهمة سعود شركة)
 ة( تتم)  زةلية الموجو أل وائم المالية االق ول ضاحات حإي

     2020 يونيو  30
 لك( ذ خالفر  ذكلم ي  ودية ما الت السع رياال ف بالغ بآالم)جميع ال

 
 عالقة ذات ال  اتالجهأمور    ر19

 
 عالقة  لا جهات ذات المعامالت مع ال 19-1

تأثرة  ة والمرطلسي تخضع ل نشآت التي لمادارة الشركة وإفي وظموكبار  إلدارةجلس اوإعضاء مين ن الرئيسي همي المسات العالقة تمثل الجهات ذا
 . ت ذه الجهاهجوهريا من 

 
مجلس   ة وبموافقعليها  متفقشروط ب م اجراء المعامالت د ت وق .ات عالقةت مع جهات ذدية بتنفيذ المعاماللعاا لهاأعمارة لشركة خالل دوا قومت 
 . دارةاال
 
 بها:متعلقة لمبالغ الوا ات عالقة مع جهات ذت الهامة التي تمالمعامالت اصيل فيما يلي ت ف

 
شهر  أالثالثة   ة فتر  

  30في ة لمنتهيا
 2020يو  يون

شهر  أ لثالثة ا فترة
  30 نتهية فيمال

 2019 يونيو

شهر  أ ةالست ة فتر
  30في ة المنتهي
 2020يونيو  

شهر  أ الستةفترة 
  30 نتهية فيمال
 2019 نيويو

 ر مراجعة( )غي  اجعة( )غير مر ة( ع )غير مراج مراجعة( )غير  ت بيعة المعامال ط العالقة ات  الجهة ذ

      

 1,405 1,265 430 236 فات ذات عالقة  ومصرو اتعاب دارة  اال سل ء مجاعضا

 5,582 5,580 2,737 2,748 القة كافآت ومصروفات ذات عم االدارة  ي ظفكبار مو

 402 250 402 250 سلف قروض و  

      

قة  الذات ع اتوجهمساهمون 
 ية عامة( )ملك

 36,117 21,007 12,434 6,324 مكتتبة ني متأاقساط 

 6,910 4,903 3,411 2,070 ة دمسد الباتمط 

 2,298 1,725 857 619 يارية  اخت  تأمينط اقسا 

 476 297 153 53 ية مستلمة أمين إختيارت عمولة  

 957 208 93 - ة مستردة إختياري طالبات تامين م 

 2,586 2,820 1,267 1,489 بدة  ات متكمصروف 

 3,353 1,838 1,638 783 ودائعن مخل عمولة د 

      

 
   قةت ذات العالاجه لأرصدة ا  19-2
 
 2019بر ديسم 31 2020يونيو  30 

 )مراجعة(  غير مراجعة( )    

   

 8,913 12,063 في ،صاأقساط تامين مدينة 

 5,809 3,163 مينالتأ لة وثائق لحم  قمستح

 354,679 433,574 ساهم  في حكمه مع م  نقد وما

 39 ( 545) تياريةخمين اتا ن معامالتع مساهمينلأحد ا )من(  / الى  تحقةسغ ملمبا

 602 250 العليا ارة االدوظفي ستحقة من ملف مس
 - 2,894 مبالغ مستحقة الى جهة ذات عالقة لمصروفات 

 1,184 359 أجانب همينن مسام القبض ستحقة م دخل  ضريبة
 20,000 20,000   مساهم  مع ية يعة نظامود
 - 60 ة  ق مستح ةجلس اإلدارمضاء عأب اأتع
 1,275 1,389 وديعة نظامية  من  ةتحق مس راداتاي 
 

 

 

 



 

 ــ 29ـ ـ

   نتأمي ة للالوطني ركة الش
 مة سعودية( مساه شركة)
 تتمة( )  الموجزةوائم المالية األولية ضاحات حول الق إي

     2020يو يون  30
 ذلك(  الفخكر  ذودية ما لم ي السع الرياالت  غ بآالف)جميع المبال

 

   س المالأر  رةإدا ر 20
 
 لمساهمين.لقيمة الوزيادة  عمال أنشطة األ دافعم أهدل سليمة ل  أس ما لى نسب رفاظ عللح ألهدافحديد ات م الشركة ب تقو
 

  م. تظن اس مى أسوالمطلوبة عل لمصرح بها المال امستويات رأس بين  لقصور ه اأوج تحديد خالل من  المالمتطلبات رأس  رة إداب  الشركة  تقوم

من أجل   الشركة.أنشطة قة ب تعلالمر مخاط الوق وف الست في ظروتغيراال ءفي ضو لحاليةرأس المال ا تويات الت على مسدي اء تعرجم إيت 

 سهم. أار ين أو إصدللمساهمالمدفوعة  اح األرب  يعاتتوزلغ ب تعديل مب ة لشرك ا قوم يمكن أن ت يله ، تعدظ على هيكل رأس المال أو الحفا
 

 . مالي التقرير ال فترة الل خخارجيا  المفروضة المال  رأس ة ب متطلبات اإللتزام المتعلقكامل لاب أوفت  قدة  الشركن أ، دارةاإل لس مجفي رأي 

 

ن  بشكل استباقي م 19 -د كوفي إمكانات قييم ، بت ةداراإل سمجل وب من قبل المختلفة كما هو مطل  من خالل تحليل السيناريوهات ،قامت اإلدارة

،  داية العامذ ب نسبة الخسارة من ، ي تكلفة الموظفين، الزيادة فمالي نمو األقساطإج ثل: مالمختلفة ت تغيرالمغط لر الضاب ء اخت خالل إجرا

 31هية في منت ال لسنة لءة المالية المالنسبة رة وخسا ربحية ونسبة البط على اإليرادات وال، والتأثير المرت وما إلى ذلكت المستحقة المخصصا 

  ل مع أي كما هو الحا .سالباثر لن تتأة الشركة مالء، الضغط الذي تم إجراؤه اختبار بناًء علىه لى أن إ  دارة اإل ت جت استن  .2020 ديسمبر

إن   قعة. وك المت لفعلية عن تلائج االنت  ختلفد ت ، ق، وبالتالينوعدم اليقي  ام جوهرية بأحكاحتماالت الحدوث مدعومة ، فإن التوقعات وبؤاتتن 

 . بها على أساس منتظم والتأثير المرتبط  ل الشركة إعادة تقييم موقفهاوستواص  ،ر تقديريأمؤكدة لم ير ادية غاصاالقت تأثير هذه البيئة 

 

 

 

 



 

 ــ 30ـ ـ

   تأمينالوطنية للالشركة 

 كة مساهمة سعودية( شر)

 تمة( )ت  وجزةلية الم و أل القوائم المالية اول إيضاحات ح

     2020نيو يو 30

 ك( ذل فال خذكر  ا لم ي مدية غ بآالف الرياالت السعومبالجميع ال)

 

   ضافيةإ  وماتمعل  ر  21

ة  دية األولية المستقلدفقات النقألولية، وقائمة الت لية، وقائمة الدخل المالي األوكز اقائمة المريلي فيما  تنفيذية،الئحة اللموجب اكما هو مطلوب ب 

 :  حو التالي  الن  على مينمليات المساهين وعلتأمات عملياة ب خاصال
 
 ة ألوليا مالي ركز الم ال(  قائمة أ
 )مراجعة(  2019ديسمبر  31 غير مراجعة() 2020يونيو  30 

 جموع الم  ساهمينات المليعم ليات التأمينمع جموعالم ساهمين لم ليات اعم ن التأميليات عم 

       ات   موجودال

 354,707 62,353 292,354 433,606 68,391 365,215 ه ا في حكموم نقدال

 153,813 - 153,813 205,896 - 205,896  افيص  ،أمين مدينةأقساط ت

 139,910 - 139,910 21,261 - 21,261  ي، صافلتأمينيدي امبالغ مستحقة من مع

 104,944 - 104,944 151,426 - 151,426 من االقساط غير المكتسبة حصة معيدي التأمين 

 531,601 - 531,601 525,089 - 525,089 مة  القائلمطالبات ن من ا التأميدي معي ةص ح

  كبدة غيرمتالمطالبات ال نتأمين مة معيدي الحص 

 ها  مبلغ عنال   

 

56,382 

 

- 

 

56,382 57,091 - 57,091 

 23,771 - 23,771 33,865 - 33,865 أمين مؤجلة ليف اقتناء وثائق تتكا

 112,568 112,568 - 112,039 112,039 - تثمارات سإ

 18,780 2,091 16,689 20,742 1,508 19,234 ىأخر  اتت مدفوعة مقدما وموجودصروفام

 20,054 20,054 - 10,453 10,453 - تأمينالعمليات  المساهمين/ ستحقة من مبالغ م

 11,268 11,268 - 12,280 12,280 - ممتلكات ومعدات  

 35,963 35,963 - 38,893 38,893 - ملموسة األصول غير ال

 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - ة ة نظاميوديع

 1,275 1,275 - 1,389 1,389 - نظامية وديعة منات مستحقة راديإ

 1,585,745 265,572 1,320,173 1,643,321 264,953 1,378,368 ت عملياال موجودات مجموع

 (20,054) (20,054) - (10,453) (10,453) - د عمليات متبادلةا: إستبعقصان

 1,565,691 245,518 1,320,173 1,632,868 254,500 1,378,368 ليركز المامدات وفقا  لقائمة الموجووع المجم

       

       طلوبات الم

 153,385 -  153,385 37,483 - 37,483 لتأمينالة وثائق م مستحقة لح  طالباتم

 53,422 174 53,248 63,717 462 63,255 أخرى وبات ومطل الدفع  وفات مستحقةمصر

 20,054 - 20,054 10,453 - 10,453 هميناالمس ن/التأمي تمبالغ مستحقة لعمليا

 والوسطاءوكالء الن ومعيدي التأميقة ل ح مبالغ مست

 ثالثة فأطرا  ءمدراو  

 

117,129 

 

- 

 

117,129 76,899 

 

- 76,899 

 259,887 - 259,887 377,180 - 377,180 ين غير مكتسبة اقساط تأم

 25,328 - 25,328 32,454 - 32,454  تأمين غير مكتسبة عادةإمولة ع

 610,423 - 610,423 614,352 - 614,352 ئمة  قا الباتمط

 102,179 - 102,179 103,397 - 103,397 نهاعبلغ غير م البات متكبدةمط

 10,845 - 10,845 16,068 - 16,068 ين عجز أقساط التأم طياحتيا

 399 - 399 137 - 137 إضافية ةغير منتهيتياطي مخاطر إح

 5,014 - 5,014 5,307 - 5,307 وزعم سارة غيرخ ديلتعف مصرو صمخص 

 2,512 - 2,512 1,153 - 1,153 لدفع احق تفائض مس توزيع

 5,853 5,853 - 3,819 3,819 -   الدفع زكاة وضريبة دخل مستحقة

 1,275 1,275 - 1,389 1,389 - عة نظاميةودي من  حقدخل مست

 1,327,475 7,302 1,320,173 1,384,038 5,670 1,378,368 مطلوبات العمليات  مجموع 

 (20,054) - (20,054) (10,453) - (10,453) بادلةبعاد عمليات متست: إناقص

 1,307,421 7,302 1,300,119 1,373,585 5,670 1,367,915 كز الماليئمة المر لقامطلوبات وفقا  مجموع ال

       

       حقوق المساهمين  

 200,000 200,000 - 200,000 200,000 - ل اس المأر

 13,787 13,787 - 13,787 13,787 - نظاميإحتياطي 

 44,483 44,483 - 45,496 45,496 - ةمبقا باحأر

 258,270 258,270 - 259,283 259,283 - ساهمين ق المقومجموع ح

 1,565,691 265,572 1,300,119 1,632,868 264,953 1,367,915 ن مساهميوق الات وحقالمطلوبع مجمو

 



 

 ــ 31ـ ـ

   تأمينلوطنية لللشركة اا

 دية( عو مة ساه)شركة مس

 )تتمة(   الموجزة وليةأل المالية ا حول القوائم ات ح إيضا

     2020يونيو  30

 ( ك ذل خالفر  م يذكت السعودية ما لالغ بآالف الرياالالمب  )جميع
 

 )تتمة(  ية افإض تعلوما م   -21
 

 األولية   ب(  قائمة الدخل 
 

 

  2020يو يون 30في ة المنتهي أشهر ثالثةلا ةفتر

 )غير مراجعة(

  2020يونيو  30في ة المنتهي هرالثالثة أش ةفتر

 )غير مراجعة( 

 

 

 عمليات التأمين 

  لياتعم

 همين ساالم

 

 عجموملا

 

 عمليات التأمين

  لياتعم

 همينامسال

 

 ع موجالم 

       

        اداتيراال 

 207,948 - 207,948 179,694 - 179,694 جمالي اقساط التامين المكتتبة  ا

 (60,785) - (60,785) (46,510) - (46,510) ةندسط إعادة التأمين المأقسا

 (2,475) - (2,475) (6,420) - (6,420) مصروفات فائض الخسارة 

 144,688 - 144,688 126,764 - 126,764 ةتبكتلما  أميني اقساط التصاف

 (38,864) - (38,864) (26,408) - (26,408) في، صامكتسبةال  مين غيرفي اقساط التا اتالتغير 

 105,824 - 105,824 100,356 - 100,356 بةتأمين المكتسال اطاقس صافي

 20,336 - 20,336 13,704 - 13,704 ينمادة التأعمولة من اع

 42 - 42 30 - 30   خرىا إكتتابدات ايرا

 126,202 - 126,202 114,090 - 114,090 االيرادات مجموع

       

        إكتتاب عمليات التأمين  فاتمصروواليف تك

 ل تعديصروفات وم دفوعةمت الاالي المطالباجم

 ت ا المسترد صافي من ،خسارةال   

 

56,183 

 

- 

 

56,183 90,535 - 90,535 

 (20,711) - (20,711) (21,238) - (21,238) مدفوعةالمن المطالبات تأمين ي الحصة معيد

 69,824 - 69,824 34,945 - 34,945 فوعة لمدا المطالبات فياص

 17,363 - 17,363 5,457 - 5,457 فيصا - ةقائمال   الباتمطال   يفرات التغي

 غير صص مطالبات متكبدة خم  فيالتغيرات 

 صافي  –مبلغ عنها   

 

1,894 

 

- 

 

1,894 

 

12,432 

 

- 

 

12,432 

 99,619 - 99,619 42,296 - 42,296 البات متكبدة مط صافي

 (4,807) - (4,807) 5,147 - 5,147 التأمين قساط أ عجز إحتياطي

 - - - 20 - 20 افيةية إض هنتماطر غير ي مختياطإح

 2,576 - 2,576 161 - 161 ةير موزعخسارة غ يلتعدمخصص مصروف 

 16,710 - 16,710 15,565 - 15,565 ائق تأمينء وثناأقت تكاليف

 114,098 - 114,098 63,189 - 63,189 كتتابإل ا ت افروومص مجموع تكاليف

 12,104 - 12,104 50,901 - 50,901 بصافي دخل اإلكتتا

       

       تشغيل أخرى  مصروفات() /إيرادات 

فاض قيمة أقساط تأمين مدينة مخصص إنخ

مم مدينة لتأمين وذا في تحصيلها ومعيدي كوك المش

 (10,437) - (10,437) (8,961) - (8,961) آخرى 

 (26,524) (1,155) (25,369) (31,994) (1,658) (30,336) يةوإدار هات عموميفصروم

 1,638 335 1,303 783 89 694 ئع وداعمولة على  اتإيراد

 1,069 1,069 - 984 984 - مارات ستثة من إح غير محققأربا

 7,127 - 7,127 2,465 - 2,465 ى إيرادات أخر

 (27,127) 249 (27,376) (36,723) (585) (36,138) خرىأ لروفات تشغيمص مجموع

 (15,272) - (15,272) 14,763 - 14,763 أمينعمليات الت  من )العجز( /ضائالفصافي 

 لمساهمينا  اتعملي منفائض ال )العجز( / 

 ((هـ))االيضاح

 

(13,287) 

 

13,287 

 

- 

 

15,272 

 

(15,272) 

 

- 

الزكاة  لبقللفترة  (الخسارة) /الدخلموع مج

  دخلوضريبة ال

 

1,476 

 

12,702 

 

14,178 

 

- 

 

(15,023) 

 

(15,023) 

 (1,132) (1,132) - (2,156) (2,156) - زكاة

 152 152 - (1,245) (1,245) - ضريبة دخل 

 (16,003) (16,003) - 10,777 9,301 1,476 للفترة  سارة()الخ  /دخللا فيصا

 - (0,80) - - 0,47 - ( للسهم ديو هم )باللاير السعالس رة()خسا /بحيةر

 



 

 ــ 32ـ ـ

   نتأمي لل طنية الو الشركة 

 ( ة يهمة سعودمساشركة )

 )تتمة(   األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

     2020يونيو  30

 ( ذلك  فخال   يذكر دية ما لممبالغ بآالف الرياالت السعوال)جميع 

 

 )تتمة(   ةافيإضمعلومات  -21

 

 ألولية  ا لشامل مة الدخل ا قائج(  
 

 

)غير  2020 ة فير المنتهيهأشالثالثة  ةفتر

 ة(مراجع

 2019 يونيو 30في المنتهية  شهراالثالثة  فترة

 مراجعة(غير )

 

عمليات 

 تأمينال

 اتليعم

 ينهمالمسا

عمليات  عجموالم

 التأمين

 ياتلعم

 هميناالمس

 عجمومال

       

 ( 16,003) ( 16,003) - 9,301 9,301 - للفترةخسارة( )ال / دخلال مجموع

       

       ىاآلخر ةلشاملا الخسارة

       

لدخل في قائمة االى فها تصنييُعاد  لند بن

 نوات الحقةس 

      

ى إلتزامات منافع عل الخسارةإعادة قياس  

 محددة

 

- (354 ) (354 ) 

 

- 

 
(322 ) 

 
(322 ) 

 ( 16,325) ( 16,325) - 8,947 8,947 - للفترة الشاملرة( ساالخ) / لدخلا عمومج

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــ 33ـ ـ

   تأمينالوطنية لل ركة الش

 ة( ديعو اهمة سمس)شركة 

 ( )تتمة  الموجزةالية األولية م الول القوائم احات حإيض

     2020يونيو  30

 ك( ذل خالفيذكر   لم ية ما رياالت السعودبآالف ال  )جميع المبالغ

 

 تمة( ة )تمعلومات إضافي -21

 
 األولية   ئمة الدخل ا(  ق د

 

  2020يونيو  30في ة نتهيالم رأشه الستة ةفتر

 )غير مراجعة(

  2020 يونيو 30في ة المنتهيأشهر   الستة ةفتر

 )غير مراجعة( 

 

  لياتعم عمليات التأمين 

 همين ساالم

  لياتعم عمليات التأمين عجموملا

 همينسام ال

 ع موجالم 

       

        اداتاالير

  تامين المكتتبة  لجمالي اقساط اا

482,462 

 

- 

 

482,462 

 

478,851 

 

- 

 

478,851 

 (181,650) - (181,650) (196,725) - (196,725) ةندسمين المط إعادة التأأقسا

 (6,443) - (6,443) (10,224) - (10,224) مصروفات فائض الخسارة 

 290,758 - 290,758 275,513 - 275,513 ةكتتبالم أمينساط التي اقصاف

 (84,949) - (84,949) (70,811) - (70,811) في، صامكتسبةال  مين غيرتالساط افي اق اتالتغير 

 205,809 - 205,809 204,702 - 204,702 ةبتأمين المكتسال اقساطصافي 

 39,649 - 39,649 30,987 - 30,987 ينمادة التأعمولة من اع

 253 - 253 81 - 81   خرىا تابإكتايرادات 

 245,711 - 245,711 235,770 - 235,770 يراداتال ا مجموع

       

        مليات التأمين إكتتاب ع مصروفاتواليف تك

 ل تعديصروفات وم دفوعةمال ت االي المطالباجم

 ت ا المسترد صافي من ،خسارةال   

 

143,321 

 

- 

 

143,321 

 

193,820 

 

- 

 

193,820 

 (46,357) - (46,357) (39,176) - (39,176) مدفوعةمن المطالبات المين حصة معيدي التأ

 147,463 - 147,463 104,145 - 104,145 فوعة المد الباتي المطصاف

 16,832 - 16,832 10,441 - 10,441 فيصا - ةقائمال   الباتمطي ال رات فلتغيا

 غير صص مطالبات متكبدة خم  فيالتغيرات 

 صافي  –مبلغ عنها   

 

1,927 

 

- 

 

1,927 

 

15,148 

 

- 

 

15,148 

 179,443 - 179,443 116,513 - 116,513 البات متكبدة مط صافي

 (10,914) - (10,914) 5,223 - 5,223 أقساط التأمين  عجز إحتياطي

 14 - 14 (262) - (262) افيةية إض هنتماطر غير ي مختياطحإ

 2,379 - 2,379 293 - 293 ةموزع يرخسارة غ يلتعدمخصص مصروف 

 32,632 - 32,632 32,205 - 32,205 تأمين قائوثء تكاليف أقتنا

 203,554 - 203,554 153,972 - 153,972 إلكتتابا ت روفاومص تكاليفمجموع 

 42,157 - 42,157 81,798 - 81,798 صافي دخل اإلكتتاب

       

       تشغيل أخرى  مصروفات() /إيرادات 

ين مدينة نخفاض قيمة أقساط تأممخصص إ

ة لها ومعيدي التأمين وذمم مدينيتحص  المشكوك في

 (17,302) - (17,302) (10,852) - (10,852) ى آخر

 (51,917) (3,010) (48,907) (67,984) (4,196) (63,788) يةه وإداريات عمومصروفم

 3,353 662 2,691 1,838 354 1,484 ئع وداعمولة على  اتإيراد

 2,657 2,657 - (529) (529) - مارات ستثح غير محققة من إاأرب

 13,952 - 13,952 2,884 - 2,884 إيرادات أخرى 

 (49,257) 309 (49,566) (74,643) (4,371) (70,272) خرىروفات تشغيل أمص جموعم

 (7,409) - (7,409) 11,526 - 11,526 أمينعمليات الت  من )العجز(  /ائضالفصافي 

  اتعملي منفائض ل االعجز( / )

 (( هـ))االيضاحهمينلمساا

 

(10,373) 

 

10,373 

 

- 

 

7,409 

 

(7,409) 

 

- 

الزكاة  قبلللفترة  ة(الخسار) /الدخل وعممج

  وضريبة الدخل

 

1,153 

 

6,002 

 

7,155 

 

- 

 

(7,100) 

 

(7,100) 

 (2,614) (2,614) - (3,356) (3,356) - زكاة

 (590) (590) - (1,245) (1,245) - ضريبة دخل 

 (10,304) (10,304) - 2,554 1,401 1,153 فترة لل  سارة()الخ / دخللا صافي

 - (0,52) - - 0,07 - ( للسهم ديلسعو )باللاير ا همسال)خسارة(  /بحيةر



 

 ــ 34ـ ـ

   تأمينالوطنية لل ركة لشا

 ة( ديعو اهمة سمس)شركة 

 ( )تتمة  الموجزةمالية األولية ول القوائم الاحات حإيض

     2020يو يون  30

 ذلك(  خالفذكر  لم ي  ية ما ودرياالت السع ف ال بآال ع المبالغي )جم

 

 تمة( ة )تمعلومات إضافي -21

 

 ية  األول لشاملا دخل قائمة ال( ح
 

 

)غير  2020 فية ر المنتهيأشه الستة ةفتر

 ة(مراجع

  2019 يونيو 30في ة المنتهيشهر أ الستة فترة

 مراجعة(غير )

 

عمليات 

 تأمينال

 اتليعم

 همينلمساا

عمليات  عوجمالم

 أمينالت

 ياتلعم

 هميناالمس

 عجموملا

       

 ( 10,304) ( 10,304) - 1,401 1,401 - للفترةخسارة( )ال /دخلال عمجمو

       

       ىاآلخر ةلشاملا الخسارة

       

لدخل في قائمة ا الىفها تصنييُعاد  لن دبن

 نوات الحقةس 

      

لى إلتزامات منافع ع الخسارةإعادة قياس 

 محددة

 

- (350 ) (350 ) 

 

- 

 
(493 ) 

 
(493 ) 

 ( 10,797) ( 10,797) - 1,051 1,051 - للفترة الشاملسارة( خال) /الدخل موعمج

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــ 35ـ ـ

   تأمينالوطنية لل ركة الش

 ة( ديعو اهمة سمس)شركة 

 ( )تتمة  الموجزةية مالية األول لقوائم الول ا احات حإيض

     2020يونيو  30

 ( ذلك  خالفكر  ا لم يذية مرياالت السعودل الف ابآ بالغ)جميع الم

 ( تمةت)ة  إضافيعلومات م -21

 ألولية  ا دية ات النق التدفق قائمة( خ

 2020يونيو  30 فية المنتهيشهر أ ستةال ةفتر 

 (عةمراجر غي)

 2019 يونيو 30 تهية فيلمنا  أشهر الستة ترةف

 ( مراجعة غير)

 

 

 يات عمل

 أمينالت 

ت  عمليا

 ن المساهمي

 

 موعمجال

 ملياتع

 التأمين 

ت  ملياع

 همينلمساا

 

 موع المج

       يليةغة التشنشطمن األ دية النقدفقات الت

ة بزكاة وضريقبل ال للمساهمين ةللفترة العائدارة(  خسال ) /الدخل صافي

 الدخل 

 

- 

 

6,002 

 

6,002 

 

- 

 

(7,100) 

 

(7,100) 

       :قدية الن غيربنود لل التتعدي

 - - - 1,153 - 1,153 تأمينات اليملعالعائد ل   الدخل

 1,398 1,398 - 2,792 2,792 - واطفاء الكستها

 - 7,409 (7,409) - (10,374) 10,374 التأمينات مليمن فائض ع  لمساهمة احص 

ها ة المشكوك في تحصيلمخصص إنخفاض قيمة أقساط تأمين مدين

 آخرى  التأمين وذمم مدينة ومعيدي

 

10,852 

 

- 

 

10,852 

 

17,302 

 

- 

 

17,302 

 (2,657) (2,657) - 529 529 - ت ارا غير محققة من إستثم (رباحأ ) / رخسائ

       

 22,379 (1,051) 21,328 9,893 (950) 8,943 

       :لمطلوبات التشغيليةغيرات في الموجودات والتا

 (113,444) - (113,444) (61,663) - (61,663)  مدينة تاميناط اقس

 (28,679) - (28,679) (46,482) - (46,482)  مكتسبةر الغيمن االقساط  ينتأمالعيدي حصة م

 (10,058) - (10,058) 6,512 - 6,512 ة  القائم تلبالمطاالتأمين من ا  دييحصة مع

 12,320 - 12,320 709 - 709 عنها  مبلغالير متكبدة غاللبات مطاالن من تأميحصة معيدي ال

 (4,060) - (4,060) (10,094) - (10,094) ة جلمؤ تأميناء وثائق تكاليف اقتن

 (12,529) - (12,529) 117,149 - 117,149 مين أمعيدي الت نمستحقة م لغمبا

 6,292 23,692 (17,400) (2,559) (242) (2,317) رىاخ  وموجوداتما قدوعة ممصروفات مدف

 (1,988) - (1,988) (115,902) - (115,902) التأمينائق ة وثحملمستحقة ل ت لبامبالغ مطا

 (6,227) (458) (5,769) 9,945 288 9,657 رى خومطلوبات ا  ةمستحق اتفروص م

 76,677 - 76,677 40,230 - 40,230 ة ف ثالثأطرا  اءدراء ومالء والوسطين والوكتأمال عيديلم مبالغ مستحقة

 113,628 - 113,628 117,293 - 117,293 ة كتسباقساط تأمين غير م

 3,108 - 3,108 7,126 - 7,126 ين غير مكتسبة تأم ةعادإمولة ع

 26,890 - 26,890 3,929 - 3,929 لقة مطالبات مع 

 2,828 - 2,828 1,218 - 1,218 التبليغ عنها ولم يتم تكبدةالمطالبات الم

 (10,914) - (10,914) 5,223 - 5,223 عجز أقساط التأمين  طياحتيا

 14 - 14 (262) - (262) ةيمنتهية إضاف غير طرخام يتياطإح

 همينساالممليات لغ مستحقة لعمبا

 

(19,625) 

 

19,625 

 

- 

 

(19,267) 

 

19,267 

 

- 

 2,379 - 2,379 293 - 293 زعوة غير مرديل خسامخصص مصروف تع

 75,373 18,620 93,993 23,629 41,551 65,180 

 (2,716) - (2,716) (2,512) - (2,512) ملة وثائق التأمينمدفوع لح ئضفا

 (4,784) (4,784) - (5,848) (5,848) -  عةمدفودخل  زكاة وضريبة

 57,680 36,767 20,913 85,633 12,772 72,861 شغيليةالتاالنشطة  منناتج الصافي النقد 

        ياالستثمار نشاطالن م لنقديةات التدفقا

 (29,054) (29,054) - (6,734) (6,734) - وموجودات غير ملموسة  ومعدات ممتلكاتفات الى  إضا

 (29,054) (29,054) - (6,734) (6,734) - االستثماري نشاطلاي م فالمستخدالنقد  صافي

 28,626 7,713 20,913 78,899 6,038 72,861 النقد وما في حكمه ر في لتغيصافي ا

 324,060 64,827 259,233 354,707 62,353 292,354 ترة ة الفدايب في حكمه في وما نقدال

 352,686 72,540 280,146 433,606 68,391 365,215 رةفتاية الفي نه هحكمفي  اوملنقد ا

       ة:نقدي غيرت  معامالل حقجدول مل

 مقابللها تعديتم  نبمين اجاساهممن  قبضلمستحقة ادخل  ةريبض 

 أخرىودات وموج مامدفوعة مقد مصروفات  

 

- 

 

359 

 

359 

 

- 

 

590 

 

590 

مقابل    دلةنافع محددة معات مملتزا إ  ن على لخسارةاياس إعادة ق

 ى رأخ باتمطلومستحقة و روفاتمص 

 

(350) 

 

- 

 

(350) 

 

(493) 

 

- 

 

(493) 



 

 ــ 36ـ ـ

   تأمينلل  لشركة الوطنية ا

 ( سعودية  همة امسكة )شر

 تتمة( )  الموجزةية ول األ  المالية إيضاحات حول القوائم 

     2020يونيو  30

 ك( ذل فال خ  كرذما لم ي  ديةعوت الس)جميع المبالغ بآالف الرياال

 

 ضافية )تتمة( ت إ وما معل    -21

 

 : لي كما ي تأمين يات الناتج عن عمللا ئض اف يتم توزيع الة م األساسي للشركأمين والنظالتلنظام ا  التنفيذية  ائحو الللبات  لمتط وفقا  ( هر

 

 ٪90 هميناليات المسمع إلى محول 

 ٪10              تأمينوثائق الدائنة لحملة ذمم   إلى ول حم

 100٪ 

 

 .لمساهمينت اعمليا ىلإامل وتحويله بالك عجززيع الم تو، يت  نتأمي ت العمليا من جنات الة عجز حال  يف

 

 19- د تأثير كوفي    ر22

 

ع في  السري  "( على أنه جائحة اعترافاً بانتشاره 19 -وفيد ك)" الفيروس التاجي تفشي  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية 2020مارس  11في 

ي  ة العربية السعودية. اتخذت الحكومات فا في ذلك المملكمجلس التعاون الخليجي بم لم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة جميع أنحاء العا

  المبادئ ، وأصدرت عودية على وجه الخصوص إغالق الحدودجميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية الس

 تجول على مستوى الدولة. وحظر ال اإلغالق، وفرضت عمليات الجتماعيا للتباعدجيهية التو

 

تخذت  ، قامت إدارة الشركة بتقييم تأثيراتها على عملياتها بشكل استباقي واالسعودية في المملكة العربية  19 -كوفيد فيروس  استجابة النتشار 

 لضمان:  قائيةاقية والوسلسلة من اإلجراءات والعمليات االستب 

 . به تعمل التيسالمة موظفيها والمجتمع صحة و  -

 . أنحاء المملكة أعمالها في جميع حماية وسالمة  استمرارية -

 

، فإن اإلسقاطات واحتماالت  تقدير كما هو موضح أدناه. وكما هو الحال مع أي قطاع السيارات في  19 - كوفيدي لوباء يظهر التأثير الرئيس

ة عن تلك  النتائج الفعلي  ، قد تختلف، وبالتاليوباءيع التطور والشكوك المحيطة بمدة وشدة ال لكبير والوضع سرحكم اث مدعومة بالالحدو 

لتأثير المرتبط بها على أساس  ، وستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها وائة االقتصادية غير المؤكدة أمر تقديريالمتوقعة. إن تأثير هذه البي 

 منتظم.

 

 للسيارات  لفنية االحتياطيات ا 

 

ً ، أصدرت مؤسسة النق19 -كوفيد ابة لوباء استج   لجميع شركات 2020مايو  8ميم"( بتاريخ )"التع 189رقم  د العربي السعودي تعميما

  التأمين علىالتأمين بتمديد فترة صالحية جميع وثائق ، أمر التعميم شركات التأمين في المملكة العربية السعودية. من بين أمور أخرى

ميع وثائق سيارات التجزئة الجديدة  ة لمدة شهرين لج فة إلى توفير تغطية إضافي بيع بالتجزئة لمدة شهرين إضافيين باإلضاارات القائمة للالسي 

   .مينالتأكتوبة في غضون شهر واحد من هذا التعميم ، بدون اعتبارات إضافية من حاملي الم

 

ين  ن الشركة تعتبر تمديد شهرإلى أ واستنتجنوعة من العوامل الداخلية ، مجموعة مت معينري الر االكتوا، باالشتراك مع الخبي ناقشت اإلدارة

فترة  الممتدة  للمدة االضافيةوتسجيل احتياطي نقص قسط على أساس المطالبات المتوقعة الحالية كسياسة جديدة  تأمين السياراتفي السياسات 

اصة  ة بموجب عقود التأمين الخرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلي تخدام التقدي باسوبات شهرين. قامت الشركة بإجراء اختبار كفاية المطل

تهية في  مليون لاير سعودي لفترة الثالثة أشهر المن  5.1ا إضافيًا لعجز األقساط بقيمة لسيارات وسجلت احتياطًي ا لقطاعوى مجمع بها على مست 
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المحاسبية   ا وفقًا للسياسة شهرً  14فترة التغطية أي  ، يتم الحصول على القسط على مدى يم أعالهوبة وفقًا للتعمت المكبالنسبة للسياسات الجديدة 

ابة مبالغ مادية من األقساط خالل  حيث لم تتم كت  2020يونيو  30ر لتمديد شهرين في األقساط المكتسبة اعتباًرا من للشركة. ال يوجد تأثير كبي 

 فترة شهر واحد. 
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