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  تأمينلوطنية للالشركة ا
 (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٨٢٠١ مارس ٣١في كما 

 ذلك) خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 عام  ـ١

السجل التجاري رقم سعودية بموجب هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية ال ("الشركة") تأمينلل الشركة الوطنية
ق  / ١٥٨قرار وزارة التجارة والصناعة رقم وم) ٢٠١٠مايو  ١٥هـ (الموافق ١٤٣١ ةاآلخر جمادى ١خ الصادر بتاري ٤٠٣٠٢٠٠٩٨١

 جدة، ة،العنوان المسجل لمقر الشركة هو عمارة الجفالي ـ طريق المدين ,م)٢٠١٠ابريل  ٢٦(الموافق  هـ١٤٣١ولى ألجمادى ا ١٢بتاريخ 
 .المملكة العربية السعودية

التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم  تأمينال أنظمةفي المملكة العربية السعودية على أساس  تأمينأعمال ال لمزاولةلشركة تم الترخيص ل
ً لقرار مجلس الوزراء رقم م٢٠٠٩ اكتوبر ١٠هـ (الموافق ١٤٣٠ شوال ٢١وتاريخ  ٥٣م/  هـ١٤٣٠ والش ١٦تاريخ ب ٣٣٠) وفقا

 .م٢٠١٠ يونيو ٦في (تداول)  السعوديةاألسهم سوق ي إدراج الشركة ف تم .م)٢٠٠٩اكتوبر  ٥(الموافق 
ً للنظام االساسي للشركة واالنظمة المتبعة في المملكة العربية  تأمينال توفيرتتمثل أغراض الشركة في  العام والخدمات ذات الصلة وفقا

 .ةالسعودي
 

 س اإلعداد اأس  ـ٢

 بيان اإللتزام  )أ(
 

 مؤسسة النقد المعدل من "التقارير المالية األولية" –)٣٤وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (للشركة القوائم المالية األولية الموجزة تم إعداد 
مجلس الصادرة عن ال جميع المعايير الدولية للتقرير المالي تطبيقوالذي يتطلب  الدخل ضريبةعن الزكاة وي السعودي للمحاسبة العرب

من حيث  "الرسوم" -)  ٢١(الدخل" والتفسير رقم  ائب"ضر - )١٢(باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  معايير المحاسبةالدولي ل
. عربي السعودي "المشار إليها فيما بعد " بالمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد ال عالقتها مع الزكاة وضريبة الدخل

وعدد من التعديالت التوضيحية  م٢٠١٧أبريل  ١١بتاريخ الصادر  ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩رقم   العربي السعودي  وفقاً لتعميم مؤسسة النقد
على أساس ربع سنوي  الزكاة وضريبة الدخلإستحقاق إحتساب  تم، الدخل وضريبةلزكاة عن اة المحاسبفيما يتعلق بالمحددة الالحقة 

  األرباح المبقاة. تحت بندا على قائمة حقوق المساهمين وتحميله
 
ستثمارات بقيمتها العادلة. إلفة التاريخية ، باستثناء قياس االتكل ومبدأستمرارية اإللى أساس مبدأ ع الموجزة وليةالمالية األ القوائمإعداد  تم

نهاية الخدمة  ومكافآت يعة النظاميةلكات والمعدات والودثناء الممتالسيولة. باست على اساس األولية الموجزةالمركز المالي  قائمة عرضيتم 
المؤجلة  الوثائقإعادة التأمين غير المكتسبة وتكاليف اكتتاب وعمولة  بالتأمين الهندسي المتعلقةاألقساط غير المكتسبة والضمان و

اطات الفنية ، فإن جميع الموجودات والمطلوبات األخرى ذات والمطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها واالحتي
 طبيعة قصيرة األجل ، ما لم ينص على خالف ذلك

 
ً لمتطلبات نظام ال  "تأمينلعمليات ال"، فإنه يتعين على الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات مستقلة (الالئحة التنفيذية) السعودي تأمينوفقا

ً لذلكوان تعرض ا "عمليات المساهمين"و يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائدة بشكل  .لقوائم المالية وفقا
بشكل  تعرضوالسنوية للشركة  األولية الموجزةالمالية  القوائم، فإن  السابقفي  .واضح ألي من هذه العمليات في الحسابات الخاصة

 ل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين.الدخل والدخ وقوائمالمركز المالي  قائمةمنفصل 
 
 
 
 



 

 
 ــ ٩ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 

 ذلك) خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 (تتمة)عداد أساس اإل  ـ٢

 (تتمة)بيان اإللتزام  )أ(
 

ً إسترشادي دليالً  خالل الفترة الحالية،ودي أصدرت مؤسسة النقد العربي السع في المملكة العربية السعودية. للقوائم المالية لشركات التأمين  ا
ً للدليل اإلسترشادي المساهمين  عمليات بعد دمج ولية الموجزةاألالمالية  القوائمهذه هي الفترة األولى التي تصدر فيها الشركة  ،وتطبيقا

ركة وفقًا للمعايير المالية على مستوى الش القوائمالموجزة على مستوى الشركة. عند إعداد  األوليةالمالية  القوائموعمليات التأمين إلعداد 
ومعامالت عمليات التأمين مع عمليات  المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، يتم الجمع بين أرصدة ر الماليريالدولية للتق

واألرباح والخسائر غير المحققة ، إن وجدت ، بالكامل. إن السياسات المحاسبية  والمعامالت المتبادلةالمساهمين. يتم حذف األرصدة 
 المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.

 
 لبشک رىألخا يةولسنا لماليةا مئوالقا في ضهارع مت لتي، وا نةرلمقاا لمبالغا جمع مت،  زةجولما األولية لماليةا تلبياناهذه ا دادعإ دعن

تضمن ي. ومع ذلك ، وديلسعا بيرلعا دلنقا سسةؤم تلباطمتو لحاليا رضلعا مع قفوالتت،  نلتأميا تعملياو نميهللمسا بالنسبة لمنفص
الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين  وقوائمالمركز المالي  ولية الموجزة قائمةهذه القوائم المالية األ حول ١٩ يضاحاإل

 وعمليات المساهمين بشكل منفصل.
 

 مع القوائم الماليةباإلقتران  أقرائم المالية السنوية ويجب ان تالموجزة كافة المعلومات المطلوبة في القو األولية القوائم الماليةال تشمل 
 .م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في للشركة 

 
 اليمكن إعتبار القوائم المالية األولية الموجزة مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية ككل.

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

 
 التقديرات و االفتراضات المحاسبية الهامة األحكام و )ب(

 
ياسات المحاسبية األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق الس عملالموجزة من اإلدارة  األوليةالمالية  القوائميتطلب إعداد 

 لية عن هذه التقديرات.واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفع صرح بها للموجودات والمطلوباتوالمبالغ الم
 

األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر  فإنالموجزة ،  األوليةعند إعداد هذه القوائم المالية 
 ٣١لسنة المنتهية في لالية الم القوائم فيبما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها تلك المطبقة  اتالرئيسية لعدم التأكد من التقدير

 م٢٠١٧ديسمبر 
 
 موسمية العمليات(ج)  
 

 تأمين.ليس هناك تغيرات موسمية تؤثر على عمليات ال
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 السياسات المحاسبية الهامة  ـ٣

تباعها في اعداد إالموجزة مع تلك التي يتم األولية عداد القوائم المالية إ المستخدمة في المحاسبية والتقديرات واإلفتراضات السياسات تتوافق

 مايلي:ما عدا  م٢٠١٧ر ديسمب ٣١للشركة للسنة المنتهية في  السنوية القوائم المالية

 
 .الدولية الجديدة والمعدلة والمطبقة من قبل الشركة التقرير المالي تفاسيروتفسيرات لجنة  المعايير الدولية للتقرير المالي

 
 .مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات والمراجعات للمعايير القائمة الصادرة عن الشركة التعديالت طبقتا) 

 
 لوصفا المعيار

) تصنيف وقياس معامالت ٢( الدولي رقم معيار التقرير المالي  تعديالت على )٢( الدولي رقم رير الماليمعيار التق
 السداد على أساس األسهم.

تحويالت العقارات  )٤٠(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  )٤٠( معيار المحاسبة الدولي رقم
 .اإلستثمارية

ً الالثمن معامالت العمالت األجنبية و )٢٢(اسير رقم تفسير لجنة التف  .مدفوع مقدما

و  )١( الدولي رقم معيار التقرير المالي
 ) ٢٨( معيار المحاسبة الدولي رقم

 -م٢٠١٤ م على المعايير الدولية للتقرير المالي٢٠١٦دورة التحسينات السنوية 
 م ٢٠١٦

 
 

 .على هذه القوائم المالية االولية الموجزة جوهرييدة لن يكون له أي تأثير إن تطبيق المعايير والتفسيرات المعدلة الجد

 
 الصادرة التالية الشركة المعايير الجديدة  ب) طبقت

 
 اإليرادات من العقود مع العمالء - ١٥ رقملتقرير المالي للدولي ا معيارال

ويحل محل التوجيه  الءالناشئة عن العقود مع العم اإليرادات للمحاسبة عن موحداً شامالً نموذًجا  ١٥رقم لتقرير المالي ل لدوليا معياراليحدد 

 معيارال . ومع ذلك ، فإنلتقرير الماليل ةلدوليا رييامعالالحالي للعائدات ، والذي يوجد حاليًا في العديد من المعايير والتفسيرات ضمن 

لتقرير ل لدوليا معيارالإلى تطبيق  منشآتك ، ستحتاج الالتأمين". ومع ذل يرادات من عقودالينطبق على "ا ال ١٥ رقملتقرير المالي ل لدوليا

 التأمين لتقييم نطاق هذا المعيار بعناية. منشآتعلى عقود غير التأمين (أو مكونات عقود التأمين). لذلك ، سوف تحتاج  ١٥رقم  المالي

شئة عن العقود المبرمة مع النا اإليرادات خطوات سيطبق على بوضع نموذج جديد من خمس ١٥ لتقرير المالي رقمل لدوليا معيارالقام 

مقابل تحويل البضائع أو  اتحقيقهالقيمة المتوقع بمبلغ يعكس اإليراد يتم إثبات  ١٥رقم لتقرير المالي ل لدوليا معيارال. بموجب الءالعم

 الخدمات إلى العميل.

المبالغ قامت بتقييم واستنتاج أنه ال يوجد أي تأثير جوهري على  ةأن اإلدارسة المحاسبية ، إال على الرغم من وجود تغييرات في السيا

 .٢٠١٨يناير  ١في  ١٥رقم لتقرير المالي ل لدوليا معيارال إلى تحولالمبلغ عنها عند ال
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ـ٣

 غير سارية المفعول بعد ولكن الصادرة المعايير 

القائمة أدناه قائمة تتضمن  .الموجزةصدار القوائم المالية االولية إالمفعول حتى تاريخ  ساريةفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تصبح 

تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية  .لمعايير والتفسيرات الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقول تطبيقها في المستقبلبا

 .المفعول

 الوصف / التفسيرالمعيار

تاريخ سريان المعايير من 
التي تبدأ في أو  الفترات

 التالية: بعد التواريخ 
 االيضاح ادناه  (االيضاح ادناه) االدوات المالية )٩(رقم لتقرير المالي ل لدوليا معيارال

 م٢٠١٩يناير  ١ عقود االيجار )١٦(رقم لتقرير المالي ل لدوليا معيارال
 م٢٠١٩يناير  ١ المعالجات الخاصة بضريبة الدخل من التيقنعدم  )٢٣(تفسير لجنة التفاسير رقم 

 م٢٠٢١يناير  ١  تأمينعقود ال )١٧(رقم  لتقرير الماليل لدوليا يارمعال
  

معيار ب ستم إستبدالهاألدوات المالية والذي  ٩ رقملتقرير المالي ل لدوليا معيارالالدولي  ةمجلس معايير المحاسب أصدر،  ٢٠١٤في يوليو 
المالية ،  صولديدة لإلالمعيار متطلبات تصنيف وقياسات ج األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن ٣٩ رقم المحاسبة الدولي

 ٣٩الدولي رقم  ةالخسارة المتكبدة في معيار المحاسب طريقةمحل حل تس تيوال ةالمتوقع خسارة اإلئتمان انخفاض طريقة ستحداثوإ
 :٩رقم لتقرير المالي ل لدوليا معيارال. بموجب الجديدةمحاسبة التحوط  ومتطلبات

 
لتدفقات ا وخصائص طبيعة النشاطتمد أساس التصنيف على اس جميع الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة. يعيتم قي  • 

 فيما عدابالنسبة للمطلوبات المالية  ٣٩المعيار بمعظم متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  احتفظللموجودات المالية.  التعاقديةالنقدية 
الدخل  قائمة في المتعلقة بهامن تغيرات القيمة العادلة  إدراج ذلك الجزءبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم المحددة 

 الشامل اآلخر بدالً من بيان الدخل.
 لماليةا ولألصوا ضرولقا لجميع المتوقعة ئتماناإلة خسارل صمخص لتسجي المنشآت نم ٩ مقرلتقرير المالي ل لدوليا معيارال بلطيت  • 

 باإلضافة، بموجب عقود اإليجار التمويلي المدينة والذمم،  لخدلا قائمة لخال نم لةدلعاا بالقيمة بها ظالحتفاا ميت ال لتيا رىألخا ةيندملا
 في السداد عدمالمرتبطة باحتمال  ةاالئتمان المتوقع خسارة إلىالمخصص يستند هذا . لماليا نلضماا ودعقروض ولقا تمازالتا لیإ

 ، يتم ٩رقم لتقرير المالي ل لدوليا معيارللنشأتها. وفقًا  اإلئتمان منذ  القادمة ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلثني عشر شهراً 
 .٣٩معيار المحاسبي الدولي رقم  توقيت يسبق ذلك المتبع فيإثبات خسائر االئتمان في 

 .مبدأ أكثر منهجية تتبعو طرلمخاإدارة ا تسارمما معق بشكل وثيتتوافق  وطلتحا محاسبة تلباطمت    •
 

وهي متعلقة  عقود التأمين - ٤ رقملتقرير المالي ل لدوليا معيارال تعديالت على نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي،  ٢٠١٦سبتمبر  في
 دلعقو المتوقع ار المحاسبييل نشر المعأمين قبشركات الت على ٩رقم لتقرير المالي ل لدوليا معيارالتطبيق ل المحاسبية بمعالجة اآلثار

 اً مؤقت إعفاءً  ،ةمؤهل كانت، إذا  للمنشأة يوفر التأجيل خيار. و خيار التغطيةالتأجيل  خيارخيارين لشركات التأمين: قدمت التعديالت التأمين. 
 منشأةلل سمحيخيار التغطية . ايهما أقرب م٢٠٢١ن أو التأمي عقود معيار تطبيقحتى تاريخ  ٩ رقملتقرير المالي ل لدوليا معيارالمن تطبيق 

 من الربح أو الخسارة. معايير التأمين الجديد قبل تطبيق بحذف إجمالي الفروق المحاسبية التي يمكن أن تحدث
 

التي تتعلق أنشطتها  للمنشآت، يمكن  ٤رقم لتقرير المالي ل لدوليا معيارالالتعديالت على بموجب اإلعفاء المؤقت الذي تم إدخاله  بموجب
  المعيار تطبيقلنتائج المترتبة علي ا. قامت الشركة بتقييم ٩ رقملتقرير المالي ل لدوليا معيارال طبيقساسي بـ "التأمين" تأجيل تبشكل أ

 .م٢٠٢١يناير  ١يتجاوز  البحيث  الحق تاريخإلى  ٩رقم لتقرير المالي ل لدوليا معيارال طبيقتأجيل ت قررتو
 الموجزة للشركة يجب أن يأخذ في االعتبار إلى حد كبير األوليةعلى البيانات المالية  ٩رقم لتقرير المالي ل لدوليا معيارالتطبيق ن تأثير ا

 .٩ رقملتقرير المالي ل لدوليا معيارال تطبيقكامل لتأثير التقييم كما أنه من غير الممكن ال. ار عقود التأمين القادميمعتأثير 
 
 



 

 
 ــ ١٢ــ 

  تأمينية للالشركة الوطن
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 

 ذلك) خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 النقد وما في حكمه  ـ٤

 تأمينعمليات ال 
 م٢٠١٨ مارس ٣١ تأمينعمليات ال

 (غير مراجعة)
 م٢٠١٧ر ديسمب ٣١

 (مراجعة)
 ٢٧ ٤٤ نقد في الصندوق

 ٣٤٬٠٠٥ ٣٩٬٧٢٨ نقد لدى البنك
 ١٩١٬٨٧٥ ٢٠٤٬٨٧٥ اإلقتناءتستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ ودائع 

 ٢٢٥٬٩٠٧ ٢٤٤٬٦٤٧ المجموع
 عمليات المساهمين 
 م٢٠١٨ مارس ٣١ 

 (غير مراجعة)
 م٢٠١٧ ديسمبر ٣١

 مراجعة)(
 ١٣٬٦٥٢ ١١٬٦٨٤ نقد لدى البنك

 ٣٠٬٠٠٠ ٣٠٬٠٠٠ تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناءودائع 
 ٤٣٬٦٥٢ ٤١٬٦٨٤ المجموع

 ٢٦٩٬٥٥٩ ٢٨٦٬٣٣١ مجموع النقد ومافي حكمه
 

مقومة باللایر السعودي وبالدوالر و .لدى البنك الذي يعتبر جهة ذات عالقة مسجلة في المملكة العربية السعودية وما في حكمهيمثل النقد 

 .يرادات على اساس االسعار السائدة في السوقإتحقق الودائع  .مريكياال
 
 مدينة  تأمينأقساط   ـ٥

 م٢٠١٨ مارس ٣١ 
 (غير مراجعة)

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١
 (مراجعة)

   
 ١٢٩٬٨٧٩ ٢٦٣٬٤٨٤ تأمينحملة وثائق المستحق القبض من 

 )١٧٬٣٦١( )١٦٬٣٥٤( ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها إنخفاض قيمة مخصص
 ١١٢٬٥١٨ ٢٤٧٬١٣٠ 

 
  تأمينمبالغ مستحقة من معيدي ال  ـ٦

 م٢٠١٨ مارس ٣١ 
 (غير مراجعة)

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١
 (مراجعة)

   
 ٥٬٩٧٥ ١٬٦٢٢ تأمينمعيدي المستحق القبض من 

 )٣٬٠٨٣( )٩٠١( ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها إنخفاض قيمة مخصص
 ٢٬٨٩٢ ٧٢١ 

 
 
 



 

 
 ــ ١٣ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 

 ذلك) خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 االستثمارات  ـ٧

   

 م٢٠١٧ ديسمبر ٣١ م٢٠١٨ مارس ٣١  

 (مراجعة) (غير مراجعة) إيضاح 

    

 ١٠٣٬٢٣١ ١٠٣٬٢٥٦ ١ـ  ٧ لقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات با

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

  ١٠٥٬١٥٤ ١٠٥٬١٧٩ 

 
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ١ـ٧
 

 فيما يلي الحركة في االستثمارات:

لفترة الثالثة اشهر  
 مارس ٣١ المنتهية في

 م٢٠١٨

 ٣١ منتهية فيللسنة ال
 م٢٠١٧ ديسمبر

 (مراجعة) (غير مراجعة) 

   

 ١١٠٬٦٧٤ ١٠٣٬٢٣١ الرصيد االفتتاحي

 )١٠٬٠٠٠( - إستبعادات

 ٣٬٠٣٢ ٢٥ لإلستثمارات التغير في القيمة العادلة

 )٤٧٥( - دخل محقق من إستثمارات

 ١٠٣٬٢٣١ ١٠٣٬٢٥٦ الرصيد الختامي

 
 

 استثمارات متاحة للبيع ٢-٧
وهي شركة  تأمينفي شركة نجم لخدمات ال )%٣٬٨٥:  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١( %٣٬٨٥استثمارات الشركة بنسبة البند ا يمثل هذ

نظراً لعدم توفر معلومات مالية موثوقة، تعتقد  .هذه االسهم غير مدرجة في سوق االسهم وهي مسجلة بالتكلفة .مساهمة سعودية مقفلة

  .دها بشكل موثوقاإلدارة أن القيمة العادلة اليمكن تحدي
 



 

 
 ــ ١٤ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 

 ذلك) خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 اإلحتياطيات الفنية   ـ٨
  ياطياتصافي المطالبات القائمة واإلحت  ١-٨

 :مما يلي واإلحتياطياتالمطالبات القائمة  صافي يتكون 

 م٢٠١٧ ديسمبر ٣١ م٢٠١٨ مارس ٣١ 
 (مراجعة) (غير مراجعة) 
   

 ٨٠٬٢٩٩ ١٧٩٬٤٩٩ مطالبات قائمة 
 ١٢٨٬٨٩٤ ١٢٠٬٨٣٤ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 - ٣٬٣٢٩ عجز أقساط التأمين احتياطي
 - ٣٬٠٢٧ إضافية ةمنتهياطر غير خم إحتياطي

 ٣٬٥٩٧ ٢٬١٢٧ إحتياطيات فنية أخرى
 ً  ٢١٢٬٧٩٠ ٣٠٨٬٨١٦ :ناقصا

 ٣٣٬٨٥٤ ١٢٨٬٦٥٠ من المطالبات القائمة  تأمينحصة معيدي ال
 ٨٧٬١٥٢ ٨١٬٣٣٨ متكبدة غير مبلغ عنها تأمين من مطالبات حصة معيدي ال

 )١٢١٬٠٠٦( )٢٠٩٬٩٨٨( 
 ٩١٬٧٨٤ ٩٨٬٨٢٨ صافي المطالبات القائمة واإلحتياطيات

 
 
 الحركة في أقساط تأمين غير مكتسبة  ٢ـ٨

 تتألف الحركة في أقساط تأمين غير مكتسبة مما يلي:

 (غير مراجعة) م٢٠١٨ مارس ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في   
 صافي إعادة التأمين إجمالي  

 ١٠١٬٧٠٩ ١٠٩٬٥٨٥ ٢١١٬٢٩٤  الرصيد في بداية الفترة

 ١٤٢٬٣٦٤ ١٢٥٬٧٤٧ ٢٦٨٬١١١  تبة خالل الفترةتأمين مكتأقساط 

 )٧٥٬٣٦٠( )٧٥٬٦٣٥( )١٥٠٬٩٩٥(  تأمين مكتسبة خالل الفترة أقساط
 ١٦٨٬٧١٣ ١٥٩٬٦٩٧ ٣٢٨٬٤١٠  الفترة نهايةالرصيد في 

 

 (مراجعة) م٢٠١٧مبر سدي٣١المنتهية في  لسنةل  
 صافي إعادة التأمين إجمالي  

 ٩٤٬٦٢٩ ١١٢٬٤٤٢ ٢٠٧٬٠٧١  الرصيد في بداية السنة

 ٣٠١٬٣٢٤ ٢٧٧٬٣٧٧ ٥٧٨٬٧٠١  مكتتبة خالل السنةتأمين أقساط 

 )٢٩٤٬٢٤٤( )٢٨٠٬٢٣٤( )٥٧٤٬٤٧٨(  مكتسبة خالل السنةتأمين أقساط 
 ١٠١٬٧٠٩ ١٠٩٬٥٨٥ ٢١١٬٢٩٤  ةالسن نهايةفي الرصيد 

 
 



 

 
 ــ ١٥ــ 

 
 

  تأمينالشركة الوطنية لل
 (شركة مساهمة سعودية)
 (تتمة) الية األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم الم

  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 
 ذلك) خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

 
 الوديعة النظامية  -٩

ً للمادة   ٢٠ بمبلغمن راس مالها  %١٠عن مؤسسة النقد ، أودعت الشركة نسبة  الصادر تأمينال نظام) من الالئحة التنفيذية ل٥٨(طبقا

ايضاً جهة ذات  هوويتم االحتفاظ بالوديعة النظامية في بنك ذي سمعة جيدة  .ن قبل مؤسسة النقدون لایر سعودي في بنك تم اختياره مملي

 .النقدمؤسسة الى وتكون العمولة المكتسبة من هذه الوديعة  مستحقة الدفع  .عالقة  ويمكن السحب منها فقط بعد موافقة مؤسسة النقد

الشركة عن عمولة مستحقة من وديعة فصحت اقد م ف٢٠١٦مارس  ١الواردة من مؤسسة النقد طبقا للتعميم الصادر في  وفقا للتعليمات

  .نظامية كأصل والتزام في هذه القوائم المالية االولية الموجزة
 

 اإللتزامات و المطلوبات المحتملة ـ ١٠
 

 ).لایر سعودي م: صفر٢٠١٧لایر سعودي ( ١٬٦٠٠٬٠٠٠ بمبلغ نيابة عن الشركة  خطابات ضمان للموردينإصدر البنك 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  ـ١١
 

في  القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم مبادلة أصل أو سداد التزام به في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما وإرادتهما على أساس تجاري

 اض أن المعاملة تتم إما:يستند قياس القيمة العادلة على افتر .تاريخ القياس
 الذي يمكن الوصول إليه لألصل أو االلتزام ، أو المتاحفي السوق  -
 لتزاماتر مالءمة للوصول لألصول أو اإلغياب السوق الرئيسي ، في السوق األكثحالة في  -

 
 .وجزةالم األوليةة في هذه القوائم المالية دفتريالبشكل جوهري عن قيمها  ركز المالي التختلفالمالية بالملألدوات القيم العادلة 

 

 والتسلل الهرمي لها. تحديد القيمة العادلة
 

 تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: 
 

ع المنشأة الوصول إليها في تاريخ تستطي: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس الموجودات والمطلوبات المالية ( ١المستوى 
 .)القياس

 

: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى حيث تستند جميع المدخالت الهامة  ٢المستوى 

 . وإلى بيانات سوق يمكن مالحظتها
 

 .انات سوق يمكن مالحظتهامنها إلى بي مدخالت هامة: أساليب تقييم ال يستند أي  ٣المستوى 
 

م والتي تم تقييمها بالقيمة العادلة من أدوات المستوى ٢٠١٧ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٨مارس  ٣١وقد كانت جميع األدوات المالية كما في 

ون ملي ٤٫٢ومبلغ  مليون لایر سعودي ) ٢٩٫٩م: ٢٠١٧مليون لایر سعودي ( ٣٤٫٨بمبلغ األسهم الصكوك وفي اإلستثمار باستثناء  ٣

للقيمة  ٣تقوم الشركة بتحديد المستوى  .١لمستوي مليون لایر سعودي) على التوالي والتي تم تقييمها على ا ٢٫٩م:٢٠١٧لایر سعودي (

المستوى  ، ١المستوى  ال توجد تحويالت بينالعادلة على أسس التقييم المشتقة من صافي إصول الشركة المستثمر فيها في نهاية الفترة 

  لفترة.اخالل  ٣ المستوى و ٢

  يتم تسجيل اإلستثمار المتاح للبيع بالتكلفة بقيمته العادلة في حال عدم القدرة على قياسه بشكل موثوق.

 



 

 
 ــ ١٦ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 

 ذلك) خالفلرياالت السعودية ما لم يذكر (جميع المبالغ بآالف ا
 
 

 المعلومات القطاعية  -١٢
 في کةرلشإدارة ا سمجل لقب نم ماظبانت جعتهارام ميت لتيا کةرلشا تناومک ولح خليةدالا ريرلتقاا سساأ علی للتشغيا تاعاطق ديدتح ميت

 .ئهاأدا متقييو تاعاطللق واردلما صتخصي لجأ نم ئيسيرلا لتشغيليا رارلقا کصانع يفتهاوظ
 

مجلس  لیإ المبلغة جيةرلخاا طرافألا راداتيإ يتم قياسالمعامالت بين القطاعات التشغيلية وفًقا للشروط واألحكام التجارية العادية.  تتم

. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات الموجزة لخدلا قائمة في تلك المذكورة مع قفواتت يقةطرب إدارة الشركة

 المطلوبات التشغيلية.و
 
 .م٢٠١٧ديسمبر  ٣١القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ  طريقةالتجزئة أو  طريقةتطرأ أي تغييرات على  لم

 

، واالستثمارات ، والمستحق من معيدي التأمين ،  القبض المستحقة التأمين أقساط، و مافي حكمهى النقد وتشتمل موجودات القطاع عل ال

لوديعة دخل المستحق على اوال لوديعة النظاميةخرى ، والممتلكات والمعدات ، وادفوعة مقدًما ، والموجودات األوالمصروفات الم

 المطالبات المستحقة لحملة وثائق التأمين تاعاطلقا تباولطم نتتضم الاألصول غير المخصصة.  معيتم تضمينها  ،. وفقا لذلك النظامية

، الدفع توزيعات الفائض المستحق، مدراء الطرف الثالثو وسطاءلوا ءکالولوا نلتأميا لمعيدي قمستح، رىألخا تباولطلموا تلمستحقاوا

 مطلوبات غير مخصصة. مع. وفقا لذلك ، يتم تضمينها المستحق على الوديعة النظامية لخدل، وا لخدلا يبةرضو ةکازلوا
 

لتشغيلي الرئيسي في القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على إلى صانع القرار االيتم تبليغها الموجودات والمطلوبات غير المخصصة 

 أساس مركزي.

 ٣١الموجودات والمطلوبات للشركة في  مجموععن  تقريرها يتم المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التيالقطاعية لمعلومات ا

، ثة المنتهية في ذلك التاريخها لفترات األشهر الثالإيراداتها ومصاريفها وصافي إيرادات مجموع،  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ و م٢٠١٨مارس 

 كاآلتي:

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 ــ ١٧ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 

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

 ومات القطاعية (تتمة)ـ المعل١٢ 
 

 ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 م٢٠١٨ مارس

 (غير مراجعة) 
 الهندسي السيارات الممتلكات البحري  

الحوادث 
 وااللتزامات

الضمان 
 الممتد

  تأمينال
 المجموع على الحياة

         اإليرادات
 ٢٦٨٬١١١ ١٩٬٠٤٥ ٥٬١٩٧ ١٦٬٣٠٢ ٢١٬٨٨٩ ١٣٩٬٥٥٥ ٥٢٬٤٥٨ ١٣٬٦٦٥ المكتتبة تأميناجمالي أقساط ال

 )١٢٣٬٩١١( )١٦٬٧٦٤( )٥٬١٩٧( )١١٬٥١٢( )٢٠٬٦٦٨( )١٠٬٥٠٣( )٤٩٬٣٤٣( )٩٬٩٢٤( ةسنداقساط اعادة التأمين الم
 )١٬٨٣٦( - - )٣٧( )١٨٠( )٨١٠( )٥٤٦( )٢٦٣( مصروفات فائض الخسارة

 ١٤٢٬٣٦٤ ٢٬٢٨١ - ٤٬٧٥٣ ١٬٠٤١ ١٢٨٬٢٤٢ ٢٬٥٦٩ ٣٬٤٧٨ المكتتبة تأمينصافي اقساط ال
، التغير في االقساط غير المكتسبة

 )٦٧٬٠٠٤( )٦٤٧( - )٢٬٧٧٤( ١٬٦٠١ )٦١٬٢١٠( )٦٦١( )٣٬٣١٣( صافي
 ٧٥٬٣٦٠ ١٬٦٣٤ - ١٬٩٧٩ ٢٬٦٤٢ ٦٧٬٠٣٢ ١٬٩٠٨ ١٦٥ صافي االقساط المكتسبة

 ٢٠٬٨٣٣ ٤٬٤٠٧ ٣٬١٣٦ ١٬٤٠٣ ١٬٦٨٠ ١٬٢٠٨ ٥٬٠٣٥ ٣٬٩٦٤ على اعادة التأمين عمولة 
 ١٤٤ ٢ - ١٣ ١٥ ٦٤ ٢٨ ٢٢ إكتتاب أخرى إيرادات

 ٩٦٬٣٣٧ ٦٬٠٤٣ ٣٬١٣٦ ٣٬٣٩٥ ٤٬٣٣٧ ٦٨٬٣٠٤ ٦٬٩٧١ ٤٬١٥١ مجموع االيرادات
         

         التكايف والمصاريف
 اجمالي المطالبات المدفوعة

 فائض الخسارة ات تعديلمصروفو
 

٢٬٤٠٥ 
 

٨٧١ 
 

٤٣٬٣٩٩ 
 

٦٤٬٧٣٣ ٦٬٣٢٥ ١٬٩٦٩ ١٬٦٨٧ ٨٬٠٧٧ 
في المطالبات  تأميني الحصة معيد

 )٢٢٬٩٣٢( )٥٬٥٨٠( )١٬٩٦٩( )٥٤٠( )٧٬٨٥٧( )٤٬٣٥٩( )٧٥٨( )١٬٨٦٩( المدفوعة
 ٤١٬٨٠١ ٧٤٥ - ١٬١٤٧ ٢٢٠ ٣٩٬٠٤٠ ١١٣ ٥٣٦ صافي المطالبات المدفوعة 

، التغيرات في المطالبات القائمة
 ٤٬٤٠٤ )٢٥( - )٤٠٨( )٥٥( ٥٬٣٢٠ )١٨٨( )٢٤٠(  صافي

ت المتكبدة غير المطالبا التغير في
 )٢٬٢٤٤( - - - )٣٧٨( )١٬٨٦٦( - - ، صافيالمبلغ عنها

 ٤٣٬٩٦١ ٧٢٠ - ٧٣٩ )٢١٣( ٤٢٬٤٩٤ )٧٥( ٢٩٦ صافي المطالبات المتكبدة 
 )٣٬٥٩٧( - - - - )١٬١٤٦( )٢٬٤٥١( - عكس إحتياطيات معيدي التأمين

 ٣٬٣٢٩ - - - ٢٩١ ٩٩٩ ١٬٤٢٣ ٦١٦ عجز األقساط إحتياطي
 طر غير منتهية مخا إحتياطي

 إضافية 
 
- 

 
- 

 
- 

 
٣٬٠٢٧ - - - ٣٬٠٢٧ 

 ٢٬١٢٧ ١١٤ - ٧٦٢ ١٧٨ ٦١٨ ٣٧٧ ٧٨ إحتياطيات فنية أخرى
 ١٧٬٨٢٦ ٢٬٣٥٧ ٢٬٦٣٩ ٨٥٠ ٩١٤ ٦٬٥١٣ ٢٬٣٦١ ٢٬١٩٢ تكاليف أقتناء وثائق تأمين

 ٦٦٬٦٧٣ ٣٬١٩١ ٢٬٦٣٩ ٢٬٣٥١ ٤٬١٩٧ ٤٩٬٤٧٨ ١٬٦٣٥ ٣٬١٨٢ ومصروفات األكتتاب تكلفةمجموع 
 ٢٩٬٦٦٤ ٢٬٨٥٢ ٤٩٧ ١٬٠٤٤ ١٤٠ ١٨٬٨٢٦ ٥٬٣٣٦ ٩٦٩ صافي نتائج االكتتاب

        /(مصرفات) أخرىتشغيل إيرادات 
 ديون  إنخفاض قيمة عكس مخصص

 مشكوك في تحصيلها
   

   ٣٬١٨٩ 
 )٢١٬٧٨٠(        مصروفات عمومية وادارية
 ٨٢١        إيرادات عمولة على ودائع

 ٢٥        ستثماراتأرباح غير محققة من إ
 ٦٬٧٦٣        أيرادات أخرى

 ١٨٬٦٨٢        مجموع دخل الفترة 
 )٢٬٠٣٢(       مجموع الدخل العائد الى حملة الوثائق 

للمساهمين  العائدصافي دخل الفترة         ١٦٬٦٥٠ 
         
 



 

 
 ــ ١٨ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة) المالية األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم
  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 

 ذلك) خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 ـ المعلومات القطاعية (تتمة)١٢ 

 
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 م٢٠١٧ مارس ٣١
 الهندسي السيارات الممتلكات البحري  (غير مراجعة) 

الحوادث 
 اماتوااللتز

الضمان 
 الممتد

التأمين  
 المجموع على الحياة

         اإليرادات
 ٢٦٦٬٣٤٧ ١٥٬٣٢٦ ٤٬٣٧٠ ١٣٬٧٠٩ ١٩٬٧٢٨ ١٤٠٬٩٢٨ ٥٨٬٢٠٤ ١٤٬٠٨٢ اجمالي أقساط التامين المكتتبة

)١٢٧٬٢١٨( )١٣٬٢٧٦( )٤٬٣٧٠( )١٠٬٠١٠( )١٨٬٣٩٢( )١٤٬٣٣٨( )٥٥٬٦٥١()١١٬١٨١( ةسنداقساط اعادة التأمين الم
 )١٬٧١٤( - - - )٢٨٥( )٨١٢( )٤٢٧( )١٩٠( مصروفات فائض الخسارة

 ١٣٧٬٤١٥ ٢٬٠٥٠ - ٣٬٦٩٩ ١٬٠٥١ ١٢٥٬٧٧٨ ٢٬١٢٦ ٢٬٧١١ صافي اقساط التأمين المكتتبة
، التغير في االقساط غير المكتسبة

 )٦٥٬٦٧٥( ٢٬٠٣١ - )٢٬٠٨٢( )١٬٢٣٣( )٦٣٬٥٥١( )١٬٤١١( ٥٧١ صافي
 ٧١٬٧٤٠ ٤٬٠٨١ - ١٬٦١٧ )١٨٢( ٦٢٬٢٢٧ ٧١٥ ٣٬٢٨٢ صافي االقساط المكتسبة

 ٢٣٬٦٩١ ٤٬٧٦٠ ٥٬٥٢٦ ١٬١٨٧ ١٬٩٤٤ ١٬٢٣٥ ٤٬٩٥٠ ٤٬٠٨٩ اعادة التأمين  ت عموال
 ١٥٥ ١ - ١٢ ١٩ ٦٨ ٣٠ ٢٥ إيرادات إكتتاب أخرى

 ٩٥٬٥٨٦ ٨٬٨٤٢ ٥٬٥٢٦ ٢٬٨١٦ ١٬٧٨١ ٦٣٬٥٣٠ ٥٬٦٩٥ ٧٬٣٩٦ مجموع االيرادات
         

         التكايف والمصاريف
 اجمالي المطالبات المدفوعة

 ٦١٬١٦٠ ٥٬١٦٦ ١٬٧٧٧ ٤٤٠ ١٬٤١٥ ٤٣٬٦٦٢ ٦٬٠٢٧ ٢٬٦٧٣ وتسوية مصروف فائض الخسارة
حصة معيدي التامين في 

 )٢٠٬٣٩٩( )٤٬٥٢٤( )١٬٧٧٧( )٢١٤( )١٬٢٠٣( )٤٬٧٧٠( )٥٬٧٢١( )٢٬١٩٠( المطالبات المدفوعة
 ٤٠٬٧٦١ ٦٤٢ - ٢٢٦ ٢١٢ ٣٨٬٨٩٢ ٣٠٦ ٤٨٣ صافي المطالبات المدفوعة 

، التغيرات في المطالبات القائمة
 )٧٨٣( )٤٥( - )٦٧( )١٤٥( ٤٥٠ )١٩٩( )٧٧٧(  صافي

المطالبات المتكبدة غير التغير في 
 ١٬٩٧٥ - - - - ١٬٩٧٥ - - ، صافيالمبلغ عنها

 ٤١٬٩٥٣ ٥٩٧ - ١٥٩ ٦٧ ٤١٬٣١٧ ١٠٧ )٢٩٤( صافي المطالبات المتكبدة 
 ١٬١١٩ - - - - ٣٥١ ٧٦٨ - ناحتياطيات  اعادة التامي

 ١٩٬٢٩٥ ٢٬٤١٠ ٤٬٥٠٠ ٧٤٤ ٩٣٠ ٦٬٤٣٧ ٢٬١١٢ ٢٬١٦٢ تكاليف اقتناء وثائق التامين
 ٦٢٬٣٦٧ ٣٬٠٠٧ ٤٬٥٠٠ ٩٠٣ ٩٩٧ ٤٨٬١٠٥ ٢٬٩٨٧ ١٬٨٦٨ ومصاريف اإلكتتاب تكلفةمجموع 

 ٣٣٬٢١٩ ٥٬٨٣٥ ١٬٠٢٦ ١٬٩١٣ ٧٨٤ ١٥٬٤٢٥ ٢٬٧٠٨ ٥٬٥٢٨ صافي نتائج االكتتاب
        /(مصرفات) أخرىغيل تشإيرادات 

 ديونإنخفاض قيمة مخصص 
 مشكوك في تحصيلها 

   
   )٩٣١( 

 )١٧٬١٨٣(        مصروفات عمومية وادارية 
 ٦٢٤        إيرادات عمولة على ودائع

 ٧٠٠        أرباح غير محققة من إستثمارات
 ١١٨        أرباح محققة من إستثمارات

 ٩٥٥        أيرادات أخرى
 ١٧٬٥٠٢        مجموع دخل الفترة

 )١٬٧٩٧(       مجموع الدخل العائد الى حملة الوثائق 
 ١٥٬٧٠٥       للمساهمين  العائدصافي دخل الفترة 

         



 

 
 ــ ١٩ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٨ مارس ٣١في كما 

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

 ـ المعلومات القطاعية (تتمة)١٢
 

 م٢٠١٨مارس  ٣١كما في 
 الهندسي السيارات الممتلكات البحري  (غير مراجعة)

الحوادث 
 وااللتزامات

الضمان 
 الممتد

التأمين  
 المجموع على الحياة

         الموجودات
عيدي التأمين من االقساط حصة م

 غير المكتسبة 
١٥٩٬٦٩٧ ١٣٬٥٧٠ ٢٣٬٧١١ ١٨٬٣٠٠ ٢٣٬١٢٨ ١٣٬٨٢٤ ٥٢٬٠١٥ ١٥٬١٤٩ 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 القائمة 

١٢٨٬٦٥٠ ٢٬٣١٦ - ١٠٤٬٢٦٣ ١١٬١٦٦ ٥٬٧٨٩ ٣٬٠٢٨ ٢٬٠٨٨ 

حصة معيدي التأمين من مطالبات 
 ٨١٬٣٣٨ ٦٬٩٦١ - ١٩٬٠٣٣ ١١٬٢٦١ ٣٬٨٠٨ ٣٤٬٢٦٦ ٦٬٠٠٩ متكبدة غير مبلغ عنها 

 ٣٨٬٣٠١ ١٬٨١١ ١٠٬٧٨٥ ٢٬٢٥٤ ٢٬٨٣٨ ١٥٬٠٢١ ٥٬١٨٠ ٤١٢ تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 ٦٩٤٬٣٨٠        موجودات غير مخصصة

      اتموجوالمجموع 
   ١٬١٠٢٬٣٦٦ 

         مطلوبات ال
 ٣٢٨٬٤١٠ ١٦٬٠١٢ ٢٣٬٧١١ ٢٣٬٥٣٤ ١٦٤٬٧٣٤٢٤٬٥٧١ ٥٥٬٤٦٥ ٢٠٬٣٨٣ اقساط تأمين غير مكتسبة 

 ٤١٬٣٥٨ ٥٬٥٥٩ ١٢٬٩٨٩ ٣٬٥٠١ ٥٬١٥٨ ٢٬٤١٨ ١١٬٠٣٩ ٦٩٤ تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 
 ١٧٩٬٤٩٩ ٢٬٥٦٧ - ١٠٥٬٠٨٦ ١١٬٤٦٠ ٥٤٬٢٤٥ ٣٬٣٨٥ ٢٬٧٥٦ مطالبات قائمة 

 ١٢٠٬٨٣٤ ٩٬٦٨٠ - ٢١٬٠٢٠ ١٢٬٠٤٠ ٣٤٬٦٨٨ ٣٥٬٨٣٢ ٧٬٥٧٤ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 ٣٬٣٢٩ - - - ٢٩٢ ٩٩٩ ١٬٤٢٢ ٦١٦ عجز أقساط التأمين تياطياح

مخاطر غير منتهية  إحتياطي
 إضافية

 
- 

 
- 

 
- 

 
٣٬٠٢٧ - - - ٣٬٠٢٧ 

 ٢٬١٢٧ ١١٤ - ٧٦٢ ١٧٨ ٦١٨ ٣٧٧ ٧٨ إحتياطيات فنية أخرى
 ١٨٣٬٠٤٦        مخصصة غيرمطلوبات 

 ٨٦١٬٦٣٠       مطلوبات  ال مجموع
 
  

 م٢٠١٧مارس  ٣١كما في 
 الهندسي السيارات الممتلكات البحري  (غير مراجعة)

الحوادث 
 وااللتزامات

الضمان 
 الممتد

التأمين  
 المجموع على الحياة

         الموجودات
حصة معيدي التأمين من االقساط 

 غير المكتسبة 
١٠٩٬٥٨٥ ١٢٬٦٣٤ ٢٤٬٠٠١ ١٢٬٥٠٧ ١٨٬٤٥٥ ١٠٬٢٤٠ ٢٥٬٢٧٣ ٦٬٤٧٥ 

مطالبات حصة معيدي التأمين من ال
 القائمة 

٣٣٬٨٥٤ ٢٬٠٨٠ ١١٠ ٢٬٤٠٨ ١٥٬٨١١ ٦٬٠٧٥ ٤٬٣٥٣ ٣٬٠١٧ 

حصة معيدي التأمين من مطالبات 
 ٨٧٬١٥٢ ٦٬٩٦١ - ١٩٬٠٣٣ ١٦٬٩٢٤ ٣٬٩٦٠ ٣٤٬٢٦٦ ٦٬٠٠٨ متكبدة غير مبلغ عنها 

 ٢٨٬٠٤٧ ١٬٨٤٣ ١١٬٠٩٩ ١٬٢٢٩ ١٬٣٦٤ ٨٬٥٠١ ٢٬٩٧٣ ١٬٠٣٨ تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 ٥٣٩٬٥٩٥        ت غير مخصصةموجودا

     موجودات المجموع 
   ٧٩٨٬٢٣٣ 

         مطلوبات ال
 ٢١١٬٢٩٤ ١٤٬٤٣٢ ٢٤٬٠٠١ ١٥٬٠١٠ ٢١٬٤٩٧ ٩٩٬٩٣٩ ٢٨٬٠٦٠ ٨٬٣٥٥ اقساط تأمين غير مكتسبة 

 ٣١٬٢٠٤ ٣٬٤٤٧ ١٣٬٢٨٠ ٢٬١٨٥ ٢٬٣٤٥ ١٬٧٨٨ ٦٬١٣٩ ٢٬٠٢٠ تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 
 ٨٠٬٢٩٩ ٢٬٣٥٥ ١١٠ ٣٬٦٣٩ ١٦٬١٦٠ ٤٩٬٢١٣ ٤٬٨٩٩ ٣٬٩٢٣  مطالبات قائمة

 ١٢٨٬٨٩٤ ٩٬٦٨١ - ٢١٬٠٢٠ ١٨٬٠٨١ ٣٦٬٧٠٥ ٣٥٬٨٣٢ ٧٬٥٧٥ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 ٣٬٥٩٧ - - - - ١٬١٤٦ ٢٬٤٥١ - إحتياطيات فنية أخرى

 ١١٧٬٥٨٦        مخصصة غيرمطلوبات 
 ٥٧٢٬٨٧٤       مطلوبات  ال مجموع

 
 
 



 

 
 ــ ٢٠ــ 

  تأمينة الوطنية للالشرك
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 

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

 ذات العالقة اتالجه معامالت  ـ١٣
 معامالت مع جهات ذات عالقة  ١-١٣

دارة الشركة والمنشآت التي تخضع إوكبار موظفي  وإعضاء مجلس اإلدارةعالقة المساهمين الرئيسيين تمثل الجهات ذات ال

 .للسيطرة والمتأثرة جوهريا من هذه الجهات

ماثلة مع م اجراء المعامالت وفقاً لشروط موقد ت .العادية بتنفيذ المعامالت مع جهات ذات عالقة أعمالهاتقوم الشركة خالل دورة 

 .ت على اساس تجاري وبموافقة مجلس االدارةالمعامال

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

 تطبيعة المعامال الجهة ذات العالقة

لفترة الثالثة اشهر 
  ٣١المنتهية في 

 م٢٠١٨ مارس

لفترة الثالثة اشهر 

  ٣١المنتهية في 

 م٢٠١٧ مارس
 (غير مراجعة) ير مراجعة)(غ  

    

 ٩٩٢ ١٬٣١١ اتعاب ومصروفات ذات عالقة  اعضاء مجلس االدارة 

 ٢٬٢٩٠ ٢٬٤١٠ مكافآت ومصروفات ذات عالقة كبار موظفي االدارة

    

 ٣٣٬٤٦٩ ٣١٬٣٢٦ مكتتبة تأميناقساط  مساهمون وجهات ذات عالقة (ملكية عامة)

 ٦٬١٠٤ ٦٬٧٤٤ مطالبات مسددة 

 ٢٬٤١٧ ١٬٥٧٤ اختيارية (صافي) تأميناقساط  

 ١٬٠٢٤ ١٬٣٤٢ مصروفات متكبدة   

عن ودائعدخل عمولة    ٦٢٤ ٨٢١ 
 

 أرصدة الجهات ذات العالقة  ٢-١٣

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ م٢٠١٨ مارس ٣١ 
 (مراجعة) (غير مراجعة)   الجهات ذات العالقةمع رصدة أ

   
 ٤٬٥٨٠ ١٥٬٦١٤ مدينة  تأمينأقساط 
 ٢٦٩٬٥٣٢ ٢٨٦٬٢٨٧ ما في حكمه مع مساهمالنقد و

 - )١٢٠( ةمسنداختيارية  تأمينمن مساهم مقابل أقساط  الى/ مبالغ مستحقة
 ٣٦٣ ١٣٤ سلف مستحقة من موظفي االدارة العليا

 ٢٬٢١٤ ٢٬٩٤٠ من مساهمين غير سعوديين دخل مستحقة القبضضريبة 
 ٢٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠ وديعة نظامية لدى مساهم 

روفات مستحقة لجهة ذات عالقة مبالغ مص  )١٩٣(  )٧٥(  
 ٣٬٧٧٥ - مبلغ مدفوع مقدماً لجهة ذات عالقة 

 ٤٨٧ ٥٥١ عمولة مستحقة من وديعة نظامية
ً أيجار مدفوع مقدم  - ١٬٨٨٠ عالقة لجهة ذات ا

 - ١٬٢٩٠ ومصاريف مستحقة  أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 
 
 
 
 



 

 
 ــ ٢١ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل
 سعودية)(شركة مساهمة 

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 

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

 وضريبة الدخل  الزكاة  ـ١٤
 

 مكونات الوعاء الزكوي ١-١٤

الدخل ضريبة الزكاة و نظاملى تعديل بموجب إيين والتي تخضع لمساهمين السعودالمكونات الهامة للوعاء الزكوي للشركة العائدة ل
تم حساب الوعاء الزكوي استناداً إلى فهم  .هي حقوق المساهمين في بداية الفترة وصافي الدخل المعدل وبعض البنود االخرى

العربية السعودية إلى تفسيرات  م الزكاة في المملكةاخضع نظي .م الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعوديةانظلالشركة 
قد تختلف عن االقرارات المقدمة من  ("الهيئة") لزكاة والدخلل الهيئة العامةمختلفة وأن الربوط الزكوية التي سيتم إصدارها من قبل 

 .قبل الشركة
 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل ٢-١٤
 م٢٠١٨مارس  ٣١ 

 (غير مراجعة)
 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١

 )(مراجعة
 ٤٬٤٤٤ ٧٬٢٠٥ اإلفتتاحي الرصيد

 ٤٬٧٠٠ ١٬٢٧٣ زكاة مخصص
 ٢٬٢١٤ ٧٢٦ مخصص ضريبة دخل

 )٣٬٨٠٥( - مبالغ مدفوعة 
 )١٦٢( - إنخفاض في ضريبة قابلة لالسترداد
 )١٨٦( - تسوية زكاة مدفوعة قيد اإلعتراض

 ٧٬٢٠٥ ٩٬٢٠٤ الرصيد النهائي
 

يتم  .أيهما أعلى - ينأو صافي الدخل المعدل العائد للمساهمين السعودي من الوعاء الزكوي التقريبي %٢٫٥تحسب الزكاة بنسبة 
من صافي الدخل المعدل العائد للمساهمين غير السعوديين في الشركة ناقصاً حصة  %٢٠تكوين مخصص ضريبة الدخل بنسبة 

م إسترداد ضريبة ت .ضريبة الدخل نظاملالمساهمين غير السعوديين من الخسائر المرحلة من السنة السابقة والتي يتم حسابها وفقاً 
 ن المساهمين غير السعوديين.الدخل المدفوعة م

 
  نسبة المساهمين الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل كما يلي:

 م٢٠١٨ مارس ٣١ 
 (غير مراجعة)

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١
 )(مراجعة

 ٧٤٬٤٤ ٧٤٬٤٤ الزكاة
 ٢٥٬٥٦ ٢٥٬٥٦ ضريبة الدخل

 
 وضع الربوط  

  .م٢٠١٧من بداية التأسيس وحتى سنة  ("الهيئة") لزكاة والدخلل الهيئة العامةإلى  الضريبية ة اقرارتهاقدمت الشرك

 م.٢٠١٢ديسمبر  ٣١ في المنتهية الزكوي والضريبي حتى السنوات وضعهاأنهت الشركة 

 .ة لدى الهيئةحالياً قيد المراجع  م٢٠١٧لى إم ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتهية في  اإلقرارات الضريبة للسنوات 
 

 س المال أر ـ ١٥

لایر سعودى  ١٠قيمة السهم  - مليون سهم عادي ٢٠ إلىمليون لایر سعودى مقسم  ٢٠٠  س مال الشركة  المرخص  والمدفوعأيبلغ ر
 .).لایر سعودى ١٠ قيمة السهم - مليون سهم عادي ٢٠ إلىمليون لایر سعودى مقسم  ٢٠٠م : ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(
 

 في القائمةالعادية م على المتوسط المرجح لعدد األسهة فترللالمخصص للمساهمين  بقسمة صافي الدخل األساسية همية الستم إحتساب ربح
 تاريخ المركز المالي. التنطبق ربحية السهم المخفضة على الشركة.

 
 



 

 
 ــ ٢٢ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة) وجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الم
  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 

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

 أقساط إعادة التأمين المسندة  ـ١٦
لفترة الثالثة اشهر   

  ٣١المنتهية في 
 م٢٠١٨ مارس

لفترة الثالثة اشهر 
  ٣١المنتهية في 

 م٢٠١٧ مارس
 (غير مراجعة) (غير مراجعة)  

    

 ٦٬٣٥٧ ٦٬٥١٧  ينمحليمعيدي تأمين 

(يشمل عمليات خالل وسطاء  ينعالميمعيدي تأمين 

 تأمين محليين)

  
١١٧٬٣٩٤ 

 

١٢٠٬٨٦١ 

  ١٢٧٬٢١٨ ١٢٣٬٩١١ 

 

 الخسارة الناتجة عن أقساط التأمين دولياً من خالل وسطاء محليين.الزيادة في  تم إيداع

 
  ـ االحتياطي النظامي١٧

ً لنظام التأمي بعد تسوية الخسائر المتراكمة من دخل الن صافي م %٢٠ن في المملكة العربية السعودية يتعين على الشركة تحويل وفقا

 .يتم تحويل المبلغ في نهاية السنة، المدفوع لمن راس الما %١٠٠النظامي حتى يساوي االحتياطي  صافي الدخل الى اإلحتياطي

 

 س المال أرإدارة  ـ ١٨
 وزيادة قيمة المساهمين.النشاط دعم أهداف للى نسب رأس المال السليمة للحفاظ ع األهداف تحديدتقوم الشركة ب

 
أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس  تحديدمن خالل  المالمتطلبات رأس  بإدارة الشركة تقوم

أنشطة الشركة. المتعلقة بمخاطر الء التغيرات في ظروف السوق وضو منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في

 سهم.أتوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار التعديل مبلغ بلشركة ا يمكن أن تقوممن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ، 
 

 .خارجيا خالل الفترة مال المفروضةرأس الأوفت بمتطلبات اإللتزام المتعلقة ب قدأن الشركة في رأي مجلس اإلدارة، 

 

  معلومات إضافية ـ ١٩
ولية كما هو مطلوب بموجب الالئحة التنفيذية، فيما يلي قائمة المركز المالي األولية، وقائمة الدخل األولية، وقائمة التدفقات النقدية األ

 المستقلة والخاصة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين: 

 

 

 

 

 



 

 
 ــ ٢٣ــ 

  تأمينة للالشركة الوطني
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 

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

  معلومات إضافية (تتمة)  ـ١٩
 معلومات مالية أولية موجزة

  سعوديألف لایر قائمة المركز المالي األولية  )أ
 (مراجعة) م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ (غير مراجعة) م٢٠١٨مارس  ٣١ 

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       موجودات  ال
 ٢٦٩٬٥٥٩ ٤٣٬٦٥٢ ٢٢٥٬٩٠٧ ٢٨٦٬٣٣١ ٤١٬٦٨٤ ٢٤٤٬٦٤٧ وما في حكمه نقد

 ١١٢٬٥١٨ - ١١٢٬٥١٨ ٢٤٧٬١٣٠ - ٢٤٧٬١٣٠  أقساط تأمين مدينة
 ٢٬٨٩٢ - ٢٬٨٩٢ ٧٢١ - ٧٢١  مبالغ مستحقة من معيدي التأمين

 ١٠٩٬٥٨٥ - ١٠٩٬٥٨٥ ١٥٩٬٦٩٧ - ١٥٩٬٦٩٧ حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة 
 ٣٣٬٨٥٤ - ٣٣٬٨٥٤ ١٢٨٬٦٥٠ - ١٢٨٬٦٥٠ حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 

متكبدة غير مبلغ ن من مطالبات حصة معيدي التأمي
 ٨٧٬١٥٢ - ٨٧٬١٥٢ ٨١٬٣٣٨ - ٨١٬٣٣٨ عنها 

 ٢٨٬٠٤٧ - ٢٨٬٠٤٧ ٣٨٬٣٠١ - ٣٨٬٣٠١ تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 ١٠٥٬١٥٤ ١٠٥٬١٥٤ - ١٠٥٬١٧٩ ١٠٥٬١٧٩ - ستثماراتإ
 ٢٧٬١٣٨ ١٧٬٤٤٩ ٩٬٦٨٩ ٢٨٬٨١١ ١٦٬٠٩٣ ١٢٬٧١٨ صروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرىم
 ٤٥٬٤٩٠ ٤٥٬٤٩٠ - ٦٣٬٦٤٦ ٦٣٬٦٤٦ - التأمينبالغ مستحقة من عمليات م

 ١٬٨٤٧ ١٬٨٤٧ - ٥٬٦٥٦ ٥٬٦٥٦ - ممتلكات ومعدات 
 ٢٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠ - ٢٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠ - وديعة نظامية 

 ٤٨٧ ٤٨٧ - ٥٥٢ ٥٥٢ - وديعة نظامية مستحقة من إيرادات
 ٨٤٣٬٧٢٣ ٢٣٤٬٠٧٩ ٦٠٩٬٦٤٤ ١٬١٦٦٬٠١٢ ٢٥٢٬٨١٠ ٩١٣٬٢٠٢ العمليات مجموع موجودات

 )٤٥٬٤٩٠( )٤٥٬٤٩٠( - )٦٣٬٦٤٦( )٦٣٬٦٤٦( - عمليات متبادلة إستبعادناقصاً: 
 ٧٩٨٬٢٣٣ ١٨٨٬٥٨٩ ٦٠٩٬٦٤٤ ١٬١٠٢٬٣٦٦ ١٨٩٬١٦٤ ٩١٣٬٢٠٢ لمركز الماليقائمة اموجودات وفقاً لمجموع ال

       
       المطلوبات

 ١٢٬٩١٠ - ١٢٬٩١٠ ١٤٬٣٢٥ - ١٤٬٣٢٥ مستحقة لحملة وثائق التأمينطالبات م
 ٣٩٬٣٨٢ ١٬٠٢٨ ٣٨٬٣٥٤ ٤٢٬٨٨٩ ٢٬٣١٨ ٤٠٬٥٧١ أخرىومطلوبات  الدفع مصروفات مستحقة

 ٤٥٬٤٩٠ - ٤٥٬٤٩٠ ٦٣٬٦٤٦ - ٦٣٬٦٤٦ مبالغ مستحقة الى عمليات المساهمين
مبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء 

 ٤٥٬٣٧٧ - ٤٥٬٣٧٧ ١٠٦٬٢٧٤ - ١٠٦٬٢٧٤ أطراف ثالثة ومدراء
 ٢١١٬٢٩٤ - ٢١١٬٢٩٤ ٣٢٨٬٤١٠ - ٣٢٨٬٤١٠ اقساط تأمين غير مكتسبة 

 ٣١٬٢٠٤ - ٣١٬٢٠٤ ٤١٬٣٥٨ - ٤١٬٣٥٨ تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 
 ٨٠٬٢٩٩ - ٨٠٬٢٩٩ ١٧٩٬٤٩٩ - ١٧٩٬٤٩٩ مطالبات قائمة 

 ١٢٨٬٨٩٤ - ١٢٨٬٨٩٤ ١٢٠٬٨٣٤ - ١٢٠٬٨٣٤ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 - - - ٣٬٣٢٩ - ٣٬٣٢٩ عجز أقساط التأمين احتياطي

 - - - ٣٬٠٢٧ - ٣٬٠٢٧ ة إضافيةمنتهيإحتياطي مخاطر غير 
 ٣٬٥٩٧ - ٣٬٥٩٧ ٢٬١٢٧ - ٢٬١٢٧ إحتياطيات فنية أخرى
 ١٢٬٢٢٥ - ١٢٬٢٢٥ ٩٬٨٠٢ - ٩٬٨٠٢ الدفع توزيع فائض مستحق

 ٧٬٢٠٥ ٧٬٢٠٥ - ٩٬٢٠٤ ٩٬٢٠٤ -  الدفع زكاة وضريبة دخل مستحقة
 ٤٨٧ ٤٨٧ - ٥٥٢ ٥٥٢ - وديعة نظامية مستحقة من إيرادات
 ٦١٨٬٣٦٤ ٨٬٧٢٠ ٦٠٩٬٦٤٤ ٩٢٥٬٢٧٦ ١٢٬٠٧٤ ٩١٣٬٢٠٢ عمليات ال لوباتمطمجموع 
 )٤٥٬٤٩٠( - )٤٥٬٤٩٠( )٦٣٬٦٤٦( - )٦٣٬٦٤٦( عمليات متبادلة إستبعادناقصاً: 

 ٥٧٢٬٨٧٤ ٨٬٧٢٠ ٥٦٤٬١٥٤ ٨٦١٬٦٣٠ ١٢٬٠٧٤ ٨٤٩٬٥٥٦ لمركز الماليقائمة اوبات وفقاً لمطلمجموع ال
       

       حقوق المساهمين 
 ٢٠٠٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠ - س المالأر

 ٦٬٠١٢ ٦٬٠١٢ - ٦٬٠١٢ ٦٬٠١٢ - إحتياطي نظامي
 ١٩٬٣٤٧ ١٩٬٣٤٧ - ٣٤٬٧٢٤ ٣٤٬٧٢٤ - أرباح مبقاة

 ٢٢٥٬٣٥٩ ٢٢٥٬٣٥٩ - ٢٤٠٬٧٣٦ ٢٤٠٬٧٣٦ - حقوق المساهمين مجموع
 ٧٩٨٬٢٣٣ ٢٣٤٬٠٧٩ ٥٦٤٬١٥٤ ١٬١٠٢٬٣٦٦ ٢٥٢٬٨١٠ ٨٤٩٬٥٥٦ المطلوبات وحقوق المساهمين مجموع

 
 



 

 
 ــ ٢٤ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 

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

 (تتمة) معلومات إضافية  ـ١٩
 األولية  قائمة الدخل  )ب

مارس  ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  
 (غير مراجعة) م٢٠١٨

 م٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 (مراجعة)

عمليات  
 التأمين

عمليات 
المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

        االيرادات
 ٢٦٦٬٣٤٧ - ٢٦٦٬٣٤٧ ٢٦٨٬١١١ - ٢٦٨٬١١١ اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

 )١٢٧٬٢١٨( - )١٢٧٬٢١٨( )١٢٣٬٩١١( - )١٢٣٬٩١١( ةسندط إعادة التأمين المأقسا
 )١٬٧١٤( - )١٬٧١٤( )١٬٨٣٦( - )١٬٨٣٦( مصروفات فائض الخسارة

 ١٣٧٬٤١٥ - ١٣٧٬٤١٥ ١٤٢٬٣٦٤ - ١٤٢٬٣٦٤ صافي اقساط التأمين المكتتبة
 )٦٥٬٦٧٥( - )٦٥٬٦٧٥( )٦٧٬٠٠٤( - )٦٧٬٠٠٤( ، صافيفي اقساط التامين غير المكتسبة اتالتغير

 ٧١٬٧٤٠ - ٧١٬٧٤٠ ٧٥٬٣٦٠ - ٧٥٬٣٦٠ صافي اقساط التأمين المكتسبة
       

 ٢٣٬٦٩١ - ٢٣٬٦٩١ ٢٠٬٨٣٣ - ٢٠٬٨٣٣ عمولة من اعادة التأمين 
 ١٥٥ - ١٥٥ ١٤٤ - ١٤٤  خرىاإكتتاب ايرادات 

 ٩٥٬٥٨٦ - ٩٥٬٥٨٦ ٩٦٬٣٣٧ - ٩٦٬٣٣٧ مجموع االيرادات
       

        إكتتاب عمليات التأمين مصروفاتوتكاليف 
ومصروفات تعديل  اجمالي المطالبات المدفوعة

 ٦١٬١٦٠ - ٦١٬١٦٠ ٦٤٬٧٣٣ - ٦٤٬٧٣٣ الخسارة
 )٢٠٬٣٩٩( - )٢٠٬٣٩٩( )٢٢٬٩٣٢( - )٢٢٬٩٣٢( حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 ٤٠٬٧٦١ - ٤٠٬٧٦١ ٤١٬٨٠١ - ٤١٬٨٠١ صافي المطالبات المدفوعة
 )٧٨٣( - )٧٨٣( ٤٬٤٠٤ - ٤٬٤٠٤ صافي - ةقائمال التغيرات في المطالبات

مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغ  التغيرات في
 ١٬٩٧٥ - ١٬٩٧٥ )٢٬٢٤٤( - )٢٬٢٤٤( صافي -عنها 

 ٤١٬٩٥٣ - ٤١٬٩٥٣ ٤٣٬٩٦١ - ٤٣٬٩٦١ ت متكبدة صافي مطالبا
 ١٬١١٩ - ١٬١١٩ )٣٬٥٩٧( - )٣٬٥٩٧( إحتياطي معيدي التأمين/ مخصص  عكس

 - - - ٣٬٣٢٩ - ٣٬٣٢٩ إحتياطيات عجز األقساط
 - - - ٣٬٠٢٧ - ٣٬٠٢٧ ة إضافيةمنتهيأخطار غير  إحتياطي

 - - - ٢٬١٢٧ - ٢٬١٢٧ إحتياطيات فنية أخرى
 ١٩٬٢٩٥ - ١٩٬٢٩٥ ١٧٬٨٢٦ - ١٧٬٨٢٦ ناء وثائق تأمينتكاليف أقت

 ٦٢٬٣٦٧ - ٦٢٬٣٦٧ ٦٦٬٦٧٣ - ٦٦٬٦٧٣ اإلكتتاب مجموع تكاليف ومصروفات
 ٣٣٬٢١٩ - ٣٣٬٢١٩ ٢٩٬٦٦٤ - ٢٩٬٦٦٤ دخل إكتتاب صافي 

       إيرادات تشغيل أخرى / (مصروفات)
ديون مشكوك  ) إنخفاض قيمةمخصص( /عكس

 )٩٣١( - )٩٣١( ٣٬١٨٩ - ٣٬١٨٩ في تحصيلها
 )١٧٬١٨٣( )١٬٥٣٣( )١٥٬٦٥٠( )٢١٬٧٨٠( )١٬٧٧٤( )٢٠٬٠٠٦( مصروفات عموميه وإدارية

 ٦٢٤ ٢٤٥ ٣٧٩ ٨٢١ ١١٥ ٧٠٦ إيراد عمولة على ودائع
 ٧٠٠ ٧٠٠ - ٢٥ ٢٥ - أرباح غير محققة من إستثمارات

 ١١٨ ١١٨ - - - - محققة من إستثماراتأرباح 
 ٩٥٥ - ٩٥٥ ٦٬٧٦٣ - ٦٬٧٦٣ إيرادات أخرى

 )١٥٬٧١٧( )٤٧٠( )١٥٬٢٤٧( )١٠٬٩٨٢( )١٬٦٣٤( )٩٬٣٤٨( مجموع مصروفات تشغيل أخرى
 ١٧٬٩٧٢ - ١٧٬٩٧٢ ٢٠٬٣١٦ - ٢٠٬٣١٦ صافي الفائض في عمليات التأمين

 - ١٦٬١٧٥ )١٦٬١٧٥( - ١٨٬٢٨٤ )١٨٬٢٨٤( يضاح هـ) اإللمساهمين (أ فائض عمليات

 ١٧٬٥٠٢ ١٥٬٧٠٥ ١٬٧٩٧ ١٨٬٦٨٢ ١٦٬٦٥٠ ٢٬٠٣٢ مجموع الدخل العائد 

 - ٠٫٧٩ - - ٠٫٨٣ -  )للسهم الواحد بحية السهم (باللایر السعودير
 



 

 
 ــ ٢٥ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 

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

 (تتمة) ةمعلومات إضافي  ـ١٩
 األولية  قائمة الدخل الشامل )ج

 

 ألف لایر سعودي 

- م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  
 (غيرمراجعة)

- م٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 )(مراجعة

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 لتأمينا

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 ١٥٬٧٠٥ ١٥٬٧٠٥ - ١٦٬٦٥٠ ١٦٬٦٥٠ - للفترة دخل مجموع

 - - - - - - دخل شامل آخر

للفترة الشامل مجموع الدخل  - ١٥٬٧٠٥ ١٥٬٧٠٥ - ١٦٬٦٥٠ ١٦٬٦٥٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ــ ٢٦ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة) المالية األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم
  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 

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

 (تتمة) معلومات ملحقة  ـ١٩
 األولية  قائمة التدفقات النقدية )د

مارس  ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  
 مراجعة)غير ( م٢٠١٨

مارس  ٣١هية في لفترة الثالثة اشهر المنت
 (غير مراجعة) م٢٠١٧

 
 

 عمليات
 التأمين 

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ١٥٬٧٠٥ ١٥٬٧٠٥ - ١٦٬٦٥٠ ١٦٬٦٥٠ - للمساهمين العائدصافي دخل الفترة 

       :دية نقالغير للبنود  تعديالت
  الدخل العائد الى عمليات التأمين

٢٬٠٣٢ 
 
- 

 
٢٬٠٣٢ 

 
١٬٧٩٧ 

 
- 

 
١٬٧٩٧ 

 ٣٨٤ ٣٨٤ - ٤٧٩ ٤٧٩ - ممتلكات ومعدات استهالك
 - )١٦٬١٧٥( ١٦٬١٧٥ - )١٨٬٢٨٤( ١٨٬٢٨٤ حصةالمساهمين من فائض عمليات التأمين

ذمم اعادة تأمين مشكوك  إنخفاض قيمة مخصصعكس 
 في تحصيلها

 
)١٬٠٠٧( 

 
- 

 
)١٬٠٠٧( 

 
)٦٨٦( 

 
- 

 
)٦٨٦( 

 )٧٠٠( )٧٠٠( - )٢٥( )٢٥( - أرباح غير محققة من إستثمارات
 )١١٨( )١١٨( - - - - محققة من إستثماراتأرباح 

ذمم اعادة تأمين مشكوك في  )مخصص(عكس / 
 تحصيلها

 
)٢٬١٨٢( 

 
- 

 
)٢٬١٨٢( 

 
١٬٦١٨ 

 
- 

 
١٬٦١٨ 

 ١٨٬٠٠٠ )٩٠٤( ١٨٬٩٠٤ ١٥٬٩٤٧ )١٬١٨٠( ١٧٬١٢٧  
       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 )١٤١٬٢٦٧( -)١٤١٬٢٦٧( )١٣٣٬٦٠٥( - )١٣٣٬٦٠٥(  اقساط تامين مدينة
 )٤٨٬٠٨٢( - )٤٨٬٠٨٢( )٥٠٬١١٢( - )٥٠٬١١٢( حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة 

 )١٠٩( - )١٠٩( )٩٤٬٧٩٦( - )٩٤٬٧٩٦( حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 
متكبدة غير مبلغ حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 عنها 
 

٥٬٨١٤ 
 
- 

 
٥٬٨١٤ 

 
)٢١٩( 

 
- 

 
)٢١٩( 

 )٨٬١٤٠( - )٨٬١٤٠( )١٠٬٢٥٤( - )١٠٬٢٥٤( تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 ١٢٬٨٨٣ - ١٢٬٨٨٣ ٤٬٣٥٣ - ٤٬٣٥٣ مينأمبالغ مستحقة من معيدي الت

 )٢٬٧٩٥( )١٬٢١٥( )١٬٥٨٠( )٩٤٧( ٢٬٠٨٢ )٣٬٠٢٩( دفوعة مقدما وموجودات اخرىمصروفات م
 )١٬١٠٨( ٨٣٣ )١٬٩٤١( ١٬٤١٥ - ١٬٤١٥ مبالغ مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين

 ) ١٨٨( - )١٨٨( ٣٬٥٠٧ ١٬٢٩٠ ٢٬٢١٧ ومطلوبات اخرى اتمستحق
مبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء 

 أطراف ثالثة ومدراء
 

٦٠٬٨٩٧ 
 
- 

 
٦٠٬٨٩٧ 

 
٧٥٬٢٤٠ -  

٧٥٬٢٤٠ 
 ١١٣٬٧٥٧ - ١١٣٬٧٥٧ ١١٧٬١١٦ - ١١٧٬١١٦ اقساط تأمين غير مكتسبة 

 ٧٬٩٨١ - ٧٬٩٨١ ١٠٬١٥٤ - ١٠٬١٥٤ تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 
 )٦٧٦( - )٦٧٦( ٩٩٬٢٠٠ - ٩٩٬٢٠٠ مطالبات قائمة 

 ٢٬١٩٦ - ٢٬١٩٦ )٨٬٠٦٠( - )٨٬٠٦٠( مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 - - - ٣٬٣٢٩ - ٣٬٣٢٩ عجز أقساط التأمين احتياطي

 - - - ٣٬٠٢٧ - ٣٬٠٢٧ ة إضافيةمنتهيإحتياطي مخاطرغير 
 - )٣٬٦٨٢( ٣٬٦٨٢ - ١٢٨ )١٢٨( مستحق لعمليات المساهمين

 ١٬١٢٠ - ١٬١٢٠ )١٬٤٧٠( - )١٬٤٧٠( إحتياطيات فنية أخرى
 ٢٨٬٥٩٣ )٤٬٩٦٨( ٣٣٬٥٦١ ٢٥٬٥١٥ ٢٬٣٢٠ ٢٣٬١٩٥ 

 - - - )٤٬٤٥٥( - )٤٬٤٥٥( فائض مدفوع لحملة وثائق التأمين
 )٣٬١٠٩( )٣٬١٠٩( - - - - زكاة وضريبة دخل مدفوعة ناقصأ اإلستردادات

 ٢٥٬٤٨٤ )٨٬٠٧٧( ٣٣٬٥٦١ ٢١٬٠٦٠ ٢٬٣٢٠ ١٨٬٧٤٠ االنشطة التشغيلية (المستخدم في)/صافي النقد الناتج من
       االنشطة االستثمارية من  التدفقات النقدية

 )١٤٦( )١٤٦( - )٤٬٢٨٨( )٤٬٢٨٨( - ممتلكات ومعداتإضافات الى 
 ١١٨ ١١٨ - - - - إستتثمار مستلم دخل

 )٢٨( )٢٨( - )٤٬٢٨٨( )٤٬٢٨٨( - االنشطة االستثمارية يالمستخدم فصافي النقد 
 ٢٥٬٤٥٦ )٨٬١٠٥( ٣٣٬٥٦١ ١٦٬٧٧٢ )١٬٩٦٨( ١٨٬٧٤٠ صافي التغير في النقدية وما في حكمها

 ١٩٥٬٦٥٧ ٥١٬٥٣٧ ١٤٤٬١٢٠ ٢٦٩٬٥٥٩ ٤٣٬٦٥٢ ٢٢٥٬٩٠٧ النقدية ومافي حكمها في بداية الفترة
 ٢٢١٬١١٣ ٤٣٬٤٣٢ ١٧٧٬٦٨١ ٢٨٦٬٣٣١ ٤١٬٦٨٤ ٢٤٤٬٦٤٧ النقدية ومافي حكمها في نهاية الفترة

       ة:معامالت غير نقديجدول ملحق ل
ل  ريبة دخ بضض تحقة الق اهم مس ن مس م م ب ت ين اجان

ل  ديلها مقاب روفاتتع ودات  مص دما وموج ة مق مدفوع
 أخرى

 
 
- 

 
 

٢٬٩٤٠ 

 
 

٢٬٩٤٠ 

 
 
- ١٬٧٤٧ ١٬٧٤٧ 

 
 



 

 
 ــ ٢٧ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل
 (شركة مساهمة سعودية)

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 

 ذلك) خالفما لم يذكر  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية
 

 (تتمة) إضافيةمعلومات   ـ١٩
 

 كما يلي: تأمينيتم توزيع الفائض الناتج عن عمليات الالالئحة التنفيذية للتأمين والنظام األساسي للشركة وفقاً لمتطلبات هـ) 

 %٩٠ محول إلى عمليات المساهمين

 %١٠           تأمينمحول إلى الذمم الدائنة لحملة وثائق ال

 ١٠٠%

 
 .، يتم توزيع العجز  بالكامل وتحويله الى عمليات المساهمين تأمينفي حالة العجز الناتج عن عمليات ال

 
 أرقام المقارنة  ـ٢٠

بشكل  تتوافق تمتأدناه  الملخصةرة الحالية. هذه التغييرات تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإعادة تجميعها لتتوافق مع عرض الفت

 مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي: يأساس
 
، األولية الموجزةالمركز المالي  قائمةتم عرض في السابق ،  األولية الموجزة المالية قوائملهذه ال ٢في إيضاح  توضيحهكما تمت • 

المركز  قائمة م دمجها معًا لعرضعمليات التأمين وعمليات المساهمين ، والتي تلكل من الدخل ، والتدفقات النقدية بشكل منفصل  قائمةو

 التدفقات النقدية. وقائمةالدخل  قائمةللشركة،  ةالموجز األوليةالمالي 
يتم المركز المالي  قائمة والتي سبق عرضها بشكل منفصل في المساهمين وعمليات التأمينعمليات " الىالمبالغ "المستحقة من / • 

 ).١٩ حيضاإ( .إستبعادها
يتم  لمنفص لبشک وعرضها نلتأميا تعملياو نميهلمسااعمليات  نبي ٩٠/١٠ بنسبة التي يتم توزيعها نلتأميا تعمليا ضفائحصة • 

 ).١٩ حيضاإ( لخدلا قائمة في روفکمصعرضها 

 
 األولية الموجزة الموافقة على القوائم المالية  ـ٢١

 .م٢٠١٨ ايوم ٢ وافق مجلس اإلدارة على هذه القوائم المالية االولية الموجزة بتاريخ

 
 
 
 

 
 
 
 


