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  القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة

  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١في  تينالمنتهي واإلثني عشر شهراً  الثالثة أشهر تيلفتر
  



   تأمينالشركة الوطنية لل

  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة
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  الصفحة المحتويات

 

   جعي الحسابات المستقلينامرلفحص التقرير 

  قائمة المركز المالي األولية 

  األولية والفائض المتراكم تأمينالقائمة عمليات 

  األوليةقائمة عمليات المساهمين 

  األولية للمساهمين الشاملقائمة الدخل 

  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية

   األولية تأمينلعمليات ال قائمة التدفقات النقدية

  األولية لمساهمينلعمليات اقائمة التدفقات النقدية 

 األوليةالموجزة حات حول القوائم المالية إيضا
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  ــ ١١ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

  ذلك) خالفلسعودية ما لم يذكر (جميع المبالغ بآالف الرياالت ا
  
  التأسيس واالنشطة الرئيسية  ـ١

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

 قرار وزارةوم) ٢٠١٠مايو  ١٥هـ (الموافق ١٤٣١ ةجمادي اآلخر ١الصادر بتاريخ  ٤٠٣٠٢٠٠٩٨١التجاري رقم 

العنوان المسجل  ,م)٢٠١٠ابريل  ٢٦(الموافق  هـ١٤٣١ولى ألجمادى ا ١٢ق بتاريخ  / ١٥٨التجارة والصناعة رقم 

  .المملكة العربية السعودية جدة، لمقر الشركة هو عمارة الجفالي ـ طريق المدينة،

التعاوني بموجب  تأمينال ظمةأنفي المملكة العربية السعودية على أساس  تأمينأعمال ال لمزاولةلشركة تم الترخيص ل

ً لقرار مجلس الوزراء رقم م٢٠٠٩ اكتوبر ١٠هـ (الموافق ١٤٣٠ شوال ٢١وتاريخ  ٥٣المرسوم الملكي رقم م/ ) وفقا

إدراج الشركة في السوق السعودية لألوراق المالية  تم .م)٢٠٠٩اكتوبر  ٥(الموافق  هـ١٤٣٠ شوال ١٦تاريخ ب ٣٣٠

  .م٢٠١٠ يونيو ٦في (تداول) 

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

  .ةالمملكة العربية السعودي
  س اإلعداد اأس  ـ٢

المعدل  ة األولية""التقارير المالي –)٣٤وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (للشركة القوائم المالية األولية الموجزة تم إعداد 

جميع المعايير الدولية  تطبيقوالذي يتطلب  الدخل ضريبةعن الزكاة وي السعودي للمحاسبة العرب مؤسسة النقد من

 - )١٢(باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  معايير المحاسبةالدولي لمجلس الصادرة عن الللتقارير المالية 

  . وفقاً لتعميم مؤسسة النقدمن حيث عالقتها مع الزكاة وضريبة الدخل "الرسوم" -)  ٢١(الدخل" والتفسير رقم  ائب"ضر

وعدد من التعديالت التوضيحية المحددة  م٢٠١٧أبريل  ١١بتاريخ الصادر  ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩رقم   العربي السعودي

على أساس  لزكاة وضريبة الدخلاإستحقاق إحتساب  تم، الدخل وضريبةية للزكاة فيما يتعلق بالسياسة المحاسبالالحقة 

   األرباح المبقاة. تحت بندربع سنوي وتحميلها على قائمة حقوق المساهمين 

  

 مع التعليمات الجديدة الصادرة من مؤسسة النقد تتوافق ضريبةالالمتعلقة بالزكاة و المحاسبية سياسة الشركةوبما أن 

أو  المعالجات المحاسبية  أوفي السياسات المحاسبية  اتأي تغيير لم ينتج عنههذه التوجيهات فإن تطبيق  العربي السعودي

  .السابقةالسنوات  / التي تم عرضها في الفترة الحالية أو الفترات المبالغ

  

المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب ان تقرا  واالفصاحاتالموجزة كافة المعلومات  األولية القوائم الماليةال تشمل 

  .م٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في للشركة  مع القوائم المالية المراجعة  باإلقتران

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية عداد إيتطلب  التوقعات واالفتراضات التي ستخدام إالقوائم المالية االولية الموجزة وفقا

ان وجدت، كما  ات والمطلوبات المحتملة،تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح بها واالفصاح عن الموجود

هذه ن أومع  .األوليةفي تاريخ القوائم المالية االولية الموجزة ومبالغ االيرادات والمصروفات خالل الفترة المالية 

ة أن النتائج النهائيال إباألحداث والظروف الحالية  لدى اإلدارة من معلومات أفضل ماالتقديرات واالفتراضات مبنية على 

 .عن تلك التقديرات قد تختلف نهائيأ

تتضمن القوائم المالية االولية الموجزة المرفقة كافة التعديالت التي تتكون بشكل رئيسي من استحقاقات عادية متكررة 

 نتائجالإن  .والتدفقات النقدية العملياتدارة الشركة أنها ضرورية لعرض قائمة المركز المالي بشكل عادل ونتائج إترى 

قد ال تكون مؤشراً على النتائج   م٢٠١٧مبر ديس ٣١في  تينالمنتهي اً شهرواإلثني عشر  الثالثة أشهر تيلفترالولية ا

  .السنوية للعمليات



 

  
  ــ ١٢ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

  ذلك) خالفالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر (جميع المب

  
  أسس اإلعداد (تتمة)  ـ٢

وعمليات  تأمينالسعودي، فإنه يتعين على الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات مستقلة لعمليات ال تأمينوفقاً لمتطلبات نظام ال

وعمليات المساهمين فيحتفظ بها  تأمينبعمليات الأما الموجودات المتعلقة  .المساهمين وان تعرض القوائم المالية وفقاً لذلك

ً في عهدة  يتم تسجيل اإليرادات والمصروفات العائدة بشكل واضح ألي من هذين النشاطين في الدفاتر  .الشركةفعليا

  .يتم تحديد أسس توزيع المصروفات من العمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة .نشاطالخاصة بكل 
  

  كما يلي: تأمينلنظام الشركة االساسي يتم توزيع الفائض الناتج عن عمليات الووفقاً  

  %٩٠  محول إلى عمليات المساهمين

  %١٠            تأمينمحول إلى الذمم الدائنة لحملة وثائق ال

  ١٠٠%  

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

  
ً للمادة ( تقترح توزيع  مؤسسة النقدالشركة بعد موافقة ن إف، مؤسسة النقد اللوائح التنفيذية الصادرة عن ) من٧٠وفقا

  .دارةاإلالصافي السنوي لفائض حملة الوثائق مباشرة الى حملة الوثائق مرة واحدة ووفقاً لمعايير يحددها مجلس 

، ات الماليةبيانللشركة وتم تقريب ال الوظيفيةالعملة  وهو ،الموجزة باللایر السعودي تم عرض هذه القوائم المالية األولية

   .صحيح ما لم يرد خالف ذلك تحديداً  لایر ألقرب ألف

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ـ٣

تباعها في اعداد القوائم إالموجزة مع تلك التي يتم األولية عداد القوائم المالية المعتمدة إلالسياسات المحاسبية  تتوافق

 .م٢٠١٦ديسمبر  ٣١المالية للشركة للسنة المنتهية في 

التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والمطبقة من قبل  تفاسيروتفسيرات لجنة  المعايير الدولية للتقرير المالي

 .الشركة

 
 .ن قبل مجلس معايير المحاسبة الدوليةاعتمدت الشركة المعايير الجديدة وتعديالتها  والتي تم اصدارها م

  
  الوصف  المعيار

قائمة التدفقات النقدية : مبادرة  )٧(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   )٧(معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .اإلفصاح

عتراف ضرائب الدخل : اإل )١٢(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   )١٢( معيار المحاسبة الدولي رقم
  .بإصول ضريبة الدخل المؤجلة للخسائر غير المحققة

م على المعايير الدولية للتقارير المالية ٢٠١٦دورة التحسينات السنوية   )١٢( معيار التقارير المالية الدولي رقم
  م ٢٠١٦ -م٢٠١٤

  
 

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

  

 



 

  
  ــ ١٣ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

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

  

  ة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتم  ـ٣

  غير سارية المفعول بعد ولكن الصادرة المعايير 

تتضمن  .صدار القوائم المالية االولية الموجزةإالمفعول حتى تاريخ  ساريةفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تصبح 

تعتزم الشركة  .لمعايير والتفسيرات الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقول تطبيقها في المستقبلباالقائمة أدناه قائمة 

  .تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول

  الوصف  / التفسيرالمعيار

تاريخ سريان المعايير من 
التي تبدأ في أو  الفترات

  بعد التواريخ التالية: 

  م٢٠١٨يناير  ١  (االيضاح ادناه) االدوات المالية  )٩(معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  م٢٠١٨يناير  ١  االيرادات من عقود مع العمالء   )١٥( مالية الدولي رقممعيار التقارير ال

 )٢(معيار التقارير المالية الدولي رقم تعديالت على   )٢(معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  تصنيف وقياس عمليات السداد على أساس األسهم

  م٢٠١٨يناير  ١

تحويل  )٤٠(عيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على م  )٤٠(معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .العقارات اإلستثمارية

  م٢٠١٨يناير  ١

  م٢٠١٨يناير  ١  معامالت العمالت األجنبية والدفعات المقدمة  )٢٢(تفسير لجنة التفاسير رقم 

 )١(معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  )٢٨(معيار المحاسبة الدولي رقم و 

م على معايير التقارير ٢٠١٦دورة التحسينات السنوية 
  م ٢٠١٦ -م٢٠١٤المالية الدولية 

  م٢٠١٨يناير  ١

  م٢٠١٩يناير  ١  عقود االيجار  )١٦(معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  م٢٠١٩يناير  ١  عدم الوثوق في المعالجات الخاصة بضريبة الدخل  )٢٣(تفسير لجنة التفاسير رقم 

  م٢٠٢١يناير  ١  (االيضاح ادناه) تأمينعقود ال  )١٧( معيار التقارير المالية الدولي رقم

 
  

ً مؤقت ءً إعفا) ١٧(معيار التقارير المالية الدولي رقم يقدم   للمنشآتبالنسبة  )٩(معيار التقارير المالية الدولي رقم تطبيق  من ا

بحيث تكون الشركة لتطبيق لمتوقع لاتاريخ الثار واآل، تقوم الشركة حالياً بتقييم تأمينبالبشكل رئيسي التي تتعلق أنشطتها 

حتى  )٩(الية رقم إرجاء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المة الشركة ارقررت ادوفيما إذا  .مؤهلة لهذا اإلعفاء المؤقت

  .م٢٠٢١يناير  ١يتجاوز لن  فإنهتاريخ الحق، 

 
  إدارة المخاطر المالية

ق (بما في ذلك مخاطر أسعار العمولة، ومخاطر مخاطر السو :عرضها ألنواع من المخاطر الماليةة تكإن أنشطة الشر

  .، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة)العمالت ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة ومخاطر األسعار
  

الخاصة بإدارة المخاطر المالية المطلوبة في القوائم  االفصاحاتال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة كافة المعلومات و

لم تكن  .م٢٠١٦ديسمبر  ٣١المالية السنوية ولذلك يجب أن تقرأ مع القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في 

  .السنة الماضية منذهناك تغيرات في قسم إدارة المخاطر أو في أي سياسات إلدارة المخاطر 
  

  ملياتموسمية الع

  تأمين.ليس هناك تغيرات موسمية تؤثر على عمليات ال



 

  
  ــ ١٤ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

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

  
  هالنقد وما في حكم  ـ٤

  م٢٠١٧ مبرسدي ٣١  تأمينعمليات ال

  (غير مراجعة)

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)

  ٢٧  ٢٧  نقد في الصندوق

  ٣٣٬٤٦٨  ٣٤٬٠٠٥  نقد لدى البنك

  ١١٠٬٦٢٥  ١٩١٬٨٧٥  ودائع ألجل

  ١٤٤٬١٢٠  ٢٢٥٬٩٠٧  

      عمليات المساهمين

  ١٬٥٣٧  ١٣٬٦٥٢  نقد لدى البنك

  ٥٠٬٠٠٠  ٣٠٬٠٠٠  وديعة ألجل

  ٥١٬٥٣٧  ٤٣٬٦٥٢  

 
 

هذه و .دائع ألجل لدى البنك الذي يعتبر جهة ذات عالقة مسجلة في المملكة العربية السعوديةواليمثل النقد لدى البنك و

  .تحقق الودائع ألجل ايرادات على اساس االسعار السائدة في السوق .مقومة باللایر السعودي وبالدوالر االمريكيالودائع 

 
  مدينة  تأمينأقساط   ـ٥

  م٢٠١٧مبر سدي ٣٠  

  (غير مراجعة)

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)

      تأمينعمليات ال

  ١٠٦٬٣٢٢  ١٢٩٬٨٧٩  تأمينحملة وثائق ال

  )١٠٬٤٨١(  )١٧٬٣٦١(  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

  ٩٥٬٨٤١  ١١٢٬٥١٨  

 
  فيما يلي حركة مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها:

 ثني عشرلفترة اإل  
ة في المنتهي أشهر
  م٢٠١٧سمبر دي ٣١

  للسنة المنتهية في
  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)    (غير مراجعة)  

      

  ١٠٬٤٠٧  ١٠٬٤٨١  الرصيد االفتتاحي

  ٧٤  ٦٬٨٨٠  إضافة

  ١٠٬٤٨١  ١٧٬٣٦١  الرصيد الختامي



 

  
  ــ ١٥ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  تمة)(ت إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

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

 

  (تتمة)مدينة  تأمينأقساط   ـ٥

 
  عمار االنتاجية للذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها: ألفيما يلي ا

  تجاوزت مدة استحقاقها ولم تنخفض قيمتها     

   

  المجموع

 

  أقل من

  يوماً  ٩٠

 

لى إ ٩٠ن م  

١٨٠   ُ   يوما

 

إلى  ١٨١ من

٣٦٠   ً   يوما

 

كثر من أ

   يوماً  ٣٦٠

 ٤٠٥  ٣٠٬٤٠٧  ٣٤٬٠٥٧   ٤٧٬٦٤٩  ١١٢٬٥١٨ م٢٠١٧مبر سدي ٣١

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

  

  

   تأمينمبالغ مستحقة من معيدي ال  ـ٦

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  م٢٠١٧مبر سدي ٣١  

  عة)(مراج  (غير مراجعة)  

      تأمينعمليات ال

  ٢٠٬٠٥٦  ٥٬٩٧٥  تأمينمعيدي ال

  )٥٬٠٣٠(  )٣٬٠٨٣(  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

  ١٥٬٠٢٦  ٢٬٨٩٢  

  
  

  مشكوك في تحصيلها:المدينة الذمم الفيما يلي الحركة في مخصص 

 أشهر ثني عشرلفترة اإل  
مبر سدي ٣١المنتهية في 

  م٢٠١٧
  في  للسنة المنتهية

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  (مراجعة)    (غير مراجعة)  

  ٤٬٩١٩  ٥٬٠٣٠    الرصيد االفتتاحي

  ٥٬٠٢٣  )١٬٩٤٧( إضافات/  )مخصص (عكس

  )٤٬٩١٢(  -  أرصدة مشطوبة

  ٥٬٠٣٠  ٣٬٠٨٣  الرصيد الختامي

  



 

  
  ــ ١٦ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٧ديسمبر  ١٣في كما 

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

  

  االستثمارات  ـ٧

  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١  م٢٠١٧ مبرديس ٣١    

  (مراجعة)  (غير مراجعة)  إيضاح  

        عمليات المساهمين

  ١١٠٬٦٧٤  ١٠٣٬٢٣١  ١ـ  ٧  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  ١٬٩٢٣  ١٬٩٢٣  ٢ـ  ٧  ت متاحة للبيعاستثمارا

    ١١٢٬٥٩٧  ١٠٥٬١٥٤  

  

  

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ١ـ٧

راء صناديق دارة االستثمارات المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل مدإتتم 

  .وفقاً للتوجيهات المعتمدة من مجلس االدارة ؤهلينم

  

  يما يلي الحركة في االستثمارات:ف

 ثني عشرلفترة اإل  
 ٣١المنتهية في  أشهر

  م٢٠١٧مبر سدي

  
  للسنة المنتهية في 

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  (مراجعة)    (غير مراجعة)    

      

  ٨٠٬٠١٦  ١١٠٬٦٧٤  الرصيد االفتتاحي

  ٥١٬٠٠٠  -  إضافات

  ٤٠٣  -  دخل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة المكاسب 

  )٢٢٬٠٨٥(  )١٠٬٠٠٠(  القيمة الدفترية الستثمارات تم استبعادها 

  ١٬٣٤٠  ٣٬٠٣٢  صافي التغير في القيمة العادلة

  -  )٤٧٥(  أرباح مكتسبة

  ١١٠٬٦٧٤  ١٠٣٬٢٣١  الرصيد الختامي

  
  استثمارات متاحة للبيع ٢-٧

 تأمينفي شركة نجم لخدمات ال )%٣٬٨٥:  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١( %٣٬٨٥يمثل هذا استثمارات الشركة بنسبة 

نظراً لعدم توفر  .هذه االسهم غير مدرجة في سوق االسهم وهي مسجلة بالتكلفة .وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة

  .معلومات مالية موثوقة، تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة اليمكن تحديدها بشكل موثوق

  



 

  
  ــ ١٧ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  دية)(شركة مساهمة سعو

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

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

 

  الوديعة النظامية   ـ٨

من راس  %١٠سبة الصادرة عن مؤسسة النقد ، أودعت الشركة ن تأمين) من الالئحة التنفيذية ألنظمة ال٥٨طبقاً للمادة (

يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية في بنك ذي  .ن قبل مؤسسة النقدمليون لایر سعودي في بنك تم اختياره م ٢٠ بمبلغمالها 

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

  .النقدمؤسسة الى ع هذه الوديعة  مستحقة الدف

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

   .مستحقة من وديعة نظامية كأصل والتزام في هذه القوائم المالية االولية الموجزة

  
  المستحقةوضريبة الدخل  الزكاة  ـ٩

  

  مكونات الوعاء الزكوي ١-٩

الزكاة  نظاملى تعديل بموجب إلمساهمين السعوديين والتي تخضع المكونات الهامة للوعاء الزكوي للشركة العائدة ل

تم حساب  .الدخل هي حقوق المساهمين في بداية الفترة وصافي الدخل المعدل وبعض البنود االخرىضريبة و

م الزكاة اخضع نظي .بها في المملكة العربية السعودية م الزكاة المعمولانظلالوعاء الزكوي استناداً إلى فهم الشركة 

 الهيئة العامةفي المملكة العربية السعودية إلى تفسيرات مختلفة وأن الربوط الزكوية التي سيتم إصدارها من قبل 

  .لزكاة والدخل قد تختلف عن االقرارات المقدمة من قبل الشركةل
  

  مخصص الزكاة وضريبة الدخل ٢-٩

 - ينمن الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الدخل المعدل العائد للمساهمين السعودي %٢٫٥بنسبة  تحسب الزكاة

من صافي الدخل المعدل العائد للمساهمين غير  %٢٠يتم تكوين مخصص ضريبة الدخل بنسبة  .أيهما أعلى

السنة السابقة والتي يتم السعوديين في الشركة ناقصاً حصة المساهمين غير السعوديين من الخسائر المرحلة من 

  .ضريبة الدخل نظامحسابها وفقاً ل

   نسبة المساهمين الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل كما يلي:

  م٧٢٠١مبر ديس ١٣  
  (غير مراجعة)

  م٦٢٠١ديسمبر  ٣١
  (مراجعة)

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

  

  وضع الربوط النهائية ٣- ٩

  .م٢٠١٦من بداية التأسيس وحتى سنة  ("الهيئة") لزكاة والدخلل الهيئة العامةإلى  الضريبية قدمت الشركة اقرارتها

  م.٢٠١٢ديسمبر  ٣١ في المنتهية موقفها الزكوي والضريبي حتى السنواتأنهت الشركة 

  .ئةحالياً قيد المراجعة لدى الهي  م٢٠١٦لى إم ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتهية في  اإلقرارات الضريبة للسنوات 

  



 

  
  ــ ١٨ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

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

  

 المال س أر ـ ١٠

قيمة السهم  -  مليون سهم عادي ٢٠سعودى مقسم على مليون لایر  ٢٠٠مال الشركة  المرخص  والمصدر  س أريبلغ 

قيمة السهم       -  مليون سهم عادي ٢٠مليون لایر سعودى مقسم على  ٢٠٠م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لایر سعودى ( ١٠

  .).لایر سعودى ١٠

  
    ـ االحتياطي النظامي١١

بعد تسوية  المساهمين ن صافي دخلم %٢٠ وفقاً لنظام التأمين في المملكة العربية السعودية يتعين على الشركة تحويل

، وفقاً لذلك لمن راس الما %١٠٠النظامي حتى يساوي االحتياطي  صافي الدخل الى اإلحتياطيالخسائر المتراكمة من 

  مي.إلحتياطي النظاإلى ا: الشي)  م٢٠١٦مليون لایر سعودي ( ٦٬٠١٢مت الشركة بتحويل اق

  
  ذات العالقة اتالجه معامالت  ـ١٢

  معامالت مع جهات ذات عالقة  ١- ١٢

التي  والمنشآتدارة الشركة إالمدراء التنفيذيين وكبار موظفي تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين و

  .تخضع للسيطرة والمتأثرة جوهريا من هذه الجهات

تم اجراء المعامالت وفقاً وقد  .العادية بتنفيذ المعامالت مع جهات ذات عالقة أعمالهاتقوم الشركة خالل دورة 

  .وبموافقة مجلس االدارة لشروط متماثلة مع المعامالت على اساس تجاري

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

  

 طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة

لفترة الثالثة اشهر 
   ٣١المنتهية في 

  م٢٠١٧مبر سدي

فترة الثالثة اشهر ل
   ٣١المنتهية في 

  م٢٠١٦مبر سدي

 ثني عشرلفترة اإل
المنتهية في  أشهر
  م٢٠١٧سمبر دي ٣١

 ثني عشرلفترة اإل
المنتهية في  أشهر
  م٢٠١٦سمبر دي ٣١

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

  ١٬٥٠٧  ١٬٥١٠  ٧٨  ٥٩  اتعاب ومصروفات ذات عالقة   اعضاء مجلس االدارة 
            

  ٨٬٤٢١  ٩٬٨٥٠  ٢٬٢٥٨  ٣٬١١٩  مكافآت ومصروفات ذات عالقة  كبار موظفي االدارة
  ٥٧٤  ٣٠٦  -  ٨٠  قروض وسلف  
            

مساهمون وجهات ذات 
  (ملكية عامة) عالقة

  ٨٧٬٨٢٠  ٨٧٬٢٤٦  ١٥٬٢٥٢  ٢٥٬٦٩٩ مكتتبة تأميناقساط 

  ٣٦٬٧٩٨  ٣٠٬٣٣٣  ١٦٬٩١٧  ٩٬٢٨٤ مطالبات مسددة  
  ٤٬٩٣٥  ٤٬٥٧٩  ٥٩٢  ٦٩٣ اختيارية (صافي) تأميناقساط   
  ٥٠  -  ٩  - مصروفات مستردة  
  ٣٬٤٧٣ ٤٬٤٦١ ٦٥١  ١٬٠٧٥ مصروفات متكبدة   

مطالبات ومصروفات مدفوعة بالنيابة   
  عن مساهم

 
- 

 
١٬٦٤٨ - ٢٠  

مبلغ مستلم من احد المساهمين مقابل   
مطالبات ومصروفات مدفوعة بالنيابة 

  عنه

 
 

- 

 
 

١٬٨٩٨ - ٢٠  
  ١٬٢٨٥ ٢٬٤٦٦ ٥٦١ ٦٧٩ دخل عمولة بنكية 

  - ٢٢٢ - ٢٢٢ شراء ممتلكات ومعدات 

مقدمة لجهة ذات عالقة دفعة   ١٬١٧١ - ٥٥ -  
  



 

  
  ــ ١٩ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

  ذلك) خالفلغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر (جميع المبا
  

  (تتمة) ذات العالقة اتالجه معامالت  ـ١٢

  
  أرصدة الجهات ذات العالقة  ٢- ١٢

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  م٢٠١٧مبر سدي ٣١  
  (مراجعة)  (غير مراجعة)    الجهات ذات العالقةمع رصدة أ

      

  ٩٬٦٩٤  ٤٬٥٨٠  صافي ، مدينة من جهات ذات عالقة تأمينأقساط 
  ١٩٥٬٦٣٠  ٢٦٩٬٥٣٢  النقد وما في حكمه مع مساهم

  ١٬٠٢٧  ٧١٣  محولةاختيارية  تأمينأقساط  مساهم مقابل مبالغ مستحقة من
  ٣٤٨  ٣٦٣  قروض وسلف مستحقة من موظفي االدارة العليا
  ١٦  -  اتعاب صيانة مدفوعة مقدماً إلى جهة ذات عالقة 

  ١٬٩٢١  ٢٬٢١٤  ضريبة مدينة من مساهمين غير سعوديين
 ٢٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠ وديعة نظامية لدى مساهم 

عالقة  مبالغ مصروفات مستحقة لجهة ذات  )٧٥(  )١٩١(  
ً مبلغ مدفوع مقدم  ٢٬٦٠٤ ٣٬٧٧٥  لجهة ذات عالقة  ا

 ٢٥٩ ٤٨٧  عمولة مستحقة من وديعة نظامية

  
 

  المعلومات القطاعية  - ١٣

ً لطريقة اعداد التقارير الداخلية  فيما يتعلق بأنشطة الشركة وموجوداتها  ، اعتمدت اإلدارة قطاعات التشغيلللشركةوفقا

وهو  صانع القرارإن المعلومات التي تم االفصاح عنها في االيضاح تستند إلى التقرير الحالي المقدم إلى  .ومطلوباتها

  .الرئيس التنفيذي
  

  .المساهمين في الشركة ياتلال يشمل قطاع التشغيل عم
  

  .مصروفات عمومية واداريةو إيرادات أخرىائج القطاعات ال تتضمن نت
  

من  والمبالغ المستحقةالمدينة  تأمينواقساط ال تأمينال تتضمن موجودات القطاعات النقد وما في حكمه من عمليات ال

  .خرىألوالمصروفات المدفوعة مقدماً والموجودات اوالمبالغ المستحقة من عمليات المساهمين  تأمينال معيدي
  

ف اطرمن األمدراء الو لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاءالمبالغ المستحقة ال تشمل مطلوبات القطاعات والفائض 

والمصروفات المستحقة والمطلوبات االخرى والفائض من عمليات  تأمينلحملة وثائق الوالمبالغ المستحقة  ةثالثال

  .تأمينال

  

 

 

  

  

  

  

  



 

  
  ــ ٢٠ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  اهمة سعودية)(شركة مس

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

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

  
  ـ المعلومات القطاعية (تتمة)١٣ 

  
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

  م٢٠١٧ مبرديس ٣١
  الهندسي  السيارات  كاتالممتل  البحري   (غير مراجعة) 

الحوادث 

  وااللتزامات

الضمان 

  الممتد

  تأمينال

  المجموع  على الحياة

  ٧٨٬٢٠٢  ٩٬٠٦٢  ٥٬٠٦٠  ١٠٬٠٢٧  ٤٬٦٥٤  ٣٢٬٩١٠  ٨٬٢٥٣  ٨٬٢٣٦  المكتتبة تأميناجمالي أقساط ال
 تأمينيخصم: اقساط اعادة ال

  )٤٤٬٤٠٩(  )٨٬١٦٧(  )٥٬٠٦٠(  )٣٬٦١٦(  )٣٬٩١٠(  )٣٬٧٢٤(  )٨٬٢٢١(  )٦٬٧١١(  ةحولالم

 ٣٣٬٧٩٣ ٨٩٥ - ١٬٤١١ ٧٤٤ ٢٩٬١٨٦ ٣٢ ١٬٥٢٥  المكتتبة تأمينصافي اقساط ال
التغير في االقساط غير 

 ٤١٬٧٢٢ ٣٤٥ - ٢٧٤ )٤٣١( ٤١٬٢٤١ ٤١٩ )١٢٦(  المكتسبة

 ٧٥٬٥١٥ ١٬٢٤٠ - ١٬٦٨٥ ٣١٣ ٧٠٬٤٢٧ ٤٥١ ١٬٣٩٩  صافي االقساط المكتسبة
تسبة على اعادة عمولة مك

 ١٨٬٣١٠ ٢٬٦٢٩ ٤٬٥٥٧ ١٬٢٧٧ ١٬٧٩٧ ١٬٣٩٣ ٥٬٣٢٧ ١٬٣٣٠  حولةالم  تأمينال

 ٩٣٬٨٢٥ ٣٬٨٦٩ ٤٬٥٥٧ ٢٬٩٦٢ ٢٬١١٠ ٧١٬٨٢٠ ٥٬٧٧٨ ٢٬٧٢٩  مجموع االيرادات

          
 ٧٨٬٨٨٤ ٦٬٣٢٤ ٢٬٥٩٠ ٦١٢ ٣٬٩١٣ ٦٠٬٥٥٣ ١٬٨٤٦ ٣٬٠٤٦  اجمالي المطالبات المدفوعة 

في  تأمينحصة معيدي ال
 )٢١٬٩٣١( )٥٬٤٢١( )٢٬٥٩٠( )٣١٧( )٣٬٤٤٥( )٦٬٢٥٦( )١٬٦٠١( )٢٬٣٠١(  المطالبات المدفوعة

 ٥٦٬٩٥٣ ٩٠٣ - ٢٩٥ ٤٦٨ ٥٤٬٢٩٧ ٢٤٥ ٧٤٥  صافي المطالبات المدفوعة 
 )٥٬٣٤٤( )١٨٣( - ١٢٣ ٣٣٦ )٦٬٥٠١( ٤٧٦ ٤٠٥  التغيرات في المطالبات القائمة 

 ٥١٬٦٠٩ ٧٢٠ - ٤١٨ ٨٠٤ ٤٧٬٧٩٦ ٧٢١ ١٬١٥٠  صافي المطالبات المتكبدة 
 ١٦٬٨٧٦ ١٬٣٩٤ ٣٬٧٩٧ ٧٨١ ٩٦٤ ٦٬٩٣٥ ٢٬٤١٦ ٥٨٩  تأمينقتناء وثائق التكاليف ا

 )٢٬١٣٣( - - - - )٦٣٠( )١٬٥٠٣( -  تأميناحتياطيات  اعادة ال

  ٦٦٬٣٥٢  ٢٬١١٤  ٣٬٧٩٧  ١٬١٩٩  ١٬٧٦٨  ٥٤٬١٠١  ١٬٦٣٤  ١٬٧٣٩  مجموع التكلفة

  ٢٧٬٤٧٣  ١٬٧٥٥  ٧٦٠  ١٬٧٦٣  ٣٤٢  ١٧٬٧١٩  ٤٬١٤٤  ٩٩٠  صافي نتائج االكتتاب
 )١٤٬٣٢٢(         فات عمومية وادارية مصرو

 ١٬٢٧٨         إيرادات أخرى

 ١٤٬٤٢٩         تأمينعمليات الفائض  
 حصة المساهمين من فائض 

   تأمينعمليات ال
    

   )١٢٬٩٨٦( 

بعد  تأمينعمليات الفائض 
  حصة المساهمين

    
   ١٬٤٤٣ 

 ١٠٬٧٨٢         الفائض المتراكم في بداية الفترة 

الفائض المتراكم في نهاية 
  الفترة

    
   ١٢٬٢٢٥ 

           
  



 

  
  ــ ٢١ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

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

  
  لقطاعية (تتمة)ـ المعلومات ا١٣ 

  
 أشهر ثني عشرلفترة اإل

مبر سدي ٣١المنتهية في 
  الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري   (غير مراجعة) م٢٠١٧

الحوادث 

  وااللتزامات

الضمان 

  الممتد

  تأمينال

  المجموع  على الحياة

  ٥٧٨٬٧٠١  ٤٣٬١٤٨  ١٧٬٧٣٧  ٣١٬٧٢٢  ٣٣٬٩٤٤  ٣١٠٬٦٧١  ١٠٢٬٧٣٦  ٣٨٬٧٤٣  المكتتبة تأميناجمالي أقساط ال
 تأمينيخصم: اقساط اعادة ال

 )٢٧٧٬٣٧٧( )٣٨٬١١٧( )١٧٬٧٣٧( )٢٤٬٣٣١( )٣٢٬٠٥٠( )٣٤٬٧٦٦( )٩٩٬٦٣٥( )٣٠٬٧٤١(  ةحولالم

  ٣٠١٬٣٢٤  ٥٬٠٣١  -  ٧٬٣٩١  ١٬٨٩٤  ٢٧٥٬٩٠٥  ٣٬١٠١  ٨٬٠٠٢  المكتتبة تأمينصافي اقساط ال
التغير في االقساط غير 

 )٧٬٠٨٠( ٣٬٠٥٢  - )٥٩٥( )٦٣٤( )٧٬٦٧٧( )٦٢٢( )٦٠٤(  المكتسبة

  ٢٩٤٬٢٤٤  ٨٬٠٨٣  -  ٦٬٧٩٦  ١٬٢٦٠  ٢٦٨٬٢٢٨  ٢٬٤٧٩  ٧٬٣٩٨  صافي االقساط المكتسبة
كتسبة على اعادة عمولة م

 ٧٧٬٤٠٩ ١١٬٧٤٧ ١٩٬٨٩٨ ٤٬٩٦٨ ٧٬١٥٤ ٥٬٣٢٩  ٢٠٬٢٩٠ ٨٬٠٢٣  حولةالم  تأمينال

 ٣٧١٬٦٥٣  ١٩٬٨٣٠ ١٩٬٨٩٨ ١١٬٧٦٤ ٨٬٤١٤ ٢٧٣٬٥٥٧ ٢٢٬٧٦٩ ١٥٬٤٢١  مجموع االيرادات

           
  ٢٧٧٬٤٣٧  ٣٠٬٤٤٦  ٨٬٢٧٦  ١٬٩٠١  ١١٬١٨٨  ١٩١٬٣٢٠  ٢٥٬٨١٢  ٨٬٤٩٤  اجمالي المطالبات المدفوعة 

في  تأمينحصة معيدي ال
 )٩٨٬٠١٢( )٢٧٬٤٥٤( )٨٬٢٧٦( )٩٧٧( )١٠٬١١٣( )٢٠٬١٨٧( )٢٤٬٣٨٠( )٦٬٦٢٥(  المطالبات المدفوعة

  ١٧٩٬٤٢٥  ٢٬٩٩٢  -  ٩٢٤  ١٬٠٧٥  ١٧١٬١٣٣  ١٬٤٣٢  ١٬٨٦٩  صافي المطالبات المدفوعة 
التغيرات في المطالبات 

 ١١٬١٣٣ ٨٥١ - ٤٠٤ ٦٣ ٩٬٣٢٦ ٢٦ ٤٦٣  القائمة 

  ١٩٠٬٥٥٨  ٣٬٨٤٣  - ١٬٣٢٨  ١٬١٣٨  ١٨٠٬٤٥٩  ١٬٤٥٨  ٢٬٣٣٢  صافي المطالبات المتكبدة 
 ٦٩٬٢٨٨ ٥٬٨٧٧ ١٦٬٥٨٥ ٣٬١١٣ ٣٬٧٩١ ٢٦٬٨٥٧ ٨٬٩٨٠ ٤٬٠٨٥  تأمينتكاليف اقتناء وثائق ال

 ٢٥٩٬٨٤٦  ٩٬٧٢٠ ١٦٬٥٨٥ ٤٬٤٤١ ٤٬٩٢٩ ٢٠٧٬٣١٦ ١٠٬٤٣٨ ٦٬٤١٧  مجموع التكلفة

  ١١١٬٨٠٧ ١٠٬١١٠ ٣٬٣١٣ ٧٬٣٢٣ ٣٬٤٨٥ ٦٦٬٢٤١  ١٢٬٣٣١ ٩٬٠٠٤  صافي نتائج االكتتاب
  )٧١٬٣٨٥(               مصروفات عمومية وادارية 

  ١٠٬١٢٣                إيرادات أخرى

  ٥٠٬٥٤٥         تأمينعمليات الفائض  
فائض  حصة المساهمين من

   تأمينات العملي

       

)٤٥٬٤٩٠(  

بعد  تأمينعمليات الفائض 
  حصة المساهمين

        

٥٬٠٥٥  
الفائض المتراكم في بداية 

  الفترة 

       

٧٬١٧٠ 

الفائض المتراكم في نهاية 
  الفترة

        

١٢٬٢٢٥ 

           
  
  
  
  
  
  



 

  
  ــ ٢٢ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) المالية األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم
  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

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

  ـ المعلومات القطاعية (تتمة)١٣
  

لفترة الثالثة اشهر المنتهية 
  م٢٠١٦ مبرديس ٣١في 

  الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري   (غير مراجعة) 

الحوادث 

  لتزاماتواال

الضمان 

  الممتد

التأمين  

  المجموع  على الحياة

  ٦١٬٦٧٨  ١٠٬٩٥٩  ٣٬٥٦٣  ١٬٤٥٧  ٥٬٠٧٣  ٢٩٬٦٩٩  ٣٬٨٨٩  ٧٬٠٣٨  اجمالي أقساط التامين المكتتبة
يخصم: اقساط اعادة التأمين 

  )٣١٬٣٠٣(  )٥٬٩٣٣(  )٣٬٥٦٣(  )٧٩٤(  )٥٬٢٦٧(  )٥٬١٨١(  )٤٬٤٦٢(  )٦٬١٠٣(  ةمحولال

 ٣٠٬٣٧٥ ٥٬٠٢٦ - ٦٦٣ )١٩٤( ٢٤٬٥١٨ )٥٧٣( ٩٣٥  تبةصافي اقساط التأمين المكت
التغير في االقساط غير 

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

 ٦٢٬٢١٠ ٢٬٦٧٥ - ١٬٨٢٢ )٣٩٩( ٥٦٬٨٥٣ ٢٢٨ ١٬٠٣١  صافي االقساط المكتسبة
عمولة مكتسبة على اعادة 

 ١٧٬٨٤٩ ٢٬٤٥٤ ٥٬١١٥ ١٬٢٣٤ ٢٬٠٧٧ ١٬٢٠٦ ٤٬٥٥٨ ١٬٢٠٥  التأمين  المسندة

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

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

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

 ٤٢٬٤٤٤ ١٬٢٠٣ - ٢٠٣ ٣٩٦ ٣٩٬٢٦٦ ٥٢٠ ٨٥٦  صافي المطالبات المدفوعة 
التغيرات في المطالبات 

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

 ٢٥٬٣٧٦ ١٬٦١٧ - )٤٩٩( ٣٤٢ ٢١٬٦١٤ ٦٢٥ ١٬٦٧٧  صافي المطالبات المتكبدة 
 ١٦٬٧٨٩ ١٬٤٤٠ ٤٬٢٧٦ ٧٥٦ ١٬٠٧٣ ٦٬٦٣٢ ٢٬٠٢٨ ٥٨٤  لتامينتكاليف اقتناء وثائق ا

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

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

  ٤٠٬١٥٢  ٢٬٠٧٢  ٨٣٩  ٢٬٧٩٩  ٦٠٦  ٣٠٬٣٩٢  ٣٬٤٦٩  )٢٥(  صافي نتائج االكتتاب
 )١٩٬٦١٧(         ية وادارية مصروفات عموم

 ١٬٦٢٥         إيرادات أخرى

 ٢٢٬١٦٠         عمليات التأمينفائض  
حصة المساهمين من فائض 

  عمليات التأمين 
    

   )١٩٬٩٤٥( 

عمليات التأمين بعد فائض 
  حصة المساهمين

    
   ٢٬٢١٥ 

الفائض المتراكم في بداية 
  الفترة 

    
   ٤٬٩٥٥ 

تراكم في نهاية الفائض الم
  الفترة

    
   ٧٬١٧٠ 

           
  
  
  
  
  
  



 

  
  ــ ٢٣ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

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

  ية (تتمة)ـ المعلومات القطاع١٣
  
 اً شهر ثني عشرلفترة اإل

 مبرديس ٣١المنتهية في 
  م٢٠١٦

  الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري   (غير مراجعة) 

الحوادث 

  وااللتزامات

الضمان 

  الممتد

التأمين  

  المجموع  على الحياة

  ٥٠٧٬٧٠٨  ٣٩٬٤٩٦  ١٨٬٩٢٩  ٢٧٬٨٠٩  ٤٣٬٥٧٠  ٢٥٨٬١٠٨  ٨٤٬٦٠٨  ٣٥٬١٨٨  اجمالي أقساط التامين المكتتبة
يخصم: اقساط اعادة التأمين 

  )٢٥٤٬٠٨٦(  )٣٠٬١٨٦(  )١٨٬٩٢٩(  )٢٠٬٥٠٢(  )٤٢٬٢١٣(  )٣١٬٠٣٢(  )٨٢٬٠٣٧(  )٢٩٬١٨٧(  ةحولالم

 ٢٥٣٬٦٢٢ ٩٬٣١٠ - ٧٬٣٠٧ ١٬٣٥٧ ٢٢٧٬٠٧٦ ٢٬٥٧١ ٦٬٠٠١  صافي اقساط التأمين المكتتبة
التغير في االقساط غير 

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

 ٢٥٥٬٠٦٧ ٥٬٥٦٥ - ٧٬٨٢٩ ١٬١٣٨ ٢٣١٬٥٨٥ ٣٬٢٠١ ٥٬٧٤٩  صافي االقساط المكتسبة
عمولة مكتسبة على اعادة 

 ٧٦٬٠٦٤ ١٢٬١٠٥ ١٩٬٨٣٣ ٤٬٩١٦ ٧٬٨٨٣ ٦٬٣٠٣ ١٧٬٤٣٣ ٧٬٥٩١  التأمين  المسندة

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

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

حصة معيدي التامين في 
 )١٣٠٬١٩٤( )٢٢٬٦١٧( )٦٬٤٨٢( )٩٦٦( )٢٨٬٤١٧( )٢٤٬٤٠٠( )٣٧٬٢٠٠( )١٠٬١١٢(  المطالبات المدفوعة

 ١٥٢٬٥٧٨ ٣٬٠١٠ - ٧٧١ ٩٦٨ ١٤١٬٧٤٧ ٣٬٧٤٣ ٢٬٣٣٩  صافي المطالبات المدفوعة 
التغيرات في المطالبات 

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

 ١٥٨٬٨٧٢ ٣٬٥٦٥ - ٤٠٢ ٧٢٩ ١٤٨٬٢٩٨ ٢٬٥٩٨ ٣٬٢٨٠  صافي المطالبات المتكبدة 
 ٦٨٬٠٥٦ ٥٬٠١٢ ١٦٬٥٩٢ ٣٬١٥٨ ٤٬٢٦١ ٢٦٬٨٠٢ ٨٬٥٠٥ ٣٬٧٢٦  تكاليف اقتناء وثائق التامين

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

  ١٠٤٬٢٠٣  ٩٬٠٩٣  ٣٬٢٤١  ٩٬١٨٥  ٤٬٠٣١  ٦٢٬٧٨٨  ٩٬٥٣١  ٦٬٣٣٤  صافي نتائج االكتتاب
 )٦٤٬٥٤٩(         مصروفات عمومية وادارية 

 ٤٬٨٩٣         إيرادات أخرى

 ٤٤٬٥٤٧         عمليات التأمينفائض  
فائض من حصة المساهمين 

  مين عمليات التأ
    

   )٤٠٬٠٩٣( 

عمليات التأمين بعد فائض 
  حصة المساهمين

    
   ٤٬٤٥٤ 

الفائض المتراكم في بداية 
  الفترة 

    
   ٢٬٧١٦ 

الفائض المتراكم في نهاية 
  الفترة

    
   ٧٬١٧٠ 

           
  
  
  
  



 

  
  ــ ٢٤ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) ألولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية ا
  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

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

  
  م٢٠١٧ مبرديس ٣١كما في 

  الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري   (غير مراجعة)

الحوادث 

  وااللتزامات

الضمان 

  الممتد

  تأمينال

  المجموع  ى الحياةعل

                   تأمينموجودات عمليات ال

في اقساط  تأمينحصة معيدي ال

  غير المكتسبة تأمينال

  

٦٬٤٧٥  

  

٢٥٬٢٧٣  

  

١٠٬٢٤٠  

  

١٨٬٤٥٥  

  

١٢٬٥٠٧  

  

٢٤٬٠٠١  

  

١٢٬٦٣٤  

  

١٠٩٬٥٨٥  

لمطالبات من ا تأمينحصة معيدي ال

  ١٢١٬٠٠٦  ٩٬٠٤١  ١١٠  ٢١٬٤٤١  ٣٢٬٧٣٥  ١٠٬٠٣٥  ٣٨٬٦١٩ ٩٬٠٢٥  القائمة 

 ٢٨٬٠٤٧ ١٬٨٤٣ ١١٬٠٩٩ ١٬٢٢٩ ١٬٣٦٤ ٨٬٥٠١ ٢٬٩٧٣ ١٬٠٣٨   تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 ٣٥١٬٠٠٦         موجودات غير مخصصة

 ٦٠٩٬٦٤٤          تأمينمجموع موجودات عمليات ال

          

            تأمينمطلوبات وفائض عمليات ال

          

 ٢١١٬٢٩٤ ١٤٬٤٣٢ ٢٤٬٠٠١ ١٥٬٠١٠ ٢١٬٤٩٧ ٩٩٬٩٣٩ ٢٨٬٠٦٠ ٨٬٣٥٥  غير المكتسبة  تأميناقساط ال

 ٢٠٩٬١٩٣ ١٢٬٠٣٦ ١١٠ ٢٤٬٦٥٩ ٣٤٬٢٤١ ٨٥٬٩١٨ ٤٠٬٧٣١ ١١٬٤٩٨  مطالبات قائمة 

 ٣١٬٢٠٤ ٣٬٤٧٧ ١٣٬٢٨٠ ٢٬١٨٥ ٢٬٣٤٥ ١٬٧٨٨ ٦٬١٣٩ ٢٬٠٢٠  غير مكتسبة تأمينعمولة اعادة 

 ٣٬٥٩٧ - - - ٣٬٤٥١ ١٤٦ - -  تأميناحتياطيات اعادة ال

  ١٥٤٬٣٥٦                مطلوبات وفائض غير مخصصة 

 ٦٠٩٬٦٤٤         تأمينمطلوبات وفائض عمليات الإجمالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  ــ ٢٥ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

  ذلك) خالفف الرياالت السعودية ما لم يذكر (جميع المبالغ بآال
  

  ـ المعلومات القطاعية (تتمة)  ١٣
  
  
  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١كما في 

  الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري   مراجعة)(

الحوادث 

  وااللتزامات

الضمان 

  الممتد

  تأمينال

  المجموع  على الحياة

                   تأمينموجودات عمليات ال

في اقساط  تأمينحصة معيدي ال

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

لمطالبات من ا تأمينحصة معيدي ال

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

 ٣٥٬٤٦٨ ٢٬٠٢٢ ١٩٬٨٥٤ ١٬٠٨٦ ١٬٣١٣ ٨٬١٢٩ ٢٬٠٩٥ ٩٦٩   مؤجلة  تأمينتكاليف إقتناء وثائق 

 ٢٦٦٬٩٠١         موجودات غير مخصصة

 ٥١٨٬٤٦٩          تأمينمجموع موجودات عمليات ال

          

            تأمينمطلوبات وفائض عمليات ال

          

 ٢٠٧٬٠٧١ ١٤٬٤١٢ ٤٠٬٥١٥ ٩٬٣٨١ ٢٣٬٢٣٥ ٩١٬١٨٢ ٢١٬٢٣٤ ٧٬١١٢  غير المكتسبة  تأميناقساط ال

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

 ٣٨٬٥٤٤ ٢٬٤٧٥ ٢٣٬٧٢٩ ١٬٥٩٧ ٢٬٤٩٣ ١٬٦٠٢ ٤٬٦٨١ ١٬٩٦٧  غير مكتسبة تأمينعمولة اعادة 

 ٣٬٥٩٧ - - - ٢٬٤٥١ ١٬١٤٦ - -  تأميناحتياطيات اعادة ال

  ٨٨٬٥٤٥                مطلوبات وفائض غير مخصصة 

 ٥١٨٬٤٦٩       تأمينعمليات ال مجموع مطلوبات وفائض
  
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  ـ١٤
  

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

حصة اعادة و مستحقة القبض، تأمينتتكون الموجودات المالية للشركة من نقد وما في حكمه، وأقساط   .أساس تجاري

عمليات المساهمين ووديعة نظامية و تأمينمن معيدي ال في المطالبات القائمة واستثمارات ومبالغ مستحقة تأمين

والوكالء والوسطاء ومدراء الطرف  تأمينمطلوباتها المالية من مطالبات قائمة، ومبالغ مستحقة لمعيدي الوتتكون 

   .خرىألوبعض المطلوبات ا تأمينال والمستحق لعلميات تأمينوثائق اللة مالثالث والمستحق لح
  

  .والتسلل الهرمي لها ةتحديد القيمة العادل
  

  ألدوات المالية واإلفصاح عنها: ل العادلة قيمةالالتالية لتحديد  المستوياتتستخدم الشركة 
  

  .عادة ترتيب)المالية (دون تعديل أو إ الموجودات والمطلوبات: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس  ١المستوى 
  

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

  و .يمكن مالحظتهاسوق المدخالت الهامة إلى بيانات 
  

  .منها إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها مدخالت هامة: أساليب تقييم ال يستند أي  ٣المستوى 

  

  



 

  
  ــ ٢٦ــ 

   تأمينشركة الوطنية للال
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

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

  

  ـ  القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)١٤

م والتي تم تقييمها بالقيمة العادلة من ٢٠١٦ديسمبر  ٣١و  م٢٠١٧ مبرديس ٣١في وقد كانت جميع األدوات المالية كما 

ال توجد تحويالت بين المستويات خالل  .بالتكلفةمدرج  فهو متاح للبيعالستثمار اإلباستثناء  األولأدوات المستوى 

التقييم  اساليب في تغيراتوجد توايضا ال   م٢٠١٧ مبرديس ٣١في  تينالمنتهي اً شهرواإلثني عشر  الثالثة أشهر تيفتر

    .السابقة راتبالفت ةخالل الفترة مقارن

  

  أرقام المقارنة  ـ١٥

  الفترة الحالية.في عرض التم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع 

  
  األولية الموجزة الموافقة على القوائم المالية  ـ١٦

  .م٢٠١٨ يناير ٣٠ ولية الموجزة بتاريخوافق مجلس اإلدارة على هذه القوائم المالية اال

  

  

  

  

  

  

  

 


