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مقدمة

الشامل  والدخل للدخل  الصلة  ذات الموجزة والقوائم ،2022 سبتمبر 30 في كما(  "الشركة") للتأمين الوطنية للشركة المرفقة  الموجزة  المالي المركز قائمة فحصنا لقد
 ذلك   في  المنتهية  أشهر  التسعة  لفترة  النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  للتغييرات  الموجزة  والقوائم  التاريخ،  ذلك  في  المنتهيتين  أشهر  والتسعة  أشهر  الثالثة  لفترتي

 األولية  المالية  القوائم  هذه  وعرض  إعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة   إن(.  الموجزة"  األولية  المالية  "القوائم  بـ   مجتمعة  إليها  يشار)  األخرى  التفسيرية  واإليضاحات  التاريخ،
 المالية  القوائم  هذه  حول  استنتاج  إبداء  هي  مسؤوليتنا  إن.  السعودية  العربية  المملكة   في  المعتمد  "    التقرير المالي األوليا  "  34  رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقًا  الموجزة
 . به قمنا الذي الفحص  إلى استناًدا الموجزة األولية

الفحص نطاق

المملكة   في   المعتمد  ،للمنشأة"  المستقل  المراجع  قبل  من  المنفذ  األولية  المالية  المعلومات  "فحص  2410  رقم  الفحص  الرتباطات  الدولي  للمعيار  وفقاً   بالفحص  قمنا  لقد
 وتطبيق   والمحاسبية،  المالية  األمور  عن  المسؤولين  األشخاص  نم  رئيسي  بشكل  استفسارات  إجراء  من  األولية  المالية  المعلومات   فحص  يتكون.  السعودية  العربية

المملكة   في  المعتمدة  الدولية  المراجعة  لمعايير  وفقاً   بها  القيام  يتم  التي  المراجعة  من   كبير  حد  إلى  نطاقه  في  أقل  الفحص  ويعد.  أخرى  فحص  وإجراءات   تحليلية  إجراءات
رأي   نبدي  ال   عليه  وبناءً .  المراجعة  عملية  خالل  عليها   التعرف  يمكن  التي  المهمة  األمور  جميع   حول  تأكيد  على  الحصول  من  نتمكن  لن  وبالتالي  السعودية،  العربية
 . مراجعة

االستنتاج 

لمعيار وفقا الجوهرية، النواحي جميع من إعدادها، يتم لم المرفقة الموجزة األولية المالية القوائم بأن نعتقد يجعلنا ما انتباهنا يلفت لم به، قمنا الذي الفحص إلى استناًدا
 .السعودية العربية المملكة  في المعتمد 34 رقم الدولي المحاسبة

آخر  أمر

 التوالي  على  2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  والسنة  2021  سبتمبر  30  في  المنتهيتين  أشهر  والتسعة  أشهر  الثالثة  لفترتي  للشركة  المالية  القوائم  ومراجعة  فحص  تم
 المؤرخين  تقريريهما  عبر  الشأن  هذا  في  ينالمتحفظ  غير  ورأيهما  استنتاجهما  أبدوا  والذين   كوبرز  وترهاوس  وبرايس  وشركاه  ويونغ  إرنست  القانونيين  المحاسبين  قبل  من
.التوالي على( هـ1443 شعبان 17 الموافق) 2022 مارس 20و( هـ1443 اآلخر  ربيع 5 الموافق) 2021 نوفمبر 10 في

كوبرز  وترهاوس برايس المهنية للخدمات جي إم بي كيه

( قانونيون محاسبون)

علي  مفضل باعشن عبود إبراهيم

  382 رقم ترخيص

 2022 نوفمبر 8

447 رقم ترخيص

هـ1444 ربيع اآلخر 14 الموافق
 السعودية  العربية المملكة جدة،
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 عامة   معلومات 1
 

  بتاريخ   الصادر  4030200981  رقم  التجاري   السجل   بموجب   السعودية  العربية  المملكة   في  تأسست  سعودية  مساهمة   شركة  هي (  "الشركة" )  للتأمين  الوطنية  الشركة
 إن (.  2010  إبريل  26  الموافق )  هـ1431  األولى  جمادى  12  بتاريخ  ك  /  158  رقم  التجارة  وزارة   وقرار(  2010  مايو  15  الموافق)  هـ1431  اآلخرة  جمادى  1

 .السعودية العربية  المملكة جدة، المدينة، طريق  الجفالي، مبنى هو المسجل الشركة عنوان
 

 هـ  1430  شوال  21  بتاريخ  م/53 رقم  الملكي  للمرسوم  وفقًا  التعاوني  التأمين مبادئ  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  في  التأمين أعمال  مزاولة  لها  مرخص  الشركة
 البنك   ترخيص  على  الشركة  حصلت(.  2009  أكتوبر  5  الموافق)  هـ1430  شوال  16  بتاريخ  330  رقم  الوزراء   مجلس  قرار   بموجب(  2009  أكتوبر  10  الموافق)

( تداول)  السعودية  المالية  السوق  في  الشركة   إدراج  تم(.  2025  يناير  2  الموافق)   هـ1446  رجب  2  حتى  ساري  TMN/29/20106  رقم(  "ساما")  السعودي  يالمركز
 . 2010 يونيو 6  بتاريخ

 
 .السعودية العربية  المملكة في بها المعمول واألنظمة األساسي لنظامها وفقًا به المرتبطة  والخدمات  العام التأمين تقديم في الشركة  أهداف تتمثل

 
 انخفضت  ذلك،  على  وبناءً   وإخوانه  الجفالي  إبراهيم  لشركة  سهم  مليون  للتأمين  سنك  شركة  باعت  حيث  ملكية  حصة  نقل  تم  ،2022  سبتمبر  30  في  المنتهية  الفترة  خالل
 ٪. 11,12 إلى٪ 8,63 من وإخوانه الجفالي  إبراهيم  شركة ملكية حصة  وارتفعت٪ 25 إلى ٪ 27,5 من للتأمين سنك شركة ملكية حصة

 

  اإلعداد أسس 2
 

   االلتزام بيان (أ)
 

 والمعايير   السعودية  العربية  المملكة   في  المعتمد   النحو  على  األولية"   المالية  "التقارير  34  رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  طبقاً   للشركة   الموجزة  األولية   المالية  القوائم  أعدت

  .والمحاسبين للمراجعين السعودية الهيئة عن الصادرة األخرى  واإلصدارات
 

 المحددة،  المنافع  والتزامات  العادلة  بقيمتها  االستثمارات  قياس  باستثناء  التاريخية،  التكلفة  ومبدأ  االستمرارية  مبدأ  أساس  على  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  يتم
.  السيولة  ترتيب  حسب  للشركة  الموجزة  المالي  المركز   قائمة  عرض  يتم.  المتوقعة  االئتمان  الوحدة  طريقة  باستخدام  المستقبلي  لاللتزام  الحالية  بالقيمة  إثباتها  يتم  والتي

  المكتسبة   غير  الهندسية  التأمين  وأقساط  والضمان  الخدمة   نهاية  وتعويضات  النظامية  والوديعة  واالستثمارات  الملموسة   غير  والموجودات  والمعدات   الممتلكات   وباستثناء
  الفنية،   واالحتياطيات  عنها  المبلغ   وغير  المتكبدة  والمطالبات  القائمة  والمطالبات  المؤجلة  التأمين  وثيقة  اقتناء  وتكلفة  المكتسبة  غير  التأمين  إعادة  وعمولة  الصلة  ذات

 .ذلك خالف  على ينص لم ما األجل، قصيرة طبيعة ذات والمطلوبات الموجودات جميع تُعتبر
 

. المساهمين" و"عمليات  التأمين" "عمليات  من لكل   منفصلة حسابات بدفاتر الشركة  تحتفظ ،(التنفيذية اللوائح) السعودية العربية  المملكة في التأمين نظام لمتطلبات  وفقاً 
  للمركز   الموجزة  القوائم  تقديم  تم.  المعنية  الحسابات  في  العمليات  فئتي  من  أي  إلى  العائدة  والمصاريف  واإليرادات   والمطلوبات  الموجودات   تسجيل  يتم  لذلك،  ووفقًا

  التوجيهات   متطلبات  مع   لتتوافق  تكميلية  كمعلومات   ،24  إيضاح  في  المبينة  المساهمين،  وعمليات   التأمين  لعمليات  النقدية  والتدفقات   الشامل   والدخل   والدخل،  المالي،
 . المالي  للتقرير الدولية للمعايير وفقاً  مطلوبة غير  وهي لساما، التنفيذية الالئحة عن الصادرة

 
  وعمليات  التأمين  عمليات  ومعامالت  أرصدة  دمج  يتم  السعودية،  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً   للشركة  المالية  القوائم  إعداد  عند

  لعمليات   المطبقة   المحاسبية  السياسات  إن.  الدمج  أثناء  بالكامل   حذفها  يتم  وجدت،  إن  المحققة،  غير  والخسائر   واألرباح  والمعامالت  المتداخلة  األرصدة  إن.  المساهمين
 . المماثلة الظروف ظل  في المشابهة واألحداث  للمعامالت بالنسبة موحدة المساهمين وعمليات التأمين

 
 .بأكملها للسنة المتوقعة النتائج على مؤشراً   الموجزة األولية المالية القوائم تعتبر ال قد

 
 .ألف ألقرب المبالغ تقريب ويتم السعودي باللاير الموجزة األولية المالية القوائم تعرض

 
 في   كما  السنوية  المالية  القوائم  مع  باالقتران  قراءتها  ويجب  السنوية،  الكاملة  المالية  المعلومات  في  المطلوبة  المعلومات  جميع  تشمل  ال  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إن

 .2021 ديسمبر 31 في المنتهية السنة
 

   مؤثرة محاسبية وافتراضات وتقديرات أحكام (ب)
 

  التقرير   في  المدرجة  والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  استخدام  اإلدارة  من  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب
  قامت   ذلك،  ومع .  التقديرات  هذه  عن  الفعلية  النتائج  تختلف   وقد.  المحتملة  المطلوبات  وإفصاحات  المرفقة  واإلفصاحات  والمصاريف  واإليرادات   والمطلوبات  للموجودات 

 يرجى   التفاصيل  من  لمزيد.  19-كوفيد  جائحة  خلفية  على  األخيرة  السنوية  المالية  القوائم  في  عنها  المفصح  المؤكدة  غير  للتقديرات  الرئيسية  المصادر  بفحص  الشركة
 . المستقبلية  التقرير فترات في مطلوبة  تغييرات أي تعكس وسوف الوضع تقييم اإلدارة تواصل. الموجزة األولية المالية القوائم هذه حول 25 اإليضاح  على االطالع
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  (ذلك غير يذكر لم ما السعودية الرياالت بآالف المبالغ  جميع)

 

 ( تتمة) اإلعداد أسس 2
 

   العمليات موسمية (ج)
 

   .للشركة التأمين عمليات على تؤثر قد موسمية  تغيرات أي  تطرأ لم
 

 الهامة  المحاسبية السياسات 3
 

  ، 2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنة   السنوية المالية  القوائم  إعداد  في  المتبعة تلك  مع الموجزة  األولية المالية  القوائم  هذه إعداد  في  المتبعة  المحاسبية  السياسات   تتفق
 أدناه:  موضح هو ما باستثناء

 
 .الشركة قبل من المطبقة وتعديالتها الدولية المعايير تفسيرات لجنة  عن  الصادرة والتفسيرات  المالي للتقرير الدولية المعايير

 
  تغيير   الشركة  على  يكن  لم.  2022  يناير  1  بعد  أو  في  تبدأ  التي  التقرير  فترات  أي  الحالية  التقرير  فترة  على  التطبيق  حيز  والتعديالت  الجديدة  المعايير  من   عدد  دخل

 أدناه:  موضح هو كما  المعدلة المعايير هذه لتطبيق نتيجة رجعي  بأثر تعديالت إجراء أو المحاسبية سياساتها
 

 الوصف  التفسير  / المعيار
  

 (.37 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت) العقد تنفيذ تكلفة - مكلفة عقود 37 رقم الدولي المحاسبة معيار
 2020 - 2018 المالي للتقرير الدولية المعايير على السنوية التحسينات السنوية التحسينات

 (16 رقم الدولي المحاسبة  معيار على تعديالت) المقصود االستخدام قبل متحصالت  ومعدات: ومصنع ممتلكات 16 رقم الدولي المحاسبة معيار
 ( 3 رقم المالي  للتقرير الدولي المعيار على تعديالت ) -  المفاهيمي باإلطار خاص  مرجع 3 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار

 
 بعد سارية تصبح لم والتي الصادرة المعايير

 
  والتفسيرات  المعايير القائمة هذه وتتضمن. للشركة الموجزة األولية  المالية القوائم إصدار تاريخ حتى سارية بعد  تصبح لم  التي الصادرة والتفسيرات المعايير يلي فيما

 .المفعول سارية تصبح عندما المعايير هذه اعتماد  الشركة وتعتزم. قادم تاريخ في تطبيقها معقول نحو على الشركة تتوقع والتي الصادرة

 الوصف  التفسير  / المعيار

 التي الفترات  في تطبيقه يسري

  بعد أو في تبدأ

 التالي التاريخ

   

 معيار  على  تعديالت  -  متداولة  غير  أو  متداولة  باعتبارها  المطلوبات  تصنيف 1 رقم الدولي المحاسبة معيار

 1 رقم الدولي المحاسبة
 2023 يناير 1

  معيار  على النطاق محدودة تعديالت

  الممارسة  وبيان 1 رقم الدولي المحاسبة

 الدولية المعايير ضوء في 2 رقم

  الدولي المحاسبة ومعيار المالي  للتقرير

 8 رقم

 مستخدمي  ومساعدة  المحاسبية  السياسة  إفصاحات  تحسين  إلى  التعديالت  تهدف

  في   والتغيرات  المحاسبية  التقديرات  في   التغييرات  بين  التمييز  على  المالية  القوائم

 2023 يناير 1 .المحاسبية  السياسات

 2023 يناير 1 واحدة معاملة من الناشئة والمطلوبات بالموجودات متعلقة مؤجلة ضريبة 12 رقم الدولي المحاسبة معيار

  للتقرير   الدولي  المعيار  على  تعديالت  -  التأجير  وإعادة  البيع  في  اإليجار  التزام 16 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار

 16 رقم المالي

 2024 يناير 1

  10  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار

 28 رقم الدولي المحاسبة ومعيار

 مشروعه  أو  الزميلة  وشركته  مستثمر  بين  الموجودات  في  المساهمة  أو  بيع

 المحاسبة  ومعيار 10 رقم  المالي للتقرير الدولي   المعيار  على تعديالت ) مشترك

 (28 رقم الدولي

 تاريخ / االختياري للتطبيق متاح

 مسمى  غير أجل  إلى مؤجل سريان

 أدناه  اإليضاح  انظر  التأمين عقود 17 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار

 أدناه  اإليضاح  انظر المالية  األدوات 9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات 3

 (تتمة) بعد سارية تصبح لم والتي الصادرة المعايير

 المالية  األدوات - 9 رقم المالي  للتقرير الدولي المعيار

 المالية:  باألدوات المتعلقة التالية البنود الجديد المعيار يتناول. 39 رقم  الدولي المحاسبة  معيار  محل وحل ،2014 يوليو 24 في المعيار هذا نشر تم

 والقياس  التصنيف (أ

  اآلخر   الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  أو  المطفأة بالتكلفة  المالي  األصل  قياس  يتم  كان  إذا  ما  لتحديد  واحًدا  منهًجا  9  رقم  المالي للتقرير  الدولي  المعيار  يستخدم

 إذا:  المطفأة  بالتكلفة المالي األصل قياس يتم. الخسارة أو الربح خالل  من العادلة بالقيمة أو

 و التعاقدية؛ النقدية التدفقات لتحصيل المالية  بالموجودات االحتفاظ  إلى يهدف أعمال نموذج ضمن المالي باألصل االحتفاظ تم .1

  مبلغ   على  والفائدة  الدين  ألصل  مدفوعات  على   تقتصر  بحيث  محددة  تواريخ  في   نقدية  تدفقات  نشوء  إلى  المالي  لألصل  التعاقدية  األحكام  تؤدي  أن .2

 . القائم الدين أصل

 حالة  في   البيع،  عند  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  المحققة  الخسائر  أو  األرباح  تدوير  إعادة   ويتم  اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالي  األصل  قياس  يتم

 التاليين: الشرطين استيفاء

 .وللبيع التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل بالموجودات االحتفاظ إلى يهدف أعمال نموذج ضمن باألصل االحتفاظ .1

 .والفائدة الدين ألصل مدفوعات على  النقدية  للتدفقات التعاقدية  الشروط اقتصرت .2

  استخدام   منشأة  ألي  يمكن  المبدئي،  اإلثبات  عند  ذلك،   إلى  باإلضافة.  الخسارة  أو   الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  الفئات  هذه  من  بأي  تفي   ال  التي  الموجودات  قياس  يتم

 .جوهري  بشكل المحاسبة تطابق عدم تقليل أو إزالة  إلى  ذلك أدى  إذا الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالي أصل لتصنيف  الخيار

  في   اآلخر  الشامل  الدخل   ضمن  الالحقة  التغيرات  بعرض  لإللغاء  قابل  غير  خيار  إجراء  أيًضا  للمنشأة  يمكن  للمتاجرة،  بها  المحتفظ  غير  الملكية  حقوق   ألدوات  بالنسبة

 . الدخل قائمة في األرباح توزيعات إثبات ويتم ،(االستبعاد عند المحققة والخسائر األرباح ذلك في بما) لألدوات  العادلة  القيمة

 

  إلى   العائدة  المالي  لاللتزام  العادلة  القيمة   في  التغير  قيمة  إثبات  يتم  الخسارة،  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المصنفة  المالية  للمطلوبات  بالنسبة   ذلك،  إلى  باإلضافة

 وجود   إلى اآلخر  الشامل  الدخل  في  لاللتزام  االئتمانية  المخاطر  تغيرات  آثار  إثبات  يؤدي  لم ما  اآلخر،  الشامل  الدخل  في  االلتزام  لهذا  االئتمانية  المخاطر  في  التغيرات

 .زيادته أو الدخل قائمة في محاسبي تطابق عدم

 

 القيمة  في االنخفاض (ب
 

  المحاسبة   معيار  بموجب  المتكبدة  االئتمان   بخسائر  مقارنة  المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر   9  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  بموجب  القيمة  في  االنخفاض  نموذج  يعكس
 المنشأة تقوم ذلك، من بدالً . االئتمان خسائر إثبات قبل ائتماني حدث حدوث الضروري من يعد لم ،9 رقم المالي  للتقرير الدولي  المعيار نهج بموجب. 39 رقم الدولي

  في   التغيرات   ليعكس  تقرير  فترة  كل  تاريخ  في  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  مبلغ  تحديث  يتم.  الخسائر  تلك   في  والتغيرات  المتوقعة  تمانيةاالئ  الخسائر  عن  بالمحاسبة  دائًما
 .المبدئي اإلثبات منذ االئتمانية  المخاطر

 

 التحّوط  محاسبة (ج

 

  المتطلبات   تحدد  كما.  المخاطر   إدارة  مع   أوثق  نحو  على   التحوط  محاسبة  تربط  التي  التحوط  محاسبة  بشأن  جديدة  متطلبات  9  رقم   المالي  للتقرير   الدولي  المعيار  قدم

  لمخاطر   العادلة  القيمة  محفظة  تحوطات  باستثناء  التحوط  محاسبة  جميع  على  التعديالت   تطبق.  العام  التحوط  محاسبة  نموذج  إلى  المبادئ  على  أكثر  بشكل  يقوم  منهًجا

  المحاسبة  معيار  ضمن  حاليًا  التحوط  محاسبة متطلبات  تطبيق  في  المنشأة  تستمر  قد  لذلك،  بالنسبة(.  الكلية" العادلة  القيمة  "تحوطات  باسم  عادةً   إليها  يشار)  الفائدة سعر

  .منفصل كمشروع الكلية التحوط محاسبة يعالج الدولي  المحاسبة معايير  مجلس ألن كبير بشكل االستثناء هذا منح تم. 39 رقم الدولي



 

13 

  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 
 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات 3

 
 (تتمة) بعد سارية تصبح لم والتي الصادرة المعايير

 (تتمة) المالية األدوات - 9 رقم المالي  للتقرير الدولي المعيار

 السريان تاريخ

  تطبيق  التأمين:  عقود  -  4  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  التعديالت  فإن  ذلك،  ومع. 2018  يناير  1  هو  9  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  سريان  تاريخ  كان

  الدولي   المعيار  تغير  ،2016  سبتمبر  12  في  المنشورة  التأمين،  عقود  -  4  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  مع  المالية  األدوات  -  9  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار

  للتقرير  الدولي المعيار تطبيق آثار من للحد 4 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق ضمن التأمين عقود تصدر التي للمنشآت بالسماح الحالي 4 رقم المالي  للتقرير

 ساري (  التأمين  عقود  -  17  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار)  الدولي  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادر  الجديد  التأمين  عقد  معيار  يصبح  أن  قبل  9  رقم  المالي

 بديلين:  خيارين التعديالت تقدم. المفعول

 التاليين:  الخيارين من  يسبق ما حتى 9 رقم المالي  للتقرير الدولي المعيار  تطبيق من مؤقت إعفاء تطبيق .1

 .التأمين لعقود الجديد المعيار سريان تاريخ (أ

  المعيار  سريان  تاريخ  تمديد  الدولي  المحاسبة  معايير  مجلس  يقترح  ،2020  مارس  17  في.  2023  يناير  1  بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  التقرير  فترات (ب
 يناير  1  من  4  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  في  9  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  تطبيق  من  المؤقت  واإلعفاء  17  رقم  المالي  للتقرير  الدولي
 ترتبط  التي  للمنشآت  فقط   متاح  الخيار  وهذا.  التأجيل  فترة  خالل  مطلوبة  المالية  بالموجودات   المتعلقة  اإلضافية  اإلفصاحات  إن.  2023  يناير  1  إلى  2021

 أو. سابقًا 9 رقم  المالي للتقرير  الدولي المعيار تطبق ولم بالتأمين الغالب في أنشطتها

  تنفيذ  قبل تحدث قد والتي المحاسبية التطابق عدم حاالت بعض آثار إزالة المالية، الموجودات لبعض بالنسبة ولكن ،9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق .2
 .مطلوبة إضافية إفصاحات هناك األولية، الفترة خالل. الخسارة أو الربح من الجديد التأمين عقد معيار

 بما ) 4 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق  ضمن العقود عن الناشئة الشركة لمطلوبات الدفترية  القيمة مقارنة تمت( 1)  :2019 في مفصالً  تقييماً  الشركة أجرت

 الدفترية  القيمة  مجموع  مقارنة  تمت(  2)و  مطلوباتها؛  لجميع  الدفترية  القيمة  بمجموع(  التأمين  عقود  من  الممولة  غير  المتضمنة  المشتقات  أو  اإليداع  مكونات  ذلك  في

  مطلوبات   أن  حيث  المؤقت  لإلعفاء  مؤهلة  أنها  الشركة  قررت  ت،التقييما  هذه  على  بناءً .  مطلوباتها  لجميع  الدفترية  القيمة  مجموع  مع  بالتأمين  المرتبطة  الشركة  لمطلوبات

  الدولي   المعيار سريان تاريخ حتى 9 رقم المالي  للتقرير  الدولي المعيار  تنفيذ تأجيل الشركة   قررت وبالتالي،. المطلوبات مجموع  من ٪90 تتجاوز بها الخاصة التأمين

 .للشركة  المالية القوائم في التأجيل فترة خالل  المطلوبة  المالية بالموجودات المتعلقة اإلفصاحات إدراج ويتم. 17 رقم المالي  للتقرير

 األثر   تقييم

 مليون   723  :2021  ديسمبر  31)   سعودي  لاير  مليون  1,128  بمبلغ  بالتأمين  متعلقة   وموجودات  مالية  موجودات   مجموع  الشركة  لدى  ،2022  سبتمبر  30  في  كما
 تاريخ  حتى  بها  محتفظ  واستثمارات  وودائع،  يماثله،  وما  نقد  من المطفأة بالتكلفة  بها  المحتفظ المالية  الموجودات  تتكون  الحالي، الوقت  في.  التوالي  على(  سعودي  لاير

  557  :2021)  سعودي  لاير  مليون  924  بمبلغ  األخرى  المدينة  الذمم  وبعض  بالصافي،  -  التأمين  معيدي  من  ومطلوب   بالصافي،  -  مدينة  تأمين  وأقساط  االستحقاق، 
(.  سعودي  لاير  مليون  166  :2021  ديسمبر  31)  سعودي  لاير  مليون  204  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة   حاليًا  المدرجة  االستثمارات  بلغت(.  سعودي  لاير  مليون
 . للشركة المدينة الذمم لمحفظة  االئتمان وجودة االئتمان  مخاطر وتركيز االئتمان لمخاطر التعرض 7و 6  اإليضاحان ويُبين

 
 رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  يتطلبه  لما  وفقًا  فقط  والفائدة  الدين  أصل  مدفوعات  باختبار  تفي  الدين  سندات  كانت  إذا  ما   لتحديد  مفصل  تقييم  بإجراء  الشركة  قامت

  ألثر   المستوى  عالي  تقييم  إلى  سبق  ما  ويستند.  2021  ديسمبر  31و   2022  سبتمبر  30  في  كما  منخفضة  ائتمان  مخاطر  ذات   للشركة  المالية  الموجودات  تُعد  كما.  9
  والمعلومات   اإلضافية  التفصيلية  التحليالت  عن  الناشئة  للتغييرات   يخضع  وقد  حاليًا   المتاحة  المعلومات  إلى  التقييم  هذا  ويستند.  9  رقم  المالي   للتقرير  الدولي  المعيار

  في   الواردة  القيمة   في  االنخفاض  متطلبات  تطبيق  جراء  التأثير  بعض  الشركة   تتوقع  عام،  بشكل.  المستقبل  في  للشركة   إتاحتها  يمكن  التي  والداعمة  المعقولة  اإلضافية
 في  كما  9  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  للمعيار  األثر  تقييم  بإجراء  الشركة  قامت  السعودي،  المركزي  البنك  قبل  من  مطلوب  هو  كما.  9  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار

  اعتباًرا  السعودي  المركزي  البنك إلى لتقديمه 2022 يونيو 30 في  كما  9 رقم المالي للتقرير  الدولي للمعيار   األثر  تقييم بإجراء حاليًا الشركة  تقوم. 2021 ديسمبر 31
  .الموجزة األولية المالية القوائم هذه تاريخ من
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات 3

 

 (تتمة) بعد سارية تصبح لم والتي الصادرة المعايير
 

 التأمين"  "عقود 17 رقم المالي  للتقرير الدولي المعيار 

  

 عامة نظرة 

 -  4 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار محل ويحل التأمين عقود عن واإلفصاح  والعرض والقياس اإلثبات مبادئ يحدد وهو  ،2017  مايو 18 في المعيار هذا نشر تم 

  الجهة   تصدر  أن  بشرط  تقديرية  تشاركية  ميزات  مع  االستثمار  وعقود  التأمين  إعادة  عقود  جميع  وعلى  الصادرة،  التأمين  عقود  على  الجديد  المعيار  ينطبق.  التأمين  عقود

 التأمين:  عقود عن التالية المكونات فصل يتطلب. التأمين عقود أيًضا

 

 . المحددة المعايير  بعض تلبي كانت إذا  المتضمنة، المشتقات .1

 . المميزة  االستثمارية المكونات .2

 .مميزة تأمينية غير خدمات أو بضائع بتحويل تعهد أي .3

 

  (.15 رقم المالي  للتقرير الدولي والمعيار 9 رقم  المالي للتقرير الدولي المعيار)  الصلة  ذات للمعايير وفقًا  منفصل بشكل  المكونات هذه احتساب  يجب

 

 القياس 

 يناير   قبل  الموجودة  القياس  ألغراض  المحاسبية  السياسات   استخدام  بمواصلة  التأمين  لشركات   سمح  والذي   ، 4  رقم  المالي   للتقرير   الدولي   المعيار  متطلبات  عكس   على

 التالية:   المختلفة القياس نماذج 17 رقم  المالي  للتقرير الدولي المعيار يوفر ،2015

 

 التالية:  األساسية" "الركائز  على العام القياس نموذج يعتمد (1

 

 تشمل:  والتي المستوفاة، النقدية التدفقات (أ

 

 . المستقبلية النقدية بالتدفقات خاصة محتملة   مرجحة تقديرات •

 .المستقبلية النقدية التدفقات بهذه المرتبطة المالية  والمخاطر( الخصم أي ) للنقود الزمنية  القيمة يعكس تعديل •

 .المالية غير بالمخاطر  المتعلقة للمخاطر تعديل •

 

  أن   يمكن  ال.  المستقبل  في  الخدمات  تقدم  كمنشأة  إثباته   وسيتم   التأمين  عقود  لمجموعة المكتسب  غير  الربح  التعاقدية  الخدمة   هامش  يمثل.  التعاقدية  الخدمة  هامش (ب

 . الفور على  الخسارة أو الربح في البداية في المستوفاة النقدية التدفقات من سلبي مبلغ أي صافي  تسجيل وسيتم. بدايته عند سلبي التعاقدية الخدمة هامش يكون

 

 يلي:  ما  إجمالي أنها على  التأمين عقود لمجموعة الدفترية القيمة قياس إعادة يتم الحقة،  تقرير فترة كل نهاية في

 

 . التاريخ ذلك في للمجموعة التعاقدية  الخدمة وهامش المستقبلية بالخدمات المتعلقة المستوفاة النقدية التدفقات  يشمل والذي المتبقية، التغطية  التزام •

 .التاريخ ذلك في للمجموعة المخصصة السابقة بالخدمات المتعلقة المستوفاة النقدية  التدفقات أنه على  يقاس والذي المتكبدة،  المطالبات  التزام •

 
 يتم   لذلك  سلبيًا،  التعاقدية  الخدمة  هامش  يكون  أن  يمكن  ال  ولكن  المستقبلية  بالخدمات   المتعلقة  النقدية  التدفقات  في  للتغيرات  الحقًا  التعاقدية  الخدمة  هامش  تعديل  يتم

 التعاقدية  الخدمة  هامش  على  الفائدة  زيادة  أيًضا  يتم.  الخسارة  أو  الربح  في  المتبقية  التعاقدية  الخدمة  هامش  عن  تزيد  التي  المستقبلية  النقدية  التدفقات  في  التغيرات  إثبات
  سيتم  ذلك، على عالوة(. المقدرة النقدية للتدفقات الحالية القيمة لتحديد البداية في المستخدم الخصم معدل المثال سبيل على) للعقد المبدئي اإلثبات عند مقيدة بأسعار
 . المجموعة  في  المتبقية  للعقود  المتوقعة  التغطية  ومدة  المقدمة  المنافع  كمية  يعكس  مما  التغطية،  وحدات  إلى  استناًدا  الخسارة  أو  الربح  في  التعاقدية  الخدمة  هامش  إطالق
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات 3

 

 (تتمة) بعد سارية تصبح لم والتي الصادرة المعايير
 

 (تتمة) التأمين" "عقود - 17 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار           
 

 المتغيرة: الرسوم نهج (2

 ما  حول التقييم هذا إجراء يتم(. المباشرة" التشاركية "العقود باسم أيًضا  إليها يشار) المباشرة التشاركية  بميزات العقود لقياس إلزاميًا نموذًجا المتغيرة الرسوم نهج يعد

  بموجب   التعديل  إلى  باإلضافة  أيًضا  التعاقدية  الخدمة  هامش  تعديل  يتم  العقود،  لهذه  بالنسبة.  الحقًا  تقييمه  إعادة  يتم  ولم  العقد  بدء  عند  المعايير  بهذه  يفي  العقد  كان  إذا

 .العام النموذج

 .األساسية للبنود العادلة  القيمة من المنشأة حصة في التغييرات .1
 .األساسية بالبنود تتعلق  ال التي المالية  والمخاطر للنقود الزمنية القيمة تأثير في التغييرات .2

  فترة   كانت  إذا   أو  العام  النموذج  عن  جوهريًا  اختالفًا  يمثل  ال  قياًسا  يوفر  ذلك  كان   إذا  المتبقية  التغطية  التزام  لقياس  المبسط  نهج توزيع أقساط التأمين  باستخدام  يُسمح

 المبدئي،   اإلثبات  عند  المستلمة  التأمين  أقساط  مع  يتوافق  المتبقية  التغطية  التزام   فإن  التأمين،  أقساط  توزيع  نهج  مع .  أقل  أو  واحدة  سنة  المجموعة  ضمن  عقد  لكل   التغطية

  النقدية  التدفقات  تعديل  المنشأة  من  يُطلب  ال  ذلك،  ومع.  المتكبدة  المطالبات  التزام   لقياس  للتطبيق  قابالً   العام  النموذج  ويظل.  التأمين  القتناء  النقدية  التدفقات  ناقًصا

 . المطالبات تكبد تاريخ من أقل أو واحدة سنة في النقدية التدفقات هذه استالم دفع/ المتوقع  من كان إذا المالية المخاطر وتأثير للنقود الزمنية للقيمة المستقبلية

 السريان تاريخ
  الدولي   المعيار  تطبق  التي  للمنشآت  المبكر  بالتطبيق  يُسمح.  2023  يناير  1  بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  التقرير  لفترات  17  رقم   المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  تطبيق  يتم

  التقرير  فترة  بداية  باعتباره  المبدئي  التطبيق  تاريخ  التحول  متطلبات  تحدد.  17  رقم   المالي  للتقرير  الدولي  للمعيار  المبدئي  التطبيق  تاريخ  قبل  أو  في  9  رقم  المالي  للتقرير
 بما   ،4  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار   محل  17  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار   يحل.  17  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  أوالً   المنشأة  فيها  تطبق  التي  السنوي

  9  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  من  المؤقت  اإلعفاء  يشمل:  والذي  ،2016  سنة  في  تقديمه  تم  الذي  4  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  التعديالت  ذلك  في
  دون   ،9  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  تطبيق  ويتم  متاحة  المناهج  هذه  تعد  لم  ،17  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  للمعيار  المبدئي  التطبيق  تاريخ  من.  اإلحالل  ومنهج
 فإن   ،(اإلحالل  منهج  بدون  أو  مع)  17  رقم  المالي للتقرير  الدولي  المعيار  قبل  9  رقم  المالي للتقرير الدولي  المعيار  بالفعل طبقت  قد  المنشأة  كانت  إذا.  تعديل  أو  تأخير

 . التعيين إعادة وخيارات متطلبات يوفر 17 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار

 التحول

 بأثر  نهج  إما  تختار  أن  المنشأة  على  يكون   عندئذ  عملي،  غير  التأمين  عقود  لمجموعة  رجعي  بأثر  الكامل  التطبيق  كان  إذا  ذلك،  ومع.  رجعي  بأثر  التطبيق  يكون  أن  يجب

 . العادلة  القيمة نهج أو معدل  رجعي

 واإلفصاحات  العرض

  . واإلفصاحات العرض على تعديالت مع التأمين، لعقود المحاسبية  السياسات في تغير الجديد المعيار هذا عن ينتج أن  الشركة تتوقع

 األثر   تقييم

   يلي: كما هي الرئيسية والفجوات الفجوات تحليل الشركة أجرت
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات 3

 

 (تتمة) بعد سارية تصبح لم والتي الصادرة المعايير
 

 (تتمة) التأمين" "عقود - 17 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار           

 

 األثر  ملخص  األثر  مجال

   
  المركزي   البنك  إلى  تقديمها  تم  والتي  2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  وللسنة  في   كما  المالية  القوائم  على  تجربة  إجراء  تم  المالي األثر

  مقارنة   17  رقم  المالي   للتقرير   الدولي  المعيار  متطلبات  لتطبيق  األثر   يكن  لم.  الشأن  هذا   في  المراجعين  رأي  مع  السعودي
  أو  واحدة سنة مدتها  بالشركة الخاصة التأمين وإعادة التأمين عقود معظم ألن جوهريًا 4 رقم المالي  للتقرير  الدولي  بالمعيار

  2022  يونيو  30  في  المنتهية  للفترة  المالية  القوائم  إعداد  بصدد  الشركة  فإن  السعودي،  المركزي  البنك  لمتطلبات  وفقًا.  أقل
  .17 رقم المالي   للتقرير الدولي  المعيار  لمتطلبات وفقًا

   
  للقياس   مؤهلة  الشركة  أعمال  من  كبيرة  نسبة  أن  حيث  جوهريًا  البيانات  أثر  يكون  أن  المحتمل  غير  من  أنه  الشركة  تعتقد  البيانات أثر

 .التأمين  أقساط توزيع نهج بموجب
   

  من   العمل  أماكن  في  حاليًا  هذا  تنفيذ  يتم.  أداكتيك  برنامج  بشراء  الشركة قامت  ،17  رقم المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  لتنفيذ  المعلومات  تكنولوجيا أنظمة
 .الشركة قبل من المعين  االكتواري الخبير قبل

   
  إلى   تركيزها  الشركة  غيرت  إذا  ذلك،  ومع.  العملية  في  جوهرية  تغييرات  حدوث  يُتوقع  ال  ولكن  للتقييم،  العملية  أثر  يخضع  العملية  أثر

 .جوهريًا سيكون العملية  أثر فإن األجل، طويلة األعمال
   

 إعادة ترتيبات على األثر
 التأمين

  االستنتاج  ويتلخص.  17  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  لمتطلبات  وفقًا  بالشركة  الخاصة  التأمين  إعادة  ترتيبات  تقييم  تم 
  . المستمر  للفحص  المبدئي  االستنتاج  يخضع.  التأمين  أقساط  تخصيص  نهج  لتقييم  مؤهلة   التأمين  إعادة  ترتيبات  أن  في  المبدئي

   
  وأطر السياسات على األثر

 الرقابة 
 واإلضافية: الجديدة المتطلبات لتغطية  والمالية المحاسبية  واإلجراءات السياسات تحديث بصدد الشركة إن 

 التفكيك  •
 التجميع  مستوى •
 القياس  نماذج •
 المخاطر  تعديل منهجيات •
 الجديدة واإلفصاح العرض متطلبات •

 
  تاريخ  في  17  رقم  المالي  للتقرير  الدولية  المعيار  مع  متوافقة  المالية  القوائم  أن  من  للتأكد  المالي  بالقسم  المعدل  الدليل  سيلتحق
 . السريان

   
  تنفيذ في رئيسيًا دوًرا سيؤديان اللذين التقني المدير ذلك في بما الرئيسيين، الموظفين من عدًدا بتوظيف الشركة قامت    البشرية الموارد

 تدريبية: جلسات 3 من بالفعل  االنتهاء وتم تدريب خطة وضعت كما. 17  رقم المالي  للتقرير الدولي المعيار  متطلبات

 المصلحة أصحاب  جميع على عامة نظرة - 17 رقم  المالي للتقرير  الدولي المعيار -1
 التأمين أقساط تخصيص نهج قياس نموذج -2
 ( 2022 في المتبقية الدورات من  االنتهاء المقرر  من) العام القياس نموذج قياس نموذج -3
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات 3

 

 (تتمة) بعد سارية تصبح لم والتي الصادرة المعايير
 

 ( تتمة) التأمين" "عقود - 17 رقم المالي  للتقرير الدولي المعيار

 

  للتقرير   الدولي  المعيار   مشروع  لفريق  الرئيسية  التركيز   مجاالت   فإن  ذلك،   على  عالوة.  توجيهية  لجنة  عليه  تشرف  مناسبًا،  فريقًا  وشكلت   التنفيذ  عملية  الشركة  أكملت 
 كالتالي:   هي السنة من المتبقية  للفترة 17 رقم المالي

 

 .17 رقم  المالي للتقرير  الدولي المعيار لتطبيق المطلوبة الرئيسية والضوابط  للنظام متبقي تطوير أي  استكمال •

 .17 رقم  المالي للتقرير  الدولي  والمعيار 4 رقم المالي  للتقرير الدولي للمعيار المزدوجة بالتقارير العمل  بدء •

 . التحويل ألرصدة الخارجية المراجعة على الموافقة  إلى باإلضافة األعمال، موافقة  وطلب إعداد •

 .17 رقم المالي  للتقرير الدولي  المعيار  مع التوافق لضمان الميزانية إعداد عملية تحديث •

 . الرئيسية األداء  ومقاييس اإلدارية التقارير إعداد إنهاء •

 . المختلفة التدريب مبادرات خالل من واألعمال التنفيذية اللجنة  مع التعامل   استمرار •

 .البيانات بحوكمة والمتعلقة المالية المستقبلية والمسؤوليات العمليات وتنفيذ إنهاء •

 

 يماثله وما نقد 4
 

 2022 سبتمبر 30  
 ( مراجعة غير)

 2021 ديسمبر 31
 ( مراجعة)

 20 20  الصندوق في نقد

 34,110 60,505  بنكية  أرصدة

 8,000 -  أشهر  ثالثة من أقل  أصلية استحقاق فترات ذات ودائع

  60,525 42,130 

 
   .األمريكي والدوالر السعودي باللاير مقومة وهي السعودية، العربية المملكة في  مسجلة بنوك لدى  والودائع البنكية األرصدة

 
 ألجل  ودائع 5

 

 تتراوح   بمعدالت  إيرادات  وتحقق  السعودية  العربية المملكة  في  مسجلة  تجارية  بنوك   لدى  شهر  18  إلى  6  بين  تمتد  أصلية استحقاق  فترات  ذات  ألجل  ودائع  إيداع  يتم

 (. سنوياً ٪ 0,96 إلى٪ 0,75 :2021) سنوياً ٪ 4,10 إلى٪ 2,00 بين

 

 بالصافي - مدينة تأمين أقساط 6
           

 2022 سبتمبر 30  
 ( مراجعة غير)

 2021 ديسمبر 31
 ( مراجعة)

 284,689 439,520  الوثائق حاملي من مدينة ذمم

 ( 35,163) (36,657)  تحصيلها  في مشكوك تأمين أقساط من مدينة ذمم قيمة في االنخفاض مخصص

 249,526 402,863  بالصافي – القبض  مستحقة تأمين أقساط
 

 السنة:  الفترة/ خالل تحصيلها في مشكوك تأمين ألقساط المدينة الذمم قيمة في االنخفاض مخصص  في الحركة يلي فيما

 

 2022 سبتمبر 30  
 ( مراجعة غير)

 2021 ديسمبر 31
 ( مراجعة)

 40,775 35,163   االفتتاحي

 3,959 1,494  للسنة /  للفترة مخصص

 ( 9,571) -  مشطوبات 

 35,163 36,657    الختامي
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 بالصافي – التأمين معيدي من مطلوب 7
 

  
 2022 سبتمبر 30
 ( مراجعة غير)

 2021 ديسمبر 31
 ( مراجعة)

 40,291 49,027    التأمين معيدي من مدينة ذمم

 ( 1,136) (1,939)    تحصيلها في مشكوك تأمين معيدي من مدينة ذمم قيمة في االنخفاض مخصص

 39,155 47,088  بالصافي - التأمين معيدي من مطلوب 
 
 

 السنة:  الفترة/ خالل تحصيلها في  مشكوك تأمين لمعيدي المدينة الذمم قيمة في االنخفاض مخصص  في الحركة يلي فيما
 

  
 2022 سبتمبر 30
 ( مراجعة غير)

 2021 ديسمبر 31
 ( مراجعة)

 1,000 1,136   االفتتاحي

 1,037 803  للسنة /  للفترة مخصص

 ( 901) -  مشطوبات 

 1,136 1,939    الختامي
 

 

 فنية  احتياطيات 8
 

  واالحتياطيات القائمة المطالبات 8-1
 

 يلي:  ما على واالحتياطيات القائمة  المطالبات  في الحركة تشتمل
 

 2022 سبتمبر 30 
 ( مراجعة غير)

 2021 ديسمبر 31
 ( مراجعة)

 
 اإلجمالي 

  معيدي حصة
 إجمالي  صافي التأمين

 معيدي حصة
 صافي  التأمين

       

 130,739 ( 612,700) 743,439 138,183 ( 311,561) 449,744 االفتتاحي
 ( 378,616) 406,215 ( 784,831) ( 268,278) 58,336 ( 326,614) المدفوعة   المطالبات
 386,060 ( 105,076) 491,136 271,272 ( 148,687) 419,959 المتكبدة  المطالبات

 138,183 ( 311,561) 449,744 141,177 ( 401,912) 543,089 الختامي 

       
       

 92,774 ( 280,924) 373,698 103,731 ( 370,706) 474,437 قائمة  مطالبات
 45,409 ( 30,637) 76,046 37,446 (31,206) 68,652 عنها مبلغ وغير متكبدة  مطالبات

 543,089 (401,912 ) 141,177 449,744 (311,561 ) 138,183 
 10,696 - 10,696 8,495 - 8,495 التأمين  أقساط  عجز احتياطي
 1,621 - 1,621 3,279 - 3,279 إضافية سارية مخاطر احتياطي
 خسارة تعديل مصروف مخصص

 4,863 - 4,863 5,315 - 5,315 موزعة غير

 560,178 (401,912 ) 158,266 466,924 (311,561 ) 155,363 

 
 
 

  



 

19 

  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 
 ( تتمة) فنية احتياطيات 8

 
 مكتسبة  غير تأمين أقساط في الحركة 8-2

 يلي:  ما على مكتسبة غير أقساط  في الحركة تشتمل
 

 2022 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة فترة
 ( مراجعة غير)

 الصافي  التأمين إعادة اإلجمالي  

 219,483 ( 173,197) 392,680 الفترة بداية في الرصيد
 412,941 ( 367,636) 780,577 الفترة خالل مكتتبة تأمين أقساط
 ( 370,575) 257,774 ( 628,349) الفترة خالل مكتسبة تأمين أقساط

 261,849 ( 283,059) 544,908 الفترة نهاية في الرصيد

  

 2021 ديسمبر 31 في المنتهية السنة 
 ( ةمراجع)

 الصافي التأمين إعادة إجمالي  

 200,261 ( 129,371) 329,632 السنة بداية في الرصيد
 522,770 ( 379,330) 902,100 السنة خالل مكتتبة تأمين أقساط
 ( 503,548) 335,504 ( 839,052) السنة خالل مكتسبة تأمين أقساط

 219,483 ( 173,197) 392,680 السنة نهاية في الرصيد

 
   استثمارات 9
  

 
 إيضاحات

 2022 سبتمبر 30
 ( مراجعة غير)

 2021 ديسمبر 31
 ( ةمراجع)

    

 165,959 204,126 1-9 الدخل  قائمة  خالل من العادلة  بالقيمة مصنفة استثمارات

 12,000 12,000 2-9 االستحقاق تاريخ حتى بها محتفظ استثمارات

 1,923 1,923 3-9 للبيع متاح استثمار

  218,049 179,882 

 
 الدخل قائمة استثمارات خالل  من العادلة بالقيمة  مصنفة استثمارات 9-1 

 
 الدخل:  قائمة استثمارات خالل  من العادلة القيمة  في الحركة يلي فيما

 أشهر التسعة فترة  

   30 في المنتهية

 2022 سبتمبر
 ( مراجعة غير)

 31 في المنتهية السنة
 2021 ديسمبر

 ( ةمراجع)
    

 162,029 165,959  االفتتاحي
 - (62,000)  السنة  الفترة/  خالل السحب

 - 100,000    السنة الفترة/ خالل إضافات
 3,930 167  السنة /  الفترة خالل لالستثمارات  العادلة القيمة  في التغيرات

 165,959 204,126  الختامي 

 
 إدراج   يتم  حيث  لالستثمارات  اختيارية  محافظ  بموجب  صندوق  مدراء  ثالث  بواسطة  إدارتها  يتم  استثمارات  على  الدخل  قائمة  استثمارات  خالل  من  العادلة  القيمة  تشتمل 

 استثمارية   وصناديق  ثابت  دخل  ذات  مختلفة  مالية  أوراق  في  االستثمارات  بهذه  الصندوق  مدراء  يحتفظ.  الصندوق  لمدراء  وفقًا  العادلة  بالقيمة   االستثمارات  هذه  جميع
 . المرابحة وإيداعات وصكوك الملكية  حقوق  واستثمارات مشتركة
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

  (تتمة) استثمارات 9
  
 االستحقاق تاريخ حتى بها محتفظ استثمارات 9-2 

 
 

 إيضاحات
 2022 سبتمبر 30
 ( مراجعة غير)

 2021 ديسمبر 31
 ( مراجعة)

    
 3,000 3,000 أ الفرنسي  السعودي البنك صكوك
 9,000 9,000 ب العقاري  التمويل إلعادة السعودية الشركة صكوك

  12,000 12,000 

 
 سعودي لاير مليون 1 اسمية  بقيمة صكوك 3 الصكوك هذه تمثل. األولى  الشريحة من الفرنسي السعودي البنك صكوك في الشركة  استثمار االستثمار  هذا يمثل (أ

 لاير  مليون  0,124  بمبلغ   عموالت  إيرادات  الشركة  حققت.  2020  نوفمبر  3  من  تبدأ  سنوات   5  قدرها  استحقاق   ومدة  سنوياً   ٪4,50  قسيمة  بمعدل  صك  لكل
 (.سعودي لاير مليون 0,101  :2021 سبتمبر 30) الفترة خالل سعودي

 
  لكل   سعودي  لاير  مليون  1  اسمية  بقيمة  صكوك  4و   سنويًا  ٪ 2,11  قسيمة  بمعدل  صك  لكل  سعودي  لاير  مليون  1  اسمية  بقيمة  صكوك  5  الصكوك  هذه  تمثل (ب

  مليون  0,197 بمبلغ عموالت  إيرادات الشركة حققت. التوالي على سنوات 10و سنوات 7 الصكوك هذه استحقاق مدة تبلغ. سنويًا ٪3,04 قسيمة بمعدل صك
 (.سعودي لاير مليون 0,053 :2021 سبتمبر 30) الفترة  خالل سعودي لاير

 
 للبيع  متاح استثمار 9-3

 
  مدرجة   غير  األسهم  هذه.  مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة  التأمين،  لخدمات  نجم  شركة  في(  ٪3,85  :2021  ديسمبر  31)  ٪3,85  بنسبة  الشركة  ملكية  االستثمار  هذا  يمثل

 .موثوق بشكل  العادلة القيم من التحقق  يمكن ال أنه اإلدارة ترى موثوقة، مالية معلومات وجود عدم حالة وفي. بالتكلفة وتظهر
 

 .السعودية العربية  المملكة داخل وهي المساهمين عمليات إلى  االستثمارات جميع تنتمي 9-4
 

 األخرى  والموجودات  مقدما   المدفوعة المصاريف 10
 

 لاير  مليون   0,25  :2021  ديسمبر  31)  شيء  ال  بمبلغ  والحلول  للخردة  القيمة  انخفاض  مخصص   بصافي  األخرى والموجودات  مقدماً   المدفوعة  المصاريف  إدراج  تم     
 (.سعودي

 
 نظامية  ودائع 11

 
 30  في   كما  سعودي  لاير  مليون  40  البالغ  مالها   رأس  من  ٪10  بإيداع   الشركة  تقوم  السعودي  المركزي   البنك  عن  الصادرة  التنفيذية  الالئحة   من(  58)  للمادة  طبقاً 

  إصدار   بسبب  الشركة  مال   رأس   في  للزيادة  نتيجة.  السعودي  المركزي  البنك  قبل  من  اختياره  يتم  بنك  في(  سعودي  لاير  مليون  20  :2021  ديسمبر  31)  2022  سبتمبر
 سبتمبر 30 في المنتهية الفترة خالل  سعودي لاير مليون 20 قدره إضافيًا مبلغًا  الشركة أودعت ،(14  اإليضاح أنظر) 2022 خالل اكتمل الذي األولوية حقوق أسهم

 . السعودي المركزي  البنك  الى الوديعة لهذه  المستحقة  العمولة تسدد. السعودي المركزي البنك موافقة دون الوديعة هذه سحب للشركة يمكن وال. 2022
 

  القوائم  هذه في والتزام  كأصل نظامية وديعة على  مستحقة عمولة عن أفصحت  الشركة فإن ،2016 مارس   1 في الصادر للتعميم  طبقا ساما من الواردة  للتعليمات وفقا
 . الموجزة األولية المالية

 
 خارجية  أطراف ومدراء والوسطاء والوكالء التأمين معيدي إلى مطلوب 12

 

  
 2022 سبتمبر 30
 ( مراجعة غير)

 2021 ديسمبر 31
 ( مراجعة)

    

 110,787 269,099  التأمين  معيدي إلى  مطلوب 
 28,114 33,777  ووسطاء وكالء إلى  مطلوب 
 753 546  خارجي  طرف مدير  إلى  مستحق

  303,422 139,654 
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 
 الدخل وضريبة الزكاة 13

 
 الزكوي الوعاء مكونات 13-1

 
 بداية  في  المساهمين  حقوق  هي  الدخل  وضريبة  الزكاة  نظام  بموجب  تعديل  إلى تخضع  والتي  السعوديين  المساهمين  إلى  العائدة  للشركة  الزكوي  للوعاء  الهامة  المكونات

 تخضع.  السعودية  العربية  المملكة  في  بها  المعمول  الزكاة  ألنظمة  الشركة  فهم  إلى  استناداً   الزكوي  الوعاء  حساب  تم.  األخرى  البنود  وبعض  المعدل  الدخل  وصافي  الفترة
 تختلف قد( "الهيئة") والجمارك والضريبة للزكاة العامة الهيئة قبل من إصدارها يتم  التي الربوط وأن مختلفة تفسيرات إلى السعودية العربية المملكة في الزكاة أنظمة

   .الشركة  من المقدمة  اإلقرارات عن

 
 الدخل وضريبة الزكاة مخصص 13-2

 

 المجموع الدخل  ضريبة الزكاة 

 3,873 - 3,873 2022 يناير 1

 3,620 - 3,620 الحالية  الفترة مخصص

 (3,647) - (3,647) الفترة  خالل مدفوعات

 3,846 - 3,846 (مراجعة غير)  2022 سبتمبر 30

 
 

 المجموع الدخل  ضريبة الزكاة 

 6,604 1,491 5,113 2021 يناير 1

 3,873 - 3,873 الحالية  للسنة مخصص

 129 16 113 أخرى  تعديالت

 ( 6,070) ( 1,054) ( 5,016) السنة  خالل مدفوعات

 ( 663) ( 453) ( 210) السابقة   للسنوات مدفوعات

 3,873 - 3,873 ( مراجعة) 2021 ديسمبر 31

 
  إلى العائدة  للسـنة /  للفترة  المعدل  الدخل  صـافي  من  ٪2,5  وبنسـبة(  للفترة  المعدل  الدخل  صـافي  باسـتثناء)  التقريبي  الزكوي الوعاء من٪  2,578 بواقع  الزكاة  تسـتحق

 .السعوديين المساهمين
 

  الخسائر في  األجانب  المساهمين حصة  مخصصات  ناقًصا  الشركة، في  األجانب  المساهمين  إلى  العائد  المعدَّل  الدخل  صافي من  ٪20 بنسبة  الدخل  ضريبة  احتساب  يتم
  المالية  القوائم هذه في  الدخل لضـريبة  مخصـص  أي تحميل  يتم لم  .الدخل  ضـريبة لوائح في  عليها المنصـوص  لإلرشـادات وفقًا  المحسـوبة  السـابقة  السـنة  من  المرحلة
 لاير مليون 0,016 :2021 سـبتمبر 30) 2022 سـبتمبر 30 في المنتهية أشـهر التسـعة فترة خالل للضـريبة خاضـعة خسـارة الشـركة تكبدت  حيث  الموجزة األولية

 (.سعودي
 

 ٪17,56 واألرباح المال رأس في الدخل ضريبة وحصة ٪82,44 واألرباح المال رأس في الزكاة حصة بلغت  ،2022 مايو  31 حتى
 

 الدخل: وضريبة للزكاة الخاضعة المساهمة نسبة يلي فيما
 

  
 2022 سبتمبر 30
 ( مراجعة غير)

 2021 ديسمبر 31
 ( ةمراجع)

  ٪ ٪ 
 76,24 87,43   والربح المال رأس في الزكاة حصة
 23,76 12,57  والربح المال رأس في الدخل ضريبة حصة
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 
 ( تتمة) الدخل وضريبة الزكاة 13

 
 الربوط وضع 13-3

 
 2012و 2011 ديسمبر 31 في المنتهيتان السنتان

 
 .الشركة لصالح العليا االعتراض لجنة حكمت حيث  والزكاة الضريبة وضع من االنتهاء تم

 
 2013 ديسمبر 31 في المنتهية السنة

 
 .التقادم قانون بموجب نهائيًا والزكاة الضريبة وضع يُعتبر قد

 
 2018 إلى  2014 ديسمبر 31 في المنتهية السنوات

 
  التوالي،   على  سعودي  لاير  مليون  0,29و  سعودي  لاير   مليون  0,82  بمبلغ   وزكاة  إضافية  بضرائب  تطالب   ربوًطا(  "الهيئة")   والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  أصدرت

  بما  إضافية، ضرائب الهيئة بموجبه فرضت التي 2018 لسنة االستقطاع ضريبة اللتزام  ربًطا الشركة تلقت ،2019 خالل.  الشركة قبل من وتسويتها قبولها تم والتي
  من  للشركة األولي االعتراض رفض تم.  عليه االعتراض وتم له أساس ال المقدم الربط أن اإلدارة تعتقد. سعودي لاير مليون 11,37 مجموعها بلغ غرامات ذلك في
 الضريبية  والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجنة  قبل  من  االستماع  جلسة  لتحديد(  األمانة)  الضريبية  للجان  العامة  لألمانة  االلكترونية  البوابة  إلى  تصعيده  وتم  الهيئة  قبل

  قراًرا   الشركة  تلقت  ،2021  سبتمبر  21  في .  المعّدلة  الهيئة  ربوط  على  اللجنة  فيه  وافقت  الذي  الموجز  قرارها  اللجنة  أصدرت  ،2021  أغسطس  05  في(.  "اللجنة")
 وصعدت   اللجنة   قرار   على  الشركة   اعترضت.  غراماتها  إلى  باإلضافة  سعودي  لاير   مليون  9,75  بمبلغ  المعدل  االستقطاع  ضريبة  التزام  تقييم  تم  حيث  اللجنة  من

 ووجهة  قوي  موقفها  الشركة  أن  اإلدارة  تعتقد.  اللجنة  قرار  تنتظر  والشركة(  "اللجنة" )  الضريبية  والمنازعات  المخالفات  في  للفصل  المتقدمة  اللجنة  أمام  اعتراضها
 . ستتحقق نظرها

 
 2020و 2019 ديسمبر 31 في المنتهيتان السنتان

 
 لاير  مليون   0,21  بمبلغ  إضافية  وزكاة  سعودي  لاير  مليون  0,45  بمبلغ إضافية  بضريبة  للمطالبة  2020و   2019  ديسمبر 31  في  المنتهية  للسنة  ربًطا  الهيئة  أصدرت
 . 2020و  2019 للسنتين والزكاة الضريبة ربوط إنهاء تم وعليه،. الشركة قبل من وتسويتها قبولها تم والتي سعودي،

 
 2021 ديسمبر 31 في المنتهية السنة

 
 . 2023 أبريل 30 حتى صالحة شهادة ولديها الهيئة مع 2021 ديسمبر 31 حتى  الضريبية إقراراتها  الشركة قدمت      

 

 والمخفضة األساسية السهم( خسارة) / وربحية المال رأس 14

 

  لاير   10  بقيمة  جديد  سهم  مليون  20  من  يتكون  سعودي  لاير  مليون  200  بمبلغ  األولوية  حقوق   أسهم  طرح  الشركة  أكملت  ،2022  سبتمبر  30  في  المنتهية  الفترة  خالل
  بقيمة   سهم  مليون  40  إلى  مقسم  سعودي  لاير  مليون  400  هو  2022  سبتمبر  30  في   والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  الشركة  مال  رأس   فإن  وعليه،.  للسهم  سعودي

   (.الواحد للسهم سعودي لاير 10 بقيمة سهم مليون 20 إلى مقسمة سعودي لاير مليون 200 :2021 ديسمبر 31) الواحد للسهم سعودي لاير 10
 

  لمتطلبات   وفقًا  الملكية  حقوق  من  كخصم  عنها  المحاسبة  تتم  التي  األولوية  حقوق  أسهم  طرح  على  سعودي  لاير  مليون  11,59  بمبلغ   معامالت   تكاليف  الشركة   تكبدت
 .والمحاسبين للمراجعين السعودية الهيئة قبل من المعتمد  المالي  للتقرير الدولية المعايير

 
 السهم: ( خسارة) ربحية/

  إلى  العائدة  الصلة ذات للفترة( الخسارة) الربح/ صافي بقسمة  2021و  2022  سبتمبر 30  في المنتهيتين  أشهر والتسعة أشهر الثالثة لفترتي السهم خسارة احتساب تم
 . الشركة على المخفضة  السهم( خسارة) ربحية/ تنطبق ال. التقرير تاريخ في العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط على المساهمين

 

 ،33  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  بموجب  مطلوب  هو  كما  األولوية  حقوق  أسهم  طرح  عنصر  ليعكس  السابقة  للفترة  رجعي  بأثر  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  تعديل   تم
 التالي:  النحو  على السهم" "ربحية
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 
 ( تتمة) والمخفضة األساسية السهم( خسارة) / وربحية المال رأس 14

 

 

 أشهر الثالثة فترة
  30 في المنتهية
 2022 سبتمبر

  أشهر الثالثة فترة
 30 في المنتهية
 2021 سبتمبر

 أشهر التسعة فترة
  30 في المنتهية
 2022 سبتمبر

  أشهر  التسعة فترة
 30 في المنتهية
 2021 سبتمبر

 20,000 20,000 20,000 20,000  يناير 1 في كما المصدرة العادية األسهم

 - 16,280 - 20,000 معدلة أولوية حقوق أسهم طرح

 10,200 - 10,200 - األولوية  حقوق أسهم طرح تأثير

 30,200 36,280 30,200 40,000  العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

     
  لاير   20,48  البالغة نظريًا  السابقة  األولوية حقوق أسهم  معدل  وهو  1,51  بنسبة  تعديل  عامل  باستخدام  السابقة  للفترة  العادية األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط   حساب  يتم

 .األولوية حقوق   أسهم إصدار قبل األسهم تداول تم فيه  يتم يوم آخر وهو  ،2022 أبريل 13 في 30,95 الواحد  للسهم اإلغالق وسعر سعودي
 

 التالي:  النحو على والمخفضة األساسية السهم(  خسارة) ربحية/ احتساب يتم
  

 أشهر الثالثة فترة
  30 في المنتهية
 2022 سبتمبر

  أشهر الثالثة فترة
 30 في المنتهية
 2021 سبتمبر

 أشهر التسعة فترة
  30 في المنتهية
 2022 سبتمبر

  أشهر  التسعة فترة
 30 في المنتهية
 2021 سبتمبر

 ( 54,779) (31,193) ( 27,207) 7,333 المساهمين  إلى  العائدة للفترة( الخسارة) الربح/ صافي

     

 30,200 36,280 30,200 40,000 العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

     

 ( 1,81) (0,86) ( 0,90) 0,18 والمخفضة األساسية السهم( خسارة) / ربحية

 

 نظامي   احتياطي 15
 

  الدخل   صافي  من  المتراكمة   الخسائر  تعديل  بعد  السنة  دخل  صافي  من٪  20  تجنيب   الشركة  على  يتعين  ساما،  عن  الصادرة  التنفيذية  التأمين  لوائح  تقتضيه  لما  وفقاً 
 .وجد إن  السنة، نهاية في المطلوب   المبلغ تحويل سيتم. المدفوع  المال رأس من٪ 100  االحتياطي يعادل أن  الى نظامي كاحتياطي

 

 محتملة ومطلوبات ارتباطات 16

 
 نيابة  لمورديها(  سعودي  لاير  مليون  2,41  :2021  ديسمبر  31)  سعودي   لاير  مليون  2,61  بمبلغ  دفع  ضمان الشركة  معها تتعامل  التي  البنوك  أصدرت 16-1

   .الشركة عن
 

 .والضريبة للزكاة المحتملة للمطلوبات 3-13 رقم اإليضاح  راجع 16-2
 

  في   الفصل  للجنة  األولي  القرار   صدر(.  سعودي  لاير  مليون  19  : 2021)  سعودي  لاير  مليون  19  بمبلغ   عميل  رفعها  قضية  في   عليها  مدعى  الشركة   إن 16-3
 منازعات   لتسوية  االستئناف  لجنة  أصدرت.  المدعي  قبل  من  المرفوعة  الدعوى  ورفضت   الشركة  لصالح  االبتدائية  الضريبية  والمنازعات  المخالفات 
.  ومراجعتها   فيها  للنظر  االبتدائية  الضريبية  والمنازعات  المخالفات   في  الفصل  لجنة  إلى  القضية  إعادة  وقررت  األولي،  القرار   بإلغاء  حكماً   التأمين  ومخالفات

  اعتراض   بتقديم  المدعي  قام  ذلك  ومع  الشركة  على  المدعي  قبل  من  المرفوعة  الدعوى  االبتدائية  الضريبية  والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجنة  رفضت
 . لها مخصص أي  ترصد لم وبالتالي موضوعية، أسس   لها ليس القضية أن اإلدارة تعتقد. القرار هذا ضد
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 
 (تتمة) المحتملة والمطلوبات االرتباطات 16

 
 القيمة  ضريبة  مطلوبات  تضمنت  والتي  سعودي  لاير  مليون   18  بحوالي  للشركة  المضافة  القيمة  لضريبة  مختلفة  ربوًطا  الهيئة  أصدرت  ،2021  خالل 16-4

  في   المقدمة  المضافة  القيمة  ضريبة  بإقرارات  يتعلق  فيما  التوالي  على  سعودي  لاير  مليون  10,1و  سعودي  لاير  مليون  7,9  بمبلغ  وغرامات  المضافة
 على  التأمين  بمطالبات  يتعلق  فيما  الشركة  تلقتها  التي  التعويضية  االسترداد   مبالغ  بخصوص  أساسي  بشكل  الربوط  إصدار  تم.  2020و  2019و   2018

 .خارجية أطراف من  السيارات

 

  مبالغ   مع  الشركة  تعاملت.  السائد  بالمعدل  المضافة  القيمة  لضريبة  تخضع  وبالتالي  الشركة  قدمتها  بتوريدات  متعلقة  هذه  االسترداد  مبالغ  أن  الهيئة  أكدت
  إلى  الربط   هذا   ضد  اعتراضات  رفعت   وقد  لها  أساس   ال   الهيئة  ربوط  أن   اإلدارة   تعتقد.  المضافة  القيمة   ضريبة  أغراض   نطاق  خارج   أنها   على   االسترداد

 .2021 ديسمبر 23 في الهيئة
 

 ضريبة مطلوبات في سعودي لاير مليون 1,5 يقارب بمبلغ الهيئة قبل من الصادرة الربوط على الشركة قدمتها التي جزئيًا 14 الـ االعتراضات قبول تم
  على  سعودي لاير مليون 9,2 يقارب بمبلغ خصم الهيئة  أجرت. بعد المعلومات هذه تقدم لم  الهيئة  لكن العقوبات تخفيض من يقابلها ما مع  المضافة القيمة 
 . بالوطنية الخاص المضافة  القيمة ضريبة إقرار

 
 التسوية  ولجنة  الضريبية  للجان  العامة   األمانة  إلى   التوالي  على  وتسوية  اعتراض  طلب   14  وقدمت  المرفوض  المبلغ   على  االعتراض  اإلدارة  قررت 

 الضريبية  للجان  العامة  األمانة  لدى  االعتراض  إجراءات  الشركة  وتواصل  الداخلية،  التسوية  لجنة  إلى  المقدم  االعتراض  فشل.  2022  أبريل  21  في  الداخلية
 . للجلسة موعًدا الضريبية للجان العامة األمانة تحدد أن حاليًا وتنتظر

 
 الضريبية   للجان  العامة  األمانة  أبلغت.  عشر  األربعة  االعتراضات  حالة  حول  الضريبية  للجان  العامة  األمانة  من  ردوًدا  الشركة  تلقت  ،2022  سبتمبر  6  في
 23  في  الشركة  قدمتها  التي  المبدئية  لالعتراضات  رفضها  عن  يعبّر  المضافة  القيمة  بضريبة  متعلق  فنيًا  تفسيًرا  قدمت  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  أن

 .2022 أكتوبر 3 في النهائي الموعد خالل بنجاح تقديمها تم والتي المضادة، الحجج وأعدت الهيئة رفض أسباب بتحليل الشركة  قامت. 2021 ديسمبر
  

 المكتتبة التأمين أقساط إجمالي 17

 

 ( مراجعة غير) 2022 سبتمبر  30 في المنتهية أشهر الثالثة فترة 

  شركات  الفئة 
 

 أفراد 

 إجمالي مجموع
  التأمين أقساط

 جد ا صغيرة المكتتبة 
 

 صغيرة
 

 متوسطة
 

 كبيرة 

 113,512 11,575 59,332 19,594 19,253 3,758 السيارات 
 199,248 364 103,128 34,246 59,870 1,640 والحوادث  الممتلكات

   واالدخار الحماية
 5,806 - 3,426 1,607 750 23 (الحياة على التأمين)

 318,566 11,939 165,886 55,447 79,873 5,421 المجموع 
 

  
 (مراجعة غير)  2021 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر الثالثة فترة

 شركات  الفئة 
 

 أفراد 

  إجمالي  مجموع
 التأمين أقساط

 كبيرة متوسطة صغيرة جًدا صغيرة المكتتبة

 90,460 14,383 35,281 22,515 14,356 3,925 السيارات 
 81,373 332 47,979 14,556 17,068 1,438 والحوادث  الممتلكات

   واالدخار الحماية
 6,179 - 3,401 1,938 819 21 (الحياة على التأمين)

 178,012 14,715 86,661 39,009 32,243 5,384 المجموع 
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 ( تتمة) المكتتبة التأمين أقساط إجمالي 17

 

 ( مراجعة غير) 2022 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة فترة 

  شركات  الفئة 
 

 أفراد 

 إجمالي مجموع
  التأمين أقساط

 جد ا صغيرة المكتتبة 
 

 صغيرة
 

 متوسطة
 

 كبيرة 

 328,952 34,407 188,451 52,857 38,708 14,529 السيارات 
 412,085 4,464 213,293 92,149 94,203 7,976 والحوادث  الممتلكات

   واالدخار الحماية
 39,540 - 28,565 8,476 2,281 218 (الحياة على التأمين)

 780,577 38,871 430,309 153,482 135,192 22,723 المجموع 
 
 

  
 ( مراجعة غير) 2021 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر  التسعة فترة

 
 الفئة 

 شركات 
 

 أفراد 

  إجمالي  مجموع
 التأمين أقساط

 كبيرة متوسطة صغيرة جًدا صغيرة المكتتبة

 355,712 54,684 196,995 63,255 32,833 7,945 السيارات 
 315,755 3,843 183,817 83,576 37,605 6,914 والحوادث  الممتلكات

   واالدخار الحماية
 41,725 - 31,025 8,767 1,749 184 (الحياة على التأمين)

 713,192 58,527 411,837 155,598 72,187 15,043 المجموع 

 

 مسندة  تأمين إعادة أقساط 18

 
   في المنتهية أشهر  التسعة فترة   في المنتهية أشهر التسعة فترة   في المنتهية أشهر الثالثة فترة   في المنتهية أشهر الثالثة فترة 
 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30 
 ( مراجعة غير) ( مراجعة غير) ( مراجعة غير) ( مراجعة غير) 

 14,821 15,463 1,695 4,620 المحلية   الشركات
 ذلك في بما دولية

 264,309 343,257 67,266 173,040 المحليين  الوسطاء
 

177,660 68,961 358,720 279,130 

 
 

 . محليين وسطاء خالل من دوليًا التأمين  أقساط خسارة فائض جميع إيداع يتم 
 

 

    أخرى اكتتاب مصاريف 19
 

  ورسوم (  سعودي  لاير  مليون   5,45  :2021  سبتمبر  30)   سعودي  لاير  مليون  5,59  بمبلغ  التأمين  إعادة  عموالت  إيرادات  على  المضافة  القيمة  ضريبة  ذلك  يشمل
 (.سعودي لاير مليون 15,97  :2021 سبتمبر 30) سعودي لاير مليون 11,60 بمبلغ المركبات تأمين لخدمات نجم

 

    المخاطر وإدارة العادلة القيمة - المالية األدوات 20

 
 على  العادلة  القيمة  قياس  ويستند.  القياس  بتاريخ  السوق  مشاركي  بين  نظامية  معاملة  في  التزام  لتسوية  دفعه  أو  أصل  بيع  مقابل  يستلم  قد  الذي  السعر  هي  العادلة  القيمة

 إما:  تتم العملية بأن افتراض
 

 أو االلتزام؛ أو  لألصل المتاح الرئيسي  السوق في -
 .المطلوبات  أو للموجودات المتاحة  األخرى األسواق  أفضل في أساسية، سوق وجود عدم حال في -

 

 .الموجزة  األولية المالية القوائم في المدرجة الدفترية قيمتها عن كبير بشكل المالي المركز في المالية  لألدوات العادلة القيم تختلف ال
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 ( تتمة) المخاطر وإدارة العادلة القيمة - المالية األدوات 20

 العادلة  للقيمة الهرمي والتسلسل العادلة القيمة تحديد

 المالية: لألدوات  العادلة القيمة عن واالفصاح لتحديد  التالي  الهرمي التسلسل  الشركة تستخدم
 

 . القياس بتاريخ إليها الوصول المنشأة تستطيع التي المشابهة المطلوبات أو  للموجودات نشطة أسواق في معلنة أسعار هي :1 المستوى
 

  للمالحظة   قابلة  بيانات  وفق  الهامة   مدخالتها   كافة  تحديد  يتم  أخرى  تقييم  طرق   أو  مماثلة  ومطلوبات  لموجودات   النشطة  المالية  األسواق  في  المدرجة   األسعار   :2  المستوى
 . السوق في

 

  تقييم  طريقة  إلى  استناداً   3  المستوى  من  العادلة  القيم  من  الشركة  تتحقق.  السوق  في   رصدها   يمكن  بيانات  على  الهامة  مدخالتها  من  أي  تستند  ال  تقييم  طرق  :3  المستوى
   . الفترة نهاية  في المعنية فيها المستثمر للشركة الموجودات قيمة صافي من أساسي بشكل تستمد

 
 العادلة:  بالقيمة المقاسة للشركة المالية  الموجودات التالي الجدول يمثل

 
 العادلة  القيمة  

 2022 سبتمبر 30
القيمة العادلة من خالل القيمة 
 3 المستوى 2 المستوى 1 المستوى العادلة من خالل قائمة الدخل 

     

     العادلة  بالقيمة مقاسة مالية موجودات

 - - 13,317 13,317   الملكية حقوق

 - 7,681 56,552 64,233 االستثمار  صناديق

 - 68,026 - 68,026 صكوك 

 58,550 - - 58,550 المرابحة إيداعات

 204,126 69,869 75,707 58,550 

     
 

 العادلة   القيمة  

 2021 ديسمبر 31
القيمة العادلة من خالل القيمة  
 3 المستوى 2 المستوى 1 المستوى العادلة من خالل قائمة الدخل 

     

     العادلة  بالقيمة مقاسة  مالية موجودات

 - - 13,064 13,064   الملكية حقوق

 - 7,510 37,934 45,444 االستثمار  صناديق

 - 29,181 - 29,181 صكوك 

 78,270 - - 78,270 المرابحة إيداعات

 165,959 50,998 36,691 78,270 

 
  كما   المرابحة لودائع الفائدة  معدالت  أساس على الصندوق مسؤول تقرير 3 المستوى استثمارات تقييم في المستخدمة رصدها يمكن ال التي الجوهرية  المدخالت تشمل
  وقيمة  الموجودات  قيمة  صافي  إلى  2  المستوى  عند   والصكوك  المشتركة  االستثمارية  الصناديق  في  لالستثمارات  العادلة  القيمة  تستند.  االختيارية  المحفظة  مدير  أكدها
  في  المتاحة المدرجة األسعار إلى  1 المستوى  عند  الملكية حقوق أسهم في  لالستثمارات   العادلة   القيمة   تستند.  الصندوق  مدير عنها  أبلغ التي المماثلة  المدرجة  وكالصك

  باإلضافة .  2021  ديسمبر  31  في  المنتهية   والسنة  2022  سبتمبر  30  في  المنتهية  الفترة  خالل  العادلة القيمة  تسلسل  مستويات  بين  تحويالت  أي  هناك  يكن  لم. السوق
 .التقييم أساليب  في تغيير أي هناك يكن لم  ذلك، إلى

 
  لاير   مليون 1,9 مبلغ من  للبيع المتاحة  االستثمارات تتكون. المطفأة بالتكلفة  إدراجها يتم التي الشركات صكوك االستحقاق  تاريخ حتى  بها المحتفظ االستثمارات  تشمل

  لاير   مليون  1,9  مبلغ  أخذ  يتم  لم  وبالتالي  موثوق،  بشكل  العادلة  قيمتها   قياس  يمكن   ال   حيث   بالتكلفة   مدرج(  سعودي  لاير  مليون  1,9  :2021  ديسمبر  31)  سعودي
 .3 المستوى أو 2 المستوى أو 1 المستوى في االعتبار في سعودي
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 ( تتمة) المخاطر وإدارة العادلة القيمة - المالية األدوات 20
 

 االئتمان مخاطر 20-1
 

 فئات  لكافة  بالنسبة.  مالية  لخسارة  اآلخر  الطرف  تكبد  إلى  يؤدي  مما  بالتزاماته  الوفاء  على  مالية  أداة  في  ما  طرف  قدرة  بعدم  المتعلقة  المخاطر  هي  االئتمان  مخاطر
   . الموجزة  المالي  المركز  قائمة  في  عنها  المفصح  الدفترية  القيمة  الشركة  لها  تتعرض  التي  االئتمان  لمخاطر  األقصى  الحد  يمثل  الشركة،  لدى  بها  المحتفظ  المالية  األدوات

 
 االئتمان مخاطر تركيز 20-1-1

 

  االئتمان   لمخاطر   تعرضها  إجمالي  يعتبر  التي  المقابلة  األطراف  من  مجموعة  على  الصناعية  أو  االقتصادية  العوامل  في  التغيرات  تؤثر  عندما  االئتمان  مخاطر  تتركز
 بتنويع  الشركة  تقوم.  السعودية  العربية  المملكة  في  االكتتاب  أنشطة   جميع  بتنفيذ  الشركة  وتقوم.  الشركة  لها  تتعرض  التي  االئتمان  مخاطر  إلجمالي  بالنسبة  جوهرياً 
  الهامة   التركزات  من  التخفيف  على  تعمل   فإنها  وبالتالي  باالئتمان،  جديرة  مقابلة  أطراف  مع  معامالت  وإبرام  جوهري،  نحو  على  بها  الخاصة  المالية  األدوات  محفظة

 .االئتمان لمخاطر
 

 السيولة مخاطر 20-2
 

 نظام  الشركة  لدى  يوجد.  المالية  بمطلوباتها  المتعلقة  وااللتزامات  بالتعهدات  للوفاء  الالزمة  األموال  توفير  في  صعوبات  الشركة  مواجهة  مخاطر  هي  السيولة  مخاطر
  طريق   عن  المخاطر  هذه  بإدارة  الشركة  تقوم.  دوري  بشكل  تسويتها  ويتم  صارمة  مراقبة  اليومية  النقدية  والمستردات  التحصيالت  مراقبة  يتم   حيث  مالئم،  نقد  أدارة

 . سيولة ذات مالية  موجودات في واالستثمار  المالية والمطلوبات الموجودات  استحقاق على الحفاظ
 

   التشغيلية القطاعات 21
 

  القرار  تشغيل كمتخذ بصفتها الشركة إدارة مجلس  قبل من بانتظام مراجعتها تتم التي الشركة مكونات حول  الداخلية التقارير  أساس  على التشغيلية القطاعات تحديد يتم
  .أدائها وتقييم القطاعات  على الموارد توزيع أجل  من الرئيسي

 
  تلك   مع   متسقة   بطريقة   اإلدارة  مجلس  إلى   المسجلة   الخارجية  األطراف  إيرادات   تقاس .  العادية  التجارية  واألحكام  للشروط   وفقاً   التشغيلية  القطاعات  بين  المعامالت   تتم

 . التشغيلية والمطلوبات الموجودات  من القطاعية ومطلوبات موجودات تتكون. الموجزة الدخل قائمة في الواردة
 

   .2021 ديسمبر 31 منذ  القطاع  خسائر أو ألرباح القياس أساس أو التقسيم أساس على تغييرات يوجد ال
 

 والموجودات سابقاً  المدفوعة والمصاريف التأمين معيدي من والمطلوب واالستثمارات المدينة واألقساط ألجل والودائع يماثله وما النقد القطاعية الموجودات تشمل ال
  غير   الموجودات   في  تضمينها  يتم  وبالتالي،.  النظامية  الوديعة على  المستحقة  واإليرادات  النظامية  والوديعة  الملموسة   غير  والموجودات   والمعدات   والممتلكات   األخرى 

  والوكالء   التأمين  معيدي  إلى  والمطلوب  األخرى  والمطلوبات  المستحقة  والمصاريف  الدفع  مستحقة  الوثائق  لحملة  المبالغ  القطاعية  المطلوبات  تشمل  ال.  المخصصة
  المطلوبات   في  تضمينها  يتم  وبالتالي،.  النظامية  الوديعة  على  تحقة مس  وإيرادات   المستحقة  الدخل  وضريبة  والزكاة  دائن  توزيع  وفائض  خارجية  أطراف  ومدراء  والوسطاء

 . الموزعة غير
 

 أساس  على  مراقبتها  ويتم  الصلة  ذات  القطاعات  ضمن  التشغيلية  القرارات  اتخاذ  عن  الرئيسي  للمسؤول  المخصصة  غير  والمطلوبات  الموجودات  هذه   عن  اإلبالغ  يتم  ال
  2022  سبتمبر 30 في كما الشركة ومطلوبات موجودات لمجموع عنها المفصح للقطاعات الشركة إدارة مجلس إلى المقدمة بالقطاع المتعلقة المعلومات إن. مركزي

 يلي:   كما  مبينة  2021  سبتمبر  30و  2022  سبتمبر  30  في  المنتهيتين  أشهر  والتسعة  الثالثة  لفترتيّ   دخلها  وصافي  ومصاريفها  إيراداتها  ومجموع  2021  ديسمبر  31و
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 (تتمة) التشغيلية القطاعات 21
 

 الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري 
  الحوادث 

 الممتد  الضمان  والمسؤولية 
  على  التأمين 
   المجموع الحياة 

 في  المنتهية أشهر  الثالثة   فترة
 ( مراجعة غير)  2022 سبتمبر 30

        
 إيرادات 
 318,566 5,806 5,753 26,070 120,122 113,512 32,360 14,943 المكتتبة  التأمين أقساط  إجمالي
 (177,660) ( 3,736) ( 3,486) ( 21,232) ( 110,493) 6 ( 27,461) ( 11,258)   مسندة  تأمين إعادة  أقساط

 (3,050) - - - ( 675) ( 824) ( 1,173) ( 378) الخسارة  فائض مصاريف 

 137,856 2,070 2,267 4,838 8,954 112,694 3,726 3,307 المكتتبة   التأمين  أقساط صافي 
 (103,169) 4,513 ( 1,373) ( 6,232) ( 94,952) ( 12,009) 7,449 ( 565) المكتسبة غير  األقساط  في  التغيرات 
  من   التأمين معيدي حصة  في  التغيرات 
 86,142 ( 2,269) ( 202) 4,587 88,300 ( 23) ( 4,871) 620 مكتسبة   غير  تأمين أقساط

 120,829 4,314 692 3,193 2,302 100,662 6,304 3,362 المكتسبة   التأمين  أقساط صافي 
 12,841 - 911 1,766 2,765 1 5,520 1,878   التأمين إعادة عموالت 
 405 3 - 9 4 369 4 16 أخرى  اكتتاب إيرادات

 134,075 4,317 1,603 4,968 5,071 101,032 11,828 5,256 اإليرادات  مجموع

         االكتتاب  ومصاريف  تكاليف 
  ومصاريف  مدفوعة  مطالبات إجمالي

 من  بالصافي خسارة،  تعديل
 105,557 2,775 1,195 3,299 12,317 76,126 4,918 4,927 االستردادات

  مطالبات من  التأمين  معيدي  حصة
 (26,303) ( 2,155) ( 1,195) ( 2,779) ( 12,068) 25 ( 3,721) ( 4,410) مدفوعة 

 79,254 620 - 520 249 76,151 1,197 517 مدفوعة  مطالبات  صافي 
 13,572 2,897 ( 74) 1,668 ( 10,757) ( 5,212) 24,512 538 القائمة  المطالبات في  التغيرات 
  من   التأمين معيدي حصة  في  التغيرات 

 (17,448) ( 2,498) 74 ( 2,056) 10,769 29 ( 24,520) 754 القائمة  المطالبات
  وغير المتكبدة المطالبات في  التغيرات 
 (706) ( 1,285) - ( 1,148) ( 185) ( 2,015) 3,395 532 عنها  المبلغ
  من   التأمين معيدي حصة  في  التغيرات 

 (2,110) 1,028 - 1,036 150 106 ( 3,989) ( 441) عنها المبلغ  وغير المتكبدة  المطالبات

 72,562 762 - 20 226 69,059 595 1,900 المتكبدة  المطالبات  صافي 
 77 - - - - 77 - - التأمين  أقساط  عجز  احتياطي
 1,292 - - 495 797 - - -   إضافية سارية  مخاطر احتياطي
  غير  خسارة تعديل مصروف   مخصص
 11 3 - ( 64) 92 ( 116) 65 31   موزعة

 18,465 1,276 1,093 1,738 2,341 7,462 3,334 1,221 التأمين وثائق  اقتناء تكاليف
 5,044 - 137 255 415 3,129 827 281 أخرى  اكتتاب مصاريف 

 97,451 2,041 1,230 2,444 3,871 79,611 4,821 3,433 االكتتاب  ومصاريف  تكاليف  مجموع

 36,624 2,276 373 2,524 1,200 21,421 7,007 1,823   االكتتاب إيرادات  صافي 

         
           أخرى تشغيلية ( مصاريف) /  إيرادات 

  أقساط  قيمة   في  االنخفاض مخصص
  ومعيدي  تحصيلها في المشكوك  التأمين
 (1,162)        األخرى  المدينة والذمم التأمين
 (32,169)        وإدارية  عمومية مصاريف 

 2,367        ألجل  الودائع على  عموالت  إيرادات
 1,401        استثمارات  من محقق  غير  ربح

 91        استثمارات  على  عموالت  إيرادات
 6        أرباح  توزيعات إيرادات
 2,217        أخرى  إيرادات

  األخرى، التشغيلية   المصاريف مجموع
 (27,249)          بالصافي

  قبل  المساهمين  إلى العائدة   للفترة الربح 
 9,375        الدخل   وضريبة  الزكاة 

 (2,042)        الزكاة 
 -        الدخل  ضريبة

  إلى   العائدة للفترة   الربح صافي 
 7,333        المساهمين 
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 (تتمة) التشغيلية القطاعات 21
 

 
 الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري 

  الحوادث 
 والمسؤولية 

  الضمان 
 الممتد 

  على  التأمين 
   المجموع الحياة 

 في  المنتهية أشهر  التسعة   فترة
         ( مراجعة غير)  2022 سبتمبر 30
 إيرادات 
 780,577 39,540 19,267 62,689 148,672 328,952 137,933 43,524 المكتتبة  التأمين أقساط  إجمالي
 (358,720) ( 22,696) ( 11,530) ( 50,916) ( 129,607) ( 82) ( 111,992) ( 31,897)   مسندة  تأمين إعادة  أقساط

 (8,916) - - - ( 1,655) ( 2,545) ( 3,800) ( 916) الخسارة  فائض مصاريف 

 412,941 16,844 7,737 11,773 17,410 326,325 22,141 10,711 المكتتبة   التأمين  أقساط صافي 
 (152,228) ( 8,598) ( 6,662) ( 7,427) ( 89,383) ( 15,040) ( 23,784) ( 1,334) المكتسبة غير  األقساط  في  التغيرات 
  من   التأمين معيدي حصة  في  التغيرات 
 109,862 4,671 849 4,557 78,603 27 19,354 1,801                                     مكتسبة   غير  تأمين أقساط

 370,575 12,917 1,924 8,903 6,630 311,312 17,711 11,178 المكتسبة   التأمين  أقساط صافي 
 37,340 - 2,705 5,198 7,724 5 15,455 6,253   التأمين إعادة عموالت 
 890 9 - 31 11 770 19 50 أخرى  اكتتاب إيرادات

 408,805 12,926 4,629 14,132 14,365 312,087 33,185 17,481 اإليرادات  مجموع

         االكتتاب  ومصاريف  تكاليف 
  تعديل ومصاريف  مدفوعة  مطالبات إجمالي

 326,614 14,974 3,586 5,879 13,227 263,308 16,777 8,863 االستردادات  من  بالصافي خسارة،
 (58,336) ( 12,182) ( 3,586) ( 5,055) ( 13,243) ( 3,903) ( 13,209) ( 7,158) مدفوعة  مطالبات من  التأمين  معيدي  حصة

 268,278 2,792 - 824 (16) 259,405 3,568 1,705 مدفوعة  مطالبات  صافي 
 100,739 ( 594) 20 74 2,256 1,928 92,536 4,519 القائمة  المطالبات في  التغيرات 
  من   التأمين معيدي حصة  في  التغيرات 

 (89,782) 683 ( 20) ( 677) ( 1,347) 40 ( 86,155) ( 2,306) القائمة  المطالبات
  المبلغ وغير المتكبدة المطالبات في  التغيرات 

 (7,395) ( 2,429) - ( 2,986) ( 2,653) ( 8,312) 8,617 368   عنها
  من   التأمين معيدي حصة  في  التغيرات 

 (568) 1,943 - 2,820 2,666 374 ( 8,020) ( 351) عنها المبلغ  وغير المتكبدة  المطالبات

 271,272 2,395 - 55 906 253,435 10,546 3,935 المتكبدة  المطالبات  صافي 
 (2,201) - - - - ( 2,201) - - التأمين  أقساط  عجز  احتياطي
 1,658 - - 1,024 634 - - - إضافية  سارية  مخاطر احتياطي
  غير  خسارة تعديل مصروف   مخصص
 452 ( 37) - ( 160) 105 ( 198) 596 146    موزعة

 53,987 3,820 3,186 5,015 6,197 22,076 9,637 4,056 التأمين وثائق  اقتناء تكاليف
 17,194 - 406 769 1,159 11,604 2,318 938 أخرى  اكتتاب مصاريف 

 342,362 6,178 3,592 6,703 9,001 284,716 23,097 9,075    االكتتاب ومصاريف  تكاليف  مجموع

 66,443 6,748 1,037 7,429 5,364 27,371 10,088 8,406   االكتتاب إيرادات  صافي 

         
         أخرى  تشغيلية ( مصاريف) /  إيرادات 

  التأمين أقساط  قيمة   في  االنخفاض مخصص
  التأمين  ومعيدي تحصيلها في  المشكوك 

 (2,297)        األخرى  المدينة  والذمم
 (99,490)          وإدارية عمومية مصاريف 

 4,125        ألجل  الودائع على  عموالت  إيرادات
 167        استثمارات  من محقق  غير  ربح

 321        استثمارات  على  عموالت  إيرادات
 12        أرباح  توزيعات إيرادات
 3,146        أخرى  إيرادات

  األخرى، التشغيلية   المصاريف مجموع
 (94,016)           بالصافي

  قبل  المساهمين  إلى العائدة   للفترة الخسارة 
 (27,573)        الدخل   وضريبة  الزكاة 

 (3,620)        الزكاة 
 -        الدخل  ضريبة

  إلى   العائدة للفترة   الخسارة صافي 
 (31,193)        المساهمين 
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 (تتمة) التشغيلية القطاعات 21

 
 

 الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري 
  الحوادث 

 والمسؤولية 
  الضمان 
 الممتد 

  على  التأمين 
   المجموع الحياة 

 في   المنتهية أشهر  الثالثة   فترة
           (مراجعة  غير ) 2021  سبتمبر 30
 إيرادات 
 178,012 6,179 5,782 18,212 10,682 90,460 36,214 10,483 المكتتبة  التأمين أقساط  إجمالي
 ( 68,961) ( 4,292) ( 4,403) ( 14,813) ( 7,968) ( 1) ( 30,313) ( 7,171)   مسندة  تأمين إعادة  أقساط

 ( 4,805) - - - ( 722) ( 1,970) ( 1,390) ( 723) الخسارة  فائض مصاريف 

 104,246 1,887 1,379 3,399 1,992 88,489 4,511 2,589 المكتتبة   التأمين  أقساط صافي 
 37,588 6,585 ( 2,128) ( 1,919) 6,797 22,732 6,578 ( 1,057) المكتسبة غير  األقساط  في  التغيرات 
  من   التأمين معيدي حصة  في  التغيرات 
 ( 13,419) ( 3,427) 1,177 732 ( 6,730) - ( 5,658) 487 مكتسبة   غير  تأمين أقساط

 128,415 5,045 428 2,212 2,059 111,221 5,431 2,019 المكتسبة   التأمين  أقساط صافي 
 12,039 1 912 1,808 2,213 1 5,765 1,339   التأمين إعادة عموالت 
 79 3 - 7 3 41 4 21 أخرى  اكتتاب إيرادات

 140,533 5,049 1,340 4,027 4,275 111,263 11,200 3,379 اإليرادات  مجموع

         االكتتاب  ومصاريف  تكاليف 
  تعديل ومصاريف  مدفوعة  مطالبات إجمالي

 438,219 12,256 1,217 308 320,978 93,690 7,643 2,127  االستردادات  من  بالصافي خسارة،
 ( 338,556) ( 9,489) ( 1,217) ( 254) ( 318,909) ( 348) ( 6,155) ( 2,184) مدفوعة  مطالبات من  التأمين  معيدي  حصة

 99,663 2,767 - 54 2,069 93,342 1,488 (57) مدفوعة  مطالبات  صافي 
 ( 317,702) ( 2,518) ( 65) ( 2,133) ( 317,520) 13,949 ( 7,144) ( 2,271) القائمة  المطالبات في  التغيرات 
  من   التأمين معيدي حصة  في  التغيرات 

 328,812 1,970 65 2,050 315,586 229 6,636 2,276 القائمة  المطالبات
  المبلغ وغير المتكبدة المطالبات في  التغيرات 

 ( 26,692) ( 1,641) - 1,214 ( 16,031) ( 9,296) 728 ( 1,666)   عنها
  من   التأمين معيدي حصة  في  التغيرات 

 17,540 1,313 - ( 1,096) 16,095 166 ( 563) 1,625 عنها المبلغ  وغير المتكبدة  المطالبات

 101,621 1,891 - 89 199 98,390 1,145 (93) المتكبدة  المطالبات  صافي 
 413 - - - - 413 - - التأمين  أقساط  عجز  احتياطي
 323 - - 290 33 - - - إضافية  سارية  مخاطر احتياطي
  غير  خسارة تعديل مصروف   مخصص
 292 ( 58) - 94 60 209 28 ( 41)    موزعة

 17,485 1,409 938 1,442 1,930 7,523 3,359 884 التأمين وثائق  اقتناء تكاليف
 5,798 - 136 271 332 3,993 865 201 أخرى  اكتتاب مصاريف 

 125,932 3,242 1,074 2,186 2,554 110,528 5,397 951 االكتتاب  ومصاريف  تكاليف  مجموع

 14,601 1,807 266 1,840 1,721 735 5,804 2,428 االكتتاب  إيرادات  صافي 

         
         أخرى  تشغيلية  إيرادات   /( مصاريف)

  التأمين أقساط  قيمة   في  االنخفاض مخصص
  التأمين  ومعيدي تحصيلها في  المشكوك 

 (8,258)        األخرى  المدينة  والذمم
 (33,226)        وإدارية  عمومية مصاريف 

 437        ألجل  الودائع على  عموالت  إيرادات
 (80)        االستثمارات  من   محققة غير  خسارة

 87        استثمارات  على  عموالت  إيرادات
 2        أرباح  توزيعات إيرادات
 362        أخرى  إيرادات

  األخرى، التشغيلية   المصاريف مجموع
 (40,676)        بالصافي 

  إلى   العائدة للفترة   الخسارة صافي 
 (26,075)        الدخل   وضريبة الزكاة   قبل المساهمين 

 ( 1,116)        الزكاة 
 ( 16)        الدخل  ضريبة

  إلى   العائدة للفترة   الخسارة صافي 
 (27,207)        المساهمين 
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 (تتمة) التشغيلية القطاعات 21

 

 
 الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري 

  الحوادث 
 والمسؤولية 

  الضمان 
 الممتد 

  على  التأمين 
   المجموع الحياة 

 في   المنتهية أشهر  التسعة   فترة
     (مراجعة  غير ) 2021  سبتمبر 30

    
  

 إيرادات 
 713,192 41,725 18,889 59,771 55,041 355,712 148,936 33,118 المكتتبة  التأمين أقساط  إجمالي
 ( 279,130) ( 24,105) ( 13,045) ( 50,386) ( 45,067) 51 ( 124,001) ( 22,577)   مسندة  تأمين إعادة  أقساط

 ( 17,234) - - - ( 2,162) ( 6,528) ( 5,714) ( 2,830) الخسارة  فائض مصاريف 

 416,828 17,620 5,844 9,385 7,812 349,235 19,221 7,711 المكتتبة   التأمين  أقساط صافي 
 ( 101,587) ( 7,843) ( 9,590) ( 16,352) ( 6,994) ( 24,982) ( 36,588) 762 المكتسبة غير  األقساط  في  التغيرات 
  أقساط  من   التأمين معيدي حصة  في  التغيرات 
 50,777 4,722 4,444 12,980 3,918 ( 1,287) 27,506 ( 1,506) مكتسبة   غير تأمين

 366,018 14,499 698 6,013 4,736 322,966 10,139 6,967 المكتسبة   التأمين  أقساط صافي 
 36,312 100 2,685 5,589 6,428 197 15,850 5,463   التأمين إعادة عموالت 
 331 10 - 36 9 196 18 62 أخرى  اكتتاب إيرادات

 402,661 14,609 3,383 11,638 11,173 323,359 26,007 12,492 اإليرادات  مجموع

         االكتتاب  ومصاريف  تكاليف 
  تعديل ومصاريف  مدفوعة  مطالبات إجمالي

 658,972 32,307 4,295 1,187 331,897 256,011 28,010 5,265 االستردادات  من  بالصافي خسارة،
 ( 390,150) ( 25,943) ( 4,295) ( 746) ( 329,038) ( 2,280) ( 23,323) ( 4,525) مدفوعة  مطالبات من  التأمين  معيدي  حصة

 268,822 6,364 - 441 2,859 253,731 4,687 740 مدفوعة  مطالبات  صافي 
 ( 262,444) ( 1,037) - 4,592 ( 320,776) 19,622 29,462 5,693 القائمة  المطالبات في  التغيرات 
  من   التأمين معيدي حصة  في  التغيرات 

 283,813 601 - ( 4,562) 318,506 1,561 ( 27,006) ( 5,287) القائمة  المطالبات
  وغير المتكبدة المطالبات في  التغيرات 
 ( 32,080) ( 5,086) - 2,372 ( 19,384) ( 10,934) 2,453 ( 1,501) عنها  المبلغ

  من   التأمين معيدي حصة  في  التغيرات 
 21,157 4,069 - ( 2,641) 18,908 1,495 ( 2,045) 1,371 عنها المبلغ  وغير المتكبدة  المطالبات

 279,268 4,911 - 202 113 265,475 7,551 1,016 المتكبدة  المطالبات  صافي 
 ( 2,793) - - - - ( 2,793) - - التأمين  أقساط  عجز  احتياطي
 1,315 - - 547 768 - - - إضافية  سارية  مخاطر احتياطي
  غير  خسارة تعديل مصروف   مخصص
 50 ( 130) - 127 ( 276) 245 9 75 موزعة 

 49,507 3,947 2,371 3,970 5,270 21,298 9,338 3,313 التأمين وثائق  اقتناء تكاليف
 21,416 15 403 838 964 15,999 2,377 820 أخرى  اكتتاب مصاريف 

 348,763 8,743 2,774 5,684 6,839 300,224 19,275 5,224   االكتتاب ومصاريف  تكاليف  مجموع

 53,898 5,866 609 5,954 4,334 23,135 6,732 7,268   االكتتاب إيرادات  صافي 

         
         أخرى  تشغيلية ( مصاريف) /  إيرادات 

  التأمين أقساط  قيمة   في  االنخفاض مخصص
  التأمين  ومعيدي تحصيلها في  المشكوك 

 (15,306)        األخرى  المدينة  والذمم
 (94,411)          وإدارية عمومية مصاريف 

 1,120        ألجل  الودائع على  عموالت  إيرادات
 2,250        استثمارات  من محقق  غير  ربح

 154        استثمارات  على  عموالت  إيرادات
 12        أرباح  توزيعات إيرادات
 606        أخرى  إيرادات

  األخرى، التشغيلية   المصاريف مجموع
 (105,575)          بالصافي

  إلى   العائدة للفترة   الخسارة صافي 
 (51,677)        الدخل   وضريبة الزكاة   قبل المساهمين 

 ( 3,086)        الزكاة 
 ( 16)        الدخل  ضريبة

  إلى   العائدة للفترة   الخسارة صافي 
 (54,779)        المساهمين 
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 ( سعودية مساهمة شركة)
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 (تتمة) التشغيلية القطاعات 21
 

 الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري 
  الحوادث 

 والمسؤولية 
  الضمان 
 الممتد 

  التأمين
 المجموع  الحياة  على

   2022 سبتمبر   30 في  كما
 (مراجعة غير)

        

         الموجودات 
 تأمين أقساط  من التأمين  معيدي حصة

 283,059 10,408 43,307 32,406 129,445 27 55,901 11,565 مكتسبة غير
 370,706 6,794 29 112,293 64,698 94 171,324 15,474 قائمة مطالبات من التأمين  معيدي حصة
 متكبدة مطالبات من التأمين  معيدي حصة

 31,206 1,768 - 8,409 1,276 241 18,669 843 عنها مبلغ وغير
 50,886 2,253 13,815 3,544 9,736 13,737 6,358 1,443 مؤجلة تأمين وثائق اقتناء تكاليف

 1,241,461        مخصصة  غير  موجودات

 1,977,318        الموجودات   مجموع

         
         المطلوبات 

 544,908 18,268 55,755 39,384 144,455 203,456 68,132 15,458 مكتسبة  غير تأمين أقساط
 28,419 - 8,376 3,282 5,450 3 9,207 2,101 مكتسبة غير تأمين إعادة  عمولة

 474,437 8,253 29 113,649 67,299 78,810 185,193 21,204 قائمة  مطالبات
 68,652 2,210 - 9,931 1,418 34,010 20,088 995 عنها مبلغ وغير متكبدة مطالبات
 8,495 - - - - 8,495 - - التأمين  أقساط عجز احتياطي
 3,279 - - 1,803 1,476 - - - إضافية  سارية مخاطر احتياطي
  غير خسارة  تعديل مصروف مخصص
 5,315 127 - 815 346 2,224 1,340 463 موزعة
 475,234        موزعة غير مطلوبات

 1,608,739          المطلوبات  مجموع
         
 

 الهندسي  السيارات  الممتلكات  البحري 
  الحوادث 

 والمسؤولية 
  الضمان 
 الممتد 

  التأمين
   المجموع الحياة  على

 2021 ديسمبر   31 في  كما
 (ةمراجع )         

   
 

 
 

  

         الموجودات 
 تأمين أقساط  من التأمين  معيدي حصة

 173,197 5,738 42,458 27,849 50,842 - 36,547 9,763 مكتسبة غير
 280,924 7,477 9 111,615 63,352 134 85,169 13,168 قائمة مطالبات من التأمين  معيدي حصة
 متكبدة مطالبات من التأمين  معيدي حصة

 30,637 3,711 - 11,229 3,943 615 10,648 491 عنها مبلغ وغير
 38,790 1,130 12,473 2,573 6,051 10,599 4,460 1,504 مؤجلة تأمين وثائق اقتناء تكاليف

 823,689        مخصصة  غير  موجودات

 1,347,237        الموجودات   مجموع

         
         المطلوبات 

 392,680 9,671 49,093 31,958 55,072 188,415 44,348 14,123 مكتسبة  غير تأمين أقساط
 29,200 - 11,081 2,743 8,310 - 5,063 2,003 مكتسبة غير تأمين إعادة  عمولة

 373,698 8,847 9 113,575 65,043 76,882 92,657 16,685 قائمة  مطالبات
 76,046 4,639 - 12,917 4,072 42,320 11,471 627 عنها مبلغ وغير متكبدة مطالبات
 10,696 - - - - 10,696 - - التأمين  أقساط عجز احتياطي
 1,621 - - 779 842 - - - إضافية  سارية مخاطر احتياطي
  غير خسارة  تعديل مصروف مخصص
 4,863 163 - 975 242 2,423 743 317 موزعة
 247,238        موزعة غير مطلوبات

 1,136,042          المطلوبات  مجموع
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

   عالقة ذات أطراف مع وأرصدة معامالت 22

 
   معامالت مع أطراف ذات عالقة 22-1

 
  من   الجوهري  للنفوذ  الخاضعة  أو  للسيطرة  خاضعة  ومنشآت  للشركة  اإلدارة  موظفي  وكبار  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  الرئيسيين  المساهمين  العالقة  ذات  األطراف  تمثل
 . األطراف تلك

 
  مجلس   قِبل  من  اعتمادها  ويتم  متبادل  بشكل  عليها  متفق  بشروط  المعامالت  تتم.  العالقة  ذات  األطراف  مع  معامالت  االعتيادية،  األعمال  سياق  في  الشركة،  تجري
 . اإلدارة

 
 المتعلقة:   والمبالغ العالقة ذات  األطراف مع الجوهرية المعامالت يلي فيما

 

   عالقة ذات أطراف مع أرصدة 22-2

  أشهر الثالثة  فترة المعامالت  طبيعة عالقة  ذو  طرف
 في  المنتهية 

 2022 سبتمبر  30
 (مراجعة غير)

  أشهر  الثالثة فترة
 في  المنتهية

 2021 سبتمبر 30
 (مراجعة غير)

  أشهر   التسعة فترة
 في  المنتهية 

 2022 سبتمبر  30
 (مراجعة غير)

  أشهر التسعة فترة
 في  المنتهية

 2021 سبتمبر 30
 (مراجعة غير)

      
 1,432 1,964 ( 76) 85 صلة  ذات   ومصاريف رسوم   - إدارة  مجلس  أعضاء

 7,930 7,556 2,527 2,531 صلة  ذات   ومصاريف مكافآت - اإلدارة  موظفي كبار
 - 602 - 85 وسلف  قروض - 
 389 352 80 110 المستحقة  األجل  طويلة موظفين منافع - 
 

   الرئيسيون  المساهمون
 

 1,373 1,328 ( 14) 9 المكتتبة  التأمين أقساط إجمالي -
 1,181 193 345 57   المدفوعة المطالبات - 
 1,464 1,412 68 53   مسندة اختيارية  أقساط - 
 198 153 127 - اختيارية مستردة  مطالبات - 
 30 17 7 3 اختيارية مدينة عموالت - 
 4,162 3,753 1,304 1,198 متكبدة  مصاريف - 
 712 - 257 - ألجل الودائع  على عموالت  إيرادات - 
      

  أو  للسيطرة  الخاضعة   الشركات
  يمارس  التي أو  المشتركة   السيطرة
  نفوذا   الرئيسيين  المساهمين  عليها

  جوهريا
 

 38,514 42,595 7,366 6,701 المكتتبة األقساط إجمالي -
 7,846 9,316 2,465 645   المدفوعة المطالبات - 
 2,741 1,103 2,248 591   متكبدة مصاريف - 
      

 
 2022 سبتمبر  30
 (مراجعة غير)

 2021  ديسمبر  31
 ( مراجعة)

   الرئيسيون   المساهمون
 32 - القبض   مستحقة تأمين أقساط

 12 3   مستحقة مطالبات
 523 425   اختيارية لمعامالت مطلوبة مبالغ
 - 154 مصاريف مبالغ

   

 جوهريا  نفوذا    الرئيسيين  المساهمين عليها  يمارس  التي  أو  المشتركة السيطرة  أو  للسيطرة  الخاضعة   الشركات
  

 7,957 10,860 القبض   مستحقة تأمين أقساط

 1,652 3,799 مستحقة مطالبات

 2 - مصاريف مبالغ
   

   ( اإلدارة موظفي  كبار) أخرى
 2,890 2,721 اإلدارة   موظفي لكبار مستحقة موظفين منافع

 284 717   اإلدارة موظفي  كبار من  مطلوبة مقدمة دفعات
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

  

   المال  رأس إدارة 23

 .للمساهمين الفائدة تسعى الشركة أهداف لدعم وذلك قوي مال  رأس على للحفاظ  الشركة قبل من األهداف توضع

 
  الحالي   المال  رأس   مستويات  على  تعديالت  إجراء   يتم.  منتظم  أساس  على  المطلوبة  المال  رأس  مستويات  بين  الفروق   تقييم  خالل  من  المال  رأس  متطلبات   الشركة  تدير
  مبلغ   بتعديل  الشركة  تقوم  قد  المال، رأس  هيكل  مستوى  ضبط  أو  على  الحفاظ  أجل   من. الشركة ألنشطة  المخاطر  وخصائص  السوق  ظروف  في  التغيرات  ضوء  في

 . األسهم إصدار أو المساهمين على المدفوعة الموزعة األرباح

 
  المطلوب  المالءة  بهامش  االحتفاظ  الشركة  على  يجب  المطلوب،  المالءة  هامش  تبين  التي  للنظام  التنفيذية  الالئحة  من(  66)  المادة   في  ساما  وضعتها  التي  للتوجيهات  وفقاً 

 لساما: التنفيذية الالئحة عليها نصت التي التالية  الثالث الطرق من األعلى باعتماد
 

 المال   لرأس األدنى  الحد  متطلبات •
 لألقساط   المالءة هامش •
 للمطالبات   المالءة هامش •

 
  مال   رأس   من  2022  سبتمبر  30  في   كما  الشركة  مال  رأس  هيكل  يتكون.  سليمة  مالءة   هامش   مع   الخارج  من  المفروضة  المال  رأس  متطلبات   بجميع  الشركة  تلتزم

  رأس  :2021 ديسمبر 31) سعودي  لاير مليون 46,77 بمبلغ متراكمة وخسائر لاير مليون 15,35 بمبلغ  نظامية واحتياطيات سعودي لاير مليون 400 بمبلغ مدفوع
.  المالي  المركز   قائمة   في(  سعودي  لاير  مليون  4.16  بمبلغ   متراكمة   وخسائر   لاير  مليون  15,35  بمبلغ   نظامية  واحتياطيات  سعودي  لاير  مليون  200  بمبلغ   مدفوع  مال

 . 2022 سبتمبر 30 في كما الخارج من المفروضة المال رأس   لمتطلبات بالكامل الشركة  التزمت  اإلدارة،  مجلس وبرأي
 

  تكميلية معلومات 24
 

  التأمين   لعمليات  منفصل  نحو  على  الموجزة  النقدية  التدفقات   وقائمة  الموجزة  الدخل  وقائمة  الموجزة  المالي  المركز  قائمة  يلي  فيما  التنفيذية،  الالئحة  تتطلبه  لما  وفقًا
   المساهمين: وعمليات

 

 قائمة المركز المالي الموجزة (أ
 

  (مراجعة) 2021 ديسمبر  31 ( مراجعة غير ) 2022 سبتمبر  30 
 

 التأمين  عمليات
  عمليات

 التأمين  عمليات المجموع  المساهمين 
 عمليات

 المجموع  المساهمين

 الموجودات 
      

 42,130 8,266 33,864 60,525 9,927 50,598 يماثله وما نقد
 191,369 - 191,369 357,434 70,000 287,434 ألجل  ودائع
 249,526 - 249,526 402,863 - 402,863 بالصافي –  القبض  مستحقة تأمين أقساط

 39,155 - 39,155 47,088 - 47,088 بالصافي  - التأمين معيدي من مطلوب
 173,197 - 173,197 283,059 - 283,059 مكتسبة غير تأمين أقساط  من التأمين  معيدي حصة
 280,924 - 280,924 370,706 - 370,706 قائمة مطالبات من التأمين  معيدي حصة
 30,637 - 30,637 31,206 - 31,206 عنها  مبلغ وغير متكبدة مطالبات من التأمين  معيدي حصة

 38,790 - 38,790 50,886 - 50,886 مؤجلة تأمين وثائق اقتناء تكاليف
 179,882 179,882 - 218,049 218,049 - استثمارات 
ً  مدفوعة مصاريف  38,493 2,313 36,180 53,457 1,238 52,219 أخرى  وموجودات مقدما

 56,427 - 56,427 21,765 - 21,765 التأمين  عمليات المساهمين/  من مطلوب
 17,403 17,403 - 19,055 19,055 -   ومعدات ممتلكات

 44,139 44,139 - 41,106 41,106 - ملموسة  غير  موجودات
 20,000 20,000 - 40,000 40,000 - نظامية وديعة

 1,592 1,592 - 1,884 1,884 - نظامية وديعة من مستحقة  إيرادات

 1,403,664 273,595 1,130,069 1,999,083 401,259 1,597,824 العمليات   موجودات مجموع

       
 ( 56,427) - ( 56,427) ( 21,765) - ( 21,765) العمليات  بين االستبعاد ناقًصا:

 1,347,237 273,595 1,073,642 1,977,318 401,259 1,576,059 المالي   المركز  قائمة  بحسب المالية   الموجودات  مجموع
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 ( تتمة) تكميلية معلومات 24

 
 جزة )تتمة( المو المالي المركز قائمة (أ

 
  (مراجعة) 2021 ديسمبر  31 ( مراجعة غير ) 2022 سبتمبر  30 

 
 التأمين  عمليات

  عمليات
  المساهمين 

 
 

 المجموع 
 

 التأمين  عمليات
 عمليات

  المساهمين

 
 

 المجموع 

       المطلوبات 
 29,961 - 29,961 60,418 - 60,418 التأمين  وثائق لحملة الدفع مستحقة مبالغ

 72,158 508 71,650 105,664 5,185 100,479 أخرى  ومطلوبات  مستحقة  مصاريف
 56,427 56,427 - 21,765 21,765 - المساهمين التأمين/ عمليات إلى مطلوب
   والوسطاء  والوكالء  التأمين معيدي  إلى مطلوب

 139,654 - 139,654 303,422 - 303,422 خارجية أطراف  ومدراء
 392,680 - 392,680 544,908 - 544,908 مكتسبة  غير تأمين أقساط
 29,200 - 29,200 28,419 - 28,419 مكتسبة غير تأمين إعادة  عمولة

 373,698 - 373,698 474,437 - 474,437 قائمة  مطالبات
 76,046 - 76,046 68,652 - 68,652 عنها مبلغ وغير متكبدة مطالبات
 10,696 - 10,696 8,495 - 8,495 التأمين  أقساط عجز احتياطي
 1,621 - 1,621 3,279 - 3,279 إضافية  سارية مخاطر احتياطي
 4,863 - 4,863 5,315 - 5,315 موزعة  غير خسارة  تعديل مصروف مخصص

 3,873 3,873 - 3,846 3,846 - الدفع  مستحقة زكاة
 1,592 1,592 - 1,884 1,884 - نظامية وديعة من مستحقة  إيرادات

 1,192,469 62,400 1,130,069 1,630,504 32,680 1,597,824 التشغيلية   المطلوبات  مجموع

       
 ( 56,427) ( 56,427) - ( 21,765) ( 21,765) - العمليات  بين االستبعاد ناقًصا:

 1,136,042 5,973 1,130,069 1,608,739 10,915 1,597,824 المالي  المركز  قائمة  بحسب  المطلوبات  مجموع

       
       الملكية   حقوق
 200,000 200,000 - 400,000 400,000 - المال  رأس

 15,354 15,354 - 15,354 15,354 - نظامي  احتياطي
 ( 4,159) ( 4,159) - ( 46,775) ( 46,775) - متراكمة خسائر

 211,195 211,195 - 368,579 368,579 -   الملكية  حقوق مجموع

 1,347,237 217,168 1,130,069 1,977,318 379,494 1,597,824 الملكية   وحقوق المطلوبات  مجموع
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 
 ( تتمة) تكميلية معلومات 24

 
 قائمة الدخل الموجزة (ب

 

 
 

  

   في المنتهية  أشهر الثالثة  فترة 
 ( مراجعة غير ) 2022 سبتمبر  30

  في المنتهية أشهر  الثالثة فترة
   (مراجعة غير) 2021 سبتمبر 30

 التأمين  عمليات
  عمليات

 التأمين  عمليات المجموع   المساهمين 
 عمليات

 المجموع   المساهمين

       اإليرادات 
 178,012 - 178,012 318,566 - 318,566 المكتتبة  التأمين أقساط إجمالي
 ( 68,961) - ( 68,961) ( 177,660) - ( 177,660)   مسندة  تأمين إعادة  أقساط

 ( 4,805) - ( 4,805) ( 3,050) - ( 3,050)   الخسارة فائض  مصاريف

 104,246 - 104,246 137,856 - 137,856 المكتتبة   التأمين  أقساط صافي 

 37,588 - 37,588 ( 103,169) - ( 103,169) مكتسبة غير تأمين أقساط   في التغيرات
  غير تأمين أقساط من التأمين معيدي  حصة في التغيرات
 ( 13,419) - ( 13,419) 86,142 - 86,142 مكتسبة

 128,415 - 128,415 120,829  120,829 المكتسبة   التأمين  أقساط صافي 
 12,039 - 12,039 12,841 - 12,841  التأمين إعادة  عموالت
 79 - 79 405 - 405 أخرى  اكتتاب إيرادات

 140,533 - 140,533 134,075 - 134,075 اإليرادات   مجموع

       
       والمصاريف  االكتتاب   تكاليف
  خسارة، تعديل  ومصاريف مدفوعة مطالبات إجمالي

 438,219 - 438,219 105,557 - 105,557   االستردادات من بالصافي
 ( 338,556) - ( 338,556) ( 26,303) - ( 26,303) مدفوعة  مطالبات من التأمين  معيدي حصة

 99,663 - 99,663 79,254 - 79,254   مدفوعة  مطالبات صافي 
 ( 317,702) - ( 317,702) 13,572 - 13,572 القائمة المطالبات  في التغيرات
 328,812 - 328,812 ( 17,448) - ( 17,448) القائمة  المطالبات من التأمين معيدي  حصة في التغيرات
 ( 26,692) - ( 26,692) ( 706) - ( 706) عنها مبلغ  وغير متكبدة مطالبات  في التغيرات
  المطالبات من التأمين معيدي  حصة في التغيرات

 17,540 - 17,540 ( 2,110) - ( 2,110) عنها المبلغ وغير المتكبدة

 101,621 - 101,621 72,562 - 72,562 المتكبدة   المطالبات صافي 
 413 - 413 77 - 77 التأمين  أقساط عجز احتياطي
 323 - 323 1,292 - 1,292 إضافية  سارية مخاطر احتياطي

 292 - 292 11 - 11 موزعة  غير خسارة  تعديل مصروف مخصص
 17,485 - 17,485 18,465 - 18,465 التأمين وثائق اقتناء تكاليف

 5,798 - 5,798 5,044 - 5,044 أخرى  اكتتاب مصاريف

 125,932 - 125,932 97,451 - 97,451 االكتتاب  ومصاريف  تكاليف  مجموع

  14,601 - 14,601 36,624 - 36,624 االكتتاب  إيرادات  صافي 
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 ( تتمة) تكميلية معلومات 24

 
  قائمة الدخل الموجزة )تتمة( ب(

 
   في المنتهية  أشهر الثالثة  فترة 

 ( مراجعة غير ) 2022 سبتمبر  30
  في المنتهية أشهر  الثالثة فترة

   (مراجعة غير) 2021 سبتمبر 30

 التأمين  عمليات
  عمليات

 التأمين  عمليات المجموع   المساهمين 
 عمليات

 المجموع   المساهمين

    أخرى  تشغيلية( مصاريف) /  إيرادات
     

 
  في المشكوك التأمين أقساط  قيمة  في االنخفاض مخصص

 ( 8,258) - ( 8,258) ( 1,162) - ( 1,162) األخرى  المدينة والذمم التأمين ومعيدي تحصيلها
 ( 33,226) ( 3,137) ( 30,089) ( 32,169) ( 2,058) ( 30,111) وإدارية  عمومية مصاريف

 437 15 422 2,367 490 1,877 ألجل الودائع  على عموالت  إيرادات
 ( 80) ( 80) - 1,401 1,401 -   استثمارات من محققة  غير ( خسارة) /  ربح

 87 87 - 91 91 - استثمارات  على عموالت  إيرادات
 2 2  6 6 - أرباح  توزيعات  إيرادات
 362 - 362 2,217 - 2,217 أخرى  إيرادات

 ( 40,676) ( 3,113) ( 37,563) ( 27,249) ( 70) ( 27,179)    بالصافي األخرى،  التشغيلية  المصاريف  مجموع

 ( 26,075) ( 3,113) ( 22,962) 9,375 ( 70) 9,445   التأمين عمليات  من ( العجز) /  الفائض  صافي 
 - ( 22,962) 22,962 - 9,445 ( 9,445) المساهمين عمليات إلى(  العجز) الفائض/

  الزكاة  قبل المساهمين   إلى عائدة  للفترة ( خسارة) ربح/
 ( 26,075) ( 26,075) - 9,375 9,375 - الدخل   وضريبة

 ( 1,116) ( 1,116) - ( 2,042) ( 2,042) - الزكاة
 ( 16) ( 16) - - - - الدخل  ضريبة

 ( 27,207) ( 27,207) - 7,333 7,333 - المساهمين إلى   العائدة  للفترة( الخسارة)  الربح/ صافي 

 معدلة  -(  والمخفضة األساسية)  السهم( خسارة) ربحية/
 - - 0,18 - ( للسهم  السعودي  باللاير معروضة )

(0,90 ) 
- 
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 ( تتمة) تكميلية معلومات 24

 
 قائمة الدخل الموجزة )تتمة( ب(

 
 

  

  

   في المنتهية  أشهر   التسعة فترة 
 ( مراجعة غير ) 2022 سبتمبر  30

  في المنتهية  أشهر التسعة فترة
   (مراجعة غير) 2021 سبتمبر 30

 عمليات التأمين
عمليات  

 عمليات التأمين  المجموع   المساهمين 
عمليات 

 المجموع   المساهمين

  اإليرادات 
     

 713,192 - 713,192 780,577 - 780,577 المكتتبة  التأمين أقساط إجمالي
 ( 279,130) - ( 279,130) ( 358,720) - ( 358,720)   مسندة  تأمين إعادة  أقساط

 ( 17,234) - ( 17,234) ( 8,916) - ( 8,916)   الخسارة فائض  مصاريف

 416,828 - 416,828 412,941 - 412,941 المكتتبة   التأمين  أقساط صافي 

 ( 101,587) - ( 101,587) ( 152,228) - ( 152,228) مكتسبة غير تأمين أقساط   في التغيرات
  غير تأمين أقساط من التأمين معيدي  حصة في التغيرات
 50,777 - 50,777 109,862 - 109,862 مكتسبة

 366,018 - 366,018 370,575 - 370,575 المكتسبة   التأمين  أقساط صافي 
 36,312 - 36,312 37,340 - 37,340  التأمين إعادة  عموالت
 331 - 331 890 - 890 أخرى  اكتتاب إيرادات

 402,661 - 402,661 408,805 - 408,805 اإليرادات   مجموع

       
 والمصاريف  االكتتاب   تكاليف

      
  خسارة، تعديل  ومصاريف مدفوعة مطالبات إجمالي

 658,972 - 658,972 326,614 - 326,614   االستردادات من بالصافي
 ( 390,150) - ( 390,150) ( 58,336) - ( 58,336) مدفوعة  مطالبات من التأمين  معيدي حصة

 268,822 - 268,822 268,278 - 268,278   مدفوعة  مطالبات صافي 
 ( 262,444) - ( 262,444) 100,739 - 100,739 القائمة المطالبات  في التغيرات
 283,813 - 283,813 ( 89,782) - ( 89,782) القائمة  المطالبات من التأمين معيدي  حصة في التغيرات
 ( 32,080) - ( 32,080) ( 7,395) - ( 7,395) عنها مبلغ  وغير متكبدة مطالبات  في التغيرات
 المتكبدة  المطالبات من التأمين معيدي  حصة في التغيرات
 21,157 -    21,157 ( 568) - ( 568) عنها المبلغ وغير

 279,268 - 279,268 271,272 - 271,272 المتكبدة   المطالبات صافي 
 ( 2,793) - ( 2,793) ( 2,201) - ( 2,201) التأمين  أقساط عجز احتياطي
 1,315 - 1,315 1,658 - 1,658 إضافية  سارية مخاطر احتياطي
 50 - 50 452 - 452 موزعة  غير خسارة  تعديل مصروف مخصص

 49,507 - 49,507 53,987 - 53,987 التأمين وثائق اقتناء تكاليف
 21,416 - 21,416 17,194 - 17,194 أخرى  اكتتاب مصاريف

 348,763 - 348,763 342,362 - 342,362 االكتتاب  ومصاريف  تكاليف  مجموع

 
 53,898 - 53,898 66,443 - 66,443 االكتتاب  إيرادات  صافي 
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 ( تتمة) تكميلية معلومات 24

 
  قائمة الدخل الموجزة )تتمة( ب(

 
   في المنتهية  أشهر   التسعة فترة 

 ( مراجعة غير ) 2022 سبتمبر  30
  في المنتهية  أشهر التسعة فترة

   (مراجعة غير) 2021 سبتمبر 30

 التأمين  عمليات
  عمليات

 التأمين  عمليات المجموع   المساهمين 
 عمليات

 المجموع   المساهمين

    أخرى  تشغيلية( مصاريف) /  إيرادات
     

 
  في المشكوك التأمين أقساط  قيمة  في االنخفاض مخصص

 ( 15,306) - ( 15,306) ( 2,297) - ( 2,297) األخرى  المدينة والذمم التأمين ومعيدي تحصيلها
 ( 94,411) ( 8,760) ( 85,651) ( 99,490) ( 8,414) ( 91,076) وإدارية  عمومية مصاريف

 1,120 45 1,075 4,125 866 3,259 ألجل الودائع  على عموالت  إيرادات
 2,250 2,250 - 167 167 -   استثمارات من محقق  غير ربح

 154 154 - 321 321 - استثمارات  على عموالت  إيرادات
 12 12 - 12 12 - أرباح  توزيعات  إيرادات
 606 - 606 3,146 - 3,146 أخرى  إيرادات

 ( 105,575) ( 6,299) ( 99,276) ( 94,016) ( 7,048) ( 86,968) بالصافي  أخرى،  تشغيلية  مصاريف مجموع

       
 ( 51,677) ( 6,299) ( 45,378) ( 27,573) ( 7,048) ( 20,525)   التأمين  عمليات من  العجز صافي 
 - ( 45,378) 45,378 - ( 20,525) 20,525 المساهمين  لعمليات عجز

  الزكاة  قبل المساهمين، إلى   العائدة  للفترة الخسارة 
 ( 51,677) ( 51,677) - ( 27,573) ( 27,573) - وضريبة الدخل 

 ( 3,086) ( 3,086) - ( 3,620) ( 3,620) - الزكاة
 ( 16) ( 16) - - - - الدخل  ضريبة

 ( 54,779) ( 54,779) - ( 31,193) ( 31,193) - المساهمين  إلى  العائدة  للفترة  الخسارة صافي 

 معدلة   -( والمخفضة األساسية)  السهم خسارة 
 - ( 1,81) - - ( 0,86) - ( للسهم  السعودي  باللاير معروضة )
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 
 ( تتمة) تكميلية معلومات 24

 
  قائمة الدخل الشامل الموجزة  ج(

 

   في المنتهية  أشهر الثالثة  فترة 
 ( مراجعة غير ) 2022 سبتمبر  30

  في المنتهية أشهر  الثالثة فترة
  (مراجعة غير) 2021 سبتمبر 30

 التأمين  عمليات
  عمليات

 التأمين  عمليات المجموع   المساهمين 
 عمليات

 المجموع   المساهمين

       
 ( 27,207) ( 27,207) - 7,333 7,333 - المساهمين  إلى العائدة  للفترة ( الخسارة) الربح/ صافي

       

 الدخل الشامل اآلخر 
 

   الالحقة  السنوات  في  الدخل لقائمة   تصنيفها يعاد لن بنود

      

 18 18 - 623 623 - المحددة  المنافع  التزام من القياس  إعادة  ربح

  إلى  العائدة   للفترة الشاملة (  الخسارة) الدخل/  مجموع
  ( 27,189) ( 27,189) - 7,956 7,956 - المساهمين 

 
   في المنتهية  أشهر   التسعة فترة 

 ( مراجعة غير ) 2022 سبتمبر  30
  في المنتهية  أشهر التسعة فترة

  (مراجعة غير) 2021 سبتمبر 30

 التأمين  عمليات
  عمليات

 التأمين  عمليات المجموع   المساهمين 
 عمليات

 المجموع   المساهمين

       

 ( 54,779) ( 54,779) - ( 31,193) ( 31,193) - المساهمين إلى العائدة  للفترة  الخسارة صافي
       

 األخرى   الشاملة)الخسارة(   /الدخل 
 

    الالحقة   السنوات  في  الدخل لقائمة   تصنيفها يعاد لن بنود

   

 ( 250) ( 250) - 529 529 - المحددة  المنافع التزام  قياس إعادة من الخسارة   /( الربح)

 ( 55,029) ( 55,029) - ( 30,664) ( 30,664) - المساهمين  إلى العائدة  للفترة  الشاملة  الخسارة   مجموع
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 ( تتمة) تكميلية معلومات 24

 
 قائمة التدفقات النقدية الموجزة د(

       
   في المنتهية  أشهر   التسعة فترة 

 ( مراجعة غير ) 2022 سبتمبر  30
  في المنتهية  أشهر التسعة فترة

 (مراجعة غير) 2021 سبتمبر 30

 
 التأمين  عمليات

  عمليات
 التأمين  عمليات المجموع  المساهمين 

 عمليات
 المجموع  المساهمين

         التشغيلية  األنشطة   من النقدية  التدفقات 

  وضريبة  الزكاة  قبل المساهمين  إلى العائدة للفترة  الخسارة
 ( 51,677) ( 51,677) - ( 27,573) ( 27,573) - الدخل 

       
       نقدية:  غير لبنود  تعديالت
  غير وموجودات   ومعدات ممتلكات وإطفاء استهالك

 5,150 5,150 - 5,925 5,925 - ملموسة

 - 45,378 ( 45,378) - 20,525 ( 20,525) التأمين  عمليات فائض /(  عجز) من المساهمين حصة
 في المشكوك  األقساط  قيمة  في االنخفاض مخصص

 15,306 - 15,306 2,297 - 2,297 األخرى  المدينة والذمم التأمين ومعيدي تحصيلها

 ( 2,250) ( 2,250) - ( 167) ( 167) -   استثمارات من محقق  غير ربح

 2,392 - 2,392 2,378 - 2,378 الموظفين  منافع التزامات مخصص

 ( 1,120) ( 45) ( 1,075) ( 4,125) ( 866) ( 3,259) ألجل الودائع  على عموالت  إيرادات

 ( 154) ( 154) - ( 321) ( 321) - استثمارات  على عموالت  إيرادات

 ( 12) ( 12) - ( 12) ( 12) - أرباح  توزيعات  إيرادات

 (19,109 ) (2,489 ) (21,598 ) (28,755 ) (3,610 ) (32,365 ) 
       التشغيلية:  والمطلوبات  الموجودات  في التغيرات

 ( 71,766) - ( 71,766) ( 154,831) - ( 154,831)   القبض  مستحقة تأمين أقساط

 ( 50,777) - ( 50,777) ( 109,862) - ( 109,862) مكتسبة غير تأمين أقساط  من التأمين  معيدي حصة

 283,815 - 283,815 ( 89,782) - ( 89,782) قائمة مطالبات من التأمين  معيدي حصة

 21,158 - 21,158 ( 568) - ( 568) عنها  مبلغ وغير متكبدة مطالبات من التأمين  معيدي حصة

 ( 7,965) - ( 7,965) ( 12,096) - ( 12,096) مؤجلة تأمين وثائق اقتناء تكاليف
 8,289 - 8,289 ( 8,736) - ( 8,736) التأمين معيدي من مطلوب

ً  مدفوعة مصاريف  ( 4,678) ( 458) ( 4,220) ( 13,655) 916 ( 14,571) أخرى  وموجودات مقدما
 39,211 - 39,211 30,457 - 30,457 التأمين  وثائق لحملة الدفع مستحقة مبالغ

 3,509 ( 419) 3,928 33,124 4,677 28,447 أخرى  ومطلوبات  مستحقة  مصاريف
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

    

 ( تتمة) تكميلية معلومات 24

 
 ( تتمة) الموجزة النقدية التدفقات قائمة (د

 

   في المنتهية  أشهر   التسعة فترة 
 ( مراجعة غير) -  2022 سبتمبر  30

  في المنتهية  أشهر التسعة فترة
 (مراجعة غير ) - 2021 سبتمبر 30

 
 التأمين  عمليات

  عمليات
 المجموع  المساهمين 

عمليات 
 التأمين 

عمليات 
 المجموع  المساهمين

  أطراف  ومدراء  والوسطاء  والوكالء  التأمين معيدي  إلى مطلوب
 23,357 - 23,357 163,768 - 163,768   خارجية

 101,587 - 101,587 152,228 - 152,228 مكتسبة  غير تأمين أقساط
 ( 573) - ( 573) ( 781) - ( 781) مكتسبة غير تأمين إعادة  عمولة

 ( 262,446) - ( 262,446) 100,739 - 100,739 قائمة  مطالبات
 ( 32,081) - ( 32,081) ( 7,395) - ( 7,395) عنها مبلغ وغير متكبدة مطالبات
 ( 2,793) - ( 2,793) ( 2,201) - ( 2,201) التأمين  أقساط عجز احتياطي
 1,315 - 1,315 1,658 - 1,658 إضافية  سارية مخاطر احتياطي
 - 23,548 ( 23,548) - ( 54,658) 54,658 المساهمين عمليات إلى مطلوب

 50 - 50 452 - 452 موزعة  غير خسارة  تعديل مصروف مخصص

 112,475 (51,554 ) 60,921 (2,214 ) 19,061 16,847 
 ( 6,070) ( 6,070) - ( 3,647) ( 3,647) - مدفوعة  دخل  وضريبة زكاة

 ( 2,468) - ( 2,468) - - - الوثائق  حملة إلى المدفوع الفائض 
 ( 2,055) - ( 2,055) ( 1,466) - ( 1,466) الموظفين  منافع التزامات مدفوعات

 6,254 12,991 ( 6,737) 55,808 ( 55,201) 111,009 التشغيلية  األنشطة  من  الناتج  النقد صافي 

       
       االستثمارية  األنشطة   من النقدية  التدفقات 
 ( 7,446) ( 7,446) - ( 4,544) ( 4,544) - ومعدات  ممتلكات إلى إضافات
 ( 4,932) ( 4,932) - - - - ملموسة  غير  موجودات إلى إضافات
 ( 5,000) ( 5,000) - ( 100,000) ( 100,000) - الدخل  قائمة  خالل  من العادلة بالقيمة استثمارات إلى إضافات

 قائمة خالل من  العادلة  بالقيمة استثمارات  استبعاد من متحصالت
 - - - 62,000 62,000 - الدخل 
 ( 190,247) - ( 190,247) ( 357,434) ( 70,000) ( 287,434) ألجل ودائع  في  إيداعات

 242,250 - 242,250 191,369 - 191,369 السداد  مستحقة ألجل وديعة من متحصالت
 - - - ( 20,000) ( 20,000) - النظامية  الوديعة  في زيادة

 967 55 912 2,457 667 1,790 استثمارات  على عموالت  إيرادات
 166 166  333 333 - ألجل ودائع من مستلمة  إيرادات

 35,758 ( 17,157) 52,915 ( 225,819) ( 131,544) ( 94,275)    االستثمارية األنشطة   من  الناتج  / ( في المستخدم )  النقد صافي 

       
       التمويلية  األنشطة   من النقدية  التدفقات 

 - - - 200,000 200,000 - األولوية حقوق أسهم طرح 
 - - - ( 11,594) ( 11,594) - األولوية حقوق  أسهم  طرح على المعامالت تكاليف

 - - - 188,406 188,406 - التمويلية  األنشطة  من  الناتج  النقد صافي 

       
 42,012 ( 4,166) 46,178 18,395 1,661 16,734 يماثله وما النقد  في الزيادة صافي

 80,733 13,803 66,930 42,130 8,266 33,864 الفترة  بداية في يماثله وما نقد

 122,745 9,637 113,108 60,525 9,927 50,598 الفترة   نهاية في يماثله  وما نقد

       نقدية  غير لمعلومات  تكميلي جدول
  مقابل معدلة أجانب مساهمين من  القبض مستحقة  دخل  ضريبة

ً  مدفوعة مصاريف  358 358 - - - - أخرى  وموجودات مقدما
  معدلة  المحددة  المنافع  التزامات من القياس إعادة ( خسارة) ربح/

 ( 250) - ( 250) 529 - 529   أخرى ومطلوبات مستحقة مصاريف مقابل
       

 وفقًا لما تقتضيه اللوائح التنفيذية والنظام األساسي للشركة، يتم توزيع الفائض الناتج عن عمليات التأمين على النحو التالي:  (ه
 

 ٪ 90 المساهمين عمليات إلى تحويل
 ٪ 10   التأمين وثائق لحملة الدفع مستحقة لمبالغ تحويل

 100 ٪ 

 
 .المساهمين عمليات  إلى وتحويله العجز كامل تخصيص يتم التأمين، عمليات عن ناتج عجز وجود حالة في
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  للتأمين الوطنية الشركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 ( تتمة) الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 2022 سبتمبر 30

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

 

 (19-كوفيد) المستجد كورونا فيروس أثر 25

 
  األعمال  اضطرابات  في  العالم  مستوى  على  تسبب  الذي  للصين،  الرئيسي  البر  أنحاء  جميع  في  وانتشاره(  "19-كوفيد  "جائحة)   المستجد  كورونا  فيروس  لتفشي  استجابة

 الصعيد  على. الشركة  عمليات على استباقي  بشكل أثره تقييم اإلدارة تواصل الماضيين، السنتين مدار على السعودية العربية  المملكة  ذلك في بما االقتصادية واألنشطة
  التباعد  مثل 19-كوفيد بجائحة المتعلقة القيود رفع تم  لذلك، نتيجة. السعودية العربية المملكة ذلك في بما المسجلة، الحاالت عدد في كبير انخفاض هناك كان العالمي،

 الوصول،  عند  السريع  المضادة  األجسام  اختبار  أو(  آر   سي  بي)  المتسلسل  البلمرة  تفاعل  الختبار  سلبية  نتيجة  المسافرون  تقديم  اشتراط  وإلغاء  السفر،  وحظر  االجتماعي،
  في بما  ،2022  سبتمبر 30 في المنتهية للفترة للشركة المعلنة المالية النتائج على جوهري تأثير لها يكن  لم 19-كوفيد جائحة أن اإلدارة تعتقد العوامل، هذه على  بناءً 
  علم   على  ليست  حاليًا  اإلدارة  أن  من  الرغم  على  كثب  عن  19-كوفيد  جائحة  حالة   مراقبة  الشركة  وتواصل.  الهامة  المحاسبية  واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  ذلك
 .بعدها أو 2022  سنة خالل  الشركة عمليات على 19-كوفيد جائحة  أثر تغير أن المتوقع من عوامل بأي

 
 المقارنة  أرقام 26

 .الحالية  الفترة عرض مع لتتوافق الموجزة  الدخل قائمة في وتجميعها التالية المقارنة أرقام تصنيف إعادة تم           
 

   المعدل المبلغ التعديل سابق ا  عنها  فصحكما أ 2021 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة
    

 37,588 13,419 24,169 مكتسبة  غير تأمين أقساط  في التغيرات
   أقساط من التأمين معيدي حصة في التغيرات

 ( 13,419) - مكتسبة غير
(13,419) 

 ( 317,702) ( 328,812) 11,110 القائمة  المطالبات  في التغيرات
   القائمة المطالبات من التأمين معيدي حصة في التغيرات

 - 328,812 
328,812 

 (26,692) ( 17,540) ( 9,152) عنها المبلغ وغير المتكبدة  المطالبات  في التغيرات
  متكبدة مطالبات من التأمين معيدي حصة في التغيرات

 17,540 - عنها مبلغ وغير
17,540 

 
   المعدل المبلغ التعديل سابق ا  عنها  كما أفصح 2021 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة

    
 ( 101,587) ( 50,777) ( 50,810) مكتسبة  غير تأمين أقساط  في التغيرات
  مكتسبة غير تأمين أقساط من التأمين معيدي حصة في التغيرات

 - 50,777 
50,777 

 ( 262,444) ( 283,813) 21,369 القائمة  المطالبات  في التغيرات
 283,813 283,813 -   القائمة المطالبات من التأمين معيدي حصة في التغيرات
 (32,080) ( 21,157) ( 10,923) عنها المبلغ وغير المتكبدة  المطالبات  في التغيرات
 21,157 21,157 - عنها مبلغ وغير متكبدة مطالبات من التأمين معيدي حصة في التغيرات

  
 الحقة  أحداث 27 

 
  أو   الموجزة  األولية  المالية  القوائم  هذه  في  عنها  اإلفصاح  تتطلب  قد  الفترة  نهاية  منذ  جوهرية  الحقة  أحداث  أي  هناك   يكن  لم ،  4-16باستثناء ما تم بيانه في اإليضاح   

 .تعديلها
 

  الموجزة األولية المالية القوائم اعتماد 28 
 

 .هـ1444 اآلخر ربيع 5 الموافق 2022 أكتوبر 30 بتاريخ اإلدارة  مجلس قبل من الموجزة األولية  المالية القوائم هذه على الموافقة تمت
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