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 ــ 9ـ ـ

   تأمينية للالشركة الوطن 

 )شركة مساهمة سعودية(

   موجزة ألولية الإيضاحات حول القوائم المالية ا

    2020مارس   31

 ذلك(  فالخيذكر م ل  لسعودية ماالت ابآالف الريالمبالغ ع امي)ج

 

 عام     ر1

 

رقم لتجاري السجل اجب مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموركة هي ش )"الشركة"( تأمينلل الشركة الوطنية

ق   /  158م عة رقوالصنا ة التجارةر وزا ار قر و ( م2010مايو  15موافق هـ )ال1431 ةاآلخر  جمادى  1خ الصادر بتاري 4030200981

  جدة،  ة هو عمارة الجفالي ـ طريق المدينة،جل لمقر الشركالعنوان المس ,م(2010ابريل  26)الموافق  هـ 1431 ولى ألجمادى ا 12اريخ بت

 . وديةبية السعلكة العر ممال

 

كي رقم  م الملسومر الي بموجب ونتعاال تأمينال ظمةنأأساس ى ة عليدعربية السعو ملكة الفي الم ينتأمأعمال ال لمزاولةلشركة تم الترخيص ل 

  )الموافق  ـ ه1430 شوال  16تاريخ ب 330( وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم م2009 اكتوبر  10هـ )الموافق 1430 شوال  21وتاريخ  53م/

 .م2010 سبتمبر  6في ول( )تدا وديةالسعاألسهم سوق ي إدراج الشركة ف  تم .م(2009ر اكتوب 5

 

ً للنظام االساسي للشركة واالنظمة المتبعة  ات ذات الصلة والخدم  معا ال تأمينال فير وتكة في راض الشر ل أغمثتت في المملكة العربية وفقا

 . ةالسعودي

 

 س اإلعداد  أس  ر2

 لتزام بيان اإل (أ)

 

ً للشركة المالية األولية الموجزة  القوائم إعداد  مت  ة لكة العربيالممفي  مدمعتال "يالتقرير المالي األول" –(34)رقم سبة الدولي لمحاار المعي وفقا

 .)"الهيئة"( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين األخرى المعتمدة من  واإلصداراتالمعايير  السعودية و 

 

  ة المعدل (34)رقم ي لالدو بةوفقاً لمعيار المحاس 2019 مارس 31 المنتهية فيالثالثة أشهر  فترةفي ولكما  للشركةية مالال القوائم إعداد تم  

 رقم ر التفسيخل" و"ضرائب الد - (12)رقم  يدولال ةمحاسبلمعيار ا)يبة الدخل الزكاة وضر عن دي للمحاسبة د العربي السعومن مؤسسة النق

قامت  ، 2019يو وني 30 رةفتفي بداية  .(دخلال  بالزكاة وضريبة المتعلقة" ضرائبال" - ايير الدوليةيرات المعلجنة تفس نعالصادر  (21)

مؤسسة النقد العربي  من درة عليمات الصا على الت ءً الدخل بنا قائمةالدخل في  محاسبية الحتساب الزكاة وضرائبالشركة بتحديث سياستها ال

 ير عايملا السعودية و لكة العربيةم مال يف عتمدلما  ماليلتقرير اللية المعايير الدول متطلبات معفق وهذا يت. 2019في يوليو   السعودي

كاة  ز لا ب قةالمتعل المحاسبيةمعالجتها غيير ه، قامت الشركة بتعليو .ئة السعودية للمحاسبين القانونيينهيال األخرى المعتمدة منصدارات اإلو

ي  ف ييراتالتغولمحاسبية سات ا السيا - (8) رقم المحاسبة الدولي ر معيابما يتفق مع  يرجعثر أب يل التأثير عن طريق تعد الدخلوضريبة 

 . 2019مارس  31المقارنة في أرقام  ك ، تم تعديل على ذلوبناء  .ات واألخطاء المحاسبيةالتقدير 

 

لعادلة. يتم  متها ا ستثمارات بقيإللتاريخية ، باستثناء قياس اا  فةالتكل دأومب اريةستمر اإللى أساس مبدأ ع الموجزة يةولالية األم لا ائمو قلا دداإع تم

ة  دمنهاية الخ ومكافآت  ةيعة النظاميلكات والمعدات والوداء الممت السيولة. باستثن على اساس  لية الموجزةو األالمركز المالي  قائمة عرض

ة  المؤجل نالتأمي وثائق اقتناء ر المكتسبة وتكاليفتأمين غيإعادة الة وعمول سيالهندبالتأمين  المتعلقةالمكتسبة قساط غير ألامان وضلاو

 ذات طبيعةهي ات األخرى ، فإن جميع الموجودات والمطلوبنيةعنها واالحتياطات الف غير مبلغ المتكبدةت البات القائمة والمطالباطوالم 

 . لكالف ذعلى خلم ينص ما   ،ألجل ا ةر صيق

 

لكل من  تقلةمست ر حساباأن تحتفظ بدفات ، فإنه يتعين على الشركةلسعودية )الالئحة التنفيذية(العربية ا في المملكة مينأت ات نظام البلط لمتاً قفو

  ه ذهي من اضح ألدة بشكل وفات العائيتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصرو ."ينالمساهمعمليات "و "تأمينعمليات ال"

   خاصة.سابات الالح  يفمليات لعا

 

   ية ككل.قعة للسنة المالبار القوائم المالية األولية الموجزة مؤشراً للنتائج المتوإعت يمكن ال

 

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

 

مع   بالتزامن، ويجب قراءتها ية كاملةسنومات مالية حصول على معلوت المطلوبة للالمعلوما يع جمجزة ولية الموالقوائم المالية األمن ال تتض

 .2019ديسمبر  31 يف تهيةلسنة المنكما في ول  ةالسنوي  ةالمالي  القوائم

 

 



 

 ــ 10ـ ـ

   تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموجزة ة ولي ألاإيضاحات حول القوائم المالية 

    2020مارس   31

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

 

 ()تتمةس اإلعداد أس  ر2

 

 مة سبية الهاحاضات الماالفتراتقديرات ولااألحكام و)ب( 

 

حاسبية  ياسات المطبيق الستؤثر على ت ضات التيرافتاالاألحكام والتقديرات و عملالموجزة من اإلدارة  األوليةية المال القوائم دإعدا  يتطلب

. قد  تملةمححول اإللتزامات ال ضاحاتي واإل ،يضاحات المرفقةواإل ،إليرادات والمصروفاتاو  لمطلوباتت واجودا ا للموصرح بهلمبالغ الموا

"( على 19 -كوفيد )"ونا كور  فيروس شي تف صحة العالميةمنظمة ال، أعلنت 2020مارس  11في  . التقديراتتختلف النتائج الفعلية عن هذه 

ك  ذل ي بما في التعاون الخليج م. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة دول مجلسلعال يع أنحاء اسريع في جمأنه جائحة اعترافًا بانتشاره ال

العربية السعودية على   المملكةت فذ. نحتواء انتشار الفيروسيع أنحاء العالم خطوات الومات في جماتخذت الحك لعربية السعودية.المملكة ا

وقد   ة.وى الدولعلى مست وأغالقات ة االجتماعية وفرضت حظر التجول وجيهية للمسافتلالمبادئ ا ، وأصدرت وجه الخصوص إغالق الحدود 

  قدير الت در صاوم ة للشركة وطرق الحساب ات المحاسبيالهامة في تطبيق السياس إعادة النظر في أحكامها  من إدارة الشركةك استلزم ذل 

امل ومدة  ، للتنبؤ بالمدى الكفي حين أنه من الصعب اآلن  .2019 ديسمبر  31 لمنتهية فيالمالية السنوية للسنة ا القوائمئيسية المطبقة على الر 

ل  امل مثعو ك ذلفي لجوانب التجارية بما مة واييم مبدئي لعمليات الشركة العا، قامت إدارة الشركة بإجراء تقاالقتصادي و  تجاريتأثيرها ال

نه  ى أإل ناتجا، ، وما إلى ذلك أسعار النفطو، لسفر ود ا قيو، لت بروتوكو، ومجموعا ت، ومعالجة المطالبا امل مع العمالء ومقدمي الخدماتالتع

، في  ذلكع وم. ةرئيسيوالتقديرات العلى األحكام  جوهريةء تغييرات زم إجرا، ال يلالموجزة االولية المالية  القوائمه حتى تاريخ إصدار هذ

قيمة  ات إلى نتائج قد تتطلب تعدياًل جوهريًا على اللتقدير فتراضات واقبل في اال ، يمكن أن يؤدي أي تغيير في المستدم اليقين الحالي ضوء ع

في   ر اإلدارةمستست ،المستقبل غير مؤكدًرا ألن الوضع يتطور بسرعة وال يزال ظن. ر في الفترات المستقبليةلتزام المتأثال لألصل أو االدفترية 

 التأثير بناًء على التطورات المستقبلية.  تقييم

 

 يات العمل موسمية  ( )ج

 

 .ركةللش  نتأميلى عمليات العغيرات موسمية تؤثر ناك تليس ه

 

 لهامة ية اسب المحا السياسات  ر3

 

م  في اعداد القوائ  المتبعةالموجزة مع تلك التي ولية لمالية األائم اإعداد القو فية طبقالم المحاسبية راضاتواإلفتوالتقديرات  تتوافق السياسات

 : الموضح أدناهما عدا   2019ديسمبر  31 يفالمنتهية ة سنلل للشركة  يةالسنو ماليةال

 

 ة من قبل الشركة عدلة والمطبقالجديدة والملي المالتقرير ل دوليةالات المعاييررسي تفرات لجنة وتفسي ي ولية للتقرير المالير الد المعاي 

 

  1، سارية من أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية لتي ، االحاليةللمعايير الجديدة والتعديالت والمراجعات ر والتفسيرات أصبحت المعايي

 : االنطباق، حسب  2020يناير 

 

 الفائدة  : إصالح معيار سعر7 قمر اليرير الملدولي للتقيار ا لمعوا  39على المعيار المحاسبي الدولي رقم  تالتعدي 

النتصاف ، والتي تنطبق على  اس عدًدا من وسائل اتراف والقيالية: االعلألدوات الم 39عيار المحاسبي الدولي رقم الت على المتوفر التعدي

بشأن  اليقين  ا أدى اإلصالح إلى عدمعالقة التحوط إذثر تتأ .ة كل مباشر باإلصالح القياسي لمعدل الفائدبشالقات التحوط التي تتأثر جميع ع

  ليةاالو المالية  القوائم تأثير على   التلم يكن لهذه التعدي  وط.التح  أداة وط أوالمح للصنفتدفقات النقدية القائمة على المعيار جم الأو ح /توقيت و

 . تحوط لسعر الفائدة  عالقاتليس لديها أي  نالموجزة للشركة حيث أ

 

 المواد  : تعريف 8 قمر  بة الدوليومعيار المحاس 1 رقم محاسبة الدوليالت على معيار الدي تع

توقعه  بشكل معقول ا يمكن كان حذفها أو تحريفها أو حجبها أمرً  معلومات مهمة إذاعلى أن "الالتي تنص  تقدم التعديالت تعريفًا جديًدا للمادة 

ات  ي تقدم معلومالمالية الت القوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك  للقوائم األساسيون ون مدثير على القرارات التي يتخذها المستختألل

مات ، سواء بشكل فردي أو  لتعديالت أن األهمية المادية ستعتمد على طبيعة أو حجم المعلوح اتوض . "ة ددمحمنشأة مالية حول كيان إبالغ 

عقول  متوقع بشكل مأمر جوهري إذا كان من ال في وصف المعلومات هو المالية. إن الخطأ  م ئواالق ، في سياق الشتراك مع معلومات أخرىبا

المكثفة ، وليس   الموجزة وليةاالالمالية  القوائمعلى  ت تأثير الن لهذه التعدييون. لم يكمون األساسعلى القرارات التي يتخذها المستخد أن يؤثر 

 الشركة. لى ع أي تأثير مستقبلي  المتوقع أن يكون لهان م

 

  االوليةية مالال القوائمعلى هذه  جوهريه أي تأثير ركة لم يكن لطبقة على الشوالتفسيرات الجديدة والمعدلة ذات الصلة والمالمعايير إن تطبيق 

 الموجزة. 

 

 

 

 



 

 ــ 11ـ ـ

   تأمينالشركة الوطنية لل

 (مة سعوديةشركة مساه)

 )تتمة( ائم المالية األولية الموجزة وقلحول ا  إيضاحات

    2020  رسما 31

 ذلك(  خالفكر ما لم يذ ت السعوديةآالف الريااللمبالغ ب )جميع ا

 

 ()تتمة الهامةبية حاسالم اتالسياس  ر3

 

 ()تتمة الشركة  بلن قة مبقمطالجديدة والمعدلة والالي للتقرير الم دوليةالات المعاييررسي تفرات لجنة قرير المالي وتفسي ت لالدولية لالمعايير 

 

 : تعريف األعمال 3 رقم يرير المال لي للتقالمعيار الدوتعديالت على 

لة من تجارية ، يجب أن تتضمن مجموعة متكامألعمال اعتبار ا فتصني أنه لكي يتم 3 رقم ماليرير اليوضح التعديل على المعيار الدولي للتق

، أوضح  . عالوة على ذلكمخرجاتلى إنشاء ع رةية تساهم معًا بشكل كبير في القدجوهر  ية، كحد أدنى ، مدخالت وعملاألنشطة واألصول 

  القوائم ت تأثير على الهذه التعدين ليك جات. لمء المخر مليات الالزمة إلنشاجميع المدخالت والع ان تتضمنمال يمكن أن توجد دون أن األع

 ج أعمال. لمستقبلية إذا دخلت الشركة في أي دمت اار تتؤثر على الفركة ولكن قد الموجزة للش  االوليةة المالي

 

 2018مارس  29في   ة ارير المالية الصادراإلطار المفاهيمي للتق

 

لمفاهيمي  لغرض من اإلطار امعيار. ا أليالمفاهيم أو المتطلبات  في تجاوز  يهف الواردة  المفاهيم يوجد في ًرا ، وال اإلطار المفاهيمي ليس معيا

ِّين على تطوير ، ومساعدة لي لمعايير المحاسبة في وضع المعاييالدو سدة المجلهو مساع ال يوجد   ماعندر سياسات محاسبية متسقة الُمعد 

 ها. ريايير وتفسجميع األطراف على فهم المع  معيار قابل للتطبيق ومساعدة 

 

ويوضح بعض   واالتزامات راف لألصول عتالا دم تعريفات محدثة ومعايير بعض المفاهيم الجديدة ، ويق المعدليتضمن اإلطار المفاهيمي 

 .الموجزة للشركة االوليةالمالية  وائم الق ت تأثير على  ال دي. لم يكن لهذه التعمفاهيم الهامةال

 

 يبة الدخل ة وضرالزكا 

 

  صادرة تعليمات ار صدإلنتيجة  ،2019يونيو  30 في الفترة من القوائم المالية إعداد تغيير أساس  فقد تم، 2 رقم حاض ياإلفي  ر مذكوكما هو 

التغيرات في حقوق   قائمةالدخل في  ةكاة وضريبلز ا عرضا ، تم بقسا. 2019يوليو  17 ي بتاريخالسعود العربي قدلنا ةسمؤس عن

ً و. ة"(القديم عليمات)"الت 2017أبريل  11 الصادر بتاريخ 381000074519 السعودي رقم ربيالعالنقد  ةسعميم مؤسوفقاً لت ساهمينالم   فقا

 قائمة تراف بالزكاة وضريبة الدخل فياالع ، يتم2019يوليو  17اريخ بتي دو بي السعلعر ن مؤسسة النقد اصادرة علا تعليمات الدث حأل

اية دبالتغيير في ومع ذلك ، منذ أن تم . 2019ديسمبر  31لشركة للسنة المنتهية في ل  يةئم المالفي القوا هذا التحديث كاسعفقد تم إن .لالدخ

وإعدادها باستخدام  ، تم إصدارها  2019 ارسم  31في للفترة المنتهية  االوليةالمالية  القوائم، فإن  2019ونيو ي 30تهية في منالفترة ال

المقارنة  أرقام تعديل ، تم  2020مارس  31الموجزة للشركة للفترة المنتهية في  االوليةة المالي ئماالقو ض غرا ألة. وبالتالي ، التعليمات القديم

  يضاح إظر جعي )انل بأثر ر يبة الدخلزكاة وضر ير في محاسبة االتغبمعالجة الشركة  قامت أحدث التعليمات. حلتوض 2019مارس  31في 

الدخل  في ض فاغيير انخلتا  اذ. نتج عن هاألولية الموجزةالقوائم المالية  حول 3 رقم يضاحإلاأعاله في ر لتغييثار ا آعن  اإلفصاح( ويتم 3 رقم

التغيرات في   تيقائمى أي تأثير علتغيير مليون لاير سعودي. لم يكن لهذا ال 2.2 بمبلغ 2019 مارس 31 ة المنتهية فيللفتر  كةسجل للشر لما

 .2019 مارس 31هية في التدفقات النقدية للفترة المنتو  ساهمينالمحقوق 
 

      :2019 مارس 31 أشهر المنتهيةثالثة  كما في ولفترة ال

 

 

 

 اب حسلا

   األساسية  ةائملقا  األثر على

ر االرصدة كما تم التقري

ي ولفترة  كما ف قاساب عنها

أشهر المنتهية في    الثالثة

   2019 مارس 31

 عديلأثر الت )غير مراجعة( 

  تعديلالتم ة كما االرصد

عنها كما في ولفترة  

المنتهية في  هر أش  الثالثة

 2019 مارس 31

 )غير مراجعة(

 (1,482) (1,482) - ولية  األلدخل قائمة ا يبة الدخلضر و زكاة

 (742) (742) - ل األولية  دخة ال قائم خل دلاضريبة مصروف 

 

 صافي دخل الفترة 

وقائمة  قائمة الدخل األولية 

 4,913 (2,224) 7,137 ليةالشامل االو  الدخل

  يودلسع ا)باللاير للفترة بحية السهمر 

 األولية   قائمة الدخل            (همللس

 

0.36 

 

(0.11) 

 

0.25 

     

  رات في حقوققائمة التغي زكاة

ة  المساهمين األولي  

 

(1,482) 

 

1,482 

 

- 

ي حقوق  فتغيرات لاقائمة  دخلبة ضريمصروف 

ولية  المساهمين األ  

 

(742) 

 

742 - 

ألولية  ا ملاش خل الدل قائمة ا مجموع الدخل الشامل للفترة

في حقوق  قائمة التغيرات و

 ين األولية  مساهمال

 

 

6,966 

 

 

(2,224) 

 

 

4,742 



 

 ــ 12ـ ـ

 

   نمي تأية للالوطن  الشركة

 ية(داهمة سعومسكة )شر

 )تتمة( ة ل القوائم المالية األولية الموجزات حوإيضاح

     2020مارس   31

 (كذل   خالف)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

 

 مة(المحاسبية الهامة )تت  السياسات  ر3

 

 (مة)تت  الدخل زكاة وضريبة لا

 

لم   يوبالتال، وجزةاالولية الم على هذه القوائم المالية جوهريثير أتله أي  لن يكونضريبة المؤجلة الالمتعلقة بالسياسة المحاسبية إن تطبيق 

  اتات في التقدير ة والتغير بياسالمح  السياسات" (8) رقم لدولياالمحاسبة  ر اعي وجب موب بمهو مطلما . كأرصدة الفترة السابقة ديلتع تمي

في ألن التغيير  لتوضيح أثر التعديل المركز المالي قائمةفي  2019يناير  1في  المعدلة دة ، لم يتم عرض األرص"واألخطاءالمحاسبية 

 .2018ديسمبر  31 يفالمنتهية  ةة بالسنلقالمتعتعديل األرصدة  د إلى يؤة لم محاسبيلالسياسة ا 

 

 ل وسارية المفع  غيرة الصادر يير المعا

المعايير هي إن القائمة  .زةجوة المية االوليالمصدار القوائم الإالمفعول حتى تاريخ  سارية غير الالصادرة و والتفسيرات المعايير ه نا أديلي  اميف

هذه المعايير عندما   تعتزم الشركة تطبيق حق.يخ الر تالتطبيق في ون قابلة لوالتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تك ،رةوالتفسيرات الصاد

 . المفعولارية س صبحت

 

 الوصف  المعيار/ التفسير

من الفترات التي   عتبارا  ا

  د التاريخبع  أ في أوتبد

   يلالتا

 االيضاح ادناه ظر نا    تأمينعقود ال (17)رقم  لتقرير الماليل  لدولي ا  يار عملا

 االيضاح ادناه ظر نا    االدوات المالية ( 9)رقم الي الم رير لتقل  لي لدوا  معيار ال

 

 مالية االدوات ال - 9 رقم لتقرير الماليل  وليدل ا معيارال

 

د البنود التالية المتعلقة  ر الجدي المعيا يتناول .(39) رقم ولي بة الد معيار المحاس لحمسيحل والذي  2014يوليو  24 فيالمعيار  تم نشر هذا 

 : اليةت الم األدو با

 

 :قياسالتصنيف وال (أ

 

بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من  األصل المالي س يتم قيا نهًجا واحًدا لتحديد ما إذا كان م 9 رقم  رير الماليولي للتقيستخدم المعيار الد

 : ذاالمطفأة إ بالتكلفة  ي المالاألصل  ربح أو الخسارة. يتم قياس القيمة العادلة من خالل البو خالل الدخل الشامل اآلخر أ 

 

 ية ؛ و ل من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدوصأ هدف إلى االحتفاظ بعمل ي نموذج فيظ باألصل حتفي  • 

والفائدة على المبلغ   لغالمباصل فقط مدفوعات  دية التي هيتدفقات النقالالى في تواريخ محددة تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي  • 

 .تحقسمالي لصاأل

 

ل الربح أو  قة من خالئر المحقم إعادة تدوير األرباح أو الخسايتالدخل الشامل اآلخر والل من خلي بالقيمة العادلة اس األصل الما قي يتم

 : التاليين الخسارة عند البيع ، إذا تم استيفاء الشرطين

 

 تعاقدية وللبيع ؛ و لنقدية الدفقات اجمع التل جأ ل منألصوذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بايتم االحتفاظ باألصل ضمن نمو    •

 . مستحقفائدة على المبلغ األصلي الفقط مدفوعات أصل المبلغ والالنقدية هي  ات الشروط التعاقدية للتدفق     •

 

،   المبدئيراف  عند االعت ،ذلك   لربح أو الخسارة. باإلضافة إلىا لفئات بالقيمة العادلة من خالالتي ال تفي بأي من هذه ال الموجودات يتم قياس  

عدم   من يلغي او يقلل بشكل كبير ذلك  كانة من خالل الربح أو الخسارة إذا العادل مةبالقي ار لتعيين أصل ماليمنشأة استخدام الخيكن لليم

 . محاسبي تطابق

 

في   االحقة ييراتالتغ رض إللغاء لعر قابلة ليغابات مكن للمنشأة أيًضا إجراء انتخ، يرة ية غير المحتفظ بها للمتاجبالنسبة ألدوات حقوق الملك

حققة من االستبعاد( ، ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في  ئر الموالخسا رباحاألما في ذلك دلة لألدوات )بعا في القيمة ال لشامل اآلخر الدخل ا 

 الدخل .  قائمة

 

مة  غيير في القيلتا  فإن مقدار ة ، و الخسار الربح أ  اللخ من  ادلةمة العبالقي دهاتحدي التي يتمطلوبات المالية إلى ذلك ، بالنسبة للم ضافةإلبا

من  يكن  ، ما لم  األخر في الدخل الشامل  اإللتزامات يتم االعتراف به لتلك  مانتئاإلي مخاطر إلى التغيرات ف المنسوبة المالي لتزام الل العادلة

  قائمة محاسبي في  ق ابتطعدم  إنشاء أو توسيعر الشامل اآلخلدخل في ا زاملتإل با ة خاصال انت في مخاطر االئتملتغيراآثار ا ب االعتراف شأن

 .لخالد



 

 ــ 13ـ ـ

 

   تأمينية للالوطن  الشركة

 سعودية( )شركة مساهمة

 )تتمة( ولية الموجزة ائم المالية األحول القوإيضاحات 

    2020مارس   31

 ذلك(  فالخر ذكي رياالت السعودية ما لم جميع المبالغ بآالف ال)

 

 مة(هامة )تت لسبية االمحا اساتالسي   ر3

 

 )تتمة( ولسارية المفعر غية الصادر المعايير 

 

 )تتمة( وات الماليةداال - 9 رقم لتقرير الماليل  لدوليا معيارال

 

 :انخفاض القيمة (ب

 

ة  المتكبد ئتمانر االخسائب مقارنةالمتوقعة ،  تمانخسائر االئ 9 قمر  ليام رير النموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقيعكس 

دوث حدث ائتماني قبل من الضروري ح، لم يعد  9 رقم رير الماليللتقالدولي  ار المعي وفقا لمقياس. 39 قمر  معيار المحاسبة الدوليبموجب 

  ية الئتمانخسائر اال تلكقعة والتغيرات في االئتمانية المتو لخسائر ساب ائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة دائًما بحاالعتراف بخسا

 ئتمان منذ االعتراف األولي. تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االتاريخ  لكقعة في ر االئتمان المتوتحديث مبلغ خسائ عة. يتمالمتوق

 

 :التحوطمحاسبة  (ج 

 

  د تحدرة المخاطر. ع إداشكل أوثق م محاسبة التحوط ب التي تربط يةلتحوطمحاسبة اللديدة متطلبات ج 9 رقم  ير المالير يقدم المعيار الدولي للتق

اء تحوطات  عديالت على جميع محاسبة التحوط باستثننموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق الت يف لمبادئكثر اعتماًدا على االمتطلبات نهًجا أ

مر المنشأة  النسبة لهذه ، قد تستعادلة"(. بللقيمة ال الكليةالقيمة م "تحوطات ا عادة باسإليه عار الفائدة )يشار القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أس

تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير . 39 رقم في معيار المحاسبة الدوليالية لحط ا حومتطلبات محاسبة الت في تطبيق

 نفصل.روع مكلي كمشالمحاسبة الدولية يعالج محاسبة التحوط ال

 

 سريان المفعول تاريخ 

على المعيار الدولي   ك ، فإن التعديالتذل. ومع 2018ناير ي 1هو  ور المنش 9 رقم رير الماليالدولي للتقعيار ملل لالمفعوسريان تاريخ  كان

المعيار الدولي  تفسير لجنة تفسيرات األدوات المالية مع  - 9 قمر  رير المالي عقود التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتق - 4 رقم  رير المالي لتقل

  منشأت لل للسماح الحالي  4 قمر  رير الماليي للتقولار الدالمعي، يغير  2016 سبتمبر  12في  ةر أمين ، المنشوعقود الت  - 4 رقم ليا مير الر للتق

تطبيق المعيار  آثار بعض للتخفيف من  4 رقم رير الماليقللت ةالدولي تفسير لجنة تفسيرات المعايير نطاق  ضمنالتي تصدر عقود التأمين 

  17 رقم رير المالي )المعيار الدولي للتق وليةلدا  المحاسبةمعايير لمجلس ديد د التأمين الج وقع ار قبل أن يصبح معي 9 مرق مالي ال رير الدولي للتق

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

 

 : لي ا يمم  األسبق التاريخحتى   9 رقم رير الماليتطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتق. 1

 

 ديد ؛ أو  د التأمين الجور عقيامع سريان مفعولتاريخ أ(  

 

رير معيار الدولي للتقلل الفعليتاريخ الر المحاسبة الدولية تمديد معايي. يقترح مجلس 2021يناير  1 في أو بعد يةالسنوالتقارير فترات أ تبد (ب

  إلى  4 قمر  رير المالي للتقالدولي  المعيار  تفسيرات تفسير لجنة في  9 م رق ليرير الما تقواإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي لل 17 رقم المالي 

التي   للمنشأتهذا الخيار متاح فقط إن خالل فترة التأجيل. مطلوبة المالية ودات الموجافية المتعلقة باإلفصاحات اإلض إن. 2022يناير  1

 ؛ أو سابقًا   9 رقم الماليرير تقالدولي لل  ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار 

 

  آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي الغاءتم ، المالية المعينة  للموجوداتن بالنسبة ، ولك 9 رقم ليالما ر ريالمعيار الدولي للتق يقتطب. 2

 . مطلوبة ضافيةإات  فصاح إ  هناك،   األوليةة  د التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفتر والتي قد تحدث قبل تطبيق معيار عق

 

 التي تدخل فين العقود لتزامات الشركة الناشئة عرية الالدفت مقارنة القيمة تتم (1: )2018 يناير  1من  ااعتبار  مفصالًما ركة تقييأجرت الش

القيمة  بلتأمين( من عقود ا ةمولالمنة غير أو المشتقات المضم اإليداع)بما في ذلك مكونات  4 رقم رير المالينطاق المعيار الدولي للتق

ركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة لتزامات الشرية التلدفة امقارنة إجمالي القيم تتم( 2؛ و )تها ماالمدرجة مبلغ جميع التزا ةيجمالإلا

ار  المعي يذتنف تاجيلالشركة  قررتبالتالي ، المؤقت. و الدفترية لجميع التزاماتها. بناًء على هذه التقييمات ، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء 

المالية   بالموجوداتاإلفصاحات المتعلقة  راج يتم إد. ةين الجديدالتأمد عقومعيار  سريان المفعول حتى تاريخ 9 قم ر  رير المالي ولي للتقالد

 المالية للشركة. القوائمفي المطلوبة خالل فترة التأجيل 

 

  التأثيرتقييم 

ركة. ومع  ية للشالمال قوائملا على   9 رقم  رير الماليلتقل  يقيمة للمعيار الدولالاض  متطلبات انخف ذلتنفيركة بعض التأثير الش توقعام ، تبشكل ع

  هذا المعيار الجديد حيث أن  تنفيذ لتأثير . في الوقت الحالي ، ال يمكن تقديم تقدير معقول جوهري، من غير المتوقع أن يكون تأثير ذلك  ذلك

 تفصيلية.  مراجعةتقم بعد ب الشركة لم 



 

 ــ 14ـ ـ

 

   ينتأمية للالوطن  شركةلا

 عودية(س )شركة مساهمة

 )تتمة( ولية الموجزة ة األمالي ال ائمحول القوإيضاحات 

    2020مارس   31

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

 

 مة(المحاسبية الهامة )تت  السياسات  ر3

 

 )تتمة( ولسارية المفع غير ة صادر لا المعايير 

 

   نالتأمي د و قع – 17 رقم لتقرير الماليل  لدوليا معيارال

 

 عامة  رةظن 

 

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

 عقود التأمين.   - 4 قمر  لماليرير االمعيار الدولي للتقتفسيرات لجنة 

 

  المشاركة  التقديريةستثمار ذات الميزات قود االوعلى ع لتأمينعادة ا د إع عقوى جمي، وعل رةعقود التأمين الصاد د علىالجديلمعيار ينطبق ا

 المكونات التالية عن عقود التأمين:    فصل يتطلبأيًضا عقود التأمين.  الجهةأن تصدر  بشرط

 نة ؛ تستوفي معايير محددة معيانت نة ، إذا كالمشتقات المضم .1

 و  ميزة ؛ية ماستثمار مكونات  .2

   ر تأمينية.غي خدمات أو مميزة سلع  بنقل دهعتأي  .3

 

والمعيار الدولي   9 رقم رير الماليولي للتقالمحاسبة عن هذه المكونات بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدأن يتم يجب 

 (. 15 رقم رير الماليللتق

 

 القياس

خدام  ات التأمين بمواصلة استكر سمح لشالذي   ، 4 رقم رير المالي للتق ليدوالمعيار ال  تفسيرات لجنة تفسير في دة الوار  على عكس متطلبات 

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

 ختلفة التالية: الم

 

 : ية" التال"اللبنات على  لعام اس انموذج القي  يعتمد( 1

     

 شمل:لتي ت، وا  للوفاءية  التدفقات النقدأ(  

 

 النقدية المستقبلية.  التدفقات الحتماالت• تقديرات مرجحة   

        اطر للمخية ؛ وتعديل المخاطر ستقبللنقدية المالتدفقات المخاطر المالية المرتبطة ب• تعديل يعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( وا   

 غير المالية.

 

يقدم   ككيان الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف به  ة التعاقديةدملخ ش اهام ثل يم .مش الخدمة التعاقديةاه  (ب

  للوفاء دفقات النقدية للت صاف بداية ؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبيد الا عنسلبيً  هامش الخدمة التعاقديةالخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون 

 ر. وى الفارة عللخسية في الربح أو ا البدا ندع

 

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

 

للمجموعة في  ةديقاع هامش الخدمة التية وتقبلالمسالمتعلقة بالخدمات ية للوفاء ت النقدالتدفقامل • المسؤولية عن التغطية المتبقية ، والتي تش

 خ ؛ اريذلك الت

المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك  التدفقات النقدية للوفاء لمطالبات المتكبدة ، والتي يتم قياسها على أنها ات االتزام • 

 التاريخ. 

 

ة  الخدمهامش  ن تكونن أولكن ال يمك لمستقبليةا  ت امالخدمتعلقة ب دية الالنق دفقات للتغيرات في الت  الحقا ديةمة التعاق هامش الخد يتم تعديل

ة.  في الربح أو الخسار راف بها يتم االعتالمتبقية  هامش الخدمة التعاقديةأكبر من تغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية ال فإن ،  سالبا التعاقدية

دم عند البداية لتحديد  خالمست  الخصم سعر اف األولي بالعقد )أي تر عالبأسعار مقفلة عند ا قديةالتعاهامش الخدمة ئدة أيًضا على ساب الفايتم احت

على وحدات  في الربح أو الخسارة بناًء  هامش الخدمة التعاقديةذلك ، سيتم تحرير  الى باالضافةالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة(. 

 .ةد المتبقية في المجموعقو عللالتغطية المتوقعة  ومدة  مقدمةكس كمية المنافع المما يعالتغطية ، 

 

 

 



 

 ــ 15ـ ـ

 

   تأمينية للطن لوا  كةشرال

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( ولية الموجزة ائم المالية األحول القوإيضاحات 

    2020مارس   31

 ذلك(  فالخلم يذكر   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما

 

 مة()تت  لهامةالمحاسبية ا السياسات  ر3

 

 )تتمة( ولسارية المفعر غية ر الصادالمعايير 

 

 )تتمة( التأمينعقود   – 7 رقم ليلمالتقرير ال  ليلدوا معيارال

 

 : ( نهج الرسوم المتغيرة2

 

ة"(. يتم  ر اشمبركة الأيًضا باسم "عقود المشا ار إليها مباشرة )يشميزات المشاركة ال ت ذانموذج إلزامي لقياس العقود  نهج الرسوم المتغيرةيعد 

باالضافة الى التعديل بموجب  إعادة تقييمه الحقًا. بالنسبة لهذه العقود ، تم  د وال يداية العق يير عند بان العقد يستوفي هذه المعاذا كإ  ماحول ييم تق

 :جلمن أ قدية هامش الخدمة التعايتم أيًضا تعديل نموذج القياس العام ، 

 

 ؛  يةاألساس للعناصر لعادلة  ا ة يمفي القالتغيرات من حصة المنشأة  •

 األساسية. بالعناصر الية التي ال تتعلق المقود والمخاطر للنية الزمن  القيمة  في التغيراتتأثير  •

 

 يختلف جوهريًا عن ياًسا الكان يوفر قطية المتبقية إذا لقياس المسؤولية عن التغ باإلضافة إلى ذلك ، يُسمح بنهج تخصيص قسط مبسط

  تتوافق المسؤولية، مينقسط التأ صيصنهج تخأقل. مع و أ واحدة ةسنموعة لتغطية لكل عقد في المجا عام أو إذا كانت فترةلا  سياالقذج النمو 

  في  سارياالعام  القياس  لنموذجا  ين. يظل تأمال لحيازةالتغطية المتبقية مع األقساط المستلمة عند االعتراف األولي ناقًصا التدفقات النقدية عن 

للنقود وتأثير المخاطر  تقبلية للقيمة الزمنية لمسقات النقدية اتدفال ضبطأة طلب من المنشة. ومع ذلك ، ال ي بدالمطالبات المتكية عن ولؤملا قياس 

 ات. لبتكبد المطا من تاريخ  المالية إذا كان من المتوقع دفع / استالم تلك التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل

 

 النفاذ تاريخ 

وتلقى تعليقات من   2019ل يونيو خال 17 رقم رير المالي قلدولي للتالتعرض للمعيار ا سودة تعديالت م سبة الدوليةايير المحاعم لس در مجصأ

 ً بة ألي بالنسالمصلحة.  ارها أصحاببإعادة مناقشة القضايا التي أث مختلف أصحاب المصلحة. يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية حاليا

  المعتادة ية إجراءاته القانونية دولاسبة ال ايير المحع مجلس مع ، سوف يتب 17رقم  رير المالي تقالعداد إلدولي ر ال المعيا ىعلة رحتعديالت مقت

في  9التقارير المالية رقم  داعد إلدولي المعيار العفاء وتأجيل ا 17رقم  رير الماليعداد التقإلالمعيار الدولي  نفاذلوضع المعايير. تاريخ 

قترح تعديل  يمسودة التعرض الحالية ، جب . بمو2021ير ينا 1حاليًا  ،4رقم  رير المالياد التقدع إلالمعيار الدولي يرات تفسنة ر لجيسفت

  نةً ار مقهذا تأجيل لمدة عامين  .2023يناير  1 التي تبدأ في أو بعد اإلبالغإلى فترات   17رقم  رير الماليعداد التقإلالمعيار الدولي  نفاذتاريخ 

مع ة المبرماإليرادات من العقود  - 15 رير الماليللتقلي معيار الدو إذا تم تطبيق المبكر يُسمح بالتطبيق ال .2021يناير  1ق في يخ الساب بالتار 

 . نفاذهر في تاريخ بيق المعياالشركة تط تعتزماألدوات المالية.   - 9 رقم رير الماليالعمالء والمعيار الدولي للتق

 

 ول التح

مين غير عملي ، فيجب على عقود التأ من لمجموعةعي بأثر رج الكامل  ك ، إذا كان التطبيقع ذل وم. تطبيق بأثر رجعييتم ال لمطلوب أنا من

 أو نهج القيمة العادلة.  التعديل بأثر رجعيالمنشأة اختيار إما نهج 

 

 العرض واإلفصاح 

 ت على العرض واإلفصاحات. الود التأمين مع تعديية لعقلمحاسبا  ساتسياالديد إلى تغيير في ار الجيؤدي المعيتتوقع الشركة أن 

 

 ثيرالتأتقييم 

الموجزة   االوليةالمالية   القوائم . اعتباًرا من تاريخ نشر هذه وتنفيذه 17  رقم رير الماليتطبيق المعيار الدولي للتقثير ليًا بتقييم تأكة حاتقوم الشر 

 : هي كما يلي  واتوالفج الفجواتركة بتحليل لشل من قبل الشركة. قامت اماالمعيار بالك لتبنيالمالي  التأثير ييم قت، لم يتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــ 16ـ ـ

 

   تأمينية للالوطن  كةالشر

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( ولية الموجزة ائم المالية األحول القوإيضاحات 

    2020مارس   31

 ذلك(  خالف ة ما لم يذكر السعودي  ف الرياالت)جميع المبالغ بآال

 

 مة(تت المحاسبية الهامة ) اتياسالس  ر3

 

 )تتمة( لوسارية المفعغير ة الصادر المعايير 

 

 )تتمة( التأمينعقود   – 7 رقم لتقرير الماليل  لدوليا معيارال

 منطقة التأثير

 

 

 

 التأثير صمخل

 

 التأثير المالي 

 

 بل الشركة.لم يتم تقييمها بالكامل من ق

 

 تأثير البيانات 

 

ن  حيث أ جوهرياالبيانات ر أن يكون تأثيغير المحتمل شركة أنه من د التعتق

  ستكون مؤهلة للقياس وفقًا لمنهج تخصيص  عمال الشركةكبيرة من أ نسبة

 ط. األقسا

 

 المعلومات  نظم تقنية

 

  لمورد رة باامت الشركة بإدراج قائمة قصيالمعلومات ، ق بنظم تقنيةفيما يتعلق 

  رير المالي تقللعيار الدولي ذ الفعال للملتقديم الدعم الفني الالزم لضمان التنفي

للمراجعة من أجل   ،ت الحالي للحسابات . يخضع مخطط الحسابا17 رقم

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

 تطوير.  الجديدة إلى فصاح االحتاج عمليات  ست

 

 أثير العملية ت

 

في العملية.   جوهريةوث تغييرات ر العملية قيد التقييم ، ولكن ال يتوقع حدتأثي

بية األعمال طويلة األجل ، ومع ذلك ، إذا حولت الشركة تركيزها إلى أغل

 . جوهرياأثير العملية سيكون تف

 

 ادة التأمينالتأثير على ترتيبات إع

 

هدات النسبية موجب المعاالشركة ببين الخاصة تخضع ترتيبات إعادة التأم

 حاليًا لالختبار لتحديد نهج القياس المناسب. 

 

 الرقابة ر اطاالتأثير على السياسات و 

 

ر عملهم الحالي  ديل إطاتعيين مستشارين خارجيين لتع في مرحلةإن الشركة 

  يرير المالقللتكثر امتثااًل لمتطلبات المعيار الدولي لمراقبة السياسات ، لتكون أ

 .17 رقم

  

يهم فهم شامل للمعيار  تنوي الشركة تعيين موظفين مؤهلين بشكل مناسب ولد رد البشريةالموا

لمناسب . وتعتزم الشركة أيًضا توفير التدريب ا 17 رقم رير المالي الدولي للتق

 للموظفين الحاليين. 

 

 

 

 يهية.نة توجرف عليه لجا ، تشة في عملية التنفيذ وشكلت فريقًا مناسبً بدأت الشرك

 

 

 

 



 

 ــ 17ـ ـ

   تأمينية للالوطن  شركةال

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( ولية الموجزة ائم المالية األقوحول الإيضاحات 

    2020مارس   31

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

 

 حكمه في  وماالنقد     ر4

 

  

 2020رس  ام 31 

 ة()غير مراجع

 2019يسمبر د 31

 عة()مراج

   

 28 32 في الصندوق نقد 

 32,804 164,133 أرصدة بنكية

 321,875 181,750 من تاريخ اإلقتناء خالل ثالثة أشهر  تستحقودائع 

 354,707 345,915 المجموع 

 

مة باللاير  ةية السعوديلمملكة العربعالقة ، وُمؤسس في ا اتذ جهة يعتبر  لدى بنكوالودائع  البنكية ألرصدة تفاظ بايتم االح السعودي  وُمقوِّ

٪  1استحقاق أصلي أقل من ثالثة أشهر ودخل عائد بمعدالت تصل إلى لودائع ا دى لتصنيف ائتماني جيد.  ى البنك والدوالر األمريكي ولد

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

 

   صافي  ،مدينة تأمين اطأقس   ر5

 

 2020ارس  م 31 

 )غير مراجعة(

 2019 ديسمبر  31

 )مراجعة(

   

 187,651  336,471  تأمين ال حملة وثائقمستحق القبض من 

 (33,838) ( 35,729) ك في تحصيلها ذمم مدينة مشكوفاض  إنخ صمخص

 153,813  300,742  صافي  ،أقساط تأمين مدينة

 

 يلها: مشكوك في تحصذمم مدينة   ضإنخفا  مخصصحركة  يفيما يل

 

 2020مارس   31 

 مراجعة(ير )غ

 2019ديسمبر  31

 اجعة()مر 

   

 25,752 33,838 اإلفتتاحي الرصيد  

 8,086 1,891 السنة  /فترةالل الصص خالمخ

 33,838 35,729 الختاميالرصيد  

 

   صافي  ،مينأت من معيدي ال مستحقةمبالغ     ر6

  

 2020مارس   31 

 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

   

 141,410  36,791  تأمين معيدي الن ق القبض ممستح

 (1,500) ( 1,500) ها ليصتحوك في شكمتأمين ال  معيديمن نة ذمم مديإنخفاض   مخصص

  35,291  139,910 

 

 



 

 ــ 18ـ ـ

 

   ينتأمة للالشركة الوطني 

 ساهمة سعودية()شركة م

 )تتمة( ة الية األولية الموجزإيضاحات حول القوائم الم

    2020مارس   31

 ذلك(  خالفذكر الت السعودية ما لم يآالف الرياب  بالغميع الم)ج

 

 الفنية اإلحتياطيات  ر7

 

  اتواإلحتياطي   القائمة ت صافي المطالبا  7-1

 

 : يليمما واإلحتياطيات  القائمة يتكون صافي المطالبات

 

 2020مارس   31 

 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31

 مراجعة()

   

 610,423  613,452  ئمة  قا تامطالب 

 102,179  102,649  دة غير مبلغ عنها البات متكبطم

 10,845  10,921  عجز أقساط التأمين احتياطي

 399  117  ية إضافيةير منتهإحتياطي مخاطر غ

 5,014  5,146  زعغير مو مخصص مصروف تعديل خسارة

  732,285  728,860 

   ناقص: 

 (531,601) (529,646) مطالبات القائمة  ال من مينأت ال حصة معيدي

 (57,091) ( 57,528) ير مبلغ عنها  دة غمتكبمن مطالبات  تأمينحصة معيدي ال

 (587,174) (588,692) 

 140,168  145,111  واإلحتياطيات  القائمة صافي المطالبات

 

 حركة أقساط التأمين غير المكتسبة   7-2

 

 ة مما يلي : اط التأمين غير المكتسبركة أقستتألف ح

 

 )غير مراجعة(  2020رس ما 31في  هيةلمنت اهر ة أشث الثاللفترة  

 الصافي  مين حصة معيدي التأ اإلجمالي  

    

 154,943  104,944  259,887  لفترة يد في أول ارصال

 148,749  154,019  302,768  فترةمكتتبة خالل ال أقساط تأمين

 (104,346) ( 80,223) (184,569) فترةكتسبة خالل المتأمين أقساط 

 199,346  178,740  378,086  رةتفال نهايةي يد فالرص

 

 ()مراجعة 2019ر ديسمب 31للسنة المنتهية في  

 الصافي  مين حصة معيدي التأ اإلجمالي  

    

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

 415,706                        319,338  735,044  السنة لبة خالمين مكتتأقساط تأ

 (410,078) (318,433) (             728,511) نةل السبة خالمكتس مينأتأقساط 

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

 



 

 ــ 19ـ ـ

   ينتأمالشركة الوطنية لل

 مة سعودية()شركة مساه

 مة()تت  لية الموجزة مالية األوالم ئ اول القوحيضاحات إ

    2020مارس   31

 ذلك(  خالفة ما لم يذكر سعوديالف الرياالت الالمبالغ بآ)جميع 

 

 استثمارات  ر8

 

  

 إيضاح

 2020مارس   31

 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31

 اجعة()مر 

    

 110,645 109,132 1-8 من خالل قائمة الدخل لعادلة ا  ات بالقيمةمار استث

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

  111,055 112,568 

 

 لة من خالل قائمة الدخل العاد ت بالقيمة اراثماست  1ر8

 

 :فيما يلي الحركة

 

منتهية الثالثة أشهر ال  

 2020مارس  31في

 ير مراجعة()غ

 هية فيالسنة المنت

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

    

 105,004 110,645  احيفتت صيد االرال

 284 -  السنة /خالل الفترة اإلضافات 

 5,357 ( 1,513)  السنة /الفترة لة لإلستثمارات خالل قيمة العاد الفي  التغير 

 110,645 109,132  الرصيد الختامي 

 

 ة للبيع ات متاحاستثمار 8-2

سعودية   ةة مساهمت التأمين وهي شركمانجم لخد في شركة (٪3,85:  2019ديسمبر  31) ٪3,85استثمارات الشركة بنسبة  البندهذا يمثل 

ة  العادل ةبأن القيم تقد اإلدارة ، تعةموثوق معلومات ماليةاً لعدم توفر نظر  . لفةمسجلة بالتك م و األسه رجة في سوقدسهم غير مهذه االان  .مقفلة

 موثوق.  كلاليمكن تحديدها بش

 

 خرى  أوجودات مدفوعة مقدما وم  مصروفات رر 9

 

ً الوفات مصر ال ضعر  تم ون لاير  ملي 0,479 :2019ديسمبر  31ي )لاير سعود مليون 0,479 بمبلغخرى األموجودات ال و مدفوعة مقدما

 . واإلحالل  الخردةنخفاض  مخصص إبعد خصم بالصافي دي( سعو

 

  نظاميةالة عالودي    -10

 

 ً من راس مالها   ٪10بة ت الشركة نس، أودع ديعربي السعو ال لنقد عن مؤسسة ا الصادر  تأمينال نظامالتنفيذية ل ائحوالل  ( من58)ادة للم طبقا

ذي سمعة  كة في بن الوديعة النظاميحتفاظ بيتم اال .العربي السعودي ن قبل مؤسسة النقد ماختياره   سعودي في بنك تممليون لاير 20 بمبلغ

ً  هووجيدة  مكتسبة من هذه  ولة الالعم وتكون  .العربي السعودي ؤسسة النقدمكن السحب منها فقط بعد موافقة مالقة  وي جهة ذات عايضا

 . سعوديبي الالعر  النقد ؤسسة مالى لدفع  ة  مستحقة االوديع

 

ة  مولة مستحقعن ع الشركةفصحت اقد ف 2016ارس م  1للتعميم الصادر في  طبقا وديالعربي السع الواردة من مؤسسة النقد لتعليمات وفقا ل

  .ةالموجز  وليةلية االالتزام في هذه القوائم الماعة نظامية كأصل و من ودي

 



 

 ــ 20ـ ـ

   تأمينالشركة الوطنية لل

 ة سعودية(شركة مساهم)

 تتمة() الموجزة المالية األولية  مل القوائ إيضاحات حو

    2020مارس   31

 ذلك(  خالفما لم يذكر جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

 

 ضريبة الدخل  و الزكاة    ر11

 

 كوي مكونات الوعاء الز  11-1

حقوق  خل هي الدضريبة كاة ولز ا  منظا وجب بملى تعديل إ لتي تخضع ا لسعوديين ولمساهمين الزكوي للشركة العائدة لللوعاء ا  المكونات الهامة

م الزكاة  انظ لاداً إلى فهم الشركة الوعاء الزكوي استنساب تحاتم  .رىود االخافي الدخل المعدل وبعض البنالفترة وص بداية اهمين فيالمس

الربوط   حيث قد تختلفة فات مختلفسير عربية السعودية إلى تالالمملكة م الزكاة في اخضع نظ ي .السعوديةالعربية  عمول بها في المملكةالم

 .ل الشركةارات المقدمة من قبعن االقر  "(يئة)"اله لزكاة والدخلل  الهيئة العامةقبل  من  هادار ي سيتم إصية التالزكو

 

 لدخل مخصص الزكاة وضريبة ا 11-2

 

 2020مارس   31  

 اجعة()غير مر

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

    

 7,305 5,853  اإلفتتاحي   يدالرص

 4,161 1,200  ة زكا خصصم

 1,184 -  دخلص ضريبة مخص

 (4,784) (44)  مدفوعة   كاةز 

 (292) (131)  عة دفول مخضريبة د

 (185) -   إنخفاض في ضريبة قابلة لالسترداد 

 7  -   مخصصات أخرى

 (1,543) -   مقدماً ضريبة دخل مدفوعة 

 5,853  6,878   ميختاالرصيد ال

 

   . يند للمساهمين السعوديعدل العائ و صافي الدخل الممن الوعاء الزكوي التقريبي  ٪2.5اة بنسبة كحسب الز ت

 

مين  ر السعوديين في الشركة ناقصاً حصة المساهمن صافي الدخل المعدل العائد للمساهمين غي ٪20 بةسخل بنلدريبة اضخصص م يتم تكوين

لدخل المدفوعة من  د ضريبة ا تم إستردا .ضريبة الدخل نظام حسابها وفقاً لبقة والتي يتم اس سنة المرحلة من اللا الخسائر  غير السعوديين من

 الشركة تكبدت خسارة خاضعة للضريبةالمالية حيث أن  القوائممخصص لضريبة الدخل في هذه  تحميل لم يتم  يين.ودالمساهمين غير السع

 . 2020مارس  31ة في نتهيالثالثة أشهر الم ترةف خالل

 

   الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل كما يلي:ن يمساهمال نسبة

 2020س  مار 31  

 ير مراجعة()غ

% 

 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

% 

    

 74,44 74,44  اة كز ال

 25,56 25,56  دخل ضريبة ال

 



 

 ــ 21ـ ـ

   تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة() زة ة الموجي ولالية األائم المإيضاحات حول القو

    2020س  مار 31

 ذلك(  خالفم يذكر المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما ل )جميع

 

 )تتمة(وضريبة الدخل  الزكاة    ر11

 

 وضع الربوط   11-3

 

   .2019ة من بداية التأسيس وحتى سن )"الهيئة"( لزكاة والدخلل  الهيئة العامةلى  إ الضريبية قدمت الشركة اقرارتها

 

 .2012ديسمبر  31 في المنتهية السنوات وي والضريبي حتى الزكوضعها  ة الشرك أنهت

 

انتهت  ، و ضريبة الدخلة وللزكا في صيغته النهائية ألنه لم يتم استالم أي استفسارات من الهيئة العامة  2013ار الضريبي لعام ر ر اإلقيعتب

 حاليًا من قبل الهيئة.  2017ى إل 2014نوات من ضريبية المقدمة للسقرارات الوات. تتم مراجعة اإلسن 5المهلة القانونية البالغة 

 

ألف لاير    175غ بمبل إضافية زكاة وإلتزامات  للزكاة وضريبة الدخل ، وقد رفع التقييم ضريبة 2018قييم النهائي لعام تعلى الشركة حصلت ال

 لحالية.التقرير ا المبلغ في فترةدي. قبلت اإلدارة هذا التقييم ودفعت هذا  سعو

 

، حيث فرضت الهيئة ضرائب إضافية ، بما في   2018لعام  يبير الض اع إلقتطالتزام د تلقت الشركة أيًضا تقييًما إلإلى ما سبق ، فق إلضافةبا

م رفض  ت  التقييم.ستأنفت هذا ة أن التقييم الذي تم طرحه ال أساس له وقد اتعتقد اإلدار  عودي. مليون لاير س 11.37ذلك العقوبات ، بقيمة 

عبر اإلنترنت من أجل تعيين جلسة استماع من   امة للجنة الضرائب لى بوابة األمانة العإ صعيده وتم تبل الهيئة للشركة من ق ول االستئناف األ

ييم ،  ة هذا التقأغلبي للتجاوز عنأن هناك احتمالية كبيرة ومع ذلك ، تعتقد إدارة الشركة  راض الشركة.الصلة لمناقشة اعت قبل اللجنة ذات 

 ا التقييم. ذ قابل هفية ميتم تسجيل أي التزامات إضاوبالتالي لم 

 

 وربحية السهم المال  س أر ر12

 

لاير سعودى   10قيمة السهم  -مليون سهم  20 إلى قسم ليون لاير سعودى مم  200  والمدفوع المصدر و  به ركة  المرخص لشأس مال ا يبلغ ر 

 . (.دىلاير سعو 10 قيمة السهم  - هممليون س 20 إلىم قسسعودى م لايرمليون  200 : 2019ديسمبر  31)

 

في تاريخ   مةالقائم العادية سهح لعدد األعلى المتوسط المرجهمين ساللم  عائد البقسمة صافي الدخل  فترةلل ساسيةاأل هم تساب ربحية السحتم إ

 ة.لشركالمركز المالي. التنطبق ربحية السهم المخفضة على ا 

 

 لنظامي ا يحتياطاال ر13

 

متراكمة من صافي  البعد تسوية الخسائر دخل الفي ن صام ٪20على الشركة تحويل  يتعين بية السعوديةن في المملكة العر يم التأموفقاً لنظا 

 نة. الس  المدفوع، يتم تحويل المبلغ في نهاية لمن راس الما ٪100حتياطي نظامي حتى يساوي االال حتياطي الدخل الى اإل

 

 ملة  محت  مطلوباتو تإلتزاما ر14

 

.  (لاير سعودي ونملي 2.1: 2019ديسمبر  31 سعودي )لاير  مليون 1.6 بمبلغ عن الشركة  نيابة  خطابات ضمان للمورديننك در البصأ

 . 11.3إيضاح   إلى انظر أيًضا

 



 

 ــ 22ـ ـ

   أمينت للالشركة الوطنية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 مة(تت ) زة ة الموجولي ل القوائم المالية األإيضاحات حو

    2020س  مار 31

 ك(ذل   خالف لم يذكر   اعودية مبالغ بآالف الرياالت الس)جميع الم

 

 مالي أقساط التأمين المكتتبةإج ر15

 

 اجعة( )غير مر 2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   

  أقساط إجمالي  ت اشركرررررررر القطاع 

 التأمين

 المكتتبة
 أفراد  كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة جدا   

       

 134,943 14,595 75,009 29,038 14,268 2,033 رات السيا

 143,759 4,292 61,084 57,592 19,136 1,655 ادث الحو و  ممتلكاتلا

 24,066 - 20,084 3,213 748 21 لحياة( إلدخار )التأمين على االحماية وا

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

 

 غير مراجعة() 2019مارس  31 ية فيشهر المنتهأ لثالثةالفترة   

  أقساط   إجمالي  ت ــــــــاكشر  قطاع ال

 أفراد  كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة جداً   المكتتبة  تأمينال

       

 133,886 4,412 81,835 36,776 10,033 830 سيارات ال

 114,531 5,656 57,247 40,227 10,647 754 الحوادث و  ممتلكاتال

 22,486 - 17,013 4,292 1,181 - لحياة( ى اتأمين علالإلدخار )حماية واال

 270,903 10,068 156,095 81,295 21,861 1,584 المجموع 

 

 التأمين المسندة  إعادةأقساط  ر16

 

ثة أشهر  لفترة الثال  

  31المنتهية في 

 2020مارس 

 )غير مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر 

  31المنتهية في 

 2019مارس 

 )غير مراجعة(

    

 7,377 7,032  حلية شركات م

 113,488 143,183  محليين  تأمين ء وسطايشمل  ةدولي

  150,215 120,865 

 

 محليين. مين دولياً من خالل وسطاء عن أقساط التأ اتجةالنخسارة  ة في الدتم إيداع الزيا 

 

 وات المالية دلة لألد العا القيم   ر17

 

يستند قياس   في تاريخ القياس.لسوق بين المشاركين في ا في معاملة تتم التزام  ل أو سداد أصلبيع  همإستالالذي يتم  بلغ القيمة العادلة هي الم

 تتم إما:  المعاملة تراض أنيمة العادلة على افالق

 

 لتزام ، أو صل أو اال لأل   يمكن الوصول التي احةالمتسوق في ال -

 . لمطلوبات ا أو  ودات ول للموجوص لل ر مالءمةألكثق ا، في السو ةغياب السوق الرئيسيحالة في  -

 

 . جزةوالم األوليةمالية لقوائم الي هذه اة فدفتريقيمها ال بشكل جوهري عن  ركز المالي التختلفبالم الماليةدوات لأل العادلة   القيم 



 

 ــ 23ـ ـ

   تأمينية للركة الوطن الش

 ة سعودية(كة مساهم)شر

 )تتمة( جزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية المو

    2020  مارس 31

 ذلك(  فخالا لم يذكر السعودية م  تالرياال لغ بآالفميع المبا )ج

 

 )تتمة( ماليةالعادلة لألدوات ال القيم ر17

 

 ها والتسلل الهرمي ل ةمة العادليد القي تحد

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:    ة لتحديدلتاليلمستويات ام الشركة ا تستخد

 

 . (القياسشأة الوصول إليها في تاريخ تستطيع المنالمالية )   األدواتفس ق نشطة لنة في أسواالمتداولر سعا: األ 1ستوى الم

 

يم أخرى حيث تستند جميع المدخالت الهامة إلى  اليب تقيأو أسات مماثلة ومطلوب وداتسواق نشطة لموجاولة في أر المتد : األسعا 2المستوى 

 . و تهاظحبيانات سوق يمكن مال

 

 . وق يمكن مالحظتها منها إلى بيانات س  هامةمدخالت  ند أي ت يسم الب تقيي: أسالي 3 المستوى

 

 (3)من أدوات المستوى  العادلة لقيمةتقييمها باي تم والت 2019ديسمبر  31و 2020س مار  31 جميع األدوات المالية كما في وقد كانت

ومبلغ   ي ( ون لاير سعوديمل 30,03:  2019ديسمبر  31سعودي ) مليون لاير  31,51لغ مبباألسهم الصكوك وفي اإلستثمار باستثناء 

حديد  تقوم الشركة بت .(1) مستوىلتي تم تقييمها في الوا ودي(ن لاير سعمليو 3,02: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2.62

  بين توجد تحويالت  ال لفترة. ية انها يف ركة المستثمر فيهاصول الشلى أسس التقييم المشتقة من صافي أع العادلة لقيمةل( 3)ستوى الم

   لفترة.ا خالل  (3)المستوى  و (2) توىالمسو  ، (1)لمستوى ا

 

   ثوق.بشكل موقيمته العادلة س يا حيث ال يمكن قلبيع بالتكلفة لمتاح لستثمار ايتم تسجيل اإل

 

 معلومات القطاعية ال -18

 

  في  کةر لشارة اإد سمجل لقب ن م ما ظبانت ا هجعترام ميت  يلتا کةر لشا  ت ناوکم ولح خلية دال ا ر ير لتقاا سسا أ علی  للتشغيا تاعاطق د يدتح ميت

 . ئهااأد   متقييو تاعا طللق   واردلما  صيتخص لجأ نم ئيسير لا  لتشغيليا  رار لقا  کصانع يفتهاوظ

 

  مجلس  لیإ  المبلغة  جيةر لخاا فطراأل ا دات رايإ قياسيتم شغيلية وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية. اعات التالقط عامالت بينالم تتم

وبات القطاعات من الموجودات  ات ومطلتتكون موجود. الموجزةاالولية  لخدلا  قائمة في لك المذكورةت  مع قفواتت ةيقطر ب لشركةاإدارة 

 غيلية. لمطلوبات التشوا

 

 .2019بر سمدي 31ر القطاع منذ القياس ألرباح أو خسائ طريقةالتجزئة أو  ريقةطات على  تغيير تطرأ أي  مل

 

يدي التأمين ،  من مع ةقستحبالغ المت ، والم، واالستثمارادينةالم التأمين أقساطو ، كمهفي ح ماقد ونى العل لقطاعل موجودات اتشتم ال

.  يةاملوديعة النظ دخل المستحق على اال و  لوديعة النظاميةوالمعدات ، وا ممتلكات ، والخرى ات األوالموجودفوعة مقدًما مدوالمصروفات ال

  ن ثائق التأميالمطالبات المستحقة لحملة و تاعا ط لقا تباولطم نمتتض الالمخصصة.  غير  اتموجودال عميتم تضمينها  ،ذلك فقا لو

توزيعات  ، الثالث  اء الطرفمدر و لوسطاءوا  ءکالولوا نيلتأما لمعيدي ةحقمستوالمبالغ ال، رىألخا تباول طلموا قةمستحالصروفات لموا

مطلوبات غير  ال معتضمينها لذلك ، يتم  وفقا .ةنظاميالوديعة ال منالمستحق  لخدل، وا  لخدل ا يبةر ضو ةکاز لا و ،الدفع حقالفائض المست

 مخصصة. ال

 

م مراقبتها على  لصلة ويتذات ا ت القطاعا  لرئيسي فيار التشغيلي ا قر إلى صانع ال التقرير عنهاتم اليصصة ات غير المخالموجودات والمطلوب

 كزي.أساس مر 

 

 



 

 ــ 24ـ ـ

   تأمينللالوطنية ة الشرك

 ة()شركة مساهمة سعودي 

 تتمة() لموجزة األولية ا المالية  ت حول القوائمإيضاحا

    2020ارس  م 31

 ذلك(  خالفلم يذكر   ماودية )جميع المبالغ بآالف الرياالت السع

 

 )تتمة(القطاعية  معلوماتال ر18

 

  31جودات والمطلوبات للشركة في المو مجموع نع ريرهاتق تمي ي رة الشركة للقطاعات التلس إداالمقدمة إلى مجة القطاعيات لمعلوما

و  2020مارس  31ة في المنتهي ر هأش الثالثة ةلفتر داتها رايراداتها ومصاريفها وصافي إيإ مجموع،  2019ديسمبر  31 و  2020مارس 

 كاآلتي: ، 2019مارس  31

 

 

 ندسي اله السيارات  الممتلكات  ي البحر 

حوادث  ال

 وااللتزامات 

  انضمال

 د الممت

على     تأمين ال

 وع المجم الحياة 

  31 ية في المنته شهرالثالثة ا لفترة

         )غير مراجعة(    2020 مارس

 

         اإليرادات

 302,768 24,066  7,116  18,518  35,276  134,943  65,302  17,547  تبةالمكت ين تأمط الاجمالي أقسا 

 ( 150,215) ( 19,891) ( 7,116) ( 13,393) ( 33,789) ( 3,368) ( 59,436) ( 13,222) ة سند لملتأمين ااقساط اعادة ا

 ( 3,804) - - ( 90) ( 300) ( 1,350) ( 675) ( 1,389) ة را س مصروفات فائض الخ

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

 ( 44,403) ( 1,453) - ( 2,737) ( 455) ( 35,307) ( 3,304) ( 1,147) ، صافيكتسبةالتغير في االقساط غير الم 

 104,346 2,722 - 2,298 732 94,918 1,887 1,789 قساط المكتسبة صافي اال 

 17,283 2,997 495 1,404 4,584 374 4,217 3,212 مين  دة التأعلى اعاعمولة 

 51 3 - 13 4 - 9 22 أخرى كتتاب إيرادات إ

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

         

         والمصاريف يف لالتكا

   ات صروفمو ة دفوعت المالمطالبا ي اجمال

 ردات المستصافي من  ، الخسارة تعديل  

 

2,287 

 

1,747 

 

68,767 

 

655 

 

3,435 

 

1,586 

 

8,661 87,138 

بات  في المطال تأمين عيدي الحصة م

 المدفوعة 

 

(1,586 ) 

 

(1,629 ) 

 

(2,038 ) 

 

(572 ) 

 

(3,118 ) 

 

(1,586 ) 

 

(7,409 ) (17,938 ) 

 69,200 1,252 - 317 83 66,729 118 701 فوعة  د في المطالبات المصا

 4,984 992  -           ( 40) 74 3,848 10 100   ، صافيةالقائم التغيرات في المطالبات

بدة غير  المطالبات المتك في  اتيرالتغ

 ، صافيالمبلغ عنها

 

(93 ) 

 

13 

 

(68 ) 

 

(95 ) 

 

160 

 

- 

 

116 33 

 74,217 2,360 - 437 62 70,509 141 708 بدة  تكات الممطالبصافي ال

 76 - - - - 76 - - أقساط التأمين عجز  إحتياطي

 ( 282) - - - ( 282) - - - اطر غير منتهية إضافية ياطي مخإحت

ير  خسارة غ يل تعدمخصص مصروف 

 ة موزع

 

110 

 

34 

 

8 

 

- 

 

6 

 

- 

 

 (26 ) 132 

 16,640 1,909 357 907 2,784 6,703 2,370 1,610 ائق تأمين يف أقتناء وثتكال

 90,783 4,243 357 1,350 2,564 77,296 2,545 2,428 تاب ومصروفات األكت يفتكالمجموع 

 30,897 1,479 138 2,365 2,756 17,996 3,568 2,595 ب االكتتا  نتائجصافي 

          أخرى يل غتش فات( و )مصر/ يرادات إ

 ( 1,891)       ا مشكوك في تحصيلهديون إنخفاض   مخصص 

 ( 35,990)        ة وادارية ات عموميمصروف

 1,055        إيرادات عمولة على ودائع 

 ( 1,513)        رات من إستثما   ر محققةي غ خسائر 

 419        أخرى ت  أيرادا

 ( 37,920)         ، صافيأخرى تشغيل مصروفات  وع مجم

 ( 7,023)      يبة الدخل وضر  قبل الزكاةللمساهمين   ة العائدالفترة  سارةخي صاف

 ( 1,200)       زكاة 

يبة دخل  ضر        - 

لفترةل  سارةخالصافي         (8,223 ) 



 

 ــ 25ـ ـ

   تأمينالوطنية لل شركةلا

 ة(همة سعودي شركة مسا )

 ()تتمة لية الموجزة ت حول القوائم المالية األوإيضاحا

    2020مارس   31

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

 

 القطاعية )تتمة( المعلوماتر 18 

 

 

 الهندسي  ات السيار الممتلكات  البحري  

الحوادث  

 ان الممتد مالض ت اماوااللتز

على     أمين تال

 وع المجم الحياة 

مارس   31هية في  المنتالثة أشهر الث  لفترة 

 جعة( مرا)غير    2019

 

         راداتاإلي

 270,903 22,486 4,424 15,754 21,709 133,886 58,110 14,534 المكتتبة تأمين الي أقساط الاجم

 ( 120,865) ( 19,832) ( 4,424) ( 10,643) ( 20,410) ( 3,395) ( 51,671) ( 10,490) ة سند اقساط اعادة التأمين الم

 ( 3,968) ( 119) - ( 75) ( 250) ( 1,675) ( 1,459) ( 390) الخسارة مصروفات فائض 

 146,070    2,53535 - 5,036 1,049 128,816 4,980 3,654 قساط التأمين المكتتبة صافي ا

 ( 46,085) ( 1,243) - ( 2,950) ( 579) ( 36,007) ( 3,780) ( 1,526) ، صافيالتغير في االقساط غير المكتسبة

 99,985 1,292 - 2,086 470 92,809 1,200 2,128 االقساط المكتسبة صافي 

 19,313 4,625 3,274 1,357 2,093 1,121 4,739 2,104 مين عمولة على اعادة التأ

 211 3 - 14 18 92 60 24 إيرادات إكتتاب أخرى 

 119,509 5,920 3,274 3,457 2,581 94,022 5,999 4,256 تمجموع االيرادا

         

         يف والمصاريف لالتكا

ومصروفات   وعة فالمد  اتمطالب اجمالي ال

 المستردات ، صافي من  تعديل الخسارة 

 

2,898 

 

1,985 

 

79,748 

 

4,871 

 

767 

 

838 

 

12,178 

 

103,285 

ات  في المطالب تأمين حصة معيدي ال

 ( 25,646) ( 9,867) ( 838) ( 635) ( 4,660) ( 5,815) ( 1,552) ( 2,279) وعة المدف

 77,639 2,311 - 132 211 73,933 433 619 ات المدفوعة  صافي المطالب

 ( 531) ( 545) - ( 23) ( 656) ( 261) 611 343   ، صافيات القائمةالتغيرات في المطالب

بدة غير المبلغ  التغير في المطالبات المتك

 ي عنها، صاف

 

39 

 

122 

 

3,508 

 

(262 ) 

 

(254 ) 

 

- 

 

(437 ) 2,716 

 79,824 1,329 - ( 145) ( 707) 77,180 1,166 1,001 ت المتكبدة  با طالالم صافي 

         

 ( 6,107) - - - 353 ( 8,772) 2,327 ( 15) أقساط التامين إحتياطي عجز 

 14 - - - 14 - - - إحتياطي مخاطر غير منتهية إضافية 

ير  غخسارة  يل تعدص مصروف مخص

 ة عموز

 

(142 ) 

 

92 

 

84 

 

(111 ) 

 

(33 ) 

 

- 

 

(87 ) 

 

(197 ) 

 15,922 2,271 2,725 737 1,065 5,629 2,296 1,199 تكاليف أقتناء وثائق تأمين 

 89,456 3,513 2,725 559 614 74,121 5,881 2,043 كتتاب ومصروفات األ  تكاليفمجموع 

 30,053 2,407 549 2,898 1,967 19,901 118 2,213 تتاب ئج االكصافي نتا

          أخرى شغيل ت إيرادات /   )مصروفات(

 ديون  مخصص إنخفاض  

 مشكوك في تحصيلها 

   

   (6,865 ) 

 ( 25,393)        مصروفات عمومية وادارية 

 1,715        على ودائع   ت عمولةإيرادا

 1,588      ستثمارات أرباح غير محققة من إ

 6,825        أيرادات أخرى 

 ( 22,130)         ، صافيرى خأمصروفات تشغيل  مجموع 

 7,923       ي الدخل للفترةصاف

 ( 786)       ثائق التأمين لى حاملي وا عائدالمجموع الدخل 

 7,137      قبل الزكاة وضريبة الدخل مساهمين ائد لل ة العالفتر الدخل ي صاف

 ( 1,482)      زكاة 

 ( 742)      ضريبة دخل 

 4,913      فترةلل لدخل اصافي 



 

 ــ 26ـ ـ

   تأمينوطنية للالشركة ال

 دية(ة مساهمة سعو)شرك

 )تتمة( ة لية الموجزقوائم المالية األولإيضاحات حول ا 

 2020مارس   31

 ذلك(  خالفا لم يذكر سعودية مت الالالف الريابآ )جميع المبالغ

 

 عية )تتمة(مات القطار المعلو18
 

 

 هندسي ال السيارات  الممتلكات  البحري   

لحوادث  ا

 وااللتزامات 

لضمان  ا

 لممتد ا

   ن تأميال

 المجموع  الحياة على 

 2020 رس ما 31كما في 

         )غير مراجعة( 

         موجودات  لا

غير   تأمين لفي اقساط ا تأمين حصة معيدي ال

 المكتسبة 

 

16,494 

 

62,874 

 

4,575 

 

33,101 

 

18,611 

 

28,576 

 

14,509 

 

178,740 

 529,646 9,767 30 106,502 390,039 3,090 10,776 9,442 ائمة الق لمطالبات ن ام مين تأحصة معيدي ال

         

متكبدة  المطالبات ل ا من  ين تأملحصة معيدي ا 

 مبلغ عنها الغير  

 

4,577 

 

2,215 

 

1,746 

 

26,351 

 

10,717 

 

- 

 

11,922 

 

57,528 

 38,578 1,886 7,071 2,151 3,846 14,515 6,533 2,576   لة ناء وثائق تأمين مؤجكاليف إقتت

 881,265        موزعة جودات غير مو

 1,685,757        موجودات  المجموع 

         

         طلوبات    ملا

 378,086 17,355 28,576 24,143 35,132 182,902 69,127 20,851   غير المكتسبة  تأميناقساط ال

 42,343 4,920 9,807 3,663 7,632 686 11,704 3,931 كتسبة  ير مغ تأمين  عمولة اعادة

 613,452 11,702 30 108,234 393,765 74,746 12,044 12,931 ئمة مطالبات قا

 102,649 14,290 - 13,240 26,848 40,600 2,473 5,198 بات متكبدة غير مبلغ عنها مطال

 10,921 - - - - 10,921 - - تأمين أقساط ال إحتياطي عجز 

 117 - - - 117 - - - منتهية إضافية  غير   اطرمختياطي أح

 5,146 403 - 461 214 3,667 170 231 ة خسارة غير موزع مخصص تعديل 

 282,992          خصصةمغير  مطلوبات 

 1,435,706         باتمطلوال مجموع 

 
 

 ندسي اله السيارات  الممتلكات  البحري   

الحوادث  

 وااللتزامات 

الضمان  

 الممتد 

   ن تأميال

 المجموع  اة لى الحيع

 2019ر مبديس  31ا في كم

         مراجعة( )

         موجودات  ال

غير  ن تأميساط الفي اق تأمين عيدي الحصة م

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

 531,601 7,306 37 111,073 390,830 3,311 9,528 9,516 ائمة الق طالبات لمان م مين تأحصة معيدي ال

         

متكبدة  الالبات مطال  من  ين تأمليدي ا حصة مع

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

 

- 12,057 57,091 

 23,771 1,045 5,678 1,215 2,809 7,878 3,039 2,107    لة مؤج تكاليف إقتناء وثائق تأمين 

 848,284        موزعة موجودات غير 

 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 ن تأمي ةعمولة اعاد 

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

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

 10,845 - - - - 10,845 - - تأمين إحتياطي عجز أقساط ال

 399 - - - 399 - - -  ية إضافية غير منته  مخاطرتياطي أح

 5,014 369 - 487 208 3,577 154 219 ة خسارة غير موزعمخصص تعديل 

 293,346          خصصةمغير طلوبات م

 1,307,421         باتمطلولا مجموع 

 

 



 

 ــ 27ـ ـ

   نتأمي الوطنية لل الشركة
 مساهمة سعودية( )شركة

 تتمة() وائم المالية األولية الموجزة ول القضاحات حإي 
    2020مارس   31

 لك(ذ  خالفر ذكلم ي  ودية ماالرياالت السع)جميع المبالغ بآالف 

 
 عالقة ذات ال   اتالجه أمور   ر19

 
 عالقة  لاجهات ذات المعامالت مع ال 19-1

رة والمتأثرة طدارة الشركة والمنشآت التي تخضع للسيإوظفي موكبار  جلس اإلدارةوإعضاء مهمين الرئيسيين المسا ت العالقة تمثل الجهات ذا 
 . جوهريا من هذه الجهات 

 
مجلس  ةوبموافقعليها  متفقشروط بم اجراء المعامالت وقد ت  .ات عالقةت مع جهات ذ دية بتنفيذ المعامال لعاا لهاأعما رة لشركة خالل دوتقوم ا 
 . دارةاال
 

 ات عالقة والمبالغ المتعلقة بها: ت مع جهات ذ المعامالت الهامة التي تماصيل  فيما يلي تف
 
ثة اشهر  لفترة الثال  

  31تهية في المن 
 2020مارس 

اشهر لثالثة لفترة ا
  31 نتهية فيمال

 2019 مارس

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( ت طبيعة المعامال العالقة الجهة ذات 

    

 975 1,029 فات ذات عالقة  اتعاب ومصرو االدارة    لساء مج اعض

 2,845 2,832 القة مكافآت ومصروفات ذات ع ي االدارةظفكبار مو

    

 487 - سلف قروض و  

 23,683 14,683 مكتتبة نتأمياقساط  ية عامة(قة )ملكالذات ع  ات مساهمون وجه

 3,499 2,833 دة مطالبات مسد  

 1,441 1,106 ي(يارية )صافاخت  تأمينط اقسا 

 323 244 ية مستلمةأمين إختيار تعمولة  

 864 208 طالبات تامين إختيارية مستردةم 

 1,319 1,331 ات متكبدة  مصروف 

 1,715 1,055 ودائع ن مدخل عمولة  

    

 
   قةت ذات العالا لجهأرصدة ا 19-2
 
 2019بر ديسم 31 2020مارس   31 

 )مراجعة( غير مراجعة( )   لعالقة هات ذات االجمع رصدة أ

   

 8,913 20,432 في،صاأقساط تامين مدينة 

 5,809 ( 1,565) مينلحملة وثائق التأ مستحق

 354,679 345,883 ساهم  نقد وما في حكمه مع م

 39 (574) تياريةمين اختا ن معامالتع مساهمينأحد ال  )من( / الى تحقةغ مسلمبا

 602 - العليا  ارةاالدوظفي ستحقة من مسلف م
 - 2,237 مبالغ مستحقة الى جهة ذات عالقة لمصروفات 

 1,184 1,184 أجانب همين  من مسا ستحقة القبضم دخل ضريبة
 20,000 20,000   مساهم مع  يةوديعة نظام

 - 1,000 ة قمستح ضاء مجلس اإلدارةأعب  اأتع
 1,275 1,362 من وديعة نظامية ةتحقمس راداتاي
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــ 28ـ ـ

   نتأمي ة للالوطني  ركةالش
 مساهمة سعودية( )شركة

 تتمة() وائم المالية األولية الموجزة ضاحات حول القإي 
    2020مارس   31

 ذلك(  خالفكر ذودية ما لم يالسعالرياالت  )جميع المبالغ بآالف 

 

   س المال أر إدارة ر20
 

 لمساهمين. لقيمة الوزيادة  عمالأنشطة األ  دافعم أه دل سليمة أس مال لى نسب ر للحفاظ ع ألهدافحديد اتتقوم الشركة ب
 

م.  اس منتظ ى أسوالمطلوبة عل ه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بهاأوج تحديدخالل من  المال متطلبات رأس  رةإداب الشركة تقوم

الشركة. من أجل أنشطة قة ب تعلالمر مخاطالف السوق و ت في ظروالتغيرا ء في ضو لحاليةتويات رأس المال ا راء تعديالت على مسم إجيت

 سهم. أار المدفوعة للمساهمين أو إصد   األرباح  توزيعاتلغ تعديل مببة لشركا  قوم يمكن أن تيله ، تعدالحفاظ على هيكل رأس المال أو 
 

 . مالي التقرير ال فترةالل خخارجيا  المفروضةالمال   رأسة بمتطلبات اإللتزام المتعلقكامل لابأوفت  قدة أن الشرك، دارةلس اإلمجفي رأي 

 

ن بشكل استباقي م 19 -كوفيد ، بتقييم إمكانات دارةاإلس مجلالمختلفة كما هو مطلوب من قبل  ، من خالل تحليل السيناريوهاتقامت اإلدارة

،  داية العام ذ ب، نسبة الخسارة من، الزيادة في تكلفة الموظفينإجمالي نمو األقساط مثل:غط للمتغيرات المختلفة ر الضء اختباخالل إجرا

  31هية في المنت للسنةرة ونسبة المالءة المالية بط على اإليرادات والربحية ونسبة الخسا، والتأثير المرتت المستحقة وما إلى ذلكالمخصصا

  ل مع أي كما هو الحا .ثر سالبالن تتأمالءة الشركة ، اختبار الضغط الذي تم إجراؤه  دارة إلى أنه بناًء على اإل تاستنتج .2020 ديسمبر 

إن   وقعة.ختلف النتائج الفعلية عن تلك المت، قد ت، وبالتالي وعدم اليقين ام جوهريةبأحك، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بؤاتتن

 . بها على أساس منتظم وستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها والتأثير المرتبط  ،ير المؤكدة أمر تقديريدية غاالقتصا تأثير هذه البيئة 



 

 ــ 29ـ ـ

   تأمينالوطنية للالشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 تمة()ت  لية الموجزة والقوائم المالية األول إيضاحات ح

    2020مارس   31

 ذلك(  الفخذكر ما لم يدية غ بآالف الرياالت السعو )جميع المبال

 

   إضافية معلومات ر 21

دية األولية المستقلة  دفقات النقلية، وقائمة الدخل األولية، وقائمة التلمالي األو كز اقائمة المر يلي فيما  تنفيذية،الئحة الموجب الكما هو مطلوب ب

 :  حو التالي على الن لتأمين وعمليات المساهمينت ا ة بعملياخاصال
 
 األولية  ماليمركز الال(  قائمة أ
 )مراجعة(   2019ديسمبر  31 )غير مراجعة(   2020مارس  31 

 جموع الم ساهمين ات المليعم ليات التأمين مع جموع الم ساهمين لمليات اعم ن ليات التأمي عم 

       ات   موجودال

 354,707 62,353 292,354 345,915 79,688 266,227 وما في حكمه  نقد

 153,813 - 153,813 300,742 - 300,742   افي ، صأمين مدينةأقساط ت 

 139,910 - 139,910 35,291 - 35,291   ي ، صافلتأمينمبالغ مستحقة من معيدي ا

 104,944 - 104,944 178,740 - 178,740 من االقساط غير المكتسبة  حصة معيدي التأمين 

 531,601 - 531,601 529,646 - 529,646 مة  ن من المطالبات القائمعيدي التأمي حصة

   كبدة غير متالمطالبات ال  ن حصة معيدي التأمين م

 ها  مبلغ عنال  

 

57,528 

 

- 

 

57,528 57,091 - 57,091 

 23,771 - 23,771 38,578 - 38,578 أمين مؤجلة  ليف اقتناء وثائق تتكا

 112,568 112,568 - 111,055 111,055 - ستثمارات إ

 18,780 2,091 16,689 19,694 3,917 15,777 ى ات أخر ت مدفوعة مقدما وموجود صروفا م

 20,054 20,054 - 3,102 - 3,102 التأمين عمليات المساهمين/  ستحقة من  مبالغ م

 11,268 11,268 - 11,422 11,422 - ممتلكات ومعدات  

 35,963 35,963 - 35,784 35,784 - األصول غير الملموسة 

 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - ة  وديعة نظامي

 1,275 1,275 - 1,362 1,362 - نظامية وديعة  رادات مستحقة منيإ

 1,585,745 265,572 1,320,173 1,688,859 263,228 1,425,631 ت عمليا ال موجودات مجموع 

 ( 20,054) ( 20,054) - ( 3,102) - ( 3,102) د عمليات متبادلةا: إستبعقص ان

 1,565,691 245,518 1,320,173 1,685,757 263,228 1,422,529 لي دات وفقا  لقائمة المركز الماموجومجموع ال

       

       المطلوبات 

 153,385 -  153,385 48,017 - 48,017 لتأمين ا لة وثائق ممستحقة لح  طالباتم

 53,422 174 53,248 66,660 1,835 64,825 أخرى ومطلوبات  الدفع  وفات مستحقةمصر

 20,054 - 20,054 3,102 3,102          - همين االمس  ن/ التأمي  مبالغ مستحقة لعمليات

 والوسطاء وكالء المعيدي التأمين وقة لمبالغ مستح

 ثالثة  ف أطرا ء مدرا و  

 

157,563 

 

         - 

 

157,563 76,899 

 

- 76,899 

 259,887 - 259,887 378,086 - 378,086 اقساط تأمين غير مكتسبة  

 25,328 - 25,328 42,343 - 42,343   تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 

 610,423 - 610,423 613,452 - 613,452 ئمة  قا مطالبات

 102,179 - 102,179 102,649 - 102,649 نها عبلغ غير م البات متكبدة مط

 10,845 - 10,845 10,921 - 10,921 عجز أقساط التأمين  طياحتيا

 399 - 399 117 - 117 إضافية   غير منتهيةإحتياطي مخاطر  

 5,014 - 5,014 5,146 - 5,146 موزع  خسارة غير  تعديل مصروف  ص مخص

 2,512 - 2,512 2,512 - 2,512 لدفع حق اتفائض مس توزيع

 5,853 5,853 - 6,878 6,878 -   الدفع   زكاة وضريبة دخل مستحقة

 1,275 1,275  -  1,362 1,362 - وديعة نظامية من حقدخل مست

 1,327,475 7,302      1,320,173 1,438,808 13,177 1,425,631 مطلوبات العمليات  مجموع 

 ( 20,054) - ( 20,054) ( 3,102) ( 3,102) - بادلةبعاد عمليات متست: إ ناقص 

 1,307,421 7,302 1,300,119 1,435,706 10,075 1,425,631 كز المالي ئمة المر  لقامطلوبات وفقا  مجموع ال

       

       حقوق المساهمين  

 200,000 200,000 - 200,000 200,000 - ل اس الم أر

 13,787 13,787 - 13,787 13,787 - نظامي إحتياطي 

 44,483 44,483 - 36,264 36,264 - ة مبقا  باح أر

 258,270 258,270 - 250,051 250,051 - ساهمين ق المقومجموع ح

 1,565,691 265,572 1,300,119 1,685,757 260,126 1,425,631 ن مجموع المطلوبات وحقوق المساهمي

 



 

 ــ 30ـ ـ

   تأمينلشركة الوطنية للا

 دية(عواهمة س)شركة مس

 )تتمة( الموجزة  وليةألالمالية ا حول القوائمحات إيضا

    2020مارس   31

 ك(ذل   خالفم يذكر الغ بآالف الرياالت السعودية ما لالمب )جميع
 

 )تتمة( إضافية ت معلوما  -21
 

 األولية   ب(  قائمة الدخل
 

 

   2020مارس   31 لثالثة اشهر المنتهية في الفترة 

 )غير مراجعة( 

   2019رس ما  31في  هية المنتشهر الفترة الثالثة 

 مراجعة(  غير )

 

  ليات عم عمليات التأمين 

 همين ساالم

  ليات عم عمليات التأمين  ع جمو لما

 همين مساال

 ع جموالم

       

        االيرادات

 270,903 - 270,903 302,768 - 302,768 جمالي اقساط التامين المكتتبة  ا

 ( 120,865) - ( 120,865) ( 150,215) - ( 150,215) ة ند سط إعادة التأمين المأقسا

 ( 3,968) - ( 3,968) ( 3,804) - ( 3,804) مصروفات فائض الخسارة 

 146,070 - 146,070 148,749 - 148,749 ة كتتبالم أميني اقساط التصاف

،  المكتسبة مين غير في اقساط التا ات التغير

 صافي 

 

(44,403 ) 

 

- 

 

(44,403 ) 

 

(46,085 ) 

 

- 

 

(46,085 ) 

 99,985 - 99,985 104,346 - 104,346 بة تأمين المكتسال صافي اقساط 

 19,313 - 19,313 17,283 - 17,283 مين ادة التأعمولة من اع

 211 - 211 51 - 51   خرى اإكتتاب ايرادات  

 119,509 - 119,509 121,680 - 121,680 مجموع االيرادات

       

         إكتتاب عمليات التأمين  مصروفاتواليف تك

 ل  تعديصروفات وم دفوعة مت الالي المطالبااجم

 ت المستردا صافي من ، خسارةال  

 

87,138 

 

- 

 

87,138 

 

103,285 

 

- 

 

103,285 

 ( 25,646) - ( 25,646) ( 17,938) - ( 17,938) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 77,639 - 77,639 69,200 - 69,200 فوعة صافي المطالبات المد 

 ( 531) - ( 531) 4,984 - 4,984 في صا - ة قائمال الباتمطي الرات فالتغي

 غير  مخصص مطالبات متكبدة   في التغيرات 

 صافي   –مبلغ عنها   

 

33 

 

- 

 

33 

 

2,716 

 

- 

 

2,716 

 79,824 - 79,824 74,217 - 74,217 البات متكبدة  صافي مط

 ( 6,107) - ( 6,107) 76 - 76 أقساط التأمين  عجز  إحتياطي

 14 - 14      ( 282) - ( 282) افية ية إضهنتماطر غير ي مختياطإح

 ( 197) - ( 197) 132 - 213 ة ير موزعخسارة غ يل تعدمخصص مصروف 

 15,922 - 15,922 16,640 - 16,640 تكاليف أقتناء وثائق تأمين 

 89,456 - 89,456 90,783 - 90,783 إلكتتاب ا روفات ومص مجموع تكاليف

 30,053 - 30,053 30,897 - 30,897 صافي دخل اإلكتتاب 

       

       تشغيل أخرى   مصروفات()  / إيرادات 

 ( 6,865) -            ( 6,865) ( 1,891)      -  ( 1,891) تحصيلها ي ديون مشكوك ف  نخفاضخصص إم

 ( 25,393) ( 1,855) ( 23,538) ( 35,990) ( 2,538) ( 33,452) ية ه وإدارصروفات عموميم

 1,715 327 1,388 1,055 265 790 ئع وداعمولة على   اتإيراد 

 1,588 1,588 - ( 1,513) ( 1,513)  - مارات ستثح غير محققة من إأربا

 6,825 - 6,825 419 - 419 إيرادات أخرى 

 ( 22,130) 60 ( 22,190) ( 37,920) ( 3,786) ( 34,134) خرى مصروفات تشغيل أ مجموع 

 7,863 -               7,863 ( 3,237) - ( 3,237) أمين عمليات الت  منائض  صافي )العجز(/ الف

     -  7,077 ( 7,077)      - ( 3,237) 3,237 المساهمين   اتعملي  من فائض ال)العجز( /  

 7,923 7,137  786 ( 7,023) ( 7,023)   - للمساهمين    ةدائالخسارة(/ الدخل الع موع )مج

 ( 1,482) ( 1,482) - ( 1,200) ( 1,200)   -  زكاة 

 ( 742) ( 742) - - -   - ضريبة دخل  

 5,699 4,913 786 ( 8,223) ( 8,223)   - دخل للفترة  لسارة(/ ا)الخ صافي 

  بحية السهم )باللاير السعودي ر/)خسارة(  

 - ( للسهم 

 

(0.41 ) 

 

- 

 

- 

 

 0.25 

 

- 

 



 

 ــ 31ـ ـ

   نتأمي لل الشركة الوطنية

 (يةهمة سعودمسا شركة )

 )تتمة( األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

    2020مارس   31

 ذلك(  فخال يذكر  دية ما لم )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعو 

 

 )تتمة( ةإضافي معلومات  -21

 

 األولية   قائمة الدخل الشامل  (ج 
 

 

  2020مارس   31ية في  ثة اشهر المنتهلفترة الثال

 مراجعة()غير 

  2019مارس   31في المنتهية شهر الفترة الثالثة 

 مراجعة( غير  )

 

عمليات  

 تأمينال

  اتليعم

 همين المسا

عمليات   عجموالم

 التأمين 

  لياتعم

 همين االمس 

 ع جمومال

       

 5,699 4,913 786 ( 8,223) ( 8,223) - للفترة   دخلخسارة( / ال)ال مجموع 

       

       لشامل اآلخر دخل اال

       

لدخل في  قائمة االى فها تصنييُعاد  لند بنو

 نوات الحقة س

      

 ( 171) ( 171) - 4 4 - إلتزام المنافع المحددة  لىتوارية عإكخسائر  

 5,528 4,742 786 ( 8,219) ( 8,219) - للفترة   الشامل الدخل سارة( /الخ ) موعمج

 ليات التامين لعم العائددخل ناقصا: صافي ال
   

- 
   

 (786 ) 

   (8,219 )   4,742 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــ 32ـ ـ

   تأمينركة الوطنية للالش

 ة(دي عواهمة سمس)شركة 

 ()تتمة مالية األولية الموجزة احات حول القوائم الإيض 

    2020مارس   31

 ذلك(  خالفرياالت السعودية ما لم يذكر بآالف ال )جميع المبالغ

 

 ة )تتمة(معلومات إضافي  -21

 ألولية  ا ديةات النقالتدفق قائمة( د

مارس    31ترة الثالثة أشهر المنتهية في فل 

 ( عة مراج ر غي)  2020

  2019مارس  31ثالثة أشهر المنتهية في  الترة لف

 ( مراجعة غير )

 

 

 يات عمل

 التأمين  

ت  عمليا 

 المساهمين 

 

 المجموع 

 عمليات 

 التأمين  

ت  عمليا

 همين المسا

 

 موع المج

       يلية غة التشمن األنشط النقدية التدفقات 

ة  بزكاة وضريقبل ال  للمساهمين ةالدخل للفترة العائد  /ارة(  صافي )الخس 

 الدخل 

 

- 

 

(7,023 ) 

 

(7,023 ) 

 

- 

 

7,137 

 

7,137 

       : قدية  الن غير بنود  لل تعديالت 

 786 - 786 - - - عمليات التأمين العائد ل الدخل 

 690 690 - 1,381 1,381 - ت ومعدات ممتلكا الك استه

 - ( 7,077) 7,077 - 3,237 ( 3,237) ات التأمين مليمن فائض ع لمساهمة احص

 6,865 - 6,865 1,891 - 1,891 صيلها مشكوك في تح مدينة ذمم خفاض إن  مخصصعكس  

 ( 1,588) ( 1,588) - 1,513 1,513 - غير محققة من إستثمارات  ( أرباح)  /ر خسائ
 (1,346 ) (892 ) (2,238 ) 14,728 (838 ) 13,890 

       : لمطلوبات التشغيليةغيرات في الموجودات والتا

 ( 130,681) - ( 130,681) ( 148,820) - ( 148,820)   مدينة تامين اقساط 

 ( 48,439) - ( 48,439) ( 73,796) - ( 73,796) ر المكتسبة  غي التأمين من االقساط عيدي حصة م

 8,566 - 8,566 1,955 - 1,955 القائمة   ت لمطالباالتأمين من ا يديحصة مع

 13,717 - 13,717 ( 437) - ( 437) عنها    مبلغال ير متكبدة غاللبات مطا ال ن من تأميحصة معيدي ال

 ( 8,113) - ( 8,113) ( 14,807) - ( 14,807) مؤجلة   تأمين تكاليف اقتناء وثائق 

 ( 19,922) - ( 19,922) 104,619 - 104,619 مين أ مبالغ مستحقة من معيدي الت

 ( 18,241) ( 1,395) ( 16,846) ( 914) ( 1,826) 912 رى وموجودات اخما قدوعة ممصروفات مدف

 2,585 - 2,585 ( 105,368) - ( 105,368) ائق التأمين ة وثحملمستحقة لت لبامبالغ مطا

 3,774 460 3,314 13,242 1,661 11,581 رى ومطلوبات اخ  ةمستحقات روفصم

 87,865 - 87,865 80,664 - 80,664 ف ثالثةأطرا  اء در اء وم الء والوسطالتأمين والوك لمعيدي   مبالغ مستحقة

 94,524 - 94,524 118,199 - 118,199 ة  اقساط تأمين غير مكتسب

 8,539 - 8,539 17,015 - 17,015 ين غير مكتسبة  تأم ةإعاد عمولة 

 ( 9,097) - ( 9,097) 3,029 - 3,029 مطالبات قائمة  

 ( 11,001) - ( 11,001) 470 - 470 لغ عنها كبدة غير مبتات مالبمط

 ( 6,107) - ( 6,107) 76 - 76 تأمين عجز أقساط ال حتياطيا

 14 - 14 ( 282) - ( 282) ة إضافيةنتهيمر رغي ط ياطي مخاحتإ

 - ( 12,775) 12,775 - 19,923 ( 19,923) المساهمين ستحق لعمليات م

 ( 197) - ( 197) 132 - 132 زع وديل خسارة غير ممخصص مصروف تع

 (26,127 ) 18,866 (7,261 ) (3,776 ) (14,548 ) (18,324 ) 

 ( 2,715) - ( 2,715) - - - ملة وثائق التأمين فائض مدفوع لح

 - - - ( 175) ( 175) - عة  زكاة وضريبة دخل مدفو

 ( 21,039) ( 14,548) ( 6,491) ( 7,436) 18,691 ( 26,127) التشغيلية االنشطة  من ناتج صافي النقد ال
       

         ي االستثمار نشاط الن م  النقدية التدفقات 

 ( 66) ( 66) - ( 1,356) ( 1,356) - ومعدات ممتلكات إضافات الى 

 ( 66) ( 66) - ( 1,356) ( 1,356) - االستثماري  نشاطالي المستخدم فالنقد  صافي 

 ( 21,105) ( 14,614) ( 6,491) ( 8,792) 17,335 ( 26,127) لتغير في النقد وما في حكمه صافي ا 

 324,060 64,827 259,233 354,707 62,353 292,354 ترة ة الففي حكمه في بداي نقد وماال

 302,955 50,213 252,742 345,915 79,688 266,227 رة فتاية الفي نه ه في حكم ا وملنقد ا

       

       ة: غير نقديمعامالت ل حق جدول مل

 مقابلتعديلها تم  نبمين اجاساهمن م قبضمستحقة الدخل  ةريبض

 أخرىودات وموج مدفوعة مقدما مصروفات  

 

- 

 

1,184 

 

1,184 

 

- 

 

2,762 

 

2,762 

 مصروفات  مقابل  نافع محددة معدلة ات مملتزا إ  ارية منوإكتخسائر 

 أخرى   باتمستحقة ومطلو  

 

- 

 

(4) 

 

(4) 

 

- 

 

171 

 

171 

 



 

 ــ 33ـ ـ

   تأمينلل الشركة الوطنية

 (سعودية همةا كة مس)شر

 )تتمة( ولية الموجزة األ الماليةإيضاحات حول القوائم 

    2020ارس  م 31

 ك(ذل   فالخذكر ما لم ي دية)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعو 

 

 ضافية )تتمة(ت إمعلوما  -21

 

ً ( هـ  : ليكما ي  تأمينيات الناتج عن عملالئض ايتم توزيع الفة لتأمين والنظام األساسي للشركلنظام ا التنفيذية  وائحالللبات  لمتط وفقا

 

 ٪90 همين مليات المساإلى ع محول

 ٪10            تأمينوثائق الدائنة لحملة ذمم   إلى ولحم

 100٪ 

 

 . ت المساهمينلى عملياإ بالكامل وتحويله  عجز زيع الم تو، يت  تأمينت العمليا  من ناتجالة عجز حال يف

 

 قة احداث الح  ر22

 

لجميع شركات  2020مايو  08)"المرسوم"( بتاريخ  189عودي مرسوم رقم ربي الس، أصدرت مؤسسة النقد الع19 -وفيد كجابة لوباء است

مين لتمديد فترة صالحية جميع وثائق التأمين على  ، يوجه المرسوم شركات التأمن بين أمور أخرى دية.سعوالعربية ملكة الالم التأمين في

ة شهرين لجميع وثائق سيارات التجزئة الجديدة  تغطية إضافية لمد ى توفير ة لمدة شهرين إضافيين باإلضافة إلبيع بالتجزئقائمة للالسيارات ال

 دثاً قابالً للتعديل.تعتقد اإلدارة أن متطلبات المرسوم ليست ح مرسوم.ال ذاد من هشهر واحضون المكتوبة في غ

 

 جزة ألولية الموا ليةاائم المالموافقة على القو  ر23

 

 . هـ1441 انمضر  27الموافق  2020مايو  20 تاريخب موجزةال االوليةلمالية لقوائم ا ارة على هذه اق مجلس اإلد واف
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