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 وطنية للتامين الشركة ال

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 االنشطة الرئيسية سيس وأالتـ  1
 

في المملكة العربية السعودية بموجب قرار تأسست  )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تأمينالشركة الوطنية لل

العنوان . (م2010ابريل  26)الموافق  1431جمادي األولى  12 /ق بتاريخ158وزارة التجارة و الصناعة رقم 

 الشركة هو عمارة الجفالي ــ طريق المدينة، جدة، المملكة العربية السعودية. لمقرالمسجل 
 

التعاوني طبقا للمرسوم  تأمينفي المملكة العربية السعودية بموجب مبادئ ال نتأميمزاولة أعمال الل الشركة مرخص لها

( بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر م2009اكتوبر  10هـ )الموافق 1430شوال  21/م بتاريخ 53 الكريم الملكي

السعودية  في سوق األسهم (. تم ادراج الشركةم2009اكتوبر  5هـ )الموافق  1430شوال  16بتاريخ  330رقم 

 .م2010يونيو  6( بتاريخ تداول)
 
في المملكة  سائدةاألنظمة الولنظام األساسي للشركة لوفقا به  المرتبطة الخدماتو العام تأمينأعمال الالشركة  زاولت

 العربية السعودية.
 
 س االعداداسأـ  2

 بيان اإللتزام

من مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة  ةالمعدللتقارير المالية للمعايير الدولية لللشركة وفقا   القوائم المالية تم إعداد

الدولي مجلس الصادرة عن الجمي  المعايير الدولية للتقارير المالية  تطبيقتطلب ت تيوالعن الزكاة وضريبة الدخل 

من لجنة  (21)رقم معيار الدخل" وال ائب"ضر - (12)باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  معايير المحاسبةل

الدخل. وفقا  لتعميم مؤسسة النقد  من حيج عالقتها م  الزكاة وضريبة "الرسوم" - تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية

وعدد من التعديالت التوضيحية المحددة م 2017أبريل  11بتاريخ الصادر  381000074519العربي السعودي رقم  

على أساس رب   الزكاة وضريبة الدخلإحتساب إستحقاق  تم، الدخل لزكاة وضريبةا على ةبالمحاسبفيما يتعلق الالحقة 

  سنوي وتحميلها على قائمة حقوق المساهمين تحت بند األرباح المبقاة.
 

ن مؤسسة النقد ق م  التعليمات الجديدة الصادرة عوبما أن سياسة الشركة المحاسبية المتعلقة بالزكاة والضريبة تتواف

ربي السعودي ف ن تطبيق هذه التوجيهات لم ينت  عنه أي تغييرات في السياسات المحاسبية أو المعالجات المحاسبية  الع

 السابقة. أو الحاليةالسنوات المبالغ التي تم عرضها في أو 
 

 أساس العرض

اد جمي  الموجودات و اس  من حيج السيولة. من المتوق  إستردقائمة المركز المالي على نطاق و قامت الشركة بعرض

بعد تاريخ  خالل اثني عشر شهرا   المطلوبات المالية باستثناء ااستثمارات والودائ  النظامية وتسويتها على التوالي

 التقرير المالي.
 
 تأمينالمعمول به في المملكة العربية السعودية تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمليات ال تأمينلمتطلبات نظام ال وفقا  

ملكية كافة الموجودات المتعلقة بعمليات ية وفعلك. إن الحيازة الوعمليات المساهمين وتعرض القوائم المالية وفقا لذل

يتم تسجيل اإليرادات والمصاري  التي تعود بوضوح لكل نشاط  .ةالشركوعمليات المساهمين محتفظ بها لدى  تأمينال

و أعضاء مجلس إدارة الشركة أساس توزي  المصاري  المتعلقة  تحدد اإلدارة. في الحسابات الخاصة بذلك النشاط

 بالعمليات المشتركة.
 

كما  تأمينالشركة األساسي يتم توزي  الفائض النات  من عمليات المراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام وفقا لنظام 

 يلي:
 

 %90 عمليات المساهمين ىمحول ال

 %10  التامين الذمم الدائنة لحملة وثائق ىمحول ال

 100% 

 ، ف نه يتم تحمل العجز بأكمله من خالل عمليات المساهمين.تأمينإذا نت  عجز عن عمليات ال
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 س االعداد )تتمة(اـ آس 2

 

، فان الشركة بعد موافقة )ساما( سعودي )ساما(مؤسسة النقد العربي الالالئحة التنفيذية ل ( من70لمادة )لنص اوفقا 

لتي يحددها ار يمرة واحدة ووفقا للمعاي تقترح توزي  الصافي السنوي لفائض حملة الوثائق مباشرة إلى حملة الوثائق

 مجلس اإلدارة.

 

 س القياساأس

 القيمة العادلة من خالل قائمةاإلستثمارات ب لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشمل قياس القوائم المالية وفقا  هذه  تم اعداد

 .الدخل

 

 العملة الوظيفية و عملة العرض

 للشركة. وعملة العرض يفيةتم عرض القوائم المالية باللاير السعودي الذي يعتبر العملة الوظ

 

 ضات المحاسبية الهامةاألحكام و التقديرات و االفترا

كما تم تعديله من مؤسسة النقد العربي السعودي  المالية لتقاريرل الدولية معاييرلل فقا  يتطلب إعداد القوائم المالية و

ر على مبالغ الموجودات و المطلوبات استخدام بعض التقديرات و األحكام التي تؤث لمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل

 المصرح عنها، و اإلفصاح عن الموجودات و المطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، و مبالغ اإليرادات و

من أن هذه التقديرات و األحكام مبنية على أفضل  ريمبال. و فترة التقرير المالي المصاري  المصرح عنها خالل

 ارة الشركة باألحداج و الظرو  الحالية، إا أن النتائ  الحقيقية قد تختل  عن تلك التقديرات.معلومات لدى إد

 

يتم تقييم التقديرات و ااحكام بشكل مستمر بااعتماد على الخبرة التاريخية و عوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداج 

 مصادربالالتي تتعلق ئيسية الر اإلفتراضاتمناقشة ي معقولة بموجب الظرو . فيما يل أنها المستقبلية التي يعتقد

في تاريخ قائمة المركز المالي. كما تتضمن إيضاحات كما  التأكد من التقديرات عدماألخرى ل رئيسيةوال المستقبلية

   ضات المحددة التي تؤديها اإلدارة. افاصيل أكثر عن التقديرات واإلفترالسياسات المحاسبية ذات الصلة ت

 

 تأمينعن المطالبات الناتجة من عقود ال هائياالتزام المطلق الن (1)

 

أهم تقدير محاسبي جوهري للشركة. هناك  تأمينعن المطالبات الناتجة من عقود ال الناشئ يئهاالنيشكل تقدير االتزام 

ستقوم الشركة بدفعه مقابل  يالذ عدد من مصادر عدم التأكد و التي يجب أخذها بعين ااعتبار في تقدير االتزام النهائي

لبات التي يتوق  اإلبالة عنها بعد اللمط هذه المطالبات. يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة و يير المبلغ عنها تقديرا  

ن الطرق الفنية إالمالي.  قائمة المركزالمالي بشأن الحادج المؤمن عليه الذي وق  قبل تاريخ قائمة المركز  تاريخ

ة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها و كذلك المطالبات المتكبدة يير المبلغ عنها األساسية المتبع

 تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية.

 

س كل حالة على حدة. تقوم شركات تقدر المطالبات التي تتطلب قرارا  من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أسا

بمراجعة المخصصات المتعلقة  اإلدارةبتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكات. تقوم عادة  تسويات مخاطر مستقلة

 عنها، على أساس رب  سنوي. المبلغبالمطالبات المتكبدة، و المطالبات المتكبدة يير 
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 األحكام و التقديرات و االفتراضات المحاسبية الهامة)تتمة(
 
 نةفي قيمة الذمم المدي اانخفاضخسائر  (2)

الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من  تقييمقوم الشركة بت

ن الذمم المدينة التي تتم إفي قيمتها.  انخفاضمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود الموجودات المالية التي لها خصائص ائت

في قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو ااستمرار في إثبات خسارة  انخفاضمراجعتها بصورة فردية للتأكد من وجود 

 تقييمتطلب يفي قيمتها.  انخفاضها بصورة جماعية للتأكد من وجود تقييمالقيمة ا يتم إدراجها عند في  اانخفاض

 اائتمان اطرخصائص مخالقيمة هذه إجراء األحكام و التقديرات. وإلجراء ذلك، تقوم الشركة بتقويم  في اانخفاض

التي تأخذ بعين ااعتبار حاات اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشرا على القدرة على سداد كافة المبالغ المستحقة طبقا 

 للشروط التعاقدية.
 
 تكالي  اقتناء وثائق مؤجلة (3)

تم يو الي  اقتناء مؤجلهجديدة كتك وثائق تأمينيتم تسجيل بعض تكالي  ااقتناء المتعلقة بشكل أساسي بالحصول على 

و بما يتوافق م  شروط التغطية  وثيقة التأمينفائض المتراكم على مدى فترة و ال تأميناطفاؤها في قائمة عمليات ال

لهذه الوثائق، ف ن إطفاء هذه التكالي  يمكن أن  إذا لم يتم تحقيق اافتراضات المتعلقة بالربحية المسقبلية المعنية.

 و الفائض المتراكم. تأمينيتطلب أيضا شطبا اضافيا لهذه المصاري  المؤجلة في قائمة عمليات اليتسارع، و هذا قد 
 
 تأميناعادة ال( 4)

. تقوم الشركة على أساس رب  سنوي تأمينعدم امكانية السداد من قبل معيدي الو اتخالفالشركة معرضة لحدوج 

 .أمينتبمراقبة تطور تلك الخالفات و تقييم مدى قوة معيدي ال
 
 مبدأ ااستمرارية (5)

وهي على قناعة أن لديها الموارد لمواصلة العمل  النشاطعلى ااستمرار في  الشركةتقييما  لقدرة  الشركة أعدت إدارة

على  مهمة األمر الذي يلقي بالشكشكوك  ةأي الشركة علم عن دىل ا يوجدعالوة على ذلك  .في المستقبل المنظور

 .في العمل الشركةلذا فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ استمرار  .في العمل قدرة في ااستمرارال
 
 على موجودات مالية متاحة للبي  العادلة خسائر انخفاض القيمة (6)

 يلةلفترة طو أو ا  كبير ا  استثمارات األسهم المتاحة للبي  عندما يكون هناك انخفاضقيمة  تقوم الشركة بتحديد اإلنخفاض في

هذا  وإلبداء. لتقدير من قبل الشركةفي القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها. هذا التحديد لما هو مهم أو لفترة طويلة يتطلب ا

، تقوم الشركة بالتقييم ضمن عوامل أخرى، التقلب الطبيعي في سعر السهم، الوض  المالي للشركة المستثمر تقديرال

. قد يكون انخفاض القيمة العملياتو لتمويل ل ةالنقدي اتالتدفق غيرات في التكنولوجيا،طاع، التفيها، الصناعة، أداء الق

مناسبا  عندما يكون هناك دليل على تراج  في الوض  المالي للشركة المستثمر فيها، الصناعة، أداء القطاع ، التغيرات 

 .العملياتو لتمويل ل ةالنقدي اتالتدفقفي التكنولوجيا، 
 
 المكتبية اانتاجية لألثاج والتجهيزات والمعداتااعمار  (7)

أليراض احتساب ااستهالك. ويتم تحديد  المكتبية والمعدات جهيزاتتحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية لألثاج والت

 فحص القيموتقوم اإلدارة سنويا  بهذه التقديرات بعد األخذ في ااعتبار ااستعمال المتوق  للموجودات والتل  الطبيعي. 

المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل مبلغ ااستهالك إذا كانت اإلدارة ترى أن األعمار اإلنتاجية تختل  عن التقديرات 

 السابقة.
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 ـ ملخل ألهم السياسات المحاسبية  3
 

نورد فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في اعداد هذه القوائم المالية وتم تطبيق هذه السياسات بشكل متوافق 

 على كافة السنوات المعروضة ما لم يرد خال  ذلك. 
 
 
 نقد و ما في حكمهال

في حكمه من أليراض قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين و قائمة التدفقات النقدية للمساهمين، يتكون النقد و ما 

 و استثمارات عالية السيولة تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اقتنائها. حسابات البنك الجارية
 

 عقود التأمين

نها تلك العقود التي تشتمل على مخاطر تأمين عند بداية العقد أو تلك التي يكون فيها عند بداية تعر  عقود التأمين بأ

العقود سيناريو يشتمل في جوهره التجاري على مخاطر تأمين. تعتمد أهمية مخاطر التأمين على كل من احتمال وقوع 

 حادج للجهة المؤمنة و جحم ااثر المحتمل المتعلق به.

 تأمين" فانه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو انخفضت مخاطر التأميني  العقد كـ"عقد في حال تصن و

 بشكل كبير خالل هذه الفترة.
 

بشكل أساسي إلى البحري و الممتلكات و السيارات و الهندسة و الحوادج و االتزامات و الضمان  تأمينتنقسم عقود ال

 قصيرة األجل. تأمينبصفة رئيسية عقود الحياة وتكون  تأمين علىالممتد و
 

البحرية  تم تصميم التأمين البحري لتعويض أصحاب العقود عن الضرر والمسؤولية الناشئة عن فقدان أو تل  القط 

. بالنسبة للتأمين البحري تعتبر المخاطر الرئيسية شحناتإلى خسارة كلية أو جزئية لل دىيؤوالحوادج في البحر مما 

 .شحناتإلى خسارة كلية أو جزئية لل تل  القط  البحرية والحوادج التي تؤدي هي خسارة أو
 

على الممتلكات بصفة رئيسية إلى تعويض عمالء الشركة مقابل ااضرار التي تتعرض لها ممتلكاتهم أو  تأمينيهد  ال

أيضا تلقي تعويضات عن  ب مكانهمانيهم المفقودة. إن العمالء الذين يقومون بأنشطة تجارية في مبالممتلكات مقابل قيمة 

استخدام الممتلكات المؤمنة في أنشطة عملهم )تغطية انقطاع العمل( و على  قدرةالعن عدم تنت   خسائر مكاسبهم التي

 حرائق وانقطاع ااعمال وحدوج سرقات. نشوبعلى الممتلكات ف ن المخاطر الرئيسية هي  تأمينبالنسبة لعقود ال
 

اتهم أو لقاء االتزام تجاه مركبد عن األضرار التي تتعرض لها سيارات إلى تعويض حملة العقوعلى ال تأمينيهد  ال

ريق أو السرقة التي الجهات األخرى الناشئ عن الحوادج. يستطي  حملة العقود أيضا الحصول على تعويض عن الح

كون لها بحد أدنى تغطية تجاه الغير. أيضا هم. تلزم كافة المركبات في المملكة العربية السعودية أن يتاكبرمتتعرض لها 

السيارات هذه تغطي التلفيات الناتجة عن  تأمينن وثائق إشامل على السيارات.  تأمينتقوم الشركة ب صدار وثائق 

 الحوادج الشخصية.و الفيضانات والحرائق و السرقة و عاصيراألص  والعوا
 

العمل و  سفريات تأمينو جمي  مخاطر األنشطة تأمينواامانة  مانض تأمينو على النقود تأمينالحوادج ال تأمينيشمل 

تعويض العمال/أصحاب والمنت   تجاه المعارض. و يوفر االتزام: االتزام العام تجاه طر  ثالج و االتزام تأمين

 ثناء العمل.التي تنشأ عن ااهمال اعليه  القانوني المؤمن لتزامالعمل، و تغطية التعويضات المهنية لحماية اإل
 

"كافة مخاطر المقاولين" بحيج يقدم تغطية اثناء تشييد و انشاء مباني أو  تأمينالهندسة نوعين رئيسين: أ(  تأمينيغطي 

الجسور و أعمال وانشاءات هندسية مدنية مثل المنازل و المتاجر و مجموعة الشقق و مباني المصان  و الطرق 

 فة مخاطر التشييد بحيج يقدم تغطية اثناء تشييد أو تركيب المصن  وكا تأمينالصر  الصحي و الخزانات. ب( 

اآلات مثل محطات الطاقة، مصان  تكرير الزيت و أعمال كيميائية و أعمال اسمنتية و هياكل معدنية أو أي مصن  م  

 اآلات. ايضا يشمل الخط الهندسي تأمين ضد تعطل اآلات و تأمين على المعدات االكترونية.
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 

 )تتمة(هم السياسات المحاسبيةـ ملخل أل 3
 

 )تتمة( عقود التأمين
 

ن الممتد عندما ينتهي ضمان الشركة المصنعة و يغطي جمي  األعطال الكهربائية والميكانيكية التي يبدأ تأمين الضما

 تحدج للسيارات، وفقا لما يغطيه الضمان األصلي للشركة المصنعة.
 

هو التأمين على الحياة هو وثيقة تعمل على دف  مبلغ مالي محدد مسبقا يسمى "مبلغ التأمين" عند وفاة المؤمن عليه، و

 يغطي المؤمن علية لفترة من الزمن. و عند انتهاء مدة الوثيقة ا يسمح باسترجاع أو إعادة هذا المبلغ.
 

يتم تحميل مصاري  تسوية المطالبات و الخسائر على الدخل عند تكبدها و ذلك بناء على االتزامات التقديرية 

عقود. و هذه تتضمن تكالي  تسوية المطالبات المباشرة و للتعويضات المدينة لحاملي العقود أو الغير من قبل حاملي ال

عدم اابالة عنها إلى الشركة.  يير المباشرة و تنشأ عن أحداج طرأت حتى تاريخ قائمة المركز المالي حتى في حالة

 تخصم الشركة مطلوباتها مقابل مطالبات يير مدفوعة ا

 

تقييمات الحاات الفردية المبلغ عنها إلى الشركة و  مدخالت دامباستخ المسددةللمطالبات يير  يتم تقدير االتزامات

التحاليل ااحصائية للمطالبات المتكبدة و لم يتم اابالة عنها و تقدير التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات ااكثر تعقيدا و 

 التي قد تكون متأثرة بعوامل خارجية مثل قرارات المحاكم.
 

 تأمينإعادة ال
 

، حيج تؤمن هذه الترتيبات تنوعا ومخاطره تأمينالـ أقساط العادية، بعمليات إسناد أعمالهالشركة، خالل دورة تقوم ا

أكبر في األعمال و تسمح لإلدارة بالتحكم في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبرى و تؤمن إمكانية نمو 

فائض  تأميناختيارية و إعادة  تأمينإعادة  تفاقيات و عقود ا بموجب تأمينإضافي. يتم جزء كبير من عمليات إعادة ال

اقساطا مستحقة إلى معيدي  تأمينال الخسارة. تمثل الموجودات و المطلوبات المسجلة في قائمة المركز المالي لعمليات

لوبة من معيدي المط او الدفعات تأمينيمثل إيرادات مكتسبة من شركات اعادة ال بعد طرح إيراد العمولة الذي تأمينال

بنفس الطريقة التي يتم بها  تأمين. تقدر المبالغ المستحقة من اعادة الالتأمين ونصيب الخسارة المستردة من معيد التأمين

 تقدير التزامات المطالبات المتعلقة بالمؤمنين.
 

. على أساس رب  سنوياانخفاض في القيمة  بخصوصلديها، إن وجدت،  تأمينبتقييم موجودات اعادة ال  تقوم الشركة

تقوم الشركة بخفض القيمة الدفترية  تأمينو في حال وجود دليل موضوعي على حدوج انخفاض في موجودات اعادة ال

و الفائض  تأمينخسارة اانخفاض في قائمة عمليات ال بأثباتإلى قيمته القابلة لالسترداد و تقوم  تأمينألصل اعادة ال

المتبعة  ةباستخدام نفس الطريق تأميندلة موضوعية على وجود انخفاض أصل اعادة الالمتراكم. تقوم الشركة بجم  أ

و الذمم المدينة األخرى. كما يتم احتساب خسارة اانخفاض باتباع نفس الطريقة المستخدمة لهذه الموجودات  تأمينلل

 المالية.
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  إيضاحات

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 )تتمة( هم السياسات المحاسبيةـ ملخل أل 3
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية و عدم إمكانية تحصيلها
 

تقييم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو إجراء يتم بتاريخ قائمة المركز المالي، 

. و في حالة في القيمة إلنخفاضتعرضت التي  ة إلى أقساط التأمين المدينة(باإلضافمجموعة من الموجودات المالية )

ابلة لالسترداد و وجود دليل موضوعي على وقوع خسائر انخفاض في قيمة أي أصل مالي، يتم تقدير قيمة األصل الق

 يتم تحديد خسارة اانخفاض بقيمها الدفترية على النحو التالي:
 

  بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة، يحدد اانخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة

 و القيمة الدفترية. المتوقعة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
 

 تستند الى اإلنخفاض في القيمة العادلةجودات المالية المثبتة بالقيمة العادلة، فان خسارة اانخفاض بالنسبة للمو. 
 

  بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة، يحدد اانخفاض في القيمة بالفرق بين التكلفة و القيمة الحالية

 ئد السائد في السوق حاليا ألصل مالي مماثل للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العا
 

أليراض العرض، يقيد ااحتياطي النات  في البند الخاص به في قائمة المركز المالي، و يتم تعديل قوائم عمليات التأمين 

 و الفائض المتراكم أو عمليات المساهمين.
 

 مالية أو مجموعة من الموجودات على البياناتتشمل األدلة الموضوعية على اانخفاض الدائم في قيمة الموجودات ال

 الشركة عن األحداج التالية: ظة منوحالمل
 

 .الصعوبات المالية الجوهرية للمصدر أو المقترض 

 اإلخالل بالعقد بما في ذلك التعثر أو التخل  عن السداد. 

 .هناك احتمالية إلفالس المصدر أو المقترض أو إلعادة هيكلته المالية 

 المالية بسبب الصعوبات المالية. داتوق نشط للموجودم وجود سع 

  بيانات ملحوظة تشير إلى أن هناك انخفاضا في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من مجموعة من

الموجودات المالية يمكن قياسه منذ تاريخ ااثبات األولى لهذه الموجودات، بالريم من عدم إمكانية تحديد 

 ط بهذا اانخفاض. تشمل هذه البيانات:أصل مالي معين مرتب

  أوللمصدرين أو المقترضين في الشركةالتغيرات السلبية في وض  الدفعات : 

 .الظرو  ااقتصادية المحلية أو الداخلية في بلد المصدر المتالزمة م  التعثر في الموجودات 
 

الموجودات غير المالية قيمة االنخفاض في  

لتي ليس لها عمر إنتاجي محدد بل تتم مراجعة اانخفاض الدائم في قيمتها بشكل سنوي. ا يتم استهالك الموجودات ا

الخاضعة لالستهالك عندما تشير ااحداج أو التغيرات في الظرو  إلى أن  الموجوداتتتم مراجعة اانخفاض في قيمة 

 قابلة لالسترداد. يير القيمة الدفترية قد تكون
 

لألصل عن القيمة القابلة  ةن اانخفاض في القيمة، و التي تمثل الزيادة في القيمة الدفترييتم إثبات الخسارة الناتجة ع

. لغرض تقدير اانخفاض، يتم تجمي  ي  أو قيمة ااستخداملالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصا تكالي  الب

تم تكل منفصل )وحدات منتجة للنقد(. دنى مستوى لها بحيج توجد تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشاالموجودات عند 

المحتمل في  القيد عكسال  الشهرة( و ذلك فيما يتعلق بمراجعة اانخفاض السابق في قيمة الموجودات يير المالية )بخ

 مالي. تقريرتاريخ كل 
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31ية في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنته

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 

 )تتمة( هم السياسات المحاسبيةـ ملخل أل 3
 

 تكاليف اقتناء و ثائق تأمين مؤجلة

عقود التأمين  يتم تأجيل التكالي  المباشرة و يير المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالية عند إصدار أو إعادة تجديد

بالقدر الذي تكون فيه هذه التكالي  قابلة لالسترداد من ااقساط المستقبلية. يتم  إثبات كافة تكالي  اإلكتتاب األخرى 

 كمصرو  عند تكبدها.
 

قعة و بعد اإلثبات األولى لها، يتم إطفاء هذه التكالي  بطريقة النسبة و التناسب على مدى فترة ااقساط المستقبلية المتو

ما عدا الشحن البحري حيج يكون الجزء المؤجل هو التكلفة المتكبدة خالل الرب  األخير. يتم قيد اإلطفاء في قائمة 

 نتائ  عمليات التأمين و الفائض المتراكم.
 

تي تضمنها المتوقعة استنفاذ المناف  ااقتصادية المستقبلية ال ةيتم حساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوق  أو الطريق

 اإلطفاء، و يتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية. ةذلك األصل و ذلك بتعديل فتر
 

مرة واحدة أو أكثر، و ذلك  ماليتقرير كل القيمة، و ذلك في تاريخ يتم إجراء فحص للتأكد من حدوج انخفاض في 

الدفترية، يتم  قيميها المبالغ القابلة لالسترداد عن العند وجود دليل على حدوج هذا اانخفاض. و في الحاات التي تقل ف

إثبات خسارة اانخفاض في قائمة عمليات التأمين و الفائض المتراكم. كما تؤخذ تكالي  اقتناء و ثائق التأمين المؤجلة 

 .ماليتقرير كل فترة  بعين ااعتبار عند إجراء اختبار كفاية المطلوبات في
 

 العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية بالقيمة 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة. و تصن  

 .بشكل رئيسي البي  على المدى القصير لغرض مقتناهالموجودات المالية في هذه الفئة اذا كانت 
 

عادلة من خالل قائمة الدخل يتم إثباتها مبدئيا بالقيمة العادلة، و تعتبر تكالي  الموجودات المالية المسجلة بالقيمة ال

العمليات مصاري  في قائمة عمليات المساهمين. يتم عرض األرباح و الخسائر  الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة 

استثمار" في  إيرادالمساهمين في "مليات لفئة "الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل" في قائمة ع

الفترة التي تنشأ فيها. يتم ااعترا  بدخل التوزيعات من "الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل" في 

 استثمار" حين يكون للشركة الحق في استالم الدفعات. إيرادمة عمليات المساهمين كجزء من "قائ
 

على المالية  المطلوباتو  المالية العادلة للموجودات القيميستند تحديد لمالية المتداولة في سوق نشط لألدوات ابالنسبة 

ااسعار المتداولة في سوق نشط أو عروض اسعار من تاجر. السعر المتداول في سوق نشط و الذي يستخدم 

تعتبر األداة المالية متداولة في سوق نشط و  طلبة هو السعر الحالي للشركبل الللموجودات المالية المحتفظ بها من ق

أو  صناعيةإذا كانت ااسعار المتداولة متاحة بشكل ميسر و منتظم من اسعار التبادل و التاجر و الوسيط و مجموعة 

السوق الحاصلة بشكل فعلى و منتظم على اساس  معامالتوكالة خدمات تسعير أو وكالة نظامية، و هذه ااسعار تمثل 

 تجاري.
 

الملكية يير المتداولة ف ن القيمة العادلة تحدد بالرجوع إلى سعر السوق استثمار مشابه أو  وقحقستثمارات بالنسبة إل

 بناء على توقعات التدفق النقدي المخصوم.
 

ن تكون  النقدية أو حين تحويلها و أيضا بعد أ تدفقاتهابالموجودات المالية عند انتهاء الحق في تسلم  يتم الغاء ااعترا 

 ملكيتها بشكل كبير. مناف الشركة قد حولت بشكل جوهري  كافة مخاطر و 

 
 

 ــ19ــ

 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 )تتمة( هم السياسات المحاسبيةـ ملخل أل 3
 

 االستثمارات المتاحة للبيع
 

موجودات مالية يير مشتقة و مصنفة في هذه الفئة أو يير مصنفة في أي المالية المتاحة للبي  بأنها تعرًّ  الموجودات 

تظهر التغيرات المتراكمة في فئات أخرى. تقاس هذه ااستثمارات إبتداء إما بسعر التكلفة و احقا بالقيمة العادلة. 

القيمة العادلة لهذه ااستثمارات كبند مستقل في قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للمساهمين. يتم تسجيل 

األرباح أو الخسائر المحققة من بي  هذه ااستثمارات في قوائم عمليات التأمين و الفائض المتراكم أو عمليات 

تسجيل األرباح الموزعة و دخل العمولة و أرباح/خسائر تحويل العمالت األجنبية المتعقلة المساهمين. كما يتم 

 بااستثمارات المتاحة للبي  في قائمة عمليات المساهمين الشاملة.
 

يتم تعديل أي انخفاض دائم في قيمة ااستثمارات و يدرج في قائمة عمليات التأمين أو عمليات المساهمين كأعباء 

 ي القيمة.انخفاض ف
 

"الهام" مقابل التكلفة ااصلية لالستثمار و"الممتد" في الفترة التي تكون فيها القيمة العادلة اقل من  إلستثمارايتم تقييم 

المقاسة كفرق بين تكلفة ااستحواذ  –. عند وجود دليل على انخفاض القيمة، تتم إزالة التكلفة التراكمية التكلفة ااصلية

الحالية ناقصا  اي خسارة إنخفاض في القيمة في ذلك ااستثمار الذي سبق قيده في قائمة الربح و  والقيمة العادلة

 .  ةرقائمة الربح والخسا ، وذلك من قائمة الدخل الشامل اآلخر  وتقيد فيةالخسار
 

بعد قيد خسائر  العادلة يمتهاقالزيادات في  قيديتم . من خالل الربح او الخسارة  القيمةخسائر اانخفاض في  ا يتم عكس

 .اانخفاض في القيمة من الدخل الشامل اآلخر

 

على  التي يترتب عليها عمولة للبنود . يتم تقدير القيمةعلى أسعار األسهم المتداولةلالستثمارات  تستند القيم العادلة

 طر.أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود بنفس الشروط و خصائص المخا
 

بالرجوع إلى القيمة السوقية استثمار مشابه أو على  العادلة بالنسبة استثمارات ااسهم يير المتداولة، تحدد القيمة

 التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة. سأسا
 

 المحاسبة بتاريخ التداول
 

)أي التاريخ  التداولودات المالية بتاريخ يتم إثبات أو إلغاء قيد كافة العمليات ااعتيادية المتعلقة بشراء و بي  الموج

الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بي  الموجودات(. العمليات ااعتيادية المتعلقة بشراء و بي  الموجودات المالية هي 

ليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة بصفة عامة أو تلك العم

 السوق. فيلمتعار  عليها ا
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 

 

 )تتمة( هم السياسات المحاسبيةـ ملخل أل 3
 

 معداتالمتلكات و مال
 

تدرج الممتلكات و المعدات بالتكلفة بعد طرح ااستهالكات المتراكمة و أي انخفاض في القيمة ما عدا ااعمال 

الرأسمالية تحت التنفيذ التي تدرج بالتكلفة. يحمل ااستهالك على قائمة عمليات المساهمين و ذلك باستخدام طريقة 

  الموجودات ذات الصلة على قيمتها المتبقية على أساس األعمار اانتاجية التقديرية القسط الثابت، و يتم توزي  تكالي

 التالية:
 
 عدد السنوات 

 
 أثاج و تجهيزات

 
5 

 3ــ  2 معدات مكتبية

 4 سيارات
 

عمليات تحدد األرباح و الخسائر عن ااستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت م  القيمة الدفترية و يتم قيدها في قائمة 

 المساهمين.
 

تقيد مصاري  الصيانة و ااصالح العادية التي ا تزيد جوهريا من العمر اانتاجي التقديري لألصل في قائمة عمليات 

المساهمين عند تكبدها. أما مصاري  التجديدات و التحسينات الرئيسية، إن وجدت، فتتم رسملتها و الموجودات التي يتم 

 ا.استبدالها يتم استبعاده
 

 مخصصات االلتزامات

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام نظامي )قانوني أو ضمني( نات  عن حدج سابق، و يكون من 

 المحتمل نشوء تكالي  مناف  اقتصادية لسداد االتزام و من الممكن تقدير مبلغ االتزام بصفة يعتمد عليها.
 

 ذمم دائنة تجارية و أخرى

مبدئيا بالقيمة العادلة و تقاس احقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة  واألخرى التجاريةالذمم الدائنة يتم إثبات 

 الفعلية.
 

يتم إثبات االتزامات بالنسبة للمبالغ الواجب سدادها عن الخدمات المستلمة سواء صدرت أم لم تصدر بها فواتير 

 .للشركة
 

 تحويل العمالت األجنبية

تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعاملة. و يتم تحويل يتم 

اللاير السعودي باألسعار الموجودات و المطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى 

تحويل العمالت األجنبية بأسعار  وفي الناتجة عن تسديد هذه العملياتسائر لك التاريخ. إن المكاسب و الخذالسائدة في 

و الفائض المتراكم أو  تأمينالصر  في نهاية العام للموجودات و المطلوبات المالية يتم إدراجها ضمن قائمة عمليات ال

 قائمة عمليات المساهمين.
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 الشركة الوطنية للتامين 

 ة()شركة مساهمة سعودي

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 

 )تتمة( هم السياسات المحاسبيةـ ملخل أل 3
 

 اختبار كفاية المطلوبات

ة مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم تكالي  اقتناء بتاريخ كل قائمة مركز مالي يتم إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاي

وثائق التأمين المؤجلة ذات العالقة. و إلجراء هذه ااختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات 

ترية مباشرة النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، و مصاري  إدارة و معالجة المطالبات. يحمل أي نقص في القيمة الدف

على قائمة نتائ  عمليات التأمين و الفائض المتراكم و ذلك بشطب تكالي  ااكتتاب المؤجلة ذات العالقة ابتداء و بعد 

 (.مخاطر القائمةوبات )مخصص الذلك يتم تكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية المطل
 
بات استخدام أفضل اافتراضات الجديدة، يتم استخدام هذه في الحاات التي يتطلب فيها اختبار كفاية المطلوو

 اافتراضات )بدون أي هام  لقاء أي تغير عكسي( لقياس هذه المطلوبات احقا.
 
 خرىاألمدينة الذمم التأمين و ال

يتم التأمين و الذمم المدينة األخرى هما عبارة عن موجودات مالية يير مشتقة بدفعات ثابتة أو يمكن تحديدها، و 

تسجيلها مبدئيا بالقيمة العادلة و يتم قياسها احقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بعد طرح مخصص 

 اانخفاض في القيمة.
 

تخفض القيمة الدفترية للموجودات من خالل استخدام حساب مخصص و تسجيل خسائر اانخفاض في قائمة عمليات 

م. يتم تكوين مخصص انخفاض للذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم التأمين و الفائض المتراك

تمكن الشركة من تحصيل جمي  المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلية. أن المبالغ المستردة الالحقة التي تم شطبها 

م المدينة من عقود التأمين في نفس الفئة سابقا يتم قيدها على قائمة عمليات التأمين و الفائض المتراكم. يتم تسجيل الذم

 و تتم مراجعتها للتحقق من وجود انخفاض في القيمة كجزء من مراجعة اانخفاض في قيمة الذمم المدينة.
 

 التزامات منافع الموظفين 
 
 .موظفينسعودي على أساس مدة خدمة القانون العمل ال وفقا  لمتطلبات مناف  الموظفين التزامات إحتسابيتم 
 

تقدير مبلغ المناف  المستقبلية التي  اللناف  يير الممولة المحددة من خيتم احتساب التزامات الشركة فيما يتعلق بخطة الم

حصل عليها الموظفون مقابل خدمتهم في الفترات الحالية والسابقة. يتم خصم هذه المناف  لتحديد قيمتها الحالية وأية 

 . معدل الخصم المستخدم هو العائد السوقي للسندات الحكومية في تاريخ التقريرتكالي  خدمة سابقة يير معتر  بها

المناف  وجب خطط مالمناف  ب ميديد تكلفة تقدحتالذي يكون تاريخ استحقاقه يقارب شروط التزامات الشركة. يتم  المالي

وبات ضمن "المطلوبات المطل اجإدر تميم. لاللتزا الحالية توقعة لتحديد القيمةملئتمان اإلاباستخدام طريقة وحدة المحددة 

 .المرکز المالي قائمةاألخرى" في 
 

 إثبات اإليرادات

 مولةاألقساط و الع إيرادإثبات 

التأمين. يتم تسجيل الجزء من األقساط و  وثيقة العموات من عقود التأمين عند إصدارويتم إثبات إجمالي األقساط 

 كـ"أقساط و عموات يير مكتسبة" على التوالي، و يتم تأجيلها بصورة مماثلة على العموات التي سيتم اكتسابها مستقبال

مدى فترة وثيقة التأمين المعنية ما عدا الشحن البحري. إن الجزء يير المكتسب من التأمين على الشحن البحري يمثل 

 من مجموع األقساط المكتتبة خالل الفترة المالية الحالية. 25%
 

 دخل العمولة

 م إثبات دخل العموات على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين ااعتبار أصل المبلغ القائم و معدل العمولة المطبق.يت
 

 ايراد توزي  األرباح

 يتم إثبات ايراد توزي  األرباح عند إثبات حق استالمها.
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم 

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 

 )تتمة( هم السياسات المحاسبيةـ ملخل أل 3
 

 المطالبات

طلوبات يشتمل إجمالي المطالبات على المكافتت و المطالبات المدفوعة لحملة وثائق التأمين و التغيرات في قيمة الم

الناشئة عن العقود م  حملة وثائق التأمين و تكالي  معالجة المطالبات الداخلية و الخارجية بعد خصم القيمة المتوقعة 

 لالستردادات.
 

على التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة يير المسددة بتاريخ المركز المالي، وكذلك تكالي  القائمة تشتمل المطالبات 

بات، و النقص في القيمة المتوقعة للخردة و ااستردادات األخرى، سواء تم أو لم يتم التبليغ عنها من قبل معالجة المطال

المؤمنين. يتم تكوين مخصصات للمطالبات المبلغ عنها و يير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير 

اإلدارة و خبرة الشركة السابقة، مقابل تكلفة سداد كل حالة على حده. كما يتم تكوين مخصص، وفقا لتقديرات 

المطالبات المتكبدة يير المبلغ عنها، بما في ذلك تكالي  معالجة المطالبات و القيمة المتوقعة للخردة و ااستردادات 

صات األخرى كما في تاريخ قائمة المركز المالي. أي فرق بين المخصصات بتاريخ المركز المالي و السداد و المخص

 في قائمة عمليات التأمين و الفائض المتراكم لتلك السنة.يتم تضمينه  التي يتم تكوينها في الفترة الالحقة 
 

 يتم إدراج المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، و يتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة.
 

 الخردة وتعويضات االحالل

ة عادة( أو ممتلكات مقتناه لتسديد مطالبة )أي الخردة(. كما يحق ل)معط مركباتللشركة ببي   تسمح بعض عقود التأمين

 للشركة متابعة أطرا  ثالثة لدف  بعض أو كل التكالي  )أي ااحالل(.
 

تدرج تقديرات مستردات المعطوبات كمخصص في قياس التزامات التأمين بخصوص المطالبات، و المركبات 

متلكات المقتناه يتم إثباتها في بند الموجودات األخرى عند تسديد االتزام. المخصص عبارة عن المبلغ المعطوبة أو الم

 ات أو الممتلكات.مركبسترداده بشكل معقول من بي  الالذي يمكن ا
 

د أيضا تعتبر تعويضات اإلحالل بمثابة مخصص في قياس التزامات التأمين بخصوص المطالبات، و يتم اثباتها في بن

تعادته بشكل معقول من الموجودات األخرى عند تسديد االتزام.  المخصص عبارة عن التقييم للمبلغ الذي يمكن اس

 الطر  الثالج. اتجاهالتصر  
 

 إثبات األدوات المالية إلغاء

عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي يتكون منها و يتم ذلك  الشركة توق إثبات أي أداة مالية عند  لغاءيتم ا

 .مستقلطر  ثالج عادة عند بيعها، أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى 
 

 المقاصة

نظاما و يدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ  والمطلوبات المالية المالية تتم مقاصة الموجودات

أساس الصافي أو تسييل الموجودات و تسديد  علىلمقاصة المبالغ المقيدة و عندما يكون لدى الشركة نية تسويتها 

و الفائض المتراكم و قائمة  تأمين. ا تتم مقاصة اايرادات و المصاري  في قائمة عمليات الالمطلوبات في آن واحد

 و مسموحا  به بموجب المعايير المحاسبية أو تفسيراتها.عمليات المساهمين إا إذا كان ذلك مطلوبا  أ
 

 عقود االيجار

و الفائض المتراكم بطريقة القسط  تأمينيتم إثبات دفعات عقود اايجار التشغيلية كمصاري  ضمن قائمة عمليات ال

 الثابت على مدى فترة عقد اايجار.
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 الشركة الوطنية للتامين

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31يضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في إ

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 )تتمة( هم السياسات المحاسبيةـ ملخل أل 3
 

 الزكاة و ضرائب الدخل

نيابة عن المساهمين السعوديين و ضريبة  ة"( تخض  الشركة للزكاةوالدخل )"الهيئ الهيئة العامة للزكاةوفقا ألنظمة 

وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعدلة بواسطة مؤسسة النقد العربي  الدخل نيابة عن المساهمين األجانب

حقوق  على المخصصات . تستحق الزكاة و ضريبة الدخل و تحملالسعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل

ين و األجانب على التوالي. و يتم احتساب أية مبالغ إضافية مستحقة، إن وجدت، عند اانتهاء من المساهمين السعودي

الربوط و تحديد تلك المبالغ. تقوم الشركة باقتطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة م  أطرا  يير مقيمة في 

 المملكة العربية السعودية و ذلك طبقا لنظام ضريبة الدخل السعودي.
 

ضريبة الدخل ألن الزكاة و  جلة نظراا يتم إجراء أي تعديالت في القوائم المالية احتساب أثر ضرائب الدخل المؤ

 .شركةفي الاألجانب همين على المسا التزام تمثل
 

 التقارير القطاعية

ي عرضة لمخاطر و أو خدمات )قطاع تشغيلي( و التي هن الشركة و يقوم بتقديم منتجات يمثل القطاع جزءا  أساسيا م

 مناف  تختل  عن مخاطر و مناف  القطاعات األخرى.
 

وأليراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل و ذلك حسب منتجاتها و خدماتها، و لديها قطاعات األعمال الرئيسية 

 التالية:
 

 ي.التأمين البحري، و يقوم بتغطية الخسائر و االتزامات بالسفن البحرية و الشحن البحر 

  تأمين الممتلكات، و يقوم بتغطية مخاطر تأمين الحريق و عمليات التأمين األخرى التي تندرج ضمن هذا النوع

 من التأمين.

 .تأمين السيارات، و يقوم بتغطية الخسائر و االتزامات المتعلقة بالسيارات 

  الميكانيكية و الكهربائية و تأمين الهندسة، و يقوم بتغطية مخاطر أعمال البناء، و اانشاءات و األعمال

  االكترونية، و تعطل اآلات و المكائن، و ييرها من عمليات التأمين التي تندرج ضمن هذا النوع من التأمين.

  ،تأمين الحوادج، و يقوم بتغطية مخاطر تأمين النقود و تأمين ضمان األمانة، تأمين كافة مخاطر اانشطة

رض. و يوفر االتزام العام أمام طر  ثالج و التزام المنت  و التزام تأمين رحالت العمل و تأمين المعا

تعويض العمال/أصحاب العمل، و تغطية التعويضات المهنية لحماية االتزامات القانونية للمؤمنين التي تنشأ 

 عن ااهمال أثناء العمل.

  الضمان الممتد، و يقوم بتغطية ااضرار للسيارات بعد انتهاء ضمان المصن. 

 .تأمين الحياة، و يوفر تغطية لوفاة المؤمن عليه 
 

يتم التقرير عن المعلومات القطاعية بطريقة تتوافق م  التقارير الداخلية المقدمة إلى صان  القرارات الرئيسية. إن صان  

فيذي يتخذ يم أداء الوحدات القطاعية( تم تعيينه كرئيس تنيالمصادر و تق زي عن تو المسؤولالقرارات التشغيلية )

 قرارات استراتيجية.
 

ج أي معامالت بين القطاعات خالل الفترة. و في حالة توق  حدوج أي معاملة، ف نها تتم وفقا ألسعار التحويل دلم تح

بين قطاعات األعمال، و تتم بنفس شروط التعامل م  األطرا  األخرى. تشتمل إيرادات و مصاري  و نتائ  القطاع 

 على مستوى القوائم المالية للشركة.إستبعادها ت على أساس تجاري و التي سيتم طاعاعلى التحويالت بين ق
 

 موسمية العمليات

 .تأمينا توجد تغيرات موسمية تؤثر على عمليات ال
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 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 ـ النقد و ما في حكمه 4
 

 م2016 م2017 عمليات التأمين

 27 27 نقد في الصندوق
 33,468 34,005 نقد لدى البنك
 110,625 191,875 ودائ  ألجل

 225,907 144,120 
   

   عمليات المساهمين
 1,537 13,652 نقد لدى البنك

 50,000 30,000 ألجل ائ ود

 43,652 51,537 

 

عالقة  يكة العربية السعودية وهو طر  ذالودائ  ألجل لدى البنك م  أحد البنوك بالمملتم إدراج النقد لدى البنك و

عوائد  مسجل في المملكة العربية السعودية وهي مقومة باللاير السعودي و الدوار األمريكي. إن الودائ  آلجل تحقق

 عالية بأسعار السوق السائدة.

 

 ـ أقساط تأمين مدينة 5
 
 م2016 م2017 

   عمليات التأمين
 106,322 129,879 حملة وثائق التامين

 (10,481) (17,361) مشكوك في تحصيلهاأقساط تأمين مخصص 

 112,518 95,841 

   

 مشكوك في تحصيلها:ال تأمينالأقساط  فيما يلي حركة مخصص

 

 م2016 م2017 

   
 10,407 10,481 يناير 1

 74 6,880 خالل السنة إضافات

 10,481 17,361 ديسمبر 31

   

 ديسمبر. 31أعمار الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها كما في فيما يلي تحليل 

 تجاوزت مدة استحقاقها ولم تنخفض قيمتها   

  

 

 المجموع

 

 أقل من

 يوما   90

  

لى إ 90من 

 يوما    180

 

إلى  181من 

 يوما    360

 

أكثر من 

 يوما    360

 405 30,407 34,057  47,649 112,518 م2017ديسمبر  31

 207 15,640 26,313  53,681 95,841 م2016ديسمبر  31

 

 ــ25ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017يسمبر د 31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 
 )تتمة( ـ أقساط تأمين مدينة 5
 

تتكون الذمم المدينة من عدد كبير من العمالء بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية. تتطلب األحكام و الشروط في 

 ملية.الشركة بأن يتم تحصيل المبالغ في تاريخ الع
 

 م.2017ديسمبر  31المدينة القائمة كما في  أقساط التأمين( من %22:2016) %19يشكل أكبر خمسة عمالء 
 

من  %5أكثر من عمالء الشركة من  عميالنتعتبر اإلدارة بأن العمالء الخارجيين أفرادا حاملين لبوليصة التأمين. يمثل 

(. بلغ مجموع األقساط الخاصة واحد ليعمم: 2016م )2017يسمبر د 31إجمالي األقساط المكتتبة للسنة المنتهية في 

مليون لاير سعودي( و المدرج ضمن بنود قطاعات  37: م 2016مليون لاير سعودي للسنة ) 85بالعمالء المذكورين 

 التأمين البحري و الممتلكات و السيارات و الضمان الممتد.
 
 إعادة التأمين غير المكتسبة و التكاليف المؤجلة القتناء وثائق و عموالت المكتسبةفي األقساط غير  حركةـ ال 6

 :القائمةالتأمين و المطالبات 
 م2016 م2017 

   عمليات التأمين
   األقساط غير المكتسبة (أ

 507,708 578,701 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 226,913 207,071 إجمالي األقساط يير المكتسبة في بداية السنة

 785,772 734,621 
 (207,071) (211,294) ر المكتسبة في نهاية السنةيإجمالي األقساط ي

 527,550 574,478 إجمالي األقساط المكتسبة

   
 (254,086) (277,377) أٌقساط إعادة تأمين مسندة

 (130,839) (112,442) حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين يير المكتسبة في بداية  السنة

 (384,925) (389,819) صة معيدي التأمين من أقساط التأمين يير المكتسبة في نهاية السنةح
 112,442 109,585 أقساط إعادة تأمين مسندة إلى معيدي التأمين

 (280,234) (272,483) 

 255,067 294,244 صافي األقساط المكتسبة

 
 م2016 م2017 عمليات التأمين

   تسبةعمولة إعادة تأمين غير مك (ب
 48,286 38,544 يناير 1

 66,322 70,069 الدف  عموات مستحقة
 (76,064) (77,409) عموات مكتسبة

 38,544 31,204 ديسمبر 31
   

 م2016 م2017 عمليات التأمين

   تكاليف وثائق تأمين مؤجلة (ج
 43,847 35,468 يناير 1

 59,677 61,867 الدف  تكالي  مستحقة
 (68,056) (69,288) تكالي  محملة

 35,468 28,047 ديسمبر 31

   

 

 ــ26ــ

 



 

 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 

 

ق مكتسبة و عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة و التكاليف المؤجلة القتناء وثائفي األقساط غير ال حركةـ ال 6
 ة: )تتمة(القائمالتأمين و المطالبات 

 

 

 

          

 

 الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

    عمليات التأمين

     قائمةد( مطالبات 

 77,054 (103,658) 180,712 م2017يناير  1

 190,558 (115,360) 305,918 دةمطالبات متكب

 (179,425) 98,012 (277,437) مطالبات مدفوعة

 88,187 (121,006) 209,193 م2017ديسمبر  31

    

 46,444 (33,855) 80,299 قائمةمطالبات 

 41,743 (87,151) 128,894 مبلغ عنهاطالبات متكبدة يير م

 88,187 (121,006) 209,193 م2017ديسمبر  31

    

    

 70,760 (145,964) 216,724 م2016يناير  1

 158,872 (87,888) 246,760 مطالبات متكبدة

 (152,578) 130,194 (282,772) مطالبات مدفوعة

 77,054 (103,658) 180,712 م2016ديسمبر  31

    

 42,330 (42,930) 85,260 قائمةمطالبات 

 34,724 (60,728) 95,452 مبلغ عنهامطالبات متكبدة يير 

 77,054 (103,658) 180,712 م2016ديسمبر  31

    

 

 التحليل الثالثي للمطالبات لحوادث السنة

هذه المطالبات المستقبلية و يتعلق بعمليات التأمين من أجل حماية  الحفاظ على احتياطيات كافية فيما إلىتهد  الشركة 

و التكلفة النهائية أكثر يقينا يمكن إزالة النتائ  العكسية للمطالبات و  التطورات السلبية، كلما كانت توقعات المطالبات

ومن أجل الحفاظ على احتياطات كافية تقوم الشركة بتحويل  .لحوادج السنوات السابقة التي ينت  عنها عكس ااحتياطات

الحالية، عندما تكون عملية  جزء كبير من هذه ااحتياطيات المعكوسة في السنوات السابقة إلى احتياطي حوادج للسنة

بموجب الثالثي للمطالبات  التحليل. بالتكالي  النهائية للمطالبات عدم التيقن هنالك حالة منالب أقل وضوحا وإنشاء المط

 .المالية عدد من السنواتعلى مدى د ديتم سنوات األحداج

 

 

 

 

 ــ27ــ



 

 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31حول القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات 

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 

 

 قفي األقساط غير المكتسبة وعموالت إعادة التأمين غير المكتسبة والتكاليف المؤجلة القتناء وثائ حركةـ ال 6
 : )تتمة(القائمةالتأمين و المطالبات 

 
 المجموع م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 م2010 سنة الحوادث

  287,394 262,570  244,474  177,403  457,958  197,049  153,594 17,389 في نهاية سنة الحوادج

  ــ     278,311  240,889  186,945  504,961  212,017  160,186 21,544 بعد سنة

  ــ     ــ     240,511 191,456 507,702  209,929  159,276 20,389 بعد سنتين 

  ــ     ــ     ــ     194,060 486,688 211,945  157,502 20,434 بعد ثالج سنوات 

  ــ     ــ     ــ     ــ     488,340  216,342  158,290 20,436 بعد ارب  سنوات 

  ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     214,917  158,185 20,460 بعد خمس سنوات 

  ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     158,508 20,445 سنوات ست بعد 

  ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     20,452 سنوات سب  بعد 

المطالبات النهائية المدفوعة 

 488,340 214,917  158,508 20,452  )تقديرية(

 

194,060 240,511 278,311 287,394 1,882,493 

 (300,673,1) (065,188) (094,255) (220,216) (186,215) (548,431) (516,205) (349,148) (322,13) مطالبات تراكمية مدفوعة

مطالبات  +قائمةمطالبات 

 متكبدة يير المبلغ عنها

 

07,13 

 

 159,10 

 

401,9 

 

792,56 

 

(126,21) 24,291 23,217 99,329 209,193 

 

 القائمةالتأمين من المطالبات ـ حصة معيدي  7

 

 م2016 م2017 عمليات التأمين

   

 103,658 121,006 القائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات 

 

 يتوق ، بشكل كبير، استالم كافة المبالغ المستحقة من معيدي التأمين خالل اثني عشر شهرا  من تاريخ قائمة المركز

 توزي  المخاطر ذات الصلة. ةبالتناسب م  طريق القائمةالتأمين من المطالبات المالي. تحتسب حصة معيدي 
 

من مبالغ مستحقة تم إدراج المبالغ المستحقة من معيدي التأمين المتعلقة بالمطالبات المدفوعة من قبل الشركة تحت بند 

 معيدي التأمين.
 

 مين ألتمستحقة من معيدي االمبالغ الـ   8
 

معيد . يمثل وترتيبات تفاهم مين بموجب صفقات اختياريةأالمطالبات المستحقة من معيدي التتمثل هذه المبالغ صافي 

من مجموع المبلغ المطلوب من معيدي  %73 من معيدي التأمين خمسة م: يمثل2016)%59نسبة  واحد تامين

 .(التأمين

 
 م2016 م2017 

   مينأتالعمليات 
 20,056 5,975 تأمينمعيدو ال

 (5,030) (3,083) مشكوك في تحصيلها إعادة تأمينمخصص ذمم 

 2,892 15,026 

 

 

 ــ28ــ



 

 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك(    خال  )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر

 

 مستحقة من معيدي التامين )تتمة(المبالغ الـ   8

 

 مشكوك في تحصيلها:إعادة تأمين فيما يلي الحركة في مخصص ذمم 
 م2016 م2017                                                                        

   
 4,919 5,030 يناير 1

 5,023 (1,947) إضافات( )عكس
 (4,912) - مشطوبات

 5,030 3,083 ديسمبر 31

 

 خرى األموجودات المدفوعة مقدما والمصروفات الـ 9

 

 م2016 م2017 ايضاح 

    عمليات التأمين

 888 1,018    مدفوعة مقدما   بالغم

 1,875 1,645  ذمم موظفين مدينة

 5,469 7,026  اخرى

  9,689 8,232 

 

 

 م2016 م2017 ايضاح 

    يات المساهمينعمل

 1,921 2,214  من مساهمين أجانب القبض مستحقةضريبة دخل 

 6,006 15,235  خرى أوموجودات  مدفوعة مقدما   بالغم

 186 - 3.16 زكاة مدفوعة محل ااعتراض

  17,449 8,113 

 

 ستثماراتاإلـ  10

 
 م2016 م2017 إيضاح 

    عمليات المساهمين

 110,674 103,231 1.10 مة العادلة من خالل قائمة الدخلبالقيمصنفة استثمارات 
 1,923 1,923 2.10 استثمارات متاحة للبي 

  105,154 112,597 

 

 

 

 ــ29ــ

 



 

 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك(    خال اات السعودية ما لم يذكر )جمي  المبالغ بتا  الري

 

 ستثمارات )تتمة(اإلـ  10
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من  خالل قائمة الدخل 1ـ 10

 

من خالل قائمة الدخل وتدار من قبل مدراء صناديق محترفين دات مالية بالقيمة العادلة يتم تصني  ااستثمارات كموجو

 ضاء مجلس اادارة.وفقا  للتوجيهات المعتمدة من  أع
 

 فيما يلي الحركة في ااستثمارات:
 
 م2016 م2017 االيضاح 

 80,016 110,674  الرصيد اافتتاحي

 51,000 -  إضافات خالل السنة

بالقيمة العادلة من مصنفة إستثمارات أرباح من استبعاد 
 خالل قائمة الدخل

  
- 

 
403 

 (22,085) (10,000)  القيمة الدفترية لإلستثمارات المباعة

 1,340 3,032 3، 10 صافي التغير في القيمة العادلة

 - (475)  محقق إستثمار ربح

 110,674 103,231  الرصيد الختامي

 
 :يلي ما كاإلستثمارات  تحليل تكوين

 
 م2016 م2017  

 - 1,512  النقد وما في حكمه

 - 2,995  سندات حقوق ملكية

 61,589 48,000  ودائ  مرابحة

 26,985 20,842  صناديق مشتركة

 22,100 29,882  سندات صكوك

 110,674 103,231  إجمالي اإلستثمارات

 
 استثمارات متاحة للبيع 2ـ  10
 

في شركة نجم لخدمات التأمين،  %3.85 ملكية بنسبة تمثل 192,308 بعدد أسهم على الشركة حازت م2015خالل 
مقاربة  تكلفةوهذه األسهم يير مدرجة ومقيدة بدفعة مقدمة مدفوعة مسبقا ا  من ة مساهمة سعودية مقفلة بدوهي شرك

 .لقيمتها العادلة
 

 االستثمارإيراد  10-3
 
 م2016 م2017 االيضاح 

 1,340 3,032 1.10 صافي التغير في القيمة العادلة 

 385 -  دخل من توزيعات ارباح

  3,032 1,725 
 
 

 ــ30ــ



 

 

 

 

 لتامين الشركة الوطنية ل

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 

 معداتالممتلكات والـ  11
 م2017ديسمبر  31 إستبعادات االضافات م2017يناير  1 

     عمليات المساهمين
     لفةالتك

 1,304 - 46 1,258 أثاج و تجهيزات
 9,200 - 710 8,490 معدات مكتبية

 599 (400) 446 553 سيارات
 10,301 1,202 (400) 11,103 

     االستهالك المتراكم
 723 - 236 487 أثاج و تجهيزات
 8,313 - 1,092 7,221 معدات مكتبية

 220 (400) 138 482 سيارات
 8,190 1,466 (400) 9,256 

 1,847   2,111 صافي القيمة الدفترية
 
 م2016ديسمبر  31 إستبعادات ااضافات م2016يناير  1 

     عمليات المساهمين
     التكلفة

 1,258 - 554 704  أثاج و تجهيزات
 8,490 - 1,221 7,269  معدات مكتبية

 553  - -   553  سيارات
  8,526 1,775 - 10,301 

     هالك المتراكماالست
 (487) - (185) (302) أثاج و تجهيزات
 (7,221) - (1,189) (6,032) معدات مكتبية

 (482) - (138) (344) سيارات
 (6,678) (1,512) - (8,190) 

 2,111   1,848  صافي القيمة الدفترية
     

 نظاميةالوديعة الـ  12
 

 %10عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أودعت الشركة  التأمين الصادر مانظل( من الالئحة التنفيذية 58مادة )طبقا لل

مليون لاير سعودي في بنك تم اختياره من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.  20من رأسمالها المدفوع الذي يمثل 

د موافقة مؤسسة و يمكن السحب منها فقط بع جهة ذات عالقةتحفظ الوديعة النظامية لدى بنك ذي سمعة جيدة وهو 

 لمؤسسة النقد.   العمولة المستحقة لهذه الوديعةتسدد النقد العربي السعودي. 
 

م فان 2016مارس  1وفقا للتعليمات الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( طبقا للتعميم الصادر في 

كأصل والتزام في  م2016و  م2017 ديسمبر 31وديعة نظامية كما في  علىالشركة افصحت عن عمولة مستحقة 

 . القوائم المالية  هذه
 

 مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء ومدراء طرف ثالثالمبالغ الـ  13
 
 م2016 م2017 

   مينأعمليات الت
 9,686 21,397 التأمين معيدو

 20,423 22,952 وكالء ووسطاء

 1,271 1,028 مدراء الطر  الثالج

 45,377 31,380 

 

 ــ31ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 

 مستحقة لحملة وثائق التأمينالمبالغ الــ   14

حملة  ثنين منأ رصيد يتكونبعض حملة وثائق التامين . حقة لمين مطالبات مستأق التلمبالغ المستحقة لحملة وثائتمثل ا

(من المبالغ المستحقة %48 م:2016)%33نسبة  حملة وثائق التامين( إثنين منم: رصيد 2016) وثائق التأمين

 م.2017ديسمبر  31القائمة لرصيد حملة وثائق التامين كما في 

 

 خرى األمطلوبات الوفع الدمستحقة المصروفات الـ 15

 م2016 م2017 ايضاح عمليات التامين

    

 19,238 24,440  الدف  مصروفات مستحقة

 666 591  مخصص ضريبة اقتطاع معيدي التأمين

 4,919 4,860  صيانةال اإلصالح و ر مبالغ مستحقة الدف  لو

 5,502 7,137 1-15  إلتزامات مناف  الموظفين

 569 1,017   عمولة مستحقة الدف

 271 309  رسوم تفتي  مؤسسة النقد العربي السعودي 

  38,354 31,165 

    

 م2016 م2017  

    عمليات المساهمين

 881 1,028  مبالغ اخرى مستحقة الدف 

 

 العاملين إلتزامات منافع  1ـ 15

 

 كما يلي: محددة  مناف لتغيرات في القيمة الحالية إللتزامات ا

 

 م2016 م2017

   عمليات التامين

 3,926 5,502 يناير 1في  محددة إلتزامات مناف 

 1,584 2,138 الحركة خالل السنةصافي 

 (8) (503) المسدد خالل السنة

 5,502 7,137 م2017ديسمبر  31في  محددة إلتزامات مناف 

 

 كة كما يلي:للشر الموظفين مناف  اإلفتراضات األساسية المستخدمة في تحديد إلتزامات

 مساهمينات العملي

 م2016 م2017 

 %2.80 %3.10 معدل الخصم

 %3.30 %3.60 نسبة زيادة الراتب

 سنة 60 سنة 60 سن التقاعد المعتاد )سنوات(

 
 
 
 
 
 

 ــ32ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك(    خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 
 

 دخل الزكاة وضريبة الـ  16

 

 مكونات الوعاء الزكوي 1ـ  16

الزكاة  ماين والتي تخض  لتعديل بموجب نظللمساهمين السعودي للوعاء الزكوي للشركة العائدةالمكونات الهامة 

 ما يلي:كوضريبة الدخل 

 م2016 م2017 

 74,440 148,800 راس المال

 34,594 42,884 معدل للسنةدخل صافي 

(10,905) مرحلة خسائر متراكمة   (12,217)  

(1,374) ممتلكات ومعدات   (1,571)  

(14,888) ةنظاميوديعة   (7,444)  

 12,933 18,630 احتياطيات افتتاحية

 100,735 183,147 الوعاء الزكوي

 

 دخلالريبة زكاة وضالمخصل  2ـ 16

 

 م2016 م2017 

 1,602 4,444 يناير 1

 4,276 6,914 مخصص

 (1,434) (3,805) مبالغ مدفوعة 

 - (162) إنخفاض في ضريبة قابلة لالسترداد

 - (186) تسوية زكاة مدفوعة قيد اإلعتراض

 4,444 7,205 ديسمبر 31

 

 

ايهما  - ي الدخل المعدل العائد للمساهمين السعوديينالتقريبي وصاف من الوعاء الزكوي %2,5سب الزكاة بنسبة تتح

 اعلى.

في الشركة  األجانب ل العائد للمساهمينمن صافي الدخل المعد %20بنسبة  المستحقة الدف  تحسب ضريبة الدخل 

 (. %20م: 2016المرحلة من السنة السابقة )المتراكمة ناقصا  حصة المساهمين يير السعوديين من الخسائر 

 

 وضع الربوط النهائية 3 ـ 16

 

 م. 2016من بداية التأسيس وحتى سنة  )"الهيئة"( لزكاة والدخلل الهيئة العامةإلى  الضريبية قدمت الشركة اقرارتها

 

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

 

 .حاليا  قيد المراجعة لدى الهيئة  م2016إلى م 2013ر ديسمب 31المنتهية في  اإلقرارات الضريبة للسنوات 

 

 
 

 ــ33ــ
 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31وائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول الق

    ذلك( خال الرياات السعودية ما لم يذكر )جمي  المبالغ بتا  

 

 ـ راس المال 17

 

 10مليون سهم قيمة كل سهم  20 مقسما  الىمليون لاير سعودي  200 المصدر والمدفوع مبلغ مال الشركةسأيبلغ ر

لاير  10 قيمة كل سهم مليون سهم 10 مقسمة الىمليون لاير سعودي  200م : 2016ديسمبر  31) لاير سعودي

 سعودي(.

 

صول على موافقة المساهمين على زيادة م عقدت الشركة جمعية عمومية يير عادية للح2016يوليو  31بتاريخ 

موافقة المساهمين في الجمعية العامة يير العادية  أسهم حقوق أولوية. بناء على طريق اصدار عنالشركة مال رأس

مليون من خالل إصدار أسهم  100م بزيادة رأس المال بمبلغ 2016على زيادة رأس المال ، قامت الشركة في سبتمبر 

عن طريق الحقوق  جديدٍ  مليون سهم ٍ عاديٍ  10لشركة  ب شروط أسهم حقوق األولوية عرضت احقوق أولوية. بموج

قوق م )تاريخ اإلستحقاق(. تم إعتماد الح2016يوليو  31 لاير للسهم بتاريخ التداول 10عر للمساهمين المؤهلين بس

مليون لاير سعودي كتكلفة  6.6بلغ تكبدت الشركة مم 2016في ن بتاريخ اإلستحقاق. بنسبة كل سهم يمتلكه المساهمو

 قائمة التغيرات فى حقوق المساهمين. هم حقوق األولوية وقد تم تحميلها علىإلصدار اس

 
 

 ـ االحتياطي النظامي18
 

إيرادات المساهمين بعد تعديل  من %20وفقا  لنظام التأمين في المملكة العربية السعودية يتعين على الشركة تحويل 
المدفوع  لس الماأمن ر %100 كمة في صافي الدخل إلى اإلحتياطي النظامي الى أن يعادل اإلحتياطيالخسائر المترا

 م : صفر لاير سعودي( الى اإلحتياطي النظامي.2016مليون لاير سعودي ) 6,012وفقا  لذلك حولت الشركة 
 

 خرى األيرادات اإلـ 19
 
 م2016 م2017 ايضاح 

    تأمينالعمليات 

 - 4,588  حعمولة اربا

 3,913 3,768 1-19  زالمنافصندوق حصة في الفائض من 

 980 1,767 21 دخل عمولة بنكية

  10,123 4,893 

    عمليات المساهمين

 305 699 21 بنكية دخل عموات

  699 305 

 
 
أرب  الشركة م  تأمين ضد الغير )الصندوق(. ابرمت  زفي الفائض الناشئ من صندوق مناف تمثل حصة الشركة 19-1

 1شركة تامين تعمل في المملكة العربية السعودية اتفاقية م  شركة التامين التعاوني )سي س آي( اعتبارا  من  نوعشري

م لمدة ثالج سنوات في المشاركة  في التامين على المركبات األجنبية التي تدخل الى المملكة العربية 2015يناير 

باستثناء حدود مملكة البحرين. وطبقا  لالتفاقية  ان شركة التامين التعاوني سو  السعودية من خالل جمي  حدودها 

مباشرة ذات العالقة باإلضافة الى اليير امين المكتتبة لتغطية المصاري  من اجمالي أقساط الت %4,25تحصل على 

ن شركة التامين صفة بين النات  المتبقي يتم توزيعه مناإة من صافي نوات  محفظة الصندوق، اتعاب اداري 15%

 ن شركة بما فيها الشركة الوطنية للتامين. يوالعشر مسالتعاوني والخ
 

 

 ــ34ــ

 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك( خال الرياات السعودية ما لم يذكر )جمي  المبالغ بتا  
 

 ـ المصاريف العمومية و اإلدارية 20
 م2016 م2017 إيضاح 

    عمليات التأمين
 38,815 45,112  تكالي  موظفين

 74 6,880 5 مدينة مشكوك في تحصيلهاأقساط تأمين مخصص 
  8 مخصص ذمم مدينة إلعادة تامين مشكوك في تحصيلها)عكس( / 

(1,947) 
 

5,023 
 3,220 4,104  مصاري  مكتبية

 3,092 3,724  أتعاب قانونية و مهنية
 2,354 2,624  أتعاب تنظيمية

 77 105 21 مصاري  أعضاء مجلس اإلدارة
 1,304 1,553  طاعقستمخصص ضريبة اا

 - 1,756  مخصص ضريبة يير محصلة
 10,590 7,474  أخرى

  71,385 64,549 

    عمليات المساهمين
 1,512 1,466 11 استهالك

 1,430 1,405 21 صاري  أعضاء مجلس اإلدارةم
 839 1,772  أخرى
 

 
 4,643 3,781 

 
 ذات العالقة اتالجه فصاحاتـ أ21

وكبار موظفي ادارة الشركة والمنشتت التي  وأعضاء مجلس اإلدارةتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين 
 تخض  للسيطرة والمتأثرة جوهريا من هذه الجهات.

 
إعتمادها وة. وقد تم اجراء المعامالت عالقالجهات ذات البتنفيذ المعامالت م  العادية  هاأعمالالشركة خالل دورة قوم ت

 مجلس اادارة.من 
 

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

 م2016 م2017 طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة

 1,507 1,510  أعضاء مجلس اإلدارةمصروفات  اعضاء مجلس اادارة 

 8,421 9,850 مكافتت ومصروفات ذات عالقة  - كبار موظفي اادارة
 574 306 قروض وسل  - 
    

مساهمون وجهات ذات 
  عالقة )ملكية مشتركة(

 

 87,820 87,246 اقساط تامين  -
 36,798 30,333 مطالبات مدفوعة  - 

 4,935 4,879 اقساط تأمين اختيارية )صافي( - 
 50 - مصروفات مستردة - 
 3,473 4,461 مصروفات متكبدة  - 
 مطالبات ومصروفات مدفوعة بالنيابة عن  - 

 -  مساهم محملة على التكلفة 
 

1,648 
احد المساهمين مقابل مطالبات  مبلغ مستلم من - 

 -  عنه محملة على التكلفة ومدفوعة بالنيابة 
 

1,898 
 1,285 2,466  دخل عمولة بنكية - 
شراء ممتلكات ومعدات -    222 - 
ذات عالقة سلفة مدفوعة لجهة -    1,171 - 

 

 ــ35ــ



 

 

 

 شركة الوطنية للتامين ال

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك( خال الرياات السعودية ما لم يذكر  )جمي  المبالغ بتا 

 
 )تتمة( ذات العالقة اتالجه فصاحاتـ أ21
 

 أرصدة الجهات ذات العالقة 
 
 م2016 م2017 

 9,694 4,580 ،صافي أقساط تامين مدينة من جهات ذات عالقة
 195,630 269,532 نقد وما في حكمه م  مساهم 

 1,027 713 حد المساهمينمبالغ مستحقة ألقساط تامين اختيارية أل
 348 363 سل  مستحقة من موظفي اادارة العليا

 16 - اتعاب صيانة مدفوعة مقدما  إلى جهة ذات عالقة 
 1,921 2,214 أجانبمن مساهمين  ستحقة القبضضريبة م

 20,000 20,000 وديعة نظامية 
 (191) (75) مبلغ مستحق لجهة ذات عالقة مقابل مصاري 

 2,604 3,775 مة مدفوعة لجهة ذات عالقةدفعة مقد
 259 487 عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 
 و المخفضة للسهم األساسيةربحية الـ  22
 

م على المتوسط المرجح لعدد األسهة بقسمة صافي الدخل للسن األساسية والمخفضة للسنة همتم إحتساب ربحية الس
 ة.لسنفي نهاية ا القائمة

 
 ادة التامينـ موجودات اع23
 

مين يير المكتسبة والمطالبات أمين من أقساط التأحصة معيدي التتتضمن حصة معيدي التأمين من مطلوبات التأمين 
 سعودي( . يتوق  استالم جمي  المبالغ المستحقة من مليون لاير 216 م:2016مليون لاير سعودي ) 231القائمة  بمبلغ 

 يخ قائمة المركز المالي.من تار ا  شهر 12معيدي التامين  خالل 
 

 ـ  القيمة العادلة لألدوات المالية 24
 

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم الحصول عليه لبي  أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة تتم بشكل منظم بين 
ي  أصل أو تحويل التزام مشاركين في السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على اافتراض بأن عملية ب

 يكون من خالل:
 

 السوق الرئيسية لألصل أو االتزام، أو 
 .السوق األكثر منفعة  لألصل أو االتزام في حالة يياب سوق رئيسية 
 

 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة  متاحة أمام الشركة.
 

ومبالغ مستحقة من  مدينة واستثماراتتأمين م اقساط تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد وما في حكمه وذم
وحصة اعادة التأمين من مطالبات قائمة وتتكون  وودائ  نظامية بالغ مستحقة من عمليات المساهمينوم معيدي التامين

ومبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء ومدراء الطر  الثالج  ا المالية من مطالبات قائمةمطلوباته
 ومبالغ مستحقة لعمليات التامين.ومطلوبات اخرى الدف  وثائق التأمين ومصروفات مستحقة  المستحق لحملةو
 

كما في تاريخ قائمة المركز  عن قيمها الدفتريةا تختل  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية اختالفا  جوهريا  
 المالي.
 

 ــ36ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 ساهمة سعودية()شركة م

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك( خال الرياات السعودية ما لم يذكر )جمي  المبالغ بتا  

 

 )تتمة( ـ  القيمة العادلة لألدوات المالية 24

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 

 لتحديد قيمة األدوات المالية واإلفصاح عنها:  -حيثما ينطبق - الهرمي التالي لالتسلستستخدم الشركة 

 

 : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس الموجودات أو المطلوبات المالية )دون تعديل أو إعادة تشكيل(. 1المستوى 

 

طرق تقييم أخرى حييج تسيتند جميي   : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو 2المستوى 

 المدخالت الهامة لها إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها.

 

 : طرق تقييم ا يستند أي مدخل مهم منها إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها. 3المستوى 

 

ادلة من م كانت جمي  األدوات المالية والتي تم تقييمها بالقيمة الع2016ديسمبر  31م و 2017ديسمبر  31كما في 

ات الصكوك وحقوق الملكية والمصنفة ضمن المستوى األول. تحدد الشركة ستثمارإباستثناء  ثالجالأدوات المستوى 

ا توجد تحويالت  .في نهاية السنة القيمة العادلة للمستوى الثالج بناء على صافي الموجودات للشركات المستثمر فيها

 السنة. ى األول و الثاني والثالج خاللبين المستو

 

 تم إدراج اإلستثمارات المتاحة للبي  بالتكلفة لعدم أمكانية تحديد قيمة عادلة موثوقة لتلك اإلستثمارات.

 

 ـ المعلومات القطاعية 25

 

بالنسبة لنشاطات الشركة و  القطاعات التشغيليةتطبيقا لطريقة اعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة 

سي و باتها. المعلومات المبنية في اإليضاح مبنية على العرض الحالي المقدم لصان  القرارات الرئيموجوداتها و مطلو

 .هو الرئيس التنفيذي

 

 ا تتضمن القطاعات التشغيلية عمليات المساهمين في الشركة.

 

   القطاعات إيرادات أخرى و مصاري  عمومية و إدارية.تائا تتضمن ن

 

طلوب من معيدي و أقساط التأمين المدينة و الم في حكمهلنقد و ما لليات التأمين ات عما تتضمن موجودات القطاع

 المدفوعة مقدما و الموجودات األخرى. روفاتالمصمبالغ مستحقة لعمليات المساهمين و التأمين و

 

مدراء طر  ثالج  مطلوبات القطاعات وفائض المبالغ المستحقة إلى معيدي التأمين و الوكالء و الوسطاء و تضمنا ت

خرى و الفائض من عمليات األمطلوبات المسؤول و المطلوب لحملة وثائق التأمين و المصاري  المستحقة الدف  و 

 المساهمين.

 

 

 

 

 

 ــ37ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك( خال لسعودية ما لم يذكر مبالغ بتا  الرياات ا)جمي  ال

 
 ـ  المعلومات القطاعية )تتمة( 25 

 

 31المنتهية في لسنة ل

 الهندسي اتلمركبا الممتلكات البحري  م2017مبر سدي

الحوادث 

 وااللتزامات

الضمان 

 الممتد

  تأمينال

 المجموع على الحياة

 578,701 43,148 17,737 31,722 33,944 310,671 102,736 38,743 المكتتبة تأميناجمالي أقساط ال

يخصم: اقساط اعادة التأمين 

 (277,377) (38,117) (17,737) (24,331) (32,050) (34,766) (99,635) (30,741) ةسندالم

 301,324 5,031 - 7,391 1,894 275,905 3,101 8,002 المكتتبة تأمينصافي اقساط ال

ير التغير في ااقساط ي

 (7,080) 3,052 - (595) (634) (7,677) (622) (604) المكتسبة

 294,244 8,083 - 6,796 1,260 268,228 2,479 7,398 صافي ااقساط المكتسبة

كتسبة على اعادة عمولة م

 77,409 11,747 19,898 4,968 7,154 5,329 20,290 8,023 ةسندالتأمين  الم

 371,653 19,830 19,898 11,764 8,414 273,557 22,769 15,421 مجموع االيرادات

         

 277,437 30,446 8,276 1,901 11,188 191,320 25,812 8,494 اجمالي المطالبات المدفوعة 

في  تأمينحصة معيدي ال

 (98,012) (27,454) (8,276) (977) (10,113) (20,187) (24,380) (6,625) المطالبات المدفوعة

 179,425 2,992 - 924 1,075 171,133 1,432 1,869 ات المدفوعة صافي المطالب

التغيرات في المطالبات 

 11,133 851 - 404 63 9,326 26 463 القائمة 

 190,558 3,843 - 1,328 1,138 180,459 1,458 2,332 صافي المطالبات المتكبدة 

 69,288 5,877 16,585 3,113 3,791 26,857 8,980 4,085 تأمينتكالي  اقتناء وثائق ال

 259,846 9,720 16,585 4,441 4,929 207,316 10,438 6,417 مجموع التكلفة

 111,807 10,110 3,313 7,323 3,485 66,241 12,331 9,004 صافي نتائج االكتتاب
 (71,385)       )يير موزعة(مصروفات عمومية وادارية 

 10,123        إيرادات أخرى

 50,545        تأمينت العمليافائض  

فائض  حصة المساهمين من

  تأمينعمليات ال

       

(45,490) 

بعد  تأمينعمليات الفائض 

 حصة المساهمين

       

5,055 
 7,170       سنةالفائض المتراكم في بداية ال

       سنةالفائض المتراكم في نهاية ال

12,225 

         

 
 
 
 
 

 ــ38 ــ

 



 

 

 نية للتامين الشركة الوط

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
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 ـ  المعلومات القطاعية )تتمة( 25 
 

 
 

 ــ39ــ

ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ندسياله اتكبرمال الممتلكات البحري  م2016

الحوادث 

 وااللتزامات

الضمان 

 الممتد

التأمين  

 المجموع على الحياة

 507,708 39,496 18,929 27,809 43,570 258,108 84,608 35,188 اجمالي أقساط التامين المكتتبة

: اقساط اعادة التأمين ناقص

 (254,086) (30,186) (18,929) (20,502) (42,213) (31,032) (82,037) (29,187) المسندة

 253,622 9,310 - 7,307 1,357 227,076 2,571 6,001 صافي اقساط التأمين المكتتبة

 1,445 (3,745) - 522 (219) 4,509 630 (252) التغير في ااقساط يير المكتسبة

 255,067 5,565 - 7,829 1,138 231,585 3,201 5,749 صافي ااقساط المكتسبة

تأمين  عمولة مكتسبة على اعادة ال

 76,064 12,105 19,833 4,916 7,883 6,303 17,433 7,591 المسندة

 331,131 17,670 19,833 12,745 9,021 237,888 20,634 13,340 مجموع االيرادات

         

 282,772 25,627 6,482 1,737 29,385 166,147 40,943 12,451 اجمالي المطالبات المدفوعة 

 حصة معيدي التامين في

 (130,194) (22,617) (6,482) (966) (28,417) (24,400) (37,200) (10,112) المطالبات المدفوعة

 152,578 3,010 - 771 968 141,747 3,743 2,339 صافي المطالبات المدفوعة 

 6,294 555 - (369) (239) 6,551 (1,145) 941 التغيرات في المطالبات القائمة 

 158,872 3,565 - 402 729 148,298 2,598 3,280 ة صافي المطالبات المتكبد

 68,056 5,012 16,592 3,158 4,261 26,802 8,505 3,726 تكالي  اقتناء وثائق التامين

 226,928 8,577 16,592 3,560 4,990 175,100 11,103 7,006 مجموع التكلفة

 104,203 9,093 3,241 9,185 4,031 62,788 9,531 6,334 صافي نتائج االكتتاب

 مصروفات عمومية وادارية 

 )يير موزعة(

    

   (64,549) 

 4,893        إيرادات أخرى

 44,547        من عمليات التأمين فائضال 

الفائض من  فياهمين حصة المس

 عمليات التأمين 

    

   (40,093) 

في عمليات التأمين بعد  فائضال

 حصة المساهمين

    

   4,454 

 2,716        سنةض المتراكم في بداية الالفائ

 7,170        سنةالفائض المتراكم في نهاية ال
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 الهندسي تامركبال الممتلكات البحري  م2017ديسمبر  31كما في 

الحوادث 

 وااللتزامات

الضمان 

 الممتد

  تأمينال

 المجموع على الحياة

          تأمينموجودات عمليات ال

في اقساط  تأمينحصة معيدي ال

 يير المكتسبةتأمين ال

 

6,475 

 

25,273 

 

10,240 

 

18,455 

 

12,507 

 

24,001 

 

12,634 

 

109,585 

لمطالبات من ا تأمينحصة معيدي ال

 121,006 9,041 110 21,441 32,735 10,035 38,619 9,025 القائمة 

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

 351,006        موجودات يير مخصصة

     مجموع موجودات عمليات التأمين 
   609,644 

         

           تأمينمطلوبات وفائض عمليات ال

         

 211,294 14,432 24,001 15,010 21,497 99,939 28,060 8,355 يير المكتسبة  تأميناقساط ال

 209,193 12,036 110 24,659 34,241 85,918 40,731 11,498 مطالبات قائمة 

 31,204 3,447 13,280 2,185 2,345 1,788 6,139 2,020 يير مكتسبة تأمينعمولة اعادة 

 3,597 - - - 2,451 1,146 - - تأميناحتياطيات اعادة ال

 154,356        مطلوبات وفائض يير مخصصة 

 609,644       مطلوبات وفائض عمليات التأمين   مجموع
 
 
 
         م2016ديسمبر  31 كما في

         موجودات عمليات التامين 

حصة معيدي التأمين في اقساط التأمين  

 112,442 9,563 40,515 7,516 20,827 9,161 19,068 5,792 يير المكتسبة

حصة معيدي التامين من المطالبات 

 103,658 16,102 8 17,814 20,821 9,900 31,691 7,322 القائمة 

 35,468 2,022 19,854 1,086 1,313 8,129 2,095 969 كالي  المؤجلة لشراء وثائق التامين الت

 266,901        موجودات يير مخصصة

 518,469        مجموع موجودات عمليات التامين 

         

         مطلوبات وفائض عمليات التامين  

         

 207,071 14,412 40,515 9,381 23,235 91,182 21,234 7,112 اقساط التأمين يير المكتسبة 

 180,712 18,244 8 20,626 22,264 76,456 33,777 9,337 مطالبات قائمة 

 38,544 2,475 23,729 1,597 2,493 1,602 4,681 1,967 عمولة اعادة تامين يير مكتسبة

 3,597        احتياطيات اعادة التأمين

 88,545        خصصة مطلوبات وفائض يير م

 518,469       مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين
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 ة المخاطرـ ادار26
 

 المخاطرحوكمة 

والوسائل الرقابية المقررة والتي تستخدم الهيكل  مجموعة من السياسات وااجراءات تتمثل حوكمة مخاطر الشركة في

فة بما يتناسب ومخاطر المعربالة الشركة حول ااستعداد والقبول التنظيمي الحالي لتحقيق األهدا  ااستراتيجية . تدور فلسف

مخاطر التامين واعادة . الشركة معرضة لاتيجية المعتمدة من مجلس اادارةاسترتحمل المخاطر والخطة ال اإلستعدادم  

 . ةمخاطر اائتمان والسيولة والعملالتأمين واسعار عمولة خاصة و
 

 هيكل ادارة المخاطر

 تقييم ومراقبة وضبط المخاطر .وتم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة بغرض تحديد 
  

 مجلس االدارة 

األهدا  ياسات لتحقيق واعتماد ااستراتيجيات والسم التوجيه هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيج يقوم بتقدي

 المحددة للشركة.
 

 االدارة العليا

الشركة بشأن قا  من ة ضمن سياسة محددة مسباادارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من اجل تحقيق ااهدا  ااستراتيجي

 قبول  المخاطر.
 

 ادارة الشركة:من التقليل من هذه المخاطر  فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجه الشركة وطريقة
 

 مخاطر التامين26-1

المطالبة الناتجة عن ووقت  مبلغا مؤمن عليه م  عدم التأكد من تمثل المخاطر بموجب عقد تامين المخاطر بوقوع حادج م

التي تزيد عن  الفعلية دفعاتفي المطالبات وال. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود  الحادج

وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة اكثر من تلك المقدرة   قيمة الدفترية  لمطلوبات التأمين. ويخض  ذلك لتكرارال

 .لة ااجلت الالحقة لمطالبات طويأصال  والتطورا
 

تنوعا  األكثرعلى محفظة كبرى من عقود  التأمين حيج ان المحافظ  خاطر وذلك بتوزي  مخاطر الخسائرتتحسن تغيرات الم

بالتغيير في أي جزء من المحفظة وبالنتائ   يير المتوقعة.  كذلك تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق  ستكون اقل تأثرا  

 تيجية التامين  والتعليمات  المتعلقة بها وباستخدام  ترتيبات اعادة التأمين .ااختيار والتطبيق الحذر  استرا
 

جزء كبير من عمليات اعادة التأمين المسندة على اساس نسبي م  ااحتفاظ بنسب تختل  باختال  فئات التأمين .  وض  يتم

بها تقدير اافتراضات  المستخدمة في التحقق من تقدر المبالغ  القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بنفس الطريقة التي يتم 

 تأمين.المركز المالي كموجودات  اعادة مزايا وثائق التأمين المعنية  وتعرض في قائمة 
 

وبالتالي  ق التامين ئتأمين فال يعفيها ذلك من التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثان ان لدى الشركة ترتيبات اعادة وبالريم م

عمليات اعادة التامين المسندة  وذلك بقدر عدم تمكن أي من معيدي التأمين من الوفاء  لمخاطر اائتمان بشأن نها تتعرض ف 

 عادة التامين.إ المفترضة بموجب ترتيبات ملتزاماتهبا
 

 اافتراضات الرئيسية

ية للشركة . تم تحديد الخسارة النهائية  نسبة الخسائر النهائية التقديربسية المتعلقة بتقدير االتزامات تتمثل اافتراضات ااسا 

 باستعمال اساليب اكتوارية بقدر اامكان .
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 )تتمة( ـ ادارة المخاطر26

 

 )تتمة( مخاطر التامين 26-1

 

 الحساسية

يتم اجراء التحليل ادناه  لمعرفة التغيرات المحتملة والمقبولة  في  اافتراضات الرئيسية  مثل نسيبة الخسيارة النهائيية مي  بقياء 

 جمي  اافتراضات ااخرى ثابتة وتظهر اثر صافي االتزامات وصافي الدخل .

 

 علصصصصصصصصى صصصصصصصصصافي األثصصصصصصصصر األثر على صافي المطلوبات التغير في االفتراضات  الخسارة النهائية معدل

 الدخل/الخسارة

 14,712± 14,712± %5± م2017

 12,753± 12,753± %5± م2016

 

 مخاطر إعادة التأمين  2ـ  26

تقيوم إليى الحيد األدنيى لمطالبيات الكبييرة، كما هو الحال م  شركات التامين ااخرى ولتقليل المخاطر المالية التي قد تنشأ من ا

بي برام اتفاقييات مي  جهييات اخيرى ألييراض اعيادة التيأمين  وبالتيالي  تقيوم الشيركة بتقييييم  العاديية هياعمالأالشيركة  فيي دورة 

أو أنشطة  الوض  المالي لمعيدي التأمين ومتابعة ترك ز مخاطر اائتمان التي قد تنشأ في مناطق جغرافية أو قطاعات اقتصادية

 .محددة لمعيدي التأمين

 

التاليية المحيددة مين قبيل مجليس ادارة الشيركة  ولجنية اعييادة اارشييادية  والمعياييرار معييدي التيأمين وفقيا للمؤشيرات ييتم اختيي

 :ن . يمكن تلخيص المعايير كما يليالتأمي

 

 ني ـتصاللذي يجب ان ا يقل عن اوا ني  المعتر  بهـني  اائتمان المقبول من قبل وكاات التصـالحد األدنى لتص (أ

 .ب ب( ب)

 

 التأمين في السوق.إعادة السمعة التي تتمت  بها شركات  (ب

 

 عالقة العمل الحالية والسابقة  م  معيدي التأمين. (ج

 

والييذي يقتصيير علييى الشييركات يييا   ميين هييذا التصييني   اائتميياني ويسييتثنى ميين هييذه القاعييدة الشييركات المحلييية التييي ا تحمييل أ

 مسجلة والمعتمدة  من قبل الجهات المحلية المعنية المسؤولة عن التأمين. ال

 

عالوة على ذلك تقوم الشركة ب جراء مراجعة تفصيلية للقوة المالية والخبرات اادارية والفنيية وااداء التياريخي حيثميا ينطبيق 

لشركة ولجنة اعادة التأمين قبل الموافقة على تبيادل المحددة سلفا  من قبل مجلس ادارة امطابقة ذلك م  قائمة  المتطلبات ذلك و

 عمليات  اعادة التأمين.
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 ةمخاطر العمل 3 ـ 26

اذا ميا في تذبذب قيمة أداة مالية بسبب التقلبيات فيي أسيعار تحوييل العميالت األجنبيية. تقيوم اادارة بتقيييم  ةتتمثل مخاطر العمل

الشيركة بيالتحوط كان هناك مخاطر متدنية لوقوع خسائر جوهرية نتيجة تقلبات في اسيعار الصير  ااجنبيي وبالتيالي ا تقيوم 

 ضد مخاطر الصر  ااجنبي.
 

 مخاطر اسعار العمولة  4 ـ 26

عليى الشييركة فييي  المخيياطر الناجميية عيين مخيياطر التمثييل ت. ومتغيييرةودائيي  واسييهم مرتبطية بعموليية ثابتيية  تسيتثمر الشييركة فييي

ن مخياطر اسيعار العميوات بمراقبية . تقيوم الشيركة بالحيد مي والتيدفقات النقديية والقيمية العادلية التغيرات في اسعار العميوات

  المسجل بها النقد وما في حكمه وااستثمارات. في اسعار العموات  التغيرات
 

كميا ة متغييرالماليية ذات ااسيعار ال ألرصدة الموجيودات سائدةة اساس في اسعار العموات النقط 100افتراضيا في  إن تغيرا  

: 2016ملييون لاير سيعودي ) 2.2بمبليغ  سينويا   تيؤثر عليى دخيل العمولية  مين شيأنها انم للمسياهمين 2017ديسمبر  31 في

 .مليون لاير سعودي( 0,8: 2016مليون لاير سعودي ) 0,8بمبلغ  القيمة العادلة وتغيرات تقريبا   مليون لاير سعودي( 1,6

 :  م2017 ديسمبر 31حقاقاتها كما في  ة استثمارات الشركة واستسائدفيما يلي اسعار العموات ال
       

    مرتبطة بعمولة 

  
 اقل من سنة

مصصصصن سصصصصصنة الصصصصصى 
 سنوات5

سصصصصصصعر العمولصصصصصصة 
 سائدال

غيصصصصصصصر مرتبطصصصصصصصة 

 بعمولة

 

 المجموع
      عمليات التأمين

      
 225,907 34,032 %1 - 191875 النقد وما في حكمه

 225,907 34,032  - 191,875 م2017ديسمبر  31

      
      عمليات المساهمين
 43,652 13,652 %1 - 30,000 النقد وما في حكمه
 20,000 20,000  - - وديعة نظامية 
 105,154 25,680 %2 13,988 65,486 استثمارات

 168,806 59,332  13,988 95,486 م2017ديسمبر  31

      
      عمليات التأمين

 144,120 33,495 %1 ــ    110,625 النقد وما في حكمه

 144,120 33,495  ــ     110,625 م2016سمبر دي 31

      
      عمليات المساهمين
 51,537 1,537 %1 ــ   50,000 النقد وما في حكمه
 20,000 20,000  ــ   ــ  وديعة نظامية 
 112,597 28,908 %2 19,074 64,615 استثمارات

 184,134 50,445  19,074 114,615 م2016ديسمبر  31
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 مخاطر االئتمان 5 ـ 26

طير  اآلخير فيي تكبيد خسيارة ماليية. أحد أطرا  أداة مالية في الوفاء بالتزاماتيه والتسيبب للتتمثل مخاطر اائتمان في إخفاق 

بالنسبة إلى جمي  فئات الموجودات الماليية التيي بحييازة الشيركة، يتمثيل التعيرض لمخياطر اائتميان األشيد خطيورة فيي القيمية 

 الدفترية كما تم اإلفصاح عنها في قائمة المركز المالي.
 

 التعرض لمخاطر اائتمان:لتقليل ي وضعتها الشركة السياسات وااجراءات الت فيما يلي
 

 وتنص سياسة اطرا  ثالثة ذات مالءة معتر  بهامين واعادة التأمين فقط  م  تقوم الشركة ب برام عقود التا .

ئتمانية . اضافة الى م للتحقق والدراسة من الناحية ااهالشركة على ان يخض  جمي  العمالء الذين تود التعامل مع

ذلك تتم مراقبة المبالغ المستحقة من عقود التأمين واعادة التامين بصورة مستمرة لتقليل  تعرض الشركة لمخاطر 

 الديون المعدومة.
 

 ذلك عن طريق وض  حدود ائتمان وسطاء والوكالء والتسعى الشركة الى الحد من مخاطر اائتمان فيما يتعلق ب

 .ي ومراقبة الذمم المدينة القائمةلى اساس فردوالوسطاء ع لوكالءل
 

  تتقيد الشركة فيما يتعلق بمخاطر اائتمان الناشئة عن موجودات مالية اخرى بالبنوك التجارية واطرا  مقابلة لديها

 مراكز مالية قوية وتصنيفات ائتمانية .
 

 ات  قائمة المركز المالي:يبين الجدول التالي الحد ااقصى لمخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها مكون
 

 م2016 م2017 

   الموجودات المالية لعمليات التأمين

 144,120 225,907 نقد وما في حكمه

 95,841 112,518 اقساط تامين مدينة

 103,658 121,006 حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة 

 15,026 2,892 مبالغ مستحقة من معيدي التامين

 3,682 - عمليات المساهمين مبالغ مستحقة من

 462,323 362,327 
   

 م2016 م2017 

   الموجودات المالية لعمليات المساهمين

 51,537 43,652 نقد وما في حكمه

 83,689 79,394 وصناديق استثمارية بعد استبعاد إستثمارات حقوق الملكية استثمارات

 20,000 20,000 وديعة نظامية

 259 487 وديعة نظاميةعمولة مستحقة على 

 - 45,490 مستحق من عمليات التأمين

 189,023 155,485 

 
 

 ــ44ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 (ذلك خال الرياات السعودية ما لم يذكر )جمي  المبالغ بتا  

 

 )تتمة( دارة المخاطرـ ا26

 

 )تتمة( مخاطر االئتمان  5ـ 26

 

فضيل تقيدير ل تصيني  ااصيول طبقيا  أليوفر الجدول التالي معلومات بخصوص تعرض الشيركة لمخياطر اائتميان  مين خيال

. ويعتبر التصني  ااستثماري اعليى تصيني  ممكين . ييتم تصيني  الموجيودات التيي تقي  خيارج نطياق التصيني  لدى الشركة

 او تجاوز فترة استحقاقها ولكن لم ينخفض في القيمة. يمرضاستثماري كتصني  يير استثماري ا

 

 الموجودات المالية لعمليات التامين

 

  تصنيف غير استثماري       

  

تصنيف 

 استثماري

 

 

 مرضي

تجاوز فترة 

 استحقاقه ولكن لم

 ينخفض في القيمة

 

 

 المجموع

     أمينموجودات المالية لعمليات التال

 225,907 - - 225,907 نقد وما في حكمه 

 112,518 64,869 47,649 - اقساط تامين  مدينة

 121,006 - 121,006 - حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة 

     

 2,892 - 2,892 - مبالغ مستحقة من معيدي التامين

 462,323 64,869 171,547 225,907 م2017ديسمبر  31

     

 144,120 - - 144,120 نقد وما في حكمه 

 95,841 42,160 53,681 - اقساط تامين  مدينة

 103,658 - 103,658 - حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة 

 15,026 - 15,026 - مبالغ مستحقة من معيدي التامين

 3,682 - - 3,682 مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

 362,327 42,160 172,365 147,802 م2016ديسمبر  31

 

 

 

 

 

 

 

 ــ45ــ

 



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 (ذلك خال  الرياات السعودية ما لم يذكر)جمي  المبالغ بتا  

 

 )تتمة( ـ ادارة المخاطر26

 

 )تتمة( تمانمخاطر االئ  5 ـ 26

 

  تصنيف غير استثماري  

  

 

 تصنيف استثماري 

 

 

 مرضي

تجاوز فترة 

 استحقاقه ولكن لم

 ينخفض في القيمة 

 

 

 المجموع

      

     الموجودات  المالية لعمليات المساهمين

 43,652 - - 43,652 نقد وما في حكمه 

بعد استبعاد إستثمارات حقوق  استثمارات

 استثماريةوصناديق  الملكية

 

79,394 

 

- 

 

- 

 

79,394 

 20,000 - - 20,000 وديعة نظامية

 487 - - 487 عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 45,490 - - 45,490 من عمليات التأمين ةمستحقمبالغ 

 189,023 - - 189,023 م2017ديسمبر  31

 

  تصني  يير استثماري  

  

 

 تصني  استثماري 

 

 

 مرضي

تجاوز فترة 

 استحقاقه ولكن لم

 ينخفض في القيمة 

 

 

 المجموع

      

     الموجودات  المالية لعمليات المساهمين

 51,537 - - 51,537 نقد وما في حكمه 

بعد استبعاد إستثمارات حقوق  استثمارات

  الملكية

 

83,689 

 

- 

 

- 

 

83,689 

 20,000 - - 20,000 وديعة نظامية

 259 - - 259 اميةعمولة مستحقة على وديعة نظ

 155,485 - - 155,485 م2016ديسمبر  31

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ46ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 (ذلك خال الرياات السعودية ما لم يذكر )جمي  المبالغ بتا  

 

 )تتمة( ـ ادارة المخاطر26
 

 مخاطر السيولة 26-6

المالية. تتم  مطلوباتهدات المتعلقة بالمخاطر السيولة  هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في توفير األموال للوفاء بالتع

التزامات حال للوفاء بأي توفر اموال كافية يومي وتقوم اادارة بالتأكد من  مراقبة احتياجات الشركة من السيولة على اساس

ونظرا  ألن الشركة ليس لديها أي لتزامات التعاقدية يير المخصومة. فيما يلي جدول ملخص تواريخ استحقاقات اا ها.نشوئ

 مطلوبات تدف  عليها عمولة فان المبالغ في الجدول تتطابق م  المبالغ في قائمة المركز المالي :

 

 المجموع ا  شهر 21أكثر من  ا  شهر 12اقل من  المطلوبات المالية لعمليات التامين
 

 45,490 - 45,490 الى عمليات المساهمين ةمستحقمبالغ 

 209,193 - 209,193 مطالبات قائمة 

مبالغ مستحقة لمعيدي التامين ووكالء ووسطاء 

 ومدراء الطر  الثالج

 

45,377 

 

- 

 

45,377 

 12,910 - 12,910 مبالغ مستحقة لحملة وثائق التامين

 38,354 - 38,354 خرىأومطلوبات  الدف  مصروفات مستحقة

 351,324 - 351,324 

   المطلوبات المالية للمساهمين 
 

 1,028 - 1,028 أخرىومطلوبات الدف  مصروفات مستحقة 

 487 487 - عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 1,515 487 1,028 م2017ديسمبر  31

 

 المجموع ا  شهر 12أكثر من  ا  شهر 12اقل من  المطلوبات المالية لعمليات التامين
 

 180,712 - 180,712 مطالبات قائمة 

مين ووكالء ووسطاء أمبالغ مستحقة لمعيدي الت

 ومدراء الطر  الثالج

 

31,380 

 

- 

 

31,380 

 18,830 - 18,830 مبالغ مستحقة لحملة وثائق التامين

 31,165 - 31,165 خرىأومطلوبات  الدف  مصروفات مستحقة

 262,087 - 262,087 

   المطلوبات المالية للمساهمين 
 

 881 - 881 خرىأومطلوبات  الدف  مصروفات مستحقة

 3,682 - 3,682 مبالغ مستحقة لعلميات التامين

 259 259 - عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 4,822 259 4,563 م2016ديسمبر  31

 

نقدييية مين العمليييات لسييداد  تها علييى تييوفير تيدفقاتبقيدر وذلييك  بالسييولة المخيياطر المتعلقييةعليى الحييد مين  إدارة الشييركةتعميل 

 ة. كافيظ إدارة الشركة ب صول نقدية التزاماتها في تاريخ اإلستحقاق، باإلضافة الى ذلك تحتف

 

 ــ47ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017سمبر دي 31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 (ذلك خال الرياات السعودية ما لم يذكر )جمي  المبالغ بتا  

 

 )تتمة( ـ ادارة المخاطر26

 

 السوق اسعار مخاطر 7ـ  26

داة ماليية نتيجية لتقلبيات أسيعار أل القيمية العادلية لتيدفقات نقديية مسيتقبلية مخاطر اسعار السوق  هيي المخياطر المتعلقية بتقلبيات

التغيييرات ناتجية عين عواميل  سيواء كانيت تليك (ةت او مخياطر العمليلك الناشئة عن مخياطر اسيعار العميوا)ما عدا تل السوق

محددة لألدوات المالية الفردية او الجهة المصدرة لها أو باي عوامل  مؤثرة على جمي  اادوات الماليية المماثلية المتداولية فيي 

 السوق .

 

ملييييون لاير  26البالغييية  حقيييوق الملكييييةالمتعلقييية ب ظتهيييا ااسيييتثماريةالشيييركة معرضييية لمخييياطر اسيييعار السيييوق فيييي محف

تعمييل الشييركة علييى الحييد ميين مخيياطر السييوق عيين طريييق مراقبيية محفظتهييا  مليييون لاير سييعودي( 26,99 م:2016سييعودي)

 المال. المتنوعة ويقوم المدير المهني للصندوق بالمراقبة المستمرة  للتطورات في اسواق الخزينة العالمية واسواق

 

ي الدخل بفعل التغيرات المفترضة في اسعار السيوق لالسيتثمارات المتداولية المحيتفظ بهيا للمتياجرة في حساسيةفيما يلي تحليل ل

 :المساهمين الشاملة لياتقائمة عم

 

 األثر على صافي الدخل/الخسارة التغير في سعر السوق  

 1,300 %5± م2017

 1,349 %5± م2016

 

 ادارة راس المالمخاطر   8 ـ 26

 

 تدير الشركة راس مالهيا بطريقية تضيمن قيدرتها عليى ااسيتمرار فيي اعمالهيا وفقيا  لمتطلبيات مؤسسية النقيد العربيي السيعودي

من خيالل ااسيتخدام اامثيل  لمساهمينلالتي تمارس الشركة نشاطها من خاللها في حين تحقق  اقصى عائد  ممكن الرأسمالية 

 س المال المدفوع واارباح المبقاة.أرعائد لال الملكيةحقوق  من لشركةامال سأملكية. يتكون هيكل رالحقوق لرصيد الديون و

 

مين الالئحية التنفيذيية مبينية  4جيدول  66لميادة ل وفقيا  مؤسسة النقيد العربيي السيعودي  تمالها وفقا  لتوجيهاسأتحتفظ الشركة بر

مين الطيرق ااعليى هيام  ميالءة يعيادل عليى  الشركة تحافظبقا  للمادة . وطالمالءة  المطلوب المحافظة عليه بالتفصيل هام 

 :ديلالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعو وفقا  الثالثة التالية 

 

 100 . .مليون لاير سعودي كحد ادنى لمتطلبات راس المال  

 هام  مالءة ألقساط التأمين. 

 .هام  مالءة للمطالبات 

 

لسيينوات الثالثيية ااولييى ميين تيياريخ  ل المييالءةهييام   ة إحتسييابلييى مييا سييبق ان تسييتخدم  طريقييناء عوتيينص المييادة كييذلك كاسييتث

 تسجيل الشركة . 

 

 

 

 

 

 

 ــ48 ــ



 

 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك( خال عودية ما لم يذكر الرياات الس)جمي  المبالغ بتا  
 

 إطار عمل المتطلبات النظامية 9ـ   26

 والمراقبة ضي هذه األنظمة بالموافقةتة العربية السعودية. وا تقكلتخض  عمليات الشركة أيضا  للمتطلبات النظامية في المم

عن السداد واإلعسار من  عثرلتية رأس المال لتقليل مخاطر اعلى األنشطة ورصدها فحسب بل تفرض بعض القيود مثل كفا

 نشوئها. عندوفاء بالمطلوبات يير المتوقعة جانب شركات التأمين من أجل ال

 

 وشدة المطالبات  تكرار 10ـ   26

الجوية، والكوارج وااضطرابات البيئة وااقتصادية ووشدة المطالبات بعدة عوامل مثل العن  السياسي  تكرار يمكن أن تتاثر

الشركة ليس لديها أي عقد تأمين واحد أو عدد قليل من العقود ذات الصلة  .اضطرابات مدنيةو يز المخاطرالطبيعية، وترك

، ومخاطر عالية الشدة مثل الزازل أو عقود التأمين التي تغطي مخاطر الحوادج المنفردة التي المنخفض التكرارالتي تغطي 

 تأمين متعددة.تعرض الشركة لمخاطر  قد

 

 القائمة. ويبين الجدول أدناه تركيز المطالبات التركيز على مخاطر التامين بشكل اساسي على فئة ااعمال تراقب الشركة

 وأقساط التأمين يير المكتسبة )بالنسبة المئوية( من قبل فئة األعمال في تاريخ المركز المالي.

 

 سصصصصصصصاطقأاجمصصصصصصصالي  م2017

غيصصصصصصصصصر  التصصصصصصصصصأمين

 مكتسبة ال

 قسصصصصصصصصصاطأصصصصصصصصصصافي 

غيصصصصصصصصصصر  التصصصصصصصصصصأمين

 تسبة مكال

اجمصصصصالي المطالبصصصصات 

 القائمة 

صصصصصصصصافي المطالبصصصصصصصات 

 القائمة 

 %3 %6 %2 %4 البحري

 %2 %20 %3 %13 الممتلكات

 %86 %41 %88 %47 اتمركبال

 %2 %16 %3 %10 الهندسي

 %4 %12 %2 %7 الحوادج واالتزامات

 %0 %0 %0 %11 الضمان الممتد

 %3 %5 %2 %8 التأمين  على الحياة

 %100 %100 %100 %100 المجموع 

 

 قسييييييياطأاجميييييييالي  م2016

يييييييييييير  التييييييييييأمين

 مكتسبةال

 قسييييييييياطأصيييييييييافي 

يييييييييييير التييييييييييأمين 

 مكتسبةال

اجمييالي المطالبييات 

 القائمة

صييييييافي المطالبييييييات 

 القائمة

 %3 %5 %1 %3 البحري

 %3 %19 %2 %10 الممتلكات

 %86 %42 %87 %44 اتمركبال

 %2 %12 %3 %11 الهندسي

 %3 %12 %2 %5 الحوادج واالتزامات

 %0 %0 %0 %20 الضمان الممتد

 %3 %10 %5 %7 التأمين  على الحياة

 %100 %100 %100 %100 المجموع 

     

 

 

 ــ49ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك( خال ت السعودية ما لم يذكر الرياا)جمي  المبالغ بتا  

 

 شركةوتعديالتها التي تبنتها ال الجديدة وتفاسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدوليةللتقارير المالية ـ المعايير الدولية  27

 

 :اصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية والتيالمعايير القائمة  بتطبيق تعديالت ومراجعةقامت الشركة 

 
 الوصف عيار الم

قائمة التدفقات النقدية : مبادرة  7رقم لمحاسبة ل الدولي معيارالتعديالت على  7لمحاسبة رقم ل الدوليمعيار ال

  اإلفصاح.

المتعلق ب ثبات موجودات  12رقم لمحاسبة ل الدولي معيارالتعديالت على  12رقم لمحاسبة ل لدوليامعيار ال

 حققة  الضريبة المؤجلة للخسائر الغير م

-م 2014لتقارير المالية الدولية للمعايير لدورة ا 2016التحسينات السنوية  12رقم لتقارير المالية ل الدولي معيارال

 م2016

 

على هذه  جوهريلم يكن له اي تأثير  بواسطة الشركةلة والتفاسير المطبقة  المعايير الجديدة والمعدلة ذات الص تطبيقإن 

  . القوائم المالية
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة الصادرة التي لم يسري مفعولها بعد
 

أدنياه خاصية بالمعيايير والتفسييرات   فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تصبح نافذة المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية

 تزم الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.الصادرة التي تتوق  الشركة بشكل معقول تطبيقها في المستقبل. تع

 

 الوصف المعيار/ التفسير

تاريخ سريان المعايير من 

الفترات التي تبدأ في أو 

 بعد التواريخ التالية: 

 م2018يناير  1 )اايضاح ادناه( اادوات المالية (9)رقم  لتقارير الماليةالدولي ل معيارال

 م2018يناير  1 اايرادات من عقود م  العمالء  (15) رقم تقارير الماليةلالدولي ل معيارال

 (2)رقم  لتقارير الماليةل الدولي معيارالتعديالت على  (2)رقم لتقارير المالية ل الدولي معيارال

 تصني  وقياس عمليات السداد على أساس األسهم

 م2018يناير  1

 (40)رقم الدولي للمحاسبة  معيارالت على تعديال (40)رقم لمحاسبة ل الدولي معيارال

 .تحويل العقارات اإلستثمارية

 م2018يناير  1

 م2018يناير  1 معامالت العمالت األجنبية والدفعات المقدمة (22)تفسير لجنة التفاسير رقم 

و  (1)رقم  لتقارير الماليةل الدولي معيارال

 (28)رقم لمحاسبة ل الدولي معيارال

الدولية  معاييرم لدورة ال2016سنوية التحسينات ال

 م 2016 -م2014 للتقارير المالية

 م2018يناير  1

 م2019يناير  1 عقود اايجار (16)رقم  لتقارير الماليةالدولي ل معيارال

 م2019يناير  1 في المعالجات الخاصة بضريبة الدخل عدم التيقن (23)تفسير لجنة التفاسير رقم 

 م2021يناير  1 )اايضاح ادناه( تأمينعقود ال (17)الية الدولي رقم معيار التقارير الم

 

 

 

 ــ50ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 ذلك( خال )جمي  المبالغ بتا  الرياات السعودية ما لم يذكر 

 

شركة وتعديالتها التي تبنتها ال الجديدة وتفاسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدوليةللتقارير المالية الدولية  ـ المعايير 27

 )تتمة(

 

 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة الصادرة التي لم يسري مفعولها بعد

 

بالنسبة  (9رقم )الدولي للتقارير المالية  معيارالتطبيق  من ا  قتمؤ ء  ( إعفا17)رقم لتقارير المالية ل الدولي معياراليقدم 

تعمل الشركة حاليا  على تقييم مضامين وتاريخ التطبيق وتتوق  أن  تأمينبالبشكل رئيسي التي تتعلق أنشطتها  للمنشتت

إرجاء تطبيق المعيار ت المعيار وقرر قوقد حددت الشركة اآلثار المترتبة على تطبي .تكون مؤهلة لهذا ااعفاء المؤقت

 .م2021يناير  1يتجاوز لن  بحيجحتى تاريخ احق،  (9)الدولي للتقارير المالية رقم 
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