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  ينالحسابات المستقل يجعامرتقرير فحص 
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 الموجزة األولية الشاملقائمة الدخل 
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 ــ 8ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 8201 يونيو 30في 

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

 
 عام  ـ1

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

ق  / 158قرار وزارة التجارة والصناعة رقم وم( 2010مايو  15هـ )الموافق 1431 ةاآلخر جمادى 1خ الصادر بتاري 4030200981

 جدة، العنوان المسجل لمقر الشركة هو عمارة الجفالي ـ طريق المدينة، ,م(2010ابريل  26)الموافق  هـ1431ولى ألجمادى ا 12بتاريخ 

 .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 م2009 اكتوبر 10افق هـ )المو1430 شوال 21وتاريخ  53م/  هـ1430 شوال 16تاريخ ب 330( وفقا

 .م2010 يونيو 6في )تداول(  السعوديةاألسهم سوق ي إدراج الشركة ف تم .م(2009اكتوبر  5)الموافق 

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

 .ةالسعودي

 

 س اإلعداد اأس  ـ2

 بيان اإللتزام  (أ)
 

ً لمعيار المحاسبة الدولي )للشركة القوائم المالية األولية الموجزة تم إعداد   مؤسسة النقد المعدل من "التقارير المالية األولية" –(34وفقا

مجلس الصادرة عن ال جميع المعايير الدولية للتقرير المالي تطبيقوالذي يتطلب  دخلال ضريبةعن الزكاة وي السعودي للمحاسبة العرب

من حيث  "الرسوم" -(  21) للمعيار الدخل" والتفسير ائب"ضر - (12)باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي  معايير المحاسبةالدولي ل

. المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "المشار إليها فيما بعد " ب عالقتها مع الزكاة وضريبة الدخل

وعدد من التعديالت التوضيحية  م2017أبريل  11بتاريخ الصادر  381000074519رقم   العربي السعودي  وفقاً لتعميم مؤسسة النقد

على أساس ربع سنوي  الزكاة وضريبة الدخلإستحقاق إحتساب  تم، الدخل وضريبةلزكاة عن اة المحاسبفيما يتعلق بالمحددة الالحقة 

  مبقاة.أرباح  تحت بندوتحميلها على قائمة حقوق المساهمين 

 

ستثمارات بقيمتها العادلة. إلفة التاريخية ، باستثناء قياس االتكل ومبدأستمرارية اإللى أساس مبدأ ع الموجزة وليةالمالية األ القوائمإعداد  تم

نهاية الخدمة  ومكافآت يعة النظاميةلكات والمعدات والودالسيولة. باستثناء الممت على اساس األولية الموجزةالمركز المالي  ائمةق عرضيتم 

المؤجلة  الوثائقإعادة التأمين غير المكتسبة وتكاليف اكتتاب وعمولة  بالتأمين الهندسي المتعلقةاألقساط غير المكتسبة والضمان و

ئمة والمطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها واالحتياطات الفنية ، فإن جميع الموجودات والمطلوبات األخرى ذات والمطالبات القا

 طبيعة قصيرة األجل ، ما لم ينص على خالف ذلك

 

ً لمتطلبات نظام ال  "تأمينلعمليات ال"ت مستقلة بدفاتر حسابا اإلحتفاظ، فإنه يتعين على الشركة )الالئحة التنفيذية( السعودي تأمينوفقا

ً لذلك "عمليات المساهمين"و يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائدة بشكل  .وان تعرض القوائم المالية وفقا

بشكل  تعرضكة والسنوية للشر األولية الموجزةالمالية  القوائم، فإن  السابقفي  .واضح ألي من هذه العمليات في الحسابات الخاصة

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

 

 

 

 



 

 

 ــ 9ــ 

 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

 ذلك( خالفالف الرياالت السعودية ما لم يذكر )جميع المبالغ بآ

 
 )تتمة(أساس اإلعداد   ـ2

 )تتمة(بيان اإللتزام  (أ)
 

ً إسترشادي دليالً  خالل الفترة الحاليةودي أصدرت مؤسسة النقد العربي السع في المملكة العربية السعودية. للقوائم المالية لشركات التأمين  ا

ً للدليل اإلسترشادي المساهمين  عمليات بعد دمج األولية الموجزةالمالية  القوائمالتي تصدر فيها الشركة  الثانيةالفترة هذه هي  ،وتطبيقا

ركة وفقًا للمعايير المالية على مستوى الش القوائمالموجزة على مستوى الشركة. عند إعداد  األوليةالمالية  القوائموعمليات التأمين إلعداد 

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، يتم الجمع بين أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع عمليات المعدلة  ر الماليريالدولية للتق

واألرباح والخسائر غير المحققة ، إن وجدت ، بالكامل. إن السياسات المحاسبية  والمعامالت المتبادلةالمساهمين. يتم حذف األرصدة 

 حدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين مو
 

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

. ومع ذلك ، وديلسعا بيرلعا دلنقا سسةؤم تلباطمتو لحاليا رضلعا مع قفوالتت،  نلتأميا تعملياو نميهلمسالعمليات ا بالنسبة لمنفص

الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات  وقوائمالمركز المالي  ولية الموجزة قائمةهذه القوائم المالية األ حول 19 يضاحتضمن اإلي

 التأمين وعمليات المساهمين بشكل منفصل.
 

 مع القوائم الماليةباإلقتران  أائم المالية السنوية ويجب ان تقركافة المعلومات المطلوبة في القو الموجزة األولية القوائم الماليةال تشمل 

 .م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في للشركة 
 

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

 ألقرب ألف. وقد تم تقريب المبالغ باللاير السعودي ة الموجزةاألولي تم عرض القوائم المالية
 

 األحكام و التقديرات و االفتراضات المحاسبية الهامة (ب)
 

ياسات المحاسبية تؤثر على تطبيق الس قدفتراضات إأحكام وتقديرات و عملالموجزة من اإلدارة  األوليةالمالية  القوائميتطلب إعداد 

 واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. ودات والمطلوباتصرح بها للموجوالمبالغ الم

 

األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر  فإنالموجزة ،  األوليةعند إعداد هذه القوائم المالية 

ديسمبر  31لسنة المنتهية في لالمالية  القوائم فيذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها المطبقة بما في  اتالرئيسية لعدم التأكد من التقدير

 م2017

 

 موسمية العمليات)ج(  
 

 .لدى الشركة تأمينليس هناك تغيرات موسمية تؤثر على عمليات ال

 



 

 

 ــ 10ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( لية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األو

  م 2018يونيو  30في 

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

 
 
 السياسات المحاسبية الهامة  ـ3

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

 :كما هو مفصل ادناه( 15)لتقرير المالي للدولي ا معيارالما عدا  م2017ديسمبر  31للشركة 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 للمعايير القائمة الصادرة عن والتفسيرات والتنقيحات الشركة التعديالت تطبقا( 

 

 الوصف المعيار

( تصنيف وقياس معامالت 2)الدولي  معيار التقرير المالي  تعديالت على (2)الدولي  رير الماليمعيار التق

 السداد على أساس األسهم.

 (40)لي معيار المحاسبة الدو
 .تحويالت العقارات اإلستثمارية (40)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

ً الالثمن معامالت العمالت األجنبية و (22)تفسير لجنة التفاسير   .مدفوع مقدما

و  (1) الدولي معيار التقرير المالي

 ( 28)معيار المحاسبة الدولي 

 -م2014 الدولية للتقرير الماليم على المعايير 2016دورة التحسينات السنوية 

 م 2016
 
 

 .على هذه القوائم المالية االولية الموجزة جوهريإن تطبيق المعايير والتفسيرات المعدلة الجديدة لن يكون له أي تأثير 

 
 : الصادرة التالية الشركة المعايير الجديدة  ب( طبقت

 
 لعقود مع العمالءاإليرادات من ا - (15)لتقرير المالي للدولي ا معيارال

ويحل محل التوجيه  الءالناشئة عن العقود مع العم اإليرادات للمحاسبة عن موحداً شامالً نموذًجا  (15) لتقرير الماليل لدوليا معياراليحدد 

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

لتقرير ل لدوليا معيارالإلى تطبيق  منشآتك ، ستحتاج اليرادات من عقود التأمين". ومع ذلالينطبق على "ا ال (15)لتقرير المالي ل لدوليا

 يار بعناية.التأمين لتقييم نطاق هذا المع منشآتعلى عقود غير التأمين )أو مكونات عقود التأمين(. لذلك ، سوف تحتاج ( 15) المالي

شئة عن العقود المبرمة مع النا اإليرادات بوضع نموذج جديد من خمس خطوات سيطبق على( 15) لتقرير الماليل لدوليا معيارالقام 

مقابل تحويل البضائع أو  اتحقيقهالقيمة المتوقع بمبلغ يعكس اإليراد يتم إثبات ( 15ي )لتقرير المالل لدوليا معيارال. بموجب الءالعم

 خدمات إلى العميل.ال

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

 .2018يناير  1في  (15)لتقرير المالي ل لدوليا معيارال إلى تحولالمبلغ عنها عند ال

 

 

 

 



 

 

 ــ 11ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 ساهمة سعودية()شركة م

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3

 غير سارية المفعول بعد ولكن الصادرة المعايير 

القائمة أدناه قائمة تتضمن  .صدار القوائم المالية االولية الموجزةإالمفعول حتى تاريخ  ساريةنها لم تصبح فيما يلي المعايير الصادرة ولك

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

 .المفعول

 لوصفا / التفسيرالمعيار

تاريخ سريان المعايير من 
التي تبدأ في أو  الفترات

 بعد التواريخ التالية: 

 االيضاح ادناه  )االيضاح ادناه( االدوات المالية (9)لتقرير المالي ل لدوليا معيارال

 م2019يناير  1 عقود االيجار (16)لتقرير المالي ل لدوليا معيارال

 م2019يناير  1 المعالجات الخاصة بضريبة الدخل من نالتيقعدم  (23)تفسير لجنة التفاسير 

 م2021يناير  1  تأمينعقود ال (17) لتقرير الماليل لدوليا معيارال
 
 

معيار ب ستم إستبدالهاألدوات المالية والذي  (9) لتقرير الماليل لدوليا معيارالالدولي  ةمجلس معايير المحاسب أصدر،  م2014في يوليو 

المالية ،  صولديدة لإلاألدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار متطلبات تصنيف وقياسات ج 39 رقم يالمحاسبة الدول

( 39) الدولي ةالخسارة المتكبدة في معيار المحاسب طريقةمحل حل تس تيوال ةالمتوقع خسارة اإلئتمان انخفاض طريقة ستحداثوإ

 :( 9)لتقرير المالي ل لدوليا معيارلا. بموجب الجديدةمحاسبة التحوط  ومتطلبات

 
لتدفقات ا وخصائص طبيعة النشاطتمد أساس التصنيف على يتم قياس جميع الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة. يع  • 

 فيما عدابالنسبة للمطلوبات المالية  (9) الدولي المعيار بمعظم متطلبات معيار المحاسبة احتفظللموجودات المالية.  التعاقديةالنقدية 

الدخل  قائمة في المتعلقة بهامن تغيرات القيمة العادلة  إدراج ذلك الجزءالمحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم 

 الشامل اآلخر بدالً من بيان الدخل.

 لماليةا ولألصوا روضلقا لجميع المتوقعة ئتماناإلة خسارل صمخص لتسجي المنشآت نم (9) لتقرير الماليل لدوليا معيارال بلطيت  • 

 باإلضافة، بموجب عقود اإليجار التمويلي المدينة والذمم،  لخدلا قائمة لخال نم لةدلعاا بالقيمة بها ظالحتفاا ميت ال لتيا رىألخا ةيندملا

 السداد في عدمالمرتبطة باحتمال  ةتمان المتوقعاالئ خسارة إلىالمخصص يستند هذا . لماليا نلضماا ودعقروض ولقا تمازالتا لیإ

 ، يتم (9) لتقرير الماليل لدوليا معيارللنشأتها. وفقًا  اإلئتمان منذ  القادمة ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلثني عشر شهراً 

 .(39)معيار المحاسبي الدولي  توقيت يسبق ذلك المتبع فيإثبات خسائر االئتمان في 

 .مبدأ أكثر منهجية تتبعو طرلمخاإدارة ا تسارمما معبشكل وثيق تتوافق  وطلتحا محاسبة تلباطمت    •
 

وهي متعلقة  عقود التأمين - (4) لتقرير الماليل لدوليا معيارال تعديالت على نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي،  م2016سبتمبر  في

التأمين.  دلعقو المتوقع ار المحاسبييل نشر المعشركات التأمين قب على (9)لتقرير المالي ل يلدولا معيارالتطبيق ل المحاسبية بمعالجة اآلثار

ً مؤقت إعفاءً  ،ةمؤهل كانت، إذا  للمنشأة يوفر التأجيل خيار. و خيار التغطيةالتأجيل  خيارخيارين لشركات التأمين: قدمت التعديالت  من  ا

بحذف  منشأةلل سمحيخيار التغطية . ايهما أقرب م2021التأمين أو  عقود معيار تطبيقتى تاريخ ح (9)لتقرير المالي ل لدوليا معيارالتطبيق 

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

التي تتعلق أنشطتها  للمنشآت، يمكن (4)قرير المالي لتل لدوليا معيارالالتعديالت على بموجب اإلعفاء المؤقت الذي تم إدخاله  بموجب

  المعيار تطبيقلنتائج المترتبة علي ا. قامت الشركة بتقييم (9)لتقرير المالي ل لدوليا معيارال طبيقساسي بـ "التأمين" تأجيل تبشكل أ

 .م2021يناير  1 يتجاوز البحيث  الحق تاريخإلى  (9)لتقرير المالي ل لدوليا معيارال طبيقتأجيل ت قررتو

 الموجزة للشركة يجب أن يأخذ في االعتبار إلى حد كبير األوليةعلى البيانات المالية  (9)لتقرير المالي ل لدوليا معيارالن تأثير تطبيق ا

 .(9)ي لتقرير المالل لدوليا معيارال تطبيقكامل لتأثير التقييم كما أنه من غير الممكن ال. ار عقود التأمين القادميمعتأثير 

 

 



 

 

 ــ 12ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

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

 
 النقد وما في حكمه  ـ4

  

 م2018 يونيو 30 تأمينعمليات ال

 )غير مراجعة(

 م2017ديسمبر  31

 )مراجعة(

 27 25 نقد في الصندوق

 34,005 15,387 نقد لدى البنك

 191,875 213,750 اإلقتناءتستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ ودائع 

 225,907 229,162 المجموع

  

 عمليات المساهمين

 

 م2018 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 م2017 ديسمبر 31

 مراجعة()

 13,652 1,738 نقد لدى البنك

 30,000 75,000 تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناءودائع 

 43,652 76,738 المجموع

 269,559 305,900 مجموع النقد ومافي حكمه

 

الر مقومة باللاير السعودي وبالدوو لدى البنك الذي يعتبر جهة ذات عالقة مسجلة في المملكة العربية السعودية وما في حكمهيمثل النقد 

 .يرادات على اساس االسعار السائدة في السوقإتحقق الودائع  .االمريكي

 
 مدينة  تأمينأقساط   ـ5

 م2018 يونيو 30 

 )غير مراجعة( 

 م2017ديسمبر  31

 )مراجعة(

   

 129,879 277,393 تأمينحملة وثائق المستحق القبض من 

 (17,361) (30,138) ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها إنخفاض قيمة مخصص

 247,255 112,518 

 
  تأمينمبالغ مستحقة من معيدي ال  ـ6

 م2018 يونيو 30 

 )غير مراجعة( 

 م2017ديسمبر  31

 )مراجعة(

   

 5,975 4,673 تأمينمعيدي المستحق القبض من 

 (3,083) (1,309) ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها إنخفاض قيمة مخصص

 3,364 2,892 

 
 

 



 

 

 ــ 13ــ 

  تأمينوطنية للالشركة ال

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

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

 

 االستثمارات  ـ7

   

 م2017 ديسمبر 31 م2018 يونيو 30  

 )مراجعة( )غير مراجعة( إيضاح 

    

 103,231 104,146 1ـ  7 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1,923 1,923 2ـ  7 استثمارات متاحة للبيع

  106,069 105,154 

 

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 1ـ7

 

 فيما يلي الحركة في االستثمارات:

ة اشهر ستلفترة ال 
 يونيو 30 المنتهية في

 م2018

 31 للسنة المنتهية في
 م2017 ديسمبر

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 110,674 103,231 الرصيد االفتتاحي

 (10,000) - إستبعادات

 3,032 915 لإلستثمارات التغير في القيمة العادلة

 (475) - دخل محقق من إستثمارات

 103,231 104,146 الرصيد الختامي

 
 

 لبيعاستثمارات متاحة ل 7-2

وهي شركة  تأمينفي شركة نجم لخدمات ال (%3,85:  م2017ديسمبر  31) %3,85استثمارات الشركة بنسبة البند يمثل هذا 

  .هذه االسهم غير مدرجة في سوق االسهم وهي مسجلة بالتكلفة .مساهمة سعودية مقفلة

 



 

 

 ــ 14ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( لمالية األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم ا

  م 2018يونيو  30في 

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

 

 اإلحتياطيات الفنية   ـ8

  صافي المطالبات القائمة واإلحتياطيات  8-1

 :مما يلي واإلحتياطياتالمطالبات القائمة  صافي يتكون 

 م2017 ديسمبر 31 م2018 يونيو 30 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 80,299 192,546 مطالبات قائمة 

 128,894 118,156 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 - 3,329 عجز أقساط التأمين احتياطي

 - 3,027 ة إضافيةمنتهياطر غير خم إحتياطي

 3,597 2,127 إحتياطيات فنية أخرى

 ً  212,790 319,185 :ناقصا

 (33,854) (136,312) من المطالبات القائمة  تأمينحصة معيدي ال

 (87,152) (80,324) متكبدة غير مبلغ عنها تأمين من مطالبات حصة معيدي ال

 (216,636) (121,006) 

 91,784 102,549 صافي المطالبات القائمة واإلحتياطيات

 

 

 مكتسبةالتأمين غير الالحركة في أقساط   2ـ8

 مكتسبة مما يلي:التأمين غير الط تتألف الحركة في أقسا

 )غير مراجعة( م2018 يونيو 30ة اشهر المنتهية في ستلفترة ال  

 صافي إعادة التأمين إجمالي  

 101,709 109,585 211,294  الرصيد في بداية الفترة

 255,405 177,178 432,583  تأمين مكتتبة خالل الفترةأقساط 

 (164,867) (145,622) (310,489)  ةتأمين مكتسبة خالل الفتر أقساط

 192,247 141,141 333,388  الفترة نهايةالرصيد في 

 

 )مراجعة( م2017مبر سدي31المنتهية في  لسنةل  

 صافي إعادة التأمين إجمالي  

 94,629 112,442 207,071  الرصيد في بداية السنة

 301,324 277,377 578,701  مكتتبة خالل السنةتأمين أقساط 

 (294,244) (280,234) (574,478)  مكتسبة خالل السنةتأمين أقساط 

 101,709 109,585 211,294  ةالسن نهايةفي الرصيد 

 

 



 

 

 ــ 15ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

 ذلك( خالفياالت السعودية ما لم يذكر )جميع المبالغ بآالف الر

 
 الوديعة النظامية  -9

ً للمادة  من راس  %10، أودعت الشركة نسبة  العربي السعودي عن مؤسسة النقد الصادر تأمينال نظام( من الالئحة التنفيذية ل58)طبقا

 هووحتفاظ بالوديعة النظامية في بنك ذي سمعة جيدة يتم اال .ن قبل مؤسسة النقدمليون لاير سعودي في بنك تم اختياره م 20 بمبلغمالها 

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

 .النقدمؤسسة 

الشركة عن عمولة مستحقة من وديعة فصحت اقد ف م2016مارس  1وفقا للتعليمات الواردة من مؤسسة النقد طبقا للتعميم الصادر في 

  .نظامية كأصل والتزام في هذه القوائم المالية االولية الموجزة

 
 اإللتزامات و المطلوبات المحتملة ـ 10
 

 (.لاير سعودي م: صفر2017لاير سعودي ) 1,900,000 بمبلغ نيابة عن الشركة  خطابات ضمان للموردينإصدر البنك 

 

 العادلة لألدوات المالية القيمة  ـ11
 

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

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

 إليه لألصل أو االلتزام ، أوالذي يمكن الوصول  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 

 

 التسلل الهرمي لها.و تحديد القيمة العادلة

 

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

 

تستطيع المنشأة الوصول إليها في تاريخ : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس الموجودات والمطلوبات المالية ) 1المستوى 
 .(القياس

 

تداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى حيث تستند جميع المدخالت الهامة : األسعار الم 2المستوى 

 . وإلى بيانات سوق يمكن مالحظتها

 

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

 3م والتي تم تقييمها بالقيمة العادلة من أدوات المستوى 2017ديسمبر  31م و 2018 يونيو 30وقد كانت جميع األدوات المالية كما في 

مليون لاير  4.2ومبلغ  مليون لاير سعودي ( 29.9م: 2017مليون لاير سعودي ) 34.8بمبلغ األسهم الصكوك وفي اإلستثمار باستثناء 

للقيمة  3تقوم الشركة بتحديد المستوى  .1 لمستوىتقييمها على ا مليون لاير سعودي( على التوالي والتي تم 2,9 م:2017سعودي )

و  ، 1المستوى  ال توجد تحويالت بين .العادلة على أسس التقييم المشتقة من صافي إصول الشركة المستثمر فيها في نهاية الفترة

  لفترة.اخالل  3المستوى  و 2المستوى 

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

 

 



 

 

 ــ 16ــ 

 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

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

 
 

 ة المعلومات القطاعي -12

 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 قياسشروط واألحكام التجارية العادية. المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا لل تتم

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

 والمطلوبات التشغيلية.

 
 .م2017ديسمبر  31القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ  طريقة التجزئة أو طريقةتطرأ أي تغييرات على  لم

 

مين ، ، واالستثمارات ، والمستحق من معيدي التأ القبض المستحقة التأمين أقساط، و في حكمه ماى النقد وتشتمل موجودات القطاع عل ال

ً والمصروفات المدفوعة مقد لوديعة دخل المستحق على اوال وديعة النظاميةلخرى ، والممتلكات والمعدات ، وا، والموجودات األ ما

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

 زيعات الفائض المستحقتو، ةف الثالثاطرمدراء األو وسطاءلوا ءکالولوا نلتأميا لمعيدي مستحق، رىألخا تباولطلموا تلمستحقاوا

 مطلوبات غير مخصصة. في. وفقا لذلك ، يتم تضمينها المستحق على الوديعة النظامية لخدل، وا لخدلا يبةرضو ةکازل، واالدفع

 
إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي في القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على يتم تبليغها  الالموجودات والمطلوبات غير المخصصة 

 أساس مركزي.

الموجودات والمطلوبات للشركة  مجموععن  تقريرها يتم المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التيالقطاعية لمعلومات افيما يلي 

ثة إيراداتها ومصاريفها وصافي إيراداتها لفترات األشهر الثال مجموعمن حيث ،  م2017ديسمبر  31 و م2018 يونيو 30في كما 

 :ي ذلك التاريخالمنتهية ف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ــ 17ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

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

 
 ـ المعلومات القطاعية )تتمة(12 

 
 30هية في لفترة الثالثة اشهر المنت

 م2018 يونيو

 )غير مراجعة( 

 الهندسي السيارات الممتلكات البحري  

الحوادث 

 وااللتزامات

الضمان 

 الممتد

  تأمينال

 المجموع على الحياة

         اإليرادات

 164,472 10,081 4,550 5,212 5,310 117,056 15,972 6,291 المكتتبة تأميناجمالي أقساط ال

 (48,933) (8,730) (4,550) (3,528) (4,733) (8,813) (14,096) (4,483) ةسندين الماقساط اعادة التأم

 (2,498) (20) - (16) (180) (1,472) (546) (264) مصروفات فائض الخسارة

 113,041 1,331 - 1,668 397 106,771 1,330 1,544 المكتتبة تأمينصافي اقساط ال

، التغير في االقساط غير المكتسبة

 (23,534) 76 - 591 63 (25,750) (148) 1,634 صافي

 89,507 1,407 - 2,259 460 81,021 1,182 3,178 صافي االقساط المكتسبة

 16,196 2,753 2,892 1,407 1,843 1,363 5,039 899 على اعادة التأمين عمولة 

 82 1 - 5 2 44 4 26 إيرادات إكتتاب أخرى

 105,785 4,161 2,892 3,671 2,305 82,428 6,225 4,103 مجموع االيرادات

         

         روفاتمصتكاليف و

 اجمالي المطالبات المدفوعة

 فائض الخسارة ات تعديلمصروفو

 

786 

 

1,967 

 

46,158 

 

1,406 1,787 1,881 7,642 61,627 

في المطالبات  تأمينحصة معيدي ال

 (18,138) (6,720) (1,881) (1,446) (1,318) (4,502) (1,728) (543) المدفوعة

 43,489 922 - 341 88 41,656 239 243 صافي المطالبات المدفوعة 

، التغيرات في المطالبات القائمة

 5,385 40 - (180) 222 4,744 46 513  صافي

المطالبات المتكبدة غير  التغير في

 (1,666) - - - - (1,666) - - ، صافيالمبلغ عنها

 47,208 962 - 161 310 44,734 285 756 بات المتكبدة صافي المطال

         

 15,079 1,141 2,411 888 1,012 6,864 2,310 453 تكاليف أقتناء وثائق تأمين

 62,287 2,103 2,411 1,049 1,322 51,598 2,595 1,209 ومصروفات األكتتاب تكاليفمجموع 

 43,498 2,058 481 2,622 983 30,830 3,630 2,894 صافي نتائج االكتتاب

         أخرىتشغيل  /)مصرفات( إيرادات

 ديون  إنخفاض قيمة عكس مخصص

 مشكوك في تحصيلها

   

   (14,192) 

 (23,246)        مصروفات عمومية وادارية

 1,008        إيرادات عمولة على ودائع

 890        أرباح غير محققة من إستثمارات

 850        أيرادات أخرى

 (34,690)       مجموع المصروفات التشغيلية األخرى

 8,808        لفترةالدخل ل صافي 

 (860)       حملة الوثائق لمجموع الدخل العائد 
للمساهمين  العائدلفترة الدخل لصافي         7,948 

         

 



 

 

 ــ 18ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( ول القوائم المالية األولية الموجزةإيضاحات ح

  م 2018يونيو  30في 

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

 

 ـ المعلومات القطاعية )تتمة(12 
 

ة اشهر المنتهية في ستلفترة ال

 م2018 يونيو 30

 الهندسي السيارات الممتلكات البحري  )غير مراجعة( 

الحوادث 

 االلتزاماتو

الضمان 

 الممتد

التأمين  

 المجموع على الحياة

         اإليرادات

 432,583 29,126 9,747 21,514 27,200 256,610 68,430 19,956 اجمالي أقساط التامين المكتتبة

 (172,844) (25,494) (9,747) (15,041) (25,401) (19,316) (63,439) (14,406) ةسنداقساط اعادة التأمين الم

 (4,334) (39) - (33) (360) (2,282) (1,093) (527) مصروفات فائض الخسارة

 255,405 3,593 - 6,440 1,439 235,012 3,898 5,023 صافي اقساط التأمين المكتتبة

، التغير في االقساط غير المكتسبة

 (90,538) (569) - (2,182) 1,663 (86,960) (810) (1,680) صافي

 164,867 3,024 - 4,258 3,102 148,052 3,088 3,343 ط المكتسبةصافي االقسا

 37,029 7,160 6,028 2,810 3,523 2,571 10,073 4,864 اعادة التأمين  ت عموال

 226 3 - 19 17 108 32 47 إيرادات إكتتاب أخرى

 202,122 10,187 6,028 7,087 6,642 150,731 13,193 8,254 مجموع االيرادات

         

         روفاتمصليف وتكا

 اجمالي المطالبات المدفوعة

 126,360 13,967 3,849 3,474 9,484 89,557 2,838 3,191 وتسوية مصروف فائض الخسارة

حصة معيدي التامين في 

 (41,070) (12,301) (3,849) (1,987) (9,175) (8,859) (2,486) (2,413) المطالبات المدفوعة

 85,290 1,666 - 1,487 309 80,698 352 778 المدفوعة صافي المطالبات 

، التغيرات في المطالبات القائمة

 9,789 15 - (588) 167 10,064 (142) 273  صافي

المطالبات المتكبدة غير التغير في 

 (3,910) - - - (378) (3,532) - - ، صافيالمبلغ عنها

 91,169 1,681 - 899 98 87,230 210 1,051 صافي المطالبات المتكبدة 

 (3,597) - - - - (1,146) (2,451) - عكس إحتياطيات معيدي التأمين

 3,329 - - - 292 999 1,422 616 إحتياطي عجز األقساط

إحتياطي مخاطر غير منتهية 

 إضافية

 

- 

 

- 

 

- 

 

3,027 - - - 3,027 

 2,127 114 - 762 178 618 377 78 إحتياطيات فنية أخرى

 32,905 3,498 5,049 1,738 1,926 13,378 4,671 2,645 تناء وثائق التامينتكاليف اق

ومصاريف  تكاليفمجموع 

 اإلكتتاب

 

4,390 

 

4,229 

 

101,079 

 

5,521 3,399 5,049 5,293 128,960 

 73,162 4,894 979 3,688 1,121 49,652 8,964 3,864 صافي نتائج االكتتاب

        /)مصرفات( أخرىتشغيل إيرادات 

 ديونإنخفاض قيمة مخصص عكس 

 مشكوك في تحصيلها 

   

   (11,003) 

 (45,026)        مصروفات عمومية وادارية 

 1,829        إيرادات عمولة على ودائع

 915        أرباح غير محققة من إستثمارات

 7,613        أيرادات أخرى

 (45,672)       مجموع المصروفات التشغيلية األخرى

 27,490        صافي الدخل للفترة

 (2,892)       مجموع الدخل العائد لحملة الوثائق 

 24,598       لفترة العائد للمساهمين الدخل لصافي 

     

   

 

 

 



 

 

 ــ 19ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يو يون 30في 

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

 ـ المعلومات القطاعية )تتمة(12
 

 30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 م2017يونيو 

 )غير مراجعة( 

 الهندسي السيارات الممتلكات البحري  

الحوادث 

 وااللتزامات

الضمان 

 الممتد

التأمين  

 جموعالم على الحياة

         اإليرادات

 82,551 9,098 3,800 3,412 4,213 43,600 12,032 6,396 اجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (38,382) (8,189) (3,800) (2,197) (3,851) (4,358) (11,272) (4,715) ةسنداقساط اعادة التأمين الم

 (1,713) - - - (285) (811) (427) (190) مصروفات فائض الخسارة

 42,456 909 - 1,215 77 38,431 333 1,491 صافي اقساط التأمين المكتتبة

، التغير في االقساط غير المكتسبة

 31,667 440 - 472 875 29,914 382 (416) صافي

 74,123 1,349 - 1,687 952 68,345 715 1,075 صافي االقساط المكتسبة

 17,768 2,434 5,149 1,272 1,600 1,371 4,934 1,008 عمولة على اعادة التأمين 

 76 1 - 5 2 37 4 27 إيرادات إكتتاب أخرى

 91,967 3,784 5,149 2,964 2,554 69,753 5,653 2,110 مجموع االيرادات

         

         روفاتمصليف وتكا

 اجمالي المطالبات المدفوعة

 ومصروفات تعديل فائض الخسارة
 

1,061 

 

4,085 

 

44,841 

 

305 597 1,704 4,709 57,302 

حصة معيدي التأمين في المطالبات 

 (15,572) (4,145) (1,704) (329) (317) (4,657) (3,613) (807) المدفوعة

 41,730 564 - 268 (12) 40,184 472 254 صافي المطالبات المدفوعة 

، التغيرات في المطالبات القائمة

 687 60 - 238 39 530 (288) 108  صافي

التغير في المطالبات المتكبدة غير 

 5,601 878 - 237 152 3,599 215 520 المبلغ عنها، صافي

 48,018 1,502 - 743 179 44,313 399 882 صافي المطالبات المتكبدة 

 342 - - - - 108 234 - إحتياطيات معيدي التأمين

 16,506 1,052 4,398 791 932 6,678 2,143 512 تكاليف أقتناء وثائق تأمين

 64,866 2,554 4,398 1,534 1,111 51,099 2,776 1,394 ومصروفات األكتتاب تكاليفمجموع 

 27,101 1,230 751 1,430 1,443 18,654 2,877 716 صافي نتائج االكتتاب

         أخرىتشغيل  /)مصرفات(إيرادات 

 عكس مخصص إنخفاض قيمة ديون 

 مشكوك في تحصيلها

   

   (8,949) 

 (16,854)        مصروفات عمومية وادارية

 608        إيرادات عمولة على ودائع

 969        أرباح غير محققة من إستثمارات

 -        محققة من إستثماراتأرباح 

 5,756        أيرادات أخرى

 (18,469)       مجموع المصروفات التشغيلية األخرى

 8,631        لفترةصافي الدخل ل

 (947)       حملة الوثائق لمجموع الدخل العائد 
لفترة العائد للمساهمين الدخل لصافي         7,684 

         

 

 

 



 

 

 ــ 20ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

 ذلك( خالفت السعودية ما لم يذكر )جميع المبالغ بآالف الرياال
 
 

 ـ المعلومات القطاعية )تتمة(12
 

 30ة اشهر المنتهية في ستلفترة ال

 م2017يونيو 

 )غير مراجعة( 

 الهندسي السيارات الممتلكات البحري  

الحوادث 

 وااللتزامات

الضمان 

 الممتد

التأمين  

 المجموع على الحياة

         اإليرادات

 348,898 24,424 8,170 17,121 23,941 184,528 70,236 20,478 لتأمين المكتتبةاجمالي أقساط ا
 (165,599) (21,466) (8,170) (12,207) (22,244) (18,695) (66,924) (15,893) ةسنداقساط اعادة التأمين الم

 (3,428) - - - (569) (1,625) (853) (381) مصروفات فائض الخسارة

 179,871 2,958 - 4,914 1,128 164,208 2,459 4,204 المكتتبةصافي اقساط التأمين 
، التغير في االقساط غير المكتسبة

 (34,008) 2,472 - (1,610) (358) (33,636) (1,029) 153 صافي

 145,863 5,430 - 3,304 770 130,572 1,430 4,357 صافي االقساط المكتسبة
 41,459 7,194 10,675 2,459 3,544 2,606 9,884 5,097 عمولة على اعادة التأمين 

 231 2 - 17 21 105 34 52 إيرادات إكتتاب أخرى

 187,553 12,626 10,675 5,780 4,335 133,283 11,348 9,506 مجموع االيرادات

         

         روفاتمصيف ولتكا

 اجمالي المطالبات المدفوعة

 118,462 9,875 3,481 1,037 1,720 88,503 10,112 3,734 ومصروفات تعديل فائض الخسارة
حصة معيدي التأمين في المطالبات 

 (35,971) (8,670) (3,481) (543) (1,520) (9,427) (9,334) (2,996) المدفوعة

 82,491 1,205 - 494 200 79,076 778 738 صافي المطالبات المدفوعة 
، التغيرات في المطالبات القائمة

 (96) 15 - 171 (106) 980 (487) (669)  صافي

التغير في المطالبات المتكبدة غير 

 7,576 879 - 237 152 5,574 215 519 المبلغ عنها، صافي

 89,971 2,099 - 902 246 85,630 506 588 صافي المطالبات المتكبدة 

 1,461 - - - - 459 1,002 - إحتياطيات معيدي التأمين

 35,801 3,461 8,899 1,534 1,861 13,115 4,256 2,675 تكاليف أقتناء وثائق تأمين

 127,233 5,560 8,899 2,436 2,107 99,204 5,764 3,263 ومصروفات األكتتاب تكاليفمجموع 

 60,320 7,066 1,776 3,344 2,228 34,079 5,584 6,243 صافي نتائج االكتتاب

         أخرىتشغيل  /)مصرفات(إيرادات 

 ديون  مخصص إنخفاض قيمة

 مشكوك في تحصيلها

   

   (9,880) 

 (34,036)        مصروفات عمومية وادارية

 1,232        إيرادات عمولة على ودائع

 1,668        أرباح غير محققة من إستثمارات

 118        محققة من إستثماراتأرباح 

 6,711        أيرادات أخرى

 (34,187)       مجموع المصروفات التشغيلية األخرى

 26,133        لفترةالدخل لمجموع  

 (2,744)       حملة الوثائق لمجموع الدخل العائد 
لفترة العائد للمساهمين الدخل لصافي         23,389 

         

 

 

 

 



 

 

 ــ 21ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 تمة()ت إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

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

 ـ المعلومات القطاعية )تتمة(12
 
 

 م2018 يونيو 30كما في 

 الهندسي السيارات الممتلكات البحري  )غير مراجعة(

الحوادث 

 وااللتزامات

الضمان 

 الممتد

التأمين  

 المجموع على الحياة

         وداتالموج

حصة معيدي التأمين من االقساط 

 غير المكتسبة 

 

9,762 

 

43,727 

 

14,850 

 

19,872 

 

16,071 

 

23,086 

 

13,773 

 

141,141 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 القائمة 

 

4,800 

 

5,557 

 

6,006 

 

14,619 

 

102,660 

 

- 

 

2,670 

 

136,312 

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 80,324 6,961 - 19,033 11,261 2,795 34,266 6,008 غير مبلغ عنها متكبدة 

 34,599 1,911 10,502 1,840 2,470 13,029 4,294 553 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 723,940        موجودات غير مخصصة

      اتموجوالمجموع 
   1,116,316 

         مطلوبات ال

 333,388 16,139 23,086 20,714 21,251 191,508 47,324 13,366 ة اقساط تأمين غير مكتسب

 38,221 5,526 12,680 3,010 4,461 2,597 8,975 972 تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 

 192,546 2,960 - 103,302 15,135 59,206 5,961 5,982 مطالبات قائمة 

 118,156 9,680 - 21,020 12,040 32,010 35,832 7,574 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 3,329 - - - 292 999 1,422 616 عجز أقساط التأمين احتياطي

مخاطر غير منتهية  إحتياطي

 إضافية

 

- 

 

- 

 

- 

 

3,027 - - - 3,027 

 2,127 114 - 762 178 618 377 78 إحتياطيات فنية أخرى

 178,375        مخصصة غيرمطلوبات 

 869,169       مطلوبات  ال مجموع

 
 

 م2017 ديسمبر 31كما في 

 الهندسي السيارات الممتلكات البحري  مراجعة(غير )

الحوادث 

 وااللتزامات

الضمان 

 الممتد

التأمين  

 المجموع على الحياة

         الموجودات

حصة معيدي التأمين من االقساط 

 غير المكتسبة 

6,475 25,273 10,240 18,455 12,507 24,001 12,634 109,585 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 القائمة 

3,017 4,353 6,075 15,811 2,408 110 2,080 33,854 

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 87,152 6,961 - 19,033 16,924 3,960 34,266 6,008 متكبدة غير مبلغ عنها 

 28,047 1,843 11,099 1,229 1,364 8,501 2,973 1,038 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 539,595        موجودات غير مخصصة

     موجودات المجموع 
   798,233 

         مطلوبات ال

 211,294 14,432 24,001 15,010 21,497 99,939 28,060 8,355 اقساط تأمين غير مكتسبة 

 31,204 3,447 13,280 2,185 2,345 1,788 6,139 2,020 تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 

 80,299 2,355 110 3,639 16,160 49,213 4,899 3,923 مطالبات قائمة 

 128,894 9,681 - 21,020 18,081 36,705 35,832 7,575 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 3,597 - - - - 1,146 2,451 - إحتياطيات فنية أخرى

 117,586        مخصصة غيرمطلوبات 

 572,874       مطلوبات  لا مجموع

 

 



 

 

 ــ 22ــ 

 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

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

 
 ذات العالقة اتالجه معامالت  ـ13

 ت ذات عالقة معامالت مع جها 13-1

دارة الشركة والمنشآت التي تخضع إوكبار موظفي  وإعضاء مجلس اإلدارةتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين 

 .للسيطرة والمتأثرة جوهريا من هذه الجهات

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

 .المعامالت على اساس تجاري وبموافقة مجلس االدارة

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

 
لفترة الثالثة اشهر   

 30المنتهية في 
 م2018 يونيو

لفترة الثالثة اشهر 
 30المنتهية في 

 م2017 يونيو

ة اشهر ستاللفترة 
 30المنتهية في 

 م2018 يونيو

ة اشهر ستلفترة ال
 30المنتهية في 

 م2017 يونيو

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( تطبيعة المعامال الجهة ذات العالقة

      

 1,411 1,373 419 62 اتعاب ومصروفات ذات عالقة  اعضاء مجلس االدارة 

 4,538 5,070 2,248 2,660 مكافآت ومصروفات ذات عالقة دارةكبار موظفي اال

 226 200 226 200 سلف ومقدمات 

      

مساهمون وجهات ذات عالقة 
 )ملكية عامة(

 45,645 41,077 12,176 9,751 مكتتبة تأميناقساط 

 13,044 13,093 6,940 6,349 مطالبات مسددة 

 2,839 1,832 422 258 اختيارية )صافي( تأميناقساط  

216,2 2,720 1,192 1,378 مصروفات متكبدة    

عن ودائعدخل عمولة    008,1  608 829,1  1,232 

      

 أرصدة الجهات ذات العالقة  13-2

 م2017ديسمبر  31 م2018 يونيو 30 

 )مراجعة( )غير مراجعة(   الجهات ذات العالقةمع رصدة أ

   

 4,580 3,811 مدينة  تأمينأقساط 

 269,532 305,875 النقد وما في حكمه مع مساهم

 713 930 مسندةاختيارية  تأمينمن مساهم مقابل أقساط  مبالغ مستحقة

 363 362 سلف مستحقة من موظفي االدارة العليا

 2,214 2,021 أجانبمن مساهمين  دخل مستحقة القبضضريبة 

 20,000 20,000 وديعة نظامية لدى مساهم 

وفات مستحقة لجهة ذات عالقة مبالغ مصر  (107)   (75)  

 3,775 - مبلغ مدفوع مقدماً لجهة ذات عالقة 

 487 551 عمولة مستحقة من وديعة نظامية

 - 1,254 أيجار مدفوع مقدماً لجهة ذات عالقة

   
 
 
 
 
 



 

 

 ــ 23ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( لموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية ا

  م 2018يونيو  30في 

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

 
 وضريبة الدخل  الزكاة  ـ14

 

 مكونات الوعاء الزكوي 14-1

الدخل ة ضريبالزكاة و نظاملى تعديل بموجب إلمساهمين السعوديين والتي تخضع المكونات 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

م الزكاة في المملكة العربية السعودية إلى تفسيرات اخضع نظي .م الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعوديةانظلالشركة 

قد تختلف عن االقرارات المقدمة من  )"الهيئة"( لزكاة والدخلل الهيئة العامةالزكوية التي سيتم إصدارها من قبل مختلفة وأن الربوط 

 .قبل الشركة
 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 14-2

 م2018 يونيو 30 
 )غير مراجعة(

 م2017ديسمبر  31
 ()مراجعة

 4,444 7,205 الرصيد اإلفتتاحي

 4,700 2,810 زكاة مخصص

 2,214 2,021 مخصص ضريبة دخل

 (3,805) (6,617) مبالغ مدفوعة 

 (162) (156) إنخفاض في ضريبة قابلة لالسترداد

 (186) - تسوية زكاة مدفوعة قيد اإلعتراض

 7,205 5,263 ختاميالرصيد ال

 

 .أيهما أعلى - ينمين السعوديمن الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الدخل المعدل العائد للمساه %2.5تحسب الزكاة بنسبة 
 

من صافي الدخل المعدل العائد للمساهمين غير السعوديين في الشركة ناقصاً حصة  %20يتم تكوين مخصص ضريبة الدخل بنسبة  

ً ل بة م إسترداد ضريت .ضريبة الدخل نظامالمساهمين غير السعوديين من الخسائر المرحلة من السنة السابقة والتي يتم حسابها وفقا

 ن المساهمين غير السعوديين.الدخل المدفوعة م

 
  نسبة المساهمين الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل كما يلي:

 م2018 يونيو 30 
 )غير مراجعة(

 م2017ديسمبر  31
 ()مراجعة

 74,44 74,44 الزكاة

 25,56 25,56 ضريبة الدخل

 

 وضع الربوط  

  .م2017من بداية التأسيس وحتى سنة  )"الهيئة"( لزكاة والدخلل لعامةالهيئة اإلى  الضريبية قدمت الشركة اقرارتها

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

 .حالياً قيد المراجعة لدى الهيئة  م2017لى إم 2013ديسمبر  31المنتهية في  اإلقرارات الضريبة للسنوات 

 
  بحية السهمور س المالأر ـ 15

لاير سعودى  10قيمة السهم  - مليون سهم عادي 20 إلىمليون لاير سعودى مقسم  200  س مال الشركة  المرخص  والمدفوعأيبلغ ر

 .(.لاير سعودى 10 قيمة السهم - مليون سهم عادي 20 إلىمليون لاير سعودى مقسم  200م : 2017ديسمبر  31)
 

العادية م على المتوسط المرجح لعدد األسهة فترللالمخصص للمساهمين  بقسمة صافي الدخللفترة ل األساسية همتم إحتساب ربحية الس

 تنطبق ربحية السهم المخفضة على الشركة. تاريخ المركز المالي. ال في القائمة

 



 

 

 ــ 24ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

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

 

 أقساط إعادة التأمين المسندة  ـ16

لفترة الثالثة اشهر   
 30المنتهية في 

 م2018 يونيو

لفترة الثالثة اشهر 
 30المنتهية في 

 م2017  يونيو

ة اشهر ستلفترة ال
 30المنتهية في 

 م2018 يونيو

ة اشهر ستة اللفتر
  يونيو 30المنتهية في 

 م2017

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

      

 7,949 8,573 1,593 2,056  معيدي تأمين محليين

)يشمل عمليات خالل  دوليينمعيدي تأمين 

 وسطاء تأمين محليين(

  

46,877 

 

36,789 

 

164,271 

 

157,650 

  48,933 38,382 172,844 165,599 

 

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

 

 ـ االحتياطي النظامي17
 

ً لنظام التأمين في المملكة العربية السعودية يتعين على الشركة تحويل  بعد تسوية الخسائر المتراكمة  للسنة دخلالن صافي م %20وفقا

في نهاية المطلوب يتم تحويل المبلغ ، المدفوع لمن راس الما %100النظامي حتى يساوي االحتياطي  الدخل الى اإلحتياطي من صافي

 .السنة

 

 س المال أرإدارة  ـ 18

 لمساهمين.ل العائدة قيمةالوزيادة  األعمالدعم أهداف للى نسب رأس المال السليمة للحفاظ ع تحديد األهدافتقوم الشركة ب

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

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

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

 
 .المالية خارجيا خالل الفترة رأس المال المفروضةأوفت بمتطلبات اإللتزام المتعلقة ب قدن الشركة إفي رأي مجلس اإلدارة، 

 

  معلومات إضافية ـ 19

التنفيذية، فيما يلي قائمة المركز المالي األولية، وقائمة الدخل األولية، وقائمة التدفقات النقدية األولية  ئحكما هو مطلوب بموجب اللوا

 المستقلة والخاصة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين: 

 

 

 

 

 



 

 

 ــ 25ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 مة()تت إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

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

  معلومات إضافية )تتمة(  ـ19
 

 ألف لاير سعودي قائمة المركز المالي األولية  (أ

 )مراجعة( م2017ديسمبر  31 )غير مراجعة( م2018 يونيو 30 

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

مليات ع
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       موجودات  ال
 269,559 43,652 225,907 305,900 76,738 229,162 وما في حكمه نقد

 112,518 - 112,518 247,255 - 247,255  أقساط تأمين مدينة

 2,892 - 2,892 3,364 - 3,364  مبالغ مستحقة من معيدي التأمين

 109,585 - 109,585 141,141 - 141,141 من االقساط غير المكتسبة  حصة معيدي التأمين
 33,854 - 33,854 136,312 - 136,312 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 

متكبدة غير مبلغ حصة معيدي التأمين من مطالبات 
 87,152 - 87,152 80,324 - 80,324 عنها 

 28,047 - 28,047 34,599 - 34,599 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 105,154 105,154 - 106,069 106,069 - ستثماراتإ
 27,138 17,449 9,689 31,657 13,921 17,736 صروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرىم
 45,490 45,490 - 26,999 26,999 - التأمينبالغ مستحقة من عمليات م

 1,847 1,847 - 9,143 9,143 - ممتلكات ومعدات 
 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - وديعة نظامية 

 487 487 - 552 552 - وديعة نظامية مستحقة من إيرادات

 843,723 234,079 609,644 1,143,315 253,422 889,893 العمليات مجموع موجودات

 (45,490) (45,490) - (26,999) (26,999) - عمليات متبادلة إستبعادناقصاً: 

 798,233 188,589 609,644 1,116,316 226,423 889,893 لمركز الماليقائمة اموجودات وفقاً لموع المج

       
       المطلوبات

 12,910 - 12,910 26,040 - 26,040 مستحقة لحملة وثائق التأمينطالبات م
 39,382 1,028 38,354 45,246 460 44,786 أخرىومطلوبات  الدفع مصروفات مستحقة

 45,490 - 45,490 26,999 - 26,999 عمليات المساهمينلمبالغ مستحقة 
مبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء 

 45,377 - 45,377 90,610 - 90,610 أطراف ثالثة ومدراء
 211,294 - 211,294 333,388 - 333,388 اقساط تأمين غير مكتسبة 

 31,204 - 31,204 38,221 - 38,221 تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 
 80,299 - 80,299 192,546 - 192,546 مطالبات قائمة 

 128,894 - 128,894 118,156 - 118,156 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 - - - 3,329 - 3,329 عجز أقساط التأمين احتياطي

 - - - 3,027 - 3,027 ة إضافيةمنتهيإحتياطي مخاطر غير 
 3,597 - 3,597 2,127 - 2,127 ات فنية أخرىإحتياطي

 12,225 - 12,225 10,664 - 10,664 الدفع توزيع فائض مستحق
 7,205 7,205 - 5,263 5,263 -  الدفع زكاة وضريبة دخل مستحقة

 487 487 - 552 552 - وديعة نظامية مستحقة من إيرادات

 618,364 8,720 609,644 896,168 6,275 889,893 عمليات ال لوباتمطمجموع 

 (45,490) - (45,490) (26,999) - (26,999) عمليات متبادلة إستبعادناقصاً: 

 572,874 8,720 564,154 869,169 6,275 862,894 لمركز الماليقائمة اوبات وفقاً لمطلمجموع ال

       
       حقوق المساهمين 

 200,000 200,000 - 200,000 200,000 - س المالأر
 6,012 6,012 - 6,012 6,012 - إحتياطي نظامي

 19,347 19,347 - 41,135 41,135 - أرباح مبقاة

 225,359 225,359 - 247,147 247,147 - حقوق المساهمين مجموع

 798,233 234,079 564,154 1,116,316 253,422 862,894 المطلوبات وحقوق المساهمين مجموع

 

 



 

 

 ــ 26ــ 

  نتأميالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

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

 )تتمة( معلومات إضافية  ـ19

 األولية  قائمة الدخل  (ب

 يونيو 30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  

 مراجعة()غير  م2018

 يونيو 30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 مراجعة(غير ) م2017 

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

        االيرادات
 82,551 - 82,551 164,472 - 164,472 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

 (38,382) - (38,382) (48,933) - (48,933) ةسندالم ط إعادة التأمينأقسا
 (1,713) - (1,713) (2,498) - (2,498) مصروفات فائض الخسارة

 42,456 - 42,456 113,041 - 113,041 صافي اقساط التأمين المكتتبة
 31,667 - 31,667 (23,534) - (23,534) ، صافيفي اقساط التامين غير المكتسبة اتالتغير

 74,123 - 74,123 89,507 - 89,507 ي اقساط التأمين المكتسبةصاف
       

 17,768 - 17,768 16,196 - 16,196 عمولة من اعادة التأمين 
 76 - 76 82 - 82  اخرىإكتتاب ايرادات 

 91,967 - 91,967 105,785 - 105,785 مجموع االيرادات
       

        نإكتتاب عمليات التأمي مصروفاتوتكاليف 
ومصروفات تعديل  اجمالي المطالبات المدفوعة

 57,302 - 57,302 61,627 - 61,627 الخسارة
 (15,572) - (15,572) (18,138) - (18,138) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 41,730 - 41,730 43,489 - 43,489 صافي المطالبات المدفوعة

 687  687 5,385 - 5,385 صافي - ةئمقاال التغيرات في المطالبات
مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغ  التغيرات في

 صافي -عنها 
(1,666) - (1,666) 5,601 - 5,601 

 48,018 - 48,018 47,208 - 47,208 صافي مطالبات متكبدة 

 342 - 342 - - - إحتياطي معيدي التأمينمخصص  عكس

 - - - - - - إحتياطيات عجز األقساط

 - - - - - - ة إضافيةمنتهيإحتياطي أخطار غير 

 - - - - - - إحتياطيات فنية أخرى

 16,506 - 16,506 15,079 - 15,079 تكاليف أقتناء وثائق تأمين

 64,866 - 64,866 62,287 - 62,287 اإلكتتاب مجموع تكاليف ومصروفات

 27,101 - 27,101 43,498 - 43,498 كتتاب اإلدخل صافي 

       تشغيل أخرى  / )مصروفات(يراداتإ
ديون مشكوك في  إنخفاض قيمةكس مخصص ع

 (8,949) - (8,949) (14,192) - (14,192) تحصيلها
 (16,854) (1,978) (14,876) (23,246) (811) (22,435) مصروفات عموميه وإدارية

 608 174 434 1,008 124 884 إيراد عمولة على ودائع
 969 969 - 890 890 - ة من إستثماراتأرباح غير محقق

 - - - - - - محققة من إستثماراتأرباح 

 5,756 - 5,756 850 - 850 إيرادات أخرى

 (18,470) (835) (17,635) (34,690) 203 (34,893) مجموع مصروفات تشغيل أخرى

 9,466 - 9,466 8,605 - 8,605 عمليات التأمين منصافي الفائض 

 - 8,519 (8,519) - 7,745 (7,745) يضاح هـ( اإللمساهمين )أ فائض عمليات

 8,631 7,684 947 8,808 7,948 860 مجموع الدخل 

 - 0.38 - - 0.40 -  (للسهم الواحد بحية السهم )باللاير السعودير

 

 



 

 

 ــ 27ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

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

 )تتمة( ةمعلومات إضافي  ـ19

 األولية  قائمة الدخل الشامل (ج

 

 ألف لاير سعودي 

- م2018 يونيو 30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  
 )غيرمراجعة(

- م2017 نيويو 30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 (مراجعةغير )

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 7,684 7,684 - 7,948 7,948 - للفترة دخل مجموع

 - - - - - - دخل شامل آخر

للفترة الشامل مجموع الدخل  - 7,948 7,948 - 7,684 7,684 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ــ 28ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

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

 معلومات إضافية )تتمة(  ـ19

 )تتمة( األولية قائمة الدخل ب(

 يونيو 30منتهية في ة اشهر الستلفترة ال 

 )غير مراجعة( م2018

 يونيو 30ة اشهر المنتهية في ستلفترة ال
 مراجعة(غير ) م2017 

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

        االيرادات
 348,898 - 348,898 432,583 - 432,583 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

 (165,599) - (165,599) (172,844) - (172,844) ةسندط إعادة التأمين المأقسا
 (3,428) - (3,428) (4,334) - (4,334) مصروفات فائض الخسارة

 179,871 - 179,871 255,405 - 255,405 صافي اقساط التأمين المكتتبة
 (34,008) - (34,008) (90,538) - (90,538) ، صافيفي اقساط التامين غير المكتسبة اتالتغير

 145,863 - 145,863 164,867 - 164,867 صافي اقساط التأمين المكتسبة
       

 41,459 - 41,459 37,029 - 37,029 عمولة من اعادة التأمين 
 231 - 231 226 - 226  اخرىإكتتاب ايرادات 

 187,553 - 187,553 202,122 - 202,122 مجموع االيرادات
       

        اإلكتتاب  مصروفاتوتكاليف 
ومصروفات تعديل  اجمالي المطالبات المدفوعة

 118,462 - 118,462 126,360 - 126,360 الخسارة
 (35,971) - (35,971) (41,070) - (41,070) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 82,491 - 82,491 85,290 - 85,290 صافي المطالبات المدفوعة

 (96) - (96) 9,789 - 9,789 صافي - ةقائمال التغيرات في المطالبات
مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغ  التغيرات في

 صافي -عنها 
(3,910) - (3,910) 7,576 - 7,576 

 89,971 - 89,971 91,169 - 91,169 صافي مطالبات متكبدة 

 1,461 - 1,461 (3,597) - (3,597) نإحتياطي معيدي التأمي)مخصص(/عكس مخصص 

 - - - 3,329 - 3,329 إحتياطيات عجز األقساط

 - - - 3,027 - 3,027 ة إضافيةمنتهيإحتياطي أخطار غير 

 - - - 2,127 - 2,127 إحتياطيات فنية أخرى

 35,801 - 35,801 32,905  32,905 تكاليف أقتناء وثائق تأمين

 127,233 - 127,233 128,960 - 128,960 تتاباإلك مجموع تكاليف ومصروفات

 60,320 - 60,320 73,162 - 73,162 كتتاب اإلدخل صافي 

       تشغيل أخرى  / )مصروفات(إيرادات 
 (9,880) - (9,880) (11,003) - (11,003) ديون مشكوك في تحصيلها إنخفاض قيمةمخصص 

 (34,036) (3,510) (30,526) (45,026) (2,585) (42,441) مصروفات عموميه وإدارية
 1,232 419 813 1,829 239 1,590 إيراد عمولة على ودائع

 1,668 1,668 - 915 915 - أرباح غير محققة من إستثمارات
 118 118 - - - - محققة من إستثماراتأرباح 

 6,711 - 6,711 7,613 - 7,613 إيرادات أخرى

 (34,187) (1,305) (32,882) (45,672) (1,431) (44,241) مجموع مصروفات تشغيل أخرى

 27,438 - 27,438 28,921 - 28,921 عمليات التأمين منصافي الفائض 

 - 24,694 (24,694) - 26,029 (26,029) يضاح هـ( اإللمساهمين )أ فائض عمليات

 26,133 23,389 2,744 27,490 24,598 2,892 مجموع الدخل 

 - 1,17 - - 1.23 -  (للسهم الواحد لسعوديبحية السهم )باللاير ار

 

 



 

 

 ــ 29ــ 

 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

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

 معلومات إضافية )تتمة(  ـ19

 )تتمة(األولية  خل الشاملقائمة الد (ج

 ألف لاير سعودي 

- م2018 يونيو 30ة اشهر المنتهية في ستلفترة ال 
 مراجعة( )غير

- م2017 يونيو 30ة اشهر المنتهية في ستلفترة ال
 (مراجعةغير )

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 23,389 23,389 - 24,598 24,598 - فترةلل دخل مجموع

 - - - - - - دخل شامل آخر

للفترة الشامل مجموع الدخل  - 24,598 24,598 - 23,389 23,389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ــ 30ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 1820يونيو  30في 

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

 )تتمة( معلومات ملحقة  ـ19

 األولية  قائمة التدفقات النقدية (د

 يونيو 30ة اشهر المنتهية في ستلفترة ال 
 مراجعة(غير ) م2018

 يونيو 30ة اشهر المنتهية في ستفترة الل
 )غير مراجعة( م2017 

 
 

 عمليات
 ينالتأم 

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 23,389 23,389 - 24,598 24,598 - للمساهمين العائدلفترة الدخل لصافي 
 

       :نقدية الغير للبنود  تعديالت

 2,744 - 2,744 2,892 - 2,892 عمليات التأمينلالدخل العائد 
 756 756 - 1,154 1,154 - ممتلكات ومعدات استهالك

 - (24,694) 24,694 - (26,029) 26,029 المساهمين من فائض عمليات التأمين حصة
ذمم اعادة تأمين مشكوك  إنخفاض قيمة مخصصعكس 

 في تحصيلها
 

12,777 
 
- 

 
12,777 

 
10,410 

- 10,410 

 (1,668) (1,668) - (915) (915) - ستثماراتأرباح غير محققة من إ
 (118) (118) - - - - محققة من إستثماراتأرباح 
 (530) - (530) (1,774) - (1,774) ذمم اعادة تأمين مشكوك في تحصيلها مخصصعكس 

 39,924 (1,192) 38,732 37,318 (2,335) 34,983 
       
 

 يلية:التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغ
      

 (75,983) - (75,983) (147,514) - (147,514)  اقساط تامين مدينة
 (24,333) - (24,333) (31,556) - (31,556) حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة 

 (1,927) - (1,927) (102,458) - (102,458) حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 
متكبدة غير مبلغ ن من مطالبات حصة معيدي التأمي

 عنها 
 

6,828 
 
- 

 
6,828 

 
(12,665) 

-  
(12,665) 

 (1,928) - (1,928) (6,552) - (6,552) تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 10,728 - 10,728 1,302 - 1,302 مينأمبالغ مستحقة من معيدي الت

 (6,867) (2,070) (4,797) (4,712) 3,335 (8,047) مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
 4,578 - 4,578 13,130 - 13,130 مبالغ مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين

 960 787 173 5,864 (568) 6,432 ومطلوبات اخرى اتمستحق
مبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء 

 أطراف ثالثة ومدراء
 

45,233 
 
- 

 
45,233 

 
39,857 

- 
 

39,857 
 58,341 - 58,341 122,094 - 122,094 اقساط تأمين غير مكتسبة 

 1,272 - 1,272 7,017 - 7,017 تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 
 1,830 - 1,830 112,247 - 112,247 مطالبات قائمة 

 20,242 - 20,242 (10,738) - (10,738) مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 - - - 3,329 - 3,329 تأمينعجز أقساط ال احتياطي

 - - - 3,027 - 3,027 ة إضافيةمنتهيإحتياطي مخاطرغير 
 - (2,841) 2,841 - 44,520 (44,520) مستحق لعمليات المساهمين

 1,461 - 1,461 (1,470) - (1,470) إحتياطيات فنية أخرى
 7,708 46,095 53,803 57,008 (6,459) 50,549 

 - - - (4,453) - (4,453) ق التأمينفائض مدفوع لحملة وثائ
 (2,046) (2,046) - (4,559) (4,559) - زكاة وضريبة دخل مدفوعة ناقصأً اإلستردادات

 48,503 (8,505) 57,008 44,791 41,536 3,255 االنشطة التشغيلية /)المستخدم في(صافي النقد الناتج من
       من االنشطة االستثمارية  التدفقات النقدية

 (639) (639) - (8,450) (8,450) - ممتلكات ومعداتإضافات الى 
 118 118 - - - - إستتثمار مستلم دخل

 )521( )521( - (8,450) (8,450) - االنشطة االستثمارية يالمستخدم فصافي النقد 
 47,982 (9,026) 57,008 36,341 33,086 3,255 صافي التغير في النقدية وما في حكمها

 195,657 51,537 144,120 269,559 43,652 225,907 دية وما في حكمها في بداية الفترةالنق
 243,639 42,511 201,128 305,900 76,738 229,162 في حكمها في نهاية الفترة النقدية وما

       ة:معامالت غير نقديجدول ملحق ل
مررن مسرراهمين اجانررب تررم  مسررتحقة القرربضضررريبة دخررل 
مدفوعرررة مقررردما وموجرررودات  مصرررروفاتل تعرررديلها مقابررر

 أخرى

 
 
- 

 
 

2,021 

 
 

2,021 

 
 
- 1,350 1,350 

 

 

 



 

 

 ــ 31ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2018يونيو  30في 

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

 

 )تتمة( إضافيةمعلومات   ـ19

 

 كما يلي: تأمينيتم توزيع الفائض الناتج عن عمليات الالتنفيذية للتأمين والنظام األساسي للشركة  اللوائحوفقاً لمتطلبات هـ( 

 %90 محول إلى عمليات المساهمين

 %10           تأمينمحول إلى الذمم الدائنة لحملة وثائق ال

 100% 

 
 .، يتم توزيع العجز  بالكامل وتحويله الى عمليات المساهمين تأمينلناتج عن عمليات الفي حالة العجز ا

 

 أرقام المقارنة  ـ20

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

 ي السعودي:مع متطلبات مؤسسة النقد العرب أساسي

 
، األولية الموجزةالمركز المالي  قائمةتم عرض في السابق ،  األولية الموجزة المالية قوائمهذه الحول  2في إيضاح  توضيحه كما تم• 

 قائمة ا معًا لعرضمعمليات التأمين وعمليات المساهمين ، والتي تم دمجهلكل من الدخل ، والتدفقات النقدية بشكل منفصل  قائمةو

 .للشركةاألولية الموجزة  التدفقات النقدية وقائمةالدخل  قائمةركز المالي و الم

يتم المركز المالي  قائمة والتي سبق عرضها بشكل منفصل في المساهمين وعمليات التأمينعمليات " من/  الىالمبالغ "المستحقة • 

 (.19 حيضاإ) إستبعادها

يتم  لمنفص لبشک وعرضها نلتأميا تعملياو نميهلمسااعمليات  نبي 90/10 نسبةب التي يتم توزيعها نلتأميا تعمليا ضفائحصة • 

 (.19 حيضاإ) لخدلا قائمة في روفکمصعرضها 

 
 األولية الموجزة الموافقة على القوائم المالية  ـ21

 .م2018 يوليو 26 وافق مجلس اإلدارة على هذه القوائم المالية االولية الموجزة بتاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 


