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  ــ ٨ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل

  (شركة مساهمة سعودية)
   يضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزةإ

   م٢٠١٩ مارس ٣١
  ذلك) خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

  
  عام  ـ١

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

ق  / ١٥٨قرار وزارة التجارة والصناعة رقم وم) ٢٠١٠مايو  ١٥هـ (الموافق ١٤٣١ ةاآلخر جمادى ١خ ادر بتاريالص ٤٠٣٠٢٠٠٩٨١

 جدة، العنوان المسجل لمقر الشركة هو عمارة الجفالي ـ طريق المدينة، ,م)٢٠١٠ابريل  ٢٦(الموافق  هـ١٤٣١ولى ألجمادى ا ١٢بتاريخ 

  .المملكة العربية السعودية

التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم  تأمينال أنظمةفي المملكة العربية السعودية على أساس  تأمينأعمال ال لمزاولةلشركة لتم الترخيص 

ً لقرار مجلس الوزراء رقم م٢٠٠٩ اكتوبر ١٠هـ (الموافق ١٤٣٠ شوال ٢١وتاريخ  ٥٣م/  هـ١٤٣٠ شوال ١٦تاريخ ب ٣٣٠) وفقا

  .م٢٠١٠ سبتمبر ٦في (تداول)  السعوديةاألسهم سوق ي الشركة ف إدراج تم .م)٢٠٠٩اكتوبر  ٥(الموافق 
  

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

  .ةالسعودي

  
  س اإلعداد اأس  ـ٢

 بيان اإللتزام   )أ(
 

 مؤسسة النقد المعدل من "التقارير المالية األولية" –)٣٤وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (للشركة ولية الموجزة القوائم المالية األتم إعداد 

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

من حيث  "الرسوم" -)  ٢١(الدخل" والتفسير رقم  ائب"ضر - )١٢(تثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم باس معايير المحاسبةالدولي ل

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

وعدد من التعديالت التوضيحية  م٢٠١٧أبريل  ١١بتاريخ الصادر  ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩رقم   لعربي السعوديا  وفقاً لتعميم مؤسسة النقد

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

   المبقاة.األرباح  تحت بندوتحميلها على قائمة حقوق المساهمين 
  

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

نهاية الخدمة  مكافآتو يعة النظاميةلكات 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

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

  طبيعة قصيرة األجل ، ما لم ينص على خالف ذلك
  

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

اإليرادات والمصروفات العائدة بشكل واضح ألي من هذه يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات و ."عمليات المساهمين"و "تأمينلعمليات ال"

  .العمليات في الحسابات الخاصة
  

 مع القوائم الماليةباإلقتران  أائم المالية السنوية ويجب ان تقرال تشمل القوائم المالية األولية الموجزة كافة المعلومات المطلوبة في القو

  .م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للشركة للسنة المنتهية في 
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  (تتمة)أساس اإلعداد   ـ٢

 (تتمة)بيان اإللتزام   )أ(
 

  ة الموجزة مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية ككل.اليمكن إعتبار القوائم المالية األولي
  

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

  األحكام و التقديرات و االفتراضات المحاسبية الهامة  )ب(
  

ياسات المحاسبية تقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق الساألحكام وال عملالموجزة من اإلدارة  األوليةالمالية  القوائميتطلب إعداد 

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

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

 ٣١لسنة المنتهية في لالمالية  القوائم فيبما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها تلك المطبقة  اتالرئيسية لعدم التأكد من التقدير

  بإثتثناء مايلي :  م٢٠١٨ديسمبر 
  

 ديدحكم مهم في تحديد مدة عقد اإليجار للعقود مع خيارات التج
 

إليجار إذا ، إلى جانب أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اير القابلة لإللغاء لعقد اإليجارتحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها المدة غ

 .تُستخدم، إذا من المؤكد أن ال ت يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، أو أي فترايتم إستخدامهكان من المؤكد أن 
 

لشروط إضافية. تطبق الشركة الحكم في تقييم ما إذا كان من وفقاً بموجب بعض عقود اإليجار ، في استئجار األصول  ،لدى الشركة الخيار

إلستفادة التي تخلق حافزا اقتصاديا لخيار التجديد. وهذا يعني ، أنه يأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة  تطبيق يةالمؤكد معقول

لبدء ، تعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث كبير أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها التجديد. بعد تاريخ ا من

) خيار التجديد (على سبيل المثال ، تغيير في استراتيجية العمل ). أدرجت الشركة فترة إستخدام(أو عدم  إستخدامويؤثر على قدرتها على 

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

 موسمية العمليات(ج)  
  

  تأمين.ليس هناك تغيرات موسمية تؤثر على عمليات ال

  
  السياسات المحاسبية الهامة  ـ٣

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

  م ما عدا مايلي:٢٠١٨ديسمبر  ٣١للشركة للسنة المنتهية في  السنوية القوائم المالية
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  ذلك) خالفالسعودية ما لم يذكر  (جميع المبالغ بآالف الرياالت

  
  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ـ٣

 
 .الدولية الجديدة والمعدلة والمطبقة من قبل الشركة التقرير المالي 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 ٢( الدولي رقم معيار التقرير المالي  تعديالت على  )٢( رقم لتقرير الماليلالدولي معيار ال
  السداد على أساس األسهم.

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

  مدفوع مقدماً.الالثمن معامالت العمالت األجنبية و  )٢٢(تفسير لجنة التفاسير رقم 

) ١( رقم لتقرير الماليل الدولي معيارال
  ) ٢٨( معيار المحاسبة الدولي رقمو 

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

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

  
  عقود اإليجار"" -  )١٦المعيار الدولي للتقرير المالي (

الحالية المتعلقة بعقود اإليجار والتي  لتوجهاتامحل "عقود اإليجار" ، حيث يحل المعيار  ١٦ لتقرير الماليشركة المعيار الدولي لال طبقت
"تحديد ما إذا كان  ٤ للمعيار لتقرير الماليل ةالدولي ريياالمعتفسير لجنة تفاسير "عقود اإليجار" ، و ١٧دولي المحاسبي المعيار  تشمل

تفسير وحوافز" ال -  تشغيلياليجار اإل"عقود  ١٥ للمعيار المحاسبة الدولية رييامعتفسير لجنة تفاسير وتيب ما يحتوي على عقد إيجار" ، تر
 الشكل القانوني لعقد اإليجار ".التي تأخذ  المعامالتتقويم جوهر " ٢٧المحاسبة الدولية  رييامعلجنة تفاسير 

. م٢٠١٩يناير  ١عد للفترات السنوية التي تبدأ في أو بيبدأ سريان المعيار ، و م٢٠١٦في يناير  ١٦ لتقرير الماليلتم إصدار المعيار الدولي 
عقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ، ويتطلب من المستأجرين مبادئ االعتراف ب ١٦ لتقرير المالييحدد المعيار الدولي ل

محاسبة عقود اإليجار التمويلي بموجب معيار فس طريقة بن نموذج المركز المالي على أساس منفرد حساب جميع عقود اإليجار بموجب
عقود إيجار األصول "منخفضة القيمة" (مثل الحواسب  -االعتراف للمستأجرين ئين ألسس . يتضمن المعيار إعفا١٧الدولي  ةحاسبالم

االلتزام بمستأجر اليعترف ي تاريخ بدء عقد اإليجار ، شهرا أو أقل). ف ١٢الشخصية) وعقود اإليجار قصيرة األجل (أي عقود اإليجار لمدة 
. يتعين )إستعمال األصلألساسي خالل مدة التأجير (حق ر (أي التزام اإليجار) وأصل يمثل الحق في استخدام األصل ااإليجادفعات بدفع 

إستعمال حق على  اإليجار ومصروف االستهالكالعموالت الخاصة على التزامات  رين االعتراف بشكل منفصل بمصروفعلى المستأج
 .األصل

ياس التزام اإليجار عند وقوع أحداث معينة (مثل تغيير في مدة عقد اإليجار ، وتغيير في مدفوعات إعادة ق اً طلب من المستأجرين أيضيت
ً بتسجيل مبلغلتحديد تلك المدفوعات). أو معدل يستخدم  تصنيفاإليجار المستقبلية الناتجة عن تغيير في  إعادة  يقوم المستأجرون عموما

 ام.قياس التزام اإليجار كتعديل ألصل حق االستخد
بموجب معيار المطبقة حالياً محاسبة العن بشكل جوهري  ١٦ ليرير الماللتقمحاسبة المؤجرين بموجب المعيار الدولي  يطرأ تغيير علىلم 

 ١٧تصنيف جميع عقود اإليجار باستخدام مبدأ التصنيف نفسه كما في معيار المحاسبة الدولي بالمؤجرون  ستمر. سي١٧الدولي  ةالمحاسب
 بين نوعين من عقود اإليجار: التأجير التشغيلي والتمويلي.تم التمييز بموجبه يو

 التطبيقشهًرا من تاريخ  ١٢ل خال هايجارإنتهي يمعيار الخاص بعقود اإليجار التي اختارت الشركة استخدام اإلعفاءات المقترحة بموجب ال
تتكون جميع عقود اإليجار التشغيلية الحالية من شروط عقد إيجار  ، وعقود اإليجار التي تكون قيمة األصل األساسي منخفضة القيمة.األولي

 تنتهي في غضون اثني عشر شهًرا.
تأثير جوهري على المبالغ المبلغ عنها عند االنتقال إلى  وجود الشركة الترى ، إال أن إدارةد تغييرات في السياسات المحاسبيةوجورغم 

  .٢٠١٩يناير  ١في  ١٦معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 
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  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ـ٣

  سارية المفعول بعد غير ولكن الصادرة المعايير 

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

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

  .المفعول

  الوصف  / التفسيرالمعيار

تاريخ سريان المعايير من 
التي تبدأ في أو  الفترات

  بعد التواريخ التالية: 

  االيضاح ادناه   (االيضاح ادناه) االدوات المالية  )٩(رقم لتقرير المالي ل لدوليا معيارال

  م٢٠٢٢يناير  ١   تأمينلعقود ا  )١٧(رقم  لتقرير الماليل لدوليا معيارال

  
  

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

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

 
لتدفقات ا وخصائص طبيعة النشاطتمد أساس التصنيف على مطفأة أو بالقيمة العادلة. يعيتم قياس جميع الموجودات المالية إما بالتكلفة ال  • 

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

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

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

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

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

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

 اً مؤقت إعفاءً  ،ةمؤهل كانت، إذا  للمنشأة يوفر التأجيل خيار. و خيار التغطيةالتأجيل  خيارخيارين لشركات التأمين: قدمت التعديالت التأمين. 
 منشأةلل سمحيخيار التغطية . ايهما أقرب م٢٠٢٢التأمين أو  عقود معيار تطبيقحتى تاريخ  ٩ رقملتقرير المالي ل لدوليا معيارالمن تطبيق 

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

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

  .م٢٠٢٢يناير  ١يتجاوز  البحيث  الحق تاريخإلى  ٩رقم لتقرير المالي ل لدوليا معيارال طبيقتأجيل ت قررتو
  

لى حد كبير ، في االعتبار الموجزة للشركة ، إ األوليةالمالية  القوائمعلى  ٩رقم  ر الماليالمعيار الدولي للتقري تطبيقتأثير  يجب أن يأخذ
  اليــرير المي للتقــالمعيار الدول تطبيقتأثير  ، فإن اإلدارة بصدد تقييم ٢٠١٩مارس  ٣١مع معيار عقود التأمين المقبلة. كما في  داخلالت

  .)٩( رقم
  
  



 

  ــ ١٢ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  ة مساهمة سعودية)(شرك

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٩مارس  ٣١

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

  
  النقد وما في حكمه  ـ٤

  تأمينعمليات ال  
  م٢٠١٩ مارس ٣١  

  (غير مراجعة)
  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)

  ٢٨  ٣٤  نقد في الصندوق

  ٢٠٬٤٥٥  ٤٠٬٢٠٨  نقد لدى البنك

  ٢٣٨٬٧٥٠  ٢١٢٬٥٠٠  تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناءودائع 

  ٢٥٩٬٢٣٣  ٢٥٢٬٧٤٢  المجموع

  عمليات المساهمين  
 م٢٠١٩ مارس ٣١  

  (غير مراجعة)
  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  مراجعة)( 

  ١٤٬٨٢٧  ٢١٣  نقد لدى البنك

  ٥٠٬٠٠٠  ٥٠٬٠٠٠  اإلقتناء تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخودائع 

  ٦٤٬٨٢٧  ٥٠٬٢١٣  المجموع

  ٣٢٤٬٠٦٠  ٣٠٢٬٩٥٥  في حكمه مجموع النقد وما
 

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

  .االسعار السائدة في السوقيرادات على اساس إتحقق الودائع  .االمريكي

 
   صافي - مدينة تأمينأقساط   ـ٥

  م٢٠١٩ مارس ٣١  
  (غير مراجعة)

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  (مراجعة)

      

  ٢١٨٬٢١٧  ٣٤٨٬٨٩٨  تأمينحملة وثائق المستحق القبض من 

  )٢٥٬٧٥٢(  )٢٩٬٨٢٥(  ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها إنخفاض قيمة مخصص

  ١٩٢٬٤٦٥  ٣١٩٬٠٧٣  

  
 :خالل السنة  مشكوك في تحصيلهاال أقساط التأمين حركة مخصص فيما يلي
  م٢٠١٨  م٢٠١٩  
      

  ١٧٬٣٦١  ٢٥٬٧٥٢  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ٨٬٣٩١  ٤٬٠٧٣  / السنةالمخصص خالل الفترة

  ٢٥٬٧٥٢  ٢٩٬٨٢٥  مارس ٣١الرصيد في 
      

 .مارس ٣١الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها كما في أقساط أعمار فيما يلي تحليل 
  تجاوزت مدة استحقاقها ولم تنخفض قيمتها     
   

  
 المجموع

  
  أقل من

٩٠  ً  يوما

    
لى إ ٩٠من 

١٨٠   ُ  يوما

  
إلى  ١٨١من 

٣٦٠   ً  يوما

  
أكثر من 

٣٦٠   ً  يوما

 ٢٬٤٥١  ٤٥٬٩١١  ٤٠٬٦٢٦   ٢٣٠٬٠٨٥  ٣١٩٬٠٧٣ م٢٠١٩مارس  ٣١
 ٢٬٧٣٩  ٢٧٬٩٢١  ٤٦٬٦٤١   ١١٥٬١٦٤  ١٩٢٬٤٦٥  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١



 

  ــ ١٣ــ 

   تأمينة الوطنية للالشرك
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٩مارس  ٣١

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

  

   تأمينمبالغ مستحقة من معيدي ال  ـ٦

  م٢٠١٩ مارس ٣١  
  (غير مراجعة)

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  (مراجعة)

      عمليات التأمين
  ١٤٬٦٧٩  ٣٤٬٦٠١  تأمينمعيدي المستحق القبض من 

  )١٬٤٣٩(  )٢٬١٥٠(  مشكوك في تحصيلهاإعادة تأمين ذمم مدينة  إنخفاض قيمة مخصص
  ١٣٬٢٤٠  ٣٢٬٤٥١  

  
  مشكوك في تحصيلها:إعادة تأمين فيما يلي الحركة في مخصص ذمم 

 م٢٠١٨ م٢٠١٩                                              
      

  ٣٬٠٨٣  ١٬٤٣٩  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  )١٬٦٤٤(  ٧١١  ) للفترةعكس مخصصمخصص/ (
  ١٬٤٣٩  ٢٬١٥٠  مارس ٣١الرصيد في 

  
  مارس: ٣١م تنخفض قيمتها كما في أعمار الذمم المدينة التي لفيما يلي تحليل 

  اتجاوزت مدة استحقاقها ولم تنخفض قيمته     
   

  
 المجموع

  
  أقل من

٩٠  ً  يوما

    
لى إ ٩٠من 

١٨٠   ُ  يوما

  
إلى  ١٨١من 

٣٦٠   ً  يوما

  
أكثر من 

٣٦٠   ً  يوما

 -  -  ٤٬٢٠٩   ٢٨٬٢٤٢  ٣٢٬٤٥١ م٢٠١٩مارس  ٣١

 -  -  ٢٤٩   ١٢٬٩٩١  ١٣٬٢٤٠ م٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  
  اإلحتياطيات الفنية   ـ٧

   صافي المطالبات القائمة واإلحتياطيات  ١-٧

  المطالبات القائمة واإلحتياطيات مما يلي: يتكون صافي 

  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١  م٢٠١٩ مارس ٣١  
  (مراجعة)  (غير مراجعة)  
      

  ٢٤٤٬٢٦٣  ٢٣٥٬١٦٦  مطالبات قائمة 
  ١١٤٬٠١٣  ١٠٣٬٠١٢  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

  ٢٣٬٢٢١  ١٧٬١١٤  عجز أقساط التأمين احتياطي
  ٣٨٥  ٣٩٩  إحتياطي مخاطر غير منتهية إضافية

  ٣٬٥٠٧  ٣٬٣١٠  مخصص مصروف فائض خسارة غير موزع
  ٣٨٥٬٣٨٩  ٣٥٩٬٠٠١  

      :ناقص

  )١٥٩٬٤٤٨(  )١٥٠٬٨٨٢(  من المطالبات القائمة  تأمينحصة معيدي ال

  )٧٨٬٨٨٠(  )٦٥٬١٦٣(  متكبدة غير مبلغ عنها تأمين من مطالبات حصة معيدي ال

  )٢٣٨٬٣٢٨(  )٢١٦٬٠٤٥(  
  ١٤٧٬٠٦١  ١٤٢٬٩٥٦  حتياطياتصافي المطالبات القائمة واإل



 

  ــ ١٤ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٩مارس  ٣١

  ذلك) خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  
  اإلحتياطيات الفنية (تتمة)   ـ٧

  المكتسبة  حركة أقساط التأمين غير ٢-٧
  

  تتألف حركة أقساط التأمين غير المكتسبة مما يلي :
  

  م٢٠١٩مارس  ٣١لفترة التالثة أشهر المنتهية في  
  الصافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي 

        
  ١٤٩٬٣١٥  ١٠٤٬٠٣٩  ٢٥٣٬٣٥٤  لفترةالرصيد في أول ا

  ١٤٦٬٠٧٠  ١٢٤٬٨٣٣  ٢٧٠٬٩٠٣  فترةأقساط تأمين مكتتبة خالل ال
  )٩٩٬٩٨٥(  )٧٦٬٣٩٤(  )١٧٦٬٣٧٩(  فترةمكتسبة خالل التأمين  أقساط

  ١٩٥٬٤٠٠  ١٥٢٬٤٧٨  ٣٤٧٬٨٧٨  فترةالرصيد في نهاية ال
        

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  
  الصافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي 

        
  ١٠١٬٧٠٩  ١٠٩٬٥٨٥  ٢١١٬٢٩٤  الرصيد في أول السنة

  ٤٢٠٬٦٦٩  ٢٩١٬٦٥٥  ٧١٢٬٣٢٤  سنةأقساط تأمين مكتتبة خالل ال
  )٣٧٣٬٠٦٣(  )٢٩٧٬٢٠١(  )٦٧٠٬٢٦٤(  مكتسبة خالل السنةتأمين أقساط 

  ١٤٩٬٣١٥  ١٠٤٬٠٣٩  ٢٥٣٬٣٥٤  الرصيد في نهاية السنة
        
  االستثمارات  ـ٨

 م٢٠١٩ مارس ٣١  إيضاح  
  (غير مراجعة)

 م٢٠١٨ ديسمبر ٣١
  (مراجعة)

  ١٠٥٬٠٠٤  ١٠٦٬٥٩٢  ١ـ  ٨  ة الدخلاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائم

  ١٬٩٢٣  ١٬٩٢٣  ٢ـ  ٨  استثمارات متاحة للبيع
    ١٠٦٬٩٢٧  ١٠٨٬٥١٥  

  
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ١ـ٨

  فيما يلي الحركة في االستثمارات:

لفترة الثالثة اشهر المنتهية   
  م٢٠١٩ مارس ٣١ في

  ٣١ للسنة المنتهية في
  م٢٠١٨ ديسمبر

  (مراجعة)  (غير مراجعة)  
  ١٠٣٬٢٣١  ١٠٥٬٠٠٤  الرصيد االفتتاحي

  ١٬٧٧٣  ١٬٥٨٨  لإلستثمارات التغير في القيمة العادلة
  ١٠٥٬٠٠٤  ١٠٦٬٥٩٢  الرصيد الختامي

  
  استثمارات متاحة للبيع ٢-٨

وهي شركة  تأمينلفي شركة نجم لخدمات ا )%٣٬٤٥:  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١( %٣٬٤٥استثمارات الشركة بنسبة البند يمثل هذا 
نظراً لعدم توفر تقييم موثوق، تعتقد اإلدارة بأن  .مسجلة بالتكلفةاألسهم و سهم غير مدرجة في سوق هذه اال .مساهمة سعودية مقفلة

 القيمة العادلة اليمكن تحديدها بشكل موثوق.
 

  خرى أمصروفات مدفوعة مقدما وموجودات ــ   ٩
  

ً المصروفات ال عرض تم مليون لایر  ١٫١٥م : ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٣٫٢٣ بمبلغ خرىاألموجودات الومدفوعة مقدما
  .وخردة مستردة تلفياتنخفاض بعد خصم مخصص إبالصافي سعودي) 

  



 

  ــ ١٥ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٩مارس  ٣١

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

  
  الوديعة النظامية  -١٠

ً للمادة  من راس  %١٠، أودعت الشركة نسبة  العربي السعودي عن مؤسسة النقد الصادر تأمينال نظامالتنفيذية ل ائحو) من الل٥٨(طبقا

يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية في بنك ذي  .العربي السعودي ن قبل مؤسسة النقدمليون لایر سعودي في بنك تم اختياره م ٢٠ 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 ف٢٠١٦مارس  ١طبقا للتعميم الصادر في  العربي السعودي وفقا للتعليمات الواردة من مؤسسة النقد

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

  وضريبة الدخل  الزكاة  ـ١١
  

  مكونات الوعاء الزكوي ١- ١١

الدخل ضريبة الزكاة و نظاملى تعديل بموجب إلمساهمين السعوديين والتي تخضع لهامة للوعاء الزكوي للشركة العائدة لالمكونات ا

تم حساب الوعاء الزكوي استناداً إلى فهم  .هي حقوق المساهمين في بداية الفترة وصافي الدخل المعدل وبعض البنود االخرى

م الزكاة في المملكة العربية السعودية إلى تفسيرات اخضع نظي .مملكة العربية السعوديةم الزكاة المعمول بها في الانظلالشركة 

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

  .قبل الشركة
  

  مخصص الزكاة وضريبة الدخل ٢- ١١

  م٢٠١٩مارس  ٣١  
  (غير مراجعة)

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  )(مراجعة

  ٧٬٢٠٥  ٧٬٣٠٥  الرصيد اإلفتتاحي
  ٤٬٨٥٣  ١٬٤٨٢  زكاة مخصص

  ٢٬٠٢٠  ٧٤٢  مخصص ضريبة دخل
  )٦٬٦١٥(  -  مبالغ مدفوعة 

  )١٥٨(  -  إنخفاض في ضريبة قابلة لالسترداد
  ٧٬٣٠٥  ٩٬٥٢٩  الختاميالرصيد 

  
يتم تكوين مخصص  . ينوي التقريبي أو صافي الدخل المعدل العائد للمساهمين السعوديمن الوعاء الزك %٢٫٥تحسب الزكاة بنسبة 

ً حصة المساهمين غير  %٢٠ضريبة الدخل بنسبة  من صافي الدخل المعدل العائد للمساهمين غير السعوديين في الشركة ناقصا

تم إسترداد ضريبة الدخل المدفوعة من  .ضريبة الدخل نظامالسعوديين من الخسائر المرحلة من السنة السابقة والتي يتم حسابها وفقاً ل

  المساهمين غير السعوديين.
  

   نسبة المساهمين الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل كما يلي:

  م٢٠١٩مارس  ٣١  
  (غير مراجعة)

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  )(مراجعة

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

  

  وضع الربوط  

  .م٢٠١٨من بداية التأسيس وحتى سنة  ("الهيئة") لزكاة والدخلل الهيئة العامةإلى  الضريبية اقرارتها قدمت الشركة

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

ً قيد المراجعة   م٢٠١٨لى إم ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتهية في  اإلقرارات الضريبة للسنوات    .لدى الهيئة حاليا
  



 

  ــ ١٦ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٩مارس  ٣١

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

  
 وربحية السهمس المال أر ـ ١٢

لایر سعودى  ١٠قيمة السهم  - مليون سهم عادي ٢٠ إلىمليون لایر سعودى مقسم  ٢٠٠  أس مال الشركة  المرخص  والمدفوعيبلغ ر

  .).لایر سعودى ١٠ قيمة السهم - مليون سهم عادي ٢٠ إلىمليون لایر سعودى مقسم  ٢٠٠م : ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(
  

في  القائمةم العادية مرجح لعدد األسهعلى المتوسط الة فترللالمخصص للمساهمين بقسمة صافي الدخل  األساسية همتم إحتساب ربحية الس
  تاريخ المركز المالي. التنطبق ربحية السهم المخفضة على الشركة.

  
    ـ االحتياطي النظامي١٣

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

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

  
  اإللتزامات و المطلوبات المحتملة ـ ١٤
  

  ).لایر سعودي مليون ١٫٩م: ٢٠١٨لایر سعودي ( مليون ٢٫١ بمبلغ نيابة عن الشركة  خطابات ضمان للموردينإصدر البنك 

  
  أقساط التأمين المكتتبةإجمالي ـ ١٥
  
   

  م٢٠١٩مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في       
إجمالي أقساط     ـــــــاتركـش  القطاع

  أفراد  كبيرة  متوسطة  غيرةص  جداً  صغيرة    التأمين المكتتبة
 -  -  -  -  -  -  لطبيا

 ١٣٣٬٨٨٦ ٤٬٤١٢  ٨١٬٨٣٥  ٣٦٬٧٧٦  ١٠٬٠٣٣  ٨٣٠  المركبات
  ١١٤٬٥٣١  ٥٬٦٥٦  ٥٧٬٢٤٧  ٤٠٬٢٢٧  ١٠٬٦٤٧  ٧٥٤  الحوادث واإللتزامات

التأمين ( واإلدخارلحماية ا
  )على الحياة

  
-  

  
١٬١٨١  

  
٤٬٢٩٢  

  
١٧٬٠١٣  

  
- 

  
٢٢٬٤٨٦ 

 ٢٧٠٬٩٠٣ ١٠٬٠٦٨  ١٥٦٬٠٩٥  ٨١٬٢٩٥  ٢١٬٨٦١  ١٬٥٨٤  المجموع

      
 

   

  م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في       
إجمالي أقساط     ـــــــاتركـش  القطاع

  أفراد  كبيرة  متوسطة  غيرةص  جداً  صغيرة    التأمين المكتتبة
 -  -  -  -  -  -  لطبيا

 ١٣٩٬٥٥٥ ٦٬٢٩٤  ٥٦٬٣٠٤  ٥٤٬٦١٨  ١٢٬٥١٤  ٩٬٨٢٥  المركبات
  ١٠٩٬٥١١  ٢٬٩٢٤  ٤٦٬٧٦٨  ٤٩٬٦٤١  ٧٬٨٣١  ٢٬٣٤٧  الحوادث واإللتزامات

التأمين ( واإلدخارلحماية ا
  )على الحياة

  
-  

  
٦١٣  

  
٤٬٨٥٦  

  
١٣٬٥٧٦  

  
- 

  
١٩٬٠٤٥ 

 ٢٦٨٬١١١ ٩٬٢١٨  ١١٦٬٦٤٨  ١٠٩٬١١٥  ٢٠٬٩٥٨  ١٢٬١٧٢  المجموع

        
  

  



 

  ــ ١٧ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٩مارس  ٣١

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

  أقساط إعادة التأمين المسندة  ـ١٦

لفترة الثالثة اشهر     
   ٣١المنتهية في 

  م٢٠١٩ مارس

لفترة الثالثة اشهر 
   ٣١المنتهية في 

  م٢٠١٨ مارس
 (غير مراجعة) (غير مراجعة)    

  ٦٬٥١٧  ٧٬٣٧٧    معيدي تأمين محليين

شمل عمليات خالل وسطاء معيدي تأمين عالميين (ي
  تأمين محليين)

    
١١٣٬٤٨٨  

  
١١٧٬٣٩٤  

    ١٢٣٬٩١١  ١٢٠٬٨٦٥  
  

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

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية  ـ١٧

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

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

 لألصل أو االلتزام ، أو يمكن الوصول التي ةالمتاحفي السوق  -

 المطلوباتأو  للموجوداتللوصول ر مالءمة ، في السوق األكث ةغياب السوق الرئيسيحالة في  -
 

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

  والتسلل الهرمي لها تحديد القيمة العادلة
  

  ة واإلفصاح عنها: تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالي
  

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

  

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

  . وإلى بيانات سوق يمكن مالحظتها
  

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

والتي تم تقييمها بالقيمة العادلة من أدوات المستوى  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١و  م٢٠١٩مارس  ٣١وقد كانت جميع األدوات المالية كما في 

 ٢٫٢٨ومبلغ  مليون لایر سعودي ) ٣٤٫٨: م ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٣٣٫٩٣بمبلغ األسهم الصكوك وفي اإلستثمار ء باستثنا ٣

للقيمة  ٣تقوم الشركة بتحديد المستوى  .١لمستوي مليون لایر سعودي) والتي تم تقييمها على ا ٤٫٢:م ٢٠١٨مليون لایر سعودي (

المستوى  ، ١المستوى  ال توجد تحويالت بينفي نهاية الفترة.  ي إصول الشركة المستثمر فيهاالعادلة على أسس التقييم المشتقة من صاف

   لفترة.اخالل  ٣المستوى  و ٢

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

  

  

  



 

  ــ ١٨ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  ة)(شركة مساهمة سعودي

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٩مارس  ٣١

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

  المعلومات القطاعية  - ١٨

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

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

 
مجلس  لیإ المبلغة جيةرلخاا طرافألا راداتيإ يتم قياسالمعامالت بين القطاعات التشغيلية 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.

 
 .م٢٠١٨ديسمبر  ٣١القياس 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 نمتتض الاألصول غير المخصصة.  معيتم تضمينها  ،. وفقا لذلك النظامية

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

 مطلوبات غير مخصصة. معينها . وفقا لذلك ، يتم تضمالمستحق 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.

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

، ثة المنتهية في ذلك التاريخإيراداتها ومصاريفها وصافي إيراداتها لفترات األشهر الثال مجموع،  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١ و م٢٠١٩مارس 

  كاآلتي:

  

 

 

  

  

  

  

  



 

  ــ ١٩ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  مة)(تت إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٩مارس  ٣١

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

  
  ـ المعلومات القطاعية (تتمة)١٨ 

  
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

  م٢٠١٩ مارس ٣١
  (غير مراجعة) 

  الهندسي  السيارات  العقاري  البحري   
الحوادث 

  وااللتزامات
الضمان 

  الممتد
  تأمينال

  المجموع  اةعلى الحي
                  اإليرادات

  ٢٧٠٬٩٠٣  ٢٢٬٤٨٦  ٤٬٤٢٤  ١٥٬٧٥٤  ٢١٬٧٠٩  ١٣٣٬٨٨٦  ٥٨٬١١٠  ١٤٬٥٣٤  المكتتبة تأميناجمالي أقساط ال
  )١٢٠٬٨٦٥(  )١٩٬٨٣٢(  )٤٬٤٢٤(  )١٠٬٦٤٣(  )٢٠٬٤١٠(  )٣٬٣٩٥(  )٥١٬٦٧١(  )١٠٬٤٩٠(  ةسنداقساط اعادة التأمين الم

  )٣٬٩٦٨(  )١١٩(  -  )٧٥(  )٢٥٠(  )١٬٦٧٥(  )١٬٤٥٩(  )٣٩٠(  مصروفات فائض الخسارة
 ١٤٦٬٠٧٠ ٢٬٥٣٥ - ٥٬٠٣٦ ١٬٠٤٩ ١٢٨٬٨١٦ ٤٬٩٨٠ ٣٬٦٥٤  المكتتبة تأمينصافي اقساط ال

، التغير في االقساط غير المكتسبة
 )٤٦٬٠٨٥( )١٬٢٤٣( - )٢٬٩٥٠( )٥٧٩( )٣٦٬٠٠٧( )٣٬٧٨٠( )١٬٥٢٦(  صافي

 ٩٩٬٩٨٥ ١٬٢٩٢ - ٢٬٠٨٦ ٤٧٠ ٩٢٬٨٠٩ ١٬٢٠٠ ٢٬١٢٨  صافي االقساط المكتسبة
 ١٩٬٣١٣ ٤٬٦٢٥ ٣٬٢٧٤ ١٬٣٥٧ ٢٬٠٩٣ ١٬١٢١ ٤٬٧٣٩ ٢٬١٠٤  على اعادة التأمين عمولة 

 ٢١١ ٣ - ١٤ ١٨ ٩٢ ٦٠ ٢٤  إيرادات إكتتاب أخرى
 ١١٩٬٥٠٩ ٥٬٩٢٠ ٣٬٢٧٤ ٣٬٤٥٧ ٢٬٥٨١ ٩٤٬٠٢٢ ٥٬٩٩٩ ٤٬٢٥٦  مجموع االيرادات

          
          التكايف والمصاريف

 ات المدفوعةاجمالي المطالب
  الخسارة ات تعديلمصروفو

  
٢٬٨٩٨ 

  
١٬٩٨٥ 

  
٧٩٬٧٤٨ 

  
١٠٣٬٢٨٥ ١٢٬١٧٨ ٨٣٨ ٧٦٧ ٤٬٨٧١ 

في  تأمينحصة معيدي ال
 )٢٥٬٦٤٦( )٩٬٨٦٧( )٨٣٨( )٦٣٥( )٤٬٦٦٠( )٥٬٨١٥( )١٬٥٥٢( )٢٬٢٧٩(  المطالبات المدفوعة

 ٧٧٬٦٣٩ ٢٬٣١١ - ١٣٢ ٢١١ ٧٣٬٩٣٣ ٤٣٣ ٦١٩  صافي المطالبات المدفوعة 
، تغيرات في المطالبات القائمةال

 )٥٣١( )٥٤٥( - )٢٣( )٦٥٦( )٢٦١( ٦١١ ٣٤٣   صافي
المطالبات المتكبدة غير  التغير في

  ٢٬٧١٦  )٤٣٧(  -  )٢٥٤(  )٢٦٢(  ٣٬٥٠٨  ١٢٢  ٣٩  ، صافيالمبلغ عنها
 ٧٩٬٨٢٤ ١٬٣٢٩ - )١٤٥( )٧٠٧( ٧٧٬١٨٠ ١٬١٦٦ ١٬٠٠١  صافي المطالبات المتكبدة 

          
 )٦٬١٠٧( - - - ٣٥٣ )٨٬٧٧٢( ٢٬٣٢٧ )١٥(  عجز األقساط إحتياطي
مخاطر غير منتهية  إحتياطي
  إضافية

  
- 

  
- 

  
- 

  
١٤ - - - ١٤ 

مخصص مصروف فائض 
  خسارة غير موزع

  
)١٤٢( 

  
٩٢ 

  
٨٤ 

  
)١٩٧( )٨٧( - )٣٣( )١١١( 

 ١٥٬٩٢٢ ٢٬٢٧١ ٢٬٧٢٥ ٧٣٧ ١٬٠٦٥ ٥٬٦٢٩ ٢٬٢٩٦ ١٬١٩٩  تكاليف أقتناء وثائق تأمين
  ٨٩٬٤٥٦  ٣٬٥١٣  ٢٬٧٢٥  ٥٥٩  ٦١٤  ٧٤٬١٢١  ٥٬٨٨١  ٢٬٠٤٣  ومصروفات األكتتاب تكلفة مجموع

  ٣٠٬٠٥٣  ٢٬٤٠٧  ٥٤٩  ٢٬٨٩٨  ١٬٩٦٧  ١٩٬٩٠١  ١١٨  ٢٬٢١٣  صافي نتائج االكتتاب
        /(مصرفات) أخرىتشغيل إيرادات 
  ديون  إنخفاض قيمة مخصص

 مشكوك في تحصيلها
   

   )٦٬٨٦٥( 
 )٢٥٬٣٩٣(         مصروفات عمومية وادارية
 ١٬٧١٥         إيرادات عمولة على ودائع

 ١٬٥٨٨         أرباح غير محققة من إستثمارات
 ٦٬٨٢٥         أيرادات أخرى

  )٢٢٬١٣٠(        أخرىتشغيل مصروفات مجموع 
 ٧٬٩٢٣         دخل الفترة صافي

 )٧٨٦(       العائد الى حملة الوثائق  الفترة دخلصافي 
ل الفترة العائد للمساهمين صافي دخ        ٧٬١٣٧ 

           



 

  ــ ٢٠ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٩مارس  ٣١

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

  
  ـ المعلومات القطاعية (تتمة)١٨ 

  
 ٣١فترة الثالثة اشهر المنتهية في ل

  م٢٠١٨مارس 
  (غير مراجعة) 

  الهندسي  السيارات  العقاري  البحري   
الحوادث 

  وااللتزامات
الضمان 

  الممتد
  تأمينال

  المجموع  على الحياة
                  اإليرادات

  ٢٦٨٬١١١  ١٩٬٠٤٥  ٥٬١٩٧  ١٦٬٣٠٢  ٢١٬٨٨٩  ١٣٩٬٥٥٥  ٥٢٬٤٥٨  ١٣٬٦٦٥  المكتتبة تأميناجمالي أقساط ال
  )١٢٣٬٩١١(  )١٦٬٧٦٤(  )٥٬١٩٧(  )١١٬٥١٢(  )٢٠٬٦٦٨(  )١٠٬٥٠٣(  )٤٩٬٣٤٣(  )٩٬٩٢٤(  ةسنداقساط اعادة التأمين الم

  )١٬٨٣٦(  -  -  )٣٧(  )١٨٠(  )٨١٠(  )٥٤٦(  )٢٦٣(  مصروفات فائض الخسارة
 ١٤٢٬٣٦٤ ٢٬٢٨١ - ٤٬٧٥٣ ١٬٠٤١ ١٢٨٬٢٤٢ ٢٬٥٦٩ ٣٬٤٧٨  صافي اقساط التأمين المكتتبة

، االقساط غير المكتسبةالتغير في 
 )٦٧٬٠٠٤( )٦٤٧( - )٢٬٧٧٤( ١٬٦٠١ )٦١٬٢١٠( )٦٦١( )٣٬٣١٣(  صافي

 ٧٥٬٣٦٠ ١٬٦٣٤ - ١٬٩٧٩ ٢٬٦٤٢ ٦٧٬٠٣٢ ١٬٩٠٨ ١٦٥  صافي االقساط المكتسبة
 ٢٠٬٨٣٣ ٤٬٤٠٧ ٣٬١٣٦ ١٬٤٠٣ ١٬٦٨٠ ١٬٢٠٨ ٥٬٠٣٥ ٣٬٩٦٤  عمولة على اعادة التأمين 

 ١٤٤ ٢ - ١٣ ١٥ ٦٤ ٢٨ ٢٢  إيرادات إكتتاب أخرى
 ٩٦٬٣٣٧ ٦٬٠٤٣ ٣٬١٣٦ ٣٬٣٩٥ ٤٬٣٣٧ ٦٨٬٣٠٤ ٦٬٩٧١ ٤٬١٥١  مجموع االيرادات

          
          التكايف والمصاريف

 اجمالي المطالبات المدفوعة
  ومصروفات تعديل الخسارة

  
٢٬٤٠٥ 

  
٨٧١ 

  
٤٣٬٣٩٩ 

  
٦٤٬٧٣٣ ٦٬٣٢٥ ١٬٩٦٩ ١٬٦٨٧ ٨٬٠٧٧ 

في المطالبات  تأمينحصة معيدي ال
 )٢٢٬٩٣٢( )٥٬٥٨٠( )١٬٩٦٩( )٥٤٠( )٧٬٨٥٧( )٤٬٣٥٩( )٧٥٨( )١٬٨٦٩(  ةالمدفوع

 ٤١٬٨٠١ ٧٤٥ - ١٬١٤٧ ٢٢٠ ٣٩٬٠٤٠ ١١٣ ٥٣٦  صافي المطالبات المدفوعة 
، التغيرات في المطالبات القائمة

 ٤٬٤٠٤ )٢٥( - )٤٠٨( )٥٥( ٥٬٣٢٠ )١٨٨( )٢٤٠(   صافي
التغير في المطالبات المتكبدة غير 

  )٢٬٢٤٤(  -  -  -  )٣٧٨(  )١٬٨٦٦(  -  -  فيالمبلغ عنها، صا
 ٤٣٬٩٦١ ٧٢٠ - ٧٣٩ )٢١٣( ٤٢٬٤٩٤ )٧٥( ٢٩٦  صافي المطالبات المتكبدة 

 )٣٬٥٩٧( - - - - )١٬١٤٦( )٢٬٤٥١( -  عكس إحتياطيات معيدي التأمين
 ٣٬٣٢٩ - - - ٢٩١ ٩٩٩ ١٬٤٢٣ ٦١٦  إحتياطي عجز األقساط

إحتياطي مخاطر غير منتهية 
  إضافية

  
- 

  
- 

  
- 

  
٣٬٠٢٧ - - - ٣٬٠٢٧ 

مخصص مصروف فائض 
  خسارة غير موزع

  
٧٨ 

  
٣٧٧ 

  
٦١٨ 

  
٢٬١٢٧ ١١٤ - ٧٦٢ ١٧٨ 

 ١٧٬٨٢٦ ٢٬٣٥٧ ٢٬٦٣٩ ٨٥٠ ٩١٤ ٦٬٥١٣ ٢٬٣٦١ ٢٬١٩٢  تكاليف أقتناء وثائق تأمين
  ٦٦٬٦٧٣  ٣٬١٩١  ٢٬٦٣٩  ٢٬٣٥١  ٤٬١٩٧  ٤٩٬٤٧٨  ١٬٦٣٥  ٣٬١٨٢  ومصروفات األكتتاب مجموع تكلفة

  ٢٩٬٦٦٤  ٢٬٨٥٢  ٤٩٧  ١٬٠٤٤  ١٤٠  ١٨٬٨٢٦  ٥٬٣٣٦  ٩٦٩  تابصافي نتائج االكت
        /(مصرفات) أخرىتشغيل إيرادات 

  عكس مخصص إنخفاض قيمة ديون 
 مشكوك في تحصيلها

   
   ٣٬١٨٩ 

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

 ٢٥         أرباح غير محققة من إستثمارات
 ٦٬٧٦٣         أيرادات أخرى

 )١٠٬٩٨٢(         مجموع مصروفات تشغيل أخرى
 ١٨٬٦٨٢         صافي دخل الفترة

 )٢٬٠٣٢(       صافي دخل الفترة العائد الى حملة الوثائق 
 ١٦٬٦٥٠       صافي دخل الفترة العائد للمساهمين 

           



 

  ــ ٢١ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  ودية)(شركة مساهمة سع

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٩مارس  ٣١

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

  ـ المعلومات القطاعية (تتمة)١٨
  

  م٢٠١٩مارس  ٣١كما في 
  الهندسي  السيارات  العقاري  البحري   (غير مراجعة)

الحوادث 
  وااللتزامات

ن الضما
  الممتد

التأمين  
  المجموع  على الحياة

                  الموجودات
حصة معيدي التأمين من االقساط 

  غير المكتسبة 
١٥٢٬٤٧٨  ١٥٬١٥٧  ١٩٬٨٠٣  ١٨٬٦٢٧  ٢٥٬٧٤٤  ٨٬٢٨٦  ٥٣٬٩٦٨  ١٠٬٨٩٣  

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
  القائمة 

١٥٠٬٨٨٢  ٢٬٤٧٠  ١٠  ١٠٥٬٠٨٩  ١٩٬١٥٢  ٦٬٦٩٣  ١١٬٧٣٠  ٥٬٧٣٨  

دي التأمين من مطالبات حصة معي
  ٦٥٬١٦٣  ١٣٬٣٤٦  -  ٢٨٬٨٢٣  ٨٬٦١٠  ٢٬٣٤٨  ١٬٨٢٥ ١٠٬٢١١  متكبدة غير مبلغ عنها 

 ٣٢٬٣٩٢ ١٬٩٨٠ ٧٬١٩١ ١٬٩٤٥ ٢٬٩٥٩ ١١٬٧١١ ٤٬٨٩٨ ١٬٧٠٨  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 ٨٥٢٬٠٥٨         موجودات غير مخصصة

       اتموجوالمجموع 
   ١٬٢٥٢٬٩٧٣ 

          مطلوبات ال
 ٣٤٧٬٨٧٨ ١٧٬٦٩٧ ١٩٬٨٠٣ ٢٣٬٦٠٩ ٢٧٬٤٦٦ ١٨٣٬٩٨٢ ٦٠٬٣٧٨ ١٤٬٩٤٣  اقساط تأمين غير مكتسبة 

 ٣٧٬٩٨٢ ٥٬٠٢٩ ٨٬٨٥٨ ٣٬٧١٤ ٥٬٥٩٣ ١٬٣٨١ ١٠٬٤٨٨ ٢٬٩١٩  تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 
 ٢٣٥٬١٦٦ ٢٬٨١٤ ١٠ ١٠٥٬٧١٠ ٢٠٬٢٧٩ ٨٥٬٥٩٨ ١٣٬٢٠٧ ٧٬٥٤٨  مطالبات قائمة 

 ١٠٣٬٠١٢ ١٥٬٦٨٦ - ٣١٬٢٢٣ ٩٬٤٣٥ ٣٢٬٣٠٢ ٢٬١٢٠ ١٢٬٢٤٦  غير مبلغ عنهامطالبات متكبدة 
 ١٧٬١١٤ - - - ١٬١٧٣ ١١٬٨٩٣ ٤٬٠٤٨ -  عجز أقساط التأمين احتياطي
مخاطر غير منتهية  إحتياطي
  إضافية

  
- 

  
- 

  
- 

  
٣٩٩ - - - ٣٩٩ 

مخصص مصروف فائض 
  خسارة غير موزع

  
٧١٤ 

  
٣٦٣ 

  
١٬١٩٤ 

  
٣٬٣١٠ ٥٣٤ - ٣١٢ ١٩٣ 

  ٢٦٣٬٠٥٣                مخصصة غيروبات مطل
 ١٬٠٠٧٬٩١٤       مطلوبات  ال مجموع

  
  

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  الهندسي  السيارات  العقاري  البحري   (مراجعة)

الحوادث 
  وااللتزامات

الضمان 
  الممتد

  تأمينال
على 
  المجموع  الحياة

                  موجودات ال
في اقساط  تأمينحصة معيدي ال

  لمكتسبةغير اتأمين ال
  

٦٬٠٣٣  
  

٢٥٬٢٨٠  
  

١١٬٣٤٦  
  

١٤٬٨٩٥  
  

١٣٬٧٢٠  
  

٢١٬٧٩٤  
  

١٠٬٩٧١  
  

١٠٤٬٠٣٩  
لمطالبات من ا تأمينحصة معيدي ال

  ١٥٩٬٤٤٨  ٣٬٤٤٩  ٨  ١٠٥٬٥٨٨  ٣١٬٢٨٢  ٧٬٣٩٠  ٧٬٠٩٤ ٤٬٦٣٧  القائمة 
مطالبات  من تأمينحصة معيدي ال

  ٧٨٬٨٨٠  ١٥٬٤٥٠  -  ٣١٬٨٣٩  ١٣٬٧٧٦  ٣٬٥٦٦  ١٬٤٠٩  ١٢٬٨٤٠  متكبدة غير مبلغ عنها
 ٢٤٬٢٧٩ ١٬٥١٠ ٨٬٨٩٦ ٧٨٥ ١٬٧٣٠ ٧٬٢٢٩ ٢٬٩٢٨ ١٬٢٠١   تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 ٧٠٩٬٣٥٦         موجودات غير مخصصة
      موجودات المجموع 

   ١٬٠٧٦٬٠٠٢ 
          
          مطلوبات   ال

 ٢٥٣٬٣٥٤ ١٢٬٢٦٨ ٢١٬٧٩٤ ١٥٬٧٥٣ ١٦٬٠٣٩ ١٥١٬٠٣٤ ٢٧٬٩١٠ ٨٬٥٥٦  غير المكتسبة  تأميناقساط ال
 ٢٩٬٤٤٣ ٣٬٤٩٧ ١٠٬٨٠٤ ٢٬٢٩٩ ٣٬٣١١ ١٬٩٨٦ ٥٬٤١٦ ٢٬١٣٠  غير مكتسبة  تأمينعمولة اعادة 

 ٢٤٤٬٢٦٣ ٤٬٣٣٩ ٨ ١٠٦٬٢٣٣ ٣٣٬٠٦٥ ٨٦٬٥٥٥ ٧٬٩٦٠ ٦٬١٠٣  مطالبات قائمة
  ١١٤٬٠١٣  ١٨٬٢٢٧  -  ٣٤٬٤٩٢  ١٤٬٨٦٤  ٣٠٬٠١٢  ١٬٥٨٣  ١٤٬٨٣٥  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

  ٢٣٬٢٢١  -  -  -  ٨٢٠  ٢٠٬٦٦٥  ١٬٧٢١  ١٥  جز أقساط التأمينإحتياطي ع
  ٣٨٥  -  -  -  ٣٨٥  -  -  -  أحتياطي اخطار غير منتهية إضافية

 ٣٬٥٠٧ ٦٢١ - ٣٤٥ ٣٠٥ ١٬١١٢ ٢٧١ ٨٥٣  إحتياطيات فنية أخرى
  ١٦٨٬٢٤١                غير مخصصة مطلوبات 

  ٨٣٦٬٤٢٧             مطلوباتال مجموع

  



 

  ــ ٢٢ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  مساهمة سعودية) (شركة

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٩مارس  ٣١

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

  ذات العالقة اتالجه  ـ١٩

  عالقة الجهات ذات المعامالت مع ال ١- ١٩

دارة الشركة والمنشآت التي تخضع إوكبار موظفي  مجلس اإلدارةوإعضاء تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين 

  .للسيطرة والمتأثرة جوهريا من هذه الجهات

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

  .الدارةالمعامالت على اساس تجاري وبموافقة مجلس ا

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

 تطبيعة المعامال الجهة ذات العالقة

لفترة الثالثة اشهر 
   ٣١المنتهية في 

  م٢٠١٩ مارس

لفترة الثالثة اشهر 
   ٣١المنتهية في 

  م٢٠١٨ مارس

 (غير مراجعة) (غير مراجعة)   

        

  ١٬٣١١  ٩٧٥  اتعاب ومصروفات ذات عالقة   اء مجلس االدارة اعض

  ٢٬٤١٠  ٢٬٨٤٥  مكافآت ومصروفات ذات عالقة  كبار موظفي االدارة

        

  ٣١٬٣٢٦  ٢٣٬٦٨٣ مكتتبة تأميناقساط   مساهمون وجهات ذات عالقة (ملكية عامة)

  ٦٬٧٤٤  ٣٬٤٩٩ مطالبات مسددة  

  ٢٬٢٥٠  ١٬٤٤١ مسندةاختيارية  تأميناقساط   

  ٥٦٣  ٣٢٣ اختيارية  تأميناقساط عمولة مستلمة عن   

  ٦١٠  ٨٦٤ ةاختياري تأميناقساط مطالبات مستلمة عن   

  ١٬٣٤٢  ١٬٣١٩ مصروفات متكبدة   

عن ودائعدخل عمولة    ٨٢١ ١٬٧١٦ 

  
  أرصدة الجهات ذات العالقة  ٢- ١٩

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١  م٢٠١٩ مارس ٣١  
  (مراجعة)  ير مراجعة)(غ    الجهات ذات العالقةمع رصدة أ

      
  ١١٬٠٦٧  ٢٩٬٤٨٣  ،صافيأقساط تامين مدينة 

  ٣٢٤٬٠٣٢  ٣٠٢٬٩٢١  نقد وما في حكمه مع مساهم 
  )٥٢(  )٣٩٠(  تياريةتامين اخ معامالتعن  أحد المساهمين الى مبالغ مستحقة

  ٤٥٠  ٣٨  سلف مستحقة من موظفي االدارة العليا
  ٢٬٠٢٠  ٢٬٧٦٢  أجانبمن مساهمين  ستحقة القبضضريبة م

  ٢٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠  مع مساهم وديعة نظامية
  - ٢٬٨٨٥  مبلغ مستحق لجهة ذات عالقة مقابل مصاريف

  ١٬٣١١ ٩٧٥  موظفي االدارة العليالمستحقة  أتعاب مصروفات
  ٨٤٨ ٩٧١  دخل مستحق من وديعة نظامية

  
  
  



 

  ــ ٢٣ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) لمالية األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم ا
   م٢٠١٩مارس  ٣١

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

  

 س المال أرإدارة  ـ ٢٠

 وزيادة قيمة المساهمين.النشاط دعم أهداف للى نسب رأس المال السليمة للحفاظ ع تحديد األهدافتقوم الشركة ب

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

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

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

 
  .خارجيا خالل الفترة رأس المال المفروضةأوفت بمتطلبات اإللتزام المتعلقة ب قدأن الشركة في رأي مجلس اإلدارة، 

  

  معلومات إضافية ـ ٢١

مركز المالي األولية، وقائمة الدخل األولية، وقائمة التدفقات النقدية األولية كما هو مطلوب بموجب الالئحة التنفيذية، فيما يلي قائمة ال

  المستقلة والخاصة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ــ ٢٤ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٩٢٠١مارس  ٣١

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

   معلومات إضافية (تتمة)  - ٢١
  معلومات مالية أولية موجزة

  ا) قائمة المركز المالي      
   م٢٠١٨ديسمبر  ٣١  م٢٠١٩ مارس ٣١  

  
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

        موجودات  ال
  ٣٢٤٬٠٦٠ ٦٤٬٨٢٧  ٢٥٩٬٢٣٣  ٣٠٢٬٩٥٥ ٥٠٬٢١٣  ٢٥٢٬٧٤٢  وما في حكمه نقد

 ١٩٢٬٤٦٥ - ١٩٢٬٤٦٥ ٣١٩٬٠٧٣ - ٣١٩٬٠٧٣   ، صافيأقساط تأمين مدينة
 ١٣٬٢٤٠ - ١٣٬٢٤٠ ٣٢٬٤٥١ - ٣٢٬٤٥١   ، صافيمبالغ مستحقة من معيدي التأمين

 ١٠٤٬٠٣٩ - ١٠٤٬٠٣٩ ١٥٢٬٤٧٨ - ١٥٢٬٤٧٨  المكتسبة  حصة معيدي التأمين من االقساط غير
 ١٥٩٬٤٤٨ - ١٥٩٬٤٤٨ ١٥٠٬٨٨٢ - ١٥٠٬٨٨٢  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 

متكبدة غير حصة معيدي التأمين من مطالبات 
 ٧٨٬٨٨٠ - ٧٨٬٨٨٠ ٦٥٬١٦٣ - ٦٥٬١٦٣  مبلغ عنها 

 ٢٤٬٢٧٩ - ٢٤٬٢٧٩ ٣٢٬٣٩٢ - ٣٢٬٣٩٢  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 ١٠٦٬٩٢٧ ١٠٦٬٩٢٧ - ١٠٨٬٥١٥ ١٠٨٬٥١٥ -  ستثماراتإ
  ٤١٬٨٤٠  ٢٥٬٧٨٦  ١٦٬٠٥٤  ٥٨٬٧٤٢  ٢٧٬٩٢٣  ٣٠٬٨١٩  صروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرىم

  ١٩٬٩٠٢  ١٩٬٩٠٢  -  ٣٩٬٥٨٣  ٣٩٬٥٨٣  -  مبالغ مستحقة من عمليات التأمين
  ٩٬٩٧٦  ٩٬٩٧٦  -  ٩٬٣٥٢  ٩٬٣٥٢  -  ممتلكات ومعدات 

عة نظامية ودي  -  ٢٠٬٠٠٠  ٢٠٬٠٠٠  -  ٢٠٬٠٠٠  ٢٠٬٠٠٠  
 ٨٤٨ ٨٤٨ - ٩٧٠ ٩٧٠ -  وديعة نظامية إيرادات مستحقة من
 ١٬٠٩٥٬٩٠٤ ٢٤٨٬٢٦٦ ٨٤٧٬٦٣٨ ١٬٢٩٢٬٥٥٦ ٢٥٦٬٥٥٦ ١٬٠٣٦٬٠٠٠ العمليات مجموع موجودات

 )١٩٬٩٠٢( )١٩٬٩٠٢( - )٣٩٬٥٨٣( )٣٩٬٥٨٣( - : إستبعاد عمليات متبادلةناقص

 ١٬٠٧٦٬٠٠٢ ٢٢٨٬٣٦٤ ٨٤٧٬٦٣٨ ١٬٢٥٢٬٩٧٣ ٢١٦٫٩٧٣ ١٬٠٣٦٬٠٠٠ دات وفقاً لقائمة المركز الماليموجومجموع ال
        

        المطلوبات
  ٢٩٬٩٣٨ -  ٢٩٬٩٣٨  ٣٢٬٥٢٣ -  ٣٢٬٥٢٣  مستحقة لحملة وثائق التأمينطالبات م

  ٥٦٬٦٦٣  ٥٣٨  ٥٦٬١٢٥  ٦٠٬٦٠٨  ٩٩٨  ٥٩٬٦١٠  أخرىومطلوبات  الدفع مصروفات مستحقة
  ١٩٬٩٠٢  -  ١٩٬٩٠٢  ٣٩٬٥٨٣  -  ٣٩٬٥٨٣  مستحقة لعمليات المساهمين مبالغ

مبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء 
  ٦٨٬٤١٨  -  ٦٨٬٤١٨  ١٥٦٬٢٨٣  -  ١٥٦٬٢٨٣  أطراف ثالثة والوسطاء ومدراء

 ٢٥٣٬٣٥٤ - ٢٥٣٬٣٥٤ ٣٤٧٬٨٧٨ - ٣٤٧٬٨٧٨  اقساط تأمين غير مكتسبة 
 ٢٩٬٤٤٣ - ٢٩٬٤٤٣ ٣٧٬٩٨٢ - ٣٧٬٩٨٢  تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 

 ٢٤٤٬٢٦٣ - ٢٤٤٬٢٦٣ ٢٣٥٬١٦٦ - ٢٣٥٬١٦٦  مطالبات قائمة 
 ١١٤٬٠١٣ - ١١٤٬٠١٣ ١٠٣٬٠١٢ - ١٠٣٬٠١٢  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 ٢٣٬٢٢١ - ٢٣٬٢٢١ ١٧٬١١٤ - ١٧٬١١٤  عجز أقساط التأمين احتياطي
  ٣٨٥  -  ٣٨٥  ٣٩٩  -  ٣٩٩  إحتياطي مخاطر قائمة إضافية

مصروف فائض خسارة غير  مخصص
  ٣٬٥٠٧  -  ٣٬٥٠٧  ٣٬٣١٠  -  ٣٬٣١٠  موزع

  ٥٬٠٦٩  -  ٥٬٠٦٩  ٣٬١٤٠  -  ٣٬١٤٠  توزيع فائض مستحق الدفع
  ٧٬٣٠٥  ٧٬٣٠٥  -  ٩٬٥٢٩  ٩٬٥٢٩  -   الدفع زكاة وضريبة دخل مستحقة

 ٨٤٨ ٨٤٨ - ٩٧٠ ٩٧٠ -  وديعة نظامية من دخل مستحق
 ٨٥٦٬٣٢٩ ٨٬٦٩١ ٨٤٧٬٦٣٨ ١٬٠٤٧٬٤٩٧ ١١٬٤٩٧ ١٬٠٣٦٬٠٠٠ مطلوبات العمليات مجموع 

 ) ١٩٬٩٠٢( - )١٩٬٩٠٢( )٣٩٬٥٨٣( - )٣٩٬٥٨٣(  : إستبعاد عمليات متبادلةناقص

 ٨٣٦٬٤٢٧ ٨٬٦٩١ ٨٢٧٬٧٣٦ ١٬٠٠٧٬٩١٤ ١١٬٤٩٧ ٩٩٦٬٤١٧ مطلوبات وفقاً لقائمة المركز الماليمجموع ال
        

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

 ١٠٬٠٩٩ ١٠٬٠٩٩ - ١٠٬٠٩٩ ١٠٬٠٩٩ -  إحتياطي نظامي
  ٢٩٬٤٧٦  ٢٩٬٤٧٦  -  ٣٤٬٩٦٠  ٣٤٬٩٦٠  -  أرباح مبقاة

 ٢٣٩٬٥٧٥ ٢٣٩٬٥٧٥ - ٢٤٥٬٠٥٩ ٢٤٥٬٠٥٩ -  مجموع حقوق المساهمين

 ١٬٠٧٦٬٠٠٢ ٢٤٨٬٢٦٦ ٨٢٧٬٧٣٦ ١٬٢٥٢٬٩٧٣ ٢٥٦٬٥٥٦ ٩٩٦٬٤١٧  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

  



 

  ــ ٢٥ــ 

   تأمينكة الوطنية للالشر
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٩مارس  ٣١

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

  (تتمة) معلومات إضافية  - ٢١

  

 األولية  ب)  قائمة الدخل

  

مارس  ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 (غير مراجعة) م٢٠١٩

 م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 مراجعة)غير (

عمليات   
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

          االيرادات
 ٢٦٨٬١١١  - ٢٦٨٬١١١ ٢٧٠٬٩٠٣  - ٢٧٠٬٩٠٣  اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

  )١٢٣٬٩١١(  -  )١٢٣٬٩١١(  )١٢٠٬٨٦٥(  -  )١٢٠٬٨٦٥(  ةسندط إعادة التأمين الماأقس
 )١٬٨٣٦(  - )١٬٨٣٦( )٣٬٩٦٨(  - )٣٬٩٦٨(  مصروفات فائض الخسارة

 ١٤٢٬٣٦٤  - ١٤٢٬٣٦٤ ١٤٦٬٠٧٠  - ١٤٦٬٠٧٠  صافي اقساط التأمين المكتتبة
 )٦٧٬٠٠٤(  - )٦٧٬٠٠٤( )٤٦٬٠٨٥(  - )٤٦٬٠٨٥(  ، صافيفي اقساط التامين غير المكتسبة اتالتغير

 ٧٥٬٣٦٠  - ٧٥٬٣٦٠ ٩٩٬٩٨٥  - ٩٩٬٩٨٥  صافي اقساط التأمين المكتسبة
          

 ٢٠٬٨٣٣  - ٢٠٬٨٣٣ ١٩٬٣١٣  - ١٩٬٣١٣  عمولة من اعادة التأمين 
 ١٤٤  - ١٤٤ ٢١١  - ٢١١   اخرىإكتتاب ايرادات 

 ٩٦٬٣٣٧  - ٩٦٬٣٣٧ ١١٩٬٥٠٩  - ١١٩٬٥٠٩ مجموع االيرادات
       

           إكتتاب عمليات التأمين مصروفاتو تكاليف
ومصروفات تعديل  اجمالي المطالبات المدفوعة

 ٦٤٬٧٣٣  - ٦٤٬٧٣٣ ١٠٣٬٢٨٥  - ١٠٣٬٢٨٥  الخسارة
 )٢٢٬٩٣٢(  - )٢٢٬٩٣٢( )٢٥٬٦٤٦(  - )٢٥٬٦٤٦(  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 ٤١٬٨٠١  - ٤١٬٨٠١ ٧٧٬٦٣٩  - ٧٧٬٦٣٩  صافي المطالبات المدفوعة
 ٤٬٤٠٤  - ٤٬٤٠٤ )٥٣١(  - )٥٣١(  صافي -  ةقائمال التغيرات في المطالبات

مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغ  التغيرات في
  صافي -عنها 

٢٬٢٤٤(  - )٢٬٢٤٤( ٢٬٧١٦  - ٢٬٧١٦( 

 ٤٣٬٩٦١  - ٤٣٬٩٦١ ٧٩٬٨٢٤  - ٧٩٬٨٢٤  صافي مطالبات متكبدة 
  )٣٬٥٩٧(  -  )٣٬٥٩٧(  -  -  -  إحتياطي معيدي التأمين/ مخصص  عكس

 ٣٬٣٢٩  - ٣٬٣٢٩ )٦٬١٠٧(  - )٦٬١٠٧(  إحتياطيات عجز األقساط

  ٣٬٠٢٧  -  ٣٬٠٢٧  ١٤  -  ١٤  ة إضافيةمنتهيإحتياطي أخطار غير 
 ٢٬١٢٧  - ٢٬١٢٧ )١٩٧(  - )١٩٧(  مخصص مصروف فائض خسارة غير موزع

 ١٧٬٨٢٦  - ١٧٬٨٢٦ ١٥٬٩٢٢  - ١٥٬٩٢٢  تكاليف أقتناء وثائق تأمين

 ٦٦٬٦٧٣  - ٦٦٬٦٧٣ ٨٩٬٤٥٦  - ٨٩٬٤٥٦  اإلكتتاب ومصروفاتمجموع تكاليف 

 ٢٩٬٦٦٤  - ٢٩٬٦٦٤ ٣٠٬٠٥٣  - ٣٠٬٠٥٣  دخل إكتتاب صافي 
              إيرادات تشغيل أخرى / (مصروفات)

ديون مشكوك  عكس/ (مخصص) إنخفاض قيمة
  ٣٬١٨٩  -  ٣٬١٨٩  )٦٬٨٦٥(  -  )٦٬٨٦٥(  في تحصيلها

  )٢١٬٧٨٠(  )١٬٧٧٤(  )٢٠٬٠٠٦(  )٢٥٬٣٩٣(  )١٬٨٥٥(  )٢٣٬٥٣٨(  مصروفات عموميه وإدارية
  ٨٢١  ١١٥  ٧٠٦  ١٬٧١٥  ٣٢٧  ١٬٣٨٨  إيراد عمولة على ودائع

  ٢٥  ٢٥  -  ١٬٥٨٨  ١٬٥٨٨  -  أرباح غير محققة من إستثمارات
  ٦٬٧٦٣  -  ٦٬٧٦٣  ٦٬٨٢٥  -  ٦٬٨٢٥  إيرادات أخرى

 )١٠٬٩٨٢(  )١٬٦٣٤( )٩٬٣٤٨( )٢٢٬١٣٠(  ٦٠ )٢٢٬١٩٠(  مجموع مصروفات تشغيل أخرى

 ٢٠٬٣١٦ - ٢٠٬٣١٦ ٧٬٨٦٣ - ٧٬٨٦٣ افي الفائض في عمليات التأمينص

  -  ١٨٬٢٨٤  )١٨٬٢٨٤(  -  ٧٬٠٧٧  )٧٬٠٧٧(  يضاح هـ) اإللمساهمين (أ فائض عمليات

  ١٨٬٦٨٢  ١٦٬٦٥٠  ٢٬٠٣٢  ٧٬٩٢٣  ٧٬١٣٧  ٧٨٦  مجموع الدخل العائد 

 - ٠٫٨٣ - - ٠٬٣٦ -  )للسهم الواحد بحية السهم (باللایر السعودير
  

 



 

  ــ ٢٦ــ 

   تأمينركة الوطنية للالش
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٩مارس  ٣١

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

  (تتمة) ةمعلومات إضافي  - ٢١

  األولية  قائمة الدخل الشامل  )ج

  ألف لایر سعودي  

   - م٢٠١٩مارس  ٣١اشهر المنتهية في لفترة الثالثة   
 مراجعة) (غير

- م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 )مراجعةغير (

عمليات   
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

              

  ١٦٬٦٥٠  ١٦٬٦٥٠  -  ٧٬٩٢٣  ٧٬١٣٧  ٧٨٦  للفترة دخل مجموع

              

              الدخل الشامل اآلخر

قائمة الدخل الى يُعاد تصنيفها  لنبنود 
  سنوات الحقةفي 

            

خسائر إكتوارية على إلتزام المنافع 
  المحددة

)١٧١(  -  )١٧١(  -  -  -  

للفترة الشامل مجموع الدخل  ١٦٬٦٥٠  ١٦٬٦٥٠  -  ٧٬٧٥٢  ٧٬١٣٧  ٦١٥  

: ناقص   
 صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

      
)٧٨٦(  

  
  -  

     ١٦٬٦٥٠      ٦٬٩٦٦  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ــ ٢٧ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٩مارس  ٣١

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

  (تتمة) إضافيةمعلومات   - ٢١

  األولية  قات النقديةقائمة التدف  )د

مارس  ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في   
  مراجعة)غير ( م٢٠١٩

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

  
  

  عمليات
 التأمين 

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

              شغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة الت
  ١٦٬٦٥٠  ١٦٬٦٥٠  -  ٧٬١٣٧  ٧٬١٣٧  -  العائد للمساهمينصافي دخل الفترة 

  
              :نقدية الغير للبنود  تعديالت

              
  ٢٬٠٣٢  -  ٢٬٠٣٢  ٧٨٦  -  ٧٨٦  الدخل العائد الى عمليات التأمين

  ٤٧٩  ٤٧٩  -  ٦٩٠  ٦٩٠  -  ممتلكات ومعدات استهالك
  -  )١٨٬٢٨٤(  ١٨٬٢٨٤  -  )٧٬٠٧٧(  ٧٬٠٧٧  مينحصةالمساهمين من فائض عمليات التأ

 ذمم إنخفاض قيمة )مخصص عكس(/ مخصص
  مشكوك في تحصيلها

  
٦٬٨٦٥  

  
-  

  
٦٬٨٦٥  

  
)٣٬١٨٩(  

  
-  

  
)٣٬١٨٩(  

  )٢٥(  )٢٥(  -  )١٬٥٨٨(  )١٬٥٨٨(  -  أرباح غير محققة من إستثمارات
  ١٥٬٩٤٧  )١٬١٨٠(  ١٧٬١٢٧  ١٣٬٨٩٠  )٨٣٨(  ١٤٬٧٢٨  
  

              المطلوبات التشغيلية:التغيرات في الموجودات و
  )١٣٣٬٦٠٥(  -  )١٣٣٬٦٠٥(  )١٣٠٬٦٨١(  -  )١٣٠٬٦٨١(   اقساط تامين مدينة

  )٥٠٬١١٢(  -  )٥٠٬١١٢(  )٤٨٬٤٣٩(  -  )٤٨٬٤٣٩(  حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة 
  )٩٤٬٧٩٦(  -  )٩٤٬٧٩٦(  ٨٬٥٦٦  -  ٨٬٥٦٦  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 

متكبدة غير مبلغ عيدي التأمين من مطالبات حصة م
  عنها 

١٣٬٧١٧  -  ١٣٬٧١٧    
٥٬٨١٤  

  
-  

  
٥٬٨١٤  

  )١٠٬٢٥٤(  -  )١٠٬٢٥٤(  )٨٬١١٣(  -  )٨٬١١٣(  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
  ٤٬٣٥٣  -  ٤٬٣٥٣  )١٩٬٩٢٢(  -  )١٩٬٩٢٢(  مينأمبالغ مستحقة من معيدي الت

  )٩٤٧(  ٢٬٠٨٢  )٣٬٠٢٩(  )١٨٬٢٤١(  )١٬٣٩٥(  )١٦٬٨٤٦(  مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
  ١٬٤١٥  -  ١٬٤١٥  ٢٬٥٨٥  -  ٢٬٥٨٥  مبالغ مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين

 ٣٬٥٠٧ ١٬٢٩٠ ٢٬٢١٧ ٣٬٧٧٤ ٤٦٠ ٣٬٣١٤  ومطلوبات اخرى اتمستحق
مبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء 

  أطراف ثالثة ومدراء
٨٧٬٨٦٥ - ٨٧٬٨٦٥   

٦٠٬٨٩٧ 
  
- 

  
٦٠٬٨٩٧ 

  ١١٧٬١١٦  -  ١١٧٬١١٦  ٩٤٬٥٢٤  -  ٩٤٬٥٢٤  اقساط تأمين غير مكتسبة 
  ١٠٬١٥٤  -  ١٠٬١٥٤  ٨٬٥٣٩  -  ٨٬٥٣٩  تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 

  ٩٩٬٢٠٠  -  ٩٩٬٢٠٠  )٩٬٠٩٧(  -  )٩٬٠٩٧(  مطالبات قائمة 
  )٨٬٠٦٠(  -  )٨٬٠٦٠(  )١١٬٠٠١(  -  )١١٬٠٠١(  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

  ٣٬٣٢٩  -  ٣٬٣٢٩  )٦٬١٠٧(  -  )٦٬١٠٧(  عجز أقساط التأمين ياطياحت
  ٣٬٠٢٧  -  ٣٬٠٢٧  ١٤  -  ١٤  ة إضافيةمنتهيإحتياطي مخاطرغير 

  -  ١٢٨  )١٢٨(  -  )١٢٬٧٧٥(  ١٢٬٧٧٥  مستحق لعمليات المساهمين
  )١٬٤٧٠(  -  )١٬٤٧٠(  )١٩٧(    )١٩٧(  مخصص مصروف فائض خسارة غير موزع

  )٢٥٬٥١٥  ٢٬٣٢٠  ٢٣٬١٩٥  )١٨٬٣٢٤(  )١٤٬٥٤٨(  )٣٬٧٧٦  
  )٤٬٤٥٥(  -  )٤٬٤٥٥(  )٢٬٧١٥(  -  )٢٬٧١٥(  فائض مدفوع لحملة وثائق التأمين

  ٢١٬٠٦٠  ٢٬٣٢٠  ١٨٬٧٤٠  )٢١٬٠٣٩(  )١٤٬٥٤٨(  )٦٬٤٩١(  االنشطة التشغيلية الناتج من /(المستخدم في)صافي النقد 
        من االنشطة االستثمارية  التدفقات النقدية

  )٤٬٢٨٨(  )٤٬٢٨٨(  -  )٦٦(  )٦٦(  -  ومعداتممتلكات إضافات الى 
  )٤٬٢٨٨(  )٤٬٢٨٨(  -  )٦٦(  )٦٦(  -  االنشطة االستثمارية يالمستخدم فصافي النقد 

  ١٦٬٧٧٢  )١٬٩٦٨(  ١٨٬٧٤٠  )٢١٬١٠٥(  )١٤٬٦١٤(  )٦٬٤٩١(  وما في حكمه صافي التغير في النقد
  ٢٦٩٬٥٥٩  ٤٣٬٦٥٢  ٢٢٥٬٩٠٧  ٣٢٤٬٠٦٠  ٦٤٬٨٢٧  ٢٥٩٬٢٣٣  في بداية الفترة النقد ومافي حكمه
  ٢٨٦٬٣٣١  ٤١٬٦٨٤  ٢٤٤٬٦٤٧  ٣٠٢٬٩٥٥  ٥٠٬٢١٣  ٢٥٢٬٧٤٢  في نهاية الفترة النقد ومافي حكمه

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

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

  
  
-  

  
  

٢٬٧٦٢  

  
  

٢٬٧٦٢  

  
  
-  

  
  

٢٬٩٤٠  

  
  

٢٬٩٤٠  

   خسائر إكتوارية من إلتزامات منافع محددة معدلة
  أخرى مستحقة ومطلوباتمصروفات مقابل 

  
١٧١  

  
-  

  
١٧١  

  
-  

  
-  

  
-  

  
  
  
  



 

  ــ ٢٨ــ 

   تأمينالشركة الوطنية لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
    م٢٠١٩مارس  ٣١

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

  

  (تتمة) إضافيةمعلومات   - ٢١

  

  كما يلي: تأمينيتم توزيع الفائض الناتج عن عمليات اللتأمين والنظام األساسي للشركة لنظام االتنفيذية  وائحاللوفقاً لمتطلبات هـ) 

  %٩٠  محول إلى عمليات المساهمين

  %١٠            مينتأدائنة لحملة وثائق الول إلى ذمم مح

  ١٠٠%  

  
  .، يتم توزيع العجز  بالكامل وتحويله الى عمليات المساهمين تأمينناتج عن عمليات الفي حالة عجز 

  
  األولية الموجزة الموافقة على القوائم المالية  ـ٢٢

  .م٢٠١٩أبريل  ٢٢ وافق مجلس اإلدارة على هذه القوائم المالية االولية الموجزة بتاريخ

 

  

  

  

  

  

  

 


