
  

  

  

 

  

  

  الشركة الوطنية للتأمين

  )شركة مساهمة سعودية(

  

  القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة

  م٢٠١٦ مبرديس ٣١في  تينالمنتهي اً شهرثني عشر واإل شهرأالثالثة  تيلفتر

  



  الشركة الوطنية للتامين 

  )شركة مساهمة سعودية(

  المراجعةالقوائم المالية األولية الموجزة غير 

  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  تينالمنتهي اً شهرثني عشر واإل الثالثة أشهر تيلفتر

   

  
  الصفحة المحتويات

 

   جعي الحسابات المستقلينامرمحدود لتقرير فحص 

  ية قائمة المركز المالي األول

  األولية والفائض المتراكم التأمينقائمة عمليات 

  األوليةقائمة عمليات المساهمين 

  األولية للمساهمين الشاملقائمة الدخل 

  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية

   مينلعمليات التأاألولية  قائمة التدفقات النقدية

  لمساهميناألولية لعمليات اقائمة التدفقات النقدية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

٢  

  ٤ ـ ٣

٥  
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  ــ ١١ــ 

  الشركة الوطنية للتامين 

  )عوديةشركة مساهمة س(

   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

   م٢٠١٦ مبرديس ٣١في كما 

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

  ـ التأسيس واالنشطة الرئيسية ١
  

بموجب قرار وزارة التجارة  هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية ")الشركة(" للتأمين الشركة الوطنية
العنوان المسجل لمقر الشركة هو عمارة  ,)م٢٠١٠ابريل  ٢٦الموافق ( هـ١٤٣١ولى ألجمادى ا ١٢ق بتاريخ /١٥٨والصناعة رقم 

  .المملكة العربية السعودية جدة، الجفالي ـ طريق المدينة،

  

التأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم  أنظمةودية على أساس أعمال التامين في المملكة العربية السع لمزاولةلشركة تم الترخيص ل
ً لقرار مجلس الوزراء رقم ) م٢٠٠٩ اكتوبر ١٠الموافق (هـ ١٤٣٠ شوال ٢١وتاريخ  ٥٣/م  هـ١٤٣٠ شوال ١٦تاريخ ب ٣٣٠وفقا

  .م٢٠١٠ سبتمبر ٦ في) تداول(إدراج الشركة في السوق السعودية لألوراق المالية  تم .)م٢٠٠٩اكتوبر  ٥الموافق (
  

ً للنظام االساسي للشركة واالنظمة المتبعة في المملكة العربية  توفيرتتمثل أغراض الشركة في  التأمين العام والخدمات ذات الصلة وفقا

  .ةالسعودي
  

  س اإلعداد اـ أس ٢
  

طبقا لمعيار المحاسبة  م٢٠١٦ مبرديس ٣١في  تينتهيالمن اً شهرثني عشر واإل الثالثة أشهر تيلفتر تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة
وبناء على ذلك، فانه ليس القصد ان تتوافق القوائم المالية االولية الموجزة مع معايير العرض  .ـ التقارير المالية األولية ٣٤الدولي رقم 

الصادرة مثال، مع معيار اعداد القوائم المالية االولية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، على سبيل ال
  .القانونيينالهيئة السعودية للمحاسبين  عن
  

المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب ان تقرا مع القوائم المالية  واالفصاحاتالموجزة كافة المعلومات  األولية القوائم الماليةال تشمل 
  .م٢٠١٥ديسمبر  ٣١تهية في للسنة المنللشركة  المراجعة 

  

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية باستخدام التوقعات واالفتراضات التي تؤثر ع لى مبالغ يتطلب اعداد القوائم المالية االولية الموجزة وفقا
القوائم المالية االولية  ان وجدت، كما في تاريخ الموجودات والمطلوبات المصرح بها واالفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة،

ومع ان هذه التقديرات واالفتراضات مبنية على مدى خبرة ادارة  .األوليةالموجزة ومبالغ االيرادات والمصروفات خالل الفترة المالية 
  .عن تلك التقديرات النتائج من الممكن ان تختلف أنهال إالشركة باألحداث والظروف الحالية 

  

التي ترى ادارة  متكررةعادية التي تتكون بشكل رئيسي من استحقاقات  االولية الموجزة المرفقة كافة التعديالتتتضمن القوائم المالية 
 تيلفترالموجزة االولية  نتائجالن إ .لعرض قائمة المركز المالي بشكل عادل ونتائج االعمال والتدفقات النقدية ضرورية أنها الشركة

  .على النتائج السنوية للعمليات قد ال تكون مؤشراً   م٢٠١٦ مبرديس ٣١في  تينلمنتهيا اً شهرثني عشر واإل الثالثة أشهر
  

ن وفقاً لمتطلبات نظام التأمين السعودي، فإنه يتعين على الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات مستقلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وا
ً لذلك ً في عهدة الشركةأما الموجودات الم .تعرض القوائم المالية وفقا يتم  ٠تعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين فيحتفظ بها فعليا

يتم تحديد أسس توزيع  ٠تسجيل اإليرادات والمصروفات العائدة بشكل واضح ألي من هذين النشاطين في الدفاتر الخاصة بكل نشاط

  ٠المصروفات من العمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة
  

  :فقاً  لنظام الشركة االساسي يتم توزيع الفائض الناتج عن عمليات التامين كما يليوو
  
  %٩٠       لى عمليات المساهمينالمحول إ 

  %١٠             حملة وثائق التامينالمحول إلى الذمم الدائنة ل
                        ──────    

                                                                  ١٠٠%  
              ══════    

  .في حالة العجز الناتج عن عمليات التامين ، يتم توزيع العجز  بالكامل وتحويله الى عمليات المساهمين



  
  

  

  ــ ١٢ــ 

  الشركة الوطنية للتامين 

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

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

  

  )تتمة(ـ أسس اإلعداد  ٢

  

ً للمادة   تقترح توزيع ) ساما(واللوائح التنفيذية ، فان الشركة بعد موافقة ) ساما(من مؤسسة النقد العربي السعودي) ٧٠(وفقا
  .واحدة ووفقاً لمعايير يحددها مجلس االدارة الصافي السنوي لفائض حملة الوثائق  مباشرة الى حملة الوثائق مرة

  

التي تم  ،للشركة وتم تقريب المعلومات المالية الوظيفيةالعملة  ،تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللایر السعودي
   .ألقرب ألف صحيح ما لم يرد خالف ذلك تحديداً  ،عرضها باللایر السعودي

  

  بية الهامةملخص السياسات المحاس ـ ٣

  

الموجزة مع تلك التي يتم اتباعها في اعداد القوائم المالية األولية عداد القوائم المالية المعتمدة إلالسياسات المحاسبية  تتوافق
 .م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للشركة للسنة المنتهية في 

  

ية الجديدة والمعدلة والمطبقة من قبل المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدول
  .الشركة

  

  .تم اصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي  وتعديالتهااعتمدت الشركة المعايير الجديدة 

  
  الوصف  المعيار 

حواذ على ـ قيد االست ١١تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم   ١١معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  الحصص في العمليات المشتركة

  الحسابات المؤجلة النظامية   ١٤معيار التقارير المالية الدولي رقم 

و رقم  ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم 
٣٨  

توضيح الطرق المقبولة  ٣٨و  ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
   .لالستهالك واالطفاء

المتعلق بطريقة حقوق الملكية في  ٢٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   ٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .القوائم المالية المستقلة

 ١٠معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٠تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 
ببيع الموجودات أو المساهمة في الموجودات القائمة ما بين  المتعلقين ٢٨

  .المستثمر وشركته الزميلة أو المحاصة

  فيما يتعلق بمبادرات االفصاح ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   ١معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ١٠معيار التقارير المالية الدولي رقم 
لي ومعيار المحاسبة الدو ١٢و رقم 

   ٢٨رقم 

ومعيار المحاسبة  ١٢و  ١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
  تطبيق استثناء توحيد القوائم المالية: ٢٨الدولي رقم 

و  ٥معيار التقارير المالية الدولي رقم 
ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٧رقم 
  ٣٤ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٩

الى دورة  م ٢٠١٤على معيار التقارير المالية دورة  التحسينات السنوية 
  .م٢٠١٤ -م٢٠١٢

و رقم  ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم 
  ٢٠ورقم  ٤١

- الزراعة  ٤١ورقم  ٢٠ورقم  ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  النباتات المنتجة

  

 .ثير كبير على هذه القوائم المالية االولية الموجزةإن تطبيق المعايير والتفسيرات المعدلة الجديدة لن يكون له أي تأ

  

  



  
  

  

  ــ ١٣ــ 

  الشركة الوطنية للتامين 

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

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

  
  )تتمة(بية الهامة ـ ملخص السياسات المحاس ٣
  

  المعايير التي صدرت ولكن لم تصبح نافذة المفعول 
  

القائمة تتضمن  .فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تصبح نافذة المفعول حتى تاريخ اصدار القوائم المالية االولية الموجزة
تعتزم الشركة تطبيق هذه  .طبيقها في المستقبللمعايير والتفسيرات الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقول تباأدناه قائمة 

  .المعايير عندما تصبح سارية المفعول
  

 الفتراتتاريخ سريان المعايير من   الوصف   التفسير/ المعيار
  : التي تبدأ في أو بعد التواريخ التالية

  
 ١٢ رقم المحاسبة الدوليمعيار تعديالت على   ١٢الدولي رقم  المحاسبةمعيار 

الضريبة المؤجلة للخسائر  ثبات موجوداتبإالمتعلق 
   الغير محققة 

  م٢٠١٧يناير  ١

  م٢٠١٨يناير  ١  االدوات المالية  ٩معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  م٢٠١٨يناير  ١   االيرادات من عقود مع العمالء  ١٥معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  م٢٠١٩يناير  ١  االيجار عقود  ١٦معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  
  

  :إدارة المخاطر المالية

بما في ذلك مخاطر أسعار العمولة، ومخاطر (إن أنشطة الشرطة تعرضها ألنواع من المخاطر المالية، مخاطر التسويق 
  .العمالت ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة ومخاطر األسعار، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة

  
من القوائم المالية األولية الموجزة كافة المعلومات واإليضاحات الخاصة بإدارة المخاطر المالية المطلوبة في القوائم ال تتض

لم تكن هناك  .م٢٠١٥ديسمبر  ٣١المالية السنوية ولذلك يجب أن تقرأ مع القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في 
  .و في أي سياسات إلدارة المخاطر عن السنة الماضيةتغيرات في قسم إدارة المخاطر أ

  
  موسمية العمليات

  .ليس هناك تغيرات موسمية تؤثر على عمليات التأمين
  
  ـ النقد وما في حكمه ٤
  

  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١  عمليات التأمين

  )غير مراجعة(

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  )مراجعة(

  ٣٠   ٢٧  نقد في الصندوق
  ١٤,٦٢٧   ٣٣,٤٦٨  نقد لدى البنك

  ٨٦,٨٧٥   ١١٠,٦٢٥  ودائع ألجل

  ١٠١,٥٣٢  ١٤٤,١٢٠  

      
      عمليات المساهمين

  ١٩٢   ١,٥٣٧  نقد لدى البنك
  -  ٥٠,٠٠٠  وديعة ألجل

  ١٩٢  ٥١,٥٣٧  
  

يمثل النقد لدى البنك والودائع ألجل لدى البنك الذي يعتبر جهة ذات عالقة ومسجلة في المملكة العربية السعودية ومقومة 
  .تحقق الودائع ألجل ايرادات على اساس االسعار السائدة في السوق .لسعودي وبالدوالر االمريكيباللایر ا



  
  

  

  ــ ١٤ــ 

  الشركة الوطنية للتامين 

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

  )ر غير ذلكجميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذك(

  

  )تتمة(ـ ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  

  ـ ذمم أقساط تأمين مدينة  ٥ 
  

  م٢٠١٦ مبرديس ٣١  

  )غير مراجعة( 

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  )مراجعة(

      عمليات التأمين
  ١٠٣,١٦٤   ١٠٦,٣٢٢  حملة وثائق التامين

  )١٠,٤٠٧(  )١٠,٤٨١(  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

  ٩٢,٧٥٧  ٩٥,٨٤١  

      

  :فيما يلي حركة مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها

    

 اً شهر  ثني عشرلفترة اإل
 مبرديس ٣٠ المنتهية في

  م٢٠١٦

  
  للسنة المنتهية

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  
  )مراجعة(    )غير مراجعة(  

      
  ٦,٩٩٥  ١٠,٤٠٧  الرصيد االفتتاحي

  ٣,٤١٢  ٧٤  اتإضاف

  ١٠,٤٠٧  ١٠,٤٨١  الرصيد الختامي

      

  :عمار االنتاجية للذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتهاألفيما يلي ا
                                                                                                                                     

  تجاوزت مدة استحقاقها ولم تنخفض قيمتها     

   

  

  وعالمجم

 

  

  أقل من

  يوماً  ٩٠

 

    

لى إ ٩٠من 
١٨٠   ُ   يوما

 

  

إلى  ١٨١ من
  يوماً   ٣٦٠

 

  

كثر من أ
٣٦٠   ً  يوما

 ٢٠٧  ١٥,٦٤٠  ٢٦,٣١٣   ٥٣,٦٨١  ٩٥,٨٤١ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  ٣٩٦ ١٠,٩٤٢ ٣١,٥٧٠  ٤٩,٨٤٩ ٩٢,٧٥٧  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  

  ـ مبالغ مستحقة من معيدي التامين  ٦
  

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦ مبرديس ٣١  

  )مراجعة(  )غير مراجعة(  

      عمليات التامين
  ٢٥,٤٠٢   ٢٠,٠٥٦  التأمين يمعيد

  )٤,٩١٩(  )٥,٠٣٠(  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

  ٢٠,٤٨٣  ١٥,٠٢٦  
  
  

  



  
  

  

  ــ ١٥ــ 

  الشركة الوطنية للتامين 

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

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

  

   )تتمة(ـ مبالغ مستحقة من معيدي التامين ٦

  

  :فيما يلي الحركة في مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
  ثني عشرلفترة اإل  

 المنتهية في اً شهر
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  
 ٣١للسنة المنتهية في 

  م٢٠١٥ديسمبر 
  )مراجعة(    )غير مراجعة(  

      

  ٩٥٠  ٤,٩١٩  الرصيد االفتتاحي

  ٣,٩٦٩  ٥,٠٢٣  إضافات

  -  )٤,٩١٢(  ديون تم شطبها

  ٤,٩١٩  ٥,٠٣٠  الرصيد الختامي
  
  
  االستثماراتـ  ٧
  

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦مبر ديس ٣١  إيضاح  عمليات المساهمين

  )مراجعة(  )غير مراجعة(    

  ة من خالل قائمة الدخلاستثمارات بالقيمة العادل

  

  ١ـ  ٧

  

٨٠,٠١٦  ١١٠,٦٧٤  

  ١,٩٢٣  ١,٩٢٣  ٢ـ  ٧  استثمارات متاحة للبيع

    ٨١,٩٣٩  ١١٢,٥٩٧  
  
 الدخل قائمةخالل العادلة من استثمارات بالقيمة  ١ـ ٧
 

وفقاً  يق محترفينراء صناددكموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل مالمصنفة االستثمارات  تتم ادارة
  .للتوجيهات المعتمدة من مجلس االدارة

  
  :فيما يلي الحركة في االستثمارات

  ثني عشرلفترة اإل  
 المنتهية في اً شهر
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  
للسنة المنتهية في 

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  )مراجعة(    )غير مراجعة(    

  ٧٧,٤٥٩  ٨٠,٠١٦  الرصيد االفتتاحي

  ٢,٠٠٠  ٥١,٠٠٠  إضافات

  ــ      ٤٠٣  من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  إيرادات

  ــ      )٢٢,٠٨٥(  القيمة الدفترية الستثمارات تم استبعادها 

  ٥٥٧  ١,٣٤٠  صافي التغير في القيمة العادلة

  الرصيد الختامي
  

٨٠,٠١٦  ١١٠,٦٧٤  

  استثمارات متاحة للبيع ٢ـ  ٧
  

في شركة نجم لخدمات التأمين وهي شركة % ٣,٨٥سهم والتي تمثل ملكية بنسبة  ١٩٢,٣٠٨ركة لعدد يمثل هذا استثمارات الش
   .هذه االسهم غير مدرجة في سوق االسهم وهي مسجلة بالتكلفة .مساهمة سعودية مقفلة عوضاً عن دفعة مقدمة مسددة سابقاً 

  



  
  

  

  ــ ١٦ــ 

  الشركة الوطنية للتامين 

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( قوائم المالية األولية الموجزةإيضاحات حول ال

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  
  
  ـ الوديعة النظامية  ٨
  

من % ١٠من الالئحة التنفيذية ألنظمة التامين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أودعت الشركة نسبة ) ٥٨(بقاً للمادة ط
يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية  .مليون لایر سعودي في بنك تم اختياره من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ١٠راس مالها تمثل 

ال  .في بنك ذي سمعة جيدة والذي يعد ايضاً جهة ذات عالقة  ويمكن السحب منها فقط بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي
  .هذه الوديعة دون موافقة ساما وتكون العمولة المكتسبة من هذه الوديعة  مستحقة الدفع لمؤسسة سامايمكن للشركة سحب 

  

م فان الشركة افصحت ٢٠١٦مارس  ١طبقا للتعميم الصادر في ) ساما(وفقا للتعليمات الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي 
   .م كأصل والتزام في هذه القوائم المالية االولية الموجزة٢٠١٦ ديسمبر ٣١عن عمولة مستحقة من وديعة نظامية كما في 

  

  ـ أمور متعلقة بالزكاة وضريبة الدخل  ٩
  

  مكونات الوعاء الزكوي ١ـ  ٩

لمساهمين السعوديين والتي تخضع الى تعديل بموجب أنظمة الزكاة والدخل هي لالمكونات الهامة للوعاء الزكوي للشركة العائدة 
تم حساب الوعاء الزكوي استناداً إلى فهم الشركة  .االخرىفي بداية الفترة وصافي الدخل المعدل وبعض البنود  حقوق المساهمين

تخضع أنظمة الزكاة في المملكة العربية السعودية إلى تفسيرات مختلفة  .في المملكة العربية السعودية المعمول بهاألنظمة الزكاة 
  .لزكاة والدخل قد تختلف عن االقرارات المقدمة من قبل الشركةل الهيئة العامةمن قبل ها وأن الربوط الزكوية التي سيتم إصدار

  

  مخصص الزكاة وضريبة الدخل ٢ـ  ٩

يتم تكوين  .أيهما أعلى العائد للمساهمين السعودي صافي الدخل المعدل وأالتقريبي  من الوعاء الزكوي% ٢.٥تحسب الزكاة بنسبة 
من صافي الدخل المعدل العائد للمساهمين غير السعوديين في الشركة ناقصاً حصة % ٢٠مخصص ضريبة الدخل بنسبة 

   .نظام ضريبة الدخل إلرشاداتالمساهمين غير السعوديين من الخسائر المرحلة من السنة السابقة والتي يتم حسابها وفقاً 
  
  

  وضع الربوط النهائية ٣ـ  ٩
  

م ٢٠١٢وخالل سنة  .م٢٠١٥من بداية التأسيس وحتى سنة  )الهيئة( لزكاة والدخلل الهيئة العامةها إلى تقدمت الشركة اقرار
ديسمبر  ٣١إلى ) تاريخ القرار الوزاري(م ٢٠١٠ابريل  ٢٦اصدرت المصلحة الربط النهائي للفترة المالية االولى للشركة من 

   .لایر سعودي ٢٩٦,٩٤٩مبلغ لایر سعودي وضريبة اقتطاع اضافية ب ٢٧٢,٦٢٠م وطالبت بزكاة اضافية بمبلغ ٢٠١١
  

لزكاة ل الهيئة العامةتقدمت ادارة الشركة باعتراض على هذه الربوط االضافية وقد حكمت لجنة االعتراض االبتدائية لصالح 
لایر  ١٨٦,١١٠طاع بالكامل ودفعت الزكاة االضافية بمبلغ قستم سددت الشركة التزام ضريبة اال٢٠١٤وخالل سنة  .والدخل
ت لجنة االستئناف العليا مم حك٢٠١٦وخالل سنة  .جب قرار لجنة االعتراض واستأنفت ضد قرار لجنة االعتراضبمو سعودي

م طالبت بموجبه بزكاة اضافية  ٢٠١٢الزكوي والضريبي المعدل لسنة الربط  هيئةم اصدرت ال٢٠١٥وخالل سنة  .لصالح الشركة
الربط االضافي وحصلت على حكم لصالحها من قبل لجنة االعتراض تقدمت الشركة باعتراض على  .لایر سعودي ٨,٦٥١بمبلغ 

   .لزكاة والدخلل للهيئة العامةاالبتدائية 
 

  .م٢٠١٥م و ٢٠١٤، م ٢٠١٣ واتللسن هيئةلم يتم بعد اصدار ربوط من قبل ال

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  ــ ١٧ــ 

  الشركة الوطنية للتامين 

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( موجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية ال

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

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

  

 راس المال ـ  ١٠
  

لایر  ١٠مليون سهم عادي  قيمة السهم  ٢٠مليون لایر سعودى مقسم على  ٢٠٠يبلغ راس مال الشركة  المرخص  والمصدر  
  .).لایر سعودى ١٠مليون سهم عادي  قيمة السهم  ١٠ سعودى مقسم على مليون لایر ١٠٠: م ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(سعودى

  

 للحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مال الشركة م عقدت الشركة جمعية عمومية غير عادية ٢٠١٦يو يول ٣١بتاريخ 

قامت  ،على زيادة رأس المال عادية بناء علي موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير ال. طريق اصدار أسهم حقوق أولوية
أسهم بموجب شروط  .أولوية مليون من خالل إصدار أسهم حقوق ١٠٠بمبلغ بزيادة رأس المال م  ٢٠١٦في سبتمبر الشركة 

للسهم بتاريخ  لایر  ١٠بسعر عن طريق الحقوق للمساهمين المؤهلين  جديد مليون سهم عادى ١٠ الشركة  عرضتحقوق األولوية 
تكبدت . م يمتلكه المساهمين بتاريخ اإلستحقاقتم إعتماد الحقوق بنسبة كل سه). تاريخ اإلستحقاق(م ٢٠١٦يوليو  ٣١ فالاإلق

وق معالجتها فى قائمة التغيرات فى حق وقد تمولوية األصدار اسهم حقوق إلكتكلفة  سعودي مليون لایر ٦.٦الشركة مبلغ 
  .المساهمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  ــ ١٨ــ 

  ة الوطنية للتامين الشرك

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

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

  

  ـ أمور الجهة ذات العالقة١١
  

  معامالت مع جهات ذات عالقة  ١ـ  ١١

التي تخضع  والمنشآتالقة المساهمين الرئيسيين والمدراء التنفيذيين وكبار موظفي ادارة الشركة تمثل الجهات ذات الع
  .للسيطرة والمتأثرة جوهريا من هذه الجهات

وقد تم اجراء المعامالت وفقاً لشروط  .تقوم الشركة خالل دورة األعمال العادية لها بتنفيذ المعامالت مع جهات ذات عالقة
  .وبموافقة مجلس االدارة عامالت على اساس تجاريمتماثلة مع الم

  

  :المعامالت الهامة التي تمت مع جهات ذات عالقة والمبالغ المتعلقة بها تفاصيل فيما يلي

  

لفترة الثالثة  طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة
اشهر المنتهية 

مبر سدي ٣١في 
  م٢٠١٦

لفترة الثالثة 
اشهر المنتهية 

مبر سدي ٣١في 
  م٢٠١٥

ثني لفترة اإل
 اً شهر  عشر

 ٣١ المنتهية في

  م٢٠١٦ ديسمبر

 ثني عشرلفترة اإل
المنتهية  اً شهر 

 ديسمبر ٣١في 
  م٢٠١٥

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(   

اعضاء مجلس 
  االدارة 

  ١,٤٢٤  ١,٥٠٧  ٦٤  ٧٨  اتعاب ومصروفات ذات عالقة 

المدير التنفيذي 
  السابق

  ٣١  -  -  -  مصروفات ذات عالقة اتعاب و

            
  ٧,٨٦٣  ٨,٤٢١  ١,٨٧٦  ٢,٢٥٨  مكافآت ومصروفات ذات عالقة  
  ٥٤٥  ٥٧٤  ١٧٨  -  قروض وسلف   

            
كبار موظفي 

  االدارة
  ٧٩,٠٣٥  ٨٧,٨٢٠  ١٠,٨٧١  ١٥,٢٥٢ اقساط تامين مكتتبة

مساهمون وجهات 
  ذات عالقة

  ٢٥,٥٢٠  ٣٦,٧٩٨  ٨,٩٦٤  ١٦,٩١٧ مطالبات مستحقة الدفع

  ٤,٠٧٧  ٤,٩٣٥  ٩٢٢  ٥٩٢ )صافي(اقساط تأمين اختيارية   
  ١٠٠  ٥٠  ٢٥  ٩ مصروفات مستردة  
            
  ٣,٥٤٩  ٣,٤٧٣  ٩٩٦  ٦٥١ مصروفات متكبدة   

مطالبات ومصروفات مدفوعة   
  ٧,٥٠٣ ١,٦٤٨  ١,٦٨٤ ٢٠  بالنيابة عن مساهم

مبلغ مستلم من احد المساهمين  
مقابل مطالبات ومصروفات 

  ٦,٧٧٧ ١,٨٩٨  ٧٤٤ ٢٠  النيابة عنهمدفوعة ب
  ٢١٢ ١,٢٨٥  ٥٥٨ ٥٦١ دخل عمولة بنكية 

  ١٢١ -  ١٢١ - شراء ممتلكات ومعدات 

  

  

  

  

  



  
  

  

  ــ ١٩ــ 

  الشركة الوطنية للتامين 

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

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

  

  )تتمة( ـ أمور الجهة ذات العالقة١١

  

  أرصدة الجهات ذات العالقة  ٢ـ  ١١

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦مبر سدي ٣١  

  )مراجعة(    )غير مراجعة(    

  ٥,٨٨٦   ٩,٦٩٤  أقساط تامين مدينة من جهات ذات عالقة

  ١٠١,٦٩٤   ١٩٥,٦٣٠  النقد وما في حكمه مع مساهم

  )٨١١(  ١,٠٢٧  مبالغ مستحقة من أقساط تامين اختيارية ألحد المساهمين

  ٤٦٩   ٣٤٨  قروض وسلف مستحقة من موظفي االدارة العليا

  ٢٥٠   -  مبالغ مستحقة من احد المساهمين

  ٧٩   ١٦  اتعاب صيانة مدفوعة مقدماً إلى جهة ذات عالقة 

  ــ      ١,٩٢١  ضريبة مدينة من مساهمين غير سعوديين

١٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠ وديعة نظامية لدى مساهم   

ذو عالقة  مبالغ مصروفات مستحقة لجهة  )١٩١(   ــ     

  ــ     ٢,٦٠٤  مدفوع مقدم لجهة ذات عالقة مبلغ 

  

  

  ـ ربحية السهم ١٢

  

.للفترة تم إحتساب ربحية السهم للفترة بقسمة صافي الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة  
 

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بإثر رجعى عن الفترة السابقة لتعكس منحة أسهم الحقوق الصحيحة كماهومحدد 
 : على النحو التالى " ربحية السهم" ٣٣بواسطة معيار المحاسبة الدولى رقم 

 
  

 اً شهرالثالثة  لفترة
 ٣١المنتهية في 

  م٢٠١٦ مبرديس
)غير مدققة(  

 
الثالثة شهراً  لفترة

 ٣١المنتهية في 
م٢٠١٥ديسمبر   

)غير مدققة(  

 
اإلثني عشر  لفترة
المنتهية في  اً شهر
م٢٠١٦مبر ديس ٣١  

)غير مدققة(  

 
لفترة اإلثني عشر 
شهراً المنتهية في 

م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
)غير مدققة(  

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
يناير ١ دية الصادرة فىاالسهم العا  ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ 

 - ٧,٨٥٧ - ١٠,٠٠٠ تاثير منحة اسهم حقوق أولوية
 ٦,٣٠٠ - ٦,٣٠٠ - تاثير اصدار اسهم حقوق أولوية

 ١٦,٣٠٠ ١٧,٨٥٧ ١٦,٣٠٠ ٢٠,٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية

 
 

وهى نسبة من السعر النظرى لحقوق  ١.٦٣ة السابقة باستخدام معدل تعديل ب المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية للفترتسيح
خر م  آ٢٠١٦يوليو  ٣١بتاريخ لایر للسهم العادى  ٤٣.٦٠لایر للسهم العادى وسعر اغالق  ٢٦.٨٠المساهمين السابقين من 

  .سهم قبل اصدار أسهم حقوق األولويةفيه التدوال لليوم تم 

 
 
 
 



  
  

  

  ــ ٢٠ــ 

  الشركة الوطنية للتامين 

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

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

  

 
)تتمة(ربحية السهم . ١٢  

 
  :يتم احتساب العائد االساسى والمخفض للسهم الواحد على النحو التالى 

  
  

 اً شهرالثالثة  لفترة
 ٣١المنتهية في 

  م٢٠١٦ مبرديس
)غير مدققة(  

 
الثالثة شهراً  لفترة

 ٣١المنتهية في 
م٢٠١٥ديسمبر   

)معدل) (غير مدققة(  

 
اإلثني عشر  لفترة
المنتهية في  اً شهر
م٢٠١٦مبر ديس ٣١  

)غير مدققة(  

 
لفترة اإلثني عشر 
شهراً المنتهية في 

م٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
)لمعد( )غير مدققة(  

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
     

للفترة )الخسارة( صافى الدخل  ١٤,٩٤٠( ٢٠,١٣٤(  ١٠,٨٦٢( ٣٨,٧٤٥(  
 ١٦,٣٠٠ ١٧,٨٥٧ ١٦,٣٠٠ ٢٠,٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية 

لسهم االساسية ا) سارةخ/ (ربحية 
 باللایر(والمخفضة للسهم الواحد 

معدل –) السعودي  

 
١.٠٠٧ 

 
)٠.٩١٧(  

 
٢.١٧٠ 

 
(٠.٦٦٦) 

  
 

  ـ المعلومات القطاعية  ١٣

  

ً لطريقة اعداد التقارير الداخلية للشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال فيما يتعلق بأنشطة الشركة وموجوداتها  وفقا
لى التقرير الحالي المقدم إلى الجهة التي تتخذ القرارات إن المعلومات التي تم االفصاح عنها في االيضاح تستند إ .ومطلوباتها

  .وهو الرئيس التنفيذي

  

  .ال يشمل قطاع التشغيل اعمال المساهمين في الشركة

  

  .ال تتضمن نتائج القطاعات مصروفات عمومية وادارية وإيرادات أخرى

  

 من معيدي والمبالغ المستحقةالتأمين المدينة  ال تتضمن موجودات القطاعات النقد وما في حكمه من عمليات التامين واقساط

  .خرىألوالمصروفات المدفوعة مقدماً والموجودات اوالمبالغ المستحقة من عمليات المساهمين  التأمين

  

والمبالغ التامين ومدراء طرف ثالث  ووسطاء لوكالء ومعيديالمبالغ المستحقة ال تشمل مطلوبات القطاعات والفائض 
  .وثائق التأمين والمصروفات المستحقة والمطلوبات االخرى والفائض من عمليات التأمينلحملة المستحقة 

  

 

 

  

  

  

  

  



  
  

  

  ــ ٢١ــ 

  الشركة الوطنية للتامين 

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

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

  
  )تتمة(ـ المعلومات القطاعية ١٣ 

  

لفترة الثالثة اشهر المنتهية 
  م٢٠١٦ مبرسدي ٣١في 

  الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري   )غير مراجعة( 

الحوادث 

  وااللتزامات

الضمان 

  الممتد

التأمين  

  المجموع  على الحياة

  ٦١,٦٧٨  ١٠,٩٥٩  ٣,٥٦٣  ١,٤٥٧  ٥,٠٧٣  ٢٩,٦٩٩  ٣,٨٨٩  ٧,٠٣٨  اجمالي أقساط التامين المكتتبة

اقساط اعادة التأمين : يخصم
  )٣١,٣٠٣(  )٥,٩٣٣(  )٣,٥٦٣(  )٧٩٤(  )٥,٢٦٧(  )٥,١٨١(  )٤,٤٦٢(  )٦,١٠٣(  المسندة

 ٣٠,٣٧٥ ٥,٠٢٦ - ٦٦٣ )١٩٤( ٢٤,٥١٨ )٥٧٣( ٩٣٥  صافي اقساط التأمين المكتتبة

التغير في االقساط غير 

 ٣١,٨٣٥ )٢,٣٥١( - ١,١٥٩ )٢٠٥( ٣٢,٣٣٥ ٨٠١ ٩٦  المكتسبة

 ٦٢,٢١٠ ٢,٦٧٥ - ١,٨٢٢ )٣٩٩( ٥٦,٨٥٣ ٢٢٨ ١,٠٣١  صافي االقساط المكتسبة

عمولة مكتسبة على اعادة 
 ١٧,٨٤٩ ٢,٤٥٤ ٥,١١٥ ١,٢٣٤ ٢,٠٧٧ ١,٢٠٦ ٤,٥٥٨ ١,٢٠٥  التأمين  المسندة

 ٨٠,٠٥٩ ٥,١٢٩ ٥,١١٥ ٣,٠٥٦ ١,٦٧٨ ٥٨,٠٥٩ ٤,٧٨٦ ٢,٢٣٦  مجموع االيرادات

          

 ٩٢,٧٢٣ ١٣,٨٦٥ ١,٥٩٢ ٣٨٣ ٢٤,٧٣٨ ٤٤,٧٨٠ ٣,٦٨٠ ٣,٦٨٥  المطالبات المدفوعة  اجمالي

حصة معيدي التامين في 
 )٥٠,٢٧٩( )١٢,٦٦٢( )١,٥٩٢( )١٨٠( )٢٤,٣٤٢( )٥,٥١٤( )٣,١٦٠( )٢,٨٢٩(  المطالبات المدفوعة

 ٤٢,٤٤٤ ١,٢٠٣ - ٢٠٣ ٣٩٦ ٣٩,٢٦٦ ٥٢٠ ٨٥٦  صافي المطالبات المدفوعة 

مطالبات التغيرات في ال

 )١٧,٠٦٨( ٤١٤ - )٧٠٢( )٥٤( )١٧,٦٥٢( ١٠٥ ٨٢١  القائمة 

 ٢٥,٣٧٦ ١,٦١٧ - )٤٩٩( ٣٤٢ ٢١,٦١٤ ٦٢٥ ١,٦٧٧  صافي المطالبات المتكبدة 

 ١٦,٧٨٩ ١,٤٤٠ ٤,٢٧٦ ٧٥٦ ١,٠٧٣ ٦,٦٣٢ ٢,٠٢٨ ٥٨٤  تكاليف اقتناء وثائق التامين

 )٢,٢٥٨( - - - )٣٤٣( )٥٧٩( )١,٣٣٦( -  احتياطيات  اعادة التامين

  ٣٩,٩٠٧  ٣,٠٥٧  ٤,٢٧٦  ٢٥٧  ١,٠٧٢  ٢٧,٦٦٧  ١,٣١٧  ٢,٢٦١  مجموع التكلفة

  ٤٠,١٥٢  ٢,٠٧٢  ٨٣٩  ٢,٧٩٩  ٦٠٦  ٣٠,٣٩٢  ٣,٤٦٩  )٢٥(  صافي نتائج االكتتاب

 )١٩,٦١٧(         مصروفات عمومية وادارية 

 ١,٦٢٥         إيرادات أخرى

 ٢٢,١٦٠         الفائض من عمليات التأمين 

همين من الفائض حصة المسا

  من عمليات التأمين 

    

   )١٩,٩٤٥( 

الفائض في عمليات التأمين 

  بعد حصة المساهمين

    

   ٢,٢١٥ 

الفائض المتراكم في بداية 

  الفترة 

    

   ٤,٩٥٥ 

الفائض المتراكم في نهاية 
  الفترة

    

   ٧,١٧٠ 

           

  
  

  



  
  

  

  ــ ٢٢ــ 

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( لمالية األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم ا

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  
  )تتمة(ـ المعلومات القطاعية ١٣ 

 اً شهر ثني عشرلفترة اإل
 مبرديس ٣١المنتهية في 

  م٢٠١٦

  الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري   )غير مراجعة( 

الحوادث 

  لتزاماتواال

الضمان 

  الممتد

التأمين  

  المجموع  على الحياة

  ٥٠٧,٧٠٨  ٣٩,٤٩٦  ١٨,٩٢٩  ٢٧,٨٠٩  ٤٣,٥٧٠  ٢٥٨,١٠٨  ٨٤,٦٠٨  ٣٥,١٨٨  اجمالي أقساط التامين المكتتبة

اقساط اعادة التأمين : يخصم
  )٢٥٤,٠٨٦(  )٣٠,١٨٦(  )١٨,٩٢٩(  )٢٠,٥٠٢(  )٤٢,٢١٣(  )٣١,٠٣٢(  )٨٢,٠٣٧(  )٢٩,١٨٧(  المسندة

 ٢٥٣,٦٢٢ ٩,٣١٠ - ٧,٣٠٧ ١,٣٥٧ ٢٢٧,٠٧٦ ٢,٥٧١ ٦,٠٠١  ساط التأمين المكتتبةصافي اق

التغير في االقساط غير 

 ١,٤٤٥ )٣,٧٤٥( - ٥٢٢ )٢١٩( ٤,٥٠٩ ٦٣٠ )٢٥٢(  المكتسبة

 ٢٥٥,٠٦٧ ٥,٥٦٥ - ٧,٨٢٩ ١,١٣٨ ٢٣١,٥٨٥ ٣,٢٠١ ٥,٧٤٩  صافي االقساط المكتسبة

عمولة مكتسبة على اعادة 
 ٧٦,٠٦٤ ١٢,١٠٥ ١٩,٨٣٣ ٤,٩١٦ ٧,٨٨٣ ٦,٣٠٣ ١٧,٤٣٣ ٧,٥٩١  التأمين  المسندة

 ٣٣١,١٣١ ١٧,٦٧٠ ١٩,٨٣٣ ١٢,٧٤٥ ٩,٠٢١ ٢٣٧,٨٨٨ ٢٠,٦٣٤ ١٣,٣٤٠  مجموع االيرادات

          

 ٢٨٢,٧٧٢ ٢٥,٦٢٧ ٦,٤٨٢ ١,٧٣٧ ٢٩,٣٨٥ ١٦٦,١٤٧ ٤٠,٩٤٣ ١٢,٤٥١  اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التامين في 
 )١٣٠,١٩٤( )٢٢,٦١٧( )٦,٤٨٢( )٩٦٦( )٢٨,٤١٧( )٢٤,٤٠٠( )٣٧,٢٠٠( )١٠,١١٢(  وعةالمطالبات المدف

 ١٥٢,٥٧٨ ٣,٠١٠ - ٧٧١ ٩٦٨ ١٤١,٧٤٧ ٣,٧٤٣ ٢,٣٣٩  صافي المطالبات المدفوعة 

التغيرات في المطالبات 

 ٦,٢٩٤ ٥٥٥ - )٣٦٩( )٢٣٩( ٦,٥٥١ )١,١٤٥( ٩٤١  القائمة 

 ١٥٨,٨٧٢ ٣,٥٦٥ - ٤٠٢ ٧٢٩ ١٤٨,٢٩٨ ٢,٥٩٨ ٣,٢٨٠  صافي المطالبات المتكبدة 

 ٦٨,٠٥٦ ٥,٠١٢ ١٦,٥٩٢ ٣,١٥٨ ٤,٢٦١ ٢٦,٨٠٢ ٨,٥٠٥ ٣,٧٢٦  تكاليف اقتناء وثائق التامين

  ٢٢٦,٩٢٨  ٨,٥٧٧  ١٦,٥٩٢  ٣,٥٦٠  ٤,٩٩٠  ١٧٥,١٠٠  ١١,١٠٣  ٧,٠٠٦  مجموع التكلفة

  ١٠٤,٢٠٣  ٩,٠٩٣  ٣,٢٤١  ٩,١٨٥  ٤,٠٣١  ٦٢,٧٨٨  ٩,٥٣١  ٦,٣٣٤  صافي نتائج االكتتاب

 )٦٤,٥٤٩(         وفات عمومية وادارية مصر

 ٤,٨٩٣         إيرادات أخرى

 ٤٤,٥٤٧         الفائض من عمليات التأمين 

حصة المساهمين من الفائض 
  من عمليات التأمين 

    

   )٤٠,٠٩٣( 

الفائض في عمليات التأمين 
  بعد حصة المساهمين

    

   ٤,٤٥٤ 

الفائض المتراكم في بداية 
  الفترة 

    

   ٢,٧١٦ 

الفائض المتراكم في نهاية 
  الفترة

    

   ٧,١٧٠ 

           

  
  
  
  
  
  



  
  

  

  ــ ٢٣ــ 

  الشركة الوطنية للتامين 

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

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

  

  )تتمة(ـ المعلومات القطاعية ١٣

  

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
  م٢٠١٥ مبرديس ٣١

  الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري   )غير مراجعة( 

الحوادث 

  وااللتزامات

الضمان 

  الممتد

التأمين  

  المجموع  على الحياة

  ٦٥,٣٠٦  ٥,٣٠٥  ٣,٦٧٢  ٢,٨١٤  ٦,٦٨٠  ٣٢,٦٨٢  ٦,٢٣٧  ٧,٩١٦  اجمالي أقساط التامين المكتتبة

اقساط اعادة التأمين : يخصم
  )٣٧,٨٣٤(  )٤,٧٥٠(  )٣,٦٧٢(  )١,٩٦٧(  )٦,٦٢٩(  )٧,٤٨٩(  )٦,١٣٤(  )٧,١٩٣(  المسندة

  ٢٧,٤٧٢  ٥٥٥  -  ٨٤٧  ٥١  ٢٥,١٩٣  ١٠٣  ٧٢٣  صافي اقساط التأمين المكتتبة

  ٣٠,٣٧١  ٣٦٩  -  ١,٢٣١  ٢٩٥  ٢٧,٠٥٨  ٩٩٧  ٤٢١  التغير في االقساط غير المكتسبة

  ٥٧,٨٤٣  ٩٢٤  -  ٢,٠٧٨  ٣٤٦  ٥٢,٢٥١  ١,١٠٠  ١,١٤٤  قساط المكتسبةصافي اال

عمولة مكتسبة على اعادة التأمين  
  ١٧,٨٧٧  ٢,٤١٣  ٤,٧١٩  ٩٢٦  ٢,٠٤٠  ٢,٠١١  ٣,٧٦٩  ١,٩٩٩  المسندة

  ٧٥,٧٢٠  ٣,٣٣٧  ٤,٧١٩  ٣,٠٠٤  ٢,٣٨٦  ٥٤,٢٦٢  ٤,٨٦٩  ٣,١٤٣  مجموع االيرادات

  ٨٧,١٩٩  ٣,٠٢٨  -  ٥,٥٨٠  ٩٨٣  ٥٣,٨٢٤  ٢٠,٢٥٦  ٣,٥٢٨  اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التامين في 
  )٣٩,٤٩٦(  )٢,٤٢٨(  -  )٣,٥١٧(  )٩٣٦(  )٩,٤٨٧(  )٢٠,١٧٠(  )٢,٩٥٨(  المطالبات المدفوعة

  ٤٧,٧٠٣  ٦٠٠  -  ٢,٠٦٣  ٤٧  ٤٤,٣٣٧  ٨٦  ٥٧٠  صافي المطالبات المدفوعة 

  ١٥,١٥٠  ١,٢٣٢  -  )٩٧٢(  ٦٨٢  ١٢,٩٢٧  ٩٥٧  ٣٢٤  التغيرات في المطالبات القائمة 

  ٦٢,٨٥٣  ١,٨٣٢  -  ١,٠٩١  ٧٢٩  ٥٧,٢٦٤  ١,٠٤٣  ٨٩٤  صافي المطالبات المتكبدة 

  ١٦,٦١٩  ٩٧٦  ٣,٩٣٧  ٧٩٥  ١,١٥٤  ٦,٥٣٢  ٢,١٨٣  ١,٠٤٢  تكاليف اقتناء وثائق التامين

  )٢٠٥(  -  -  -  -  )٢٠٥(  -  -  عكس إحتياطي عجز أقساط

  ٣,٥٩٧  -  -  -  -  ١,١٤٦  ٢,٤٥١  -  إحتياطي إعادة التأمين

  ٨٢,٨٦٤  ٢,٨٠٨  ٣,٩٣٧  ١,٨٨٦  ١,٨٨٣  ٦٤,٧٣٧  ٥,٦٧٧  ١,٩٣٦  كلفةمجموع الت

  )٧,١٤٤(  ٥٢٩  ٧٨٢ ١,١١٨  ٥٠٣  )١٠,٤٧٥(  )٨٠٨( ١,٢٠٧  صافي نتائج االكتتاب

 –مصروفات عمومية وادارية 

  غير موزعة

              

)٩,٧٨٨(  

  ٨٠٣                إيرادات أخرى

 )١٦,١٢٩(         من عمليات التأمين عجزال 

من  عجزمن الة المساهمين حص
  عمليات التأمين 

              

١٥,٤٣٧  

في عمليات التأمين بعد  عجزال
  حصة المساهمين

       

)٦٩٢( 

  ٣,٤٠٨              الفائض المتراكم في بداية الفترة 

 ٢,٧١٦          الفائض المتراكم في نهاية الفترة

           

  

  

  

  

  



  
  

  

  ــ ٢٤ــ 

  الشركة الوطنية للتامين 

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( حات حول القوائم المالية األولية الموجزةإيضا

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  
  )تتمة(ـ المعلومات القطاعية ١٣ 

  

المنتهية  اً شهرثني عشر لفترة اإل
  م٢٠١٥ مبرديس ٣١في 

  لهندسيا  السيارات  الممتلكات  البحري   )غير مراجعة( 

الحوادث 

  وااللتزامات

الضمان 

  الممتد

التأمين  

  المجموع  على الحياة

  ٥١٨,٧٠٩  ٢٩,٢١٠  ٣٤,٠٦٢  ٢٩,٠٥٥  ٤٢,٧٨٢  ٢٥٨,١٦٥  ٨٣,٩١٣  ٤١,٥٢٢  اجمالي أقساط التامين المكتتبة

اقساط اعادة التأمين : يخصم

  )٢٨٤,٣٦٤(  )٢٥,٩٠٦(  )٣٤,٠٦٢(  )٢٠,٧٦٨(  )٤٠,٥٩٨(  )٤٨,٩١٤(  )٧٨,٦٣٧(  )٣٥,٤٧٩(  المسندة

  ٢٣٤,٣٤٥  ٣,٣٠٤  -  ٨,٢٨٧  ٢,١٨٤  ٢٠٩,٢٥١  ٥,٢٧٦  ٦,٠٤٣  صافي اقساط التأمين المكتتبة

  )٢٥,٤٤٣(  )١٠٥(  -  )١٧(  ١,٢٠٧  )٢٦,٣٣٨(  )٢٤٠(  ٥٠  التغير في االقساط غير المكتسبة

  ٢٠٨,٩٠٢  ٣,١٩٩  -  ٨,٢٧٠  ٣,٣٩١  ١٨٢,٩١٣  ٥,٠٣٦  ٦,٠٩٣  صافي االقساط المكتسبة

ادة التأمين  عمولة مكتسبة على اع
  ٦٨,١١٦  ٨,٢٥٦  ١٧,٣٦٨  ٣,٧٤٣  ٧,٨٤٢  ٦,٩٣٣  ١٣,٧٨٢  ١٠,١٩٢  المسندة

  ٢٧٧,٠١٨  ١١,٤٥٥  ١٧,٣٦٨  ١٢,٠١٣  ١١,٢٣٣  ١٨٩,٨٤٦  ١٨,٨١٨  ١٦,٢٨٥  مجموع االيرادات

  ٢٣٦,٥١٧  ٩,١٣٧  -  ٧,٧٩٣  ١٤,٣٩٦  ١٦٩,٦٣٤  ٢٤,٤٣٧  ١١,١٢٠  اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التامين في 

  )٩٠,٦٠١(  )٧,٨٤٥(  -  )٥,١٣٠(  )١٣,٥٥٥(  )٣٠,٥١٣(  )٢٤,٠٧٤(  )٩,٤٨٤(  ات المدفوعةالمطالب

  ١٤٥,٩١٦  ١,٢٩٢  -  ٢,٦٦٣  ٨٤١  ١٣٩,١٢١  ٣٦٣  ١,٦٣٦  صافي المطالبات المدفوعة 

  ٢٩,٧٣٥  ١,٣٢٨  -  ١,٧٤٧  ١٧٨  ٢٣,٩٥٢  ٢,٢٩٠  ٢٤٠  ات في المطالبات القائمة رالتغي

  ١٧٥,٦٥١  ٢,٦٢٠  -  ٤,٤١٠  ١,٠١٩  ١٦٣,٠٧٣  ٢,٦٥٣  ١,٨٧٦  صافي المطالبات المتكبدة 

  ٦١,٢٤٤  ٣,٦٣٢  ١٤,٤٥٠  ٢,٩٩٣  ٤,٤٤٠  ٢٢,٥٣٢  ٧,٨٧٢  ٥,٣٢٥  تكاليف اقتناء وثائق التامين

  ٣,٥٩٧  -  -  -  -  ١,١٤٦  ٢,٤٥١  -  قساطاألإحتياطي عجز 

  ٢٤٠,٤٩٢  ٦,٢٥٢  ١٤,٤٥٠  ٧,٤٠٣  ٥,٤٥٩  ١٨٦,٧٥١ ١٢,٩٧٦  ٧,٢٠١  مجموع التكلفة

 ٣٦,٥٢٦  ٥,٢٠٣ ٢,٩١٨ ٤,٦١٠ ٥,٧٧٤  ٣,٠٩٥  ٥,٨٤٢  ٩,٠٨٤  صافي نتائج االكتتاب

 –مصروفات عمومية وادارية 

  غير موزعة

              

)٥١,٣٦٨(  

 ٥,٦٣٣         إيرادات أخرى

  )٩,٢٠٩(                من عمليات التأمين عجزال 

حصة المساهمين من الفائض من 

  عمليات التأمين 

              

٩,٢٠٩  

الفائض في عمليات التأمين بعد 

  صة المساهمينح

              

-  

  ٢,٧١٦              الفائض المتراكم في بداية الفترة 

  ٢,٧١٦               الفائض المتراكم في نهاية الفترة

           

              

             

  
  
  
  
  

  



  
  

  

  ــ ٢٥ــ 

  الشركة الوطنية للتامين 

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  
  )تتمة(ـ المعلومات القطاعية ١٣ 

  

  م٢٠١٦ برديسم ٣١كما في 

  الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري   )غير مراجعة(

الحوادث 

  وااللتزامات

الضمان 

  الممتد

التأمين  

  المجموع  على الحياة

                  التامين  موجودات عمليات

حصة معيدي التأمين في اقساط 

  ١١٢,٤٤٢  ٩,٥٦٣  ٤٠,٥١٥  ٧,٥١٦  ٢٠,٨٢٧  ٩,١٦١  ١٩,٠٦٨  ٥,٧٩٢  غير المكتسبة  التأمين

لمطالبات ة معيدي التامين من احص

 ١٠٣,٦٥٨ ١٦,١٠٢ ٨ ١٧,٨١٤ ٢٠,٨٢١ ٩,٩٠٠ ٣١,٦٩١ ٧,٣٢٢  القائمة 

التكاليف المؤجلة لشراء وثائق 

 ٣٥,٤٦٨ ٢,٠٢٢ ١٩,٨٥٤ ١,٠٨٦ ١,٣١٣ ٨,١٢٩ ٢,٠٩٥ ٩٦٩  التامين 

 ٢٦٦,٩٠١         موجودات غير مخصصة

 ٥١٨,٤٦٩         مجموع موجودات عمليات التامين 

          

          مطلوبات وفائض عمليات التامين  

          

 ٢٠٧,٠٧١ ١٤,٤١٢ ٤٠,٥١٥ ٩,٣٨١ ٢٣,٢٣٥ ٩١,١٨٢ ٢١,٢٣٤ ٧,١١٢  اقساط التأمين غير المكتسبة 

 ١٨٠,٧١٢ ١٨,٢٤٤ ٨ ٢٠,٦٢٦ ٢٢,٢٦٤ ٧٦,٤٥٦ ٣٣,٧٧٧ ٩,٣٣٧  مطالبات قائمة 

 ٣٨,٥٤٤ ٢,٤٧٥ ٢٣,٧٢٩ ١,٥٩٧ ٢,٤٩٣ ١,٦٠٢ ٤,٦٨١ ١,٩٦٧  عمولة اعادة تامين غير مكتسبة

 ٣,٥٩٧         احتياطيات اعادة التأمين

  ٨٨,٥٤٥                مطلوبات وفائض غير مخصصة 

 ٥١٨,٤٦٩       عمليات التأمين مجموع مطلوبات وفائض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

  ــ ٢٦ــ 

  الشركة الوطنية للتامين 

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

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

  
  ) تتمة(ة ـ المعلومات القطاعي ١٣
  

 م٢٠١٥ ديسمبر ٣١كما في 
  الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري  )مراجعة(

الحوادث 

  وااللتزامات

الضمان 

  الممتد

التأمين  

  المجموع  على الحياة

                  موجودات عمليات التامين 

حصة معيدي التأمين في اقساط 
  ١٣٠,٨٣٩  ٨,٨٧٧  ٥٤,١٥٠  ٨,٨١٢  ١٥,٩٥٠  ١٨,٨٨٦  ١٧,٤٣٥  ٦,٧٢٩  التأمين  غير المكتسبة

 المطالبات حصة معيدي التامين من

  ١٤٥,٩٦٤  ١٤,٨٣٢  ــ      ٣٦,٧٧٦  ٤٥,٩١٢  ١٨,١٩٠  ٢٤,٦٥٩  ٥,٥٩٥  القائمة

التكاليف المؤجلة لشراء وثائق 
  ٤٣,٨٤٧  ١,٤٠٧  ٢٧,١٥٤  ١,١٢٨  ١,٥٥٩  ٩,٦٢٨  ٢,١٤٥ ٨٢٦  التامين 

 ٢٦٢,٦٥٤           موجودات غير مخصصة

 ٥٨٣,٣٠٤         يات التامين مجموع موجودات عمل

          

                  مطلوبات وفائض عمليات التامين  

  ٢٢٦,٩١٣  ٩,٩٨١  ٥٤,١٥٠  ١١,١٩٨  ١٨,١٤٠  ١٠٥,٤١٧  ٢٠,٢٣١  ٧,٧٩٦  اقساط التأمين غير المكتسبة 

  ٢١٦,٧٢٤  ١٦,٤٢٢  ــ      ٣٩,٩٥٩  ٤٧,٥٩٤  ٧٨,١٩٥  ٢٧,٨٩٠  ٦,٦٦٤  مطالبات قائمة 

  ٤٨,٢٨٦  ٣,٤٤٥  ٣٢,٣٣٨  ١,٤٦٠  ٢,٥٠٩  ٣,٣٠٥  ٣,٥١٠  ١,٧١٩  ر مكتسبةعمولة اعادة تامين غي

  ٣,٥٩٧  ــ      ــ      ــ      ــ      ١,١٤٦  ٢,٤٥١  ــ      احتياطيات اعادة التأمين

  ٨٧,٧٨٤                مطلوبات وفائض غير مخصصة 

 ٥٨٣,٣٠٤       مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

  
  

  ات الماليةـ  القيمة العادلة لألدو ١٤
  

مبادلة أصل أو سداد التزام به في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما وإرادتهما على أساس القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم 
حصة اعادة تأمين في و تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد وما في حكمه، وأقساط  تأمين مستحقة القبض، .تجاري

مطلوباتها عمليات المساهمين ووديعة نظامية وتتكون و من معيدي التأمين ارات ومبالغ مستحقةالمطالبات القائمة واستثم
وثائق لة موالوكالء والوسطاء ومدراء الطرف الثالث والمستحق لح المالية من مطالبات قائمة، ومبالغ مستحقة لمعيدي التأمين

   .خرىألوالمستحق لعلميات التامين وبعض المطلوبات ا التأمين
  

  ومستوياتهاتحديد القيمة العادلة 
  
  : ألدوات المالية واإلفصاح عنهال العادلة قيمةالالتالية لتحديد  المستوياتتستخدم الشركة   ) أ
  

  .)دون تعديل أو إعادة ترتيب(المالية  الموجودات والمطلوباتاألسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس :  ١المستوى 
  

تسeeتند جميeeع  حيeeث ة فeeي أسeeواق نشeeطة لموجeeودات ومطلوبeeات مماثلeeة أو أسeeاليب تقيeeيم أخeeرىاألسeeعار المتداولee:  ٢المسeeتوى 
  .يمكن مالحظتهاسوق المدخالت الهامة لها إلى بيانات 

  
  .أساليب تقييم ال يستند أي مدخل مهم منها إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها:  ٣المستوى 

  

  

  



  
  

  

  ــ ٢٧ــ 

  الشركة الوطنية للتامين 

  )شركة مساهمة سعودية(

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

   م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

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

  

  )تتمة(ـ  القيمة العادلة لألدوات المالية  ١٤

  

ي تم تقييمها بالقيمة العادلة مeن أدوات م والت٢٠١٥ديسمبر  ٣١و  م٢٠١٦ مبرديس ٣١وقد كانت جميع األدوات المالية كما في 
 الثالثeeة أشeeهر تeeيفترال توجeeد تحeeويالت بeeين المسeeتويات خeeالل  .بالتكلفeeةباسeeتثناء اسeeتثمار متeeاح للبيeeع مeeدرج  األولالمسeeتوى 

 ةالتقيeeيم خeeالل الفتeeرة مقارنee اسeeاليب فeeي تغيeeراتوجeeد توايضeeا ال   م٢٠١٦ مبرديسee ٣١فeeي  تeeينالمنتهي اً شeeهرثنeeي عشeeر واإل
    .السابقة راتبالفت

  

  األولية الموجزة ـ الموافقة على القوائم المالية ١٥

  

  .م٢٠١٧ يناير ١٥ وافق مجلس اإلدارة على هذه القوائم المالية االولية الموجزة بتاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  


