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 ــ 9ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

  ألولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية ا

   م2019 سبتمبر 30

 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"( تأمينلل 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  ينتأمأعمال ال لمزاولةلشركة تم الترخيص ل

ً لقرار مجلس الوزراء رقم م2009 اكتوبر 10هـ )الموافق 1430 شوال 21وتاريخ  53م/  هـ1430 شوال 16تاريخ ب 330( وفقا

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

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

 .ةالسعودي

 

 س اإلعداد اأس  ـ2

 بيان اإللتزام  (أ)
 

ً لمعيار المحاسبة الدولي )م 2019 سبتمبر 30في المنتهية  وللفترةفي كما للشركة المالية األولية الموجزة  القوائمإعداد تم    –(34وفقا

  .""التقرير المالي األولي
 

م ، على 2018ديسمبر  31و م2019 مارس 31في المنتهية وللسنة لفترة في ولكما للشركة المالية األولية الموجزة  القوائمإعداد تم 

ً لمعيار المحاسبة الدولالتوالي،  من مؤسسة النقد العربي السعودي  ةالمعدل، على التوالي، الدولية للتقرير المالي معاييرالو (34ي )وفقا

الصادر عن لجنة تفسيرات  (21)التفسير خل" و"ضرائب الد - (12) الدولي ةمحاسبلمعيار ا)الزكاة وضريبة الدخل عن للمحاسبة 

 في المملكة العربية السعودية. ونظام الشركات شركات التأمينو نظام مراقبة  (الدخل بالزكاة وضريبة المتعلقة" الرسوم" - المعايير الدولية
  

الزكاة لمعالجة لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية  اتعليمسسة النقد العربي السعودي ت، أصدرت مؤ م2019يوليو  17في 

 المعايير مملكة العربية السعودية وفي ال المعتمد لتقرير الماليلية مع المعايير الدولوهذا يتفق الدخل.  قائمةالدخل في  ةبريوض

المعتمد لتقرير المالي م "المعايير الدولية لالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها مجتمعة باس األخرى المعتمدة منصدارات اإلو

 في المملكة العربية السعودية"(
 

ً لذلك عدلت  معيار بأثر مستقبلي بتعديل التأثير بما يتفق مع لزكاة وضريبة الدخل امعالجة المتعلقة ب ها المحاسبيةسياست الشركةوفقا

هذا التغيير في  تأثيراتعن  إلفصاحتم ا) "ات واألخطاء المحاسبيةالتغييرات في التقدير والسياسات المحاسبية " (8)المحاسبة الدولي 

 الموجزة(. يةالقوائم المالية األول حول( 3) اإليضاح
 

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

نهاية الخدمة  ومكافآت ةيعة النظاميلكات والمعدات والودالسيولة. باستثناء الممت على اساس األولية الموجزةالمركز المالي  قائمة عرضيتم 

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

ات األخرى ذات ، فإن جميع الموجودات والمطلوباإلبالغ عنها واالحتياطات الفنيةوالمطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة والتي لم يتم 

 .طبيعة قصيرة األجل ، ما لم ينص على خالف ذلك

 

 



 

 ــ 10ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019سبتمبر  30

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

 
 ()تتمةأساس اإلعداد   ـ2

 )تتمة(بيان اإللتزام  (أ)
 

لكل ، فإنه يتعين على الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات مستقلة في المملكة العربية السعودية )الالئحة التنفيذية( تأمينوفقاً لمتطلبات نظام ال

دة بشكل واضح ألي من يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائ ."عمليات المساهمين"و "تأمينعمليات المن "

  هذه العمليات في الحسابات الخاصة.

 

 يمكن إعتبار القوائم المالية األولية الموجزة مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية ككل. ال
 

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

 ضات المحاسبية الهامةاألحكام و التقديرات و االفترا (ب)
 

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

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

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

 31في لسنة المنتهية لالمالية  القوائم فيبما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها تلك المطبقة  اتالرئيسية لعدم التأكد من التقدير

 يلي : ثناء مابإست  م2018ديسمبر 
 

 

د اإليجار إذا أي فترات يغطيها خيار تمديد عق باإلضافة الىغير قابلة لإللغاء ، مدة تحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها  -حكم مهم 

 .تطبيقهكد عدم ، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار ، إذا كان من المؤ تطبيقهتم يكان من المؤكد أن 

 

قييم ما إذا كان من شروط إضافية. تطبق الشركة الحكم في تبجار ، في استئجار األصول لدى الشركة الخيار ، بموجب بعض عقود اإلي

 يقلتطبحافزا اقتصاديا  وفرجميع العوامل ذات الصلة التي ت، أنه يأخذ بعين االعتبار . وهذا يعنيبمعقولية خيار التجديدتطبيق المؤكد 

ً التجديد. بعد تاريخ البدء ، تعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث ً هام ا ؤثر تي الظروف التي تقع تحت سيطرتها وأو تغيير ف ا

(. أدرجت الشركة فترة التجديد ثال ، تغيير في استراتيجية العمل( خيار التجديد )على سبيل المتطبيق)أو عدم  تطبيق فيعلى قدرتها 

 كجزء من مدة عقد اإليجار لعقود اإليجار بسبب أهمية األصول المؤجرة لعملياتها.
 
 

 موسمية العمليات)ج(  
 

 .للشركة تأمينليس هناك تغيرات موسمية تؤثر على عمليات ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ــ 11ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 ة()تتم إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة  ـ3

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

 م ما عدا مايلي:2018ديسمبر  31للشركة للسنة المنتهية في  السنوية ماليةالقوائم ال

 
 التقرير المالي الدولية الجديدة والمعدلة والمطبقة من قبل الشركة. تفاسيرالمعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيرات لجنة 

 
 .مجلس معايير المحاسبة الدولية درة عنوالتفسيرات والمراجعات للمعايير القائمة الصا الشركة التعديالت ا( طبقت

 الوصف المعيار

( تصنيف وقياس معامالت 2) الدولي رقم معيار التقرير المالي  تعديالت على (2) لتقرير الماليلالدولي معيار ال
 السداد على أساس األسهم.

ت العقارات تحويال (40)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  (40)معيار المحاسبة الدولي 
 اإلستثمارية.

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

      (1) لتقرير الماليل الدولي معيارال
 ( 28)معيار المحاسبة الدولي و 

 -م2014 م على المعايير الدولية للتقرير المالي2016دورة التحسينات السنوية 
 م 2016

 
 .على هذه القوائم المالية االولية الموجزة جوهريق المعايير والتفسيرات المعدلة الجديدة لن يكون له أي تأثير إن تطبي

 

 المعيار الدولي للتقرير المالي الصادر حديثأ باإلضافة الى تعديل السياسة المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل كما يلي: الشركة  ب( طبقت

 
 عقود اإليجار"" - (16لمالي )المعيار الدولي للتقرير ا

محل التوجهات الحالية المتعلقة بعقود اإليجار والتي "عقود اإليجار" ، حيث يحل المعيار  16 شركة المعيار الدولي للتقرير الماليال طبقت

تيب تحديد ما إذا كان تر "لمعيارل للتقرير المالي ةالدولي ريياالمعلتفسير لجنة تفاسير "عقود اإليجار" ، و 17دولي المحاسبي المعيار  تشمل

( 27لتفسير )حوافز" وال - تشغيلياليجار اإلعقود  "رييامع( الصادر عن اللجنة الدائمة لتفسير ال15لتفسير )وما يحتوي على عقد إيجار" ، 

 ". الشكل القانوني لعقد اإليجارالتي تأخذ  المعامالتتقويم جوهر "رييامعالصادرعن اللجنة الدائمة لتفسير ال

يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد يبدأ سريان المعيار ، و م2016في يناير  (16) لتقرير الماليلتم إصدار المعيار الدولي 

عقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ، ويتطلب من مبادئ االعتراف ب (16)يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي . م2019

محاسبة عقود اإليجار التمويلي بنفس طريقة  نموذج المركز المالي على أساس منفرد حساب جميع عقود اإليجار بموجب المستأجرين

عقود إيجار األصول "منخفضة القيمة"  -االعتراف للمستأجرين ئين ألسس . يتضمن المعيار إعفا(17)الدولي  ةبموجب معيار المحاسب

يعترف ي تاريخ بدء عقد اإليجار ، شهرا أو أقل(. ف 12ر قصيرة األجل )أي عقود اإليجار لمدة )مثل الحواسب الشخصية( وعقود اإليجا

ألساسي خالل مدة التأجير )حق اإليجار )أي التزام اإليجار( وأصل يمثل الحق في استخدام األصل ادفعات االلتزام بدفع بمستأجر ال

اإليجار ومصروف العموالت الخاصة على التزامات  منفصل بمصروفرين االعتراف بشكل . يتعين على المستأج(إستعمال األصل

 .إستعمال األصلحق على  االستهالك

 

 

 

 

 

 



 

 ــ 12ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

 ذلك( خالفكر )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذ 

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  ـ3

 )تتمة( عقود اإليجار"" - (16المعيار الدولي للتقرير المالي )

إعادة قياس التزام اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل تغيير في مدة عقد اإليجار ، وتغيير في مدفوعات  اً المستأجرين أيضيجب على 

ً بتسجيل مبلغلتحديد تلك المدفوعات(. أو معدل يستخدم  تصنيفجة عن تغيير في اإليجار المستقبلية النات إعادة  يقوم المستأجرون عموما

 قياس التزام اإليجار كتعديل ألصل حق االستخدام.

بموجب اً المطبقة حاليمحاسبة العن بشكل جوهري  (16)للتقرير المالي محاسبة المؤجرين بموجب المعيار الدولي  يطرأ تغيير علىلم 

تصنيف جميع عقود اإليجار باستخدام مبدأ التصنيف نفسه كما في معيار المحاسبة بالمؤجرون  ستمر. سي(17)الدولي  ةمعيار المحاسب

 بين نوعين من عقود اإليجار: التأجير التشغيلي والتمويلي.بموجبه يتم التمييز و (17)الدولي 

 التطبيقمن تاريخ  شهراً  12ل خال هايجارإنتهي يمعيار الخاص بعقود اإليجار التي موجب الاختارت الشركة استخدام اإلعفاءات المقترحة ب

، وعقود اإليجار التي تكون قيمة األصل األساسي منخفضة القيمة. تتكون جميع عقود اإليجار التشغيلية الحالية من شروط عقد إيجار األولي

 تنتهي في غضون اثني عشر شهًرا.

تأثير جوهري على المبالغ المبلغ عنها عند االنتقال إلى  وجود الشركة الترى ، إال أن إدارةفي السياسات المحاسبيةد تغييرات وجورغم 

 .2019يناير  1في  (16) لتقرير الماليل الدولي معيارال
 

 الزكاة وضريبة الدخل
 

مؤسسة النقد العربي السعودي  عن صادرة تعليماتحدث ألكنتيجة  القوائم المالية إعدادتغيير أساس  فقد تم، 2 ضاحياإلفي  مذكوركما هو 

ً لتعميم مؤسسة النقد  لكيةالمالتغيرات في حقوق  قائمةالزكاة وضريبة الدخل في  عرضسابقا ، تم م. 2019يوليو  17بتاريخ  العربي وفقا

بي السعودي ن مؤسسة النقد العرصادرة عحدث تعليمات أل فقاً و. م2017أبريل  11 الصادر بتاريخ  381000074519 السعودي رقم

ير في محاسبة الزكاة وضريبة التغبمعالجة الشركة  قامتالدخل.  قائمة، يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في م2019يوليو  17بتاريخ 

. نتج عن األولية الموجزةالقوائم المالية  حول (3) اإليضاحعن آثار التغيير أعاله في  اإلفصاح( ويتم 3 يضاحاإلالدخل بأثر رجعي )انظر 

مليون لاير سعودي. لم يكن لهذا التغيير  6.7بمبلغ  م2018 سبتمبر 30هذا التغيير انخفاض في الدخل المسجل للشركة للفترة المنتهية في 

 .م2018 سبتمبر 30التدفقات النقدية للفترة المنتهية في  قائمةأي تأثير على 

 
    م 2018 سبتمبر 30 ة أشهر المنتهيةتسعكما في ولفترة ال

 
 
 

 األثر على القوائم المالية  الحساب

االرصدة كما تم التقرير 
عنها كما في ولفترة 

ة أشهر المنتهية عتسال
 أثر التعديل م 2018 سبتمبر 30في 

االرصدة كما تم التقرير 
عنها كما في ولفترة 

ة أشهر المنتهية تسعال
 م2018 سبتمبر 30في 

 (4,071) (4,071) - ولية الموجزةقائمة الدخل األ زكاة

 (2,644) (2,644) - قائمة الدخل األولية الموجزة ضريبة الدخل

 22,573 (6,715) 29,288 قائمة الدخل األولية الموجزة صافي دخل الفترة

)باللاير  للفترة بحية السهمر

 قائمة الدخل األولية الموجزة           (للسهم السعودي

 

1,46 

 

(0,33) 

 

1.13 

     

قائمة التغيرات في حقوق  زكاة

 المساهمين األولية الموجزة

(4,071) 4,071 - 

قائمة التغيرات في حقوق  دخلضريبة مصروف 

 - 2,644 (2,644) المساهمين األولية الموجزة

قائمة الدخل الشامل األولية  مجموع الدخل الشامل للفترة

قائمة التغيرات في و الموجزة

ين األولية حقوق المساهم

 22,573 (6,715) 29,288 الموجزة
     



 

 ــ 13ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

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

 
 مة(السياسات المحاسبية الهامة )تت  ـ3

 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل

 
    م 2018 سبتمبر 30كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 
 
 

 األثر على القوائم المالية  الحساب

االرصدة كما تم التقرير 
عنها كما في ولفترة 

الثالثة أشهر المنتهية في 
 أثر التعديل م 2018 سبتمبر 30

االرصدة كما تم التقرير 
ولفترة  عنها كما في

الثالثة أشهر المنتهية في 
 م2018 سبتمبر 30

 (1,261) (1,261) - قائمة الدخل األولية الموجزة دخلزكاة وضريبة 

 (623) (623) - قائمة الدخل األولية الموجزة دخلضريبة 

 2,806 (1,884) 4,690 قائمة الدخل األولية الموجزة صافي دخل الفترة

 )باللاير للفترة بحية السهمر

 قائمة الدخل األولية الموجزة           (للسهم  السعودي

 

0.23 

 

(0.09) 

 

0.14 

     

قائمة التغيرات في حقوق  زكاة

 المساهمين األولية الموجزة

 

(1,261) 

 

1,261 

 

- 

قائمة التغيرات في حقوق  دخلضريبة مصروف 

 - 623 (623) المساهمين األولية الموجزة

قائمة الدخل الشامل األولية  لفترةمجموع الدخل الشامل ل

قائمة التغيرات في و  الموجزة

حقوق المساهمين األولية 

 2,806 (1,884) 4,690 الموجزة

 
 

وبالتالي لم ، على هذه القوائم المالية االولية الموجزة جوهريلن يكون له أي تأثير ضريبة المؤجلة المتعلقة بالالسياسة المحاسبية إن تطبيق 

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات " (8). كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي أرصدة الفترة السابقة تعديل تمي

ألن التغيير في  لتوضيح أثر التعديل المركز المالي قائمةفي  م2018يناير  1في  المعدلة ، لم يتم عرض األرصدة"واألخطاءالمحاسبية 

 .م2017ديسمبر  31المتعلقة بالسنة المنتهية في تعديل األرصدة د إلى ة لم يؤالسياسة المحاسبي

 

 ضريبة الدخل:

اًء هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية ، بن المدفوعة مقدماً للفترةضريبة الدخل  ضريبة الدخل أو مصروف

الضريبية المؤجلة التي  و اإللتزاماتبالتغييرات في األصول  معدلةضريبية المن كل هيئة من الهيئات الة على معدل ضريبة الدخل المطبق

 مستخدمة.الة غير ضريبالمؤقتة وخسائر الفروق الإلى  تعود

 
رير في البلدان التي في نهاية فترة إعداد التق درةاالصأو  سائدةالضرائب ال أنظمةضريبة الدخل الحالية على أساس  مصروف يتم احتساب

المتخذة  األوضاعدخالً خاضعًا للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم  وتولدها الشركة والشركات التابعة لها وشركاتها الزميلة تعمل في

، حسب وتقوم الشركة بقيد مخصصاتالضريبي المطبق للتفسير.  نظامالتي يخضع فيها ال جوانبرات الضريبية فيما يتعلق بالفي اإلقرا

 ات الضريبية.هيئلل سدادهاالمبالغ المتوقع  ، على أساسجةالحا

 

و يتم تسجيل التعديالت الناشئة من الربوط النهائية لضريبة الدخل في الفترة التي يتم اإلنتهاء فيها من الربط. إن مصروف ضريبة الدخل ا

لفترة الحالية بناًء على معدل ضريبة الدخل ضريبة الدخل المدفوعة مقدماً للفترة هي الضريبة المستحقة الدفع عن الدخل الخاضع للضريبة ل

 المعدل حسب التغيرات في اإلصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة العائدة للفروقات المؤقتة وخسائر الضريبة غير المستخدمة.

 

 



 

 ــ 14ــ 

 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3

 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل
 

 ضريبة الدخل معالجةن بشأن قيتعدم التفسير المعايير الدولية بخصوص الصادر عن لجنة  (23)تفسير ال
 

 (12)يقين يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي وي المعالجات الضريبية على عدم رائب الدخل عندما تنطالتفسير محاسبة ض يعالج

حديد ، وال تشمل على وجه الت(12)ن نطاق معيار المحاسبة الدولي . ال تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة ع"ضرائب الدخل"

 التفسير بالتحديد ما يلي: يتناولرتبطة بالمعامالت الضريبية غير المؤكدة. الم و الجزاءات عفاءاتالمتطلبات المتعلقة باإل

 

 .نظر في المعالجات الضريبية غير المؤكدة بشكل منفصلت الشركةت ما إذا كان• 

 .الضريبية الهيئاتفحص المعالجات الضريبية من قبل فيما يتعلق ب الشركةضعها تاالفتراضات التي • 

ضريبية غير المستخدمة واألسس الضريبية والخسائر ال من قبل الشركة لخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية(د الربح ايتحدية كيف• 

 .الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة عفاءاتواإل

 حاالت.لتغييرات في الحقائق والل المنشأة ةنظر يةكيف• 
 

ر مؤكدة بشكل منفصل أو مع واحد أو أكثر من المعالجات الضريبية غير ما إذا كان ينبغي النظر في كل معاملة ضريبية غي تحدد الشركة

 المؤكدة األخرى. يجب اتباع النهج الذي يتوقع بشكل أفضل حل حالة عدم اليقين.
 

 ضريبة الدخل. معالجاتن بشأن يقتفي تحديد أوجه عدم ال هامال حكمال بتطبيق الشركةتقوم 
 

الضريبي  األلتزامكانت لديها أي أوضاع ضريبية غير مؤكدة. قررت الشركة ، بناًء على دراسة إذا الشركة  حددت، فسيرالت تطبيقعند 

 القوائمالضريبية. لم يكن للتفسير تأثير على  الهيئاتالخاصة بها ، أنه من المحتمل أن يتم قبول المعالجات الضريبية الخاصة بها من قبل 

 الموجزة للشركة. األوليةالمالية 

 

 ل المؤجلة:ضريبة الدخ
 

ألغراض  واإللتزاماتالناشئة بين القيم الدفترية لألصول  المؤقتة اتعلى الفروقضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام  معالجةيتم 

ية القيم الدفترية مبلغ الضريبة المؤجلة على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسو يعتمدة. يألغراض الضريبلالتقارير المالية والمبالغ المستخدمة 

باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري في تاريخ التقرير. يتم االعتراف بأصل الضريبة  واإللتزاماتلألصول 

. يتم ةاإلعفاءات الضريبياستخدام  إمكانيةو المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل

 تخفيض أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه تحقيق المزايا الضريبية ذات الصلة.

 

 و اإللتزاماتاألصول  لمقاصة بموجب القانون يجب تطبيقهيكون هناك حق  موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما مقاصةيتم 

عندما الحالية  الضريبية تاو اإللتزام األصول مقاصة. يتم ة المؤجلة بالسلطة الضريبيةضريبتتعلق أرصدة ال وعندماالضريبية الحالية 

وتسوية االلتزامات في وقت  قيمته أو تحقيق صافي األصلوتعتزم إما التسوية على أساس  بموجب القانونللمنشأة حق قابل للتنفيذ  يكون

 واحد.

 

الربح أو الخسارة ، باستثناء ما يتعلق منها بالبنود المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو في يتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة 

ً الضريبة أيضب اإلعتراففي هذه الحالة ، يتم و مباشرة في حقوق الملكية.   .ا

 

 

 

 

 



 

 ــ 15ــ 

 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 مة()تت إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ3

 
  لم تدخل حيز التنفيذالصادرة ولكن المعايير 

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

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

 .المفعول

 الوصف المعيار/ التفسير

تاريخ سريان المعايير من 
أ في أو الفترات التي تبد

 : التالي بعد التاريخ

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

 م2022يناير  1  تأمينعقود ال (17) لتقرير الماليل لدوليا معيارال

 

معيار  سيحل محلوالذي  "األدوات المالية" (9)لتقرير المالي ل لدوليا معيارالالدولي  ةمجلس معايير المحاسب أصدر،  م2014في يوليو 

، المالية للموجوداتديدة األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار متطلبات تصنيف وقياسات ج (39) المحاسبة الدولي

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

 :(9)لتقرير المالي ل لدوليا معيارال. بموجب الجديدةحاسبة التحوط م 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  (39)ت معيار المحاسبة الدولي المعيار بمعظم متطلبا 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 والموجودات روضلقا لجميع المتوقعة ئتماناإلخسارة ل صمخص لتسجي المنشآت نم (9)المالي  لتقريرللدولي ا 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  ةاالئتمان المتوقع خسارة إلىالمخصص يستند هذا . لماليا نلضماا ودعقروض ولقا تمازالتا لیإ

 ، يتم (9)لتقرير المالي للدولي ا 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 المالي للدولي ا معيارال تعديالت على نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي،  م2016سبتمبر  في

التأمين.  دلعقو المتوقع ار المحاسبييل نشر المعشركات التأمين قب على (9)لتقرير المالي للدولي ا معيارالتطبيق ل المحاسبية اربمعالجة اآلث

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

 منشأةلل سمحيخيار التغطية . ايهما أقرب - م2022التأمين أو  عقود معيار تطبيقحتى تاريخ  (9)لتقرير المالي للدولي ا معيارالتطبيق 

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

التي تتعلق أنشطتها  للمنشآت، يمكن  (4)لتقرير المالي للدولي ا معيارالالتعديالت على جب بمواإلعفاء المؤقت الذي تم إدخاله  بموجب

  المعيار تطبيق لنتائج المترتبة علىا. قامت الشركة بتقييم (9)لتقرير المالي للدولي ا معيارال طبيقساسي بـ "التأمين" تأجيل تبشكل أ

 .م2022يناير  1يتجاوز  البحيث  الحق تاريخإلى  (9)لي لتقرير الماللدولي ا معيارال طبيقتأجيل ت قررتو
 

، في االعتبار الموجزة للشركة ، إلى حد كبير األوليةالمالية  القوائمعلى  (9)المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبيقيجب أن يأخذ تأثير 

 المعيار الدولي للتقرير المالي تطبيقبصدد تقييم تأثير ، فإن اإلدارة  م2019 يونيو 30مع معيار عقود التأمين المقبلة. كما في  داخلالت

(9). 



 

 ــ 16ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

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

 
 النقد وما في حكمه  ـ4

 تأمينمليات الع 

 م2019 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 28 35 نقد في الصندوق

 20,455 29,986 أرصدة بنكية

 238,750 232,500 تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناءودائع 

 259,233 262,521 المجموع

 عمليات المساهمين 

 م2019 سبتمبر 30 
 ()غير مراجعة 

 م2018ديسمبر  31
 مراجعة() 

 14,827 374 أرصدة بنكية

 50,000 70,000 تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناءودائع 

 64,827 70,374 المجموع

 324,060 332,895 في حكمه مجموع النقد وما

 

مقومة باللاير السعودي وبالدوالر و عربية السعوديةلدى البنك الذي يعتبر جهة ذات عالقة مسجلة في المملكة ال وما في حكمهيمثل النقد 

 .يرادات على اساس االسعار السائدة في السوقإتحقق الودائع  .االمريكي

 
  صافي ،مدينة تأمينأقساط   ـ5

 م2019 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة( 

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 218,217 244,019 تأمينحملة وثائق المستحق القبض من 

 (25,752) (46,142) ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها إنخفاض قيمة مخصص

 192,465 197,877 ، صافيصافي أقساط تأمين مدينة

 
 مشكوك في تحصيلها:ال أقساط التأمين إنخفاض فيما يلي حركة مخصص

 م2018ديسمبر  31 م2019 سبتمبر 30 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 17,361 25,752 ديسمبر 31الرصيد في 

 8,391 20,390 السنة /المخصص خالل الفترة

 25,752 46,142 نهاية الفترة/ السنةالرصيد في 

   

 :ينة التي لم تنخفض قيمتهاالذمم المدأقساط أعمار فيما يلي تحليل 
 تجاوزت مدة استحقاقها ولم تنخفض قيمتها  
  

 
 المجموع

 
 أقل من
 يوما   90

 
إلى  90من 
180   ُ  يوما

 
إلى  181من 
 يوما    360

 
أكثر من 
 يوما    360

 7,622 40,898 54,633 94,724 197,877 م2019سبتمبر  30

 2,739 27,921 46,641 115,164 192,465 م2018ديسمبر  31

 



 

 ــ 17ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

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

 

  تأمينمبالغ مستحقة من معيدي ال  ـ6

 م2019 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة( 

 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

   عمليات التأمين

 14,679 46,205 تأمينمعيدي المستحق القبض من 

 (1,439) (1,500) شكوك في تحصيلهامإعادة تأمين ذمم مدينة  إنخفاض قيمة مخصص

 44,705 13,240 

 

 مشكوك في تحصيلها:إعادة تأمين ذمم  إنخفاض قيمة فيما يلي الحركة في مخصص
 م2019 سبتمبر 30                                                                        

 )غير مراجعة( 

 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

   
 3,083 1,439 ديسمبر 31يد في الرص

 (1,644) 61 / السنة ( للفترةعكس مخصصمخصص/ )

 1,439 1,500 نهاية الفترة / السنةفي  الرصيد

 

 :فيما يلي تحليل أعمار الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها

 تجاوزت مدة استحقاقها ولم تنخفض قيمتها  

  

 

 المجموع

 

 أقل من

 يوما   90

 

إلى  90من 

801   ُ  يوما

 

إلى  181من 

 يوما    360

 

أكثر من 

 يوما    360

 - 7,642 4,708 32,355 44,705 م2019سبتمبر  30

 - - 249 12,991 13,240 م2018ديسمبر  31

 

 اإلحتياطيات الفنية   ـ7

 القائمة  واإلحتياطياتصافي المطالبات   7-1

 القائمة مما يلي:واإلحتياطيات يتكون صافي المطالبات  

 م2018 ديسمبر 31 م2019 سبتمبر 30 

   

 244,263 373,304 مطالبات قائمة 

 114,013 87,524 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 23,221 13,836 عجز أقساط التأمين احتياطي

 385 399 إحتياطي مخاطر غير منتهية إضافية

 3,507 5,886 مخصص مصروف تعديل خسارة غير موزع

 480,949 385,389 

   ناقص:

 (159,448) (275,812) من المطالبات القائمة  تأمينحصة معيدي ال

 (78,880) (45,479) متكبدة غير مبلغ عنها تأمين من مطالبات حصة معيدي ال

 (321,291) (238,328) 

 147,061 159,658 القائمة واإلحتياطيات صافي المطالبات 



 

 ــ 18ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 مة سعودية()شركة مساه

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 اإلحتياطيات الفنية )تتمة(   ـ7

 حركة أقساط التأمين غير المكتسبة  7-2
 

 تتألف حركة أقساط التأمين غير المكتسبة مما يلي :
 

        م2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 )غير مراجعة(

 الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 
    

 149,315 104,039 253,354 لفترةالرصيد في أول ا
 348,737 260,954 609,691 فترةأقساط تأمين مكتتبة خالل ال

 (305,684) (239,839) (545,523) فترةمكتسبة خالل التأمين أقساط 
 192,368 125,154 317,522 فترةالرصيد في نهاية ال

    
 )مراجعة( م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

    
 101,709 109,585 211,294 الرصيد في أول السنة

 420,669 291,655 712,324 أقساط تأمين مكتتبة خالل السنة
 (373,063) (297,201) (670,264) مكتسبة خالل السنةتأمين أقساط 

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

    
 االستثمارات  ـ8

 م2019 سبتمبر 30 إيضاح 
 )غير مراجعة( 

 م2018 ديسمبر 31
 )مراجعة(

 105,004 108,842 1ـ  8 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1,923 1,923 2ـ  8 استثمارات متاحة للبيع
  110,765 106,927 

 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 1ـ8

 فيما يلي الحركة في االستثمارات:

اشهر  التسعةلفترة  
 30 المنتهية في

 م2019 سبتمبر

 للسنة المنتهية في
 م2018 ديسمبر 31

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 103,231 105,004 الرصيد االفتتاحي

 1,773 3,838 لإلستثمارات التغير في القيمة العادلة

 105,004 108,842 الرصيد الختامي

 

 استثمارات متاحة للبيع 8-2

في شركة نجم لخدمات التأمين وهي شركة  (%3,45م : 2018ديسمبر  31) %3,45استثمارات الشركة بنسبة البند يمثل هذا 

نظراً لعدم توفر تقييم موثوق، تعتقد اإلدارة بأن  .مسجلة بالتكلفةاألسهم و سهم غير مدرجة في سوق هذه اال .سعودية مقفلةمساهمة 

 القيمة العادلة اليمكن تحديدها بشكل موثوق.
 

 خرى أمصروفات مدفوعة مقدما وموجودات ــ   9
 

ً والمصروفات ال عرض تم مليون لاير  1.15م : 2018مليون لاير سعودي ) 2,23 خرى بمبلغاألموجودات المدفوعة مقدما

 وخردة مستردة. تلفياتنخفاض بعد خصم مخصص إبالصافي سعودي( 



 

 ــ 19ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

 ذلك( خالفما لم يذكر )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 
 الوديعة النظامية  -10

ً للمادة  من راس  %10، أودعت الشركة نسبة  العربي السعودي عن مؤسسة النقد الصادر تأمينال نظامالتنفيذية ل ائحو( من الل58)طبقا

حتفاظ بالوديعة النظامية في بنك ذي يتم اال .العربي السعودي ن قبل مؤسسة النقدمليون لاير سعودي في بنك تم اختياره م 20 بمبلغمالها 

وتكون العمولة المكتسبة من هذه الوديعة   .ايضاً جهة ذات عالقة  ويمكن السحب منها فقط بعد موافقة مؤسسة النقد هووسمعة جيدة 

 .العربي السعودي النقدمؤسسة الى مستحقة الدفع 

الشركة عن عمولة فصحت اقد م ف2016مارس  1للتعميم الصادر في  طبقا العربي السعودي وفقا للتعليمات الواردة من مؤسسة النقد

  .مستحقة من وديعة نظامية كأصل والتزام في هذه القوائم المالية االولية الموجزة
 
 وضريبة الدخل  الزكاة  ـ11
 

 مكونات الوعاء الزكوي 11-1

الدخل ضريبة الزكاة و نظاملى تعديل بموجب إلتي تخضع لمساهمين السعوديين واالمكونات 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 المملكة اخضع 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 11-2

 م2019 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة( 

 م2018ديسمبر  31
 ()مراجعة

 7,205 7,305 يد اإلفتتاحيالرص

   الحركة خالل الفترة/ السنة

 4,853 3,147 زكاة مخصص

 2,020 75 مخصص ضريبة دخل

 (6,615) (4,784) مدفوعة  زكاة

 - (292) ضريبة دخل مدفوعة 

 (158) (185) إنخفاض في ضريبة قابلة لالسترداد

 - (1,543) مقدماً ضريبة دخل مدفوعة 

 7,305 3,723 الرصيد الختامي

 

يتم تكوين مخصص  . ينمن الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الدخل المعدل العائد للمساهمين السعودي %2.5تحسب الزكاة بنسبة 

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

تم إسترداد ضريبة الدخل المدفوعة من  .ضريبة الدخل نظامالمرحلة من السنة السابقة والتي يتم حسابها وفقاً ل السعوديين من الخسائر

 المساهمين غير السعوديين.
 

  نسبة المساهمين الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل كما يلي:

 م2019 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة( 

 م2018ديسمبر  31
 ()مراجعة

 74,44 74,44 الزكاة

 25,56 25,56 ضريبة الدخل

 

 وضع الربوط  

  .م2018من بداية التأسيس وحتى سنة  )"الهيئة"( لزكاة والدخلل الهيئة العامةإلى  الضريبية قدمت الشركة اقرارتها

 م.2012ديسمبر  31 في المنتهية وضعها الزكوي والضريبي حتى السنواتأنهت الشركة 

 .لدى الهيئةحالياً قيد المراجعة   م2018لى إم 2013ديسمبر  31هية في المنت اإلقرارات الضريبة للسنوات 



 

 ــ 20ــ 

 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

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

 
 وربحية السهمس المال أر ـ 12

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

 .(.لاير سعودى 10 قيمة السهم - مليون سهم عادي 20 إلىمليون لاير سعودى مقسم  200م : 2018ديسمبر  31)
 

في  القائمةم العادية على المتوسط المرجح لعدد األسهة فترللالمخصص للمساهمين بقسمة صافي الدخل  األساسية همتم إحتساب ربحية الس

 تاريخ المركز المالي. التنطبق ربحية السهم المخفضة على الشركة.

 

 ـ االحتياطي النظامي13
 

ً لنظام التأمين في المملكة العربية السعودية يتعين على الشركة تحويل  بعد تسوية الخسائر المتراكمة من دخل الفي ن صام %20وفقا

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

 
 اإللتزامات و المطلوبات المحتملة ـ 14
 

 (.لاير سعودي مليون 1.9م: 2018لاير سعودي ) مليون 2.1 بمبلغ نيابة عن الشركة  خطابات ضمان للموردينصدر البنك أ

 
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبةـ 15
 
  

 م2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   

إجمالي أقساط   شركــــــــات القطاع

 أفراد كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة جدا    التأمين المكتتبة

 - - - - - - الطبي

 53,031 3,641 13,959 19,741 9,978 5,712 المركبات

 63,612 1,377 20,880 23,820 6,133 11,402 ممتلكاتالحوادث وال

الحماية واإلدخار )التأمين 

 على الحياة(

 

709 

 

458 

 

1,238 

 

11,757 

 

35 

 

14,197 

 130,840 5,053 46,596 44,799 16,569 17,823 المجموع

    

 

   

 م2019سبتمبر  30هية في لفترة التسعة أشهر المنت  

إجمالي أقساط   شركــــــــات القطاع

 أفراد كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة جدا    التأمين المكتتبة

 - - - - - - الطبي

 327,942 18,956 158,293 84,756 55,058 10,879 المركبات

 219,285 6,025 79,487 91,365 29,151 13,257 الحوادث والممتلكات

ية واإلدخار )التأمين الحما

 على الحياة(

 

924 

 

2,321 

 

8,685 

 

49,514 

 

1,020 

 

62,464 

 609,691 26,001 287,294 184,806 86,530 25,060 المجموع

       

 

 



 

 ــ 21ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

 ذلك( خالفميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر )ج

 
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة )تتمة(ـ 15
 

 م2018سبتمبر  30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   

إجمالي أقساط   شركــــــــات القطاع

 أفراد كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة جداً   التأمين المكتتبة

 - - - - - - الطبي

 116,286 4,912 38,820 33,473 32,945 6,136 المركبات

 49,200 513 25,852 18,774 3,753 308 الحوادث والممتلكات

الحماية واإلدخار )التأمين 

 على الحياة(

 

- 

 

173 

 

2,499 

 

8,693 

 

- 

 

11,365 

 176,851 5,425 73,365 54,746 36,871 6,444 المجموع
    

 
   

 م2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   

إجمالي أقساط   شركــــــــات القطاع

 أفراد كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة جداً   التأمين المكتتبة

 - - - - - - الطبي

 372,896 14,870 174,493 105,108 60,042 18,383 المركبات

 196,047 3,998 81,080 94,194 13,607 3,168 الحوادث والممتلكات

الحماية واإلدخار )التأمين 

 على الحياة(

 

- 

 

996 

 

8,936 

 

30,513 

 

46 

 

40,491 

 609,434 18,914 286,086 208,238 74,645 21,551 المجموع

       
 

 أقساط إعادة التأمين المسندة  ـ16

لفترة الثالثة اشهر   
  30المنتهية في 

 م2019سبتمبر

لفترة الثالثة اشهر 
  30المنتهية في 

 م2018 سبتمبر

اشهر  التسعةلفترة 
  30المنتهية في 

 م2019 سبتمبر

اشهر  التسعةلفترة 
  30المنتهية في 

 م2018 سبتمبر

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

 11,519 12,563 2,946 2,738  معيدي تأمين محليين

)يشمل عمليات خالل  دوليينمعيدي تأمين 
 تأمين محليين( وسطاء

  
66,648 

 
59,668 

 
238,473 

 
223,939 

  69,386 62,614 251,036 235,458 

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

 

 العادلة لألدوات المالية القيم  ـ17
 

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

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

 لألصل أو االلتزام ، أو يمكن الوصول التي المتاحةفي السوق  -

 المطلوباتأو  للوصول للموجودات ر مالءمة، في السوق األكث ةغياب السوق الرئيسيحالة في  -
 

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



 

 ــ 22ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019مبر سبت 30

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

 

 )تتمة( العادلة لألدوات المالية القيم  ـ17
 

 والتسلل الهرمي لها تحديد القيمة العادلة

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

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

 

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

 . وظتهاإلى بيانات سوق يمكن مالح

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

والتي تم تقييمها بالقيمة العادلة من أدوات المستوى  م2018ديسمبر  31و  م2019 سبتمبر 30وقد كانت جميع األدوات المالية كما في 

 2.58ومبلغ  مليون لاير سعودي ( 40: م 2018مليون لاير سعودي ) 30,24مبلغ باألسهم الصكوك وفي اإلستثمار باستثناء  (3)

للقيمة ( 3)تقوم الشركة بتحديد المستوى  .(1) مستوىوالتي تم تقييمها في ال مليون لاير سعودي( 3,86:م 2018مليون لاير سعودي )

 ، (1)المستوى  ال توجد تحويالت بيني نهاية الفترة. ف صول الشركة المستثمر فيهالى أسس التقييم المشتقة من صافي أالعادلة ع

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

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

 

 المعلومات القطاعية  -18

 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 داترايإ يتم قياسالمعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية.  تتم

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

 والمطلوبات التشغيلية.
 

 .م2018يسمبر د 31القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ  طريقةالتجزئة أو  طريقةتطرأ أي تغييرات على  لم

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

لوديعة دخل المستحق على اوال لوديعة النظاميةخرى ، والممتلكات والمعدات ، واوالمصروفات المدفوعة مقدًما ، والموجودات األ

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

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

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

إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي في القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها  التقرير عنهااليتم الموجودات والمطلوبات غير المخصصة 

 على أساس مركزي.

 30الموجودات والمطلوبات للشركة في  مجموععن  تقريرها يتم لس إدارة الشركة للقطاعات التيالمقدمة إلى مجالقطاعية لمعلومات ا

، المنتهية في ذلك التاريخ أشهرة تسعال إيراداتها ومصاريفها وصافي إيراداتها لفترات مجموع،  م2018ديسمبر  31 و م2019 سبتمبر

 كاآلتي:

 



 

 ــ 23ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 ة()شركة مساهمة سعودي

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

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

 
 ـ المعلومات القطاعية )تتمة(18 
 

 30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 م2019 سبتمبر

 )غير مراجعة( 
 ندسياله السيارات الممتلكات البحري  

الحوادث 
 وااللتزامات

الضمان 
 الممتد

  تأمينال
 المجموع على الحياة

         اإليرادات
 130,840 14,197 4,304 4,027 12,366 53,031 21,228 21,687 المكتتبة تأميناجمالي أقساط ال

 (69,386) (11,958) (4,304) (2,714) (11,564) (1,331) (19,317) (18,198) ةسنداقساط اعادة التأمين الم
 (3,475) - - (75) (250) (1,250) (600) (1,300) مصروفات فائض الخسارة

 57,979 2,239 - 1,238 552 50,450 1,311 2,189 المكتتبة تأمينصافي اقساط ال
، التغير في االقساط غير المكتسبة

 41,896 1,009 - 820 19 40,328 896 (1,176) صافي

 99,875 3,248 - 2,058 571 90,778 2,207 1,013 صافي االقساط المكتسبة
 18,877 4,831 2,982 1,527 2,585 513 4,488 1,951 على اعادة التأمين عمولة 

 32 2 - 4 3 - 3 20 إيرادات إكتتاب أخرى

 118,784 8,081 2,982 3,589 3,159 91,291 6,698 2,984 مجموع االيرادات

         
         يف والمصاريفلالتكا

 اجمالي المطالبات المدفوعة
ناقصاً  الخسارة تعديل اتمصروفو

 المستردات

 
 

2,528 

 
 

16,599 

 
 

92,133 

 
 

3,228 919 1,411 10,447 127,265 
في المطالبات  تأمينحصة معيدي ال

 (35,928) (9,005) (1,411) (630) (3,067) (4,332) (15,697) (1,786) المدفوعة

 91,337 1,442 - 289 161 87,801 902 742 دفوعة صافي المطالبات الم
، التغيرات في المطالبات القائمة

 (4,155) 711 - (96) (248) (4,639) (1,175) 1,292  صافي
المطالبات المتكبدة غير  التغير في

 (8,236) (111) - 598 (251) (7,449) (72) (951) ، صافيالمبلغ عنها

 78,946 2,042 - 791 (338) 75,713 (345) 1,083 صافي المطالبات المتكبدة 
         

 1,529 - - - (1,173) 6,750 (4,048) - عجز األقساط إحتياطي
 16,372 2,450 2,461 830 1,405 5,858 2,269 1,099 تكاليف أقتناء وثائق تأمين

 96,847 4,492 2,461 1,621 (106) 88,321 (2,124) 2,182 ومصروفات األكتتاب تكاليفمجموع 

 21,937 3,589 521 1,968 3,265 2,970 8,822 802 صافي نتائج االكتتاب
        فات(و/)مصر أخرىتشغيل إيرادات 
 ديون  إنخفاض قيمة مخصص

 مشكوك في تحصيلها
   

   (4,229) 
 (26,551)        مصروفات عمومية وادارية
 1,897        إيرادات عمولة على ودائع

 1,181        ر محققة من إستثماراتأرباح غي
 39        أيرادات أخرى

 (27,663)        ، صافيأخرىتشغيل مصروفات مجموع 

 (5,726)      قبل الزكاة وضريبة الدخلالفترة العائد للمساهمين  خسارةصافي 

 (533)       زكاة
 515       ضريبة دخل 

 (5,744)       صافي خسارة الفترة



 

 ــ 24ــ 

  تأمينشركة الوطنية للال

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

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

 

 ـ المعلومات القطاعية )تتمة(18 
 
 30اشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 م2019 سبتمبر

 مراجعة()غير  
 الهندسي السيارات الممتلكات البحري  

الحوادث 
 وااللتزامات

الضمان 
 الممتد

  تأمينال
 المجموع على الحياة

         اإليرادات
 609,691 62,464 14,584 25,817 38,608 327,942 95,091 45,185 المكتتبة تأميناجمالي أقساط ال

(35,366) ةسنداقساط اعادة التأمين الم  (02685,)  (8,233)  (36,010)  (18,026)  (14,584)  (53,791)  (251,036)  

 (9,918) (119) - (225) (750) (4,175) (2,660) (1,989) مصروفات فائض الخسارة

 348,737 8,554 - 7,566 1,848 315,534 7,405 7,830 صافي اقساط التأمين المكتتبة
، التغير في االقساط غير المكتسبة

 (43,053) (1,136) - (1,618) (351) (37,236) (1,734) (978) صافي

 305,684 7,418 - 5,948 1,497 278,298 5,671 6,852 صافي االقساط المكتسبة
 58,526 14,313 9,328 4,284 6,850 2,493 14,291 6,967 عمولة على اعادة التأمين 

 285 7 - 24 23 100 68 63 إيرادات إكتتاب أخرى

 364,495 21,738 9,328 10,256 8,370 280,891 20,030 13,882 تمجموع االيرادا

         
         يف والمصاريفلالتكا

 اجمالي المطالبات المدفوعة
 ومصروفات تعديل الخسارة

 المسترداتناقصاً  

 
 

7,190 

 
 

21,159 

 
 

243,447 

 
 

12,349 1,904 4,063 30,973 321,085 
ات في المطالب تأمينحصة معيدي ال

 (82,285) (25,746) (4,063) (1,424) (11,595) (14,513) (19,506) (5,438) المدفوعة

 238,800 5,227 - 480 754 228,934 1,653 1,752 صافي المطالبات المدفوعة 
 12,677 334 - 641 (1,339) 9,964 589 2,488  ، صافيالتغيرات في المطالبات القائمة

بدة غير التغير في المطالبات المتك
 6,912 (548) - 344 (513) 8,491 50 (912) المبلغ عنها، صافي

 258,389 5,013 - 1,465 (1,098) 247,389 2,292 3,328 صافي المطالبات المتكبدة 
         

 (9,385) - - - (820) (6,829) (1,721) (15) إحتياطي عجز األقساط
 14 - - - 14 - - - إحتياطي مخاطر غير منتهية إضافية

خسارة  تعديلمخصص مصروف 
 ةغير موزع

 
(142) 

 
92 

 
2,660 

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

 49,004 7,394 7,730 2,267 3,607 16,967 7,015 4,024 تكاليف أقتناء وثائق تأمين

 300,401 12,320 7,730 3,699 1,592 260,187 7,678 7,195 ومصروفات األكتتاب تكاليفمجموع 

 64,094 9,418 1,598 6,557 6,778 20,704 12,352 6,687 ئج االكتتابصافي نتا
        فات(و/)مصر أخرىتشغيل إيرادات 

 مخصص إنخفاض قيمة ديون 
 مشكوك في تحصيلها

   
   (21,531) 

 (78,468)        مصروفات عمومية وادارية
 5,250        إيرادات عمولة على ودائع

 3,838      ستثماراتأرباح غير محققة من إ
 13,991        أيرادات أخرى

 (76,920)        ، صافيأخرىمجموع مصروفات تشغيل 

 (12,826)      قبل الزكاة وضريبة الدخلالفترة العائد للمساهمين  خسارةصافي 

 (3,147)      زكاة
 (75)      ضريبة دخل

الفترة صافي خسارة       (16,048) 

 

 

 

 

 



 

 ــ 25ــ 

  تأمينالوطنية للالشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 ـ المعلومات القطاعية )تتمة(18
 

 30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 م2018سبتمبر 

 )معدلة( ة()غير مراجع 

 الهندسي السيارات الممتلكات البحري  

الحوادث 

 وااللتزامات

الضمان 

 الممتد

التأمين  على 

 المجموع الحياة

         اإليرادات

 176,851 11,365 6,721 4,179 8,525 116,286 20,815 8,960 اجمالي أقساط التامين المكتتبة

 (62,614) (10,807) (6,721) (3,304) (7,675) (8,666) (18,911) (6,530) ةسنداقساط اعادة التأمين الم

 (1,836) (20) - (16) (180) (810) (546) (264) مصروفات فائض الخسارة

 112,401 538 - 859 670 106,810 1,358 2,166 صافي اقساط التأمين المكتتبة

، التغير في االقساط غير المكتسبة

 (9,782) 1,370 - 1,278 (8) (13,395) 157 816 صافي

 102,619 1,908 - 2,137 662 93,415 1,515 2,982 صافي االقساط المكتسبة

 17,627 2,948 3,323 1,467 1,975 1,402 5,180 1,332 عمولة على اعادة التأمين 

 82 1 - 5 2 47 3 24 إيرادات إكتتاب أخرى

 120,328 4,857 3,323 3,609 2,639 94,864 6,698 4,338 اإليراداتمجموع 

         

         التكاليف والمصروفات

 اجمالي المطالبات المدفوعة

ومصروفات تعديل الخسارة ناقصاً 

 المستردات

 

 

2,948 

 

 

1,177 

 

 

63,302 

 

 

2,687 727 2,267 7,960 81,068 

حصة معيدي التأمين في المطالبات 

 (21,046) (6,875) (2,267) (449) (2,540) (5,262) (1,045) (2,608) المدفوعة

 60,022 1,085 - 278 147 58,040 132 340 صافي المطالبات المدفوعة 

، التغيرات في المطالبات القائمة

 13,490 206 - 121 105 13,299 (19) (222) صافي

 73,512 1,291 - 399 252 71,339 113 118 صافي المطالبات المتكبدة 

 (1,068) - - - (1,068) - - - عكس إحتياطي مخاطر قائمة

 16,058 1,170 2,753 899 1,096 6,864 2,541 735 تكاليف أقتناء وثائق تأمين

 88,502 2,461 2,753 1,298 280 78,203 2,654 853 تكاليف ومصروفات األكتتابمجموع 

 31,826 2,396 570 2,311 2,359 16,661 4,044 3,485 صافي نتائج االكتتاب

         أخرىتشغيل  ت(/)مصرفا إيرادات

 مخصص إنخفاض قيمة ديون 

 مشكوك في تحصيلها

   

   (5,360) 

 (23,929)        مصروفات عمومية وادارية

 1,507        إيرادات عمولة على ودائع

 595        أرباح غير محققة من إستثمارات

 535        أيرادات أخرى

 (26,652)       ، صافي أخرىمجموع مصروفات تشغيل 

 5,174        صافي الدخل للفترة 

 (484)       مجموع الدخل العائد لحملة الوثائق 

 4,690      صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل

 (1,261)       زكاة
 (623)       ضريبة دخل 

 2,806        صافي دخل الفترة
 
 
 
 
 

 



 

 ــ 26ــ 

  تأميننية للالشركة الوط

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 ـ المعلومات القطاعية )تتمة(18
 

اشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 م2018 سبتمبر 30

 الهندسي السيارات الممتلكات البحري  عدلة()م )غير مراجعة( 

الحوادث 

 وااللتزامات

الضمان 

 الممتد

التأمين  

 المجموع على الحياة

         اإليرادات

 609,434 40,491 16,468 25,694 35,725 372,896 89,245 28,915 اجمالي أقساط التامين المكتتبة

 (235,458) (36,301) (16,468) (18,345) (33,076) (27,982) (82,350) (20,936) ةسنداقساط اعادة التأمين الم

 (6,170) (59) - (50) (541) (3,092) (1,639) (789) مصروفات فائض الخسارة

 367,806 4,131 - 7,299 2,108 341,822 5,256 7,190 صافي اقساط التأمين المكتتبة

، التغير في االقساط غير المكتسبة

 (100,320) 801 - (904) 1,656 (100,355) (653) (865) صافي

 267,486 4,932 - 6,395 3,764 241,467 4,603 6,325 صافي االقساط المكتسبة

 54,656 10,108 9,350 4,277 5,498 3,973 15,253 6,197 اعادة التأمين  ت عموال

 308 4 - 23 19 155 36 71 إيرادات إكتتاب أخرى

 322,450 15,044 9,350 10,695 9,281 245,595 19,892 12,593 مجموع االيرادات

         

         التكاليف والمصروفات

 اجمالي المطالبات المدفوعة

ومصروفات تعديل الخسارة 

 207,428 21,927 6,116 4,202 12,171 152,860 4,014 6,138 ناقصاً المستردات

حصة معيدي التامين في 

 (62,116) (19,177) (6,116) (2,436) (11,716) (14,121) (3,531) (5,019) المطالبات المدفوعة

 145,312 2,750 - 1,766 455 138,739 483 1,119 صافي المطالبات المدفوعة 

، التغيرات في المطالبات القائمة

 23,279 222 - (467) 273 23,363 (161) 49  صافي

التغير في المطالبات المتكبدة غير 

 (3,910) - - - (378) (3,532) - - المبلغ عنها، صافي

 164,681 2,972 - 1,299 350 158,570 322 1,168 صافي المطالبات المتكبدة 

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

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

 1,959 - - - 1,959 - - - إحتياطي مخاطر قائمة إضافية

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

 48,963 4,669 7,803 2,638 3,022 20,242 7,212 3,377 تكاليف اقتناء وثائق التامين

تكاليف ومصاريف مجموع 

 اإلكتتاب

 

5,239 

 

6,882 

 

179,283 

 

5,801 4,699 7,803 7,755 217,462 

 104,988 7,289 1,547 5,996 3,840 66,312 13,010 7,354 صافي نتائج االكتتاب

        /)مصروفات( أخرىتشغيل إيرادات 

 عكس مخصص إنخفاض قيمة ديون

 مشكوك في تحصيلها 

   

   (16,363) 

 (68,955)        مصروفات عمومية وادارية 

 3,336        إيرادات عمولة على ودائع

 1,510        راتأرباح غير محققة من إستثما

 8,148        أيرادات أخرى

 (72,324)       ، صافي أخرىمجموع مصروفات تشغيل 

 32,664        صافي الدخل للفترة

 (3,376)       مجموع الدخل العائد لحملة الوثائق 

 29,288     صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل
 (4,071)       زكاة

 (2,644)       ضريبة دخل 

 22,573       صافي دخل الفترة



 

 ــ 27ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 قطاعية )تتمة(ـ المعلومات ال18
 
 

 م2019 سبتمبر 30كما في 
 الهندسي السيارات الممتلكات البحري  )غير مراجعة(

الحوادث 
 وااللتزامات

الضمان 
 الممتد

  تأمينال
على 
 المجموع الحياة

         موجودات ال
في اقساط  تأمينحصة معيدي ال

 غير المكتسبةتأمين ال
17,180 39,802 4,823 19,256 13,236 17,719 13,138 125,154 

لمطالبات من ا تأمينحصة معيدي ال
 275,812 7,039 23 109,041 7,755 5,543 11,643 134,768 القائمة 

مطالبات ال من تأمينحصة معيدي ال
 45,479 13,000 - 17,718 7,519 1,901 1,965 3,376 مبلغ عنهاالمتكبدة غير ال

 27,545 1,872 4,626 1,471 2,352 10,659 3,833 2,732  تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 772,473        موزعةموجودات غير 

     موجودات المجموع 
   1,246,463 

         
         مطلوبات   ال

 317,522 15,571 17,719 16,889 20,751 181,747 44,166 20,679 غير المكتسبة  تأميناقساط ال
 28,613 3,744 6,250 2,424 4,248 734 7,113 4,100 كتسبة غير م تأمينعمولة اعادة 

 373,304 8,263 23 110,327 8,200 94,673 13,098 138,720 مطالبات قائمة
 87,524 15,229 - 20,716 8,094 36,838 2,187 4,460 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 13,836 - - - - 13,836 - - إحتياطي عجز أقساط التأمين
 399 - - - 399 - - - غير منتهية إضافية مخاطرتياطي أح

 5,886 534 - 312 193 3,770 363 714 ةخسارة غير موزعمخصص تعديل 
 196,806         موزعةغير مطلوبات 

 1,023,890        مطلوباتال مجموع

 
 

 م2018ديسمبر  31كما في 
 الهندسي السيارات الممتلكات البحري  )مراجعة(

دث الحوا
 وااللتزامات

الضمان 
 الممتد

التأمين  
على 
 المجموع الحياة

         موجودات ال
حصة معيدي التأمين في اقساط 

 التأمين غير المكتسبة
 

6,033 
 

25,280 
 

11,346 
 

14,895 
 

13,720 
 

21,794 
 

10,971 
 

104,039 
لمطالبات حصة معيدي التأمين من ا

 159,448 3,449 8 105,588 31,282 7,390 7,094 4,637 القائمة 
مطالبات ال حصة معيدي التأمين من

 78,880 15,450 - 31,839 13,776 3,566 1,409 12,840 مبلغ عنهاالمتكبدة غير ال
 24,279 1,510 8,896 785 1,730 7,229 2,928 1,201  تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 709,356        موزعةموجودات غير 

     وجودات مالمجموع 
   1,076,002 

         
         مطلوبات   ال

 253,354 12,268 21,794 15,753 16,039 151,034 27,910 8,556 اقساط التأمين غير المكتسبة 
 29,443 3,497 10,804 2,299 3,311 1,986 5,416 2,130 عمولة اعادة تأمين غير مكتسبة 

 244,263 4,339 8 106,233 33,065 86,555 7,960 6,103 مطالبات قائمة
 114,013 18,227 - 34,492 14,864 30,012 1,583 14,835 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 23,221 - - - 820 20,665 1,721 15 إحتياطي عجز أقساط التأمين
 385 - - - 385 - - - غير منتهية إضافية مخاطرأحتياطي 

 3,507 621 - 345 305 1,112 271 853 إحتياطيات فنية أخرى
 168,241         موزعةمطلوبات غير 

 836,427       مطلوبات مجموع ال

 

 

 



 

 ــ 28ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

 ذلك( خالفذكر )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي

 
 ذات العالقة اتالجه  ـ19

 عالقة الجهات ذات المعامالت مع ال 19-1

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

 .للسيطرة والمتأثرة جوهريا من هذه الجهات

ماثلة مع م اجراء المعامالت وفقاً لشروط موقد ت .لعادية بتنفيذ المعامالت مع جهات ذات عالقةا 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 

 م2019 بتمبرس

لفترة الثالثة اشهر 
 30المنتهية في 

 م2018 سبتمبر

اشهر  التسعةلفترة 
 30المنتهية في 

 م2019 سبتمبر

اشهر  التسعةلفترة 
 30المنتهية في 

 م2018 سبتمبر

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

      

 1,453 1,450 79 45 اتعاب ومصروفات ذات عالقة  االدارة  اعضاء مجلس

 7,399 8,428 2,329 2,846 مكافآت ومصروفات ذات عالقة كبار موظفي االدارة

 687 402 487 - سلفقروض و  

      

مساهمون وجهات ذات 
 عالقة )ملكية عامة(

 58,238 49,763 17,161 13,646 مكتتبة تأميناقساط 

 21,677 10,643 8,583 3,733 دةمطالبات مسد 

 3,683 2,482 1,056 184 اختيارية )صافي( تأميناقساط  

 1,001 527 338 51 عمولة تأمين إختيارية مستلمة 

 1,585 1,097 122 140 مطالبات تامين إختيارية مستردة 

 3,533 4,433 813 1,847 مصروفات متكبدة  

عن ودائعدخل عمولة    1,897 1,507 505,2  3,336 

      
 

 

 أرصدة الجهات ذات العالقة  19-2

 م2018ديسمبر  31 م2019 سبتمبر 30 

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

   

 11,067 9,794 ،صافيأقساط تامين مدينة 
(2,844) مستحق لحملة وثائق التأمين  - 

 324,032 332,741 نقد وما في حكمه مع مساهم 
 (52) (71) تياريةتامين اخ عن معامالت أحد المساهمين الى مبالغ مستحقة

 450 411 سلف مستحقة من موظفي االدارة العليا
 2,020 - أجانبمن مساهمين  ستحقة القبضضريبة م

 20,000 20,000  مع مساهم وديعة نظامية
 - 735 لجهة ذات عالقة  إيجار مدفوع مقدم
(90) موظفي االدارة العليالقة مستح أتعاب مصروفات  - 

 848 1,171 من وديعة نظامية ةمستحق ايرادات
   

 
 



 

 ــ 29ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

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

 

 س المال أرإدارة  ـ 20

 لمساهمين.لقيمة الوزيادة  أنشطة األعمالدعم أهداف لسليمة لى نسب رأس مال للحفاظ ع تحديد األهدافتقوم 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 وراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضومنتظم. يتم إج

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

 
 .التقرير المالي فترةخارجيا خالل  رأس المال المفروضةأوفت بمتطلبات اإللتزام المتعلقة ب قدة أن الشركفي رأي مجلس اإلدارة، 

 

  معلومات إضافية ـ 21

دفقات النقدية األولية كما هو مطلوب بموجب الالئحة التنفيذية، فيما يلي قائمة المركز المالي األولية، وقائمة الدخل األولية، وقائمة الت

 : على النحو التالي  ة بعمليات التأمين وعمليات المساهمينالخاصالمستقلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــ 30ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
  معلومات إضافية )تتمة(  -21

 

  األولية ا( قائمة المركز المالي     

 )مراجعة( م2018ديسمبر  31 )غير مراجعة( م2019 سبتمبر 30 

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       موجودات  ال
 324,060 64,827 259,233 332,895 70,374 262,521 وما في حكمه نقد

 192,465 - 192,465 197,877 - 197,877  ، صافيأقساط تأمين مدينة

 13,240 - 13,240 44,705 - 44,705  ، صافيمبالغ مستحقة من معيدي التأمين

 104,039 - 104,039 125,154 - 125,154 حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة 
 159,448 - 159,448 275,812 - 275,812 ن من المطالبات القائمة حصة معيدي التأمي

متكبدة المطالبات الحصة معيدي التأمين من 
 78,880 - 78,880 45,479 - 45,479 مبلغ عنها الغير 

 24,279 - 24,279 27,545 - 27,545 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 106,927 106,927 - 110,765 110,765 - ستثماراتإ
 41,840 25,786 16,054 26,911 3,550 23,361 صروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرىم

 19,902 19,902 - 16,464 - 16,464 التأمينالمساهمين/ مبالغ مستحقة من عمليات 
 9,976 9,976 - 38,114 38,114 - ممتلكات ومعدات 

 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - وديعة نظامية 

 848 848 - 1,206 1,206 - وديعة نظامية رادات مستحقة منإي

 1,095,904 248,266 847,638 1,262,927 244,009 1,018,918 العمليات مجموع موجودات

 (19,902) (19,902) - (16,464) - (16,464) : إستبعاد عمليات متبادلةناقص

 1,076,002 228,364 847,638 1,246,463 244,009 1,002,454 موجودات وفقا  لقائمة المركز الماليمجموع ال

       
       المطلوبات

 29,938 - 29,938 35,511 - 35,511 مستحقة لحملة وثائق التأمينطالبات م
 56,663 538 56,125 47,122 43 47,079 أخرىومطلوبات  الدفع مصروفات مستحقة

 19,902 - 19,902 16,464 16,464 - المساهمين التأمين/ مبالغ مستحقة لعمليات
مبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء 

 109,244 أطراف ثالثة والوسطاء ومدراء
- 

109,244 68,418 - 68,418 
 253,354 - 253,354 317,522 - 317,522 اقساط تأمين غير مكتسبة 

 29,443 - 29,443 28,613 - 28,613 تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 
 244,263 - 244,263 373,304 - 373,304 قائمة  مطالبات

 114,013 - 114,013 87,524 - 87,524 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 23,221 - 23,221 13,836 - 13,836 عجز أقساط التأمين احتياطي

 385 - 385 399 - 399 إحتياطي مخاطر قائمة إضافية
 3,507 - 3,507 5,886 - 5,886 خسارة غير موزع تعديلمخصص مصروف 

 5,069 - 5,069 - - - توزيع فائض مستحق الدفع
 7,305 7,305 - 3,723 3,723 -  الدفع زكاة وضريبة دخل مستحقة

 848 848 - 1,206 1,206 - وديعة نظامية من دخل مستحق

 856,329 8,691 847,638 1,040,354 21,436 1,018,918 مطلوبات العمليات مجموع 

 ( 19,902) - (19,902) (16,464) (16,464) - ستبعاد عمليات متبادلة: إناقص

 836,427 8,691 827,736 1,023,890 4,972 1,018,918 مطلوبات وفقا  لقائمة المركز الماليمجموع ال

       
       حقوق المساهمين 

 200,000 200,000 - 200,000 200,000 - س المالأر
 10,099 10,099 - 10,099 10,099 - إحتياطي نظامي

 29,476 29,476 - 12,474 12,474 - أرباح مبقاة

 239,575 239,575 - 222,573 222,573 - مجموع حقوق المساهمين

 1,076,002 248,266 827,736 1,246,463 227,545 1,018,918 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 



 

 ــ 31ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 دية()شركة مساهمة سعو

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 )تتمة( معلومات إضافية  -21

 

 األولية   ب(  قائمة الدخل

 

 سبتمبر 30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة( م2019

 م2018 سبتمبر 30لثالثة اشهر المنتهية في لفترة ا
 )معدلة( مراجعة(غير )

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

        االيرادات
 176,851 - 176,851 130,840 - 130,840 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

 (62,614) - (62,614) (69,386) - (69,386) ةندسط إعادة التأمين المأقسا
 (1,836) - (1,836) (3,475) - (3,475) مصروفات فائض الخسارة

 112,401 - 112,401 57,979 - 57,979 صافي اقساط التأمين المكتتبة
 (9,782) - (9,782) 41,896 - 41,896 ، صافيفي اقساط التامين غير المكتسبة اتالتغير

 102,619 - 102,619 99,875 - 99,875 التأمين المكتسبة صافي اقساط
       

 17,627 - 17,627 18,877 - 18,877 عمولة من اعادة التأمين 
 82 - 82 32 - 32  اخرىإكتتاب ايرادات 

 120,328 - 120,328 118,784 - 118,784 مجموع االيرادات
       

        إكتتاب عمليات التأمين مصروفاتوتكاليف 
ومصروفات تعديل  اجمالي المطالبات المدفوعة
 81,068 - 81,068 127,265 - 127,265 الخسارة ناقصاً المستردات

 (21,046) - (21,046) (35,928) - (35,928) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 60,022 - 60,022 91,337 - 91,337 صافي المطالبات المدفوعة

 13,490 - 13,490 (4,155) - (4,155) صافي - ةقائمال ي المطالباتالتغيرات ف
مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغ  التغيرات في

 صافي -عنها 
(8,236) - (8,236) - - - 

 73,512 - 73,512 78,946 - 78,946 صافي مطالبات متكبدة 
 - - - 1,529 - 1,529 عجز األقساط إحتياطي

 (1,068) - (1,068) - - - هية إضافيةإحتياطي مخاطر غير منت

 16,058 - 16,058 16,372 - 16,372 تكاليف أقتناء وثائق تأمين

 88,502 - 88,502 96,847 - 96,847 اإلكتتاب مجموع تكاليف ومصروفات

 31,826 - 31,826 21,937 - 21,937 كتتاب اإلدخل صافي 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــ 32ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 معلومات إضافية )تتمة(  -21

 

 

 

 سبتمبر 30لفترة لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة( م2019

 سبتمبر 30الثة اشهر المنتهية في لفترة الث
 )معدلة( مراجعة(غير ) م2018

 )تتمة(األولية  ب(  قائمة الدخل 

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       إيرادات تشغيل أخرى / )مصروفات(
ديون مشكوك في  مخصص إنخفاض قيمة

 (5,360) - (5,360) (4,229) - (4,229) تحصيلها
 (23,929) (713) (23,216) (26,551) (1,196) (25,355) مصروفات عموميه وإدارية

 1,507 450 1,057 1,897 441 1,456 عمولة على ودائع اتإيراد
 595 595 - 1,181 1,181 - أرباح غير محققة من إستثمارات

 535 - 535 39 - 39 إيرادات أخرى

 (26,652) 332 (26,984) (27,663) 426 (28,089) مصروفات تشغيل أخرى مجموع

 4,842 - 4,842 (5,726) 426 (6,152) عمليات التأمين منصافي )العجز(/ الفائض 

 المساهمين عملياتمن فائض ال)العجز( / 
 

6,152 
 
(6,152) 

 
- 

 
(4,358) 

 
4,358 

 
- 

 5,174 4,690 484 (5,726) (5,726) - د للمساهمين مجموع )الخسارة(/ الدخل العائ

 زكاة
- (533) (533) - (1,261) (1,261) 

 (623) (623)  515 515 - ضريبة دخل 

 2,806 2,806 - (5,744) (5,744) - )الخسارة(/ الدخل للفترة  صافي

 
 بحيااة الساهم )باااللاير السااعودير)خساارة( /

 - 0.14 - - (0.29) -  (للسهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــ 33ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 )تتمة( ةمعلومات إضافي  -21

 األولية  قائمة الدخل الشامل (ج

  

 م2019 سبتمبر 30منتهية في لفترة الثالثة اشهر ال 
 مراجعة( )غير   -

 م2018 سبتمبر 30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 (مراجعةغير )-

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       

 2,806 2,806 - (5,744) (5,744) - للفترة دخل)الخسارة( / ال مجموع

       

       الدخل الشامل اآلخر

قائمة الدخل في الى يُعاد تصنيفها  لنبنود 
 سنوات الحقة

      

 - - - (461) (461) - خسائر إكتوارية على إلتزام المنافع المحددة

الشامل للفترة الدخل )الخسارة( / مجموع  - (6,205) (6,205) - 2,806 2,806 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــ 34ــ 

  تأمينركة الوطنية للالش

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 معلومات إضافية )تتمة(  -21

 )تتمة( األولية ( قائمة الدخلد

 سبتمبر 30في اشهر المنتهية  التسعةلفترة  
 )غير مراجعة( م2019

 سبتمبر 30اشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 )معدلة( مراجعة(غير ) م2018 

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

        االيرادات
 609,434 - 609,434 609,691 - 609,691 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

 (235,458) - (235,458) (251,036) - (251,036) ةسندط إعادة التأمين المأقسا

 (6,170) - (6,170) (9,918) - (9,918) مصروفات فائض الخسارة

 367,806 - 367,806 348,737 - 348,737 صافي اقساط التأمين المكتتبة
 (100,320) - (100,320) (43,053) - (43,053) ، صافيفي اقساط التامين غير المكتسبة اتالتغير

 267,486 - 267,486 305,684 - 305,684 صافي اقساط التأمين المكتسبة
       

 54,656 - 54,656 58,526 - 58,526 عمولة من اعادة التأمين 
 308 - 308 285 - 285  اخرىإكتتاب ايرادات 

 322,450 - 322,450 364,495 - 364,495 مجموع االيرادات

       
        اإلكتتاب  مصروفاتوتكاليف 

ومصروفات تعديل  اجمالي المطالبات المدفوعة
 207,428 - 207,428 321,085 - 321,085 الخسارة ناقصاً المستردات

 (62,116) - (62,116) (82,285) - (82,285) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 145,312 - 145,312 238,800 - 238,800 دفوعةصافي المطالبات الم

 23,279 - 23,279 12,677 - 12,677 صافي - ةقائمال التغيرات في المطالبات
مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغ  التغيرات في

 صافي –عنها 
6,912 - 6,912 (3,910) - (3,910) 

 164,681 - 164,681 258,389 - 258,389 صافي مطالبات متكبدة 

 (3,597) - (3,597) - - - إحتياطي معيدي التأمينعكس 

 3,329 - 3,329 (9,385) - (9,385) عجز األقساط إحتياطي

 1,959 - 1,959 14 - 14 ة إضافيةمنتهيإحتياطي أخطار غير 

 2,127 - 2,127 2,379 - 2,379 خسارة غير موزع تعديلمخصص مصروف 

 48,963 - 48,963 49,004 - 49,004 تكاليف أقتناء وثائق تأمين

 217,462 - 217,462 300,401 - 300,401 اإلكتتاب مجموع تكاليف ومصروفات

 104,988 - 104,988 64,094 - 64,094 كتتاب اإلدخل صافي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــ 35ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 بتمبرس 30

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 معلومات إضافية )تتمة(  -21

 )تتمة( األولية د( قائمة الدخل

 

 سبتمبر 30اشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 )غير مراجعة( م2019

 سبتمبر 30اشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 ة()معدل مراجعة(غير ) م2018 

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  المجموع
 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  المجموع
 

       تشغيل أخرى إيرادات / )مصروفات(
 (16,363) - (16,363) (21,531) - (21,531) ديون مشكوك في تحصيلها مخصص إنخفاض قيمة

 (68,955) (3,298) (65,657) (78,468) (4,206) (74,262) مصروفات عموميه وإدارية
 3,336 689 2,647 5,250 1,103 4,147 عمولة على ودائع اتإيراد

 1,510 1,510 - 3,838 3,838 - أرباح غير محققة من إستثمارات

 8,148 - 8,148 13,991 - 13,991 إيرادات أخرى

 (72,324) (1,099) (71,225) (76,920) 735 (77,655) مجموع مصروفات تشغيل أخرى

 33,763 - 33,763 (13,561) - (13,561) صافي )العجز(/ الفائض من عمليات التأمين

 - 30,387 (30,387) - (13,561) 13,561 عمليات المساهمين من فائض العجز(/ ال)

 32,664 29,288 3,376 (12,826) (12,826) - )الخسارة(/ الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 زكاة
- (3,147) (3,147) - (4,071) (4,071) 

 ضريبة دخل 
- (75) (75) - (2,644) (2,644) 

 22,573 22,573 - (16,048) (16,048) -  للفترة )الخسارة(/ الدخل صافي

 - 1,13 - - (0,80)   (للسهم السهم )باللاير السعودي بحيةر / )خسارة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــ 36ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 همة سعودية()شركة مسا

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  م 2019 سبتمبر 30

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 معلومات إضافية )تتمة(  -21

 )تتمة(األولية  قائمة الدخل الشاملهـ( 

  

 م2019 سبتمبر 30اشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 مراجعة( )غير-

- م2018 سبتمبر 30اشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 (مراجعةغير )

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 22,573 22,573 - (16,048) (16,048) - للفترة دخل)الخسارة(/ ال صافي

       

       خراآلشامل الدخل ال

بنود لن يُعاد تصنيفها الى قائمة الدخل 
 في سنوات الحقة

      

خسائر إكتوارية على إلتزام المنافع 
 المحددة

- (954) (954) - - - 

الشامل للفترة الدخل )الخسارة(/ مجموع  - (17,002) (17,002) - 22,573 22,573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــ 37ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل
 مساهمة سعودية()شركة 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م 2019 سبتمبر 30

 ذلك( خالف)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 
 )تتمة( إضافيةمعلومات   -21

 األولية  قائمة التدفقات النقديةو( 

 سبتمبر 30اشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 مراجعة(ر غي) م2019

 سبتمبر 30اشهر المنتهية في  التسعةفترة ل
 )غير مراجعة( م2018 

 
 

 عمليات
 التأمين 

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 عمليات التأمين
 

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
قبل  الدخل للفترة العائد للمساهمين /صافي )الخسارة( 

 زكاة وضريبة الدخلال
 
- 

 
(12,826) 

 
(12,826) 

 
- 

 
29,288 

 
29,288 

 
 :للبنود غير النقدية  تعديالت

      

 3,376 - 3,376 - - - الدخل العائد لعمليات التأمين
 1,811 1,811 - 2,561 2,561 - ممتلكات ومعدات استهالك

 - (30,387) 30,387 - 13,561 (13,561) حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين
مشكوك في  ذمم  إنخفاض قيمة مخصصعكس 

 تحصيلها
 

21,531 
 
- 

 
21,531 

 
15,210 

 
- 

 
15,210 

 (1,510) (1,510) - (3,838) (3,838) - أرباح غير محققة من إستثمارات
 7,970 (542) 7,428 48,973 (798) 48,175 
       

       :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 (119,477) - (119,477) (25,802) - (25,802)  اقساط تامين مدينة

 (19,900) - (19,900) (21,115) - (21,115) حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة 
 (104,497) - (104,497) (116,364) - (116,364) حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 

مبلغ المتكبدة غير المطالبات الن من حصة معيدي التأمي
 عنها 

 
33,401 

 
- 

 
33,401 

 
6,828 

 
- 

 
6,828 

 (3,857) - (3,857) (3,266) - (3,266) تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 562 - 562 (31,526) - (31,526) مينأمبالغ مستحقة من معيدي الت

 (8,502) 3,225 (11,727) 11,829 20,216 (8,387) مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
 427 - 427 5,573 - 5,573 مبالغ مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين

 10,223 (522) 10,745 (10,495) (495) (10,000) ومطلوبات اخرى ةمستحقمصروفات 
مبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء 

 أطراف ثالثة ومدراء
 

40,826 
 
- 

 
40,826 

 
26,401 

 
- 

 
26,401 

 120,220 - 120,220 64,168 - 64,168 اقساط تأمين غير مكتسبة 
 5,435 - 5,435 (830) - (830) تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 

 127,776 - 127,776 129,041 - 129,041 مطالبات قائمة 
 (10,738) - (10,738) (26,489) - (26,489) مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 3,329 - 3,329 (9,385) - (9,385) عجز أقساط التأمين احتياطي
 1,959 - 1,959 14  14 ة إضافيةمنتهيإحتياطي مخاطرغير 

 - 45,879 (45,879) - 21,851 (21,851) مستحق لعمليات المساهمين

 (1,470) - (1,470) 2,379  2,379 مخصص مصروف تعديل خسارة غير موزع

 8,357 41,030 49,387 35,110 47,784 82,894 
 (9,509) - (9,509) (5,069) - (5,069) فائض مدفوع لحملة وثائق التأمين

 (4,559) (4,559) - (4,784) (4,784) - زكاة وضريبة دخل مدفوعة ناقصأً اإلستردادات

 68,826 43,225 25,601 39,534 36,246 3,288 االنشطة التشغيلية صافي النقد الناتج من

       من االنشطة االستثمارية  التدفقات النقدية
 (10,542) (10,542) - (30,699) (30,699) - ممتلكات ومعداتإضافات الى 

 (10,542) (10,542) - (30,699) (30,699) - االنشطة االستثماريةي المستخدم فصافي النقد 

 58,284 32,683 25,601 8,835 5,547 3,288 صافي التغير في النقد وما في حكمه

 269,559 43,652 225,907 324,060 64,827 259,233 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 327,843 76,335 251,508 332,895 70,374 262,521 في نهاية الفترة في حكمه وماالنقد 

       ة:معامالت غير نقديجدول ملحق ب
تررم  مررن مسرراهمين اجانررب مسررتحقة القرربضضررريبة دخررل 

مدفوعرررة مقررردما وموجرررودات  مصرررروفاتتعرررديلها مقابرررل 
 أخرى

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2,644 

 
 

2,644 

  خسائر إكتوارية من إلتزامات منافع محددة معدلة
 أخرى مستحقة ومطلوباتمصروفات مقابل 

(954) - (954) - - - 

 

 



 

 ــ 38ــ 

  تأمينالشركة الوطنية لل

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( لمالية األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم ا

  م 2019 سبتمبر 30

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

 

 )تتمة( إضافيةمعلومات   -21

 

 لي:كما ي تأمينيتم توزيع الفائض الناتج عن عمليات اللتأمين والنظام األساسي للشركة لنظام االتنفيذية  وائحاللوفقاً لمتطلبات ( ز

 %90 محول إلى عمليات المساهمين

 %10           تأميندائنة لحملة وثائق الول إلى ذمم مح

 100

% 

 
 .لى عمليات المساهمينإم توزيع العجز  بالكامل وتحويله ، يت تأمينعمليات ال منناتج الفي حالة عجز 

 
 األولية الموجزة الموافقة على القوائم المالية  ـ22

 .هـ1441ربيع األول  1الموافق  م2019 أكتوبر 29 ارة على هذه القوائم المالية االولية الموجزة بتاريخوافق مجلس اإلد

 

 

 

 

 

 

 

 


