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  مراجعة القوائم المالية حول المستقلين الحسابات مراجعيتقرير 
   شركة الوطنية للتأمينال ن فيمساهميالإلى 

  (شركة مساهمة سعودية)
   

  الرأي 
  

الي  –لقد راجعنا القوائم المالية للشركة الوطنية للتأمين  ز الم ة المرك ن قائم ون م ي تتك شركة مساهمة سعودية ("الشركة") والت
امل قائمة و، الدخلقائمة و، م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  كما دخل الش ة ، وال اهمين، قائم وق المس ي حق رات ف ة والتغي دفقات قائم الت

  .٣٠لى إ ١من  األخرى التفسيرية واإليضاحات الهامة لسياسات المحاسبيةا وملخصك التاريخ، للسنة المنتهية في ذلالنقدية 
  

ديسمبر  ٣١ن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في في رأينا، إ
ً سنة المنتهية في ذلوأداءها المالي وتدفقاتها النقدية لل م٢٠١٨ من  كما هي معدلةالمالية الدولية للتقارير  للمعايير ك التاريخ وفقا

 .الدخل محاسبة عن الزكاة وضريبةللقد العربي السعودي مؤسسة النقبل 
  

  الرأي أساس 
  

ً لقد قمنا بمراجعتنا  ك ال . تم بيان مسئوليتنا بموجبفي المملكة العربية السعوديةلمراجعة المعتمدة الدولية لمعايير لل وفقا ايير تل مع
ي تقري ةالخاص بشكل أكبر ضمن الفقرة ة ف وائم المالي ة الق ابات حول مراجع ي الحس تقلون عن بمسؤوليات مراجع ا مس ا. إنن رن

 ً بين المهن الشركة وفقا ة للمحاس ايير األخالقي ة المع دة ينيلالئح ة السعودية المعتم ة العربي ي المملك وائم  ف ا للق ة بمراجعتن المتعلق
ة ة، واالمالي ً  األخرى ستوفينا مسؤوليتنا األخالقي ا ك المت وفق اتلتل ي حصلنا علطلب ة الت ة المراجع أن أدل د ب ا نعتق ة . إنن ا كافي يه

  رأينا. لتوفير أساس ل ومالئمة
  

  محاور المراجعة الرئيسية
  
م  لسنةلاألكثر أهمية في مراجعتنا للقوائم المالية  ،برأينا المهني حاور المراجعة الرئيسية هي األمور،م اور ت ذه المح الحالية. وه

ذا الخصوص، وال ا به وين رأين ياق تك ي س ل، وف ة كك وائم المالي ا للق ياق مراجعتن ا ضمن س تقالً نق بحثه اً مس ذه  دم رأي حول ه
ل محواألمور.  ا ك ا مراجعتن ي عالجت به ة الت ك بخصوص كل محور أدناه، يوجد وصف للكيفي ذه المحاور ضمن ذل ن ه ر م
   السياق:

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  

  حول مراجعة القوائم المالية المستقلين مراجعي الحساباتتقرير 
   المساهمين في الشركة الوطنية للتأمينإلى 

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  محاور المراجعة الرئيسية (تتمة) 
  

  ور المراجعة الرئيسيكيف عالجت مراجعتنا مح  محور المراجعة الرئيسي
  مخصص المطالبات القائمة 

  
اتمخصص الشركة ل يمثل املي  لمطالب ل ح ن قب ا م غ عنه الُمبلّ

أمين  ائق الت اطي ووث ات إحتي ا المطالب غ عنه ر الُمبلّ دة غي المتكب
ه م بيان ا ت اح  ( كم ي إيض بة ) ٧ف الي  %٣٣٬٢٩نس ن إجم م

   .وحقوق المساهمين المطلوبات
     

أمين  مطالباتمخصص ال ائق الت ل حاملي وث ن قب الُمبلّغ عنها م
ات  المسجل من ة للمطالب ة اإلجمالي ن القيم قبل الشركة يتكون م

ين أو  ائر داخلي ي خس ب مقيم ن جان درة م ة المق ة القائم الفردي
ى  ديرات عل ذه التق يم ه اد تقي ة. يع ديم المطالب د تق ارجيين عن خ
ديلها  تم تع ات وي ة المطالب دورة معالج ة ل مدار المراحل المختلف

مرتبطة بكل مطالبة. بناًء على التغيرات في الظروف الخاصة ال
    

ن  يمثل إحتياطي المطالبات المتكبدة غير الُمبلّغ عنها المسجل م
الل  ة خ ه مطالب ت عن دث نتج در لح زام المق ركة االلت ل الش قب

نة ة الس ى نهاي ه  حت ركة ب الغ الش تم إب م ي ن ل نة ولك تم  .الس ي
ي  ا ف غ عنه ر الُمبلّ دة غي ات المتكب اطي المطالب اب إحتي إحتس

اريخ ال ا ت وم به ي يق ابات الت ى اإلحتس تناداً ال الي إس ر الم تقري
ل اإلدارة اة  الخبير األكتواري الخارجي المعين من قب ع مراع م

ة  ات التجريبي ات والبيان ة للمطالب رات التاريخي المؤش
ف إواإلفتراضات  الحال ر طفي ا تغي ر ية التي قد يؤدي فيه ى أث ل

 جوهري على المبالغ المقدرة. 
     

ى راً ال ات  نظ وين المخصص ة تك ي عملي لة ف كوك المتأص الش
عات نازملوا  ،ي عمليات التبليغ عن الخسائر للشركةف ريأخلتاو

ال اإليس ي ف التي تنشا ةاق األعم اال ىل، إعتيادي ب احتم  تجان
دفوع النهائي فإن المبلغ   متوقعةر يحدوث تطورات سلبية غ الم

اريخ يتفاوت جوهرياً عن المبلغ المقدرقد  ر في ت الي.  التقري الم
ل  ن قب ا  م غ عنه ات المبل ص المطالب ر مخص ا نعتب ذلك فإنن ل
غ  ر الُمبلّ دة غي ات المتكب حاملي وثائق التأمين وإحتياطي المطالب

  عنها محوراً رئيسياً للمراجعة.  
ى  وع إل ى الرج اح يرج وص ا (ج) ٣اإليض ة بخص لسياس

صوص بخ )١(د) ( ٢ وااليضاحالشركة تطبقها المحاسبية التي 
ة ا ة ألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهام ي المتبع ف

ى  ا يرج ات. كم ق للمطالب اس الالح ي والقي راف األول االعت
ى  وع إل اح الرج وص  ٩االيض ص البخص ي ملخ ة ف حرك

ة و  ات القائم غ المطالب ر المبل دة غي ات المتكب اطي المطالب إحتي
   .عنها

    
ك أيلتقييم الوضع والنتيجة المحتملة ل ي ذل ديل  هذا األمر بما ف تع

  محتمل، قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية: 
   

  : وثائق التأمين املىعنها من قبل ح الُمبلّغلمطالبات فيما يتعلق با
   
  ن غ ع ات التبلي ة بعملي ة المتعلق وابط الرقابي ص الض فح

ات  ف قطاع ي مختل ات ف اد المطالب ة واعتم ات ومراجع المطالب
 ذلك عملية تسوية المطالبات.  األعمال، بما في

 ص ا يم مخص ل حتقي ن قب ا م غ عنه ات المبل ائق لمطالب املي وث
ن خالل ،العينة على أساس ،المسجلة من قبل اإلدارةالتأمين   م

ائر،  مراجعة تقارير تسوية الخسائر المعدة من قبل مقيمي الخس
ات  ات، واإلفتراض ة باإلحتياطي ة المتعلق ات الداخلي والسياس

 المستخدمة من قبل اإلدارة.  األخرى 
  ص ي مخص ة ف ول الحرك ة ح ة جوهري ة تحليلي ام بمراجع القي

الل  أمين خ ائق الت املي وث ل ح ن قب ا م غ عنه ات الُمبلّ المطالب
 السنة. 

   ص ة بمخص احات المتعلق ال اإلفص ة وإكتم دى كفاي ص م فح
 المطالبات الُمبلّغ عنها من قبل حاملي وثائق.

   
اطي تضمنت إجراءات المراجع ق بإحتي ا يتعل ا فيم ا به ي قمن ة الت

  المطالبات المتكبدة غير الُمبلّغ عنها ما يلي:   
      
  يم تقاللية ومتقي وعية وإس رة وض ر خب واري الخبي ين إالكت المع

 . اإلدارةمن قبل 
  ن ق م ات الالتحق واري البيان ب الخبيراإلكت ن جان تخدمة م مس

د ن م ال الخارجي مع األدلة اإلكتوارية والتحقق م ة وإكتم ى دق
 البيانات التي إستندت اليها التقديرات.

  ن ق م ا للتحق ق عملن من فري داخلي ض الخبير ال تعانة ب اإلس
ل  ن قب تخدمة م ات المس ة واإلفتراض يم المنهجي اب وتقي إحتس
الخبير اإلكتواري، وذلك بمقارنتها بالممارسات المقبولة عموماً 

 في القطاع.
 احا ال اإلفص ة وإكتم دى كفاي ص م اطي فح ة بإحتي ت المتعلق

 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها. 
  

  
 

  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  حول مراجعة القوائم المالية المستقلين الحسابات مراجعيتقرير 
   المساهمين في الشركة الوطنية للتأمينإلى 

    (تتمة) (شركة مساهمة سعودية)
  م٠١٨٢لسنة أخرى واردة في التقرير السنوي للشركة معلومات 

  
نة الواردة في ا كون المعلومات األخرى من المعلوماتتت .ة عن المعلومات األخرىمسؤولدارة إن اإل لتقرير السنوي للشركة لس

ة م ٢٠١٨ وائم المالي الف الق رخ راجعين وتقري ع أن يوي. الم ون توق نويك ر الس اريخ  التقري د ت ا بع اً لن ر متاح ي تقري مراجع
    .الحسابات

  
  . التأكيد بهذا الخصوصشكال شكل من أ أي كما أننا ال ولن نبديخرى، المعلومات األول القوائم المالية يغطي رأينا ح ال
  

إن مسؤوليتنا القوائم المالية فيما يتعلق بمراجعة دد، ف ات اإلخرى المح راءة المعلوم ي ق ة ة أعالهتنحصر ف ون متاح دما تك ، عن
ة  ال ات األخرىعتبار إن كانت المعلومللقيام بذلك نأخذ في االو ي حصلنا تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالي ة الت أو المعرف

  عليها من المراجعة او أنها تبدو خاطئة بشكل جوهري. 
  

   .هذا األمرب المسئولين عن الحوكمة إبالغفإنه يتعين علينا  قراءتنا للمعلومات األخرى، وإذا إستنتجنا وجود خطأ جوهري أثناء
  

  القوائم المالية حول  الحوكمةرة والمسئولين عن مسؤوليات اإلدا
  

ها  ةولاإلدارة مسؤإن  ة وعرض وائم المالي داد الق اً للمعن إع ادل طبق ا هي بشكل ع ة كم ارير المالي ة للتق نعاييرالدولي ة م  معدل
عودي  ي الس د العرب ة النق ريبةلمؤسس اة وض ن الزك بة ع دخل و لمحاس اً لال ام طبق ركاتنظ ام مر الش ة شونظ أمين اقب ركات الت

داخلي ةولومسؤوالنظام األساسي للشركة، التعاوني في المملكة العربية السعودية  ة ال ام الرقاب ن نظ داد  ايضاً ع الضروري إلع
 قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية الناتجة عن إحتيال أو خطأ.

  
درة الشر ةة مسؤولن اإلدارلية، فإعند إعداد القوائم الما ى االعن تقييم ق ى أساسستمرار كة عل ل عل دأ  بالعم و  اإلستمراريةمب

 ية واستخدام أساس اإلستمرارية المحاسبي إال اذا كان لدىستمرارعن األمور المرتبطة باال –قتضى الحال ما يحسب –اإلفصاح 
   لك.و ليس لدى اإلدارة بديل حقيقي إال القيام بذتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أاإلدارة النية في 

  
  التقارير المالية للشركة. الرقابة على  عمليةلون عن مسئوهم  لون عن الحوكمةالمسئو

  
 مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية

  
ةخطخالية من األ القوائم المالية ككلة بأن معقول تكمن أهدافنا في الحصول على قناعة ن اال اء الجوهري ة ع أ ناتج لغش أو الخط

ةوإ ا. القناع ا الالمعقول صدار تقرير مراجعة يشتمل على رأين ة المستوى لكنه ة عالي ي قناع ة  ة ه تم تضمن أن المراجع ي ي الت
ً  تنفيذها ة السعوديةلمراجعة الدولية لمعايير لل وفقا ة العربي أ المعتمدة في المملك ادة الخط أنها أن تكشف ع ن ش د  م الجوهري عن

ول وجوده. تعتبر األخطاء التي تنش ة  -أ عن غش أو خطأ جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معق ردة أو مجتمع ؤثر  –منف أن ت
   على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

  
ً  التي تمت راجعةممن الوكجزء  ة االدولية للمراجعة معايير لل وفقا ة العربي ي المملك ا ف م إعتماده ا لسعودية، التي ت ة قمن بممارس

   إجتهاد مهني مع المحافظة على الشك المهني طيلة المراجعة. وقمنا ايضاً بما يلي :
  

  أ، وتصميم وكانت ناتجة عن غش أو  ءً سوا الجوهرية للقوائم الماليةاألخطاء مخاطر تحديد وتقييم ذ إجراءات خط تنفي
ذه المخاطرمراجعة  تجابة له ل مراج، وإس ى دلي افالحصول عل ة ك داء ع م كأساس الب ا.  ومالئ دم خإن مرأين اطر ع

تج عن تواطؤ أو تنشأ عن الخطأ حيث أن  قد أكثر من المخاطر التيغش عن ال خطأ جوهري ناشئكشف  الغش قد ين
  و حذف متعمد أو تضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.تزوير أ

  ع الظروف، نظام الرقابة الداخلية المتعلق بالمراجعة لفهم الحصول على من أجل تصميم إجراءات مراجعة تتناسب م
 ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة. 

  ة واإلفصاحات ذات الصلة ديرات المحاسبية المالئم ة التق تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولي
 التي نفذتها اإلدارة.

 

















 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالفرياالت السعودية ما لم يذكر (جميع المبالغ بآالف ال
  
  االنشطة الرئيسية سيس وأالتـ  ١
  

السجل التجاري بموجب في المملكة العربية السعودية تأسست  ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية تأمينالشركة الوطنية لل
قرار وزارة التجارة و و  م)٢٠١٠مايو  ١٥هـ (الموافق ١٤٣١ ةاآلخر جمادى ١خ الصادر بتاري ٤٠٣٠٢٠٠٩٨١رقم 

الشركة هو  لمقرالعنوان المسجل . )م٢٠١٠ابريل  ٢٦(الموافق  ١٤٣١جمادي األولى  ١٢ /ق بتاريخ١٥٨الصناعة رقم 
  عمارة الجفالي ــ طريق المدينة، جدة، المملكة العربية السعودية.

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

 ٣٣٠) بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم م٢٠٠٩اكتوبر  ١٠ هـ (الموافق١٤٣٠شوال  ٢١/م بتاريخ ٥٣ الكريم
 ٦) بتاريخ تداولفي سوق األسهم السعودية ( ). تم ادراج الشركةم٢٠٠٩اكتوبر  ٥هـ (الموافق  ١٤٣٠شوال  ١٦بتاريخ 
  .م٢٠١٠يونيو 

  
في المملكة العربية  سائدةاألنظمة الو لنظام األساسي للشركةلوفقا به  المرتبطة الخدماتو العام تأمينأعمال الالشركة  زاولت

  السعودية.
  
  س االعداداسأـ  ٢
  أساس العرض والقياس  أ/

من مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة  ةمعدلكما هي للمعايير الدولية للتقارير المالية للشركة وفقاً  القوائم المالية تم إعداد
معايير الدولي لمجلس الصادرة عن الع المعايير الدولية للتقارير المالية جمي تطبيقتطلب ت تيوالعن الزكاة وضريبة الدخل 

من لجنة تفسير المعايير  )٢١(رقم معيار الدخل" وال ائب"ضر - )١٢(باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  المحاسبة
العربي السعودي رقم  وفقاً لتعميم مؤسسة النقد الدخل.  من حيث عالقتها مع الزكاة وضريبة "الرسوم" - الدولية للتقارير المالية
 ةالمحاسببفيما يتعلق وعدد من التعديالت التوضيحية المحددة الالحقة م ٢٠١٧أبريل  ١١بتاريخ الصادر  ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩

 على أساس ربع سنوي وتحميلها على قائمة حقوق الزكاة وضريبة الدخلإحتساب إستحقاق  تم، الدخل لزكاة وضريبةا على
   المساهمين تحت بند األرباح المبقاة.

  
المصنفة بالقيمة ستثمارات إلالتكلفة التاريخية ، باستثناء قياس ا ومبدأستمرارية اإلالمالية على أساس مبدأ  القوائمإعداد  تم

ف متدوال / غير على أساس تصني المركز المالي قائمة عرضيتم ال العادلة.  ةقيمالبوالذي يتم العادلة من خالل قائمة الدخل 
وثائق التأمين اكتتاب  تكاليف نها غير متداولة: االستثمارات،ومع ذلك ، فإن األرصدة التالية تصنف بصفة عامة على أ متدوال،
ات األخرى ذات طبيعة إن جميع الموجودات والمطلوب .بات القائمة واالحتياطات الفنيةالمطال، الممتلكات والمعدات، المؤجلة

  .قصيرة األجل
  

، فإنه (الالئحة التنفيذية) وفقاً لمتطلبات نظام التأمين السعودي. السيولةأساس قائمة المركز المالي على  قامت الشركة بعرض
وان تعرض القوائم المالية وفقاً  "عمليات المساهمين"و "لعمليات التأمين"بدفاتر حسابات مستقلة  اإلحتفاظيتعين على الشركة 

اإليرادات والمصاريف التي تعود بوضوح لكل نشاط في الحسابات الخاصة بذلك الموجودات وتسجيل يتم . )٢٦(إيضاح  لذلك
اإلدارة و أعضاء مجلس إدارة  والموافقة عليها من أساس توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركةد يتحديتم النشاط. 
  الشركة.

  
التدفقات النقدية التدفقات النقدية لعمليات التأمين ووقائمة  دخل الشاملالقائمة و وقائمة الدخلالمركز المالي  عرض قائمةتم 

كبيانات ملحقة لتتوافق مع متطلبات الدليل اإلسترشادي للقوائم المالية الصادر من مؤسسة  )٢٦ (ايضاحعمليات المساهمين ل
تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد . يعتبر من متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي النقد العربي السعودي وال

العربي السعودي الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. 
لمعدة لعمليات التأمين التدفقات النقدية اقائمة الدخل الشامل وقائمة الدخل و قائمةوالمركز المالي  قائمةوبناًء على ذلك ، فإن 

وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر 
  الشاملة للعمليات المعنية.

  ــ١١ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية 
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  
  (تتمة) س االعداداـ أس ٢
  

  (تتمة)أ/ أساس العرض والقياس 
  

مالية توضيحية لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.  قوائمخالل السنة الحالية ، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي 
قد العربي مؤسسة النمن قبل  هي معدلةكما المالية الدولية للتقارير  للمعاييروفقاً  الشركة المالية على مستوى ئمالقواعند إعداد 
عمليات المساهمين. يتم استبعاد ت عمليات التأمين مع ، يتم دمج أرصدة ومعامال الدخل محاسبة عن الزكاة وضريبةللالسعودي 

، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات إن وجدت مالت واألرباح والخسائر غير المحققة ،األرصدة المشتركة بين العمليات والمعا
  المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.

  
  العملة الوظيفية و عملة العرضب/ 

ً  الذي يعتبرو السعودي القوائم المالية باللایرهذه تم عرض ي تم تقريب جميع البيانات المالية وقد  للشركة.الوظيفية  عملةال ايضا
  . لم يذكر خالف ذلكالقرب الف لایر سعودي ما المعروضة 

  
  جـ/ السنة المالية

  ديسمبر. ٣١تتبع الشركة السنة المالية التي تنتهي في 
  

  الهامة ضات المحاسبيةاألحكام و التقديرات و االفتراد/ 
استخدام بعض التقديرات و األحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات و المطلوبات المصرح عنها، يتطلب إعداد القوائم المالية 

المصاريف المصرح  كما في تاريخ القوائم المالية، و مبالغ اإليرادات و الطارئةو اإلفصاح عن الموجودات و المطلوبات 
من أن هذه التقديرات و األحكام مبنية على أفضل معلومات لدى إدارة الشركة  رغمبال. و مالية التقرير السن عنها خالل

  قد تختلف عن تلك التقديرات. الفعليةباألحداث و الظروف الحالية، إال أن النتائج 
  

التوقعات لألحداث  يتم تقييم التقديرات و االحكام بشكل مستمر باالعتماد على الخبرة التاريخية و عوامل أخرى بما فيها
  معقولة بموجب الظروف.  أنها المستقبلية التي يعتقد

  
    تقديرات الجوهرية المستخدمة في إعداد القوائم المالية:لاألحكام وافيما يلي 

  
  تأمينعن المطالبات الناتجة من عقود ال هائيااللتزام المطلق الن )١(
  

عدم ل مصادر ةأهم تقدير محاسبي  للشركة. هناك عدهو  تأمينعقود ال بموجبت عن المطالبا الناتجاللتزام النهائي لتقدير إن ال
 لسنةا نهاية في راتيدتق عمل ميتالمطالبات. لتلك الشركة  دفعهست يالذ في تقدير االلتزام النهائي لزم إعتبارهاد و التي يالتأك

 ريدتق ميت. غير المبلغ عنها دةلمتکبا تالباطللم قعةولمتا لنهائيةا فللتکاليو بلغ عنهالما تالباطللم قعةولمتا لنهائيةا للتکلفة لماليةا
في نهاية كل  .کةرلشا لیإ لمبلغةا يةردلفا تللحاال تلتقييماا نتائج دامباستخ سددة لما رغيالمبلغ عنها و تالباطلما إلتزامات

  تها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من مالءم تقريرسنة 
 قائمةللمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ  غير المبلغ عنها هو تقديرتكبدة لمطالبات المامخصص  يعتبر
اإلدارة في  قبلل ثتتمان األسلوب الفني المتبع من المركز المالي.  قائمةقبل تاريخ عليه  لمؤمنادث االحبشأن ز المالي ، المرك

 عند التنبوءالمطالبات السابقة تتمثل في اتباع نفس طرق سداد  ات غير المبلغ عنهاالمطالبات المبلغ عنها والمطالب تقدير تكلفة
ن مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة واالكتواريالخبراء المطالبات المستقبلية. يستخدم طرق سداد ب

. كما استخدم الخبير االكتواري نهج التجزئة مخصصاتسارة المتوقعة لتحديد هذه الون وطريقة معدل الخبورنهوتير فيرغوس
تستند هذه األساليب إلى عدد من االفتراضات  لقطاع التأمين الطبي.بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة 

  وأنماط تسوية المطالبات.الصريحة أو الضمنية المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة 
  

 ــ١٢ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية 
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  
  س االعداد (تتمة)اسأـ  ٢
  

  بية الهامة(تتمة)األحكام و التقديرات و االفتراضات المحاس
  
  المالية الموجوداتاإلنخفاض في قيمة  )٢(

دون  لةدلعاا تهاقيم في لصوامتأو  رکبي ضنخفاا كناه ونيک مادعن لماليةا وداتجولما اإلنخفاض في قيمة ديتحدتقوم الشركة ب
شهراً أو أكثر طويلة األجل  ١٢ نالتي تتألف م الحكم. تعتبر مدة السنة جلهام أو طويل األال اإلنخفاض. يتطلب تحديد تکلفتها

ً األصلية هام تكلفةمن ال ٪٣٠ويعتبر االنخفاض بنسبة  ً و ا لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم ، تقوم الشركة بتقييم من  فقا
، بين عوامل أخرى ، التقلبات العادية في سعر السهم ، والصحة المالية للشركة المستثمر فيها ، وأداء الصناعة والقطاع 

  .ةوالتغيرات في التقنية ، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلي
  
  في قيمة الذمم المدينة االنخفاض )٣(

قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل في يتم تكوين مخصص انخفاض 
 في نيدلما لخديأن  لحتما، وا نيدللم لهامةا لماليةا تباولصعا رتعتبن. للمديني طبقا للشروط التعاقديةجميع المبالغ المستحقة 

  .قيمتها تنخفضا دق ينةدلما ممذلأن ا علی راتشؤم دادلسا في رلتأخأو ا دادلسا نعز لعج، وا يةلمالا الهيكلة دةعاأو إ سإلفالا
  
  مالية الموجودات لل العادلة القيمة )٤(

المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. السوق  أسعارلمتاحة للبيع على لالستثمارات اتستند القيم العادلة 
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط 

 مخاطر مماثلة.ل وصفات
. متقيي أساليب دامباستخ، جةدرم رسعاا التي التتوفر لهاأو  طنش وقس التي اليوجد لها لماليةا دواتلأل لةدلعاا لقيمةا ديدتح ميت
 دامفيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخ للمالحظةالقابلة المعلومات  في هذه الحاالت ، يتم تقدير القيمة العادلة منو

عند و .لمناسبةا تضاراالفتا ها بناء علىريدتقيتم ، غير متوفرة  ةظللمالح لقابلةا وقلساتكون معلومات عندما النماذج. و
افراد ومراجعتها بشكل سنوي من قبل تقييمها القيم العادلة ، يتم التقييم (على سبيل المثال ، النماذج) لتحديد  أساليبم استخدا

من أن المخرجات  للتحقق تعديلهااذج قبل استخدامها ، ويتم . يتم اعتماد جميع النمالذين قاموا بتعيينهممستقلين عن و مؤهلين 
،  كلذ معتعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة. إلى الحد العملي ، تستخدم النماذج البيانات القابلة للمالحظة فقط ؛ و

قبل  تقديرات من تاطتبارالوا تلتقلبا) واللمقابا طرلخوا لخاصةا نالئتماا طرمخا( نالئتماا طرمخا لمث تمجاال بلطتت
  .دارةإلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــ١٣ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  
  السياسات المحاسبية الهامة  ـ٣
  

عداد إتباعها في إإعداد القوائم المالية مع تلك التي تم  المستخدمة في المحاسبية والتقديرات واإلفتراضات تتوافق السياسات

) كما هو ١٥(لتقرير المالي للدولي ا معيارال تطبيق ما عدا م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للشركة للسنة المنتهية في  السنوية القوائم المالية

  :مفصل ادناه

 
الجديدة والمعدلة والمطبقة من  لتقرير الماليالمعايير الدولية ل تفاسيروتفسيرات لجنة الجديدة ير المالي المعايير الدولية للتقر

 قبل الشركة
 

 :مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات والتنقيحات للمعايير التالية القائمة الصادرة عن الشركة التعديالت ا) طبقت
  

  الوصف  المعيار
) تصنيف وقياس معامالت السداد ٢( لتقرير الماليل الدولي معيارال تعديالت على  )٢(لتقرير المالي ل الدولي معيارال

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

  والثمن المدفوع مقدماً. معامالت العمالت األجنبية  )٢٢تفسير لجنة التفاسير (

  ) ١( تقرير الماليلل الدولي معيارال
  ) ٢٨(معيار المحاسبة الدولي  

 -م٢٠١٤م على المعايير الدولية للتقرير المالي ٢٠١٦دورة التحسينات السنوية 
  م ٢٠١٦

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

 
 الصادرة التالية :الشركة المعايير الجديدة  ب) طبقت

  
 اإليرادات من العقود مع العمالء - )١٥(لتقرير المالي للدولي ا معيارال
  

ً نموذج )١٥( لتقرير الماليللدولي ا معياراليحدد  ويحل  الءالناشئة عن العقود مع العم اإليرادات للمحاسبة عن موحداً شامالً  ا
لتقرير المالي. ل ةلدوليا رييامعالفي العديد من المعايير والتفسيرات ضمن اً وجيه الحالي للعائدات ، والذي يوجد حاليمحل الت

إلى تطبيق  منشآتيرادات من عقود التأمين". ستحتاج الالينطبق على "ا ال )١٥(لتقرير المالي للدولي ا معيارال ومع ذلك ، فإن
التأمين  منشآتعلى عقود غير التأمين (أو مكونات عقود التأمين). لذلك ، سوف تحتاج ) ١٥( لتقرير الماليللدولي ا معيارال

  لتقييم نطاق هذا المعيار بعناية.
  

ً نموذج )١٥( لتقرير الماليللدولي ا معياروضع ال الناشئة عن العقود المبرمة  اإليرادات من خمس خطوات سيطبق على اً جديد ا
مقابل تحويل  اتحقيقهالقيمة المتوقع بمبلغ يعكس اإليرادات يتم إثبات ) ١٥ي (لتقرير المالللدولي ا معيارال. بموجب الءمع العم

 البضائع أو الخدمات إلى العميل.
  

قامت بتقييم واستنتاج أنه ال يوجد أي تأثير جوهري على  ةعلى الرغم من وجود تغييرات في السياسة المحاسبية ، إال أن اإلدار
  .م٢٠١٨يناير  ١في  )١٥(لتقرير المالي للدولي ا معيارال إلى تحولعنها عند الالمبالغ المبلغ 

  
  

  ــ١٤ــ
  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  
  المحاسبية الهامة (تتمة)السياسات   ـ٣

  الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعد المعايير ج) 

تتضمن القائمة أدناه قائمة  .صدار القوائم الماليةإالمفعول حتى تاريخ  ساريةفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تصبح 
تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير عندما  .لمستقبلبالمعايير والتفسيرات الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقول تطبيقها في ا

  .تصبح سارية المفعول

  الوصف  المعيار/ التفسير

تاريخ سريان المعايير 
من الفترات التي تبدأ 
في أو بعد التواريخ 

  التالية: 
  يضاح ادناهانظر اإل   (االيضاح ادناه) االدوات المالية  )٩(لتقرير المالي ل لدوليا معيارال

  م٢٠١٩يناير  ١  عقود االيجار  )١٦(لتقرير المالي ل لدوليا معيارال
  م٢٠١٩يناير  ١  المعالجات الخاصة بضريبة الدخلالتيقن من عدم   )٢٣(تفسير لجنة التفاسير 

  م٢٠٢٢يناير  ١   تأمينعقود ال  )١٧( لتقرير الماليل لدوليا معيارال
  

والذي  "األدوات المالية" )٩( لتقرير الماليل لدوليا معيارلاالدولي  ةمجلس معايير المحاسب أصدر،  م٢٠١٤في يوليو 
األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار متطلبات تصنيف وقياسات ) ٣٩( معيار المحاسبة الدوليسيحل محل 

لخسارة المتكبدة في ا نموذجمحل حل يس ذيوال ةالمتوقعخسارة اإلئتمان  انخفاض إدخال نموذجالمالية ، و موجوداتديدة للج
 :) ٩(لتقرير المالي ل لدوليا معيارال. بموجب الجديدةمحاسبة التحوط  ومتطلبات) ٣٩( الدولي ةمعيار المحاسب

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

 )٣٩( الدولي المعيار بمعظم متطلبات معيار المحاسبة احتفظللموجودات المالية.  التعاقديةة لتدفقات النقديا وخصائص
من  إدراج ذلك الجزءالمحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم  فيما عدابالنسبة للمطلوبات المالية 

 الدخل. قائمةخر بدالً من الدخل الشامل اآل قائمة في المتعلقة بهاتغيرات القيمة العادلة 
 روضلقا لجميع اإلئتمان المتوقعةة خسارل صمخص لتسجي المنشآت نم )٩( لتقرير الماليل لدوليا معيارال بلطيت  • 

والذمم المدينة ،  لخدلا قائمة لخال نم لةدلعاا بالقيمة بها ظالحتفاا ميت ال لتيا رىألخافي أدوات الدين  لماليةا الموجوداتو
 خسارة المخصص إلىيستند هذا . لماليا نلضماا ودعقروض ولقا تمازالتا لیإ باإلضافة، اإليجار التمويليبموجب عقود 

 القادمة ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلثني عشر شهراً  السداد في عدمالمرتبطة باحتمال  ةاالئتمان المتوقع
 توقيت يسبق ذلك المتبع فيإثبات خسائر االئتمان في  ، يتم )٩( لماليلتقرير ال لدوليا معيارللنشأتها. وفقًا  اإلئتمان منذ 

 .)٣٩(معيار المحاسبي الدولي 
 .مبدأ أكثر منهجية تتبعو طرلمخاإدارة ا تسارمما معتتوافق بشكل وثيق  وطلتحا محاسبة تلباطمت    •

 
 عقود التأمين -) ٤( لتقرير الماليل لدوليا معيارال تعديالت على نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي،  م٢٠١٦سبتمبر  في

ار يل نشر المعشركات التأمين قب على )٩(لتقرير المالي ل لدوليا معيارالتطبيق ل المحاسبية وهي متعلقة بمعالجة اآلثار
 التأجيل خيار. و خيار التغطيةالتأجيل  خيارخيارين لشركات التأمين: قدمت التعديالت التأمين.  دلعقو المتوقعالمحاسبي 

ً مؤقت إعفاءً  ،ةمؤهل كانت، إذا  للمنشأة يوفر  عقود معيار تطبيقحتى تاريخ  )٩(لتقرير المالي ل لدوليا معيارالمن تطبيق  ا
قبل  إجمالي الفروق المحاسبية التي يمكن أن تحدث بإستبعاد لمنشأةل خيار التغطية يسمح. ايهما أقرب - م٢٠٢٢التأمين أو 

 من الربح أو الخسارة. أمين الجديدالت معيار عقود تطبيق
  

التي  للمنشآت، يمكن )٤(لتقرير المالي ل لدوليا معيارالالتعديالت على بموجب اإلعفاء المؤقت الذي تم إدخاله  بموجب
النتائج . قامت الشركة بتقييم )٩(لتقرير المالي ل لدوليا معيارال طبيقساسي بـ "التأمين" تأجيل تتتعلق أنشطتها بشكل أ

 ١يتجاوز  البحيث  الحق تاريخإلى  )٩(لتقرير المالي ل لدوليا معيارال طبيقتأجيل ت قررتو تطبيق المعيار  لمترتبة علىا
  .م٢٠٢٢يناير 

  ــ١٥ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالفالسعودية ما لم يذكر  (جميع المبالغ بآالف الرياالت
  
  
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ـ٣

  الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعد (تتمة)المعايير ج) 

تأثير  المالية للشركة يجب أن يأخذ في االعتبار إلى حد كبير القوائمعلى  )٩(لتقرير المالي ل لدوليا معيارالن تأثير تطبيق ا
  .)٩(لتقرير المالي ل لدوليا معيارال تطبيقكامل لتأثير التقييم كما أنه من غير الممكن ال. التأمين القادمار عقود يمع
  

. م٢٠١٩يناير  ١ و بعدى الفترات السنوية التي تبدأ في أعلعقود اإليجار"، ينطبق " )١٦(المعيار الدولي للتقرير المالي 
) والذي يميز بين عقود ١٧ي المزدوج للمستأجرين وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (يستبعد المعيار الجديد نموذج المحاسبة الحال

اإليجار التمويلي في قائمة المركز المالي وعقود اإليجار التشغيلي خارج قائمة المركز المالي. وعوضاً عن ذلك، يقترح 
هذا التطبيق المبكر ل الشركة عدم . قررت) نموذج محاسبة ضمن قائمة المركز المالي١٦المعيار الدولي للتقرير المالي (

  .دالمعيار الجدي
  

، وسوف م٢٠٢٢يناير  ١أ في أو بعد تبد الفترات السنوية التيعقود التأمين"، ينطبق على ) ١٧(المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً  إذا تم المبكر بالتطبيقعقود التأمين". يسمح ") ٤(المعيار الدولي للتقرير المالي  حل محلي يق كل من المعيار الدولي تطب ايضا
. تتوقع "األدوات المالية"  )٩( لتقرير الماليلالمعيار الدولي  "اإليرادات من العقود مع العمالء" و )١٥( لتقرير الماليل

قررت . لمركز المالياالدخل وفي قائمتي ن وإعادة التأمين التأميإلفصاح عن عمليات قياس وإالعلى  هامالشركة وجود تأثير 
  .دهذا المعيار الجديل التطبيق المبكرالشركة عدم 

 
  .الشركة حاليا في مرحلة تقييم تأثير المعايير المذكورة أعاله

  
  :عداد هذه القوائم المالية إفي نورد فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة 

  
  عقود التأمينأ)

 المؤمنبموجبها يقبل  التيتلك العقود بأنها عقود التأمين تعرف . التأمينمخاطر تقوم بتحويل  التي عقود التأمينتصدر الشركة 
ا كان هناك حدث مستقبلي إذ التأمين وثيقةعلى تعويض حامل  الموافقةذلك بو ،التأمين وثيقةخاطر تأمين هامة من حامل م

الكبيرة مخاطر التأمين د يتحدة بتقوم الشركعامة ،  وكقاعدة .التأمين وثيقةعلى حامل  بشكل سلبييؤثر  غير مؤكد محدد
المستحقة إذا لم يحدث  المنافععلى األقل عن  ٪١٠ عن يزيد عليه مؤمنالدث حالعند وقوع  منافعدفع  كإحتمالية وجوب لديها،

  الحدث المؤمن.
  

حرية الب تم تصميم التأمين البحري لتعويض أصحاب العقود عن الضرر والمسؤولية الناشئة عن فقدان أو تلف القطع
. بالنسبة للتأمين البحري تعتبر المخاطر الرئيسية هي شحناتإلى خسارة كلية أو جزئية لل دىيؤوالحوادث في البحر مما 

  .شحناتإلى خسارة كلية أو جزئية لل خسارة أو تلف القطع البحرية والحوادث التي تؤدي
  

مقابل االضرار التي تتعرض لها ممتلكاتهم أو مقابل يهدف التأمين على الممتلكات بصفة رئيسية إلى تعويض عمالء الشركة 
قيمة الممتلكات المفقودة. إن العمالء الذين يقومون بأنشطة تجارية في مبانيهم بإمكانهم أيضا تلقي تعويضات عن خسائر 

و بالنسبة لعقود مكاسبهم التي تنتج عن عدم القدرة على استخدام الممتلكات المؤمنة في أنشطة عملهم (تغطية انقطاع العمل) 
  االعمال وحدوث سرقات. وتوقفحرائق  نشوبالتأمين على الممتلكات فإن المخاطر الرئيسية هي 

  
  
  
  
  
  

  ــ١٦ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالفكر (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذ
  
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ـ٣
  (تتمة) عقود التأمينأ)

اتهم أو لقاء االلتزام تجاه الجهات مركبد عن األضرار التي تتعرض لها على السيارات إلى تعويض حملة العقو تأمينيهدف ال
ريق أو السرقة التي تتعرض لها ن الحاألخرى الناشئ عن الحوادث. يستطيع حملة العقود أيضا الحصول على تعويض ع

الغير. أيضا تقوم الشركة  ضدتأمين هم. تلزم كافة المركبات في المملكة العربية السعودية أن يكون لها بحد أدنى تغطية تاكبرم
و  صيرعااألصف والسيارات هذه تغطي التلفيات الناتجة عن العوا تأمينن وثائق إشامل على السيارات.  تأمينبإصدار وثائق 

  الحوادث الشخصية.الفيضانات والحرائق و السرقة و
  

العمل و  سفريات تأمينو جميع مخاطر األنشطة تأمينو اتاالمان ضمان تأمينو على النقود تأمينالحوادث ال تأمينيشمل 
ل/أصحاب العمل، و تعويض العماوالمنتج  تجاه المعارض. و يوفر االلتزام: االلتزام العام تجاه طرف ثالث و االلتزام تأمين

  التي تنشأ عن االهمال اثناء العمل.عليه  القانوني المؤمن لتزامتغطية التعويضات المهنية لحماية اإل
  

"كافة مخاطر المقاولين" بحيث يقدم تغطية اثناء تشييد و انشاء مباني أو  تأمينالهندسة نوعين رئيسين: أ)  تأمينيغطي 
الجسور و أعمال الصرف وو المتاجر و مجموعة الشقق و مباني المصانع و الطرق انشاءات هندسية مدنية مثل المنازل 

اآلالت مثل محطات  كافة مخاطر التشييد بحيث يقدم تغطية اثناء تشييد أو تركيب المصنع و تأمينالصحي و الخزانات. ب) 
أي مصنع مع اآلالت. ايضا يشمل الخط  الطاقة، مصانع تكرير الزيت و أعمال كيميائية و أعمال اسمنتية و هياكل معدنية أو

  الهندسي تأمين ضد تعطل اآلالت و تأمين على المعدات االلكترونية.
  

يبدأ تأمين الضمان الممتد عندما ينتهي ضمان الشركة المصنعة و يغطي جميع األعطال الكهربائية والميكانيكية التي تحدث 
  لمصنعة.للسيارات، وفقا لما يغطيه الضمان األصلي للشركة ا

  
التأمين على الحياة هو وثيقة تعمل على دفع مبلغ مالي محدد مسبقا يسمى "مبلغ التأمين" عند وفاة المؤمن عليه، وهو يغطي 

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

على الدخل عند تكبدها و ذلك بناء على االلتزامات التقديرية للتعويضات  يتم تحميل مصاريف تسوية المطالبات و الخسائر
المدينة لحاملي العقود أو الغير من قبل حاملي العقود. و هذه تتضمن تكاليف تسوية المطالبات المباشرة و غير المباشرة و 

تخصم الشركة  ها إلى الشركة. العدم االبالغ عن تنشأ عن أحداث طرأت حتى تاريخ قائمة المركز المالي حتى في حالة
تقييمات الحاالت  مدخالت باستخدام المسددةللمطالبات غير  يتم تقدير االلتزامات. مطلوباتها مقابل مطالبات غير مدفوعة

ية الفردية المبلغ عنها إلى الشركة و التحاليل االحصائية للمطالبات المتكبدة و لم يتم االبالغ عنها و تقدير التكلفة النهائ
  المتوقعة للمطالبات االكثر تعقيدا و التي قد تكون متأثرة بعوامل خارجية مثل قرارات المحاكم.

  
  إثبات اإليراداتب) 

  تإثبات إيراد األقساط و العموال
 قالوثائالتأمين باستثناء  وثيقةالقسط الثابت على مدار سنة تغطية  ت في قائمة الدخل على أساساألقساط والعموال إثباتيتم 

 وثيقة) والشحن البحري. يتم احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القسط الثابت على تغطية و التشييدطويلة األجل (البناء 
  التأمين باستثناء:

  
  من التأمين على الشحن البحري ةمكتسبغير تعتبر  المالي األشهر الثالثة األخيرة في تاريخ التقريرأقساط. 
 مسبق المحدد سابتحاأل ً ساب ، يتم تح. وفقا لهذا اإلةواحدتتجاوز سنة لمخاطر التي ، وذلك لمواجهة ا "ةالهندس"لفئة  ا

 ؛ وتغطية وثيقة التأميننهاية  فيتزداد تدريجيا  ثمالسنة األولى  خاللأقساط أقل إحتساب 
  
  
  

  ــ١٧ـ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  مة)(تت إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ـ٣

  (تتمة) إثبات اإليراداتب) 
  

في ل التغير ويتم ترحي .بالفترة السارية من التغطية التأمينية بة المتعلقةتمن األقساط المكت اً جزءالمكتسبة تمثل األقساط غير 
  .طرلخا فترة دىم علی راداتباإلي رافالعتا فيه ميتالترتيب الذي  سنففي  لخدلا قائمة لیإ لمکتسبةا رغي األقساط صمخص

  
وديعة هي موجودات والمركز المالي.  قائمةمباشرة من خالل  هامةيتم احتساب عقود إعادة التأمين التي ال تنقل مخاطر تأمين 

ً أي أقساط تأمين محددة بوضوح او مطلوبات مالية يتم  أو اتعاب يجب إثباتها بناًء على الثمن المدفوع أو المستلم ناقصا
  .إستبقاؤها من قبل المؤمن عليه

  
 إيرادات العمولة

 
 .من أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة السائدة عائد الفعليساس الأ العمولة علىيتم احتساب إيرادات 

  
  المطالباتجـ) 

  
مطالبات من المبالغ المستحقة الدفع الى حملة وثائق التأمين واألطراف الثالثة ومصاريف تعديل الخسارة ذات الصلة تتكون ال

  بعد إستبعاد قيمة الخردة والمستردات األخرى.
  

كاليف معالجة على التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ المركز المالي، وكذلك تالقائمة تشتمل المطالبات 
المطالبات، و النقص في القيمة المتوقعة للخردة و االستردادات األخرى، سواء تم أو لم يتم التبليغ عنها من قبل المؤمنين. يتم 
تكوين مخصصات للمطالبات المبلغ عنها و غير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حده. 

خصص، وفقا لتقديرات اإلدارة و خبرة الشركة السابقة، مقابل تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، كما يتم تكوين م
  بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات و القيمة المتوقعة للخردة و االستردادات األخرى كما في تاريخ قائمة المركز المالي. 

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

سنة ل خالت لمطالبااجميع  سداديتم أن لمدفوعة حيث يتوقع اغير ت لمطالباابخصم إلتزاماتها عن لشركة م اال تقوالى ذلك ، 
  لمالي.ا كزلمرايخ رمن تاة حدوا
  

  الخردة وتعويضات االحاللد) 
الخردة).  على سبيل المثالممتلكات مقتناه لتسديد مطالبة (ة عادة) أو ل(معط مركباتللشركة ببيع  قود التأمينتسمح بعض ع

  االحالل). على سبيل المثالالثة لدفع بعض أو كل التكاليف (كما يحق للشركة متابعة أطراف ث
  

المخصص عبارة عن  المطالبات.لتزامات التأمين بخصوص تدرج تقديرات مستردات المعطوبات كمخصص في قياس ا
  .األصلسترداده بشكل معقول من بيع المبلغ الذي يمكن ا

  
المخصص عبارة عن التقييم  .أيضا تعتبر تعويضات اإلحالل بمثابة مخصص في قياس التزامات التأمين بخصوص المطالبات

  الطرف الثالث. تجاهتعادته بشكل معقول من التصرف للمبلغ الذي يمكن اس
  
 
 
  
  

  ــ١٨ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ـ٣

  تأمينإعادة العقود هـ) 
  
إن العقود التي تبرمها .  إعادة تأمين فائض الخسارة اختيارية و إعادة تأمين قيات و عقوداتفا بموجبتم ت إعادة التأمين 

الشركة مع شركات إعادة التأمين التي يتم بموجبها تعويض الشركة عن الخسائر في عقود أو عقود أخرى تصدرها الشركة 
ادة تأمين معلقة. يتم تصنيف العقود التي ال تفي (ب) تصنف كعقود إع ٣والتي تلبي متطلبات تصنيف عقود التأمين في إيضاح 

المركز المالي الذي يمثل المدفوعات  قائمة. يتم تسجيل أصل أو التزام في مالية موجوداتبمتطلبات التصنيف هذه على أنها 
دي التأمين. يتم المستحقة من معيدي التأمين ، وحصة الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين واألقساط المستحقة لمعي

 دستبعاا ميتتقدير المبالغ المستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع التزام المطالبة المرتبط باألطراف المؤمن عليهم. 
طرف  لیإ دلعقا لنق ميت مادعنأو  صالحيتها تنتهيأو  يةدلتعاقا وقلحقا تنتهي مادعن نلتأميا دةعاإ تباولطمأو  وداتجوم
  .رخآ

 
في  ضنخفاا وجود علی رشؤم يبرز مادعن ررمتک ونح علیأو  مالي ريرتق لک يخرتا في لقيمةا ضنخفاا جعةرام ءراجإ ميت
 لقائمةا لمبالغا ردتست ال دق کةرلشأن ا علی عيوضوم لليد ودجو دعن لقيمةا في ضنخفاإلا دثيح. لماليةا لسنةا لخال لقيمةا

. يتم قةوثوم ورةبص نلتأميا دةعاإ کةرش نم کةرلشا ستستلمها لتيا بالغلما علی رألثا سقيا نيمک مادعنو دلعقا روطش بجوبم
 (م).٣ ايضاح  د من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلىتسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها. لمزي

  
والمطالبات على  أقساط التأمينات وثائق التأمين. يتم إثب امليالشركة من التزاماتها تجاه ح ال تعفيترتيبات إعادة التأمين  إن

عتبر أعماالً مباشرة ، مع األخذ بعين يمصروفات بنفس الطريقة كما لو كان إعادة التأمين إعادة التأمين المفترض كإيرادات و
 ألعمال إعادة التأمين. نتجاالعتبار تصنيف الم

  
  ثائق تأمين مؤجلةتكاليف اقتناء وو) 

ً قها وفالتأمين وتجديد عقودخرى المتعلقة مباشرة بشراء األتكاليف العموالت وال وإطفاءيتم تأجيل   لشروط عقود التأمين  ا
خرى كمصروفات عند تكبدها. يتم تسجيل األ لشراءعتراف بجميع تكاليف ااألقساط المكتسبة. يتم األبها ، على غرار  ةتعلقالم
  الدخل. قائمة" في اء وثائقطفاء في "تكاليف اقتناإل
  

المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها ذلك  ةالتغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقيتم حساب 
  اإلطفاء، و يتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية. ةاألصل و ذلك بتعديل فتر

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

الدفترية، يتم إثبات خسارة  قيمدليل على حدوث هذا االنخفاض. و في الحاالت التي تقل فيها المبالغ القابلة لالسترداد عن ال
اختبار كفاية المطلوبات . كما تؤخذ تكاليف اقتناء و ثائق التأمين المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء الدخلاالنخفاض في قائمة 

  .ماليتقرير كل فترة  في
  

  اختبار كفاية المطلوباتز) 
بتاريخ كل قائمة مركز مالي يتم إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم تكاليف اقتناء وثائق 

استخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التأمين المؤجلة ذات العالقة. و إلجراء هذه االختبارات، تقوم اإلدارة ب
دخل الالمستقبلية المتعاقد عليها، و مصاريف إدارة و معالجة المطالبات. يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرة على قائمة 

  .وباتتكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية المطلب
  
  

  ــ١٩ــ
  
  
  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)
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  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ـ٣

  مدينة الذمم الحـ) 
 

مخصص ألي مبالغ  اً عقود التأمين ، ناقص من اإلستالم مستحقةالالمكتتبة  أقساط التأمينعلى إجمالي  المدينةيتم إثبات األقساط 
غير قابلة للتحصيل. يتم إثبات أرصدة إعادة التأمين وأقساط إعادة التأمين عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي 

 رتشي مادعنو لقيمةا ضنخفاا ديدلتح ةللذمم المدين يةرفتدلا لقيمةا جعةرام ميتبالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق. 
 نهاأ علی لقيمةا في ضالنخفاا رةخسا لتسجي ميت،  ردادلالست قابلة ونتک ال دق يةرفتدلا لقيمةأن ا لیإ ظروفلأو ا داثألحا
 متتحک ال مادعن ينةدلما دةصرألا دستبعاا ميت .لخدلا قائمة في" تحصيلها في وكلمشکا ونيدلا قيمة في ضنخفاا صمخص"
 جميع تحويل أو قلمستحا دصيرلا بيع دعن دةعا ونيک ذيلا رألم، وهو ادصيرلا هانميتكون  لتيا يةدلتعاقا وقلحقا في کةرلشا
ضمن نطاق المعيار  ٦ و ٥ يضاحالذمم المدينة المفصح عنها في إ. لمستق ثثالطرف  لیإ دصيربال لمتعلقةا يةدلنقا تفقادلتا

  مين"."عقود التأ ٤رقم  الدولي للتقرير المالي
  

  االستثماراتط) 
 

  متاحة للبيعإستثمارات 
  

تاجرة أو محتفظ بها كمحتفظ بها للم مصنفةغير مشتقة التي  موجودات مالية غير بأنهاالموجودات المالية المتاحة للبيع  تعرف
هذه  تقيد رة.الخسابح أو الر اللتصنيفها بالقيمة العادلة من خ يتم والمدينة ، وذمم قروض و ستحقاق أإلاحتى تاريخ 

 شراء بتكلفةمباشرة  تعلقالمعاملة التي ت لفةتك شامالً ستثمارات مبدئيًا بالتكلفة ، وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع اإل
 لدخلا ضمن راتالستثماا هلهذ لةدلعاا لقيمةا في المتراكمة اتلتغيرا رجتدبالقيمة العادلة.  بعد ذلكستثمار ويتم قياسها اإل
يتم تسجيل ". للبيع لمتاحةا راتالستثماا - لةدلعاا لقيمةا في لتغيرا صافي" بند تحت لشاملا لدخلا قائمة في رآلخا لشاملا

"الربح / الخسارة المحققة من استثمارات متاحة بمسمى الدخل  قائمةاألرباح والخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في 
  للبيع".

  
 قائمةالمتاحة للبيع في المتعلقة باإلستثمارات العمالت األجنبية العمولة وأرباح / خسائر  اتوإيرادرباح األتوزيعات  تسجيليتم 

  ستثمار.اإلمين كجزء من صافي دخل / خسارة لمساهلعمليات االدخل الشامل  قائمةالدخل أو 
  

 كمصاريف ملالدخل الشا قائمةفي  عات المتاحة للبيستثمارإلفي القيمة العادلة ل دائم أو جوهري أي انخفاض تعديل وتسجيليتم 
  انخفاض في القيمة.

  
 عمولةب المرتبطة للبنود . يتم تقدير القيمةو القيمة العادلة المقدرةأ على أسعار األسهم المتداولةلالستثمارات  تستند القيم العادلة

  .شابهةلمذات الشروط والمخاطر البنود لعلى أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة 
  

و في حال مماثل، ألقيمة السوقية الستثمار بالرجوع إلى ا العادلة د القيمةيتحديتم ، درجةالستثمارات االسهم غير الم بالنسبة
 النماذج تلك. يتم أخذ مدخالت متنوعة تقييم ساليبأمن خالل  اهتحديد يتم،  لنشطةا اقألسوا من لةدلعاا لقيما تعذر تقدير

 .من خالل التقدير تحديد القيمة العادلةيتم  ، في حال تعذر ذلكحيثما أمكن ، و المعتمدةاق سواألمن  الحسابية
  
  
  
  
  

  ــ٢٠ــ
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  (تتمة) االستثماراتط) 
 

  (تتمة) متاحة للبيعإستثمارات 
  

 إعادة التصنيف:
ال تزال مناسبة. عندما  صيرة المتاحة للبيع على المدى القالمالي موجوداتهاتقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع 

ظروف نادرة ، على تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق غير النشطة ، يجوز للشركة تكون الشركة غير قادرة ، في 
أن تعيد تصنيف هذه الموجودات المالية إذا كانت اإلدارة لديها القدرة والنية على االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور 

عندما يستوفي األصل المالي تعريف  دينة مسموح بهستحقاق. إن إعادة التصنيف إلى قروض وذمم مأو حتى تاريخ اال
القروض والذمم المدينة واإلدارة لديها النية والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ 

القدرة  ركةالشإال عندما يكون لدى  إستثمارات محتفظ بها الى تاريخ اإلستحقاقاالستحقاق. ال يُسمح بإعادة التصنيف إلى 
والنية على االحتفاظ باألصل المالي حتى االستحقاق. بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من الفئة المتاحة للبيع ، فإن 
القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح التكلفة المطفأة الجديدة وأي أرباح أو خسائر سابقة على ذلك األصل تم إثباتها 

كما يتم إطفاء أي لملكية يتم إطفاءها للربح أو الخسارة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. في حقوق ا
صل باستخدام معدل الفائدة الفعلي. إذا تم تحديد أللستحقاق على مدى العمر المتبقي إلاالتكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ فرق بين 

  .الدخل قائمة، يتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق المساهمين في انخفاض قيمة األصل بعد ذلك 
  

  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلإستثمارات مصنفة 
إستثمارات مصنفة بالقيمة  ـک دارةإلا لقب نم تعيينها متأو  رةلمتاجا مقتناة لغرض تکانإذا  لفئةهذه ا في راتالستثماا فصنتُ

لغرض البيع أو  أساسييتم شراء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل  ليوألا رافالعتا دعن الدخلالعادلة من خالل قائمة 
. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لةالمركز المالي بالقيمة العاد قائمةإعادة الشراء على المدى القصير ويتم تسجيلها في 

 الدخل. قائمةفي 
  

، إذا ئيدلمبا رافالعتا دعن،  دارةإلا لقب نم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كإستثمار مصنف رالستثماا تصنيف نيمک
 غير المتداولة في لملکيةا وقحق إستثمارات ادوات ءباستثنا )٣٩( مقر ليدولا لمحاسبةا رمعيا في الموضحة رلمعاييا أستوفى

  .ةوقثوم ورةبص لةدلعاا قيمتها سقيا نيمک ال لتيوا ةطنش وقس
  

يتم و .مبدئيا بالقيمة العادلةالمالي  في قائمة المركزالمسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم إثباتها  راتاإلستثما
ال يتم إضافة تكاليف المعامالت ، إن وجدت ، في قائمة الدخل في السنة التي تنشأ فيها.  في القيمة العادلة بالتغيرات األعتراف

. تظهر إيرادات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المصنفة ستثماراتاإلند االعتراف األولي بإلى قياس القيمة العادلة ع
 إيراداتتاجرة أو لماإيرادات ضمن  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلالفوائد وإيرادات التوزيعات على الموجودات المالية 

  .من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلةإستثمارات من 
 إعادة التصنيف: 

األدوات  عد االعتراف األولي ، باستثناءبالمسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل تم إعادة تصنيف اإلستثمارات يال 
متاجرة على سبيل لل(يمكن إعادة تصنيفها و لدخلبالقيمة العادلة من خالل قائمة استثمارات المصنفة لإل المالية غير المشتقة

 ا لم تعد محتفظ بها لغرض بيعها أو إعادة شراؤها على المدى القريب ، ويتم استيفاء الشروط التالية:) إذالمثال
 
  على أنه محتفظ به للمتاجرة عند االعتراف ه إذا لم يتم تصنيفومدينة ، مم ذتعريف قروض واألصل المالي  استوفىإذا

في المستقبل المنظور أو  المالي باألصللقدرة على االحتفاظ النية وا الشركةاألولي ، فيمكن إعادة تصنيفه إذا كان لدى 
 .تاريخ اإلستحقاقحتى 

  في طفق المتاجرة فئة نم تصنيفها دةعاإ نفيمک،  ينةدلما ممذلوا روضلقا فيرتع قتحق لماليةا وداتجولما نتک ملإذا 
 "درةنا ظروف"

  ــ٢١ــ
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  ذلك)    خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ـ٣

  إثبات األدوات المالية ي) إلغاء
تكون منها و يتم ذلك عادة تقدية التي يطرة على الحقوق التعاعن ممارسة الس الشركة توقفإثبات أي أداة مالية عند  لغاءيتم ا

والمزايا بشكل و عند إنتقال كافة المخاطر أ مستقلطرف ثالث عند بيعها، أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى 
  جوهري.

  
  المقاصةك) 

د وجود حق نافذ نظاما لمقاصة والمطلوبات المالية و يدرج الصافي في قائمة المركز المالي عن المالية تتم مقاصة الموجودات
د المطلوبات في آن االصافي أو تسييل الموجودات و سدتسويتها على أساس لو عندما يكون لدى الشركة نية  المدرجةالمبالغ 

إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب المعايير  الدخل الشاملواحد. ال تتم مقاصة االيرادات و المصاريف في قائمة 
  محاسبية أو تفسيراتها.ال
  

  المتاجرةالمحاسبة بتاريخ ل) 
  

(أي التاريخ الذي  المتاجرةيتم إثبات أو إلغاء قيد كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية بتاريخ 
لموجودات المالية هي العمليات التي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات). العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء و بيع ا

تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة بصفة عامة أو تلك المتعارف عليها في 
  السوق.

  
  ات المالية االنخفاض في قيمة الموجودم) 
  

 قيمة أصل مالي او مجموعة من موضوعي على انخفاضدليل ما إذا كان هناك تقييم ب مالي تقرير تاريخ تقوم الشركة في كل 
ويكون لذلك  ) خسارة""حدث لألصل (يكون قد ظهر منذ اإلثبات المبدئي كثر أو أ واحد نتيجة لحدثالموجودات المالية 

سها بشكل قياالتي يمكن والمالية  الموجوداتجموعة لألصل المالي أو مالمقدرة  على التدفقات النقدية المستقبليةثر ث أدالح
  . موثوق به

   
  :في القيمة المؤشرات التالية على االنخفاض الموضوعيوقد يشمل الدليل 

  
 المدين أو ةلمصدرا جهة ال كبيرة تواجه مالية ةصعوب.  
 خرق بنود العقد مثل العجز عن السداد او التأخر في سداد الدفعات. 
 هار افالس أو إعادة هيكلة مالية.وجود إحتمال بدخول الجهة المصدرة او المدين في إجراءات اش 
 بسبب الصعوبات المالية. المالي لالصلنشط إختفاء السوق ال 
 مجموعة المقدرة لفي التدفقات النقدية المستقبلية  قابل للقياس انخفاض وجود بيانات جديرة بالمالحظة الى وجود

 االنخفاض الرغم من عدم إمكانية تحديدعلى الموجودات،  تلكل المبدئيتاريخ االثبات  منالموجودات المالية من 
 :من الموجودات المالية للشركة ، بما في ذلكأصل  كل في قيمة

  أو :في حالة السداد للجهات المصدرة او المدينين للشركةسلبية تغيرات 
  المقترنة بحاالت العجز في الموجودات. ةالمصدرالجهات في بلد  المحليةأو  الوطنيةالظروف االقتصادية 

   
  
  
  

  ــ٢٢ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ـ٣

   (تتمة) ات الماليةاالنخفاض في قيمة الموجودم) 
  
  :كما يلينخفاض االهذا ، يتم تحديد  أصل ماليا كان هناك دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في إذ
  

  على أساس االنخفاض الدائم او الجوهري فياالنخفاض يتم إحتساب بالقيمة العادلة،  المسجلةللموجودات المالية 
 .لالصل المالي القيمة العادلة

  لتدفقات النقدية ا لى أساساالنخفاض في القيمة ع يستندبالتكلفة المطفأة،  المدرجةبالنسبة للموجودات المالية
 .المخصومة بمعدل العمولة األصلي الفعلي المقدرة المستقبلية

 
هناك دليل موضوعي تقييم ما إذا كان بإجراء بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع ، تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي 

  .تعرضت النخفاض في قيمتهاأو مجموعة استثمارات قد  اً ارعلى أن استثم
  

إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة. قد فردي بتقييم كمتاحة للبيع ، تقوم الشركة في حالة أدوات الدين المصنفة 
في دخل  إخفاق عجز اوكبيرة أو جوهرية صعوبات مالية  يواجهمؤشرات على أن المقترض  على الموضوعي يشمل الدليل

القابلة البيانات ا اذا كانتأخرى و ةمالي هيكلةإفالس أو إعادة حالة دخوله في  يةواحتمالا، مدفوعاتاصل الخاصة أو العمولة ال
ة التي ترتبط تغيرات في الظروف االقتصاديكالة المستقبلية ، في التدفقات النقدي قابل للقياسانخفاض للمالحظة تشير الي 

 على انها االختالف بين القيمة ساقتالخسارة المتراكمة التي  هينخفاض في القيمة الل ةالمسجل القيمةع ذلك ، فإن وم .باالخفاق
الدخل  قائمةستثمارات المعترف بها سابقًا في المطفأة والقيمة العادلة الحالية ، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك اال

يمكن أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي ، وعادلة ألداة الدين القيمة الفي فترة الحقة ،  ،إذا زادت والدخل الشامل.  وقائمة
بحدوث حدث ائتماني بعد إثبات خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل وبيان الدخل الشامل ، يتم عكس خسارة االنخفاض في 

  الدخل الشامل. وقائمةالدخل  قائمةالقيمة من خالل 
 الً في القيمة العادلة دلي المستمرأو  الجوهرينخفاض االمحتفظ بها كمتاحة للبيع ، يمثل سهم الألت في استثماراإلبالنسبة ل

 افالعتراستمرا طالما لدخلا قائمة لخال من لقيمةا ضنخفاا رةخسا عكس يمكن ال. في القيمةنخفاض االموضوعياً على 
، يتم الغاء االثبات. عند آلخرا لشاملا لدخلايمكن إثباتها إال في تسجيل األصل ال بعد لةدلعاا لقيمةا في دةيازن ال، أي أ باألصل

ً في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل تحت بند "الربح / الخسارة المحققة" المثبتة  متراكمةالخسارة الربح أو ال شمل سابقا
  من االستثمارات المتاحة للبيع.

  
شهراً أو أكثر طويلة األجل ويعتبر االنخفاض  ١٢ تعد الفترة التي تصل الى. يتطلب تقديراً " مستمرتحديد ما هو "هام" أو " ان
ً من التكلفة األصلية هام ٪٣٠نسبة ب ً وفق ا ، من بين عوامل أخرى  بتقييم الشركةوم ، تقالتقدير هذاالقيام بعند ولسياسة الشركة.  ا

 .عن تكلفتها القيمة العادلة الستثمارانخفاض مدى أو  مدة، 
 

مثل تقييم السوق تأخذ بعين االعتبار عوامل   الشركة فإنة ، تقيمقد انخفضت الدين  واتما إذا كان االستثمار في أدفييم تقي عند
على الوصول إلى  وقدرة الدولةاالئتمانية ،  للجدارةعوائد السندات ، وتقييم وكاالت التصنيف وانعكاسها على االئتمانية  للجدارة
قد يسفر عنها من خسارة للمالكين بسبب االعفاء  ما و ين،دإعادة هيكلة ال يةتمالجديد واحسندات  المال إلصدار رأس  أسواق

 المقاسة على انها  الخسارة المتراكمة  يه في القيمةإلنخفاض ل ةالمسجل القيمة. إن من الديون طواعية او بصورة الزامية
ً االستثمارات المعترف بها سابق لتلكانخفاض في القيمة  ةرأي خسا اً صالعادلة الحالية ، ناقالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة   ا

 .شاملال وقائمة الدخلالدخل  قائمةفي 
 
 
  
  

  ــ٢٣ــ
  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالفذكر (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي
  
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ـ٣

  
  معداتالممتلكات و ن) ال

  
ً تلكات و المعدات بالتكلفة المم يتم بيان  في لالحقةا لتكاليفا رجدإويتم  .القيمةانخفاض  خسائرو  االستهالك المتراكم ناقصا

 المنافع تتدفقأن  لمحتملا من نيكو عندما فقط،  ءاالقتضا حسب،  منفصل صلكأ اثباتها يتمأو  لألصل لدفتريةا لقيمةا
تكاليف اإلصالح  . يتم تحميل جميعموثوقة رةبصو لبندا تكلفة سقيا يمكنو كةلشرا لىإ بالبند لمرتبطةا لمستقبليةا يةدالقتصاا

 الممتلكات والمعداتتكلفة  . يحمل. ال يتم استهالك األرضسنة الماليةال اللقائمة الدخل خعلى المتكبدة  والصيانة األخرى
باستخدام طريقة القسط الثابت، و يتم توزيع تكاليف الموجودات ذات الصلة على قيمتها المتبقية على أساس األعمار األخرى 

  االنتاجية التقديرية التالية:
  

  عدد السنوات  
  

  أثاث و تجهيزات
  
٥  

  ٣ــ  ٢  معدات مكتبية
  ٤  سيارات

  
ً ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسب مالي نتاجية في تاريخ كل تقريراإلعمار األو وجوداتللمتتم مراجعة القيم المتبقية  تتم . ا

لموجودات لتحديد انخفاض القيمة عندما يشير حدث أو تغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد الدفترية ل مراجعة القيم
الدفترية عن المبلغ القابل لالسترداد ، يتم  ةحيثما تزيد القيمفي حالة وجود مثل هذا المؤشر ووال تكون قابلة لالسترداد. 

  إلى قيمتها القابلة لالسترداد. الموجوداتتخفيض 
  

 اإليرادات األخرى في االستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية و يتم قيدها في منتحدد األرباح و الخسائر 
  .الدخلقائمة 

  
  عقود االيجارس) 

 لتحمي ميت. كعقود إيجار تشغيليى الشركة الملكية إل ومنافعمن مخاطر  جزء جوهريفيها  م يحولالتي ل اإليجارعقود  تصنف
 تفارومص مع لخدلا قائمة لىإ )رجؤلما نم تستلم زفواحأي  بعد خصم( تشغيليال ريجااإل ودعق بجوبمالمقدمة  عاتوفمدال
  .دلعقا مدة دىم علی تلثابا طلقسا بإستخدام طريقة للتشغيا

 
الموجودات غير المالية قيمة االنخفاض فيع)   
لإلستهالك ويتم اختبارها سنوياً من حيث انخفاض  -يمثل األرض -محددال غير نتاجيذات العمر اإل الموجوداتتخضع  ال

احداث أو  ند وجودلتحديد إمكانية وجود انخفاض في قيمتها وذلك ع لالستهالك عضخالتي تالموجودات  راجعة. تتم مالقيمة 
  .القيمة الدفترية استرداد إحتمالية عدم قابلية إلى تشير تغيرات في الظروف

  
 لالسترداد الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلةبإعتبارها  االنخفاض في القيمةيتم إثبات الخسارة الناتجة عن 

ً منهاالقيمة العادلة لألصل  التي تمثل غرض تقدير االنخفاض، يتم تجميع ال .يع أو قيمة االستخداميف البتكال مخصوما
  للنقد).  مدرة(وحدات منفصلة ومحددة  جد تدفقات نقديةاتوتالموجودات عند ادنى مستوى لها بحيث 

  
  
  
  
  

  ــ٢٤ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  
   السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ـ٣

  لموظفين نهاية الخدمة ل منافعف) 
    

ً بمنافع نهاية الخدمة للموظفين  ةتعلقالخطة الم تقوم الشركة بإدارة يتم  ة السعودية.قوانين العمل السائدة في المملكة العربيل وفقا
 قيد المستحقات بتقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي يحصل عليها الموظف مقابل خدماته في الفترة الحالية والفترات السابقة

سنوات الخدمة ومستويات األجور والرواتب المستقبلية يؤخذ في اإلعتبار حتساب عند االباستخدام طريقة وحدة االئتمان. 
عائد السوق المستقبلية المتوقعة باستخدام  يتم خصم المدفوعات مغادرة الشركة.وظفين المتوقع لالمتوقعة للموظفين وعدد الم

التدفقات النقدية  ، بقدر االمكان،على السندات الحكومية عالية الجودة في تاريخ القوائم المالية التي لها شروط وعمالت تقارب
يتم االعتراف بالمبالغ (المكاسب / الخسائر اإلكتوارية) نتيجة  .استحقاقهايتم سداد التزامات المنافع عند  .المستقبلية المقدرة

  للتعديالت في الخبرات والتغيرات في االفتراضات اإلكتوارية في قائمة الدخل الشامل. 
  

  األخرى االلتزامات المستحقات وو  مخصصاتص) ال
 هذه سداد تكاليفوان  ،ةث سابقاحداعن  ةناتج لشركةعلى ا )ضمنيةأو  ة(قانونيات التزام وجود تم إثبات المخصصات عندي

يتم إثبات المستقبلية.  يةلخسائر التشغيللقاء امخصصات اثبات يتم  ال .يمكن قياسها بشكل موثوقو ات محتملةااللتزام
فواتير م بها قدمت او لم تقدسواء ، الخدمات المستلمة وأ دفعها في المستقبل عن البضائعلمبالغ الواجب ا لقاءااللتزامات 

  .للشركة
  

  الزكاة و ضرائب الدخلق) 
ة") تخضع الشركة للزكاة نيابة عن المساهمين السعوديين و ضريبة الدخل والدخل ("الهيئ الهيئة العامة للزكاةوفقا ألنظمة 

ين و حقوق المساهمين السعودي على المخصصات تستحق الزكاة و ضريبة الدخل و تحمل. نيابة عن المساهمين األجانب
األجانب على التوالي. و يتم احتساب أية مبالغ إضافية مستحقة، إن وجدت، عند االنتهاء من الربوط و تحديد تلك المبالغ. تقوم 
الشركة باقتطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية و ذلك طبقا لنظام 

  ضريبة الدخل السعودي.
قابل   التزام تمثلضريبة الدخل ألن  جلة نظرا يتم إجراء أي تعديالت في القوائم المالية الحتساب أثر ضرائب الدخل المؤال
  .شركةفي الاألجانب همين المسابالكامل من  ادستردلإل
  

  نقد و ما في حكمهر) ال
تستحق خالل  ودائع مرابحةك الجارية و وبنال الجارية لدى حساباتال النقد في الصندوق و في حكمه منيتكون النقد و ما 

  ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اقتنائها.
  

  ش) قائمة التدفقات النقدية 
إن التدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي من عمليات التأمين التي تصنف على أنها تدفق نقدي من األنشطة التشغيلية. يتم 

ً االستثمار والتمويل وفقعن أنشطة تصنيف التدفقات النقدية الناتجة    لذلك. ا
  

  العمالت األجنبيةت) 
يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى اللایر السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعاملة. و يتم تحويل 

لسعودي باألسعار السائدة في الموجودات و المطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى اللایر ا
ً الدخل والدخل الشامل. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها  قائمة تُحمل علىجميع الفروق  إنذلك التاريخ.   مبدئيا

 خسائرأو  حباأر يتم قيد. اً الحق قياسهاوال يتم إعادة لصرف في تاريخ المعاملة بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر ا
. وبما لشاملا لدخلا وقائمة لدخلا قائمة في" صافي،  ىخرأ اداتير"إ في للبيع لمتاحةا راتلالستثما ألجنبيةا تلعمالا فصر

العمالت األجنبية  صرف أن معامالت العملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى بالدوالر األمريكي ، فإن مكاسب وخسائر
  ليست كبيرة.

  
  ــ٢٥ــ



 

 

  الوطنية للتامين  الشركة
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ـ٣

  التقارير القطاعيةت) 
أو خدمات (قطاع تشغيلي) و التي هي عرضة لمخاطر و منافع قديم منتجات ن الشركة و يقوم بتيمثل القطاع جزءاً أساسيا م

  تختلف عن مخاطر و منافع القطاعات األخرى.
  

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

  
 ر و االلتزامات بالسفن البحرية و الشحن البحري.التأمين البحري، و يقوم بتغطية الخسائ 
  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 االلتزامات المتعلقة بالسيارات 
 مخاطر أعمال البناء، و االنشاءات و األعمال الميكانيكية و الكهربائية و االلكترونية، و  تأمين الهندسة، و يقوم بتغطية

  تعطل اآلالت و المكائن، و غيرها من عمليات التأمين التي تندرج ضمن هذا النوع من التأمين.
 طر االنشطة، تأمين تأمين الحوادث، و يقوم بتغطية مخاطر تأمين النقود و تأمين ضمان األمانة، تأمين كافة مخا

رحالت العمل و تأمين المعارض. و يوفر االلتزام العام أمام طرف ثالث و التزام المنتج و التزام تعويض 
العمال/أصحاب العمل، و تغطية التعويضات المهنية لحماية االلتزامات القانونية للمؤمنين التي تنشأ عن االهمال أثناء 

  العمل.
 طية االضرار للسيارات بعد انتهاء ضمان المصنع.الضمان الممتد، و يقوم بتغ 
 .تأمين الحياة، و يوفر تغطية لوفاة المؤمن عليه  

  
يتم التقرير عن المعلومات القطاعية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرارات الرئيسية. إن صانع 

م أداء الوحدات القطاعية) تم تعيينه كرئيس تنفيذي يتخذ قرارات ييالمصادر و تق زيععن تو القرارات التشغيلية (المسؤول
  استراتيجية.

  
 ً ألسعار التحويل بين  لم تحدث أي معامالت بين القطاعات خالل الفترة. و في حالة توقع حدوث أي معاملة، فإنها تتم وفقا

و مصاريف و نتائج القطاع على  قطاعات األعمال، و تتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات
  على مستوى القوائم المالية للشركة.إستبعادها يتم  ت على أساس تجاري وقطاعاالالتحويالت بين 

  
  حتياطي النظامياإل) ث

ً للنظام األ ً  ٪٢٠ بتحويلللشركة ، تقوم الشركة  ساسيوفقا إلى االحتياطي  دخلها من عمليات المساهمينمن صافي سنويا
  للتوزيع. اح. االحتياطي غير متالمدفوع رأس المال يساويتى ح النظامي

  
 العادلة ةالقيم )خ
  

أو القيم العادلة المقدرة. يتم في األسواق  وراق المالية لأل المتداولةسعار األ اساس لىالقيمة العادلة للموجودات المالية ع تحدد
مخاطر و آجالفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات عمولة على أساس التدب المرتبطة ير القيمة العادلة للبنودتقد
 .شابهةم
 

 لموجوداتد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ، تحد ةنشط مالية سوقغير المتداولة في  بالنسبة للموجودات المالية
 تخالدم ذختؤ. متعددة تقييم طرقحديدها باستخدام يتم تفالقيم العادلة من السوق النشطة صعوبة استخراج  أو عند مماثلةمالية 
ً  ةظللمالح لقابلةا وقلسا نم ذجلنماهذه ا  ملقيالتحديد   عندئذ ينبغي القيام بالتقدير،  نممک رغي كلذاذا كان  نلک، و اذا كان ممكنا

  .لةدلعاا
  ــ٢٦ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) ةإيضاحات حول القوائم المالي
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  
 ـ النقد و ما في حكمه ٤
  

  م٢٠١٧  م٢٠١٨  عمليات التأمين
      

  ٢٧  ٢٨  نقد في الصندوق
  ٣٤٬٠٠٥  ٢٠٬٤٥٥  لدى البنك أرصدة
  ١٩١٬٨٧٥  ٢٣٨٬٧٥٠  يداعتستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلودائع 

  ٢٢٥٬٩٠٧  ٢٥٩٬٢٣٣  المجموع
      

  م٢٠١٧  م٢٠١٨  عمليات المساهمين
      

  ١٣٬٦٥٢  ١٤٬٨٢٧  لدى البنك أرصدة
  ٣٠٬٠٠٠  ٥٠٬٠٠٠  يداعتستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإل ائعود
  ٤٣٬٦٥٢  ٦٤٬٨٢٧  

  ٢٦٩٬٥٥٩  ٣٢٤٬٠٦٠  مجموع النقد وما في حكمه
                    

عالقة مسجل في المملكة  يكة العربية السعودية وهو طرف ذأحد البنوك بالممل ائع ألجل لدىالودو البنوكتم إدراج النقد لدى 
فترة استحقاق أقل من ثالثة أشهر خالل  تستحق الودائع  لدوالر األمريكيالعربية السعودية وهي مقومة باللایر السعودي و ا

  ).اً سنوي ٪٢إلى  ٪١: ٢٠١٧( اً سنوي ٪٢إلى  ٪١معدالت تتراوح من ب عائدتحقق و
  
 صافي - ـ أقساط تأمين مدينة ٥
  

  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
      

  ١٢٩٬٨٧٩  ٢١٨٬٢١٧  حملة وثائق التامينأقساط تأمين مستحقة من 
  )١٧٬٣٦١(  )٢٥٬٧٥٢(  مشكوك في تحصيلهاأقساط تأمين  مقابل إنخفاض قيمة مخصص

  ١١٢٬٥١٨  ١٩٢٬٤٦٥  صافي - أقساط تأمين مدينة
      

 مشكوك في تحصيلها:ال أقساط التأمين يلي حركة مخصصفيما 
 

  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
      

  ١٠٬٤٨١  ١٧٬٣٦١  يناير الرصيد في
  ٦٬٨٨٠  ٨٬٣٩١  خالل السنة المخصص

  ١٧٬٣٦١  ٢٥٬٧٥٢  ديسمبر ٣١الرصيد في 
      

 ديسمبر. ٣١الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها كما في أقساط أعمار فيما يلي تحليل 
  ت مدة استحقاقها ولم تنخفض قيمتهاتجاوز     
   

  
 المجموع

  
  أقل من

٩٠  ً  يوما

    
لى إ ٩٠من 

١٨٠   ُ  يوما

  
إلى  ١٨١من 

٣٦٠   ً  يوما

  
أكثر من 

٣٦٠   ً  يوما

 ٢٬٧٣٩  ٢٧٬٩٢١  ٤٦٬٦٤١   ١١٥٬١٦٤  ١٩٢٬٤٦٥ م٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ٤٠٥ ٣٠٬٤٠٧ ٣٤٬٠٥٧  ٤٧٬٦٤٩ ١١٢٬٥١٨  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  
  ــ٢٧ــ



 

 

  للتامين الشركة الوطنية 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  
 (تتمة) صافي – ـ أقساط تأمين مدينة ٥
  

لسعودية. تتطلب األحكام و الشروط في تتكون الذمم المدينة من عدد كبير من العمالء بشكل أساسي في المملكة العربية ا
  الشركة بأن يتم تحصيل المبالغ في تاريخ العملية.

  
  .م٢٠١٨ديسمبر  ٣١المدينة القائمة كما في  أقساط التأمين) من %١٩:٢٠١٧( %٢٤يشكل أكبر خمسة عمالء 

  
من  %٥أكثر من عمالء الشركة من  دعميل واحالتأمين. يمثل  لوثائقتعتبر اإلدارة بأن العمالء الخارجيين أفرادا حاملين 

 يللغ مجموع األقساط الخاصة بالعم). بناليعم: م٢٠١٧م (٢٠١٨ديسمبر  ٣١إجمالي األقساط المكتتبة للسنة المنتهية في 
مليون لایر سعودي) و المدرج ضمن بنود قطاعات التأمين البحري و  ٨٥:  م٢٠١٧مليون لایر سعودي للسنة ( ١٢٦ المذكور

  و السيارات و الضمان الممتد. الممتلكات
  
   صافي - مينأمستحقة من معيدي التالمبالغ الـ   ٦
  

 يمعيدثالثة مين بموجب صفقات اختيارية وترتيبات تفاهم. يمثل أالمطالبات المستحقة من معيدي التتمثل هذه المبالغ صافي 
  بلغ المطلوب من معيدي التأمين).من مجموع الم %٥٩من معيدي التأمين  خمسة : يمثلم ٢٠١٧(%٥٩نسبة  تامين

  
 م٢٠١٧ م٢٠١٨  

      مينأتعمليات ال
  ٥٬٩٧٥  ١٤٬٦٧٩  معيدو التأمين

  )٣٬٠٨٣(  )١٬٤٣٩(  مشكوك في تحصيلها إعادة تأمينمخصص ذمم 
  ٢٬٨٩٢  ١٣٬٢٤٠  
  

  مشكوك في تحصيلها:إعادة تأمين فيما يلي الحركة في مخصص ذمم 
 م٢٠١٧ م٢٠١٨                                                                       

      
  ٥٬٠٣٠  ٣٬٠٨٣  يناير ١

  )١٬٩٤٧(  )١٬٦٤٤(  عكس رصيد مخصص
  ٣٬٠٨٣  ١٬٤٣٩  ديسمبر ٣١

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

  
  تجاوزت مدة استحقاقها ولم تنخفض قيمتها     
   

  
 عالمجمو

  
  أقل من

٩٠  ً  يوما

    
لى إ ٩٠من 

١٨٠   ُ  يوما

  
إلى  ١٨١من 

٣٦٠   ً  يوما

  
أكثر من 

٣٦٠   ً  يوما

 -  -  ٢٤٩   ١٢٬٩٩١  ١٣٬٢٤٠ م٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  - - -  ٢٬٨٩٢ ٢٬٨٩٢  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  
  
  
  

  ــ٢٨ــ
 



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  
  اإلحتياطيات الفنية ـ  ٧
  القائمةصافي المطالبات واإلحتياطيات  ١-٧

 م٢٠١٧ م٢٠١٨ 
  األقساط غير المكتسبة     

  ٥٧٨٬٧٠١  ٧١٢٬٣٢٤ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 ٢٠٧٬٠٧١ ٢١١٬٢٩٤  بداية السنة إجمالي األقساط غير المكتسبة في

  ٧٨٥٬٧٧٢  ٩٢٣٬٦١٨  
  )٢١١٬٢٩٤(  )٢٥٣٬٣٥٤(  ر المكتسبة في نهاية السنةيإجمالي األقساط غ

  ٥٧٤٬٤٧٨  ٦٧٠٬٢٦٤  إجمالي األقساط المكتسبة

      
  )٢٧٧٬٣٧٧(  )٢٩١٬٦٥٥(  أٌقساط إعادة تأمين مسندة

  )١١٢٬٤٤٢(  )١٠٩٬٥٨٥(  اية  السنةحصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة في بد
  )٣٨٩٬٨١٩(  )٤٠١٬٢٤٠(  حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة في نهاية السنة

  ١٠٩٬٥٨٥  ١٠٤٬٠٣٩  أقساط إعادة تأمين مسندة إلى معيدي التأمين
  )٢٨٠٬٢٣٤(  )٢٩٧٬٢٠١(  

  ٢٩٤٬٢٤٤  ٣٧٣٬٠٦٣  صافي األقساط المكتسبة
  

  يلي: البات القائمة واإلحتياطيات ممايتألف صافي المطب)  
 م٢٠١٧ م٢٠١٨ 
     

  ٨٠٬٢٩٩  ٢٤٤٬٢٦٣ المطالبات القائمة
  ١٢٨٬٨٩٤  ١١٤٬٠١٣ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

  -  ٢٣٬٢٢١ إحتياطي عجز أقساط التأمين
  -  ٣٨٥  إحتياطي مخاطر قائمة إضافية

  ٣٬٥٩٧  ٣٬٥٠٧ إحتياطيات فنية أخرى
 ٢١٢٬٧٩٠  ٣٨٥٬٣٨٩  
ً ن      اقصا

  )٣٣٬٨٥٤(  )١٥٩٬٤٤٨( المطالبات القائمة حصة معيدي التأمين من
  )٨٧٬١٥٢(  )٧٨٬٨٨٠( مبلغ عنهاالمتكبدة غير المطالبات ال حصة معيدي التأمين من

  )١٢١٬٠٠٦(  )٢٣٨٬٣٢٨(  
  ٩١٬٧٨٤  ١٤٧٬٠٦١  القائمة صافي المطالبات واإلحتياطيات

      
م : إحتياطيات إعادة ٢٠١٧م (٢٠١٨يف فائض الخسارة غير الموزع لسنة تمثل اإلحتياطيات الفنية األخرى مصار

  التأمين)
  
  حركة أقساط التأمين غير المكتسبة  ٢-٧
  

  يلي : تتألف حركة أقساط التأمين غير المكتسبة مما
  

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  
  الصافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي 

        
  ١٠١٬٧٠٩  ١٠٩٬٥٨٥  ٢١١٬٢٩٤  ةالرصيد في أول السن

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

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

  ــ٢٩ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) وائم الماليةإيضاحات حول الق
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  
  اإلحتياطيات الفنية (تتمة)ـ  ٧
  حركة أقساط التأمين غير المكتسبة (تتمة)  ٢-٧
  

  يلي : تتألف حركة أقساط التأمين غير المكتسبة مما
  

  م٧٢٠١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  
  الصافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي 

        
  ٩٤٬٦٢٩  ١١٢٬٤٤٢  ٢٠٧٬٠٧١  الرصيد في أول السنة

  ٣٠١٬٣٢٤  ٢٧٧٬٣٧٧  ٥٧٨٬٧٠١  أقساط تأمين مكتتبة خالل السنة
  )٢٩٤٬٢٤٤(  )٢٨٠٬٢٣٤(  )٥٧٤٬٤٧٨(  أقساط مكتسبة خالل السنة

  ١٠١٬٧٠٩  ١٠٩٬٥٨٥  ٢١١٬٢٩٤  الرصيد في نهاية السنة
  
  وثائق تأمين مؤجلة  إقتناء تكاليفحركة  ٣-٧
  

      

  يلي: مؤجلة مماالتأمين الوثائق إقتناءحركة تكاليف تتألف 
 م٢٠١٧ م٢٠١٨ 
     

  ٣٥٬٤٦٨  ٢٨٬٠٤٧ الرصيد في أول السنة
  ٦١٬٨٦٧  ٦١٬٥٥٠ تكاليف مستحقة
  )٦٩٬٢٨٨(  )٦٥٬٣١٨( تكاليف متكبدة

  ٢٨٬٠٤٧  ٢٤٬٢٧٩ الرصيد في نهاية السنة

  
  مولة إعادة تأمين غير مكتسبة حركة ع ٤-٧
  

  يلي: مكتسبة مماالتأمين غير التتألف حركة عمولة إعادة 
 م٢٠١٧ م٢٠١٨ 
     

  ٣٨٬٥٤٤  ٣١٬٢٠٤ الرصيد في أول السنة
  ٧٠٬٠٦٩  ٧١٬١٦٣ عمولة مستحقة
  )٧٧٬٤٠٩(  )٧٢٬٩٢٤( عمولة مكتسبة

  ٣١٬٢٠٤  ٢٩٬٤٤٣ الرصيد في نهاية السنة
  
  
  ستثماراتاالـ  ٨

 م٢٠١٧ م٢٠١٨  حإيضا  
  ١٠٣٬٢٣١  ١٠٥٬٠٠٤  ١-٨  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلمصنفة استثمارات 

  ١٬٩٢٣  ١٬٩٢٣  ٢-٨  استثمارات متاحة للبيع
    ١٠٥٬١٥٤  ١٠٦٬٩٢٧  

  
  
  
  

  ــ٣٠ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ذلك)    خالفميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر (ج
  
  (تتمة) ستثماراتاإلـ  ٨
  
 استثمارات بالقيمة العادلة من  خالل قائمة الدخل ١ـ  ٨
 

  فيما يلي الحركة في االستثمارات:      
للسنة المنتهية في     

ديسمبر  ٣١
 م٢٠١٨

للسنة المنتهية في 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٧
  ١١٠٬٦٧٤  ١٠٣٬٢٣١    ي بداية السنةفالرصيد 

  )١٠٬٠٠٠(  -    إستبعادات
  ٢٬٥٥٧  ١٬٧٧٣    لإلستثمارات التغير في القيمة العادلة

  ٤٧٥  -    أرباح محققة من إستثمارات
  )٤٧٥(  -    إستثمار محقق دخل

  ١٠٣٬٢٣١  ١٠٥٬٠٠٤   في نهاية السنةالرصيد 
  

  :يلي تحليل تكوين اإلستثمارات كما 
  

 م٢٠١٧ م٢٠١٨    
  ١٬٥١٢  ٧٠٦    النقد وما في حكمه

  ٢٬٩٩٥  ٣٬٧٥٢    سندات حقوق ملكية
  ٤٨٬٠٠٠  ٢٨٬٤٠٠    ودائع مرابحة

  ٢٠٬٨٤٢  ٣٨٬٣٠٥    صناديق مشتركة
  ٢٩٬٨٨٢  ٣٣٬٨٤١    صكوك

  ١٠٣٬٢٣١  ١٠٥٬٠٠٤  إجمالي اإلستثمارات
  
  
  استثمارات متاحة للبيع ٢ـ  ٨
  

ة مساهمة سعودية شركة نجم لخدمات التأمين، وهي شرك أسهم يف) %٣٫٨٥م: ٢٠١٧( %٣٫٨٥بنسبة  الشركة تمثل ملكية
  تكلفة.بالوهذه األسهم غير مدرجة ومقيدة . مقفلة

  
  خرى أـ مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات  ٩

 م٢٠١٧ م٢٠١٨    
        
ً  بالغم   ١٦٬٢٥٣  ٢٣٬٠٩٥     وموجودات أخرى مدفوعة مقدما

  ١٬٦٤٥  ٢٬٧٩٥    ذمم موظفين مدينة
  ٢٬٢١٤  ٢٬٠٢٠    من مساهمين أجانب القبض تحقةمسضريبة دخل 

  -  ٧٬٠٣٦    )١-٩تعويضات وخردة مستردة (إيضاح 
ً مدفوعة مقضريبة دخل  بالغم   -  ١٬٥٤٣      دما

  ٧٬٠٢٦  ٥٬٣٥١    أخري
    ٢٧٬١٣٨  ٤١٬٨٤٠  
  
  تمثل ارصدة مدينة من تعويضات وخردة مستردة: ١-٩
 م٢٠١٧ م٢٠١٨    

        عمليات التأمين
  -  ٨٬١٨٩    دة مستردةتعويضات وخر

  -  )١٬١٥٣(    تعويضات وخردة قيمة ناقصأً مخصص إنخفاض 
    ٧٬٠٣٦  -  

  ــ٣١ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  معداتمتلكات ومـ  ١٠
  
  م٢٠١٨ مجموعال  سيارات  معدات مكتبية  أثاث و تجهيزات  
          

          التكلفة
  ١١٬١٠٣  ٥٩٩  ٩٬٢٠٠  ١٬٣٠٤  يناير  ١

  ١٠٬٦٣٣  -  ٦٬٢٣٠  ٤٬٤٠٣  إضافات
  ٢١٬٧٣٦  ٥٩٩  ١٥٬٤٣٠  ٥٬٧٠٧  ديسمبر ٣١

          االستهالك المتراكم
  ٩٬٢٥٦  ٢٢٠  ٨٬٣١٣  ٧٢٣  يناير ١

  ٢٬٥٠٤  ١١٨  ١٬٨٧٢  ٥١٤  محمل للسنة
  ١١٬٧٦٠  ٣٣٨  ١٠٬١٨٥  ١٬٢٣٧  ديسمبر ٣١

          صافي القيمة الدفترية
  ٩٬٩٧٦  ٢٦١  ٥٬٢٤٥  ٤٬٤٧٠  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  
   

  م٢٠١٧المجموع   سيارات  معدات مكتبية  أثاث و تجهيزات  
          

          التكلفة
  ١٠٬٣٠١  ٥٥٣  ٨٬٤٩٠  ١٬٢٥٨  يناير  ١

  ١٬٢٠٢  ٤٤٦  ٧١٠  ٤٦  إضافات
  )٤٠٠(  )٤٠٠(  -  -  إستبعادات

  ١١٬١٠٣  ٥٩٩  ٩٬٢٠٠  ١٬٣٠٤  ديسمبر ٣١
          االستهالك المتراكم

  ٨٬١٩٠  ٤٨٢  ٧٬٢٢١  ٤٨٧  يناير ١
  ١٬٤٦٦  ١٣٨  ١٬٠٩٢  ٢٣٦  محمل للسنة

  )٤٠٠(  )٤٠٠(  -  -  إستبعادات
  ٩٬٢٥٦  ٢٢٠  ٨٬٣١٣  ٧٢٣  ديسمبر ٣١

          صافي القيمة الدفترية
  ١٬٨٤٧  ٣٧٩  ٨٨٧  ٥٨١  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  
  

  نظاميةالوديعة الـ  ١١
  

مليون لایر سعودي  ٢٠ بمبلغمالها  من رأس %١٠ بإيداع الشركةقامت ، التأمين مانظل) من الالئحة التنفيذية ٥٨مادة (طبقا لل
جهة الوديعة النظامية لدى بنك ذي سمعة جيدة وهو بظ افتحيتم اإلبنك تم اختياره من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.  لدى

 العمولة المستحقة لهذه الوديعةتسدد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. الحصول على فقط بعد  يجوز سحبهاو  قةذات عال
  لمؤسسة النقد.  

  
م فان الشركة افصحت عن ٢٠١٦مارس  ١طبقا للتعميم الصادر في  من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للتعليمات الواردة

  .القوائم المالية كأصل والتزام في هذه م٢٠١٧و  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١امية كما في وديعة نظ علىعمولة مستحقة 
  
  

  ــ٣٢ــ
  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  مستحقة لحملة وثائق التأمينــ  مبالغ  ١٢
:  م٢٠١٧حملة وثائق التأمين ( واحد من . يتكون رصيدمينألحملة وثائق الت المطالبات والفائض مستحق الدفع مبالغتمثل 

من المبالغ المستحقة القائمة لرصيد حملة وثائق التامين  )%٤٨ :م ٢٠١٧( %١٣حملة وثائق التامين) نسبة  إثنين منرصيد 
  .م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

    
  خرى أومطلوبات دفع الـ مصروفات مستحقة ١٣
 م٢٠١٧ م٢٠١٨    

  ٢٤٬٤٤٠  ٢٦٬١٥٥    الدفع مصروفات مستحقة
  -  ٣٬٠٥٤    مستحقةالمضافة القيمة الضريبة 

  ٥٩١  ٢٬٢٢٠    مخصص ضريبة اقتطاع معيدي التأمين
  ٤٬٨٦٠  ٩٬٨٣٥    صيانةال اإلصالح و رشمبالغ مستحقة الدفع لو

  ٧٬١٣٧  ٩٬٦٨٤    )١-١٣( لموظفيناية الخدمة لنه منافع
  ١٬٠١٧  ١٬٦٤١    عمولة مستحقة الدفع

  ٣٠٩  ٥٠٥    رسوم تفتيش مؤسسة النقد العربي السعودي 
  ١٬٠٢٨  ٣٬٥٦٩    إلتزامات أخرى

    ٣٩٬٣٨٢  ٥٦٬٦٦٣  
  
  

 موظفيننهاية الخدمة لل منافع  ١ـ ١٣
على أساس  ةالسعوديلمملكة العربية ا في العمل نظام وفقاً لمتطلبات تقوم الشركة بتشغيل خطة مكأفأة نهاية الخدمة لموظفيها

يتم سداد التزام  بينماالمتوقعة  الوحدة إئتمانطريقة  بموجبيم االكتواري وفقًا للتقي ستحقاقاتاإل قيديتم .موظفينمدة خدمة ال
ركة في االلتزام خالل السنة بناًء على قيمتها المركز المالي والح قائمةعند استحقاقها. إن المبالغ المعترف بها في  المنافع

  الحالية هي كالتالي:
  

  محددة إلتزامات منافعحركة   ٢ـ ١٣
 م٢٠١٧ م٢٠١٨  

  ٥٬٥٠٢  ٧٬١٣٧  إلرصيد اإلفتتاحي
  ٢٬١٣٨  ١٬٧٣٧  المحمل لقائمة الدخل 

  -  ١٬٣٦٤  المحمل لقائمة الدخل الشامل اآلخر
  )٥٠٣(  )٥٥٤(  المسدد خالل السنة

  ٧٬١٣٧  ٩٬٦٨٤  النهائيالرصيد 
  
  المحددة منافعالتسوية القيمة الحالية إللتزامات   ٣ـ ١٣
  

 م٢٠١٧ م٢٠١٨  
  ٥٬٥٠٢  ٧٬١٣٧  إلرصيد اإلفتتاحي

  ١٬٩٧١  ١٬٥٢١  تكلفة الخدمة الحالية
  ١٦٧  ٢١٦  تكاليف تمويلية

  -  ١٬٣٦٤  خسارة إكتوارية من تسويات الخبرة السابقة
  )٥٠٣(  )٥٥٤(  المسدد خالل السنة

  ٧٬١٣٧  ٩٬٦٨٤  الرصيد النهائي
  
  

  ــ٣٣ــ
  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  (تتمة)خرى أومطلوبات الدفع ـ مصروفات مستحقة ١٣
  

  ةاإلكتوارياإلفتراضات األساسية   ٤ـ ١٣
  

  منافع ما بعد الخدمة:التزام ييم قتالتي إستخدمتها الشركة في  الهامة اإلكتواريةيلي سلسلة من اإلفتراضات  فيما      
   

  م٢٠١٧  م٢٠١٨  
  %٣٫١٠  %٣٫٨٥  في التقييم معدل الخصم
  %٣٫٦٠  %٤٫٣٥  على مختلف األعمار الراتبمستوى نسبة زيادة 

  
  تحليل الحساسية  ٥- ١٣
  م٢٠١٧  م٢٠١٨  

  ٧٬١٣٧  ٩٬٦٨٤  حالي
      في التقييم معدل الخصم

  ٥٬٨٣٧  ٩٬١٤٤  %٠٫٥زيادة بمعدل  -
  ٦٬٥٩٩  ١٠٬٢٨٣  %٠٫٥نقص بمعدل  -

      نسبة زيادة متوقعة لمستوى الراتب على مختلف األعمار
  ٦٬٦٢٧  ١٠٬٢٧٧  %٠٫٥زيادة بمعدل  -
  ٥٬٨٠٩  ٩٬١٤٤  %٠٫٥نقص بمعدل  -
  

  ةف ثالثاطرامستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء ومدراء المبالغ الـ  ١٤
  

 م٢٠١٧ م٢٠١٨  
      

  ٢١٬٣٩٧  ٤١٬٤٥٦  التأمين معيدو
  ٢٢٬٩٥٢  ٢٥٬٠١٢  وكالء ووسطاء

  ١٬٠٢٨  ١٬٩٥٠  ةثالثف اطرمدراء ا
  ٤٥٬٣٧٧  ٦٨٬٤١٨  

  
  جدول تطور المطالبات – ١٥
  

 وغير المتكبدة المطالبات وكذلك عنها المبلغ المطالبات على تشتمل والتي المتكبدة راكمةالمت المطالبات أدناه، الجدول يعكس
 .تاريخه حتى المتراكمة الدفعات ذلك في بما مالي مركز قائمة كل بتاريخ المتعاقبة الحوادث سنوات من سنة لكل عنها المبلغ

   .للمطالبات النهائية القيمة تقدير على الشركة لمقدرة مقياس يوفر التأمين التزامات تطور إن
  المستقبلية، للمطالبات السلبية التطورات لمواجهة وذلك التأمين بعمليات تتعلق كافية باحتياطيات االحتفاظ إلى الشركة تسعى
دها وما بع م٢٠١٠ات التي تبدأ من عام بالتعويضات عن المطالبات للسنو احتياطي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهايتعلق 

  والتي لم يتم تطوير تجربة مطالبتها بالكامل.
  
  
  
  

  ــ٣٤ــ
  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  جدول تطور المطالبات (تتمة) – ١٥
  

  .المالية عدد من السنواتعلى مدى  الممتدة بموجب سنوات األحداثالثالثي للمطالبات  ليلالتح
  

  المجموع  م٢٠١٨  م٢٠١٧  م٢٠١٦  م٢٠١٥  م٢٠١٤  م٢٠١٣  م٢٠١٢  م٢٠١١  م٢٠١٠  سنة الحوادث

    ٣١٢٬٦٤١  ٢٨٧٬٣٩٤  ٢٦٢٬٥٧٠   ٢٤٤٬٤٧٤   ١٧٧٬٤٠٣   ٤٥٧٬٩٥٨   ١٩٧٬٠٤٩   ١٥٣٬٥٩٤  ١٧٬٣٨٩  في نهاية سنة الحوادث

    ــ      ٤١٠٬٠٣٩  ٢٧٨٬٣١١   ٢٤٠٬٨٨٩   ١٨٦٬٩٤٥  ٥٠٤٬٩٦١   ٢١٢٬٠١٧   ١٦٠٬١٨٦  ٢١٬٥٤٤  بعد سنة

    ــ      ــ      ٢٨٢٬٩٦٦  ٢٤٠٬٥١١  ١٩١٬٤٥٦  ٥٠٧٬٧٠٢   ٢٠٩٬٩٢٩   ١٥٩٬٢٧٦  ٢٠٬٣٨٩  بعد سنتين 

    ــ      ــ      ــ      ٢٤٢٬٢٢٩  ١٩٤٬٠٦٠  ٤٨٦٬٦٨٨  ٢١١٬٩٤٥   ١٥٧٬٥٠٢  ٢٠٬٤٣٤  بعد ثالث سنوات 

    ــ      ــ      ــ      ــ      ١٩٥٬٥٦٤  ٤٨٨٬٣٤٠   ٢١٦٬٣٤٢   ١٥٨٬٢٩٠  ٢٠٬٤٣٦  بعد اربع سنوات 

    ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ٤٩١٬٢٤٧  ٢١٤٬٩١٧   ١٥٨٬١٨٥  ٢٠٬٤٦٠  بعد خمس سنوات 

    ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ٢١٥٬٣٤١  ١٥٨٬٥٠٨  ٢٠٬٤٤٥  سنوات ست بعد 

    ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ١٥٨٬٥٥٤  ٢٠٬٤٥٢  سنوات سبع  بعد

    ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ٢٠٬٤٧٧  سنوات  ثمانيةبعد 

المطالبات النهائية المدفوعة 

  ٤٩١٬٢٤٧  ٢١٥٬٣٤١  ١٥٨٬٥٥٤  ٢٠٬٤٧٧   (تقديرية)

  

٢٬٣٢٩٬٠٥٨  ٣١٢٬٦٤١  ٤١٠٬٠٣٩  ٢٨٢٬٩٦٦  ٢٤٢٬٢٢٩  ١٩٥٬٥٦٤  

  )٧٨٢٬٩٧٠٬١(  )٧٨٠٬٢١٧(  )٦٩٠٬٢٤٩(  )٤٨٧٬٢٦٣(  )٢٣٠٬٢٢٠(  )٤٧٩٬٢١٧( )١٩٥٬٤٣٤( )١٨١٬٢٠٦(  )٣٩٤٬١٤٨( )٣٤٦٬١٣(  مطالبات تراكمية مدفوعة

مطالبات  +قائمةمطالبات 

  متكبدة غير المبلغ عنها

  

١٣١٬٧  

  

 ١٦٠٬١٠  

  

١٦٠٬٩  

  

٠٥٢٬٥٧  

  

)٢٧٦٬٣٥٨  ٩٤٬٨٦١  ٬٣٤٩١٦٠  ١٩٬٤٧٩  ٢١٬٩٩٩  )٩١٥٬٢١  
  
  

  ـ  القيمة العادلة لألدوات المالية ١٦
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم مبادلة أصل أو سداد التزام به في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما وإرادتهما على 

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

 لألصل أو االلتزام ، أو ايمكن الوصول إليه تيال ةالمتاحفي السوق  -
 .المطلوباتأو  للموجوداتر مالءمة للوصول ، في السوق األكث يةغياب السوق الرئيسحالة في  -

  
 ئمة في هذه القوادفتريبشكل جوهري عن قيمها ال ركز المالي التختلفالمداخل قائمة المالية لألدوات القيم العادلة 

  .المالية
  

  ل الهرمي لهاسوالتسل تحديد القيمة العادلة
  

  فصاح عنها: العادلة لألدوات المالية واالتستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة 
  

تستطيع المنشأة الوصول إليها : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس الموجودات والمطلوبات المالية ( ١المستوى 
  .)خ القياسفي تاري

: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى حيث تستند جميع  ٢المستوى 
  . والمدخالت الهامة إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها

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

م والتي تم تقييمها بالقيمة العادلة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ت جميع األدوات المالية كما في وقد كان
 ٢٩٫٩م: ٢٠١٧مليون لایر سعودي ( ٨٤٬٣٣اإلستثمار في الصكوك واألسهم بمبلغ باستثناء  ٣من أدوات المستوى 

يون لایر سعودي) على التوالي والتي تم مل ٢٬٩م: ٢٠١٧مليون لایر سعودي ( ٣٫٨٦مليون لایر سعودي ) ومبلغ 
الشركة المستثمر  أسس صافي موجوداتللقيمة العادلة على  ٣تقوم الشركة بتحديد المستوى  .١تقييمها في المستوى 

   لسنة.اخالل  ٣المستوى  و ٢المستوى و  ، ١المستوى  ال توجد تحويالت بين. السنةفيها في نهاية 
  

  احة للبيع بالتكلفة لعدم أمكانية تحديد قيمة عادلة موثوقة لتلك اإلستثمارات.تم إدراج اإلستثمارات المت
  ــ٣٥ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  القطاعيةـ المعلومات  ١٧
  

 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 في کةرلشإدارة ا

 
ً المعامالت بين القطاعات التشغيلية و تتم  جيةرلخاا طرافألا راداتيإ يتم قياسللشروط واألحكام التجارية العادية.  فقا

. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من لخدلا قائمة في تلك المذكورة مع قفواتت يقةطرب مجلس إدارة الشركة لیإ
 الموجودات والمطلوبات التشغيلية.

 
ديسمبر  ٣١القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ  يقةطر أو أساس تصنيف القطاعاتتطرأ أي تغييرات على  لم

 .م٢٠١٧
 
، واالستثمارات ، والمستحق من  القبض المستحقة التأمين أقساط، و ما في حكمهى النقد وتشتمل موجودات القطاع عل ال

ً مين ، والمصروفات المدفوعة مقدمعيدي التأ  عة النظاميةلوديخرى ، والممتلكات والمعدات ، وا، والموجودات األ ما
 تباولطم نتتضم الغير المخصصة.  الموجودات معيتم تضمينها  ،. وفقا لذلك لوديعة النظاميةدخل المستحق على اوال

 ءکالولوا نلتأميا لمعيدي مستحق، رىألخا تباولطلموا تلمستحقاوا المطالبات المستحقة لحملة وثائق التأمين تاعاطلقا
المستحق على  لخدل، وا لخدلا يبةرضو ةکازل، وازيعات الفائض المستحق الدفعتو، مدراء األطراف الثالثةو وسطاءلوا

 مطلوبات غير مخصصة. في. وفقا لذلك ، يتم تضمينها الوديعة النظامية
 

إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي في القطاعات ذات الصلة ال يتم تبليغها الموجودات والمطلوبات غير المخصصة 
  أساس مركزي.ويتم مراقبتها على 

  
الموجودات  مجموععن  تقريرها يتم المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التيالقطاعية لمعلومات فيما يلي ا

إيراداتها ومصاريفها  من حيث مجموع،  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ م و٢٠١٨ديسمبر  ٣١في كما والمطلوبات للشركة 
  :ذلك التاريخ للسنة المنتهية فيوصافي إيراداتها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــ٣٦ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

    ـ  المعلومات القطاعية (تتمة) ١٧
 ٣١المنتهية في لسنة ل

  الهندسي  اتلمركبا  الممتلكات  البحري   م٢٠١٨مبر سدي
الحوادث 

  وااللتزامات
الضمان 

  الممتد
  تأمينال

  المجموع  على الحياة
                  اإليرادات

  ٧١٢٬٣٢٤  ٥١٬٥٨٧  ٢١٬١٤٩  ٣٢٬٩٤٠  ٤١٬٥٥٣  ٤٢٤٬٧٨٦  ١٠٣٬١٣٧  ٣٧٬١٧٢  المكتتبة تأميناجمالي أقساط ال
يخصم: اقساط اعادة التأمين 

 )٢٨٣٬٦٤٩( )٤٥٬٦٧٨( )٢١٬١٤٩( )٢٤٬٧٢٣( )٣٨٬٣٨٥( )٣١٬٩٤١( )٩٥٬٠٢٤( )٢٦٬٧٤٩(  ةسندالم
 )٨٬٠٠٦( )٧٩( - )٦٦( )٧٢١( )٣٬٩٠٢( )٢٬١٨٥( )١٬٠٥٣(  مصروف فائض الخسارة

  ٤٢٠٬٦٦٩  ٥٬٨٣٠  -  ٨٬١٥١  ٢٬٤٤٧  ٣٨٨٬٩٤٣  ٥٬٩٢٨  ٩٬٣٧٠  صافي اقساط التأمين المكتتبة
التغير في االقساط غير 

 )٤٧٬٦٠٦( ٥٠٢  - ٤٢٥ ١٬٩٠٠ )٤٩٬٩٨٩( ١٥٩ )٦٠٣(  المكتسبة
  ٣٧٣٬٠٦٣  ٦٬٣٣٢  -  ٨٬٥٧٦  ٤٬٣٤٧  ٣٣٨٬٩٥٤  ٦٬٠٨٧  ٨٬٧٦٧  صافي االقساط المكتسبة

كتسبة على اعادة عمولة م
 ٧٢٬٩٢٤ ١٤٬١٣٩ ١٢٬٨٦٠ ٥٬٦٩٩ ٧٬٤٤٥ ٥٬٣٩٢  ٢٠٬٣٨٢ ٧٬٠٠٧  سندةالتأمين  الم

 ٤٠٦ ٦ - ٢٦ ٢٠ ٢٢٠  ٣٨ ٩٦  دخل أكتتاب آخر
 ٤٤٦٬٣٩٣  ٢٠٬٤٧٧ ١٢٬٨٦٠ ١٤٬٣٠١ ١١٬٨١٢ ٣٤٤٬٥٦٦ ٢٦٬٥٠٧ ١٥٬٨٧٠  مجموع االيرادات

  
             مصروفاتالتكاليف وال

  ٢٩٨٬٦٠٩  ٢٩٬٠٦٩  ٦٬٧٥٣  ٤٬٥٦٤  ١٥٬٣٥٦  ٢٢٩٬٥٩١  ٤٬٧٨١  ٨٬٤٩٥  اجمالي المطالبات المدفوعة 
في  تأمينحصة معيدي ال

 )٨٢٬٨٠٤( )٢٥٬١٩٨( )٦٬٧٥٣( )٢٬٧٠٤( )١٤٬٧٥٣( )٢٢٬٤٩٣( )٤٬١٦١( )٦٬٧٤٢(  المطالبات المدفوعة
  ٢١٥٬٨٠٥  ٣٬٨٧١  -  ١٬٨٦٠  ٦٠٣  ٢٠٧٬٠٩٨  ٦٢٠  ١٬٧٥٣  صافي المطالبات المدفوعة 

 ٣٨٬٣٧٠ ٦١٤ - )٥٨٦( ١٬٤٣٤ ٣٦٬٠٣٠ ٣٢١ ٥٥٧  التغيرات في المطالبات القائمة 
التغيرات في مطالبات متكبدة 

 )٦٬٦٠٩( ٥٨ - ٦٦٧ )٦٩( )٦٬٣٠١( )١٬٣٩٣( ٤٢٩  غير مبلغ عنها، صافي
  ٢٤٧٬٥٦٦  ٤٬٥٤٣  - ١٬٩٤١  ١٬٩٦٨  ٢٣٦٬٨٢٧  )٤٥٢(  ٢٬٧٣٩  طالبات المتكبدة صافي الم

  )٣٬٥٩٧(  -  -  -  -  )١٬١٤٦(  )٢٬٤٥١(  -  عكس إحتياطيات تأمين
  ٢٣٬٢٢١  -  -  -  ٨٢٠  ٢٠٬٦٦٥  ١٬٧٢١  ١٥  إحتياطي عجز أقساط التأمين
أحتياطي اخطار غير منتهية 

  ٣٨٥  -  -  -  ٣٨٥  -  -  -  إضافية
  ٣٬٥٠٧  ٦٢١  -  ٣٤٥  ٣٠٥  ١٬١١٢  ٢٧١  ٨٥٣  إحتياطيات فنية أخرى
 ٦٥٬٣١٨ ٦٬٥١٤ ١٠٬٧٢٣ ٣٬٤٣١ ٤٬٠٨٥ ٢٦٬٩٤٩ ٩٬٧٨٣ ٣٬٨٣٣  تأمينتكاليف اقتناء وثائق ال

تكاليف ومصروفات مجموع 
 ٣٣٦٬٤٠٠  ١١٬٦٧٨ ١٠٬٧٢٣ ٥٬٧١٧ ٧٬٥٦٣ ٢٨٤٬٤٠٧ ٨٬٨٧٢ ٧٬٤٤٠  األكتتاب

  ١٠٩٬٩٩٣ ٨٬٧٩٩ ٢٬١٣٧ ٨٬٥٨٤ ٤٬٢٤٩ ٦٠٬١٥٩  ١٧٬٦٣٥ ٨٬٤٣٠  صافي نتائج االكتتاب
               أخرىفات) تشغيل و/(مصرإيرادات 

  )٧٬٩٠٠(            مشكوك في تحصيلها مخصص إنخفاض قيمة ديون
  )٩٥٬٢٧٢(         مصروفات عمومية وادارية
  ٥٬٠٨٥         إيرادات عمولة على ودائع

  ١٬٧٧٣        أرباح غير محققة من إستثمارات
  -        أرباح محققة من إستثمارات

 ٩٬١٠٧        أيرادات أخرى
  )٨٧٬٢٠٧(        مجموع المصروفات التشغيلية األخرى

  ٢٢٬٧٨٦         ةصافي الدخل للسن
  )٢٬٣٥٣(       حملة الوثائق لمجموع الدخل العائد 

  ٢٠٬٤٣٣       صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين 

  ــ٣٧ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  سعودية)(شركة مساهمة 

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  ـ  المعلومات القطاعية (تتمة) ١٧
  
 ٣١المنتهية في لسنة ل

  الهندسي  اتلمركبا  الممتلكات  البحري   م٢٠١٧مبر سدي

الحوادث 

  وااللتزامات

الضمان 

  تدالمم

  تأمينال

  المجموع  على الحياة
                  اإليرادات

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

 )٢٧٠٬٠٣٤( )٣٨٬٠٣٨( )١٧٬٧٣٧( )٢٤٬٢٦٣( )٣١٬٣٣٠( )٣١٬٥٢٧( )٩٧٬٤٥٠( )٢٩٬٦٨٩(  ةسندالم
  )٧٬٣٤٣(  )٧٩(  -  )٦٨(  )٧٢٠(  )٣٬٢٣٩(  )٢٬١٨٥(  )١٬٠٥٢(  ائض الخسارةمصروف ف

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

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

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

 ٧٧٬٤٠٩ ١١٬٧٤٧ ١٩٬٨٩٨ ٤٬٩٦٨ ٧٬١٥٤ ٥٬٣٢٩  ٢٠٬٢٩٠ ٨٬٠٢٣  سندةالتأمين  الم
  ٣٦٤  ٤  -  ٢٤  ٢٤  ١٦٩  ٤٠  ١٠٣  دخل أكتتاب آخر

 ٣٧٢٬٠١٧  ١٩٬٨٣٤ ١٩٬٨٩٨ ١١٬٧٨٨ ٨٬٤٣٨ ٢٧٣٬٧٢٦ ٢٢٬٨٠٩ ١٥٬٥٢٤  مجموع االيرادات
  
           مصروفاتالتكاليف وال

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

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

  ١٧٩٬٤٢٥  ٢٬٩٩٢  -  ٩٢٤  ١٬٠٧٥  ١٧١٬١٣٣  ١٬٤٣٢  ١٬٨٦٩  صافي المطالبات المدفوعة 
 ٤٬١١٦ ٢١ - ٤٨ )٦٠٣( ٥٬٢٥٢ )٥٥٧( )٤٥(  التغيرات في المطالبات القائمة 
التغيرات في مطالبات متكبدة 

  ٧٬٠١٧  ٨٣٠  -  ٣٥٦  ٦٦٦  ٤٬٠٧٤  ٥٨٣  ٥٠٨  غير مبلغ عنها، صافي

  ١٩٠٬٥٥٨  ٣٬٨٤٣  - ١٬٣٢٨  ١٬١٣٨  ١٨٠٬٤٥٩  ١٬٤٥٨  ٢٬٣٣٢  صافي المطالبات المتكبدة 
 ٦٩٬٢٨٨ ٥٬٨٧٧ ١٦٬٥٨٥ ٣٬١١٣ ٣٬٧٩١ ٢٦٬٨٥٧ ٨٬٩٨٠ ٤٬٠٨٥  تأميناقتناء وثائق التكاليف 
تكاليف ومصروفات مجموع 
 ٢٥٩٬٨٤٦  ٩٬٧٢٠ ١٦٬٥٨٥ ٤٬٤٤١ ٤٬٩٢٩ ٢٠٧٬٣١٦ ١٠٬٤٣٨ ٦٬٤١٧  األكتتاب

  ١١٢٬١٧١ ١٠٬١١٤ ٣٬٣١٣ ٧٬٣٤٧ ٣٬٥٠٩ ٦٦٬٤١٠  ١٢٬٣٧١ ٩٬١٠٧  صافي نتائج االكتتاب
                 أخرىل فات) تشغيو/(مصرإيرادات 

  )٤٬٩٣٣(      مشكوك في تحصيلها مخصص إنخفاض قيمة ديون
  )٧١٬٤٥٩(         مصروفات عمومية وادارية
  ٢٬٤٦٦          إيرادات عمولة على ودائع

 ٢٬٥٥٧       أرباح غير محققة من إستثمارات
  ٤٧٥       محققة من إستثماراتأرباح 

  ٨٬٣٥٦        أيرادات أخرى
  ١٣٠        يع ممتلكات ومعداتربح ب

  )٦٢٬٤٠٨(        مجموع المصروفات التشغيلية األخرى
  ٤٩٬٧٦٣        ةصافي الدخل للسن

  )٥٬٠٥٥(        حملة الوثائقلالدخل العائد  صافي
  ٤٤٬٧٠٨        صافي الدخل للسنة العائد للمساهمين

  
  ــ٣٨ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  ـ المعلومات القطاعية (تتمة)  ١٧
  
  

  الهندسي  تامركبال  الممتلكات  البحري   م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
الحوادث 

  وااللتزامات
الضمان 

  الممتد

  تأمينال
على 

  المجموع  لحياةا
                  موجودات ال

في اقساط  تأمينحصة معيدي ال
  غير المكتسبةتأمين 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  غير مبلغ عنهامطالبات متكبدة 

  ٢٣٬٢٢١  -  -  -  ٨٢٠  ٢٠٬٦٦٥  ١٬٧٢١  ١٥  إحتياطي عجز أقساط التأمين
  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
  

  
  

  الهندسي  تامركبال  الممتلكات  البحري   م٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
الحوادث 

  وااللتزامات
الضمان 

  الممتد

  تأمينال
على 
  المجموع  الحياة

                  موجودات ال
في اقساط  تأمينحصة معيدي ال

  غير المكتسبةتأمين ال
١٠٩٬٥٨٥  ١٢٬٦٣٤  ٢٤٬٠٠١  ١٢٬٥٠٧  ١٨٬٤٥٥  ١٠٬٢٤٠  ٢٥٬٢٧٣  ٦٬٤٧٥  

لمطالبات من ا تأمينحصة معيدي ال
  ٣٣٬٨٥٤  ٢٬٠٨٠  ١١٠  ٢٬٤٠٨  ١٥٬٨١١  ٦٬٠٧٥  ٤٬٣٥٣ ٣٬٠١٧  القائمة 

مطالبات  من تأمينحصة معيدي ال
  ٨٧٬١٥٢  ٦٬٩٦١  -  ١٩٬٠٣٣  ١٦٬٩٢٤  ٣٬٩٦٠  ٣٤٬٢٦٦  ٦٬٠٠٨  متكبدة غير مبلغ عنها

 ٢٨٬٠٤٧ ١٬٨٤٣ ١١٬٠٩٩ ١٬٢٢٩ ١٬٣٦٤ ٨٬٥٠١ ٢٬٩٧٣ ١٬٠٣٨   ة تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجل
 ٥٣٩٬٥٩٥         موجودات غير مخصصة

      موجودات المجموع 
   ٧٩٨٬٢٣٣ 

          
          مطلوبات   ال

 ٢١١٬٢٩٤ ١٤٬٤٣٢ ٢٤٬٠٠١ ١٥٬٠١٠ ٢١٬٤٩٧ ٩٩٬٩٣٩ ٢٨٬٠٦٠ ٨٬٣٥٥  غير المكتسبة  تأميناقساط ال
 ٣١٬٢٠٤ ٣٬٤٤٧ ١٣٬٢٨٠ ٢٬١٨٥ ٢٬٣٤٥ ١٬٧٨٨ ٦٬١٣٩ ٢٬٠٢٠  غير مكتسبة  تأمينعمولة اعادة 

 ٨٠٬٢٩٩ ٢٬٣٥٥ ١١٠ ٣٬٦٣٩ ١٦٬١٦٠ ٤٩٬٢١٣ ٤٬٨٩٩ ٣٬٩٢٣  مطالبات قائمة
  ١٢٨٬٨٩٤  ٩٬٦٨١  -  ٢١٬٠٢٠  ١٨٬٠٨١  ٣٦٬٧٠٥  ٣٥٬٨٣٢  ٧٬٥٧٥  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 ٣٬٥٩٧ - - - - ١٬١٤٦ ٢٬٤٥١ -  إحتياطيات فنية أخرى
  ١١٧٬٥٨٦                غير مخصصة مطلوبات 

  ٥٧٢٬٨٧٤             مطلوباتال مجموع

  
  ــ٣٩ــ

  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  ذات العالقة تاالجه فصاحاتأ  - ١٨
  

  الجهات ذات العالقة  معامالت ١ـ  ١٨
  

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

  
 تلك الجهات مع ة. وقد تم اجراء المعامالتعالقالجهات ذات الع بتنفيذ المعامالت مالعادية  هاأعمالالشركة خالل دورة تقوم 

  مجلس االدارة.إعتمادها من و
  

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

 ديسمبر ٣١في 
للسنة المنتهية 

 ديسمبر ٣١في 
 م٢٠١٧ م٢٠١٨ معاملةطبيعة ال الجهة ذات العالقة

  ١٬٥١٠  ١٬٥٦٨   أعضاء مجلس اإلدارةمصروفات   اعضاء مجلس االدارة 
  ٩٬٨٥٠  ١١٬٠٦٤  مكافآت ومصروفات ذات عالقة  -  كبار موظفي االدارة

  ٣٠٦  ٦٨٧  قروض وسلف -  
        

مساهمون وجهات ذات 
  عالقة (ملكية مشتركة)

  
  ٨٧٬٢٤٦  ٧١٬٣٩٤ اقساط تامين  -

  ٣٠٬٣٣٣  ٢٧٬٢٧٠ عة مطالبات مدفو - 
  ٤٬٥٧٩  ٢٬٦٣٧ اقساط تأمين اختيارية (صافي) -  
  ٣٬٨٠١  ٤٬٨١٨ مصروفات متكبدة -  
  ٢٬٤٦٦   ٥٬٠٨٥  دخل عمولة بنكية -  
سلفة مدفوعة لجهة ذات عالقة -    -  ١٬١٧١  
شراء ممتلكات ومعدات -    -  ٢٢٢  
  

  أرصدة الجهات ذات العالقة  ٢ـ  ١٨
  

 م٢٠١٧ م٢٠١٨  ةجهات ذات عالق ارصدة لدى  
  ٤٬٥٨٠  ١١٬٠٦٧  ،صافي أقساط تامين مدينة من جهات ذات عالقة

  ٢٦٩٬٥٣٢  ٣٢٤٬٠٣٢  نقد وما في حكمه مع مساهم 
  ٧١٣  )٥٢(  تياريةأقساط تامين اخعن  أحد المساهمينمن  / (الى) مبالغ مستحقة

  ٣٦٣  ٤٥٠  سلف مستحقة من موظفي االدارة العليا
  ٢٬٢١٤  ٢٬٠٢٠  أجانبمين من مساه ستحقة القبضضريبة م

  ٢٠٬٠٠٠  ٢٠٬٠٠٠ وديعة نظامية 
  )٧٥(  -  مبلغ مستحق لجهة ذات عالقة مقابل مصاريف

  ٣٬٧٧٥  -  دفعة مقدمة مدفوعة لجهة ذات عالقة
  ٤٨٧  ٨٤٨  عمولة مستحقة على وديعة نظامية

  
  
  

  ــ٤٠ــ
  
  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) المالية إيضاحات حول القوائم
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

    دخل الزكاة وضريبة الـ  ١٩
  مكونات الوعاء الزكوي ١ـ  ١٩

ضريبة الزكاة و نظاملى تعديل بموجب إالمكونات الهامة للوعاء الزكوي للشركة العائدة للمساهمين السعوديين والتي تخضع 
وصافي الدخل المعدل وبعض البنود االخرى. تم حساب الوعاء الزكوي استناداً  السنةالدخل هي حقوق المساهمين في بداية 

م الزكاة في المملكة العربية السعودية إلى اخضع نظيفي المملكة العربية السعودية.  م الزكاة المعمول بهانظلإلى فهم الشركة 
قد تختلف عن  ("الهيئة") لزكاة والدخلل الهيئة العامةسيتم إصدارها من قبل  بهط الزكوية يرات مختلفة وأن الربوتفس

  االقرارات المقدمة من قبل الشركة.
 

    دخلالزكاة وضريبة المخصص  ٢ـ ١٩
 م٢٠١٧ م٢٠١٨  

  ٤٬٤٤٤  ٧٬٢٠٥  الرصيد اإلفتتاحي
  ٤٬٧٠٠  ٤٬٨٥٣  مخصص الزكاة

  ٢٬٢١٤  ٢٬٠٢٠  مخصص ضريبة الدخل
  )٣٬٨٠٥(  )٦٬٦١٥(  دفوعة مبالغ م

  )١٦٢(  )١٥٨(  إنخفاض في ضريبة قابلة لالسترداد
  )١٨٦(  -  تسوية زكاة مدفوعة قيد اإلعتراض

  ٧٬٢٠٥  ٧٬٣٠٥  الرصيد النهائي
  
  
  ايهما اعلى. - التقريبي وصافي الدخل المعدل العائد للمساهمين السعوديين من الوعاء الزكوي %٢٬٥سب الزكاة بنسبة تتح
  

من صافي الدخل المعدل العائد للمساهمين غير السعوديين في الشركة ناقصاً  %٢٠وين مخصص ضريبة الدخل بنسبة يتم تك
ً ل تم  ضريبة الدخل. نظامحصة المساهمين غير السعوديين من الخسائر المرحلة من السنة السابقة والتي يتم حسابها وفقا

  لسعوديين.استرداد ضريبة الدخل المدفوعة من المساهمين غير ا
  

   الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل كما يلي: المساهمةنسبة 
  

 م٢٠١٧ م٢٠١٨  
      

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

  
  
  وضع الربوط النهائية  
  

 م. ٢٠١٧من بداية التأسيس وحتى سنة  ("الهيئة") لزكاة والدخلل الهيئة العامةإلى  الضريبية قدمت الشركة اقرارتها
  

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

  .حالياً قيد المراجعة لدى الهيئة  م٢٠١٧إلى م ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتهية في  اإلقرارات الضريبة للسنوات 
  
  
  
  

  ــ٤١ــ
  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) ائم الماليةإيضاحات حول القو
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  السهمربحية و ـ راس المال ٢٠
  

ً الىمليون لایر سعودي  ٢٠٠ مبلغ والمدفوعالمصدر  مال الشركةسأيبلغ ر لایر  ١٠مليون سهم قيمة كل سهم  ٢٠ مقسما
    لایر سعودي). ١٠ قيمة كل سهم مليون سهم ٢٠ مقسمة الىمليون لایر سعودي  ٢٠٠:  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١( سعودي

في  القائمةم على المتوسط المرجح لعدد األسهة بقسمة صافي الدخل للسن األساسية والمخفضة للسنة همتم إحتساب ربحية الس
  ال تنطبق ربحية السهم المخفضة على الشركة. .المركز المالي قائمة تاريخ

  
    االحتياطي النظامي - ٢١

ً لنظام التأمين في المملكة العربية السعودية يتعين على الشركة تحويل  اإلحتياطي  الىإيرادات السنة صافي  من %٢٠وفقا
ً لذلك حولت الشركة  .المدفوع لس الماأمن ر %١٠٠ لى أن يعادل اإلحتياطيالنظامي ا مليون لایر سعودي  ٤٬٠٨٧وفقا

   سعودي) الى اإلحتياطي النظامي.لایر ٦٬٠١٢:  م٢٠١٧(
  

  أقساط إعادة التأمين المسندة  - ٢٢

 ٣١للسنة المنتهية في     
 م٢٠١٨ديسمبر 

 ٣١للسنة المنتهية في 
 م٢٠١٧ديسمبر 

  ١٢٬٤٠٤  ١٣٬٢٥٣    معيدي تأمين محليين

معيدي تأمين دوليين (يشمل عمليات خالل 
  وسطاء تأمين محليين)

    
٢٧٠٬٣٩٦  

  
٢٥٧٬٦٣٠  

    ٢٧٠٬٠٣٤  ٢٨٣٬٦٤٩  
  

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

 س المال أرإدارة   - ٢٣

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

أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة  تحديدمن خالل  المالات رأس متطلب بإدارة الشركة تقوم
مخاطر الء التغيرات في ظروف السوق وعلى أساس منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضو

توزيعات التعديل مبلغ بلشركة ا كن أن تقوميمأنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ، المتعلقة ب
 سهم.أالمدفوعة للمساهمين أو إصدار 

 
لضمان قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة واالمتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية لرأس  تقوم الشركة بإدارة رأس المال

ة من خالل تحسين رصيد الدين وحقوق المال في األسواق التي تعمل بها الشركة مع زيادة العائد إلى أصحاب المصلح
األسهم والتي تشتمل على رأس المال المدفوع  ةحملب الخاصةالملكية. يتكون هيكل رأس مال الشركة من حقوق المساهمين 

 واالحتياطي واألرباح المحتجزة.
 

والتي تفّصل هامش  شركات التأمينالالئحة التنفيذية ل من ٦٦المادة  الواردة فيمؤسسة النقد العربي السعودي  لتعليماتوفقًا 
 المالءة المالية المطلوب االحتفاظ به ، تحتفظ الشركة بهامش المالءة الذي يعادل أعلى الطرق الثالثة التالية:

 
 مليون لایر سعودي ١٠٠الحد األدنى لمتطلبات رأس المال البالغ • 
 األقساطمالءة هامش • 
 المطالبات مالءةهامش • 
 

جميع متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج مع هامش مالءة سليمة. يتكون هيكل رأس مال الشركة كما تلتزم الشركة ب
 مليون لایر ١٠٫٠٩٩يمة بق نظاميو احتياطي سعودي مليون لایر  ٢٠٠من رأس مال مدفوع قدره  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

لایر مليون  ٢٠٠: رأس المال المدفوع ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٩٫٤٧٦بقاة بمبلغ و أرباح م سعودي
المركز  قائمةمليون لایر سعودي) في  ١٩٫٣بقاة بمبلغ ، وأرباح مسعودي مليون لایر ٦ نظامي بمبلغ ، واحتياطيسعودي
  المالي.

  
  .المالية السنةخارجيا خالل  رأس المال المفروضةأوفت بمتطلبات االلتزام المتعلقة ب قدإن الشركة في رأي مجلس اإلدارة، 

  ــ٤٢ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  إدارية ـ مصاريف عمومية و ٢٤
 م٢٠١٧ م٢٠١٨  إيضاح 
        

  ٤٥٬١١٢  ٥٥٬٤٥٨    تكاليف موظفين
  ١٬٤٦٦  ٢٬٥٠٤  ٧  استهالك

  ٤٬١٠٤  ٥٬١٦٥    مصاريف مكتبية
  ٣٬٧٢٤  ٥٬٥٩٥    أتعاب قانونية و مهنية

  ٢٬٦٢٤  ٦٬٤٩٧    أتعاب تنظيمية
  ١٬٥١٠  ١٬٥٦٨  ١٨  مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

  ١٬٥٥٣  ١٬٧٩٢    طاعقستمخصص ضريبة اال
  ١٬٧٥٦  ٤٬٤٠٧    مخصص ضريبة غير محصلة

  ٩٬٦١٠ ١٢٬٢٨٦    أخرى
    ٧١٬٤٥٩  ٩٥٬٢٧٢  

        
  خرى أيرادات إ  - ٢٥

  
 م٢٠١٧ م٢٠١٨    
        

  ٤٬٥٨٨  ٦٬٨٥٧    أرباحعمولة 
  ٣٬٧٦٨  ١٬٨٥٠    )١-٢٥(إيضاح  زالمنافصندوق حصة في الفائض من 

  -  ٤٠٠    متنوعة
    ٨٬٣٥٦  ٩٬١٠٧  

  
أربع مت الشركة مع تأمين ضد الغير (الصندوق). ابر زفي الفائض الناشئ من صندوق مناف تمثل حصة الشركة  ١-٢٥

يناير  ١ن شركة تامين تعمل في المملكة العربية السعودية اتفاقية مع شركة التامين التعاوني (سي س آي) اعتباراً م نوعشري
لمشاركة  في التامين على المركبات األجنبية التي تدخل الى المملكة العربية السعودية من خالل ل م لمدة ثالث سنوات٢٠١٥

ً لالتفاقية باستثناء حدود مملكةجميع حدودها  من  %٤٬٢٥ن شركة التامين التعاوني سوف تحصل على فإ البحرين. وطبقا
ة من صافي اتعاب اداري %١٥مباشرة ذات العالقة باإلضافة الى الغير امين المكتتبة لتغطية المصاريف اجمالي أقساط الت

ن شركة بما فيها يوالعشر مسالخالتامين التعاوني  اتن شركصفة بين الناتج المتبقي يتم توزيعه مناإنواتج محفظة الصندوق، 
  .م٢٠١٨تم تجديد اإلتفاقية لسنة  ة الوطنية للتامين.الشرك

  
  معلومات إضافية  - ٢٦

كما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية، فيما يلي قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل ، وقائمة التدفقات النقدية المستقلة 
  الخاصة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين: و
  
  
  
  
  
  

  ــ٤٣ــ
 



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  معلومات إضافية (تتمة)   - ٢٦
  لمركز المالي ا) قائمة ا

   م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨مبر ديس ٣١  

  
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

        موجودات  ال
 ٢٦٩٬٥٥٩ ٤٣٬٦٥٢ ٢٢٥٬٩٠٧  ٣٢٤٬٠٦٠ ٦٤٬٨٢٧  ٢٥٩٬٢٣٣  وما في حكمه نقد

 ١١٢٬٥١٨ - ١١٢٬٥١٨ ١٩٢٬٤٦٥ - ١٩٢٬٤٦٥   ، صافيأقساط تأمين مدينة
 ٢٬٨٩٢ - ٢٬٨٩٢ ١٣٬٢٤٠ - ١٣٬٢٤٠   ، صافيمبالغ مستحقة من معيدي التأمين

حصة معيدي التأمين من االقساط غير 
 ١٠٩٬٥٨٥ - ١٠٩٬٥٨٥ ١٠٤٬٠٣٩ - ١٠٤٬٠٣٩  المكتسبة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 ٣٣٬٨٥٤ - ٣٣٬٨٥٤ ١٥٩٬٤٤٨ - ١٥٩٬٤٤٨  القائمة 

متكبدة لتأمين من مطالبات حصة معيدي ا
 ٨٧٬١٥٢ - ٨٧٬١٥٢ ٧٨٬٨٨٠ - ٧٨٬٨٨٠  غير مبلغ عنها 

 ٢٨٬٠٤٧ - ٢٨٬٠٤٧ ٢٤٬٢٧٩ - ٢٤٬٢٧٩  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
 ١٠٥٬١٥٤ ١٠٥٬١٥٤ - ١٠٦٬٩٢٧ ١٠٦٬٩٢٧ -  ستثماراتإ
صروفات مدفوعة مقدما وموجودات م

  ٢٧٬١٣٨  ١٧٬٤٤٩  ٩٬٦٨٩  ٤١٬٨٤٠  ٢٥٬٧٨٦  ١٦٬٠٥٤  أخرى
  ٤٥٬٤٩٠  ٤٥٬٤٩٠  -  ١٩٬٩٠٢  ١٩٬٩٠٢  -  مبالغ مستحقة من عمليات التأمين

  ١٬٨٤٧  ١٬٨٤٧  -  ٩٬٩٧٦  ٩٬٩٧٦  -  ممتلكات ومعدات 
  ٢٠٬٠٠٠  ٢٠٬٠٠٠  -  ٢٠٬٠٠٠  ٢٠٬٠٠٠  - وديعة نظامية 

 ٤٨٧ ٤٨٧ - ٨٤٨ ٨٤٨ -  وديعة نظامية إيرادات مستحقة من
 ٨٤٣٬٧٢٣ ٢٣٤٬٠٧٩ ٦٠٩٬٦٤٤ ١٬٠٩٥٬٩٠٤ ٢٤٨٬٢٦٦ ٨٤٧٬٦٣٨ العمليات مجموع موجودات

 )٤٥٬٤٩٠( )٤٥٬٤٩٠( - )١٩٬٩٠٢( )١٩٬٩٠٢( - ناقصاً: إستبعاد عمليات متبادلة
موجودات وفقاً لقائمة المركز مجموع ال

 ٧٩٨٬٢٣٣ ١٨٨٬٥٨٩ ٦٠٩٬٦٤٤ ١٬٠٧٦٬٠٠٢ ٢٢٨٬٣٦٤ ٨٤٧٬٦٣٨ المالي
        

        المطلوبات
 ١٢٬٩١٠ - ١٢٬٩١٠  ٢٩٬٩٣٨ -  ٢٩٬٩٣٨  ينمستحقة لحملة وثائق التأمطالبات م

ومطلوبات  الدفع مصروفات مستحقة
  أخرى

٣٨٬٣٥٤  ٥٦٬٦٦٣  ٥٣٨  ٥٦٬١٢٥  
١٬٠٢٨  

٣٩٬٣٨٢  

  ٤٥٬٤٩٠  -  ٤٥٬٤٩٠  ١٩٬٩٠٢  -  ١٩٬٩٠٢  مبالغ مستحقة لعمليات المساهمين
مبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء 

  ٤٥٬٣٧٧  -  ٤٥٬٣٧٧  ٦٨٬٤١٨  -  ٦٨٬٤١٨  أطراف ثالثة والوسطاء ومدراء
 ٢١١٬٢٩٤ - ٢١١٬٢٩٤ ٢٥٣٬٣٥٤ - ٢٥٣٬٣٥٤  اقساط تأمين غير مكتسبة 

 ٣١٬٢٠٤ - ٣١٬٢٠٤ ٢٩٬٤٤٣ - ٢٩٬٤٤٣  تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 
 ٨٠٬٢٩٩ - ٨٠٬٢٩٩ ٢٤٤٬٢٦٣ - ٢٤٤٬٢٦٣  مطالبات قائمة 

 ١٢٨٬٨٩٤ - ١٢٨٬٨٩٤ ١١٤٬٠١٣ - ١١٤٬٠١٣  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 - - - ٢٣٬٢٢١ - ٢٣٬٢٢١  عجز أقساط التأمين احتياطي

  -  -  -  ٣٨٥  -  ٣٨٥  إحتياطي مخاطر قائمة إضافية
  ٣٬٥٩٧  -  ٣٬٥٩٧  ٣٬٥٠٧  -  ٣٬٥٠٧  إحتياطيات فنية أخرى

  ١٢٬٢٢٥  -  ١٢٬٢٢٥  ٥٬٠٦٩  -  ٥٬٠٦٩  توزيع فائض مستحق الدفع
  ٧٬٢٠٥  ٧٬٢٠٥  -  ٧٬٣٠٥  ٧٬٣٠٥  -   الدفع زكاة وضريبة دخل مستحقة

 ٤٨٧ ٤٨٧ - ٨٤٨ ٨٤٨ -  وديعة نظامية يرادات مستحقة منإ
 ٦١٨٬٣٦٤ ٨٬٧٢٠ ٦٠٩٬٦٤٤ ٨٥٦٬٣٢٩ ٨٬٦٩١ ٨٤٧٬٦٣٨ مطلوبات العمليات مجموع 

 )٤٥٬٤٩٠( - )٤٥٬٤٩٠( ) ١٩٬٩٠٢( - )١٩٬٩٠٢(  ناقصاً: إستبعاد عمليات متبادلة
مطلوبات وفقاً لقائمة المركز مجموع ال

 ٥٧٢٬٨٧٤ ٨٬٧٢٠ ٥٦٤٬١٥٤ ٨٣٦٬٤٢٧ ٨٬٦٩١ ٨٢٧٬٧٣٦ المالي
        

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

 ٦٬٠١٢ ٦٬٠١٢ - ١٠٬٠٩٩ ١٠٬٠٩٩ -  إحتياطي نظامي
  ١٩٬٣٤٧  ١٩٬٣٤٧  -  ٢٩٬٤٧٦  ٢٩٬٤٧٦  -  أرباح مبقاة

 ٢٢٥٬٣٥٩ ٢٢٥٬٣٥٩ - ٢٣٩٬٥٧٥ ٢٣٩٬٥٧٥ -  مجموع حقوق المساهمين
 ٧٩٨٬٢٣٣ ٢٣٤٬٠٧٩ ٥٦٤٬١٥٤ ١٬٠٧٦٬٠٠٢ ٢٤٨٬٢٦٦ ٨٢٧٬٧٣٦  المطلوبات وحقوق المساهمين مجموع

  

  ــ٤٤ــ
 



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالف(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
  مات إضافية (تتمة)معلو  - ٢٦

   قائمة الدخل ب) 

 م٢٠١٧ مبرديس ٣١المنتهية في  للسنة م٢٠١٨ رديسمب ٣١المنتهية في  للسنة  
عمليات   

 التأمين
عمليات 

 المساهمين
  

 المجموع
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

          االيرادات
  ٥٧٨٬٧٠١ -  ٥٧٨٬٧٠١ ٧١٢٬٣٢٤  - ٧١٢٬٣٢٤  اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

  )٢٧٠٬٠٣٤(  -  )٢٧٠٬٠٣٤(  )٢٨٣٬٦٤٩(  -  )٢٨٣٬٦٤٩(  ةسندط إعادة التأمين المأقسا
  )٧٬٣٤٣( -  )٧٬٣٤٣( )٨٬٠٠٦(  - )٨٬٠٠٦(  مصروفات فائض الخسارة

  ٣٠١٬٣٢٤ -  ٣٠١٬٣٢٤ ٤٢٠٬٦٦٩  - ٤٢٠٬٦٦٩  صافي اقساط التأمين المكتتبة
في اقساط التامين غير  اتالتغير

  )٧٬٠٨٠( -  )٧٬٠٨٠( )٤٧٬٦٠٦(  - )٤٧٬٦٠٦(  افي، صالمكتسبة
  ٢٩٤٬٢٤٤ -  ٢٩٤٬٢٤٤ ٣٧٣٬٠٦٣  - ٣٧٣٬٠٦٣  صافي اقساط التأمين المكتسبة

           
  ٧٧٬٤٠٩ -  ٧٧٬٤٠٩ ٧٢٬٩٢٤  - ٧٢٬٩٢٤  عمولة من اعادة التأمين 

   اخرىإكتتاب ايرادات 
٣٦٤ -  ٣٦٤ ٤٠٦  - ٤٠٦  

  ٣٧٢٬٠١٧ -  ٣٧٢٬٠١٧ ٤٤٦٬٣٩٣  - ٤٤٦٬٣٩٣ مجموع االيرادات
       

            عمليات التأمين مصروفاتوتكاليف 
ومصروفات  اجمالي المطالبات المدفوعة

  ٢٧٧٬٤٣٧ -  ٢٧٧٬٤٣٧ ٢٩٨٬٦٠٩  - ٢٩٨٬٦٠٩  تعديل الخسارة
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

  )٩٨٬٠١٢( -  )٩٨٬٠١٢( )٨٢٬٨٠٤(  - )٨٢٬٨٠٤(  المدفوعة
  ١٧٩٬٤٢٥ -  ١٧٩٬٤٢٥ ٢١٥٬٨٠٥  - ٢١٥٬٨٠٥  صافي المطالبات المدفوعة

  ٤٬١١٦ -  ٤٬١١٦ ٣٨٬٣٧٠  - ٣٨٬٣٧٠  صافي - ةقائمال التغيرات في المطالبات
مخصص مطالبات متكبدة  التغيرات في

  ٧٬٠١٧ -  ٧٬٠١٧ )٦٬٦٠٩(  - )٦٬٦٠٩(  صافي -غير مبلغ عنها 

  ١٩٠٬٥٥٨ -  ١٩٠٬٥٥٨ ٢٤٧٬٥٦٦  - ٢٤٧٬٥٦٦  صافي مطالبات متكبدة 
  -  -  -  )٣٬٥٩٧(  -  )٣٬٥٩٧(  عيدي التأمينإحتياطي م عكس

  - -  - ٢٣٬٢٢١  - ٢٣٬٢٢١  التأمين أقساطإحتياطي عجز 

  -  -  -  ٣٨٥  -  ٣٨٥  إحتياطي مخاطرقائمة إضافية

  - -  - ٣٬٥٠٧  - ٣٬٥٠٧  إحتياطيات فنية أخرى
  ٦٩٬٢٨٨ -  ٦٩٬٢٨٨ ٦٥٬٣١٨  - ٦٥٬٣١٨  تكاليف أقتناء وثائق تأمين

  ٢٥٩٬٨٤٦ -  ٢٥٩٬٨٤٦ ٣٣٦٬٤٠٠  - ٣٣٦٬٤٠٠  تتاباإلك مجموع تكاليف ومصروفات

  ١١٢٬١٧١ -  ١١٢٬١٧١   ١٠٩٬٩٩٣  - ١٠٩٬٩٩٣  كتتاب اإلدخل صافي 
              إيرادات/ (مصروفات) تشغيل أخرى 

ديون مشكوك  مخصص إنخفاض قيمة
  )٤٬٩٣٣(  -  )٤٬٩٣٣(  )٧٬٩٠٠(  -  )٧٬٩٠٠(  في تحصيلها

  )٧١٬٤٥٩(  )٤٬٦٤٣(  )٦٦٬٨١٦(  )٩٥٬٢٧٢(  )٤٬٠٤٩(  )٩١٬٢٢٣(  مصروفات عموميه وإدارية
  ٢٬٤٦٦  ٦٩٩  ١٬٧٦٧  ٥٬٠٨٥  ١٬١٢٩  ٣٬٩٥٦  إيراد عمولة على ودائع

  ٢٬٥٥٧  ٢٬٥٥٧  -  ١٬٧٧٣  ١٬٧٧٣  -  أرباح غير محققة من إستثمارات
  ٤٧٥  ٤٧٥  -  -  -  -  محققة من إستثماراتأرباح 

  ١٣٠  ١٣٠  -  -  -  -  ربح بيع ممتلكات ومعدات
  ٨٬٣٥٦  -  ٨٬٣٥٦  ٩٬١٠٧  ٤٠٠  ٨٬٧٠٧  إيرادات أخرى

  )٦٢٬٤٠٨( )٧٨٢(  )٦١٬٦٢٦( )٨٧٬٢٠٧(  )٧٤٧( )٨٦٬٤٦٠(  مجموع مصروفات تشغيل أخرى
 ٥٠٬٥٤٥ - ٥٠٬٥٤٥ ٢٣٬٥٣٣ - ٢٣٬٥٣٣ صافي الفائض من عمليات التأمين

  -  ٤٥٬٤٩٠  )٤٥٬٤٩٠(  -  ٢١٬١٨٠  )٢١٬١٨٠(  فائض عمليات ألمساهمين (اإليضاح هـ) 

  ٤٩٬٧٦٣  ٤٤٬٧٠٨  ٥٬٠٥٥  ٢٢٬٧٨٦  ٢٠٬٤٣٣  ٢٬٣٥٣  مجموع الدخل 

للسهم  بحية السهم (باللایر السعودير
 - ٢٣٥.٢ - - ٠٢.١ -  )الواحد

  
 ــ٤٥ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  معلومات إضافية (تتمة)  - ٢٦

   قائمة الدخل الشامل  )ج

    

  م٢٠١٧ مبرديس ٣١المنتهية في للسنة   م٢٠١٨ مبرديس ٣١المنتهية في للسنة   

عمليات   
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

  ٤٩٬٧٦٣  ٤٤٬٧٠٨  ٥٬٠٥٥  ٢٢٬٧٨٦  ٢٠٬٤٣٣  ٢٬٣٥٣  ةسنلل دخلال صافي

              دخل شامل آخر

تصنيفها لقائمة الدخل في  بنود ال يُعاد
  قادمةسنوات 

            

  -  -  -  )١٬٣٦٤(  -  )١٬٣٦٤(  محددةالمنافع إكتوارية على إلتزام الخسائر 

ةسنالشامل لل مجموع الدخل  ٤٩٬٧٦٣  ٤٤٬٧٠٨  ٥٬٠٥٥  ٢١٬٤٢٢  ٢٠٬٤٣٣  ٩٨٩  

ينتأمناقصاً: صافي الدخل العائد لعمليات ال      )٥٬٠٥٥(      )٢٬٣٥٣(  
     ٤٤٬٧٠٨      ١٩٬٠٦٩  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــ٤٦ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  معلومات إضافية (تتمة)  - ٢٦
   ائمة التدفقات النقديةق  )د

  م٢٠١٧مبرديس ٣١المنتهية في  لسنةل   م٢٠١٨ مبرديس ٣١المنتهية في  للسنة  
  
  

  عمليات
 التأمين 

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

              التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ٤٤٬٧٠٨ ٤٤٬٧٠٨  -  ٢٠٬٤٣٣  ٢٠٬٤٣٣  -  ينالعائد للمساهملفترة الدخل لصافي 

  
  :نقدية الغير للبنود  تعديالت

            

  ٥٬٠٥٥  -  ٥٬٠٥٥  ٢٬٣٥٣  -  ٢٬٣٥٣  الدخل العائد لعمليات التأمين
  ١٬٤٦٦  ١٬٤٦٦  -  ٢٬٥٠٤  ٢٬٥٠٤  -  ممتلكات ومعدات استهالك

  -  -  -  -  )٢١٬١٨٠(  ٢١٬١٨٠  حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين
ذمم اعادة تأمين مشكوك  قيمة إنخفاض مخصص

  في تحصيلها
٧٬٩٠٠  -  ٧٬٩٠٠    

٤٬٩٣٣  
  
-  

  
٤٬٩٣٣  

  )٢٬٥٥٧(  )٢٬٥٥٧(  -  )١٬٧٧٣(  )١٬٧٧٣(  -  أرباح غير محققة من إستثمارات
  )٤٧٥(  )٤٧٥(  -  -  -  -   محققة من إستثماراتأرباح 

  )١٣٠(  )١٣٠(  -  -  -  -  ربح بيع ممتلكات ومعدات
  ٥٣٬٠٠٠  ٤٣٬٠١٢  ٩٬٩٨٨  ٣١٬٤١٧  )١٦(  ٣١٬٤٣٣  
  

  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
          

  )٢٣٬٥٥٧( -  )٢٣٬٥٥٧(  )٨٨٬٣٣٨(  -  )٨٨٬٣٣٨(   اقساط تامين مدينة
  ١٤٬٠٨١ -  ١٤٬٠٨١  )٨٬٧٠٤(  -  )٨٬٧٠٤(  مينأمبالغ مستحقة من معيدي الت

  ٢٬٨٥٧  -  ٢٬٨٥٧  ٥٬٥٤٦  -  ٥٬٥٤٦  حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة 
  ٩٬٠٧٧  -  ٩٬٠٧٧  )١٢٥٬٥٩٤(  -  )١٢٥٬٥٩٤(  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 

متكبدة غير حصة معيدي التأمين من مطالبات 
  مبلغ عنها 

  
٨٬٢٧٢  

  
-  

  
٨٬٢٧٢  

  
)٢٦٬٤٢٥(  

  
-  

  
)٢٦٬٤٢٥(  

  ٧٬٤٢١ -  ٧٬٤٢١  ٣٬٧٦٨  -  ٣٬٧٦٨  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 
  )١٠٬٦٨٦(  )٩٬٢٢٩(  )١٬٤٥٧(  )١٦٬٠٤٩(  )٨٬٥٣١(  )٧٬٥١٨(  وموجودات اخرى مصروفات مدفوعة مقدما

  )٥٬٩٢٠( -  )٥٬٩٢٠(  ١٧٬٠٢٨  -  ١٧٬٠٢٨  مبالغ مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين
 ٧٬٣٣٦ ١٤٧ ٧٬١٨٩ ١٥٬٩١٧ )٤٩٠( ١٦٬٤٠٧  ومطلوبات اخرى اتمستحق

مبالغ مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء 
  راف ثالثةأط ومدراء

  
٢٣٬٠٤١ 

  
- 

  
٢٣٬٠٤١ 

  
١٣٬٩٩٧ 

  
- 

  
١٣٬٩٩٧ 

  ٤٬٢٢٣ -  ٤٬٢٢٣  ٤٢٬٠٦٠  -  ٤٢٬٠٦٠  اقساط تأمين غير مكتسبة 
  )٧٬٣٤٠( -  )٧٬٣٤٠(  )١٬٧٦١(  -  )١٬٧٦١(  تأمين غير مكتسبة  إعادةعمولة 

  )٤٬٩٦١( -  )٤٬٩٦١(  ١٦٣٬٩٦٤  -  ١٦٣٬٩٦٤  مطالبات قائمة 
  ٣٣٬٤٤٢ -  ٣٣٬٤٤٢  )١٤٬٨٨١(  -  )١٤٬٨٨١(  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

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

  -  -  -  -  ٤٥٬٤٠٤  )٤٥٬٤٠٤(  مستحق لعمليات المساهمين
  -  -  -  )٩٠(  -  )٩٠(  إحتياطيات فنية أخرى

  - -  -  )٩٬٥٠٩(  -  )٩٬٥٠٩(  فائض مدفوع لحملة وثائق التأمين

  زكاة وضريبة دخل مدفوعة ناقصأً اإلستردادات
  
-  

  
)٤٬٥٥٩(  

  
)٤٬٥٥٩(  

  
-  

  
)٢٬٠٤٦( 

  
)٢٬٠٤٦(  

  ٦٤٬٤٩٩ ٣١٬٨٨٤  ٣٢٬٦١٥  ٦٥٬١٣٤  ٣١٬٨٠٨  ٣٣٬٣٢٦  االنشطة التشغيليةن صافي النقد الناتج م

  
  

  ــ٤٧ــ
  
 



 

 

  الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  معلومات إضافية (تتمة)  - ٢٦

   (تتمة) قائمة التدفقات النقدية  )د

  
  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة  
  عمليات  

 التأمين 
عمليات 

 المساهمين
  

 عالمجمو
عمليات 

  التأمين
عمليات 

 المساهمين
  

 المجموع

              يليةمولتدفقات النقدية من األنشطة التا
 )١٬٢٠٢( )١٬٢٠٢(  -  )١٠٬٦٣٣(  )١٠٬٦٣٣(  -  ممتلكات ومعداتإضافات الى 

 ٤٧٥ ٤٧٥  -  -  -  -  إستتثمار مستلم دخل
  ١٣٠  ١٣٠  -  -  -  -  نقدية مستلمة من بيع ممتلكات ومعدات

صنفة بالقيمة العادلة من خالل بيع إستثمارت م
  ١٠٬٠٠٠  ١٠٬٠٠٠  -  -  -  -  قائمة الدخل
االنشطة  ي) /الناتج منالمستخدم ف(صافي النقد 

  ٩٬٤٠٣  ٩٬٤٠٣  -  )١٠٬٦٣٣(  )١٠٬٦٣٣(  -  يةتمويلال
 ٧٣٬٩٠٢ ٤١٬٢٨٧  ٣٢٬٦١٥  ٥٤٬٥٠١  ٢١٬١٧٥  ٣٣٬٣٢٦  صافي التغير في النقدية وما في حكمها

 ١٩٥٬٦٥٧ ٥١٬٥٣٧  ١٤٤٬١٢٠  ٢٦٩٬٥٥٩  ٤٣٬٦٥٢  ٢٢٥٬٩٠٧  بداية السنةالنقدية وما في حكمها في 
 ٢٦٩٬٥٥٩ ٩٢٬٨٢٤  ١٧٦٬٧٣٥  ٣٢٤٬٠٦٠  ٦٤٬٨٢٧  ٢٥٩٬٢٣٣  ةفي حكمها في نهاية السن النقدية وما

        
        ة:معامالت غير نقديجدول ملحق ل
من مساهمين اجانب تم  مستحقة القبضضريبة دخل 

عة مقدما وموجودات مدفو مصروفاتتعديلها مقابل 
 ٢٬٢١٤ ٢٬٢١٤ - ٢٬٠٢٠ ٢٬٠٢٠ -  أخرى

تعديلها تم خسائر إكتوارية من إلتزامات منافع محددة 
  -  -  -  ١٬٣٦٤  -  ١٬٣٦٤  أخرى مطلوباتو مستحقة مصروفاتمقابل 

  

  

  
كما  تأمينعمليات اليتم توزيع الفائض الناتج عن اللوائح التنفيذية للتأمين والنظام األساسي للشركة وفقاً لمتطلبات هـ) 

  يلي:

  %٩٠  محول إلى عمليات المساهمين

  %١٠            تأمينمحول إلى الذمم الدائنة لحملة وثائق ال

  ١٠٠%  

  
  .لى عمليات المساهمينإم توزيع العجز  بالكامل وتحويله ، يت تأمينفي حالة العجز الناتج عن عمليات ال

  

  

  

  

  
  ــ٤٨ــ



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  شركة مساهمة سعودية)(

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  ادارة المخاطر  - ٢٧
  

  مخاطر التامين(أ) 
 المطالبة وزمن حجم من تأكدال عدم مع عليه مؤمن ما حادث بوقوع المخاطر تمثل تأمين عقد بموجبالرئيسية  المخاطر إن

 الفعلية و المنافع المطالبات في العقود هذه بموجب الشركة تواجهها التي الرئيسية المخاطر تتمثل. الحادث ذلك عن الناتجة
 المدفوعة الفعلية والمنافع المطالبات وخطورة لتكرار ذلك ويخضع. التأمين لمطلوبات الدفترية القيمة عن تزيد التي المدفوعة

 ة االجل.طويل للمطالبات الالحقة والتطورات أصالً  المقدرة تلك من أكثر
  

يتم وضع جزء كبير من عمليات اعادة التأمين المسندة على المخاطر.  تقليلإعادة التأمين كجزء من برنامج تقوم الشركة ب
النسبي هي إعادة التأمين على  . إن غالبية إعادة التأمينمع اإلحتفاظ بنسب تختلف بإختالف فئات التأميناساس نسبي 

. إن إعادة التأمين غير النسبي هي في األساس المخاطرلشركة إلى ا أنشطة معينة منالتي يتم أخذها لتقليل تعرض الحصص 
 لتأمينا دةعاإ ةلفائد بالنسبة ظالحتفاا ودحد تختلف. هامةتعرض الشركة لخسائر تقليلهدف إلى يالخسارة  لفائض إعادة تأمين

  .لمنطقةوا لمنتجا حسب ةدئالزا
 مع فقةوامتو لقائمةا تالباطلما صمخص مع قفواتت يقةطرب نلتأميا دةعاإ تکارش نم ردادلالست لقابلةا لمبالغا الشركة درقتُ

ق ئتأمين فال يعفيها ذلك من التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثان ان لدى الشركة ترتيبات اعادة بالرغم م. نلتأميا دةعاإ ودعق
عمليات اعادة التامين المسندة  وذلك بقدر عدم تمكن أي من معيدي نها تتعرض لمخاطر االئتمان بشأن فإوبالتالي لتامين ا

. يتم تنويع عمليات إعادة التأمين لدى الشركة بحيث ال عادة التامينإ المفترضة بموجب ترتيبات ملتزاماتهالتأمين من الوفاء  با
  ال تعتمد عمليات الشركة بشكل كبير على أي عقد إعادة تأمين واحد.و واحدتعتمد على معيد تأمين 

  
  المطالبات  وحجمتكرار 

والكوارث البيئية واإلقتصادية،  الكوارث الطبيعية والفيضانات، عوامل مثلالعديد من البالمطالبات  وحجمتاثر تكرار ييمكن أن 
المخاطر من تقوم الشركة بالحد من هذه . لمدني وما الى ذلكإضطرابات الغالف الجوي، وتركيز المخاطر، واعمال الشغب او

خالل فرض الحد األقصى لمبالغ المطالبات على عقود معينة باإلضافة إلى استخدام ترتيبات إعادة التأمين من أجل الحد من 
راتيجيات التأمين (على سبيل المثال ، األعاصير والزالزل وأضرار الفيضانات). إن الغرض من إست هامةالتعرض ألحداث 

ً غبة الشركة في تحمل المخاطر وفقوإعادة التأمين هو الحد من التعرض للكوارث بناًء على ر لما تقرره اإلدارة. الهدف العام  ا
. في يعلى أساس صاف ٪٢ى أساس إجمالي و من حقوق المساهمين عل ٪١٠د على حوالي حاو هامهو الحد من تأثير حدث 

من حقوق المساهمين. قد يقرر  ٪٥، يُقدر أن تعرض الطرف المقابل لمعيِّد واحد ال يتجاوز ث الهاما الحدحالة حدوث مثل هذ
  مجلس اإلدارة زيادة أو تقليل الحد األقصى المسموح به بناًء على ظروف السوق وعوامل أخرى.

   
الي   م٢٠١٨ اطقأاجم  س

أمين ر  الت غي
  مكتسبة ال

افي  اطأص  قس
أمين  ر الت غي

  مكتسبة ال

ال ات اجم ي المطالب
  القائمة 

ات  افي المطالب ص
  القائمة 

  %٢  %٣  %٢  %٣  البحري
  %١  %٣  %٢  %١١  الممتلكات

  %٩٣  %٣٥  %٩٣  %٦٠  اتمركبال
  %٢  %١٤  %١  %٦  الهندسي

  %١  %٤٣  %١  %٦  الحوادث وااللتزامات
  %٠  %٠  %٠  %٩  الضمان الممتد

  %١  %٢  %١  %٥  التأمين  على الحياة
  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  المجموع 

  
  ــ٤٩ـ

  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  (تتمة) ادارة المخاطر  - ٢٧
  

  (تتمة) مخاطر التامين(أ) 
  

   (تتمة) المطالبات وحجمتكرار 
  
الي   م٧٢٠١ اطقأاجم  س

أمين ر  الت غي
  مكتسبة ال

افي  اطأص  قس
أمين  ر الت غي

  مكتسبة ال

ات  الي المطالب اجم
  القائمة 

ات  افي المطالب ص
  القائمة 

  %٣  %٦  %٢  %٤  البحري
  %٢  %٢٠  %٣  %١٣  الممتلكات

  %٨٦  %٤١  %٨٨  %٤٧  اتمركبال
  %٢  %١٦  %٣  %١٠  الهندسي

  %٤  %١٢  %٢  %٧  الحوادث وااللتزامات
  %٠  %٠  %٠  %١١  لضمان الممتدا

  %٣  %٥  %٢  %٨  التأمين  على الحياة
  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  المجموع 

  
 تركيز مخاطر التأمين

 
 .قطاع المركباتكيز الرئيسي يكمن في . الترقطاع األعمالتقوم الشركة بمراقبة تركز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب 

 
خالل تقييم المخاطر المتعددة التي تتم تغطيتها في نفس الموقع الجغرافي. بالنسبة تقوم الشركة بمراقبة تركز المخاطر من 

 رعتباا ميت،  تلممتلکاوا قيرلحا طرلمخا بالنسبةلمخاطر الفيضان أو الزالزل ، يتم تصنيف المدينة الكاملة كموقع واحد. 
المثل ، بالنسبة للمخاطر البحرية ، تعتبر المخاطر . وبدحوا قعوکم،  دحوا ةبالطم دثبحا رتتأث دق ورةمجا مبانيو نمعي مبنی

 علی طرلمخاا زکرت مبتقيي کةرلشا ومتقالمتعددة التي تغطيها رحلة سفينة واحدة بمثابة خطر واحد أثناء تقييم تركيز المخاطر. 
 لةومقبلمستويات  خطارمن التعرض لهذه األ دللح بها لخاصةا نلتأميا دةعاإ سياسة سسؤتو کميرالتوا رديلفا نلتأميا طرمخا
 .کةرللش
 

متعلقة بوثائق مكتتبة داخل ، فإن جميع مخاطر التأمين  فقط في المملكة العربية السعودية زاول اعمالهاأن الشركة ت وبما
 المملكة العربية السعودية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــ٥٠ــ
  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) ةإيضاحات حول القوائم المالي
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  (تتمة) ادارة المخاطر  - ٢٧
  

  (تتمة) مخاطر التامين(أ) 
 

 في تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية: التيقنعدم  مصادر
 
سواء تم اإلبالغ عنها أم ال ،  ، تحت التسويةيم المطالبات وبتقلي المركز الما قائمةعدم التأكد في تاريخ المصدر الرئيسي ل إن
يتمثل االفتراض األساسي الذي يستند إلى تقديرات المسؤولية في أن تطور  .تسوية المطالباتل المتوقعة تكاليفالشمل تو

يشمل هذا افتراضات فيما يتعلق مماثالً لتجربة تطوير المطالبات السابقة. و اً سوف يتبع نمط كةالمطالبات المستقبلية للشر
تكاليف المطالبات وتكاليف مناولة المطالبات وعوامل تضخم المطالبة وأرقام المطالبات لكل سنة حادث. تُستخدم بمتوسط 

مرة لث ى سبيل المثال: حدالسابقة في المستقبل ، عل مؤشراتالمدى الذي قد ال تنطبق عليه ال أحكام نوعية إضافية لتقييم
، المحفظة وكذلك العوامل الداخلية مثل الظروف االقتصادية: ،السوق مثل الموقف العام للمطالبةالتغيرات في عوامل ، واحدة

الخارجية مثل القرارات القضائية  لعواملالمطالبات. كما يستخدم الحكم لتقييم مدى تأثير اإنهاء وإجراءات  الوثيقةوظروف 
الناشئة عن  وثائقلحاملي ال من قبل اإلدارة في تقدير المبالغ المستحقة هاممطلوب حكم والتشريعات الحكومية على التقديرات. 

 رجاتالمطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن د
دارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية اإلة عن تقديرات ف النتائج الفعليحكام وعدم التأكد ، وقد تختلألا متفاوتة وربما كبيرة من

ي المستقبل ، على سبيل المثال في المطلوبات المقدرة. تُستخدم األحكام النوعية لتقييم مدى عدم تطبيق التوجهات السابقة ف
  في عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة والظروف االقتصادية. التغيراتمرة واحدة ، ولث حد

على  كما يستخدم الحكم لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات. 
المركز المالي  قائمةوجه الخصوص ، يجب إجراء التقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ 

  المركز المالي. قائمةفي تاريخ  غير المبلغ عنهامتكبدة وات الوالتكلفة النهائية المتوقعة للمطالب
  

 المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات اإلجراءات
 

دف  راءاتته ديرات  اإلج ى تق ل إل ى التوص ة إل ات القائم اطي المطالب اب احتي ة بحس ات الخاص د االفتراض تخدمة لتحدي المس
ن الصعب محايدة للنتيجة األكثر احتماًال أو المتوقعة ل م ال تجع ة األعم تكهن. إن طبيع دا ال ة  ج ة المحتمل د بالنتيج بشكل مؤك

امطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات ل يغير المبلغ عنه تم تقي ا . ي الغ عنه م اإلب ة ت ل مطالب ده م ك ى ح ة عل ل حل ى ، علك ل
ة  وفرة منف المطالبة والمعلومات المتظرومراعاة أساس كل حالة على حدة مع  ات المعاين ة  جه ة التاريخي م عن واألدل حج

 المطالبات المماثلة. تتم مراجعة تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها عندما تتوفر معلومات جديدة.
 

لدرجة أكبر من عدم اليقين من تقدير تكلفة تسوية المطالبات  مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهايخضع عموماً تقييم 
ون التي ت ة تك ذه الحال ي ه ل للشركة ، وف ا بالفع ة متم إخطاره ات حول حدث المطالب ي وفرةالمعلوم دير ف ة التق ذ عملي . تأخ

ى   إيضاحالحسبان نمط اإلبالغ عن المطالبات السابقة وتفاصيل برامج إعادة التأمين. لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إل
 ).١(د) ( ٢
 

ن  قائمةمطالبات التكلفة النهائية لليتم تقدير ال اليبباستخدام مجموعة م دير أس ات اإلكتوار تق اليب المطالب ل أس ة القياسية ، مث ي
 .بونهويتر فرغيسون السلم و سلسلة

  

  

  
  ــ٥١ــ

  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ذلك)    خالفالت السعودية ما لم يذكر (جميع المبالغ بآالف الريا
  

  (تتمة) ادارة المخاطر  - ٢٧
  

  (تتمة) مخاطر التامين(أ) 
  

 (تتمة) العملية المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات
 

 طتخطيلر المطالبات السابقة للشركة يمكن استخدامها في أن تجربة تطو يبلسااأليتمثل االفتراض األساسي الكامن وراء هذه 
ائر  ور الخس رق تط ذه الط تنبط ه و ، تس ذا النح ى ه ة. وعل ات النهائي اليف المطالب الي تك تقبلية وبالت ات المس ور المطالب تط

ارة المدفوعة والمتكبدة ومتوسط  التكلفة لكل مطالبة وأرقام مطالبات على أساس التطور الملحوظ للسنوات السابقة ونسب الخس
ن أيضلبات التاريخية بشكل أساسي عن طريالمتوقعة. يتم تحليل تطور المطا ن يمك ا حسب  اً ق سنوات الحوادث ، ولك تحليله

رة بشكل  ات الكبي المنطقة الجغرافية ، باإلضافة إلى خطوط األعمال وأنواع المطالبات المهمة. عادة ما يتم التعامل مع المطالب
ق  ن طري ا ع ل إم امنفص د إحتياطيه ديرات  قي مية لتق ة االس يمبالقيم ارة مق س  الخس ل عك ن أج ل م كل منفص ة بش أو المتوقع

دالت التضخم أو  تطورها المستقبلي. في معظم الحاالت ، ال يتم وضع افتراضات واضحة بخصوص المعدالت المستقبلية لمع
ات التافي بيانات تطو المضمنةمة هي تلك الخسارة في المطالبات. وبدالً من ذلك ، فإن االفتراضات المستخد ة ر المطالب ريخي

تق المؤشراتالتي تستند إليها التوقعات. يتم استخدام حكم نوعي إضافي لتقييم مدى عدم تطبيق  بيل السابقة في المس ى س بل (عل
د ار ح ال ، إلظه روف لث المث ة ، والظ ة للمطالب ف العام ل المواق وقية مث ة أو س ل خارجي ي عوام رات ف دة ، والتغي رة واح م

ة ، االقتصادية ، ومستويات تضخم الم زيج المحفظ ل م ة مث طالبات ، القرارات والتشريعات القضائية ، وكذلك العوامل الداخلي
ي تعرض  الوثيقةوخصائص  ات الت درة للمطالب ة المق ة النهائي ى التكلف وإجراءات التعامل مع المطالبات) من أجل الوصول إل

ار  ي االعتب ذ ف ع األخ ة ، م ائج المحتمل ن نطاق النت عالنتيجة المحتملة م ل جمي د  عوام م تحدي ة. ت ين المعني دم اليق اتع  التزام
ة  أمين نتيج بة واحتساب عجز قسط الت ر المكتس اط غي اطي األقس األقساط بحيث يكون إجمالي مخصصات قسط التأمين (احتي

اريخ غير ا للوثائقاختبار كفاية االلتزام) كافياً لخدمة المطالبات والمصروفات المستقبلية المحتملة التي قد تحدث  ي ت ة ف لمنتهي
ة الي.  قائم ز الم  لسنةا لخال رةلخبا لیإ اً دستناا تضارافتوا راتيدتق دامباستخ قعولمتا لمستقبليا زاماللتا ديدتح ميتالمرك

  .لةومعق نهاأ ديُعتق لتيا لمستقبليةا داثألحا تقعاوتو ودلعقا نم لصالحيةا لمنتهيةا
  

  الحساسية(ب) تحليل 
  

ة. تعتقد الشركة أن مطلوبات ال ت كافي نة كان الغ ومطالبات تحت التسوية بموجب عقود التأمين في نهاية الس إن المب ك، ف ع ذل م
أمين  ات الت ات مطالب أثر مطلوب ة. تت القوائم المالي واردة ب ات ال ات المطالب غيرمؤكدة وقد تختلف المدفوعات الفعلية عن مطلوب

  .غيرات كالتغيرات التشريعية وعدم التأكد من التقديراتمتعددة. وأنه ليس من الممكن تحديد أثر بعض المت بافتراضات
  

 مخاطر إعادة التأمين (ج) 
ى  د األدن ى الح رة، إل ات الكبي ن المطالب أ م د تنش ي دورة لتقليل المخاطر المالية التي ق وم الشركة  ف اعمالأتق ة ه إبرام  العادي ب

  .جهات اخرى ألغراض اعادة التأمين اتفاقيات مع
أمين  كبيرة نتيجة إلفالس شركات لخسائرمن تعرضها  لتقليلو  أمين معيدي الت دي الت الي لمعي يم الوضع الم وم الشركة بتقي تق

ي  أ ف د تنش ي ق اطق الومتابعة ترّكز مخاطر االئتمان الت ة أو المن ابهةنشطة األقتصادية أو االقطاعات الجغرافي دي  المتش لمعي
  .التأمين

  
ا للمؤشر أمين وفق دي الت ار معي تم اختي ادة ي ة اع س ادارة الشركة  ولجن ل مجل ن قب ددة م ة المح ادية التالي ايير االرش ات والمع
  التأمين . يمكن تلخيص المعايير كما يلي:

  
 نيفـتصاللذي يجب ان ال يقل عن وانيف المعترف بها ـنيف االئتمان المقبول من قبل وكاالت التصـالحد األدنى لتص -

)BBB( او ما يعادله. 
 التأمين في السوق.إعادة تع بها شركات السمعة التي تتم -
 عالقة العمل الحالية والسابقة  مع معيدي التأمين. -

  ــ٥٢ــ
  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  ادارة المخاطر (تتمة)  - ٢٧
  

 (تتمة)مخاطر إعادة التأمين (ج) 
 

المالية والخبرات االدارية والفنية واالداء التاريخي حيثما ينطبق  للمتانةعالوة على ذلك تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية 
ادل  اعادة التأمين المحددة سلفاً من قبل مجلس ادارة الشركة ولجنةمطابقة ذلك مع قائمة  المتطلبات ذلك و قبل الموافقة على تب

  ألرصدة إعادة التأمين. هام، ال يوجد تركيز  م٢٠١٧و  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  اعادة التأمين. عمليات
 

ة ماتهاالتزا من لشركةا تعفي ال ةبرملما لتأمينا دةعاإ دعقوإن  أمين وثائق لحمل  عن مسئولة لشركةا تظل لذلك نتيجةو الت
 دةعاإ تتفاقياا بموجب هتماابالتز لتأمينا معيد يفي ال يلذا لحدا لىإ عليها لتأمينا دةعاإ تم لتيا لقائمةا تمطالبالا من ءلجزا
  .لتأمينا

  
 د) مخاطر السوق

 
ل ال امخاطر السوق تمث ذب فيه ي تتذب ب الت ة بس تقبلية ألداة مالي ة المس دفقات النقدي ة أو الت ة العادل عار القيم ي أس رات ف ب التغي

ونق. تالسو نمخاطر السوق  تك ة (مخاطر م ن المخاطر: أسعار صرف العمالت األجنبي واع م ة أن العمالت) وأسعار  ثالث
 ) وأسعار السوق (مخاطر األسعار).عموالتسعار ال(مخاطر أ عموالتال
 
ركة  - ي الش اطر السوق ف ة مخ دد سياس ا يتح لم ا مث د تواجه سوقطر مخ ة ق ركة.  محتمل ة ايللش زاإللتم مراقب ة ت م بالسياس
ن صحتها و التقرير عن عدم اإللتزامو د م ام للتأك ة بانتظ ة السياس تم مراجع ة مخاطر الشركة. ت ى لجن ات إل ديثها والمخالف تح
 لتغيرات في بيئة المخاطر.با
ادية - ة ارش وفر أدل ول ،  تت ات األص دودولتوزيع ل ح افظمال لهياك فات ح واريخ ومواص ول لت تحقاق األص مان أن ، اس لض

 المحتفظ بها تحقق دخل ومكاسب تتناسب مع توقعات حملة وثائق التأمين. ل األصو
وان حصوللتنويع حسب نوع الصك والمنطقة الجغرافية، ل مؤشراتالشركة  حددوت - ى الشركة وذلك ل آت، نقدي عل  ة ومكاف

 .عموالتعندما تنخفض أسعار الخيارات تقسيط 
افظ أو توجد رقابة صارمة على أنشطة التحوط (على س - ط لتسهيل إدارة المح بيل المثال ، يسمح باستخدام مشتقات األسهم فق

 للحد من مخاطر االستثمار).
 

اح الشركة إدارةتقوم  ال المت ع رأس الم ة وتتماشى م ي مستويات مقبول ة ف ون مخاطر السوق الكلي ى ان تك د عل ي . بالتأك وف
ع  ، فإن مهمة إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوقةستراتيجياإلدرة التوجهات واألهداف االمجلس الوقت الذي يحدد فيه  تق

التوقعات التي توضح آثار مختلف التغيرات المحتملة في الظروف السائدة بإعداد قوم يوالذي فريق لجنة االستثمار. على عاتق 
أل ليم ل ار الس ق اإلختي ذه المخاطر عن طري ن ه تفظ الشركة في السوق بشأن التعرض للمخاطر. يتم الحد م ة. تح وراق المالي

ي  رات الت ة التغي تم مراقب ك، ت ى ذل بمحفظة متنوعة وتقوم بإجراءات مراقبة منتظمة للتطورات في األسواق المعنية. إضافة ال
  تطرأ علي أسواق األسهم والصكوك وتحليل األداء المالي والتشغيلي للشركات المستثمر فيها

  
  األخرى.االسعار من المخاطر: مخاطر العملة ومخاطر أسعار العمولة ومخاطر ثالثة أنواع  منمخاطر السوق  تتكون

  
  
  
  

  ــ٥٣ــ
  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  (تتمة) اطرادارة المخ ـ ٢٧
  

  ةمخاطر العمل(هـ) 
يم  ما تتيجة للتغيراتتذبذب قيمة أداة مالية  التي تنشأ عنمخاطر التمثل  وم االدارة بتقي ة. تق في أسعار تحويل العمالت األجنبي

وم الشركةما  الي ال تق ي وبالت ي اسعار الصرف االجنب ات ف ة تقلب ة نتيج ائر جوهري وع خس ة لوق  اذا كان هناك مخاطر متدني
  بالتحوط ضد مخاطر الصرف االجنبي.

  
  مخاطر اسعار العمولة (و) 

ي ركة ف تثمر الش ة  تس ة ثابت ة بعمول هم مرتبط ع واس رةودائ ل ت. ومتغي اطر التمث ن مخ ة ع اطر الناجم ي  المخ ركة ف ى الش عل
ة التغيرات في اسعار العموالت ة العادل ة والقيم دفقات النقدي اطر ا والت ن مخ وم الشركة بالحد م ة . تق سعار العموالت بمراقب

   المسجل بها النقد وما في حكمه واالستثمارات. في اسعار العموالت  التغيرات
  

مليون لایر  ٣٫٥بمبلغ ربح السنة ؤثر على يان  من شأنه سائدةة اساس في اسعار العموالت النقط ١٠٠ منافتراضيا  إن تغيراً 
  .مليون لایر سعودي) ٣ :٢٠١٧(سعودي 

 ٣١كما في  ستحقاقها ة وغير المرتبطة بعمولة وتواريخ االمرتبط ة الستثمارات الشركةسائدالعموالت ال فيما يلي اسعار
   :م٢٠١٧و م ٢٠١٨ ديسمبر
                          

نة   ن س ل م  اق
  واحدة

ن ر م نة أكث  س
   واحدة

ة  ر مرتبط غي
  بعمولة

  المجموع

          عمليات التأمين
  ٢٥٩٬٢٣٣  ٢٠٬٤٨٣  -  ٢٣٨٬٧٥٠  م٢٠١٨
  ٢٢٥٬٩٠٧  ٣٤٬٠٣٢  -  ١٩١٬٨٧٥  م٢٠١٧

          
          عمليات المساهمين

          
  ١٩١٬٧٥٤  ٧٩٬٥١٣  ٣٣٬٨٤١  ٧٨٬٤٠٠  م٢٠١٨
  ١٦٨٬٨٠٦  ٥٩٬٣٣٢  ١٣٬٩٨٨  ٩٥٬٤٨٦  م٢٠١٧

          
 مخاطر األسعار األخرى

 
بسبب التغيرات في أسعار المالية  سواءً القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية  ات فيتقلباألخرى ال مخاطر األسعارتمثل 

التغيرات عن عوامل  هذهكانت  ءً سوا عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العمالت) ، ماعدا المخاطر الناتجةالسوق (
األدوات المالية المماثلة المتداولة في  مل أخرى مؤثرة في كافةعوابأي ، أو ة لهامصدرالجهة الاألداة المالية أو ب متعلقة

 السوق.
 

لمخاطر  يحتمل ان تتعرضمليون لایر سعودي)  ١٠٥٫١: ٢٠١٧مليون لایر سعودي ( ١٠٦٫٩ستثمارات الشركة البالغة إن ا
ة مخاطر السوق بالحد  الشركةتقوم القيمة المستقبلية لألوراق المالية المستثمرة. من  التأكد عدمل نتيجةأسعار السوق  ن طبيع م

 ق.السوي لتطورات فل متابعة الجادةية والستثماراال تهامحفظهذه وذلك بتنويع 
 

  :على ربح الشركة ستثماراتلال السوق في أسعار إنخفاض ٪١٠و زيادة ٪١٠بمقدار التغير االفتراضي  فيما يلي أثر
    
  األثر على أرباح الشركة  التغير في القيمة العادلة  

  ١٠٬٥٠٠ -+/  %١٠ -+/  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ١٠٬٣٢٣ -+/  %١٠ -+/  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  
  ــ٥٤ــ



 

 

 الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  (تتمة) ادارة المخاطر -٢٧
  

  مخاطر االئتمان (ز) 
فئات الموجودات لكافة  خسارة مالية.ل اآلخر طرفلمما يؤدي الى تكبد ااماته بالتزعدم مقدرة طرف ما على الوفاء  تمثل

عنها في قائمة  المفصحي القيمة الدفترية الشركة، يتمثل التعرض لمخاطر االئتمان األشد خطورة فالمقتناة من قبل المالية 
  المركز المالي.

  
  قائمة المركز المالي:  بنودض لها يبين الجدول التالي الحد االقصى لمخاطر اإلئتمان التي تتعر

  
 م٢٠١٧ م٢٠١٨ 
    لموجودات المالية ا

 ٢٦٩٬٥٥٩ ٣٢٤٬٠٦٠  نقد وما في حكمه
 ١١٢٬٥١٨ ١٩٢٬٤٦٥  ، صافياقساط تامين مدينة

  ٢٬٨٩٢  ١٣٬٢٤٠  مبالغ مستحقة من معيدي التأمين
  ٣٣٬٨٥٤  ١٥٩٬٤٤٨  حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة 

  ٧٩٬٣٩٤  ٦٢٬٩٤٧  استبعاد إستثمارات حقوق الملكية والصناديق المشتركة اإلستثمارات، بعد
  ٢٠٬٠٠٠  ٢٠٬٠٠٠  وديعة نظامية

 ٤٨٧ ٨٤٨  عمولة مستحقة على وديعة نظامية
  ٥١٨٬٧٠٤ ٧٧٣٬٠٠٨ 
  

ً أل الموجوداتل تصنيف من خالتعرض الشركة لمخاطر االئتمان ب تتعلقالجدول التالي معلومات  ضحيو فضل تقدير طبقا
. يتم تصنيف الموجودات التي تقع خارج نطاق التصنيف صنيف االستثماري اعلى تصنيف ممكن. ويعتبر التلدى الشركة

  تجاوز فترة استحقاقها ولكن لم ينخفض في القيمة. أو يمرضالستثماري كتصنيف غير استثماري ا
  

    تصنيف غير استثماري        
   

تصنيف 
  استثماري

  
  

  مرضي

تجاوز فترة 
 اقه ولكن لماستحق

ينخفض في 
  القيمة

  
  

  المجموع

      موجودات المالية ال
 ٣٢٤٬٠٦٠  -  -  ٣٢٤٬٠٦٠  نقد وما في حكمه 

 ١٩٢٬٤٦٥ ٧٧٬٣٠١  ١١٥٬١٦٤  -  ، صافياقساط تامين  مدينة
  ١٣٬٢٤٠  ٢٤٩  ١٢٬٩٩١  -  ، صافيمبالغ مستحقة من معيدي التأمين

  ١٥٩٬٤٤٨  -  ١٥٩٬٤٤٨  -   حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة
اإلستثمارات، بعد استبعاد إستثمارات حقوق 

  الملكية والصناديق المشتركة
  

٦٢٬٩٤٧  
  
-  

  
-  

  
٦٢٬٩٤٧  

  ٢٠٬٠٠٠  -  -  ٢٠٬٠٠٠  وديعة نظامية
 ٨٤٨ -  -  ٨٤٨  عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 ٧٧٣٬٠٠٨ ٧٧٬٥٥٠  ٢٨٧٬٦٠٣  ٤٠٧٬٨٥٥  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١
      

 ٢٦٩٬٥٥٩  -  -  ٢٦٩٬٥٥٩  نقد وما في حكمه 
 ١١٢٬٥١٨ ٦٤٬٨٦٩  ٤٧٬٦٤٩  -  ، صافياقساط تامين  مدينة

  ٢٬٨٩٢  -  ٢٬٨٩٢  -  ، صافيمبالغ مستحقة من معيدي التأمين
  ٣٣٬٨٥٤  -  ٣٣٬٨٥٤  -   حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة

إستثمارات، بعد استبعاد إستثمارات حقوق 
  الملكية والصناديق المشتركة

  
٧٩٬٣٩٤  

  
-  

  
-  

  
٧٩٬٣٩٤  

  ٢٠٬٠٠٠  -  -  ٢٠٬٠٠٠  وديعة نظامية
 ٤٨٧ -  -  ٤٨٧  عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 ٥١٨٬٧٠٤ ٦٤٬٨٦٩  ٨٤٬٣٩٥  ٣٦٩٬٤٤٠  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

 ــ٥٥ــ
  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  ادارة المخاطر (تتمة) -٢٧
  
  )  مخاطر االئتمان (تتمة)(ز
 تركيز مخاطر االئتمان 

األطراف  ة منعلى مجموع صناعة التأمينيتواجد تركيز مخاطر االئتمان عندما تؤثر التغيرات في العوامل االقتصادية أو 
. يتم التي يتعرض لها هامة بالنسبة إلجمالي مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركةاألخرى. يعتبر إجمالي مخاطر اإلئتمان 

الخاصة بها  لماليةدوات األاتقوم الشركة بتنويع محفظة . ركة في المملكة العربية السعوديةتنفيذ جميع أنشطة االكتتاب في الش
لتالي فإنها تقلل من التركزات الهامة لمخاطر خول في معامالت مع أطراف أخرى ذات مالءة إئتمانية متنوعة وبادوال

  اإلئتمان.
  

  مخاطر السيولة (ح) 
 تطبق المالية. مطلوباتهدات المتعلقة بالصعوبة في توفير األموال للوفاء بالتعلمخاطر السيولة  هي مخاطر مواجهة الشركة 

ً الشركة نظام ً  ا منتظم.  على أساس يوميدية والمدفوعات النقدية إلدارة النقد ، حيث يتم مراقبة وتحصيل المبالغ النق محكما
استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية  المحافظة على تواريخ اللمخاطر السيولة من ختعمل الشركة على إدارة 

 سائلة.ستثمار في موجودات مالية إضافة الى اإل
مدى  تم مراقبةي. ر السيولة التي تتعرض لها الشركةتنص سياسة السيولة الخاصة بالشركة ان يتم تحديد أسباب ومخاط -

. يتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد والمخاطر التي يتم التعرض لها المخالفاتيتم إبالغ لجنة المخاطر بسياسة وبهذه ال اإللتزام
 للتغيرات في بيئة المخاطر.مواكبتها من صحتها و

التمويل  توفر ضمانل وذلك ، وجوداتمالاستحقاق ة ومحفظة فظحمال كلهي حدودو، وضع إرشادات بشأن توزيع الموجودات -
 الكافي للوفاء بالتزامات عقود التأمين واالستثمار.

الطوارئ باإلضافة إلى تحديد  بحاالتالحد األدنى لنسب التمويل للوفاء  توضحخطط تمويلية للطوارئ ، والتي توجد  -
 هذه الخطط. األحداث التي من شأنها أن تؤدي إلى مثل

 
الفوري من األموال للوفاء بمطالبات  بالسحبعلى بنود تسمح  ارثوكجراء ال فائض الخسارةتحتوي عقود إعادة التأمين على 

 ا معينًا.تتجاوز حجمالتعويض التي 
 

  :المالية بالمطلوباتيلخص الجدول أدناه استحقاقات التزامات الشركة غير المخصومة المتعلقة 
   
  

  المجموع  اً شهر ١٢أكثر من   اً شهر ١٢اقل من   المالية المطلوبات 
  

  ٢٤٤٬٢٦٣  -  ٢٤٤٬٢٦٣  مطالبات قائمة 
مبالغ مستحقة لمعيدي التامين ووكالء ووسطاء 

  ومدراء الطرف الثالث
  

٦٨٬٤١٨  
  
-  

  
٦٨٬٤١٨  

  ٢٩٬٩٣٨  -  ٢٩٬٩٣٨  مبالغ مستحقة لحملة وثائق التامين
  ٥٦٬٦٦٢  ٩٬٦٨٤  ٤٦٬٩٧٨  خرىأومطلوبات  الدفع مصروفات مستحقة

  ٨٤٨  ٨٤٨  -  عمولة مستحقة على وديعة نظامية
  ٤٠٠٬١٢٩  ١٠٬٥٣٢  ٣٨٩٬٥٩٧  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  
  ــ٥٦ــ

  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  (تتمة) ادارة المخاطر -٢٧
  

  ح) مخاطر السيولة (تتمة)
 
  

  المجموع  اً شهر ١٢أكثر من   اً شهر ١٢اقل من   المطلوبات المالية 
  

  ٨٠٬٢٩٩  -  ٨٠٬٢٩٩  مطالبات قائمة 
مبالغ مستحقة لمعيدي التامين ووكالء ووسطاء 

  ومدراء الطرف الثالث
  

٤٥٬٣٧٧  
  
-  

  
٤٥٬٣٧٧  

  ١٢٬٩١٠  -  ١٢٬٩١٠  تحقة لحملة وثائق التامينمسمطالبات مبالغ 
  ٣٩٬٣٨٢  ٧٬١٣٧  ٣٢٬٢٤٥  خرىأومطلوبات  الدفع مصروفات مستحقة

  ٤٨٧  ٤٨٧  -  عمولة مستحقة على وديعة نظامية
  ١٧٨٬٤٥٥  ٧٬٦٢٤  ١٧٠٬٨٣١  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١
 
  
ن سائلة موجودات بالحفاظ على ةکرلشاقامت ،  هعالأ ورةکذلما لماليةا تباولطلما نع الناتجة لةولسيا طرمخا دارةإل  تتكون م
 متطلبات السيولة.ب للوفاء هذه الموجودات بسهولة يمكن بيعيوجد لها سوق نشط.  يةرستثماااوراق مالية و في حكمه ماو دلنقا

 
  ذات فترة االستحقاق التي تقل عن سنة واحدة على النحو التالي: الموجودات تتحققالمتوقع أن  من
 
تثمارا لالالقيمة العادلة من خب راتاستثماتتضمن  • ع مرابقائمة الدخل اس ي الصناديق المشتركة وودائ وهي محتفظ  حةت ف

 .قائمة المركز الماليمن تاريخ  اً هرش ١٢ الل/ تسويتها خ إستحقاقهاغراض إدارة النقد ويتوقع ألبها 
الي تستحق " هي ودائع مودعة لدى مؤفي حكمهودائع المرابحة المصنفة كـ "نقد وما  • اني ع ة ذات تصنيف ائتم سسات مالي

 يداع.إلثة أشهر من تاريخ االل أقل من ثخال
 النقد واألرصدة لدى البنوك متاحة عند الطلب. •
ات و • تم تعويض حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة تتعلق بشكل أساسي بقطاع الممتلك بشكل  استحقاقهاالضرر وي

 أشهر بناًء على تسوية أرصدة لدى معيدي التأمين. ٩إلى  ٦ خالل فترة تمتد منعام 
 

  عن سنة واحدة كما يلي: فترة إستحقاقها التي تقل المطلوباتالمتوقع تسوية  من
 
 يتم تسوية أرصدة معيدي التأمين المستحقة الدفع على أساس دوري وفقًا لشروط اتفاقيات إعادة التأمين. •
تم تسوية • ع أن ت ن المتوق تحقة معظم  م ات المس اللالمطالب ً  ١٢ خ ا ة لل شهراً وفق ة القانوني داول الزمني دادللج وية س تم تس . ي

 .مقيم الخسائرشهًرا من تاريخ استالم تقرير  ١٢الخاصة بالممتلكات واإلصابات الناجمة عن الطبيعة المتأصلة خالل  الوثائق
ة  ١٢ خاللتحقة والمطلوبات األخرى مسمن المتوقع تسوية المطالبات المستحقة الدفع والمصروفات ال • اريخ نهاي شهًرا من ت

 ماعدا استحقاق العاملين عن نهاية الخدمة. السنة.
 المالية. القوائمالذي يتم فيه الموافقة على  جتماع الجمعية العامةأشهر من ا ٦ خالل المستحقفائض اليجب تسوية توزيع  •
 
  
  
  
  
  

  ــ٥٧ــ
  



 

 

  الشركة الوطنية للتامين 
  مساهمة سعودية)(شركة 

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  ادارة المخاطر (تتمة) -٢٧
  

 (ط) المخاطر التشغيلية
 

ارة مخاطر هي التشغيلية المخاطر ر أو المباشرة الخس ة المباشرة غي ة العوامل من متنوعة مجموعة عن الناجم  المتعلق
واءً  الشركة لعمليات الداعمة التحتية والبنية والتكنولوجيا بالعمليات ً داخلي س ا د اً داخل الشركة او خارجي دمي عن  الخدمات مق
ذلك   للشركة، نوك ة عوامل م ر أخرى خارجي ان، مخاطر غي يولة والسوق االئتم ل والس ك مث ي تل أ الت ات من تنش  المتطلب

  . الشركة أنشطة جميع من التشغيلية المخاطر تنشأ .راالستثما إدارة سلوك من اً عموم المقبولة والمعايير والتنظيمية ةالقانوني
  
ين التوازن لتحقيق وذلك التشغيلية المخاطر إدارة هو الشركة هدف إن د ب ائر من الح ة الخس ي ضرارالوا المالي د الت  تلحق ق

ذ لتطوير الساسيةا المسؤولية تقع.  للمستثمرين عوائد تحقيق طريق عن يةاالستثمار أهدافها تحقيق مع بسمعتها ة وتنفي  الرقاب
 : التالية المجاالت في الرقابة تشمل المسؤولية هذه. اإلدارة مجلس عاتق على التشغيلية المخاطر على

 
  .واألدوار والمسؤوليات الوظائف مختلف بين للمهام المالئممتطلبات الفصل  -
 التسوية ومراقبة المعامالت.ت متطلبا -
 القانونية والتنظيمية األخرى.االمتثال للمتطلبات  -
 واإلجراءات.عناصر الرقابة توثيق  -
ات  - يم للمتطلب دوريتقي ي تواجه ال غيلية الت اطر التش اللمخ ة  ه دى كفاي ة، وم ة لمواجه راءات الرقابي اطر اإلج م  المخ ي ت الت

 تحديدها.
 .يةالعملير األخالقية والمعاي -
   من المخاطر. التقليلسياسات وإجراءات  -
  

  أرقام المقارنة  - ٢٨

أدناه  الملخصةالحالية. هذه التغييرات  السنةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإعادة تجميعها لتتوافق مع عرض 
 مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي: بشكل أساسي تتوافق

 
الدخل،  وقائمة، المركز المالي قائمةتم عرض في السابق المالية،  قوائمهذه الحول  ٢يضاح االفي  بيانه كما تم• 
ً ا معمعمليات التأمين وعمليات المساهمين ، والتي تم دمجهلكل من بشكل منفصل  التدفقات النقديةقائمة و  لعرض ا

 للشركة. التدفقات النقدية وقائمةالدخل  المركز المالي و قائمة قائمة
 قائمة والتي سبق عرضها بشكل منفصل في المساهمين وعمليات التأمينعمليات " من/  الىلمبالغ "المستحقة ا• 

 ).٢٦ حيضاإ(اآلن  إستبعادهاتم المركز المالي 
 تعملياو نميهلمسااعمليات  نبي) ٩٠/١٠م: ٢٠١٧( ١٠ /٩٠ بنسبة التي يتم توزيعها نلتأميا تعمليا ضفائحصة • 
  ).٢٦ حيضاإ( لخدلا قائمة في روفکمصتم عرضها  لمنفص لشکب وعرضها نلتأميا
  

  اإللتزامات و المطلوبات الطارئة  - ٢٩
  

  م: الشئ).٢٠١٧لایر سعودي ( مليون ١٬٩إصدر البنك خطابات ضمان للموردين نيابة عن الشركة  بمبلغ 

  
  الموافقة على القوائم المالية  - ٣٠
  

  .م٢٠١٩ فبراير ٢٨مالية بتاريخ وافق مجلس اإلدارة على هذه القوائم ال
  

  ــ٥٨ـ


