
 

   
 

 
 الشركة الوطنیة للتأمین

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 وتقریر فحص المراجعین المستقلین

 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 
 

 صفحة  الفھرس 
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 ۳ قائمة المركز المالي الموجزة 
  
  

 ٥ - ٤ قائمة الدخل الموجزة
  
  

 ٦ قائمة الدخل الشامل الموجزة 
  
  

 ۷   قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموجزة
  
  

 ۹ - ۸   قائمة التدفقات النقدیة الموجزة
  
  

 ٤۳ - ۱۰  المالیة األولیة الموجزةإیضاحات حول القوائم 
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۱۰ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 معلومات عامة  ۱
 

الصادر بتاریخ    ٤۰۳۰۲۰۰۹۸۱الشركة الوطنیة للتأمین ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  
). ۲۰۱۰إبریل    ۲٦ھـ (الموافق    ۱٤۳۱جمادى األولى    ۱۲/ ك بتاریخ    ۱٥۸) وقرار وزارة التجارة رقم  ۲۰۱۰مایو    ۱٥(الموافق  ھـ    ۱٤۳۱جمادى اآلخرة    ۱

 إن عنوان الشركة المسجل ھو مبنى الجفالي، طریق المدینة، جدة، المملكة العربیة السعودیة. 
 

  ۱٤۳۰شوال    ۲۱/م بتاریخ  ٥۳الشركة مرخص لھا مزاولة أعمال التأمین في المملكة العربیة السعودیة بموجب مبادئ التأمین التعاوني وفقًا للمرسوم الملكي رقم 
الشركة على ترخیص ). حصلت  ۲۰۰۹أكتوبر    ٥ھـ (الموافق  ۱٤۳۰شوال    ۱٦بتاریخ    ۳۳۰) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ۲۰۰۹أكتوبر    ۱۰ھـ (الموافق  

). تم إدراج الشركة في السوق المالیة السعودیة ۲۰۲٥ینایر    ۲ھـ (الموافق  ۱٤٤٦رجب    ۲ساري حتى    TMN/۲۹/۲۰۱۰٦البنك المركزي السعودي ("ساما") رقم  
 . ۲۰۱۰یونیو   ٦(تداول) بتاریخ 

 
 لنظامھا األساسي واألنظمة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة.تتمثل أھداف الشركة في تقدیم التأمین العام والخدمات المرتبطة بھ وفقًا 

 

  أسس اإلعداد ۲
 

   بیان االلتزام )أ(
 

الدولي رقم   المحاسبة  لمعیار  للشركة طبقاً  الموجزة  المالیة األولیة  القوائم  العربیة    ۳٤أعدت  المملكة  المعتمد في  النحو  السعودیة "التقاریر المالیة األولیة" على 
  والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.

 
ا العادلة والتزامات المنافع المحددة، یتم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة على أساس مبدأ االستمراریة ومبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء قیاس االستثمارات بقیمتھ

لشركة حسب ترتیب السیولة.  یتم إثباتھا بالقیمة الحالیة لاللتزام المستقبلي باستخدام طریقة الوحدة االئتمان المتوقعة. یتم عرض قائمة المركز المالي الموجزة لوالتي  
الخدمة   نھایة  النظامیة وتعویضات  الملموسة واالستثمارات والودیعة  الممتلكات والمعدات والموجودات غیر  الھندسیة غیر وباستثناء  التأمین  والضمان وأقساط 

دة وغیر المبلغ عنھا واالحتیاطیات  المكتسبة ذات الصلة وعمولة إعادة التأمین غیر المكتسبة وتكلفة اقتناء وثیقة التأمین المؤجلة والمطالبات القائمة والمطالبات المتكب
 ، ما لم ینص على خالف ذلك.الفنیة، تُعتبر جمیع الموجودات والمطلوبات ذات طبیعة قصیرة األجل 

 
التأمین" و"عملیات المساھمین".    وفقاً لمتطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة (اللوائح التنفیذیة)، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لكل من "عملیات

العائدة إلى أي من فئتي العملیات في الحسابات المعنیة. تم تقدیم القوائم الموجزة للمركز  ووفقًا لذلك، یتم تسجیل الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف  
، كمعلومات تكمیلیة لتتوافق مع متطلبات التوجیھات  ۲٤المالي، والدخل، والدخل الشامل والتدفقات النقدیة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین، المبینة في إیضاح 

 تنفیذیة لساما، وھي غیر مطلوبة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي. الصادرة عن الالئحة ال
 

عامالت عملیات التأمین وعملیات عند إعداد القوائم المالیة للشركة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، یتم دمج أرصدة وم
لیات  المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غیر المحققة، إن وجدت، یتم حذفھا بالكامل أثناء الدمج. إن السیاسات المحاسبیة المطبقة لعمالمساھمین. إن األرصدة  

 التأمین وعملیات المساھمین موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابھة في ظل الظروف المماثلة. 
 

 ة الموجزة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة بأكملھا.قد ال تعتبر القوائم المالیة األولی
 

 تعرض القوائم المالیة األولیة الموجزة باللایر السعودي ویتم تقریب المبالغ ألقرب ألف.
 

باالقتران مع القوائم المالیة السنویة كما  إن القوائم المالیة األولیة الموجزة ال تشمل جمیع المعلومات المطلوبة في المعلومات المالیة الكاملة السنویة، ویجب قراءتھا 
 .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في السنة المنتھیة في 

 
  



 

۱۱ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 أسس اإلعداد (تتمة)  ۲
 

   أحكام وتقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة (ب)
 

بالغ المدرجة في التقریر  یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة من اإلدارة استخدام أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة والم
والمصاریف واإلفصاحات المرفقة وإفصاحات المطلوبات المحتملة. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. ومع ذلك،  للموجودات والمطلوبات واإلیرادات  

ل . لمزید من التفاصی۱۹-قامت الشركة بفحص المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة المفصح عنھا في القوائم المالیة السنویة األخیرة على خلفیة جائحة كوفید
حول ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. تواصل اإلدارة تقییم الوضع وسوف تعكس أي تغییرات مطلوبة في فترات التقریر    ۲٥یرجى االطالع على اإلیضاح  

 المستقبلیة.
 

   موسمیة العملیات (ج)
 

   لم تطرأ أي تغیرات موسمیة قد تؤثر على عملیات التأمین للشركة.
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

،  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  تتفق السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة السنویة  
 باستثناء ما ھو موضح أدناه: 

 
 والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة وتعدیالتھا المطبقة من قبل الشركة.المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

 
. لم یكن على الشركة تغییر  ۲۰۲۲ینایر  ۱دخل عدد من المعاییر الجدیدة والتعدیالت حیز التطبیق على فترة التقریر الحالیة أي فترات التقریر التي تبدأ في أو بعد 

 المحاسبیة أو إجراء تعدیالت بأثر رجعي نتیجة لتطبیق ھذه المعاییر المعدلة كما ھو موضح أدناه: سیاساتھا 
 

 الوصف  المعیار / التفسیر 
 ).۳۷تكلفة تنفیذ العقد (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -عقود مكلفة  ۳۷معیار المحاسبة الدولي رقم 

 ۲۰۲۰ - ۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي  التحسینات السنویة
 )۱٦ممتلكات ومصنع ومعدات: متحصالت قبل االستخدام المقصود (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  ۱٦معیار المحاسبة الدولي رقم 

 ) ۳(تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -المفاھیمي  مرجع خاص باإلطار  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 

 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد
 

المعاییر والتفسیرات  ه القائمة  فیما یلي المعاییر والتفسیرات الصادرة التي لم تصبح بعد ساریة حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة. وتتضمن ھذ
 الصادرة والتي تتوقع الشركة على نحو معقول تطبیقھا في تاریخ قادم. وتعتزم الشركة اعتماد ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.

 الوصف  المعیار / التفسیر 
یسري تطبیقھ في الفترات التي تبدأ  

 التاریخ التاليفي أو بعد 
   

 ۲۰۲۳ینایر  ۰۱ "عرض القوائم المالیة"، تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة.  ۱الدولي رقم معیار المحاسبة 
تعدیالت محدودة النطاق على معیار  

وبیان   ۱المحاسبة الدولي رقم 
ومعیار المحاسبة   ۲الممارسة رقم 

 ۸الدولي رقم 

المحاسبیة   السیاسة  إفصاحات  تحسین  إلى  التعدیالت  ومساعدة  تھدف 
مستخدمي القوائم المالیة على التمییز بین التغییرات في التقدیرات المحاسبیة  

 ۲۰۲۳ینایر  ۰۱ والتغیرات في السیاسات المحاسبیة.

 ۲۰۲۳ینایر  ۰۱ ضریبة مؤجلة متعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة ۱۲معیار المحاسبة الدولي رقم 
  ۱۰الدولي للتقریر المالي رقم  المعیار  

 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
بیع أو المساھمة في الموجودات بین مستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ 

رقم   المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  على  (تعدیالت  ومعیار   ۱۰مشترك 
 )۲۸المحاسبة الدولي رقم 

متاح للتطبیق االختیاري / تاریخ 
 أجل غیر مسمى   سریان مؤجل إلى

 انظر اإلیضاح أدناه   عقود التأمین ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
 انظر اإلیضاح أدناه  األدوات المالیة ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 
  



 

۱۲ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ۳

 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد (تتمة)

 األدوات المالیة  - ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 . یتناول المعیار الجدید البنود التالیة المتعلقة باألدوات المالیة: ۳۹، وحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم ۲۰۱٤یولیو  ۲٤تم نشر ھذا المعیار في 

 التصنیف والقیاس  )أ

من خالل الدخل الشامل اآلخر    منھًجا واحًدا لتحدید ما إذا كان یتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة   ۹یستخدم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
 أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا:

 تم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ و .۱

التعاقدیة لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدیة في تواریخ محددة بحیث تقتصر على مدفوعات ألصل الدین والفائدة على مبلغ  أن تؤدي األحكام   .۲
 أصل الدین القائم. 

و الخسارة عند البیع، في  یتم قیاس األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ویتم إعادة تدویر األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أ
 حالة استیفاء الشرطین التالیین:

 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وللبیع. .۱

 اقتصرت الشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة على مدفوعات ألصل الدین والفائدة. .۲

دام ال تفي بأي من ھذه الفئات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المبدئي، یمكن ألي منشأة استخیتم قیاس الموجودات التي  
 الخیار لتصنیف أصل مالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو تقلیل عدم تطابق المحاسبة بشكل جوھري.

الدخل الشامل اآلخر    النسبة ألدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة، یمكن للمنشأة أیًضا إجراء خیار غیر قابل لإللغاء بعرض التغیرات الالحقة ضمنب
 ئمة الدخل. في القیمة العادلة لألدوات (بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة عند االستبعاد)، ویتم إثبات توزیعات األرباح في قا

 
العادلة لاللتزام المالي العائدة إلى    باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یتم إثبات قیمة التغیر في القیمة

ات آثار تغیرات المخاطر االئتمانیة لاللتزام في الدخل الشامل اآلخر إلى وجود التغیرات في المخاطر االئتمانیة لھذا االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، ما لم یؤدي إثب
 عدم تطابق محاسبي في قائمة الدخل أو زیادتھ.

 
 االنخفاض في القیمة  )ب

 
المالي رقم   للتقریر  الدولي  المعیار  القیمة بموجب  االنخفاض في  مقارنة    ۹یعكس نموذج  المتوقعة،  االئتمانیة  معیار  الخسائر  المتكبدة بموجب  بخسائر االئتمان 

، لم یعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل إثبات خسائر االئتمان. بدالً من ذلك،  ۹. بموجب نھج المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ۳۹المحاسبة الدولي رقم 
تلك الخسائر. یتم تحدیث مبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعة في تاریخ كل فترة تقریر    تقوم المنشأة دائًما بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة والتغیرات في

 لیعكس التغیرات في المخاطر االئتمانیة منذ اإلثبات المبدئي.
 

 محاسبة التحّوط  )ج
 

نحو أوثق مع إدارة المخاطر. كما تحدد المتطلبات  متطلبات جدیدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط على  ۹قدم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
القیمة العادلة لمخاطر  منھًجا یقوم بشكل أكثر على المبادئ إلى نموذج محاسبة التحوط العام. تطبق التعدیالت على جمیع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات محفظة  

ة"). بالنسبة لذلك، قد تستمر المنشأة في تطبیق متطلبات محاسبة التحوط حالیًا ضمن معیار المحاسبة  سعر الفائدة (یشار إلیھا عادةً باسم "تحوطات القیمة العادلة الكلی
  . تم منح ھذا االستثناء بشكل كبیر ألن مجلس معاییر المحاسبة الدولي یعالج محاسبة التحوط الكلیة كمشروع منفصل.۳۹الدولي رقم 



 

۱۳ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 ) (شركة مساھمة سعودیة

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ۳
 

 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد (تتمة)

 األدوات المالیة (تتمة) - ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 تاریخ السریان
عقود التأمین:   -  ٤. ومع ذلك، فإن التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۲۰۱۸ینایر    ۱ھو    ۹كان تاریخ سریان المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

، تغیر ۲۰۱٦سبتمبر    ۱۲عقود التأمین، المنشورة في    -  ٤الدولي للتقریر المالي رقم  األدوات المالیة مع المعیار    -  ۹تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
للحد من آثار تطبیق    ٤الحالي بالسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمین ضمن نطاق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ٤المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

  - ۱۷قبل أن یصبح معیار عقد التأمین الجدید الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولي (المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۹ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم
 عقود التأمین) ساري المفعول. تقدم التعدیالت خیارین بدیلین: 

 یارین التالیین: حتى ما یسبق من الخ ۹تطبیق إعفاء مؤقت من تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  .۱

 تاریخ سریان المعیار الجدید لعقود التأمین. )أ

، یقترح مجلس معاییر المحاسبة الدولي تمدید تاریخ سریان المعیار  ۲۰۲۰مارس  ۱۷. في ۲۰۲۳ینایر  ۱فترات التقریر السنویة التي تبدأ في أو بعد   ) ب
ینایر   ۱من    ٤في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ۹ولي للتقریر المالي رقم  واإلعفاء المؤقت من تطبیق المعیار الد  ۱۷الدولي للتقریر المالي رقم  

. إن اإلفصاحات اإلضافیة المتعلقة بالموجودات المالیة مطلوبة خالل فترة التأجیل. وھذا الخیار متاح فقط للمنشآت التي  ۲۰۲۳ینایر    ۱إلى    ۲۰۲۱
 سابقًا. أو ۹ر الدولي للتقریر المالي رقم ترتبط أنشطتھا في الغالب بالتأمین ولم تطبق المعیا

، ولكن بالنسبة لبعض الموجودات المالیة، إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبیة والتي قد تحدث قبل  ۹تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   .۲
 األولیة، ھناك إفصاحات إضافیة مطلوبة. تنفیذ معیار عقد التأمین الجدید من الربح أو الخسارة. خالل الفترة  

  ٤) تمت مقارنة القیمة الدفتریة لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۱: (۲۰۱۹أجرت الشركة تقییماً مفصالً في  
) تمت مقارنة مجموع القیمة  ۲ین) بمجموع القیمة الدفتریة لجمیع مطلوباتھا؛ و((بما في ذلك مكونات اإلیداع أو المشتقات المتضمنة غیر الممولة من عقود التأم

ا مؤھلة لإلعفاء المؤقت حیث  الدفتریة لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمین مع مجموع القیمة الدفتریة لجمیع مطلوباتھا. بناًء على ھذه التقییمات، قررت الشركة أنھ
حتى تاریخ سریان    ۹٪ من مجموع المطلوبات. وبالتالي، قررت الشركة تأجیل تنفیذ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۹۰تجاوز  أن مطلوبات التأمین الخاصة بھا ت
 . ویتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالیة المطلوبة خالل فترة التأجیل في القوائم المالیة للشركة. ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 تقییم األثر 

ملیون لایر   ٥۷۲:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۷۸۳، لدى الشركة مجموع موجودات مالیة وموجودات متعلقة بالتأمین بمبلغ  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  
موجودات المالیة المحتفظ بھا بالتكلفة  ملیون لایر سعودي) على التوالي. في الوقت الحالي، تتكون ال  ٥۲٤:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٦۲٥سعودي) و

بالصافي،    -بالصافي، ومطلوب من معیدي التأمین    -المطفأة من نقد وما یماثلھ، وودائع، واستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق، وأقساط تأمین مدینة  
ودي). بلغت االستثمارات المدرجة حالیًا بالقیمة العادلة من خالل قائمة  ملیون لایر سع  ٥۷۲:  ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي (  ۷٤٦وبعض الذمم المدینة األخرى بمبلغ  

التعرض لمخاطر االئتمان وتركیز مخاطر االئتمان   ۷و  ٦ملیون لایر سعودي). ویُبین اإلیضاحان    ۱٦٦:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (   ۲۰۳الدخل  
 یزال یتعین على الشركة إجراء تقییم مفصل لتحدید ما إذا كانت سندات الدین تفي باختبار مدفوعات وجودة االئتمان لمحفظة الذمم المدینة للشركة. ومع ذلك، ال 

یونیو   ۳۰. كما تُعد الموجودات المالیة للشركة ذات مخاطر ائتمان منخفضة كما في  ۹أصل الدین والفائدة فقط وفقًا لما یتطلبھ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
. ویستند ھذا التقییم األولي إلى المعلومات المتاحة  ۹. ویستند ما سبق إلى تقییم عالي المستوى ألثر المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ۲۰۲۱بر دیسم  ۳۱و  ۲۰۲۲

ا للشركة في المستقبل. بشكل عام، حالیًا وقد یخضع للتغییرات الناشئة عن التحلیالت التفصیلیة اإلضافیة والمعلومات اإلضافیة المعقولة والداعمة التي یمكن إتاحتھ
. ومع ذلك، ال یتوقع أن یكون أثر ذلك  ۹تتوقع الشركة بعض التأثیر جراء تطبیق متطلبات االنخفاض في القیمة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

، وبالتالي في  ۲۰۲۱على القوائم المالیة لسنة    ۹ار الدولي للتقریر المالي رقم  جوھریًا. وفقًا لما تتطلبھ ساما، فإن الشركة بصدد إجراء مراجعة تفصیلیة ألثر المعی
 الوقت الحالي، ال یمكن تقدیم تقدیر معقول آلثار تطبیق ھذا المعیار الجدید كما في تاریخ ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. 

 
 

  



 

۱٤ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ۳
 

 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد (تتمة)
 

 "عقود التأمین"  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
  
 نظرة عامة 
، وھو یحدد مبادئ اإلثبات والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمین ویحل محل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ۲۰۱۷مایو    ۱۸تم نشر ھذا المعیار في   

إعادة التأمین وعقود االستثمار مع میزات تشاركیة تقدیریة بشرط أن  عقود التأمین. ینطبق المعیار الجدید على عقود التأمین الصادرة، وعلى جمیع عقود    -  ٤
 تصدر الجھة أیًضا عقود التأمین. یتطلب فصل المكونات التالیة عن عقود التأمین:

 
 المشتقات المتضمنة، إذا كانت تلبي بعض المعاییر المحددة.  .۱
 المكونات االستثماریة الممیزة.  .۲
 ر تأمینیة ممیزة.أي تعھد بتحویل بضائع أو خدمات غی .۳

 
  ).۱٥والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۹یجب احتساب ھذه المكونات بشكل منفصل وفقًا للمعاییر ذات الصلة (المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 
 القیاس 

م السیاسات المحاسبیة ألغراض القیاس الموجودة قبل ، والذي سمح لشركات التأمین بمواصلة استخدا٤على عكس متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
 نماذج القیاس المختلفة التالیة:  ۱۷، یوفر المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ۲۰۱٥ینایر 

 
 یعتمد نموذج القیاس العام على "الركائز األساسیة" التالیة:  )۱

 
 التدفقات النقدیة المستوفاة، والتي تشمل:  )أ

 
 محتملة خاصة بالتدفقات النقدیة المستقبلیة. تقدیرات مرجحة   •
 تعدیل یعكس القیمة الزمنیة للنقود (أي الخصم) والمخاطر المالیة المرتبطة بھذه التدفقات النقدیة المستقبلیة. •
 تعدیل للمخاطر المتعلقة بالمخاطر غیر المالیة. •

 
تسب لمجموعة عقود التأمین وسیتم إثباتھ كمنشأة تقدم الخدمات في المستقبل. ال یمكن  ھامش الخدمة التعاقدیة. یمثل ھامش الخدمة التعاقدیة الربح غیر المك ) ب

ح أو الخسارة على  أن یكون ھامش الخدمة التعاقدیة سلبي عند بدایتھ. وسیتم تسجیل صافي أي مبلغ سلبي من التدفقات النقدیة المستوفاة في البدایة في الرب
 الفور. 

 
 ة، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمجموعة عقود التأمین على أنھا إجمالي ما یلي: في نھایة كل فترة تقریر الحق

 
 ي ذلك التاریخ. التزام التغطیة المتبقیة، والذي یشمل التدفقات النقدیة المستوفاة المتعلقة بالخدمات المستقبلیة وھامش الخدمة التعاقدیة للمجموعة ف •
 س على أنھ التدفقات النقدیة المستوفاة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك التاریخ.التزام المطالبات المتكبدة، والذي یقا •

 
خدمة التعاقدیة سلبیًا، لذلك یتم یتم تعدیل ھامش الخدمة التعاقدیة الحقًا للتغیرات في التدفقات النقدیة المتعلقة بالخدمات المستقبلیة ولكن ال یمكن أن یكون ھامش ال 

ة الفائدة على ھامش الخدمة التعاقدیة إثبات التغیرات في التدفقات النقدیة المستقبلیة التي تزید عن ھامش الخدمة التعاقدیة المتبقیة في الربح أو الخسارة. یتم أیًضا زیاد
لقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المقدرة). عالوة على ذلك، سیتم  بأسعار مقیدة عند اإلثبات المبدئي للعقد (على سبیل المثال معدل الخصم المستخدم في البدایة لتحدید ا

 عة للعقود المتبقیة في المجموعة. إطالق ھامش الخدمة التعاقدیة في الربح أو الخسارة استناًدا إلى وحدات التغطیة، مما یعكس كمیة المنافع المقدمة ومدة التغطیة المتوق
 

  



 

۱٥ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 مساھمة سعودیة) (شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ۳
 

 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد (تتمة)
 

 "عقود التأمین" (تتمة) - ۱۷للتقریر المالي رقم المعیار الدولي            
 

 نھج الرسوم المتغیرة: )۲

اشرة"). یتم إجراء ھذا التقییم حول یعد نھج الرسوم المتغیرة نموذًجا إلزامیًا لقیاس العقود بمیزات التشاركیة المباشرة (یشار إلیھا أیًضا باسم "العقود التشاركیة المب
دیل عاییر عند بدء العقد ولم یتم إعادة تقییمھ الحقًا. بالنسبة لھذه العقود، یتم تعدیل ھامش الخدمة التعاقدیة أیًضا باإلضافة إلى التعما إذا كان العقد یفي بھذه الم

 بموجب النموذج العام. 

 التغییرات في حصة المنشأة من القیمة العادلة للبنود األساسیة. .۱
 والمخاطر المالیة التي ال تتعلق بالبنود األساسیة.التغییرات في تأثیر القیمة الزمنیة للنقود  .۲

عن النموذج العام أو إذا كانت فترة  یُسمح باستخدام نھج توزیع أقساط التأمین المبسط لقیاس التزام التغطیة المتبقیة إذا كان ذلك یوفر قیاًسا ال یمثل اختالفًا جوھریًا 
ع نھج توزیع أقساط التأمین، فإن التزام التغطیة المتبقیة یتوافق مع أقساط التأمین المستلمة عند اإلثبات التغطیة لكل عقد ضمن المجموعة سنة واحدة أو أقل. م

فقات  ال یُطلب من المنشأة تعدیل التد  المبدئي، ناقًصا التدفقات النقدیة القتناء التأمین. ویظل النموذج العام قابالً للتطبیق لقیاس التزام المطالبات المتكبدة. ومع ذلك،
 حدة أو أقل من تاریخ تكبد المطالبات. النقدیة المستقبلیة للقیمة الزمنیة للنقود وتأثیر المخاطر المالیة إذا كان من المتوقع دفع/ استالم ھذه التدفقات النقدیة في سنة وا

 تاریخ السریان
. یُسمح بالتطبیق المبكر للمنشآت التي تطبق المعیار  ۲۰۲۳ینایر    ۱بدأ في أو بعد  لفترات التقریر السنویة التي ت  ۱۷یتم تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

. تحدد متطلبات التحول تاریخ التطبیق المبدئي باعتباره بدایة  ۱۷في أو قبل تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۹الدولي للتقریر المالي رقم 
محل المعیار الدولي للتقریر    ۱۷. یحل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۱۷تطبق فیھا المنشأة أوالً المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  فترة التقریر السنوي التي  

ؤقت من المعیار الدولي ، والذي یشمل: اإلعفاء الم۲۰۱٦الذي تم تقدیمھ في سنة    ٤، بما في ذلك التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ٤المالي رقم  
، لم تعد ھذه المناھج متاحة ویتم تطبیق المعیار الدولي ۱۷ومنھج اإلحالل. من تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ۹للتقریر المالي رقم  
(مع   ۱۷قبل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۹دولي للتقریر المالي رقم ، دون تأخیر أو تعدیل. إذا كانت المنشأة قد طبقت بالفعل المعیار ال ۹للتقریر المالي رقم 

 یوفر متطلبات وخیارات إعادة التعیین. ۱۷أو بدون منھج اإلحالل)، فإن المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 التحول
لمجموعة عقود التأمین غیر عملي، عندئذ یكون على المنشأة أن تختار إما نھج یجب أن یكون التطبیق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبیق الكامل بأثر رجعي 

 بأثر رجعي معدل أو نھج القیمة العادلة. 

 العرض واإلفصاحات 
  تتوقع الشركة أن ینتج عن ھذا المعیار الجدید تغیر في السیاسات المحاسبیة لعقود التأمین، مع تعدیالت على العرض واإلفصاحات. 

 تقییم األثر 
   أجرت الشركة تحلیل الفجوات والفجوات الرئیسیة ھي كما یلي:

 



 

۱٦ 
 

 
  الشركة الوطنیة للتأمین

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
  الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)    ۳

 
 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد (تتمة)

 
 "عقود التأمین" (تتمة) - ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم            

 

 ملخص األثر   مجال األثر 
   

. لم یكن األثر المالي لتطبیق متطلبات المعیار الدولي  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تجربة على القوائم المالیة كما في  تم إجراء    األثر المالي
المالي رقم   المالي رقم    ۱۷للتقریر  للتقریر  التأمین   ٤مقارنة بالمعیار الدولي  التأمین وإعادة  جوھریًا ألن معظم عقود 

أقل. وفقًا ل أو  القوائم الخاصة بالشركة مدتھا سنة واحدة  الشركة بصدد إعداد  المركزي السعودي، فإن  البنك  متطلبات 
 .۱۷وفقًا لمتطلبات المعاییر الدولیة للتقریر المالي رقم  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰المالیة بتاریخ 

   
الشركة مؤھلة للقیاس  تعتقد الشركة أنھ من غیر المحتمل أن یكون أثر البیانات جوھریًا حیث أن نسبة كبیرة من أعمال    أثر البیانات

 بموجب نھج توزیع أقساط التأمین.
   

تم إنھاء االتفاقیة نظًرا لوجود مشاكل في أداة محلل أوراكل المالي. قامت الشركة بشراء برنامج أداكتیك الجدید. وسیعمل    أنظمة تكنولوجیا المعلومات 
 على تنفیذ ذلك الخبیر االكتواري المعیّن من قبل الشركة. 

   
یخضع أثر العملیة للتقییم، ولكن ال یُتوقع حدوث تغییرات جوھریة في العملیة. ومع ذلك، إذا غیرت الشركة تركیزھا إلى    أثر العملیة 

 األعمال طویلة األجل، فإن أثر العملیة سیكون جوھریًا.
   

األثر على ترتیبات إعادة 
 التأمین

. ویتلخص االستنتاج  ۱۷بالشركة وفقًا لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  تم تقییم ترتیبات إعادة التأمین الخاصة   
للفحص  المبدئي  االستنتاج  یخضع  التأمین.  أقساط  تخصیص  نھج  لتقییم  مؤھلة  التأمین  إعادة  ترتیبات  أن  في  المبدئي 

  المستمر. 
   
األثر على السیاسات وأطر  

 الرقابة 
 السیاسات واإلجراءات المحاسبیة والمالیة لتغطیة المتطلبات الجدیدة واإلضافیة:إن الشركة بصدد تحدیث  

 • التفكیك 
 • مستوى التجمیع 

 • نماذج القیاس 
 • منھجیات تعدیل المخاطر 

 • متطلبات العرض واإلفصاح الجدیدة
 

في    ۱۷المعیار الدولیة للتقریر المالي رقم  سیلتحق الدلیل المعدل بالقسم المالي للتأكد من أن القوائم المالیة متوافقة مع  
 تاریخ السریان.

   
قامت الشركة بتوظیف عدًدا من الموظفین الرئیسیین، بما في ذلك المدیر التقني اللذین سیؤدیان دوًرا رئیسیًا في تنفیذ      الموارد البشریة

 جلسات تدریبیة: ۳تدریب وتم االنتھاء بالفعل من . كما وضعت خطة ۱۷متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

 نظرة عامة على جمیع أصحاب المصلحة - ۱۷المعیار الدولیة للتقریر المالي رقم  -۱
 نموذج قیاس نھج تخصیص أقساط التأمین -۲
 ) ۲۰۲۲نموذج قیاس نموذج القیاس العام (من المقرر االنتھاء من الدورات المتبقیة في  -۳

 
 أكملت الشركة عملیة التنفیذ وشكلت فریقًا مناسبًا، تشرف علیھ لجنة توجیھیة. 

 
 
 
 
 

  



 

۱۷ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 نقد وما یماثلھ ٤
 

 ۲۰۲۲ یونیو ۳۰  
 (غیر مراجعة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة) 

 ۲۰ ۲۰  نقد في الصندوق
 ۳٤٬۱۱۰ ٤۹٬٥۲۹  أرصدة بنكیة 

 ۸٬۰۰۰ ۱۰۰٬۰۰۰  ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة أقل من ثالثة أشھر 
  ۱٤۹٬٥٤۹ ٤۲٬۱۳۰ 

 
مسجلة في المملكة العربیة السعودیة وھي مقومة باللایر السعودي والدوالر األمریكي. ولدى الودائع فترات استحقاق  تم إدراج األرصدة البنكیة والودائع لدى بنوك 

 سنویاً).  ٪۰٫۷: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱سنویاً ( ٪۲٫۷٥إلى  ٪۲٫۷أصلیة أقل من ثالثة أشھر وتحقق إیرادات بمعدالت تتراوح بین 
 

 ودائع قصیرة األجل  ٥
 

أشھر لدى بنوك تجاریة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة وتحقق إیرادات بمعدالت    ۳الودائع قصیرة األجل ذات فترات استحقاق أصلیة لمدة تتجاوز  یتم إیداع  
 سنویاً).  ٪۰٫۹٦إلى  ٪۰٫۷٥: ۲۰۲۱سنویاً (  ٪۳٫۲إلى  ٪۱٫۰تتراوح بین  

 
 بالصافي -أقساط تأمین مدینة  ٦
           

 
 

 ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
 (غیر مراجعة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة) 

 ۲۸٤٬٦۸۹ ۲۹۰٬۱۷۱  ذمم مدینة من حاملي الوثائق
 ) ۳٥٬۱٦۳( )۳٦٬۲۹۸(  مخصص االنخفاض في قیمة ذمم مدینة من أقساط تأمین مشكوك في تحصیلھا 

 ۲٤۹٬٥۲٦ ۲٥۳٬۸۷۳  بالصافي –أقساط تأمین مستحقة القبض 
 

 مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة ألقساط تأمین مشكوك في تحصیلھا خالل الفترة/ السنة: فیما یلي الحركة في  
 

 
 

 ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
 (غیر مراجعة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة) 

 ٤۰٬۷۷٥ ۳٥٬۱٦۳   االفتتاحي
 ۳٬۹٥۹ ۱٬۱۳٥  مخصص للفترة / السنة

 ) ۹٬٥۷۱( -  مشطوبات 
 ۳٥٬۱٦۳ ۳٦٬۲۹۸    الختامي

 
  



 

۱۸ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 بالصافي –مطلوب من معیدي التأمین  ۷
 

  
 ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

 (غیر مراجعة) 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة) 

 ٤۰٬۲۹۱ ٤۲٬۹۷۰    ذمم مدینة من معیدي التأمین
 ) ۱٬۱۳٦( )۱٬۱۳٦(    مخصص االنخفاض في قیمة ذمم مدینة من معیدي تأمین مشكوك في تحصیلھا

 ۳۹٬۱٥٥ ٤۱٬۸۳٤  بالصافي –مطلوب من معیدي التأمین 
 
 

 تأمین مشكوك في تحصیلھا خالل الفترة/ السنة: فیما یلي الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة لمعیدي 
 

  
 ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

 (غیر مراجعة) 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة) 

 ۱٬۰۰۰ ۱٬۱۳٦   االفتتاحي
 ۱٬۰۳۷ -  مخصص للفترة / السنة

 ) ۹۰۱( -  مشطوبات 
 ۱٬۱۳٦ ۱٬۱۳٦  الرصید الختامي

 

 
 احتیاطیات فنیة  ۸

 

  واالحتیاطیاتالمطالبات القائمة  ۸-۱
 

 تشتمل الحركة في المطالبات القائمة واالحتیاطیات على ما یلي: 
 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة) 

 
 اإلجمالي 

حصة معیدي  
 إجمالي  بالصافي  التأمین

حصة معیدي 
 بالصافي  التأمین

       

 ۱۳۰٬۷۳۹ ) ٦۱۲٬۷۰۰( ۷٤۳٬٤۳۹ ۱۳۸٬۱۸۳ ) ۳۱۱٬٥٦۱( ٤٤۹٬۷٤٤ االفتتاحي
 ) ۳۷۸٬٦۱٦( ٤۰٦٬۲۱٥ ) ۷۸٤٬۸۳۱( ) ۱۸۹٬۰۲٤( ۳۲٬۰۳۳ ) ۲۲۱٬۰٥۷( المطالبات المدفوعة
 ۳۸٦٬۰٦۰ ) ۱۰٥٬۰۷٦( ٤۹۱٬۱۳٦ ۱۹۸٬۷۱۰ ) ۱۰۲٬۸۲٥( ۳۰۱٬٥۳٥ المطالبات المتكبدة

 ۱۳۸٬۱۸۳ ) ۳۱۱٬٥٦۱( ٤٤۹٬۷٤٤ ۱٤۷٬۸٦۹ ) ۳۸۲٬۳٥۳( ٥۳۰٬۲۲۲ الختامي
       
       

 ۹۲٬۷۷٤ ) ۲۸۰٬۹۲٤( ۳۷۳٬٦۹۸ ۱۰۷٬٦۰۷ ) ۳٥۳٬۲٥۸( ٤٦۰٬۸٦٥ مطالبات قائمة
 ٤٥٬٤۰۹ ) ۳۰٬٦۳۷( ۷٦٬۰٤٦ ٤۰٬۲٦۲ )۲۹٬۰۹٥( ٦۹٬۳٥۷ مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا

 ٥۳۰٬۲۲۲ )۳۸۲٬۳٥۳ ( ۱٤۷٬۸٦۹ ٤٤۹٬۷٤٤ )۳۱۱٬٥٦۱ ( ۱۳۸٬۱۸۳ 
 ۱۰٬٦۹٦ - ۱۰٬٦۹٦ ۸٬٤۱۷ - ۸٬٤۱۷ احتیاطي عجز أقساط التأمین
احتیاطي مخاطر غیر منتھیة 

 ۱٬٦۲۱ - ۱٬٦۲۱ ۱٬۹۸۷ - ۱٬۹۸۷ إضافیة 
مصاریف تعدیل الخسارة غیر  

 ٤٬۸٦۳ - ٤٬۸٦۳ ٥٬۳۰٤ - ٥٬۳۰٤ موزعة
 ٥٤٥٬۹۳۰ )۳۸۲٬۳٥۳ ( ۱٦۳٬٥۷۷ ٤٦٦٬۹۲٤ )۳۱۱٬٥٦۱ ( ۱٥٥٬۳٦۳ 



 

۱۹ 
  

  للتأمینالشركة الوطنیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 احتیاطیات فنیة (تتمة)  ۸
 

 الحركة في أقساط تأمین غیر مكتسبة  ۸-۲

 ما یلي: تشتمل الحركة في أقساط غیر مكتسبة على 
 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (غیر مراجعة) 

 الصافي  إعادة التأمین اإلجمالي  
 ۲۱۹٬٤۸۳ ) ۱۷۳٬۱۹۷( ۳۹۲٬٦۸۰ الرصید في بدایة الفترة

 ۲۷٥٬۰۸٥ ) ۱۸٦٬۹۲٦( ٤٦۲٬۰۱۱ أقساط تأمین مكتتبة خالل الفترة
 ) ۲٤۹٬۷٤٦( ۱٦۳٬۲۰٦ ) ٤۱۲٬۹٥۲( أقساط تأمین مكتسبة خالل الفترة

 ۲٤٤٬۸۲۲ ) ۱۹٦٬۹۱۷( ٤٤۱٬۷۳۹ الرصید في نھایة الفترة
  
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في  

 (مراجعة) 
 الصافي إعادة التأمین اإلجمالي  

 ۲۰۰٬۲٦۱ ) ۱۲۹٬۳۷۱( ۳۲۹٬٦۳۲ الرصید في بدایة السنة
 ٥۲۲٬۷۷۰ ) ۳۷۹٬۳۳۰( ۹۰۲٬۱۰۰ أقساط تأمین مكتتبة خالل السنة

 ) ٥۰۳٬٥٤۸( ۳۳٥٬٥۰٤ ) ۸۳۹٬۰٥۲( أقساط تأمین مكتسبة خالل السنة
 ۲۱۹٬٤۸۳ ) ۱۷۳٬۱۹۷( ۳۹۲٬٦۸۰ الرصید في نھایة السنة

 
   استثمارات ۹

  
 

 إیضاحات

 ۲۰۲۲ یونیو ۳۰
 (غیر مراجعة) 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 (مراجعة) 

    
 ۱٦٥٬۹٥۹ ۲۰۲٬۷۲٥ ۱-۹ استثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 ۱۲٬۰۰۰ ۱۲٬۰۰۰ ۲-۹ استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
 ۱٬۹۲۳ ۱٬۹۲۳ ۳-۹ استثمار متاح للبیع

  ۲۱٦٬٦٤۸ ۱۷۹٬۸۸۲ 
 

 استثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل استثمارات قائمة الدخل ۹-۱
 

 استثمارات قائمة الدخل: فیما یلي الحركة في القیمة العادلة من خالل 
فترة الستة أشھر   

 ة في المنتھی
 ۲۰۲۲و یونی ۳۰

 (غیر مراجعة) 

 ۳۱السنة المنتھیة في 
 ۲۰۲۱دیسمبر 

 (مراجعة) 
    

 ۱٦۲٬۰۲۹ ۱٦٥٬۹٥۹  االفتتاحي
 - )٦۲٬۰۰۰(  السحب خالل الفترة/ السنة 

 - ۱۰۰٬۰۰۰    إضافات خالل الفترة/ السنة
 ۳٬۹۳۰ )۱٬۲۳٤(  القیمة العادلة لالستثمارات خالل الفترة / السنةالتغیرات في  

 ۱٦٥٬۹٥۹ ۲۰۲٬۷۲٥  الختامي 
 

ستثمارات حیث یتم تشتمل القیمة العادلة من خالل استثمارات قائمة الدخل على استثمارات یتم إدارتھا بواسطة ثالث مدراء صندوق بموجب محافظ اختیاریة لال 
ادیق االستثمارات بالقیمة العادلة وفقًا لمدراء الصندوق. یحتفظ مدراء الصندوق بھذه االستثمارات في أوراق مالیة مختلفة ذات دخل ثابت وصنإدراج جمیع ھذه  

 استثماریة مشتركة واستثمارات حقوق الملكیة وصكوك وإیداعات المرابحة. 
 
 



 

۲۰ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

  استثمارات (تتمة) ۹
  

 استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق ۹-۲ 
 

 

 إیضاح

الستة أشھر فترة 
   في المنتھیة

 ۲۰۲۲و یونی ۳۰
 (غیر مراجعة) 

 السنة المنتھیة في 
 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 (مراجعة) 
    

 ۳٬۰۰۰ ۳٬۰۰۰ أ صكوك البنك السعودي الفرنسي 
 ۹٬۰۰۰ ۹٬۰۰۰ ب صكوك الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري 

  ۱۲٬۰۰۰ ۱۲٬۰۰۰ 
 
ملیون لایر   ۱صكوك بقیمة اسمیة    ۳الشركة في صكوك البنك السعودي الفرنسي من الشریحة األولى. تمثل ھذه الصكوك  یمثل ھذا االستثمار استثمار   )أ

  ۰٫۰۹. حققت الشركة إیرادات عموالت بمبلغ  ۲۰۲۰نوفمبر    ۳سنوات تبدأ من    ٥٪ سنویاً ومدة استحقاق قدرھا  ٤٫٥۰سعودي لكل صك بمعدل قسیمة  
 ملیون لایر سعودي). ۰٫۰۷: ۲۰۲۱یونیو   ۳۰رة (ملیون لایر سعودي خالل الفت

 
ملیون لایر سعودي لكل   ۱صكوك بقیمة اسمیة   ٤٪ سنویًا و۲٫۱۱ملیون لایر سعودي لكل صك بمعدل قسیمة  ۱صكوك بقیمة اسمیة  ٥تمثل ھذه الصكوك  ) ب

ملیون   ۰٫۱٤الي. حققت الشركة إیرادات عموالت بمبلغ  سنوات على التو  ۱۰سنوات و  ۷٪ سنویًا. تبلغ مدة استحقاق ھذه الصكوك  ۳٫۰٤صك بمعدل قسیمة  
 : ال شيء). ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لایر سعودي خالل الفترة (

 
 استثمار متاح للبیع  ۹-۳

 
األسھم غیر  ٪) في شركة نجم لخدمات التأمین، شركة مساھمة سعودیة مقفلة. ھذه  ۳٫۸٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱٪ (۳٫۸٥یمثل ھذا االستثمار ملكیة الشركة بنسبة  

 مدرجة وتظھر بالتكلفة. وفي حالة عدم وجود معلومات مالیة موثوقة، ترى اإلدارة أنھ ال یمكن التحقق من القیم العادلة بشكل موثوق. 
 

 تنتمي جمیع االستثمارات إلى عملیات المساھمین وھي داخل المملكة العربیة السعودیة. ٤-۹
 

 األخرى  المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات ۱۰
 

ملیون    ۰٫۲٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تم إدراج المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى بصافي مخصص انخفاض القیمة للخردة والحلول بمبلغ ال شيء (     
 لایر سعودي). 

 
 ودائع نظامیة  ۱۱

 
  ۳۰ملیون لایر سعودي كما في    ٤۰٪ من رأس مالھا البالغ  ۱۰الشركة بإیداع  ) من الالئحة التنفیذیة الصادرة عن البنك المركزي السعودي تقوم  ٥۸طبقاً للمادة (

ملیون لایر سعودي) في بنك یتم اختیاره من قبل البنك المركزي السعودي. نتیجة للزیادة في رأس مال الشركة بسبب    ۲۰:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(   ۲۰۲۲یونیو  
(انظر   ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ملیون لایر سعودي خالل الفترة المنتھیة في    ۲۰الشركة مبلغًا إضافیًا قدره  ، أودعت  ۲۰۲۲إصدار أسھم حقوق األولویة الذي اكتمل خالل  

 عودي. ). وال یمكن للشركة سحب ھذه الودیعة دون موافقة البنك المركزي السعودي. تسدد العمولة المستحقة لھذه الودیعة الى البنك المركزي الس۱٤أیًضا إیضاح 
 

، فإن الشركة أفصحت عن عمولة مستحقة على ودیعة نظامیة كأصل والتزام في ھذه ۲۰۱٦مارس    ۱ردة من ساما طبقا للتعمیم الصادر في  وفقا للتعلیمات الوا 
 القوائم المالیة األولیة الموجزة. 

 
 مطلوب إلى معیدي التأمین والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف خارجیة  ۱۲

 
 ۲۰۲۲و یونی ۳۰  

 (غیر مراجعة) 
 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 (مراجعة) 
    

 ۱۱۰٬۷۸۷ ۱٥۱٬٥٥٥  مطلوب إلى معیدي التأمین
 ۲۸٬۱۱٤ ۳۲٬۰۰۳  مطلوب إلى وكالء ووسطاء

 ۷٥۳ ٥۹۳  مستحق إلى مدیر طرف خارجي 
  ۱۸٤٬۱٥۱ ۱۳۹٬٦٥٤ 

 
  



 

۲۱ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 الموجزة (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 الزكاة وضریبة الدخل ۱۳
 

 مكونات الوعاء الزكوي ۱۳-۱
 

وضریبة الدخل ھي حقوق المساھمین في المكونات الھامة للوعاء الزكوي للشركة العائدة إلى المساھمین السعودیین والتي تخضع إلى تعدیل بموجب نظام الزكاة  
ي المملكة العربیة السعودیة. بدایة الفترة وصافي الدخل المعدل وبعض البنود األخرى. تم حساب الوعاء الزكوي استناداً إلى فھم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بھا ف

الربوط التي یتم إصدارھا من قبل الھیئة العامة للزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") تخضع أنظمة الزكاة في المملكة العربیة السعودیة إلى تفسیرات مختلفة وأن  
  قد تختلف عن اإلقرارات المقدمة من الشركة.

 
 مخصص الزكاة وضریبة الدخل ۱۳-۲

 
 المجموع ضریبة الدخل  الزكاة 

 ۳٬۸۷۳ - ۳٬۸۷۳ ۲۰۲۲ینایر  ۱
 ۱٬٥۷۸ - ۱٬٥۷۸ مخصص الفترة الحالیة
 )۳٬٦٤۷( - )۳٬٦٤۷( مدفوعات خالل الفترة 

 ۱٬۸۰٤ - ۱٬۸۰٤ ۲۰۲۲یونیو   ۳۰
 
 

 المجموع ضریبة الدخل  الزكاة 
 ٦٬٦۰٤ ۱٬٤۹۱ ٥٬۱۱۳ ۲۰۲۱ینایر  ۱

 ۳٬۸۷۳ - ۳٬۸۷۳ مخصص للسنة الحالیة 
 ۱۲۹ ۱٦ ۱۱۳ تعدیالت أخرى 

 ) ٦٬۰۷۰( ) ۱٬۰٥٤( ) ٥٬۰۱٦( مدفوعات خالل السنة 
 ) ٦٦۳( ) ٤٥۳( ) ۲۱۰( السابقة مدفوعات للسنوات  

 ۳٬۸۷۳ - ۳٬۸۷۳ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 

٪ من صـافي الدخل المعدل للفترة / للسـنة العائدة ۲٫٥من الوعاء الزكوي التقریبي (باسـتثناء صـافي الدخل المعدل للفترة) وبنسـبة   ٪۲٫٥۷۸تسـتحق الزكاة بواقع 
 إلى المساھمین السعودیین.

 
ا مخصـصـات ح۲۰یتم احتسـاب ضـریبة الدخل بنسـبة   صـة المسـاھمین األجانب في ٪ من صـافي الدخل المعدَّل العائد إلى المسـاھمین األجانب في الشـركة، ناقصـً

لم یتم تحمیل أي مخـصص لـضریبة الدخل في ھذه القوائم   الخـسائر المرحلة من العام الـسابق المحـسوبة وفقًا لإلرـشادات المنـصوص علیھا في لوائح ـضریبة الدخل.
 : ال شيء).۲۰۲۱یونیو  ۳۰( ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في  المالیة األولیة الموجزة حیث تكبدت الشركة خسارة خاضعة للضریبة خالل فترة الستة أشھر المنتھیة

 

 
 فیما یلي نسبة المساھمة الخاضعة للزكاة وضریبة الدخل:

 

  
 ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

  (غیر مراجعة) 
 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

  (مراجعة) 
  ٪ ٪ 

 ۷٦٫۲٤ ۸۷٫٤۳   حصة الزكاة في رأس المال والربح
 ۲۳٫۷٦ ۱۲٫٥۷  حصة ضریبة الدخل في رأس المال والربح

 

 ٪ ۱۷٫٥٦٪ وحصة ضریبة الدخل في رأس المال واألرباح ۸۲٫٤٤، بلغت حصة الزكاة في رأس المال واألرباح ۲۰۲۲مایو   ۳۱حتى 
 

  



 

۲۲ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف 
 

 الزكاة وضریبة الدخل (تتمة)  ۱۳
 

 وضع الربوط ۱۳-۳
 

 ۲۰۱۲و ۲۰۱۱دیسمبر  ۳۱السنتان المنتھیتان في 
 

 تم االنتھاء من وضع الضریبة والزكاة حیث حكمت لجنة االعتراض العلیا لصالح الشركة.
 

 ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في 
 

 یُعتبر وضع الضریبة والزكاة نھائیًا بموجب قانون التقادم.قد 
 

 ۲۰۱٤إلى   ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱السنوات المنتھیة في 
 

ملیون لایر سعودي على    ۰٫۲۹ملیون لایر سعودي و  ۰٫۸۲أصدرت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") ربوًطا تطالب بضرائب إضافیة وزكاة بمبلغ  
التي فرضت بموجبھ الھیئة ضرائب    ۲۰۱۸، تلقت الشركة ربًطا اللتزام ضریبة االستقطاع لسنة  ۲۰۱۹بولھا وتسویتھا من قبل الشركة. خالل  التوالي، والتي تم ق

تراض  ملیون لایر سعودي. تعتقد اإلدارة أن الربط المقدم ال أساس لھ وتم االعتراض علیھ. تم رفض االع  ۱۱٬۳۷إضافیة، بما في ذلك غرامات بلغ مجموعھا  
ن قبل لجنة الفصل في المخالفات  األولي للشركة من قبل الھیئة وتم تصعیده إلى البوابة االلكترونیة لألمانة العامة للجان الضریبیة (األمانة) لتحدید جلسة االستماع م

سبتمبر    ۲۱نة على ربوط الھیئة المعّدلة. في  ، أصدرت اللجنة قرارھا الموجز الذي وافقت فیھ اللج۲۰۲۱أغسطس    ۰٥والمنازعات الضریبیة ("اللجنة"). في  
ملیون لایر سعودي باإلضافة إلى غراماتھا. اعترضت الشركة    ۹٬۷٥، تلقت الشركة قراًرا من اللجنة حیث تم تقییم التزام ضریبة االستقطاع المعدل بمبلغ  ۲۰۲۱

والمنازعات الضریبیة ("اللجنة") والشركة تنتظر قرار اللجنة. تعتقد اإلدارة أن على قرار اللجنة وصعدت اعتراضھا أمام اللجنة المتقدمة للفصل في المخالفات  
 الشركة موقفھا قوي ووجھة نظرھا ستتحقق.

 
 ۲۰۲۰و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱السنتان المنتھیتان في 

 
ملیون   ۰٫۲۱ملیون لایر سعودي وزكاة إضافیة بمبلغ    ۰٫٤٥للمطالبة بضریبة إضافیة بمبلغ    ۲۰۲۰و   ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱أصدرت الھیئة ربًطا للسنة المنتھیة في  

 . ۲۰۲۰و ۲۰۱۹لایر سعودي، والتي تم قبولھا وتسویتھا من قبل الشركة. وعلیھ، تم إنھاء ربوط الضریبة والزكاة للسنتین 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في 
 

 . ۲۰۲۳أبریل  ۳۰ولدیھا شھادة صالحة حتى مع الھیئة  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱قدمت الشركة إقراراتھا الضریبیة حتى      
 

 رأس المال وخسارة السھم األساسیة والمخفضة ۱٤
 

 ۱۰ملیون سھم جدید بقیمة    ۲۰ملیون لایر سعودي یتكون من    ۲۰۰، أكملت الشركة طرح أسھم حقوق األولویة بمبلغ  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  
ملیون سھم    ٤۰ملیون لایر سعودي مقسم إلى    ٤۰۰ھو    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰رأس مال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع في  لایر سعودي للسھم. وعلیھ، فإن  

   لایر سعودي للسھم الواحد). ۱۰ملیون سھم بقیمة  ۲۰ملیون لایر سعودي مقسمة إلى  ۲۰۰: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لایر سعودي للسھم الواحد ( ۱۰بقیمة 
 

ــركة تكالیف  ــم من حقوق الملكیة وفقًا   ۱۱٫٥۹معامالت بمبلغ  تكبدت الشـ ــبة عنھا كخصـ ــھم حقوق األولویة التي تتم المحاسـ ــعودي على طرح أسـ ملیون لایر سـ
 لمتطلبات المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمد من قبل الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.

 
 خسارة السھم:

بقسمة الخسارة للفترة ذات الصلة العائدة إلى المساھمین على   ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲یونیو   ۳۰ثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في تم احتساب خسارة السھم لفترتي الثال
 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة في تاریخ التقریر. ال تنطبق خسارة السھم المخفضة على الشركة. 

 
للفترة السابقة لیعكس عنصر طرح أسھم حقوق األولویة كما ھو مطلوب بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم تم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي  

 ، "ربحیة السھم" على النحو التالي: ۳۳
  



 

۲۳ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 األولیة الموجزة (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 رأس المال وخسارة السھم األساسیة والمخفضة (تتمة)  ۱٤
 
  

فترة الثالثة أشھر 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو 

فترة الثالثة 
أشھر المنتھیة  

یونیو   ۳۰في 
۲۰۲۱ 

فترة الستة 
أشھر المنتھیة  

یونیو   ۳۰في 
۲۰۲۲ 

فترة الستة أشھر 
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱یونیو 
 ۲۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ینایر ۱إصدار أسھم عادیة كما في 

 - ۱٤٬٤۲۳ - ۱۸٬٦۰۰  (طرح أسھم حقوق األولویة) إصدار أسھم جدیدة خالل الفترة
 ۱۰٬۲۳۲ - ۱۰٬۲۳۲ - تأثیر التعدیل على طرح أسھم حقوق األولویة 

     
 ۳۰٬۲۳۲ ۳٤٬٤۲۳ ۳۰٬۲۳۲ ۳۸٬٦۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة

 
 ۲۰٫٤۸وھو معدل أسھم حقوق األولویة السابقة نظریًا البالغة    ۱٫٥۱المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة للفترة السابقة باستخدام عامل تعدیل بنسبة  یتم حساب  

 ألولویة. ، وھو آخر یوم یتم فیھ تم تداول األسھم قبل إصدار أسھم حقوق ا۲۰۲۲أبریل  ۱۳في  ۳۰٫۹٥لایر سعودي وسعر اإلغالق للسھم الواحد  
 

 یتم احتساب خسارة السھم األساسیة والمخفضة على النحو التالي: 
  

فترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

فترة الثالثة أشھر 
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰

فترة الستة أشھر 
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

فترة الستة أشھر 
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 ) ۲۷٬٥۷۲( )۳۸٬٥۲٦( ) ۸٬۲۸۱( )۱۳٬۸۷٦( الخسارة للفترة العائدة إلى المساھمینصافي 

 معدلة   معدلة   
 ۳۰٬۲۳۲ ۳٤٬٤۲۳ ۳۰٬۲۳۲ ۳۸٬٦۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة

 معدلة   معدلة   
 ) ۰٫۹۱( )۱٫۱۲( ) ۰٫۲۷( )۰٫۳٦( ربحیة / (خسارة) الحصة األساسیة والمخفضة

 
 نظامي احتیاطي   ۱٥

 

من صافي دخل السنة بعد تعدیل الخسائر المتراكمة من صافي الدخل    ٪۲۰وفقاً لما تقتضیھ لوائح التأمین التنفیذیة الصادرة عن ساما، یتعین على الشركة تجنیب  
 ة، إن وجد.من رأس المال المدفوع. سیتم تحویل المبلغ المطلوب في نھایة السن ٪۱۰۰كاحتیاطي نظامي الى أن یعادل االحتیاطي  

 

 ارتباطات ومطلوبات محتملة ۱٦
 

ملیون لایر سعودي) لموردیھا    ۲٫٤۱:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲٫٤۱أصدرت البنوك التي تتعامل معھا الشركة ضمان دفع بمبلغ   ۱-۱٦
   نیابة عن الشركة.

 

 والضریبة.للمطلوبات المحتملة للزكاة  ۳-۱۳راجع اإلیضاح رقم  ۲-۱٦
 

ملیون لایر سعودي). صدر القرار األولي للجنة الفصل    ۱۹:  ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي (  ۱۹إن الشركة مدعى علیھا في قضیة رفعھا عمیل بمبلغ   ۳-۱٦
تسویة منازعات  في المخالفات والمنازعات الضریبیة االبتدائیة لصالح الشركة ورفض الدعوى المرفوعة من قبل المدعي. أصدرت لجنة االستئناف ل

لل االبتدائیة  الضریبیة  والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجنة  إلى  القضیة  إعادة  وقررت  األولي،  القرار  بإلغاء  حكماً  التأمین  فیھا  ومخالفات  نظر 
ركة ومع ذلك قام المدعي ومراجعتھا. رفضت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضریبیة االبتدائیة الدعوى المرفوعة من قبل المدعي على الش

 بتقدیم اعتراض ضد ھذا القرار. تعتقد اإلدارة أن القضیة لیس لھا أسس موضوعیة، وبالتالي لم ترصد أي مخصص لھا. 
             

 
مطلوبات ضریبة القیمة  ملیون لایر سعودي والتي تضمنت  ۱۸، أصدرت الھیئة ربوًطا مختلفة لضریبة القیمة المضافة للشركة بحوالي ۲۰۲۱خالل  ٤-۱٦

ملیون لایر سعودي على التوالي فیما یتعلق بإقرارات ضریبة القیمة المضافة المقدمة في    ۱۰٫۱ملیون لایر سعودي و  ۷٫۹المضافة وغرامات بمبلغ  
ق بمطالبات التأمین على . تم إصدار الربوط بشكل أساسي بخصوص مبالغ االسترداد التعویضیة التي تلقتھا الشركة فیما یتعل ۲۰۲۰و   ۲۰۱۹و   ۲۰۱۸

 السیارات من أطراف خارجیة.
  



 

۲٤ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 المحتملة (تتمة)االرتباطات والمطلوبات  ۱٦
 

لشركة مع مبالغ االسترداد  أكدت الھیئة أن مبالغ االسترداد ھذه متعلقة بتوریدات قدمتھا الشركة وبالتالي تخضع لضریبة القیمة المضافة بالمعدل السائد. تعاملت ا 
دیسمبر   ۲۳قد رفعت اعتراضات ضد ھذا الربط إلى الھیئة في  على أنھا خارج نطاق أغراض ضریبة القیمة المضافة. تعتقد اإلدارة أن ربوط الھیئة ال أساس لھا و

۲۰۲۱ . 
 

ملیون لایر سعودي (مطلوبات ضریبة القیمة    ۱۸بمبلغ    ۲۰۲۱جزئیًا التي قدمتھا الوطنیة على الربوط الصادرة من الھیئة لسنة    ۱٤تم قبول االعتراضات الـ  
ملیون لایر سعودي في مطلوبات ضریبة   ۱٫٥ملیون لایر سعودي) من قبل الھیئة بمبلغ یقارب  ۱۰٫۱ملیون لایر سعودي وغرامات تقارب  ۷٫۹المضافة تقارب 

ملیون لایر سعودي على إقرار    ۹٫۲القیمة المضافة مع ما یقابلھا من تخفیض العقوبات لكن الھیئة لم تقدم ھذه المعلومات بعد. أجرت الھیئة خصم بمبلغ یقارب  
 ص بالوطنیة. ضریبة القیمة المضافة الخا

 
 ۲۱طلب اعتراض وتسویة على التوالي إلى األمانة العامة للجان الضریبیة ولجنة التسویة الداخلیة في    ۱٤قررت اإلدارة االعتراض على المبلغ المرفوض وقدمت  

نة العامة للجان الضریبیة وتنتظر حالیًا أن تحدد . فشل االعتراض المقدم إلى لجنة التسویة الداخلیة، وتواصل الوطنیة إجراءات االعتراض لدى األما۲۰۲۲أبریل 
 األمانة العامة للجان الضریبیة موعًدا للجلسة.

  
 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ۱۷

 
 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

  شركات  الفئة 
 

 أفراد 

مجموع إجمالي 
أقساط التأمین  

 صغیرة جداً  المكتتبة 
 

 صغیرة
 

 متوسطة
 

 كبیرة 
 ۹٥٬٦۰۳ ۱۱٬۳٦٤ ٦٤٬۹٦۷ ۷٬٤۲۰ ٦٬۳٤۳ ٥٬٥۰۹ السیارات 

 ۸۰٬۱۱۳ ۸۰۱ ۳۰٬۸۸۷ ۳۰٬۹۷۲ ۱٤٬۰۸٤ ۳٬۳٦۹ الممتلكات والحوادث 
الحمایة واالدخار (التأمین على 

 الحیاة) 
 

۹٤ 
 

۳٥۹ 
 

۳٬۱۱۹ 
 

۱٤٬۹۸۹ 
 
- 

 
۱۸٬٥٦۱ 

 ۱۹٤٬۲۷۷ ۱۲٬۱٦٥ ۱۱۰٬۸٤۳ ٤۱٬٥۱۱ ۲۰٬۷۸٦ ۸٬۹۷۲ المجموع 
 

  
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 الفئة 

 شركات 
 

 أفراد 
مجموع أقساط  
 التأمین المكتتبة

 
 كبیرة متوسطة صغیرة صغیرة جداً 

 ۱۲۱٬٤۱۱ ۱۹٬۸۳۸ ۸۳٬٤۳٥ ۸٬۹٥۰ ۷٬٥۸۱ ۱٬٦۰۷ السیارات 
 ۸۷٬۳٤۸ ٥٦۲ ٥۳٬٥۸۸ ۲۳٬۲۳۷ ٦٬۹٤٥ ۳٬۰۱٦ الممتلكات والحوادث 

واالدخار (التأمین على الحمایة 
 الحیاة) 

 
۷٥ 

 
٥۱٤ 

 
۳٬۰٤۷ 

 
۱٤٬۳٦۲ 

 
- 

 
۱۷٬۹۹۸ 

 ۲۲٦٬۷٥۷ ۲۰٬٤۰۰ ۱٥۱٬۳۸٥ ۳٥٬۲۳٤ ۱٥٬۰٤۰ ٤٬٦۹۸ المجموع 
 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في  
  شركات  الفئة 

 
 

 أفراد 

مجموع إجمالي 
أقساط التأمین  

 المكتتبة 
 

 صغیرة جداً 

 
 

 صغیرة

 
 

 متوسطة

 
 

 كبیرة 
 ۲۱٥٬٤٤۰ ۲۲٬۷۷۰ ۱۲۹٬۱۸۸ ۳۳٬٥۷۱ ۱۹٬۰۱٤ ۱۰٬۸۹۷ السیارات 

 ۲۱۲٬۸۳۷ ٤٬۱۰۰ ۱۰۸٬٤٦٥ ٦۹٬۱۹۱ ۲٤٬۸٥۲ ٦٬۲۲۹ الممتلكات والحوادث 
الحمایة واالدخار (التأمین على 

 ۳۳٬۷۳٤ - ۲٥٬۱۳۹ ٦٬۸٦۹ ۱٬٥۳۱ ۱۹٥ الحیاة) 
 ٤٦۲٬۰۱۱ ۲٦٬۸۷۰ ۲٦۲٬۷۹۲ ۱۰۹٬٦۳۱ ٤٥٬۳۹۷ ۱۷٬۳۲۱ المجموع 

   



 

۲٥ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة (تتمة)  ۱۷
 
 

  
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 
 الفئة 

 شركات 
 

 أفراد 
مجموع أقساط  
 التأمین المكتتبة

 
 كبیرة متوسطة صغیرة صغیرة جداً 

 ۲٦٥٬۲٥۲ ٤۰٬۳۰۱ ۱٦۱٬۷۱٤ ٤۰٬۷٤۰ ۱۸٬٤۷۷ ٤٬۰۲۰ السیارات 
 ۲۳٤٬۳۸۳ ۳٬٥۱۲ ۱۳٥٬۸۳۸ ٦۹٬۰۲۰ ۲۰٬٥۳۷ ٥٬٤۷٦ الممتلكات والحوادث 

الحمایة واالدخار (التأمین على 
 الحیاة) 

 
۱٦۳ 

 
۹۳۰ 

 
٦٬۸۲۹ 

 
۲۷٬٦۲۳ 

 
- 

 
۳٥٬٥٤٥ 

 ٥۳٥٬۱۸۰ ٤۳٬۸۱۳ ۳۲٥٬۱۷٥ ۱۱٦٬٥۸۹ ۳۹٬۹٤٤ ۹٬٦٥۹ المجموع 
 

 أقساط إعادة تأمین مسندة  ۱۸
 

 فترة الستة أشھر المنتھیة فترة الستة أشھر المنتھیة  فترة الثالثة أشھر المنتھیة  فترة الثالثة أشھر المنتھیة  
 یونیو  ۳۰ یونیو  ۳۰ یونیو  ۳۰ یونیو  ۳۰ 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  
 ۱۳٬۱۲٦ ۱۰٬۸٤۳ ٤٬٥٤٤ 780 الشركات المحلیة 

 ۱۹۷٬۰٤۳ ۱۷۰٬۲۱۷ ۷٦٬٤۱۳ 71,317 دولیة بما في ذلك الوسطاء المحلیین
 ۷۲٬۰۹۷ ۸۰٬۹٥۷ ۱۸۱٬۰٦۰ ۲۱۰٬۱٦۹ 

 
 

 التأمین دولیًا من خالل وسطاء محلیین. یتم إیداع جمیع فائض خسارة أقساط   
 

 مصاریف اكتتاب أخرى    ۱۹
 

ملیون لایر سعودي) ورسوم    ۳٫٦٤:  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰ملیون لایر سعودي (  ۳٫٦۸یشمل ذلك ضریبة القیمة المضافة على إیرادات عموالت إعادة التأمین بمبلغ  
 ملیون لایر سعودي). ۱۱٫۹۸: ۲۰۲۱یونیو   ۳۰سعودي (ملیون لایر  ۸٫٤۷نجم لخدمات تأمین المركبات بمبلغ 

 

 القیمة العادلة وإدارة المخاطر    -األدوات المالیة  ۲۰
 

ستند قیاس القیمة العادلة  القیمة العادلة ھي السعر الذي قد یستلم مقابل بیع أصل أو دفعھ لتسویة التزام في معاملة نظامیة بین مشاركي السوق بتاریخ القیاس. وی
 افتراض بأن العملیة تتم إما:  على

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

 
 المدرجة في القوائم المالیة األولیة الموجزة.ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة في المركز المالي بشكل كبیر عن قیمتھا الدفتریة 

 تحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

 تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي لتحدید واالفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة:
 

 المشابھة التي تستطیع المنشأة الوصول إلیھا بتاریخ القیاس. : ھي أسعار معلنة في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات ۱المستوى 
 

نات قابلة : األسعار المدرجة في األسواق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقییم أخرى یتم تحدید كافة مدخالتھا الھامة وفق بیا۲المستوى  
 للمالحظة في السوق. 

 
استناداً إلى طریقة    ۳ن مدخالتھا الھامة على بیانات یمكن رصدھا في السوق. تتحقق الشركة من القیم العادلة من المستوى  : طرق تقییم ال تستند أي م۳المستوى  

تقییم تستمد بشكل أساسي من صافي قیمة الموجودات للشركة المستثمر فیھا المعنیة في نھایة الفترة. 



 

۲٦ 
 

  
  الشركة الوطنیة للتأمین

 سعودیة) (شركة مساھمة 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 
 القیمة العادلة وإدارة المخاطر (تتمة)  -األدوات المالیة  ۲۰

 
 تحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة (تتمة)

 
 یمثل الجدول التالي الموجودات المالیة للشركة المقاسة بالقیمة العادلة: 

 
 القیمة العادلة    

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
القیمة العادلة من خالل القیمة  
 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   المجموع  العادلة من خالل قائمة الدخل 

      
      موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 

 - - ۱٤٬٦۰۷ ۱٤٬٦۰۷ ۱٤٬٦۰۷   حقوق الملكیة
 - ۱٥٬۳۲۱ ۳۷٬۳۸۲ ٥۲٬۷۰۳ ٥۲٬۷۰۳ صنادیق االستثمار 

 - ۳۸٬٦۸٥ - ۳۸٬٦۸٥ ۳۸٬٦۸٥ صكوك
 ۹٦٬۷۳۰ - - ۹٦٬۷۳۰ ۹٦٬۷۳۰ إیداعات المرابحة

 
 ۲۰۲٬۷۲٥ ۲۰۲٬۷۲٥ ٥۱٬۹۸۹ ٥٤٬۰۰٦ ۹٦٬۷۳۰ 
      

 
 

 
 

 
 القیمة العادلة  

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱
القیمة العادلة من خالل القیمة  
 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   المجموع  العادلة من خالل قائمة الدخل 

      
      موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 

 - - ۱۳٬۰٦٤ ۱۳٬۰٦٤ ۱۳٬۰٦٤   حقوق الملكیة
 - ۷٬٥۱۰ ۳۷٬۹۳٤ ٤٥٬٤٤٤ ٤٥٬٤٤٤ صنادیق االستثمار 

 - ۲۹٬۱۸۱ - ۲۹٬۱۸۱ ۲۹٬۱۸۱ صكوك
 ۷۸٬۲۷۰ - - ۷۸٬۲۷۰ ۷۸٬۲۷۰ إیداعات المرابحة

 ۱٦٥٬۹٥۹ ۱٦٥٬۹٥۹ ٥۰٬۹۹۸ ۳٦٬٦۹۱ ۷۸٬۲۷۰ 
      

 
المرابحة  تقریر مسؤول الصندوق على أساس معدالت الفائدة لودائع    ۳تشمل المدخالت الجوھریة التي ال یمكن رصدھا المستخدمة في تقییم استثمارات المستوى  

إلى صافي قیمة الموجودات   ۲كما أكدھا مدیر المحفظة االختیاریة. تستند القیمة العادلة لالستثمارات في الصنادیق االستثماریة المشتركة والصكوك عند المستوى 
إلى األسعار المدرجة    ۱حقوق الملكیة عند المستوى  وقیمة الصكوك المدرجة المماثلة التي أبلغ عنھا مدیر الصندوق. تستند القیمة العادلة لالستثمارات في أسھم  

.  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱والسنة المنتھیة في    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰المتاحة في السوق. لم یكن ھناك أي تحویالت بین مستویات تسلسل القیمة العادلة خالل الفترة المنتھیة في  
 باإلضافة إلى ذلك، لم یكن ھناك أي تغییر في أسالیب التقییم.

 
ملیون   ۱٫۹من مبلغ    ل االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق صكوك الشركات التي یتم إدراجھا بالتكلفة المطفأة. تتكون االستثمارات المتاحة للبیعتشم

ملیون   ۱٫۹تالي لم یتم أخذ مبلغ ملیون لایر سعودي) مدرج بالتكلفة حیث ال یمكن قیاس قیمتھا العادلة بشكل موثوق، وبال ۱٫۹:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (
 .۳أو المستوى  ۲لایر سعودي في االعتبار في المستوى األول أو المستوى 

 
 مخاطر االئتمان ۲۰-۱

 

مالیة. بالنسبة لكافة فئات  مخاطر االئتمان ھي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة 
قائمة المركز المالي    األدوات المالیة المحتفظ بھا لدى الشركة، یمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لھا الشركة القیمة الدفتریة المفصح عنھا في

   الموجزة.
 

 تركیز مخاطر االئتمان ۲۰-۱-۱
 

العوامل االقتصادیة أو الصناعیة على مجموعة من األطراف المقابلة التي یعتبر إجمالي تعرضھا لمخاطر االئتمان تتركز مخاطر االئتمان عندما تؤثر التغیرات في  
ودیة. تقوم الشركة بتنویع  جوھریاً بالنسبة إلجمالي مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا الشركة. وتقوم الشركة بتنفیذ جمیع أنشطة االكتتاب في المملكة العربیة السع

من التركزات الھامة  ظة األدوات المالیة الخاصة بھا على نحو جوھري، وإبرام معامالت مع أطراف مقابلة جدیرة باالئتمان، وبالتالي فإنھا تعمل على التخفیف  محف
 لمخاطر االئتمان.

  



 

۲۷ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 الموجزة (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 القیمة العادلة وإدارة المخاطر (تتمة)  -األدوات المالیة  ۲۰
 

 مخاطر السیولة ۲۰-۲
 

بالتعھدات وااللتزامات المتعلقة بمطلوباتھا المالیة. یوجد لدى الشركة نظام  مخاطر السیولة ھي مخاطر مواجھة الشركة صعوبات في توفیر األموال الالزمة للوفاء  
ھذه المخاطر عن طریق  أدارة نقد مالئم، حیث یتم مراقبة التحصیالت والمستردات النقدیة الیومیة مراقبة صارمة ویتم تسویتھا بشكل دوري. تقوم الشركة بإدارة  

 المالیة واالستثمار في موجودات مالیة ذات سیولة.  الحفاظ على استحقاق الموجودات والمطلوبات
 

   القطاعات التشغیلیة ۲۱
 

بصفتھا كمتخذ تشغیل  یتم تحدید القطاعات التشغیلیة على أساس التقاریر الداخلیة حول مكونات الشركة التي تتم مراجعتھا بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة  
  الموارد على القطاعات وتقییم أدائھا.القرار الرئیسي من أجل توزیع 

 
إلدارة بطریقة متسقة مع  تتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة وفقاً للشروط واألحكام التجاریة العادیة. تقاس إیرادات األطراف الخارجیة المسجلة إلى مجلس ا

 القطاعیة من الموجودات والمطلوبات التشغیلیة. تلك الواردة في قائمة الدخل الموجزة. تتكون موجودات ومطلوبات 
 

   .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ال یوجد تغییرات على أساس التقسیم أو أساس القیاس ألرباح أو خسائر القطاع منذ 
 

ین والمصاریف المدفوعة سابقاً  ال تشمل الموجودات القطاعیة النقد وما یماثلھ والودائع قصیرة األجل واألقساط المدینة واالستثمارات والمطلوب من معیدي التأم
لتالي، یتم تضمینھا في والموجودات األخرى والممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة والودیعة النظامیة واإلیرادات المستحقة على الودیعة النظامیة. وبا

لدفع والمصاریف المستحقة والمطلوبات األخرى والمطلوب إلى معیدي الموجودات غیر المخصصة. ال تشمل المطلوبات القطاعیة المبالغ لحملة الوثائق مستحقة ا
امیة. وبالتالي، یتم  التأمین والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف خارجیة وفائض توزیع دائن والزكاة وضریبة الدخل المستحقة وإیرادات مستحقة على الودیعة النظ

 تضمینھا في المطلوبات غیر الموزعة. 
 

عن ھذه الموجودات والمطلوبات غیر المخصصة للمسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة ضمن القطاعات ذات الصلة ویتم مراقبتھا على  ال یتم اإلبالغ  
یونیو  ۳۰ما في أساس مركزي. إن المعلومات المتعلقة بالقطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المفصح عنھا لمجموع موجودات ومطلوبات الشركة ك

مبینة    ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱و ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ومجموع إیراداتھا ومصاریفھا وصافي دخلھا لفترتّي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في   ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و ۲۰۲۲
 كما یلي: 

 
  



 

۲۸ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 القطاعات التشغیلیة (تتمة) ۲۱
 

 الھندسي  السیارات  الممتلكات  البحري 
الحوادث  

 والمسؤولیة 
الضمان  

 الممتد 
التأمین  

   المجموع على الحیاة 
 فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
       

 
 إیرادات 

 ۱۹٤٬۲۷۷ ۱۸٬٥٦۱ ۷٬۹۱۷ ۱۳٬۳۹٥ ۱٦٬۳۳۲ ۹٥٬٦۰۳ ۳۰٬۱۳۸ ۱۲٬۳۳۱ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 ) ۷۲٬۰۹۷( ) ۱۰٬۸٤۷( ) ٤٬۷۰٦( ) ۱۰٬٤۷٥( ) ۱۲٬۳۷۰( ۳ ) ۲٤٬۸۷۹( ) ۸٬۸۲۳(   أقساط إعادة تأمین مسندة 
 ) ۹۰۳( - - - ) ٤٥۹( ۲٤۹ ) ۸۷۷( ۱۸٤ مصاریف فائض الخسارة 

 ۱۲۱٬۲۷۷ ۷٬۷۱٤ ۳٬۲۱۱ ۲٬۹۲۰ ۳٬٥۰۳ ۹٥٬۸٥٥ ٤٬۳۸۲ ۳٬٦۹۲ صافي أقساط التأمین المكتتبة 
 ۹٬٤٤۱ ) ۸٬٦۰٤( ) ۳٬۷۲۸( ٤٬۷۷۰ ۱۲۷ ۷٬٥۳٥ ٦٬۳۷۱ ۲٬۹۷۰ التغیرات في أقساط التأمین غیر المكتسبة 

التغیرات في حصة معیدي التأمین من  
 ) ٦٬۷۷٤( ٥٬۱۱۱ ۱٬۱٥۲ ) ٤٬۷۱۹( ) ۱٬٤۸۱( ) ۲۳( ) ٤٬٦۱۹( ) ۲٬۱۹٥( أقساط تأمین غیر مكتسبة 

 ۱۲۳٬۹٤٤ ٤٬۲۲۱ ٦۳٥ ۲٬۹۷۱ ۲٬۱٤۹ ۱۰۳٬۳٦۷ ٦٬۱۳٤ ٤٬٤٦۷ صافي أقساط التأمین المكتسبة 
 ۱۲٬٥۷۸ - ۹۰۲ ۱٬۸۲۷ ۲٬٥۱٤ ۲ ٤٬۹٥۷ ۲٬۳۷٦  عموالت إعادة التأمین
 ۲۸۹ ۳ - ۹ ۳ ۲٥۱ ٦ ۱۷ إیرادات اكتتاب أخرى 

 ۱۳٦٬۸۱۱ ٤٬۲۲٤ ۱٬٥۳۷ ٤٬۸۰۷ ٤٬٦٦٦ ۱۰۳٬٦۲۰ ۱۱٬۰۹۷ ٦٬۸٦۰ مجموع اإلیرادات 

         تكالیف ومصاریف االكتتاب 
إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاریف  

 ۱۰۳٬۲۷٥ ٥٬۷٤۰ ۱٬٤۲۸ ۱٤۷ ۸۹ ۸۸٬٥٦٦ ٥٬۹٦۸ ۱٬۳۳۷ تعدیل خسارة، بالصافي من االستردادات 
حصة معیدي التأمین من المطالبات  

 ) ۱۲٬۸۱۲( ) ٤٬۷۷٤( ) ۱٬٤۲۸( ) ۱۳۹( ) ٤۹۸( ) ٥٦( ) ٤٬۹۳۸( ) ۹۷۹( المدفوعة 
 ۹۰٬٤٦۳ ۹٦٦ - ۸ ) ٤۰۹( ۸۸٬٥۱۰ ۱٬۰۳۰ ۳٥۸ صافي مطالبات مدفوعة 

 ۷۳٬٦٤۸ ) ۲٬۱۱۰( ٥۲ ۱۸۱ ۱۱٬٦۸۷ ٤٬٤٦۱ ٥٥٬٤۳۱ ۳٬۹٤٦ التغیرات في المطالبات القائمة
التغیرات في حصة معیدي التأمین من  

 ) ٦۱٬۹٦۹( ۱٬۹۸۱ ) ٥۲( ) ۸۲( ) ۱۱٬۲۱٥( ۲۱ ) ٤۹٬٦٦۰( ) ۲٬۹٦۲( المطالبات القائمة 
التغیرات في المطالبات المتكبدة وغیر  

 ) ۲٬۳۸۷( ) ۱٥۲( - ) ۱٬۷٦۹( ۳۰٦ ) ٦٬٦۹۱( ٥٬۹۳٤ ) ۱٥( المبلغ عنھا
التغیرات في حصة معیدي التأمین من  

 ) ۳٬۲٦۳( ۱۲۱  - ۱٬٥۹۰ ) ۳۰٦( ۱۷۸ ) ٤٬۸٥۸( ۱۲ المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا
 ۹٦٬٤۹۲ ۸۰٦ - ) ۷۲( ٦۳ ۸٦٬٤۷۹ ۷٬۸۷۷ ۱٬۳۳۹ المطالبات المتكبدة صافي 

 ) ۹۹٤( - - - - ) ۹۹٤( - - احتیاطي عجز أقساط التأمین
 ۳۳۹ - - ۳٤۰ )۱( - - -   احتیاطي مخاطر ساریة إضافیة

مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر  
 ۳۳٤ )٦( - ) ۱۳۳( ۲۷ ) ۱۳٤( ٥۰۰ ۸۰  موزعة

 ۱۷٬۰٤۹ ۱٬۲٤٦ ۱٬۰٥۹ ۱٬٦۸۳ ۱٬۱٥۲ ۷٬۲٤٥ ۳٬۱۱۳ ۱٬٥٥۱ التأمینتكالیف اقتناء وثائق 
 ٥٬٦۸۱  - ۱۳٥ ۲۸٦ ۳۷۷ ۳٬۷۸۱ ۷٤٥ ۳٥۷ مصاریف اكتتاب أخرى 

 ۱۱۸٬۹۰۱ ۲٬۰٤٦ ۱٬۱۹٤ ۲٬۱۰٤ ۱٬٦۱۸ ۹٦٬۳۷۷ ۱۲٬۲۳٥ ۳٬۳۲۷   مجموع تكالیف ومصاریف االكتتاب
 ۱۷٬۹۱۰ ۲٬۱۷۸ ۳٤۳ ۲٬۷۰۳ ۳٬۰٤۸ ۷٬۲٤۳ ) ۱٬۱۳۸( ۳٬٥۳۳   صافي إیرادات االكتتاب

         
           إیرادات / (مصاریف) تشغیلیة أخرى

عكس االنخفاض في قیمة أقساط التأمین  
المشكوك في تحصیلھا ومعیدي التأمین  

        والذمم المدینة األخرى 
۷۰۰ 

 
 ) ۳۱٬۸۱۷(        مصاریف عمومیة وإداریة 

 ۱٬۱۷۱        إیرادات عموالت على الودائع 
 ) ۱٬۸٤۲(        خسارة غیر محققة من االستثمارات 
 ۹۳        إیرادات عموالت على استثمارات 

 ۹۲۹        إیرادات أخرى 
مجموع المصاریف التشغیلیة األخرى،  

 ) ۳۰٬۷٦٦(        بالصافي 
الخسارة للفترة العائدة إلى المساھمین،  

 ) ۱۲٬۸٥٦(          قبل الزكاة
 ) ۱٬۰۲۰(        الزكاة

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  
 ) ۱۳٬۸۷٦(        المساھمین 

 
  



 

۲۹ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 القطاعات التشغیلیة (تتمة) ۲۱
 

 
 الھندسي  السیارات  الممتلكات  البحري 

الحوادث  
 والمسؤولیة 

الضمان  
 الممتد 

التأمین  
   المجموع على الحیاة 

یونیو   ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في  
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲

        

 إیرادات 
 ٤٦۲٬۰۱۱ ۳۳٬۷۳٤ ۱۳٬٥۱٤ ۳٦٬٦۱۹ ۲۸٬٥٥۰ ۲۱٥٬٤٤۰ ۱۰٥٬٥۷۳ ۲۸٬٥۸۱ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 

 ) ۱۸۱٬۰٦۰( ) ۱۸٬۹٦۰( ) ۸٬۰٤٤( ) ۲۹٬٦۸٤( ) ۱۹٬۱۱٤( ) ۸۸( ) ۸٤٬٥۳۱( ) ۲۰٬٦۳۹(   أقساط إعادة تأمین مسندة 
 ) ٥٬۸٦٦( - - - ) ۹۸۰( ) ۱٬۷۲۱( ) ۲٬٦۲۷( ) ٥۳۸( مصاریف فائض الخسارة 

 ۲۷٥٬۰۸٥ ۱٤٬۷۷٤ ٥٬٤۷۰ ٦٬۹۳٥ ۸٬٤٥٦ ۲۱۳٬٦۳۱ ۱۸٬٤۱٥ ۷٬٤۰٤ صافي أقساط التأمین المكتتبة 
 ) ٤۹٬۰٥۹( ) ۱۳٬۱۱۱( ) ٥٬۲۸۹( ) ۱٬۱۹٥( ٥٬٥٦۹ ) ۳٬۰۳۱( ) ۳۱٬۲۳۳( ) ۷٦۹( التغیرات في أقساط التأمین غیر المكتسبة 

التغیرات في حصة معیدي التأمین من  
  ٦٬۹٤۰ ۱٬۰٥۱ ) ۳۰( ) ۹٬٦۹۷( ٥۰ ۲٤٬۲۲٥ ۱٬۱۸۱ أقساط تأمین غیر مكتسبة                                    

۲۳٬۷۲۰ 
 ۲٤۹٬۷٤٦ ۸٬٦۰۳ ۱٬۲۳۲ ٥٬۷۱۰ ٤٬۳۲۸ ۲۱۰٬٦٥۰ ۱۱٬٤۰۷ ۷٬۸۱٦ صافي أقساط التأمین المكتسبة 

 ۲٤٬٤۹۹ - ۱٬۷۹٤ ۳٬٤۳۲ ٤٬۹٥۹ ٤ ۹٬۹۳٥ ٤٬۳۷٥  عموالت إعادة التأمین
 ٤۸٥ ٦ - ۲۲ ۷ ٤۰۱ ۱٥ ۳٤ إیرادات اكتتاب أخرى 

 ۲۷٤٬۷۳۰ ۸٬٦۰۹ ۳٬۰۲٦ ۹٬۱٦٤ ۹٬۲۹٤ ۲۱۱٬۰٥٥ ۲۱٬۳٥۷ ۱۲٬۲۲٥ مجموع اإلیرادات 
         تكالیف ومصاریف االكتتاب 

إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاریف تعدیل  
 ۲۲۱٬۰٥۷ ۱۲٬۱۹۹ ۲٬۳۹۱ ۲٬٥۸۰ ۹۱۰ ۱۸۷٬۱۸۲ ۱۱٬۸٥۹ ۳٬۹۳٦ االستردادات خسارة، بالصافي من 

 ) ۳۲٬۰۳۳( ) ۱۰٬۰۲۹( ) ۲٬۳۸۹( ) ۲٬۲۷٦( ) ۱٬۱۷٥( ) ۳٬۹۲۸( ) ۹٬٤۸۸( ) ۲٬۷٤۸( حصة معیدي التأمین من مطالبات مدفوعة 
 ۱۸۹٬۰۲٤ ۲٬۱۷۰ ۲ ۳۰٤ ) ۲٦٥( ۱۸۳٬۲٥٤ ۲٬۳۷۱ ۱٬۱۸۸ صافي مطالبات مدفوعة 

 ۸۷٬۱٦۷ ) ۳٬٤۹۱( ۹٤ ) ۱٬٥۹٤( ۱۳٬۰۱۳ ۷٬۱٤۰ ٦۸٬۰۲٤ ۳٬۹۸۱ المطالبات القائمةالتغیرات في  
التغیرات في حصة معیدي التأمین من  

 ۳٬۱۸۱ ) ۹٤( ۱٬۳۷۹ ) ۱۲٬۱۱٦( ۱۱ ) ٦۱٬٦۳٥( ) ۳٬۰٦۰( المطالبات القائمة 
 
)۷۲٬۳۳٤ ( 

التغیرات في المطالبات المتكبدة وغیر  
 ) ٦٬٦۸۹( ) ۱٬۱٤٤( - ) ۱٬۸۳۸( ) ۲٬٤٦۸( ) ٦٬۲۹۷( ٥٬۲۲۲ ) ۱٦٤(   المبلغ عنھا

التغیرات في حصة معیدي التأمین من  
 ۹۱٥ - ۱٬۷۸٤ ۲٬٥۱٦ ۲٦۸ ) ٤٬۰۳۱( ۹۰ المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا

 
۱٬٥٤۲ 

 ۱۹۸٬۷۱۰ ۱٬٦۳۱ ۲ ۳٥ ٦۸۰ ۱۸٤٬۳۷٦ ۹٬۹٥۱ ۲٬۰۳٥ صافي المطالبات المتكبدة 
 ) ۲٬۲۷۹( - - - - ) ۲٬۲۷۹( - - احتیاطي عجز أقساط التأمین

 ۳٦٦ - - ٥۲۹ ) ۱٦۳( - - - احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة
مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر  

 ٤٤۱ ) ٤۰( - ) ۹٦( ۱۳ ) ۸۲( ٥۳۱ ۱۱٥   موزعة
 ۳٥٬٥۲۲ ۲٬٥٤٦ ۲٬۰۹۱ ۳٬۲۷۷ ۳٬۸٥٦ ۱٤٬٦۱٤ ٦٬۳۰۳ ۲٬۸۳٥ تكالیف اقتناء وثائق التأمین

 ۱۲٬۱٥۱ - ۲٦۹ ٥۱٤ ۷٤٤ ۸٬٤۷٦ ۱٬٤۹۱ ٦٥۷ مصاریف اكتتاب أخرى 
 ۲٤٤٬۹۱۱ ٤٬۱۳۷ ۲٬۳٦۲ ٤٬۲٥۹ ٥٬۱۳۰ ۲۰٥٬۱۰٥ ۱۸٬۲۷٦ ٥٬٦٤۲    مجموع تكالیف ومصاریف االكتتاب

 ۲۹٬۸۱۹ ٤٬٤۷۲ ٦٦٤ ٤٬۹۰٥ ٤٬۱٦٤ ٥٬۹٥۰ ۳٬۰۸۱ ٦٬٥۸۳   صافي إیرادات االكتتاب
         

         إیرادات / (مصاریف) تشغیلیة أخرى 
االنخفاض في قیمة أقساط التأمین  مخصص 

المشكوك في تحصیلھا ومعیدي التأمین  
 والذمم المدینة األخرى 

       

)۱٬۱۳٥ ( 
 ) ٦۷٬۳۲۱(        مصاریف عمومیة وإداریة 

 ۱٬۷٥۸        إیرادات عموالت على الودائع 
 ) ۱٬۲۳٤(        خسارة غیر محققة من االستثمارات 

 ۲۳٦        استثمارات إیرادات عموالت على 
 ۹۲۹        إیرادات أخرى 

مجموع المصاریف التشغیلیة األخرى،  
    بالصافي

       
)٦٦٬۷٦۷ ( 

الخسارة للفترة العائدة إلى المساھمین، قبل  
 الزكاة 

       
)۳٦٬۹٤۸ ( 

 ) ۱٬٥۷۸(        الزكاة
صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  

 المساھمین 
       

)۳۸٬٥۲٦ ( 
 
 
 

  



 

۳۰ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 القطاعات التشغیلیة (تتمة) ۲۱
 

 
  

 الھندسي  السیارات  الممتلكات  البحري  
الحوادث  

 والمسؤولیة 
الضمان  

 الممتد 
التأمین على  

   المجموع الحیاة 
  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

         (غیر مراجعة)
 

 إیرادات 
 ۲۲٦٬۷٥۷ ۱۷٬۹۹۸ ٦٬۹۲٤ ۱۹٬۷۱٥ ۱۲٬۱۱٦ ۱۲۱٬٤۱۱ ۳۹٬۲۰٤ ۹٬۳۸۹ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 

 ) ۸۰٬۹٥۷( ) ۱۰٬٦۰۰( ) ۳٬۹٦۷( ) ۱۷٬٥۸۷( ) ۱۰٬۱۹۰( ۱۳ ) ۳۲٬۰٤۲( ) ٦٬٥۸٤(   أقساط إعادة تأمین مسندة 
 ) ۸٬۱۹۸( - - - ) ۹٤٤( ) ۲٬٦٤۱( ) ۳٬٤۰۲( ) ۱٬۲۱۱( مصاریف فائض الخسارة 

 ۱۳۷٬٦۰۲ ۷٬۳۹۸ ۲٬۹٥۷ ۲٬۱۲۸ ۹۸۲ ۱۱۸٬۷۸۳ ۳٬۷٦۰ ۱٬٥۹٤ صافي أقساط التأمین المكتتبة 
 ) ۱۸٬۲٤٦( ) ٦٬۸۱۰( ) ۳٬۸۱۹( ) ٥٬۱۰٥( ٤٬٦٦٤ ) ۹٬۹۹٤( ) ۱٬٥۸۷( ٤٬٤۰٥ التغیرات في أقساط التأمین غیر المكتسبة 

التغیرات في حصة معیدي التأمین من أقساط  
 ۳٬۱۰۳ ٤٬۳۷۸ ۱٬۱۰۷ ٤٬۹۷۳ ) ٤٬۱۲۲( ) ۳۱۳( ) ۲۳۹( ) ۲٬٦۸۱( تأمین غیر مكتسبة 

 ۱۲۲٬٤٥۹ ٤٬۹٦٦ ۲٤٥ ۱٬۹۹٦ ۱٬٥۲٤ ۱۰۸٬٤۷٦ ۱٬۹۳٤ ۳٬۳۱۸ صافي أقساط التأمین المكتسبة 
 ۱۲٬۰٦٤ )۳( ۹۰۲ ۱٬۸٦۰ ۲٬۰٦٤ ٥۲ ٥٬۱٤٥ ۲٬۰٤٤  عموالت إعادة التأمین
 ۱۲٥ ٤ - ۱۷ ۲ ۷٦ ٥ ۲۱ إیرادات اكتتاب أخرى 

 ۱۳٤٬٦٤۸ ٤٬۹٦۷ ۱٬۱٤۷ ۳٬۸۷۳ ۳٬٥۹۰ ۱۰۸٬٦۰٤ ۷٬۰۸٤ ٥٬۳۸۳ مجموع اإلیرادات 
         تكلفة ومصاریف 

إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاریف تعدیل  
 ۱۰۸٬۹٦۸ ۹٬۲۸٤ ۱٬۷۹٦ ٦۳۸ ۳٬۱۳۹ ۸۷٬۱۲۹ ٥٬٥۳۹ ۱٬٤٤۳   االسترداداتخسارة، بالصافي من 

 ) ۱۹٬۳٥۲( ) ۷٬٦٦۳( ) ۱٬۷۹٦( ) ٤٦۳( ) ۳٬۰۲۰( ) ۸۱٤( ) ٤٬٤٤٤( ) ۱٬۱٥۲( حصة معیدي التأمین من مطالبات مدفوعة 
 ۸۹٬٦۱٦ ۱٬٦۲۱ - ۱۷٥ ۱۱۹ ۸٦٬۳۱٥ ۱٬۰۹٥ ۲۹۱ صافي مطالبات مدفوعة 
 ۳۰٬۳۱۱ ۳۱۳ ٦٥ ۳٬۹٦۹ ۲٬۰۸۰ ) ۲٬۸۸٤( ۲۷٬۷۲٥ ) ۹٥۷( القائمةالتغیرات في المطالبات 

التغیرات في حصة معیدي التأمین من  
 ) ۲۹٬۸٦۸( ) ۱٤۹( ) ٦٥( ) ۳٬٦۰۰( ) ۱٬۷۷٦( ۱٬۱۲۱ ) ۲٦٬۰۲٦( ٦۲۷ المطالبات القائمة 

 ) ٦٤۹( ٤۷۲ - ۸۸۸ ) ۲٬۹٤۰( ۱۹۳ ۹۹۸ ) ۲٦۰(  التغیرات في مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا
التغیرات في حصة معیدي التأمین من  

 ۹۷۷ ) ۳۷۸( - ) ۹۹۳( ۲٬۳۳٤ ٥۸۲ ) ۷۷٤( ۲۰٦ المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا
 ۹۰٬۳۸۷ ۱٬۸۷۹ - ٤۳۹ ) ۱۸۳( ۸٥٬۳۲۷ ۳٬۰۱۸ ) ۹۳( صافي المطالبات المتكبدة 

 ) ۲٬۲٤۹( - - - - ) ۲٬۲٤۹( - - احتیاطي عجز أقساط التأمین
 ٥۸٤ - - ۲٥٦ ۳۲۸ - - - منتھیة إضافیةاحتیاطي مخاطر غیر 

 ) ۲٤٤( )٦( - ۲٤ ) ۱۸۲( ) ۳۷( )٦( ) ۳۷( مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر موزعة 
 ۱۷٬۱۱۰ ۱٬۳۸۰ ۷۹۳ ۱٬۳٤۳ ۱٬۹۰۹ ۷٬۰۹۲ ۳٬۲۳٤ ۱٬۳٥۹ تكالیف اقتناء وثائق التأمین

 ٤٬۳۸٦ ۱٥ ۸۷ ۱۷۰ ۲٤٥ ۳٬۳٤۰ ۲۱۲ ۳۱۷ مصاریف اكتتاب أخرى 
 ۱۰۹٬۹۷٤ ۳٬۲٦۸ ۸۸۰ ۲٬۲۳۲ ۲٬۱۱۷ ۹۳٬٤۷۳ ٦٬٤٥۸ ۱٬٥٤٦ ومصاریف االكتتاب مجموع تكلفة 

 ۲٤٬٦۷٤ ۱٬٦۹۹ ۲٦۷ ۱٬٦٤۱ ۱٬٤۷۳ ۱٥٬۱۳۱ ٦۲٦ ۳٬۸۳۷ صافي إیرادات االكتتاب 
         

         (مصاریف) / إیرادات تشغیلیة أخرى 
مخصص االنخفاض في قیمة أقساط تأمین 

مشكوك في  ومعیدي تأمین وذمم مدینة أخرى 
 تحصیلھا 

       

)٦٬۷٥٦ ( 
 ) ۲٦٬۲۱٦(        مصاریف عمومیة وإداریة 

 ۳۳۹        إیرادات عموالت على الودائع 
 ۷۸۲        ربح غیر محقق من استثمارات 

 ٤۳        إیرادات عموالت على استثمارات 
 ۲۳        إیرادات أخرى 

مجموع المصاریف التشغیلیة األخرى،  
 بالصافي 

       )۳۱٬۷۸٥ ( 

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى المساھمین،  
   قبل الزكاة

       
)۷٬۱۱۱ ( 

 ) ۱٬۱۷۰(        الزكاة
 ) ۸٬۲۸۱(        صافي الخسارة للفترة العائدة إلى المساھمین



 

۳۱ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المالیة األولیة الموجزة (تتمة) إیضاحات حول القوائم 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 القطاعات التشغیلیة (تتمة) ۲۱
 

 الھندسي  السیارات  الممتلكات  البحري  
الحوادث  

 والمسؤولیة 
الضمان  

 الممتد 
التأمین على  

   المجموع الحیاة 
یونیو   ۳۰المنتھیة في فترة الستة أشھر 

    (غیر مراجعة) ۲۰۲۱
    

  
 إیرادات 

 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 

۲۲٬٦۳٦ 
 

۱۱۲٬۷۲۲ 
 

۲٦٥٬۲٥۲ 
 

٤٤٬۳٥۹ 
 

٤۱٬٥٥۹ 
 

۱۳٬۱۰۷ 
 

۳٥٬٥٤٥ 
 

٥۳٥٬۱۸۰ 
 ) ۲۱۰٬۱٦۹( ) ۱۹٬۸۱۳( ) ۸٬٦٤۲( ) ۳٥٬٥۷۳( ) ۳۷٬۰۹۸( ٥۱ ) ۹۳٬٦۸۸( ) ۱٥٬٤۰٦(   أقساط إعادة تأمین مسندة 
 ) ۱۲٬٤۲۹( - - - ) ۱٬٤۳۹( ) ٤٬٥٥۸( ) ٤٬۳۲٤( ) ۲٬۱۰۸( مصاریف فائض الخسارة 

 ۳۱۲٬٥۸۲ ۱٥٬۷۳۲ ٤٬٤٦٥ ٥٬۹۸٦ ٥٬۸۲۲ ۲٦۰٬۷٤٥ ۱٤٬۷۱۰ ٥٬۱۲۲ صافي أقساط التأمین المكتتبة 
 ) ۱۳۹٬۱۷٦( ) ۱٤٬٤۲۹( ) ۷٬٤٦۲( ) ۱٤٬٤۳۳( ) ۱۳٬۷۹۱( ) ٤۷٬۷۱٤( ) ٤۳٬۱٦٦( ۱٬۸۱۹ التغیرات في أقساط التأمین غیر المكتسبة 

التغیرات في حصة معیدي التأمین من  
 ٦٤٬۱۹۷ ۸٬۱٥۰ ۳٬۲٦۷ ۱۲٬۲٤۹ ۱۰٬٦٤۸ ) ۱٬۲۸۷( ۳۳٬۱٦٤ ) ۱٬۹۹٤( أقساط تأمین غیر مكتسبة 

 ۲۳۷٬٦۰۳ ۹٬٤٥۳ ۲۷۰ ۳٬۸۰۲ ۲٬٦۷۹ ۲۱۱٬۷٤٤ ٤٬۷۰۸ ٤٬۹٤۷ صافي أقساط التأمین المكتسبة 
 ۲٤٬۲۷۳ ۹۸ ۱٬۷۷٤ ۳٬۷۸۱ ٤٬۲۱٥ ۱۹٦ ۱۰٬۰۸٤ ٤٬۱۲٥  عموالت إعادة التأمین
 ۲٥۲ ۷ - ۲۹ ٦ ۱٥٤ ۱٤ ٤۲ إیرادات اكتتاب أخرى 

 ۲٦۲٬۱۲۸ ۹٬٥٥۸ ۲٬۰٤٤ ۷٬٦۱۲ ٦٬۹۰۰ ۲۱۲٬۰۹٤ ۱٤٬۸۰٦ ۹٬۱۱٤ مجموع اإلیرادات 
         تكلفة ومصاریف 

إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاریف  
 تعدیل خسارة، بالصافي من االستردادات 

 
۳٬۱۳۸ 

 
۲۰٬۳٦۷ 

 
۱٦۲٬۳۲۱ 

 
۱۰٬۹۱۹ 

 
۸۷۹ 

 
۳٬۰۷۸ 

 
۲۰٬۰٥۱ 

 
۲۲۰٬۷٥۳ 

حصة معیدي التأمین من المطالبات  
 ) ٥۱٬٥۹٤( ) ۱٦٬٤٥٥( ) ۳٬۰۷۸( ) ٤۹۲( ) ۱۰٬۱۲۹( ) ۱٬۹۳۲( ) ۱۷٬۱٦۸( ) ۲٬۳٤۰( المدفوعة 

 ۱٦۹٬۱٥۹ ۳٬٥۹٦ - ۳۸۷ ۷۹۰ ۱٦۰٬۳۸۹ ۳٬۱۹۹ ۷۹۸ صافي مطالبات مدفوعة 
 ٥٥٬۲٥۸ ۱٬٤۸۲ ٦٥ ٦٬۷۲٥ ) ۳٬۲٥٥( ٥٬٦۷۳ ۳٦٬٦۰٦ ۷٬۹٦۲ التغیرات في مطالبات قائمة

التغیرات في حصة معیدي التأمین من  
 ) ۱٬۳۷۰( ) ٦٥( ) ٦٬٦۱۱( ۲٬۹۱۹ ۱٬۳۳۲ ) ۳۳٬٦٤۲( ) ۷٬٥٦۲( المطالبات القائمة 

 
)٤٤٬۹۹۹ ( 

التغیرات في المطالبات المتكبدة وغیر  
 ) ۳٬٤٤٦( - ۱٬۱٥۸ ) ۳٬۳٥۲( ) ۱٬٦۳۸( ۱٬۷۲٥ ۱٦٥ المبلغ عنھا

 
)٥٬۳۸۸ ( 

التغیرات في حصة معیدي التأمین من  
 ۲٬۷٥۷ - ) ۱٬٥٤٥( ۲٬۸۱۲ ۱٬۳۲۹ ) ۱٬٤۸۲( ) ۲٥٤( المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا

 
۳٬٦۱۷ 

 ۱۷۷٬٦٤۷ ۳٬۰۱۹ - ۱۱٤ ) ۸٦( ۱٦۷٬۰۸٥ ٦٬٤۰٦ ۱٬۱۰۹ صافي المطالبات المتكبدة 
 ) ۳٬۲۰٦( - - - - ) ۳٬۲۰٦( - - احتیاطي عجز أقساط التأمین

 ۹۹۲   ۲٥٦ ۷۳٦ - - - احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة
مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر  

  موزعة
 

۱۱۷ 
 
)۲۰ ( 

 
۳٦ 

 
)۳۳٦ ( 

 
۳۳ 

 
- 

 
)۷۲ ( 

 
)۲٤۲ ( 

 ۳۲٬۰۲۲ ۲٬٥۳۸ ۱٬٤۳٤ ۲٬٥۲۸ ۳٬۳٤۰ ۱۳٬۷۷٦ ٥٬۹۷۹ ۲٬٤۲۷ تكالیف اقتناء وثائق التأمین
 ۱٥٬٦۱۸ ۱٥ ۲٦٦ ٥٦۷ ٦۳۲ ۱۲٬۰۰٦ ۱٬٥۱۳ ٦۱۹ مصاریف اكتتاب أخرى 

 ۲۲۲٬۸۳۱ ٥٬٥۰۰ ۱٬۷۰۰ ۳٬٤۹۸ ٤٬۲۸٦ ۱۸۹٬٦۹۷ ۱۳٬۸۷۸ ٤٬۲۷۲ مجموع تكلفة ومصاریف االكتتاب 
 ۳۹٬۲۹۷ ٤٬۰٥۸ ۳٤٤ ٤٬۱۱٤ ۲٬٦۱٤ ۲۲٬۳۹۷ ۹۲۸ ٤٬۸٤۲   صافي إیرادات االكتتاب

         
         إیرادات / (مصاریف) تشغیلیة أخرى 
تأمین مخصص االنخفاض في قیمة أقساط 

ومعیدي تأمین وذمم مدینة أخرى مشكوك  
        في تحصیلھا

 
 

)۷٬۰٤۸ ( 
 ) ٦۱٬۱۸٥(        مصاریف عمومیة وإداریة 

 ٦۸۳        إیرادات عموالت على الودائع 
 ۲٬۳۳۰        خسارة غیر محققة من االستثمارات 
 ۷۷        إیرادات عموالت على استثمارات 

 ۲٤٤        إیرادات أخرى 
مجموع المصاریف التشغیلیة األخرى،  

        بالصافي 
 
)٦٤٬۸۹۹ ( 

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  
 ) ۲٥٬٦۰۲(        المساھمین، قبل الزكاة 

 ) ۱٬۹۷۰(        الزكاة
صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  

 ) ۲۷٬٥۷۲(        المساھمین 



 

۳۲ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 القطاعات التشغیلیة (تتمة) ۲۱
 

 الھندسي  السیارات  الممتلكات  البحري 
الحوادث  

 والمسؤولیة 
الضمان  

 الممتد 

التأمین  
على  
   المجموع الحیاة 

         (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲یونیو   ۳۰في 
         موجودات 

حصة معیدي التأمین من أقساط تأمین 
 ۱۹٦٬۹۱۷ ۱۲٬٦۷۸ ٤۳٬٥۰۹ ۲۷٬۸۱۹ ٤۱٬۱٤٥ ٥۰ ٦۰٬۷۷۲ ۱۰٬۹٤٤ غیر مكتسبة

 ۳٥۳٬۲٥۸ ٤٬۲۹۷ ۱۰۳ ۱۱۰٬۲۳٦ ۷٥٬٤٦۷ ۱۲۳ ۱٤٦٬۸۰٤ ۱٦٬۲۲۸ معیدي التأمین من مطالبات قائمةحصة 
حصة معیدي التأمین من مطالبات 

 ۲۹٬۰۹٥ ۲٬۷۹۷ - ۹٬٤٤٥ ۱٬٤۲۷ ۳٤۷ ۱٤٬٦۷۹ ٤۰۰ متكبدة وغیر مبلغ عنھا
 ٤٥٬۹۰۹ ۳٬۰٦٦ ۱۳٬٦۰٦ ۳٬۱۲٥ ٥٬٤۰۹ ۱۳٬۰۸۸ ٦٬۳٥۱ ۱٬۲٦٤ تكالیف اقتناء وثائق تأمین مؤجلة

 ۱٬۰۸۲٬۲۰٥        موجودات غیر مخصصة 
 ۱٬۷۰۷٬۳۸٤        مجموع الموجودات 

         
         المطلوبات 

 ٤٤۱٬۷۳۹ ۲۲٬۷۸۱ ٥٤٬۳۸۲ ۳۳٬۱٥۳ ٤۹٬٥۰٤ ۱۹۱٬٤٤٦ ۷٥٬٥۸۲ ۱٤٬۸۹۱ أقساط تأمین غیر مكتسبة 
 ۳۱٬۰۲٤ - ۹٬۲۸۸ ۳٬٥۳٦ ٥٬۷۲۹ ٥ ۱۰٬٥۷۱ ۱٬۸۹٥ عمولة إعادة تأمین غیر مكتسبة

 ٤٦۰٬۸٦٥ ٥٬۳٥٦ ۱۰۳ ۰۱۱۱٬۹۸ ۷۸٬۰٥٦ ۸٤٬۰۲۲ ۱٦۰٬٦۸۲ ۲۰٬٦٦٦ مطالبات قائمة 
 ٦۹٬۳٥۷ ۳٬٤۹٥ - ۸۱۱٬۰۷ ۱٬٦۰٤ ۳٦٬۰۲٤ ۱٦٬٦۹۳ ٤٦۳ مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا

 ۸٬٤۱۷ - - - - ۸٬٤۱۷ - - احتیاطي عجز أقساط التأمین
 ۱٬۹۸۷ - - ۱٬۳۰۸ ٦۷۹ - - - احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة

مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر  
 ٥٬۳۰٤ ۱۲٤ - ۸۷۹ ۲٥٥ ۲٬۳٤۱ ۱٬۲۷٤ ٤۳۱ موزعة

 ۳۲۸٬۰٦۸        مطلوبات غیر موزعة
 ۱٬۳٤٦٬۷٦۱          مجموع المطلوبات

         
 

 
 الھندسي  السیارات  الممتلكات  البحري  

الحوادث  
 والمسؤولیة 

الضمان  
 الممتد 

التأمین  
   المجموع الحیاة على  

         (مراجعة)  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱كما في 
         الموجودات 

حصة معیدي التأمین من أقساط تأمین 
 غیر مكتسبة

 
۹٬۷٦۳ 

 
۳٦٬٥٤۷ 

 
- 

 
٥۰٬۸٤۲ 

 
۲۷٬۸٤۹ 

 
٤۲٬٤٥۸ 

 
٥٬۷۳۸ 

 
۱۷۳٬۱۹۷ 

 ۲۸۰٬۹۲٤ ۷٬٤۷۷ ۹ ۱۱۱٬٦۱٥ ٦۳٬۳٥۲ ۱۳٤ ۸٥٬۱٦۹ ۱۳٬۱٦۸ حصة معیدي التأمین من مطالبات قائمة
حصة معیدي التأمین من مطالبات 

 متكبدة وغیر مبلغ عنھا
 

٤۹۱ 
 

۱۰٬٦٤۸ 
 

٦۱٥ 
 

۳٬۹٤۳ 
 

۱۱٬۲۲۹ 
 
- 

 
۳٬۷۱۱ 

 
۳۰٬٦۳۷ 

 ۳۸٬۷۹۰ ۱٬۱۳۰ ۱۲٬٤۷۳ ۲٬٥۷۳ ٦٬۰٥۱ ۱۰٬٥۹۹ ٤٬٤٦۰ ۱٬٥۰٤ تكالیف اقتناء وثائق تأمین مؤجلة
 ۸۲۳٬٦۸۹        موجودات غیر مخصصة 

 ۱٬۳٤۷٬۲۳۷        الموجودات مجموع  
         

         المطلوبات 
 ۳۹۲٬٦۸۰ ۹٬٦۷۱ ٤۹٬۰۹۳ ۳۱٬۹٥۸ ٥٥٬۰۷۲ ۱۸۸٬٤۱٥ ٤٤٬۳٤۸ ۱٤٬۱۲۳ أقساط تأمین غیر مكتسبة 

 ۲۹٬۲۰۰ - ۱۱٬۰۸۱ ۲٬۷٤۳ ۸٬۳۱۰ - ٥٬۰٦۳ ۲٬۰۰۳ عمولة إعادة تأمین غیر مكتسبة
 ۳۷۳٬٦۹۸ ۸٬۸٤۷ ۹ ۱۱۳٬٥۷٥ ٦٥٬۰٤۳ ۷٦٬۸۸۲ ۹۲٬٦٥۷ ۱٦٬٦۸٥ مطالبات قائمة 

 ۷٦٬۰٤٦ ٤٬٦۳۹ - ۱۲٬۹۱۷ ٤٬۰۷۲ ٤۲٬۳۲۰ ۱۱٬٤۷۱ ٦۲۷ مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا
 ۱۰٬٦۹٦ - - - - ۱۰٬٦۹٦ - - احتیاطي عجز أقساط التأمین

 ۱٬٦۲۱ - - ۷۷۹ ۸٤۲ - - - احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة
مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر  

 ٤٬۸٦۳ ۱٦۳ - ۹۷٥ ۲٤۲ ۲٬٤۲۳ ۷٤۳ ۳۱۷ موزعة
 ۲٤۷٬۲۳۸        مطلوبات غیر موزعة

 ۱٬۱۳٦٬۰٤۲          مجموع المطلوبات
         

 
  



 

۳۳ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف 
 

   معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ۲۲
 

   معامالت مع أطراف ذات عالقة ۲۲-۱
 

الجوھري  لنفوذ  تمثل األطراف ذات العالقة المساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة للشركة ومنشآت خاضعة للسیطرة أو الخاضعة ل 
 من تلك األطراف. 

 
ادھا من قِبل مجلس  تجري الشركة، في سیاق األعمال االعتیادیة، معامالت مع األطراف ذات العالقة. تتم المعامالت بشروط متفق علیھا بشكل متبادل ویتم اعتم

 اإلدارة. 
 

 فیما یلي المعامالت الجوھریة مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المتعلقة: 
 

 
   أرصدة مع أطراف ذات عالقة ۲۲-۲

فترة الثالثة أشھر   طبیعة المعامالت  ذو عالقة طرف 
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 (غیر مراجعة)

فترة الثالثة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 (غیر مراجعة)

فترة الستة أشھر  
 المنتھیة 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 (غیر مراجعة)

فترة الستة أشھر  
 المنتھیة 

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 (غیر مراجعة)

      
 ۱٬٥۰۸ ۱٬۸۷۹ ۷٥ ٤٤۱ رسوم ومصاریف ذات صلة  أعضاء مجلس إدارة 
 ٥٬٤۰۳ ٥٬۰۲٥ ۲٬۸۰٦ ۲٬۲۷۰ مكافآت ومصاریف ذات صلة  - كبار موظفي اإلدارة 

 - ٥۱۷ - ٥۱۷ قروض وسلف  - 

 ۳۰۹ ۲٤۲ ۱۳۱ ۱۱۰ منافع موظفین طویلة األجل المستحقة  - 
 

   المساھمون الرئیسیون
 

 إجمالي األقساط المكتتبة -
 

٥٥۲ 
 

۳۹۹ 
 

۱٬۳۱۹ 
 

۱٬۳۸۷ 
 ۸٤۲ ۱۳٦ ۸۲٤ ۲٤   المطالبات المدفوعة - 
 ۱٬۳۹٦ ۱٬۳٥۹ ٤۲۹ ٤۳۷   أقساط اختیاریة مسندة - 
 ۷۱ ۱٥۳ ) ۲۳( ۹٤ مطالبات مستردة اختیاریة - 
 ۲۳ ۱٤ ۱۷ ۱۳ عموالت مدینة اختیاریة - 
 ۲٬۸٥۸ ۲٬٥٥٥ ۱٬٦٦٦ ۱٬۱۹٤ مصاریف متكبدة  - 
 ٤٥٥  -  ۲۲٤  - إیرادات عموالت على الودائع  - 
      

الشركات الخاضعة للسیطرة أو  
السیطرة المشتركة أو التي یمارس  
علیھا المساھمین الرئیسیین نفوذاً  

 جوھریا
 

 إجمالي األقساط المكتتبة -
 

۱۳٬۰۸۱ 
 

۱٤٬۳٤۸ 
 

۳٥٬۸۹٤ 
 

۳۱٬۱٤۸ 
 ٥٬۳۸۱ ۸٬٦۷۱ ۳٬۰۰۳ ٥٬۰٥٤   المطالبات المدفوعة - 
 ٤۹۳ ٥۱۲ ۱۳۲ ۱٦٥   مصاریف متكبدة - 
      

 
 ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱

 (مراجعة) 
   المساھمون الرئیسیون 

 ۳۲ ٤۱ أقساط تأمین مدینة
 ۱۲ ۱٥   مطالبات مستحقة

 ٥۲۳ ٦٤۲ مبالغ مطلوبة لمعامالت اختیاریة  
 - ۱۱۸ مبالغ مطلوبة إلى طرف ذي عالقة لمصاریف 

   

 الشركات الخاضعة للسیطرة أو السیطرة المشتركة أو التي یمارس علیھا المساھمین الرئیسیین نفوذاً جوھریا 
  

 ۷٬۹٥۷ ۹٬٤٦۲ أقساط تأمین مدینة
 ۱٬٦٥۲ ۱٬٥٤۱ مطالبات مستحقة

 ۲ - مبالغ مطلوبة إلى طرف ذي عالقة لمصاریف 
   

   آخرى (كبار موظفي اإلدارة) 
 ۲٬۸۹۰ ۲٬٦۱۱ مستحقة لكبار موظفي اإلدارة منافع موظفین 

 ۲۸٤ ٦٦۱   دفعات مقدمة مطلوبة من كبار موظفي اإلدارة



 

۳٤ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
  

   إدارة رأس المال ۲۳
 توضع األھداف من قبل الشركة للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لدعم أھداف الشركة تسعى الفائدة للمساھمین.

 
فروق بین مستویات رأس المال المطلوبة على أساس منتظم. یتم إجراء تعدیالت على مستویات رأس المال  تدیر الشركة متطلبات رأس المال من خالل تقییم ال

ركة  الحالي في ضوء التغیرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر ألنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على أو ضبط مستوى ھیكل رأس المال، قد تقوم الش
 ة على المساھمین أو إصدار األسھم. بتعدیل مبلغ األرباح الموزعة المدفوع

 
للتوجیھات التي وضعتھا ساما في المادة ( ) من الالئحة التنفیذیة للنظام التي تبین ھامش المالءة المطلوب، یجب على الشركة االحتفاظ بھامش المالءة  ٦٦وفقاً 

 التنفیذیة لساما:المطلوب باعتماد األعلى من الطرق الثالث التالیة التي نصت علیھا الالئحة  
 

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

 
من رأس مال    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰تلتزم الشركة بجمیع متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج مع ھامش مالءة سلیمة. یتكون ھیكل رأس مال الشركة كما في 

:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٥٤٫۷۳ملیون لایر وخسائر متراكمة بمبلغ    ۱٥٫۳٥لایر سعودي واحتیاطیات نظامیة بمبلغ    ملیون   ٤۰۰مدفوع بمبلغ  
ملیون لایر سعودي) في قائمة   ٤٫۱٦ملیون لایر وخسائر متراكمة بمبلغ    ۱٥٫۳٥ملیون لایر سعودي واحتیاطیات نظامیة بمبلغ    ۲۰۰رأس مال مدفوع بمبلغ  

 .۲۰۲۲یونیو   ۳۰المالي. وبرأي مجلس اإلدارة، التزمت الشركة بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج كما في المركز 
 

  معلومات تكمیلیة ۲٤
 

وقائمة الدخل الموجزة وقائمة التدفقات النقدیة الموجزة على نحو منفصل لعملیات التأمین   الموجزةوفقًا لما تتطلبھ الالئحة التنفیذیة، فیما یلي قائمة المركز المالي 
   وعملیات المساھمین:

 
 قائمة المركز المالي الموجزة )أ

  
 

  (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 

 عملیات التأمین
عملیات  

 عملیات التأمین  المجموع  المساھمین 
عملیات 

 المجموع  المساھمین
 الموجودات 

      

 ٤۲٬۱۳۰ ۸٬۲٦٦ ۳۳٬۸٦٤ ۱٤۹٬٥٤۹ ۸۰٬٤۰۷ ٦۹٬۱٤۲ نقد وما یماثلھ
 ۱۹۱٬۳٦۹ - ۱۹۱٬۳٦۹ ۲٦۲٬٤۳٤ - ۲٦۲٬٤۳٤ ودائع قصیرة األجل

 ۲٤۹٬٥۲٦ - ۲٤۹٬٥۲٦ ۲٥۳٬۸۷۳ - ۲٥۳٬۸۷۳ بالصافي – أقساط تأمین مستحقة القبض 
 ۳۹٬۱٥٥ - ۳۹٬۱٥٥ ٤۱٬۸۳٤ - ٤۱٬۸۳٤ بالصافي  -مطلوب من معیدي التأمین 

 ۱۷۳٬۱۹۷ - ۱۷۳٬۱۹۷ ۱۹٦٬۹۱۷ - ۱۹٦٬۹۱۷ حصة معیدي التأمین من أقساط تأمین غیر مكتسبة
 ۲۸۰٬۹۲٤ - ۲۸۰٬۹۲٤ ۳٥۳٬۲٥۸ - ۳٥۳٬۲٥۸ حصة معیدي التأمین من مطالبات قائمة

حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة وغیر مبلغ 
 ۳۰٬٦۳۷ - ۳۰٬٦۳۷ ۲۹٬۰۹٥ -  ۲۹٬۰۹٥   عنھا

 ۳۸٬۷۹۰ - ۳۸٬۷۹۰ ٤٥٬۹۰۹ - ٤٥٬۹۰۹ تكالیف اقتناء وثائق تأمین مؤجلة
 ۱۷۹٬۸۸۲ ۱۷۹٬۸۸۲ - ۲۱٦٬٦٤۸ ۲۱٦٬٦٤۸ - استثمارات 

 ۳۸٬٤۹۳ ۲٬۳۱۳ ۳٦٬۱۸۰ ٥٤٬٦۸۱ ٥۰۱ ٥٤٬۱۸۰ مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
 ٥٦٬٤۲۷ - ٥٦٬٤۲۷ ۳۱٬٤۲٦ - ۳۱٬٤۲٦ مطلوب من المساھمین/ عملیات التأمین

 ۱۷٬٤۰۳ ۱۷٬٤۰۳ - ۱۹٬۳٤۸ ۱۹٬۳٤۸ -   ممتلكات ومعدات
 ٤٤٬۱۳۹ ٤٤٬۱۳۹ - ٤۲٬۱۱۷ ٤۲٬۱۱۷ - موجودات غیر ملموسة 

 ۲۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ - ٤۰٬۰۰۰ ٤۰٬۰۰۰ - ودیعة نظامیة
 ۱٬٥۹۲ ۱٬٥۹۲ - ۱٬۷۲۱ ۱٬۷۲۱ - إیرادات مستحقة من ودیعة نظامیة

 ۱٬٤۰۳٬٦٦٤ ۲۷۳٬٥۹٥ ۱٬۱۳۰٬۰٦۹ ۱٬۷۳۸٬۸۱۰ ٤۰۰٬۷٤۲ ۱٬۳۳۸٬۰٦۸ مجموع موجودات العملیات 
       

 ) ٥٦٬٤۲۷( - ) ٥٦٬٤۲۷( ) ۳۱٬٤۲٦( - ) ۳۱٬٤۲٦( ناقًصا: االستبعاد بین العملیات 
 ۱٬۳٤۷٬۲۳۷ ۲۷۳٬٥۹٥ ۱٬۰۷۳٬٦٤۲ ۱٬۷۰۷٬۳۸٤ ٤۰۰٬۷٤۲ ۱٬۳۰٦٬٦٤۲   المالیة بحسب قائمة المركز الماليمجموع الموجودات  

 
 
 
 



 

۳٥ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 
 معلومات تكمیلیة (تتمة)  ۲٤

 
 قائمة المركز المالي الموجزة (تتمة)  )أ

  
 

  (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 

عملیات  
 التأمین

عملیات  
 المجموع   المساھمین 

عملیات 
 التأمین 

عملیات 
 المجموع   المساھمین

 المطلوبات 
  

 
   

 ۲۹٬۹٦۱ - ۲۹٬۹٦۱ ۳۹٬۷۹۸ - ۳۹٬۷۹۸ مطالبات مستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمین 
 ۷۲٬۱٥۸ ٥۰۸ ۷۱٬٦٥۰ ۱۰۰٬٥۹٤ ٥٬۱٦۸ ۹٥٬٤۲٦ مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 ٥٦٬٤۲۷ ٥٦٬٤۲۷ - ۳۱٬٤۲٦ ۳۱٬٤۲٦ - مطلوب إلى عملیات التأمین/ المساھمین

 مطلوب إلى معیدي التأمین والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف خارجیة
 
 ۱۸٤٬۱٥۱ 

 
 - 

 
 ۱۸٤٬۱٥۱ ۱۳۹٬٦٥٤ - ۱۳۹٬٦٥٤ 

 ۳۹۲٬٦۸۰ - ۳۹۲٬٦۸۰ ٤٤۱٬۷۳۹ - ٤٤۱٬۷۳۹ أقساط تأمین غیر مكتسبة 
 ۲۹٬۲۰۰ - ۲۹٬۲۰۰ ۳۱٬۰۲٤ - ۳۱٬۰۲٤ عمولة إعادة تأمین غیر مكتسبة

 ۳۷۳٬٦۹۸ - ۳۷۳٬٦۹۸ ٤٦۰٬۸٦٥ - ٤٦۰٬۸٦٥ مطالبات قائمة 
 ۷٦٬۰٤٦ - ۷٦٬۰٤٦ ٦۹٬۳٥۷ - ٦۹٬۳٥۷ مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا

 ۱۰٬٦۹٦ - ۱۰٬٦۹٦ ۸٬٤۱۷ - ۸٬٤۱۷ احتیاطي عجز أقساط التأمین
 ۱٬٦۲۱ - ۱٬٦۲۱ ۱٬۹۸۷ - ۱٬۹۸۷ احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة

 ٤٬۸٦۳ - ٤٬۸٦۳ ٥٬۳۰٤ - ٥٬۳۰٤ مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر موزعة 
 ۳٬۸۷۳ ۳٬۸۷۳ - ۱٬۸۰٤ ۱٬۸۰٤ - زكاة وضریبة دخل مستحقة الدفع 

 ۱٬٥۹۲ ۱٬٥۹۲ - ۱٬۷۲۱ ۱٬۷۲۱ - إیرادات مستحقة من ودیعة نظامیة
 ۱٬۱۹۲٬٤٦۹ ٦۲٬٤۰۰ ۱٬۱۳۰٬۰٦۹ ۱٬۳۷۸٬۱۸۷ ٤۰٬۱۱۹ ۱٬۳۳۸٬۰٦۸ مجموع المطلوبات التشغیلیة 

       
 ) ٥٦٬٤۲۷( ) ٥٦٬٤۲۷( - ) ۳۱٬٤۲٦( ) ۳۱٬٤۲٦( - العملیات ناقًصا: االستبعاد بین 

 ۱٬۱۳٦٬۰٤۲ ٥٬۹۷۳ ۱٬۱۳۰٬۰٦۹ ۱٬۳٤٦٬۷٦۱ ۸٬٦۹۳ ۱٬۳۳۸٬۰٦۸ مجموع المطلوبات بحسب قائمة المركز المالي 
       

       حقوق الملكیة 
 ۲۰۰٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ - ٤۰۰٬۰۰۰ ٤۰۰٬۰۰۰ - رأس المال

 ۱٥٬۳٥٤ ۱٥٬۳٥٤ - ۱٥٬۳٥٤ ۱٥٬۳٥٤ - احتیاطي نظامي 
 ) ٤٬۱٥۹( ) ٤٬۱٥۹( - ) ٥٤٬۷۳۱( ) ٥٤٬۷۳۱( - خسائر متراكمة

 ۲۱۱٬۱۹٥ ۲۱۱٬۱۹٥ - ۳٦۰٬٦۲۳ ۳٦۰٬٦۲۳ -   مجموع حقوق الملكیة
 ۱٬۳٤۷٬۲۳۷ ۲۱۷٬۱٦۸ ۱٬۱۳۰٬۰٦۹ ۱٬۷۰۷٬۳۸٤ ۳٦۹٬۳۱٦ ۱٬۳۳۸٬۰٦۸ مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة 

       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

۳٦ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 
 معلومات تكمیلیة (تتمة)  ۲٤

 
 قائمة الدخل الموجزة )ب

 

 

  

   فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

   فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
    (غیر مراجعة) ۲۰۲۱یونیو   ۳۰

 عملیات التأمین 
عملیات  

 عملیات التأمین المجموع  المساھمین 
عملیات  

 المجموع   المساھمین
  اإلیرادات

     

 ۲۲٦٬۷٥۷ - ۲۲٦٬۷٥۷ ۱۹٤٬۲۷۷ - ۱۹٤٬۲۷۷ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 ) ۸۰٬۹٥۷( - ) ۸۰٬۹٥۷( )۷۲٬۰۹۷( - )۷۲٬۰۹۷(  أقساط إعادة تأمین مسندة
 ) ۸٬۱۹۸( - ) ۸٬۱۹۸( )۹۰۳( - )۹۰۳(   مصاریف فائض الخسارة

 ۱۳۷٬٦۰۲ - ۱۳۷٬٦۰۲ ۱۲۱٬۲۷۷ - ۱۲۱٬۲۷۷ صافي أقساط التأمین المكتتبة 
 ) ۱۸٬۲٤٦( - ) ۱۸٬۲٤٦( ۹٬٤٤۱ - ۹٬٤٤۱ التغیرات في أقساط تأمین غیر مكتسبة 

التغیرات في حصة معیدي التأمین من أقساط  
 ۳٬۱۰۳ - ۳٬۱۰۳ )٦٬۷۷٤( - )٦٬۷۷٤(  تأمین غیر مكتسبة

 ۱۲۲٬٤٥۹ - ۱۲۲٬٤٥۹ ۱۲۳٬۹٤٤  ۱۲۳٬۹٤٤ صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ۱۲٬۰٦٤ - ۱۲٬۰٦٤ ۱۲٬٥۷۸ - ۱۲٬٥۷۸  عموالت إعادة التأمین
 ۱۲٥ - ۱۲٥ ۲۸۹ - ۲۸۹ إیرادات اكتتاب أخرى 

 ۱۳٤٬٦٤۸ - ۱۳٤٬٦٤۸ ۱۳٦٬۸۱۱ - ۱۳٦٬۸۱۱ مجموع اإلیرادات
       

       تكالیف االكتتاب والمصاریف
إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاریف تعدیل  

 ۱۰۸٬۹٦۸ - ۱۰۸٬۹٦۸ ۱۰۳٬۲۷٥ - ۱۰۳٬۲۷٥ خسارة، بالصافي من االستردادات 
 ) ۱۹٬۳٥۲( - ) ۱۹٬۳٥۲( )۱۲٬۸۱۲( - )۱۲٬۸۱۲( حصة معیدي التأمین من مطالبات مدفوعة

 ۸۹٬٦۱٦ - ۸۹٬٦۱٦ ۹۰٬٤٦۳ - ۹۰٬٤٦۳   صافي مطالبات مدفوعة 
 ۳۰٬۳۱۱ - ۳۰٬۳۱۱ ۷۳٬٦٤۸ - ۷۳٬٦٤۸ التغیرات في المطالبات القائمة

من  التأمین  معیدي  حصة  في  التغیرات 
 ) ۲۹٬۸٦۸( - ) ۲۹٬۸٦۸( )٦۱٬۹٦۹( - )٦۱٬۹٦۹( المطالبات القائمة 

التغیرات في المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ 
 ) ٦٤۹(  ) ٦٤۹( )۲٬۳۸۷( -  )۲٬۳۸۷(  عنھا

التغیرات في حصة معیدي التأمین من 
 )۳٬۲٦۳(   المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا

 
 - )۳٬۲٦۳( 

 
۹۷۷ 

 
 - 

 
۹۷۷ 

 ۹۰٬۳۸۷ - ۹۰٬۳۸۷ ۹٦٬٤۹۲ - ۹٦٬٤۹۲ صافي المطالبات المتكبدة 
 ) ۲٬۲٤۹( - ) ۲٬۲٤۹( )۹۹٤( - )۹۹٤( احتیاطي عجز أقساط التأمین 

 ٥۸٤ - ٥۸٤ ۳۳۹ - ۳۳۹ احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة
مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر 

 ) ۲٤٤( - ) ۲٤٤( ۳۳٤ - ۳۳٤ موزعة
 ۱۷٬۱۱۰ - ۱۷٬۱۱۰ ۱۷٬۰٤۹ - ۱۷٬۰٤۹ تكالیف اقتناء وثائق التأمین 

 ٤٬۳۸٦ - ٤٬۳۸٦ ٥٬٦۸۱ - ٥٬٦۸۱ مصاریف اكتتاب أخرى 
 ۱۰۹٬۹۷٤ - ۱۰۹٬۹۷٤ ۱۱۸٬۹۰۱ - ۱۱۸٬۹۰۱  مجموع تكالیف ومصاریف االكتتاب

  ۲٤٬٦۷٤ - ۲٤٬٦۷٤ ۱۷٬۹۱۰ - ۱۷٬۹۱۰ صافي إیرادات االكتتاب
            



 

۳۷ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 مساھمة سعودیة) (شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 معلومات تكمیلیة (تتمة)  ۲٤
 

  قائمة الدخل الموجزة (تتمة) )ب
 

   فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 مراجعة) (غیر  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

   فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
    (غیر مراجعة) ۲۰۲۱یونیو   ۳۰

عملیات  
 التأمین

عملیات  
 المجموع  المساھمین 

عملیات  
 التأمین

عملیات  
 المجموع   المساھمین

          إیرادات / (مصاریف) تشغیلیة أخرى
عكس / (انخفاض في قیمة) مخصص أقساط  

تحصیلھا ومعیدي التأمین  التأمین المشكوك في 
 -   ۷۰۰   والذمم المدینة األخرى 

 
 

۷۰۰ )٦٬۷٦٬( - ) ٥٦۷٥٦ ( 
 ) ۲٦٬۲۱٦( ) ۲٬۰۹۲( ) ۲٤٬۱۲٤( )۳۱٬۸۱۷( )۲٬۲۷۷( )۲۹٬٥٤۰( مصاریف عمومیة وإداریة

 ۳۳۹ ۱٦ ۳۲۳ ۱٬۱۷۱ ۲۷٦ ۸۹٥ إیرادات عموالت على الودائع 
 ۷۸۲ ۷۸۲ - )۱٬۸٤۲( )۱٬۸٤۲( -   االستثمارات (الخسارة) / الربح غیر المحقق من 

 ٤۳ ٤۳ - ۹۳ ۹۳ - إیرادات عموالت على استثمارات 
 ۲۳ - ۲۳ ۹۲۹ - ۹۲۹ إیرادات أخرى 

 ) ۳۱٬۷۸٥( ) ۱٬۲٥۱( ) ۳۰٬٥۳٤( )۳۰٬۷٦٦( )۳٬۷٥۰( )۲۷٬۰۱٦(    مجموع المصاریف التشغیلیة األخرى، بالصافي
 ) ٥٬۸٦۰( - ) ٥٬۸٦۰( )۹٬۱۰٦( - )۹٬۱۰٦(   صافي العجز من عملیات التأمین

 - ) ٥٬۸٦۰( ٥٬۸٦۰ - )۹٬۱۰٦( ۹٬۱۰٦ عجز لعملیات المساھمین 
 ) ۷٬۱۱۱( ) ۷٬۱۱۱(  )۱۲٬۸٥٦( )۱۲٬۸٥٦( -   الخسارة للفترة العائدة إلى المساھمین، قبل الزكاة 

 ) ۱٬۱۷۰( ) ۱٬۱۷۰( - )۱٬۰۲۰( )۱٬۰۲۰( - الزكاة
 ) ۸٬۲۸۱( ) ۸٬۲۸۱( - )۱۳٬۸۷٦( )۱۳٬۸۷٦( - العائدة إلى المساھمینصافي الخسارة للفترة 

 معدلة  -خسارة السھم (األساسیة والمخفضة) 
 ) ۰٫۲۷( ) ۰٫۲۷( - )۰٫۳٦( )۰٫۳٦( - (معروضة باللایر السعودي للسھم) 

       
 

 
 
 



 

۳۸ 
 

  للتأمینالشركة الوطنیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 معلومات تكمیلیة (تتمة)  ۲٤
 

 قائمة الدخل الموجزة (تتمة) ب)

 
 

 
 

  

  

   فترة الستة أشھر المنتھیة 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  فترة الستة أشھر المنتھیة
    (غیر مراجعة) ۲۰۲۱یونیو   ۳۰

عملیات  
 التأمین

عملیات  
 المجموع  المساھمین 

عملیات  
 التأمین

عملیات  
 المجموع   المساھمین

  اإلیرادات
     

 ٥۳٥٬۱۸۰ - ٥۳٥٬۱۸۰ ٤٦۲٬۰۱۱ - ٤٦۲٬۰۱۱ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 ) ۲۱۰٬۱٦۹( - ) ۲۱۰٬۱٦۹( ) ۱۸۱٬۰٦۰( - ) ۱۸۱٬۰٦۰(  تأمین مسندةأقساط إعادة 

 ) ۱۲٬٤۲۹( - ) ۱۲٬٤۲۹( )٥٬۸٦٦( - )٥٬۸٦٦(   مصاریف فائض الخسارة
 ۳۱۲٬٥۸۲ - ۳۱۲٬٥۸۲ ۲۷٥٬۰۸٥ - ۲۷٥٬۰۸٥ صافي أقساط التأمین المكتتبة 

  )٤۹٬۰٥۹( التغیرات في أقساط تأمین غیر مكتسبة 
 
)٤۹٬۰٥۹( 

 
)۱۳۹٬۱۷٦ ( 

 
- 

 
)۱۳۹٬۱۷٦ ( 

التغیرات في حصة معیدي التأمین من أقساط  
 ۲۳٬۷۲۰  تأمین غیر مكتسبة

 
- 

 
۲۳٬۷۲۰ 

 
٦٤٬۱۹۷  

 
٦٤٬۱۹۷ 

 ۲۳۷٬٦۰۳ - ۲۳۷٬٦۰۳ ۲٤۹٬۷٤٦  ۲٤۹٬۷٤٦ صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ۲٤٬۲۷۳ - ۲٤٬۲۷۳ ۲٤٬٤۹۹ - ۲٤٬٤۹۹  عموالت إعادة التأمین

 ۲٥۲ - ۲٥۲ ٤۸٥ - ٤۸٥ اكتتاب أخرى إیرادات 
 ۲٦۲٬۱۲۸ - ۲٦۲٬۱۲۸ ۲۷٤٬۷۳۰ - ۲۷٤٬۷۳۰ مجموع اإلیرادات

       
       تكالیف االكتتاب والمصاریف

إجمالي مطالبات مدفوعة ومصاریف تعدیل  
 ۲۲۱٬۰٥۷   خسارة، بالصافي من االستردادات

 
- 

 
۲۲۱٬۰٥۷ 

 
۲۲۰٬۷٥۳ 

 
- 

 
۲۲۰٬۷٥۳ 

 ) ٥۱٬٥۹٤( - ) ٥۱٬٥۹٤( )۳۲٬۰۳۳( - )۳۲٬۰۳۳( التأمین من مطالبات مدفوعةحصة معیدي 
 ۱٦۹٬۱٥۹ - ۱٦۹٬۱٥۹ ۱۸۹٬۰۲٤ - ۱۸۹٬۰۲٤   صافي مطالبات مدفوعة 

 ٥٥٬۲٥۸ - ٥٥٬۲٥۸ ۸۷٬۱٦۷ - ۸۷٬۱٦۷ التغیرات في المطالبات القائمة
التغیرات في حصة معیدي التأمین من المطالبات 

 )۷۲٬۳۳٤( القائمة 
 
- 

 
)۷۲٬۳۳٤( 

 
)٤٤٬۹۹۹ (  

 
)٤٤٬۹۹۹ ( 

 ) ٥٬۳۸۸( - ) ٥٬۳۸۸( )٦٬٦۸۹( - )٦٬٦۸۹( المبلغ عنھا  التغیرات في مطالبات متكبدة وغیر
التغیرات في حصة معیدي التأمین من 

 ۱٬٥٤۲   المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا
 
- 

 
۱٬٥٤۲ 

 
۳٬٦۱۷ 

 
- 

 
۳٬٦۱۷ 

 ۱۷۷٬٦٤۷ - ۱۷۷٬٦٤۷ ۱۹۸٬۷۱۰ - ۱۹۸٬۷۱۰ صافي المطالبات المتكبدة 
 ) ۳٬۲۰٦( - ) ۳٬۲۰٦( )۲٬۲۷۹( - )۲٬۲۷۹( احتیاطي عجز أقساط التأمین 

 ۹۹۲ - ۹۹۲ ۳٦٦ - ۳٦٦ احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة
 ) ۲٤۲( - ) ۲٤۲( ٤٤۱  ٤٤۱  مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر موزعة

 ۳۲٬۰۲۲ - ۳۲٬۰۲۲ ۳٥٬٥۲۲ - ۳٥٬٥۲۲ تكالیف اقتناء وثائق التأمین 
 ۱٥٬٦۱۸ - ۱٥٬٦۱۸ ۱۲٬۱٥۱ - ۱۲٬۱٥۱ مصاریف اكتتاب أخرى 

 ۲۲۲٬۸۳۱ - ۲۲۲٬۸۳۱ ۲٤٤٬۹۱۱ - ۲٤٤٬۹۱۱  مجموع تكالیف ومصاریف االكتتاب
 ۳۹٬۲۹۷ - ۳۹٬۲۹۷ ۲۹٬۸۱۹ - ۲۹٬۸۱۹ صافي إیرادات االكتتاب



 

۳۹ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 معلومات تكمیلیة (تتمة)  ۲٤
 

  قائمة الدخل الموجزة (تتمة) ب)
 

   فترة الستة أشھر المنتھیة 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  المنتھیةفترة الستة أشھر  
    (غیر مراجعة) ۲۰۲۱یونیو   ۳۰

عملیات  
 التأمین

عملیات  
 المجموع  المساھمین 

عملیات  
 التأمین

عملیات  
 المجموع   المساھمین

          إیرادات / (مصاریف) تشغیلیة أخرى
مخصص االنخفاض في قیمة أقساط التأمین 

المشكوك في تحصیلھا ومعیدي التأمین والذمم 
 ) ۷٬۰٤۸( - ) ۷٬۰٤۸( )۱٬۱۳٥( - )۱٬۱۳٥(    األخرىالمدینة 

 ) ٦۱٬۱۸٥( ) ٥٬٦۲۳( ) ٥٥٬٥٦۲( )٦۷٬۳۲۱( )٦٬۳٥٥( )٦۰٬۹٦٦( مصاریف عمومیة وإداریة
 ٦۸۳ ۳۰ ٦٥۳ ۱٬۷٥۸ ۳۷٦ ۱٬۳۸۲ إیرادات عموالت على الودائع 

 ۲٬۳۳۰ ۲٬۳۳۰ - )۱٬۲۳٤( )۱٬۲۳٤( -   (الخسارة) / الربح غیر المحقق من االستثمارات 
 ۷۷ ۷۷ - ۲۳٦ ۲۳٦ - ربح محقق من استثمارات 

 ۲٤٤ - ۲٤٤ ۹۲۹ - ۹۲۹ إیرادات أخرى 
 ) ٦٤٬۸۹۹( ) ۳٬۱۸٦( ) ٦۱٬۷۱۳( )٦٦٬۷٦۷( )٦٬۹۷۷( )٥۹٬۷۹۰(   مجموع مصاریف تشغیلیة أخرى، بالصافي 

       
 ) ۲۲٬٤۱٦( - ) ۲۲٬٤۱٦( )۲۹٬۹۷۱( - )۲۹٬۹۷۱(   صافي العجز من عملیات التأمین

 - ) ۲۲٬٤۱٦( ۲۲٬٤۱٦ - )۲۹٬۹۷۱( ۲۹٬۹۷۱ عجز لعملیات المساھمین 
 ) ۲٥٬٦۰۲( ) ۲٥٬٦۰۲( - )۳٦٬۹٤۸( )۳٦٬۹٤۸(  الخسارة للفترة العائدة إلى المساھمین، قبل الزكاة 

 ) ۱٬۹۷۰( ) ۱٬۹۷۰( - )۱٬٥۷۸( )۱٬٥۷۸( - الزكاة
 ) ۲۷٬٥۷۲( ) ۲۷٬٥۷۲( - )۳۸٬٥۲٦( )۳۸٬٥۲٦( - صافي الخسارة للفترة العائدة إلى المساھمین

 معدلة  -خسارة السھم (األساسیة والمخفضة) 
 (معروضة باللایر السعودي للسھم) 

 
- )۱٫۱۲ ( )۱٫۱۲( -  )۰٫۹۱ ( )۰٫۹۱ ( 

 
 

  



 

٤۰ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 معلومات تكمیلیة (تتمة)  ۲٤
 

  قائمة الدخل الشامل الموجزة  ج)
 

   فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

   فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
  (غیر مراجعة)  ۲۰۲۱یونیو   ۳۰

عملیات  
 التأمین

عملیات  
 المجموع  المساھمین 

عملیات  
 التأمین

عملیات  
 المجموع   المساھمین

       
 ) ۸٬۲۸۱( ) ۸٬۲۸۱( - )۱۳٬۸۷٦( )۱۳٬۸۷٦( - صافي الخسارة للفترة العائدة إلى المساھمین

       
 الخسارة الشاملة األخرى 

بنود لن یعاد تصنیفھا لقوائم الدخل في السنوات 
  الالحقة

      

 ٤۱ ٤۱ - )۷٤( )۷٤( - (خسارة) / ربح إعادة قیاس التزام المنافع المحددة

مجموع الخسارة الشاملة للفترة العائدة إلى 
 )۱۳٬۹٥۰( )۱۳٬۹٥۰( - المساھمین 

 
- 

 
)۸٬۲٤۰ ( )۸٬۲٤۰ ( 

 
  

 

   فترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  أشھر المنتھیة فيفترة الستة 
  (غیر مراجعة)  ۲۰۲۱یونیو   ۳۰

عملیات  
 التأمین

عملیات  
 المجموع  المساھمین 

عملیات  
 التأمین

عملیات  
 المجموع   المساھمین

 ) ۲۷٬٥۷۲( ) ۲۷٬٥۷۲( - )۳۸٬٥۲٦( )۳۸٬٥۲٦( - العائدة إلى المساھمین  صافي الخسارة للفترة
 الخسارة الشاملة األخرى 

 
تصنیفھا لقوائم الدخل في السنوات بنود لن یعاد 

       الالحقة
 ) ۲٦۸( ) ۲٦۸( - )۹٤( )۹٤( -  خسارة إعادة القیاس من التزام المنافع المحددة

إلى   العائدة  للفترة  الشاملة  الخسارة  مجموع 
 - المساھمین 

 
)۳۸٬٦۲۰( 

 
)۳۸٬٦۲۰( 

 
- 

 
)۲۷٬۸٤۰ ( 

 
)۲۷٬۸٤۰ ( 

 
 
 
 
 



 

٤۱ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 معلومات تكمیلیة (تتمة)  ۲٤
 

 قائمة التدفقات النقدیة الموجزة د)
       

   فترة الستة أشھر المنتھیة 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  فترة الستة أشھر المنتھیة
 (غیر مراجعة) ۲۰۲۱یونیو  ۳۰

 
 عملیات التأمین

عملیات  
 عملیات التأمین  المجموع  المساھمین 

عملیات 
 المجموع  المساھمین

         األنشطة التشغیلیة التدفقات النقدیة من  

صافي الخسارة للفترة العائدة إلى  
 ) ۲٥٬٦۰۲( ) ۲٥٬٦۰۲( - ) ۳٦٬۹٤۸( ) ۳٦٬۹٤۸( -   المساھمین قبل الزكاة وضریبة الدخل

       
         تعدیالت لبنود غیر نقدیة:

استھالك وإطفاء ممتلكات ومعدات  
 ۳٬۳٥۰ ۳٬۳٥۰ - ۳٬۹٤۱ ۳٬۹٤۱ -   وموجودات غیر ملموسة

حصة المساھمین من (عجز) / فائض  
  عملیات التأمین

 
)۲۹٬۹۷۱ ( 

 
۲۹٬۹۷۱ - )۲۲٬٤۱٦ ( ۲۲٬٤۱٦ 

 
- 

مخصص االنخفاض في قیمة أقساط تأمین 
مشكوك في تحصیلھا وذمم مدینة من  

 ۷٬۰٤۸ - ۷٬۰٤۸ ۱٬۱۳٥ - ۱٬۱۳٥   معیدي التأمین وذمم مدینة أخرى
الخسارة / (الربح ) غیر المحقق من  

 ۱٬۲۳٤ ۱٬۲۳٤ -   استثمارات
 
- 

 
)۲٬۳۳۰ ( 

 
)۲٬۳۳۰ ( 

 ) ۷۷( ) ۷۷( - ) ۲۳٦( ) ۲۳٦( - إیرادات عموالت على استثمارات 
 ۱٬٥٦٥ - ۱٬٥٦٥ ۱٬٥۷۱ - ۱٬٥۷۱   مخصص التزامات منافع الموظفین

 ) ٦۸۳( ) ۳۰( ) ٦٥۳( ) ۱٬۷٥۸( ) ۳۷٦( ) ۱٬۳۸۲(   إیرادات عموالت على الودائع
 )۲۸٬٦٤۷ ( )۲٬٤۱٤ ( )۳۱٬۰٦۱ ( )۱٤٬٤٥٦ ( )۲٬۲۷۳ ( )۱٦٬۷۲۹ ( 

التغیرات في الموجودات والمطلوبات  
         التشغیلیة:

 ) ۷۱٬۳۹۳( - ) ۷۱٬۳۹۳( ) ٥٬٤۸۲( - ) ٥٬٤۸۲(   أقساط تأمین مستحقة القبض
حصة معیدي التأمین من أقساط تأمین غیر 

 ) ۲۳٬۷۲۰( - ) ۲۳٬۷۲۰(  مكتسبة
 
)٦٤٬۱۹۷ ( - )٦٤٬۱۹۷ ( 

 ) ٤٤٬۹۹۹( - ) ٤٤٬۹۹۹( ) ۷۲٬۳۳٤( - ) ۷۲٬۳۳٤(  التأمین من مطالبات قائمةحصة معیدي  
حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة 

 ۱٬٥٤۲ - ۱٬٥٤۲  وغیر مبلغ عنھا
 

۳٬٦۱۷ 
 
- 

 
۳٬٦۱۷ 

 ) ۷٬۱۱۹( - ) ۷٬۱۱۹( تكلفة اقتناء وثائق تأمین مؤجلة
 
)۱۱٬۷۸۰ ( - 

 
)۱۱٬۷۸۰ ( 

 ۳۹٬۸٤۷ - ۳۹٬۸٤۷ ) ۲٬٦۷۹( - ) ۲٬٦۷۹( مطلوب من معیدي التأمین
       
       



 

٤۲ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 
    
 معلومات تكمیلیة (تتمة)  ۲٤

 
 قائمة التدفقات النقدیة الموجزة (تتمة)  د)

 
   فترة الستة أشھر المنتھیة  

 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
  فترة الستة أشھر المنتھیة

 (غیر مراجعة) ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
عملیات   

 التأمین
عملیات  

 عملیات التأمین  المجموع  المساھمین 
عملیات 

 المجموع  المساھمین
 ۲٬۷٥٤ ) ٤٤( ۲٬۷۹۸ ) ۱٥٬۸۱۳( ۱٬٦۳۷ ) ۱۷٬٤٥۰( مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 ۱۷٬۱٤۷ - ۱۷٬۱٤۷ ۹٬۸۳۷ - ۹٬۸۳۷ مطالبات مستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمین 
 ٤٬۳٦۳ ) ۷۰٥( ٥٬۰٦۸ ۲۷٬٦٦۱ ٤٬٦٦۰ ۲۳٬۰۰۱ مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 

مطلوب إلى معیدي التأمین والوكالء والوسطاء ومدراء  
   أطراف خارجیة

 
٤٤٬٤۹۷ 

 
- 

 
٤٤٬٤۹۷ 

 
۱٦٬۲۲۷ 

 
- 

 
۱٦٬۲۲۷ 

 ۱۳۹٬۱۷٦ - ۱۳۹٬۱۷٦ ٤۹٬۰٥۹ - ٤۹٬۰٥۹ أقساط تأمین غیر مكتسبة 
 ۳٬۲۱٥ - ۳٬۲۱٥ ۱٬۸۲٤ - ۱٬۸۲٤ عمولة إعادة تأمین غیر مكتسبة

 ٥٥٬۲٥۸ - ٥٥٬۲٥۸ ۸۷٬۱٦۷ - ۸۷٬۱٦۷ مطالبات قائمة 
 ) ٥٬۳۸۸( - ) ٥٬۳۸۸( ) ٦٬٦۸۹( - ) ٦٬٦۸۹( مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا

 ) ۳٬۲۰٦( - ) ۳٬۲۰٦( ) ۲٬۲۷۹( - ) ۲٬۲۷۹( احتیاطي عجز أقساط التأمین
 ۹۹۲ - ۹۹۲ ۳٦٦ - ۳٦٦ احتیاطي مخاطر غیر منتھیة إضافیة

 - ۲۱٬٥۹۷ ) ۲۱٬٥۹۷( - ) ٥٥٬۰٦٦( ٥٥٬۰٦٦ مطلوب إلى عملیات المساھمین
 ) ۲٤۲( - ) ۲٤۲( ٤٤۱ - ٤٤۱ مخصص مصروف تعدیل خسارة غیر موزعة 

 ۱۰٦٬٤۰۱ )٥۱٬۱۸۳ ( ٥٥٬۲۱۸ ٤٦٬۰۸۷ ۱۸٬٥۷٦٤٬٦٦ ٥۲ 
 ) ٦٬۰۷۰( ) ٦٬۰۷۰( - ) ۳٬٦٤۷( ) ۳٬٦٤۷( - زكاة وضریبة دخل مدفوعة 

 ) ۷۳۸( - ) ۷۳۸( ) ۸۹۰( - ) ۸۹۰( مدفوعات التزامات منافع الموظفین 
 ٥۷٬۸٥٤ ۱۲٬٥۰٥ ٤٥٬۳٤۹ ٥۰٬٦۸۱ ) ٥٤٬۸۳۰( ۱۰٥٬٥۱۱ صافي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة

       التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
 ) ٥٬۳۷٤( ) ٥٬۳۷٤( - ) ۳٬۸٦٤( ) ۳٬۸٦٤( - إضافات إلى ممتلكات ومعدات 

 ) ۱٬۳٦۲( ) ۱٬۳٦۲( - - - - إضافات إلى موجودات غیر ملموسة 
 ) ٥٬۰۰۰( ) ٥٬۰۰۰( - ) ۱۰۰٬۰۰۰( ) ۱۰۰٬۰۰۰( - إضافات إلى استثمارات 

 - - - ٦۲٬۰۰۰ ٦۲٬۰۰۰ - متحصالت من استبعاد استثمارات 
 ) ٥۷٬۹۹۷( - ) ٥۷٬۹۹۷( ) ۲٦۲٬٤۳٤( - ) ۲٦۲٬٤۳٤( إیداعات في ودائع قصیرة األجل 

 - - - ۱۹۱٬۳٦۹ - ۱۹۱٬۳٦۹ متحصالت من ودائع قصیرة األجل
 - - - ) ۲۰٬۰۰۰( ) ۲۰٬۰۰۰( - زیادة في الودیعة النظامیة

 ۷۷٥ ۱۱٥ ٦٦۰ ۱٬۲٦۱ ٤۲۹ ۸۳۲ إیرادات مستلمة من ودائع قصیرة األجل
 ) ٦۸٬۹٥۸( ) ۱۱٬٦۲۱( ) ٥۷٬۳۳۷( ) ۱۳۱٬٦٦۸( ) ٦۱٬٤۳٥( ) ۷۰٬۲۳۳( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

       التمویلیة التدفقات النقدیة من األنشطة 
 - - - ۲۰۰٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ - طرح أسھم حقوق األولویة

 - - - ) ۱۱٬٥۹٤( ) ۱۱٬٥۹٤( - تكالیف المعامالت على طرح أسھم حقوق األولویة
 - - - ۱۸۸٬٤۰٦ ۱۸۸٬٤۰٦ - صافي النقد الناتج من األنشطة التمویلیة

       
       

 ) ۱۱٬۱۰٤( ۸۸٤ ) ۱۱٬۹۸۸( ۱۰۷٬٤۱۹ ۷۲٬۱٤۱   ۳٥٬۲۷۸ صافي التغیر في النقد وما یماثلھ
 ۸۰٬۷۳۳ ۱۳٬۸۰۳ ٦٦٬۹۳۰ ٤۲٬۱۳۰ ۸٬۲٦٦ ۳۳٬۸٦٤ الفترة  نقد وما یماثلھ في بدایة

 ٦۹٬٦۲۹ ۱٤٬٦۸۷ ٥٤٬۹٤۲ ۱٤۹٬٥٤۹ ۸۰٬٤۰۷ ٦۹٬۱٤۲   نقد وما یماثلھ في نھایة الفترة
       جدول تكمیلي لمعلومات غیر نقدیة 

القبض من مساھمین أجانب معدلة  ضریبة دخل مستحقة 
  مقابل مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
۳٥۸ 

 
۳٥۸ 

خسارة إعادة القیاس من التزامات المنافع المحددة معدلة  
 ) ۲٦۸( - ) ۲٦۸( ) ۹٤( - ) ۹٤(   مقابل مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

 
 والنظام األساسي للشركة، یتم توزیع الفائض الناتج عن عملیات التأمین على النحو التالي: وفقًا لما تقتضیھ اللوائح التنفیذیة  ه)

 

 ٪ ۹۰ تحویل إلى عملیات المساھمین
 ٪ ۱۰ تحویل لمبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمین  

 ۱۰۰ ٪ 
 

 عملیات المساھمین.في حالة وجود عجز ناتج عن عملیات التأمین، یتم تخصیص كامل العجز وتحویلھ إلى  



 

٤۳ 
 

  الشركة الوطنیة للتأمین
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة) 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 )۱۹-فیروس كورونا المستجد (كوفیدأثر  ۲٥
 

") وانتشاره في جمیع أنحاء البر الرئیسي للصین، الذي تسبب على مستوى العالم في اضطرابات  ۱۹-استجابة لتفشي فیروس كورونا المستجد ("جائحة كوفید
الماضیین، تواصل اإلدارة تقییم أثره بشكل استباقي على عملیات الشركة.  األعمال واألنشطة االقتصادیة بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة على مدار السنتین  

- ود المتعلقة بجائحة كوفیدعلى الصعید العالمي، كان ھناك انخفاض كبیر في عدد الحاالت المسجلة، بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة. نتیجة لذلك، تم رفع القی
إلغاء اشتراط تقدیم المسافرون نتیجة سلبیة الختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي سي آر) أو اختبار األجسام المضادة مثل التباعد االجتماعي، وحظر السفر، و ۱۹

في    لم یكن لھا تأثیر جوھري على النتائج المالیة المعلنة للشركة للفترة المنتھیة  ۱۹-السریع عند الوصول، بناًء على ھذه العوامل، تعتقد اإلدارة أن جائحة كوفید
عن كثب على الرغم من أن   ۱۹-، بما في ذلك األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة. وتواصل الشركة مراقبة حالة جائحة كوفید۲۰۲۲یونیو    ۳۰

 دھا.أو بع ۲۰۲۲على عملیات الشركة خالل سنة  ۱۹-اإلدارة حالیًا لیست على علم بأي عوامل من المتوقع أن تغیر أثر جائحة كوفید
 

 أرقام المقارنة  ۲٦

 تم إعادة تصنیف أرقام المقارنة التالیة وتجمیعھا في قائمة الدخل الموجزة لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة.           
 

   المبلغ المعدل  مفصح عنھا كما تم تعدیلھا سابقًا  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )۱۸٬۲٤٦( ) ۳٬۱۰۳( ) ۱٥٬۱٤۳( تأمین غیر مكتسبة التغیرات في أقساط 

 ۳٬۱۰۳ ۳٬۱۰۳ - غیر مكتسبة  التغیرات في حصة معیدي التأمین من أقساط
 ۳۰٬۳۱۱ ۲۹٬۸٦۸ ٤٤۳ التغیرات في المطالبات القائمة

 )۲۹٬۸٦۸( ) ۲۹٬۸٦۸( - القائمة المطالبات التغیرات في حصة إعادة التأمین من
 )٦٤۹( ) ۹۷۷( ۳۲۸ المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھاالتغیرات في  

 ۹۷۷ ۹۷۷ - وغیر مبلغ عنھا التغیرات في حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة
 

   المبلغ المعدل  مفصح عنھا كما تم تعدیلھا سابقًا  ۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ) ٦٤٬۱۹۷( ) ۷٤٬۹۷۹( مكتسبة التغیرات في أقساط تأمین غیر 
 
)۱۳۹٬۱۷٦ ( 

 ٦٤٬۱۹۷ ٦٤٬۱۹۷ -  التغیرات في حصة معیدي التأمین من أقساط تأمین غیر مكتسبة
 ٥٥٬۲٥۸ ٤٤٬۹۹۹ ۱۰٬۲٥۹ التغیرات في المطالبات القائمة

 )٤٤٬۹۹۹( ) ٤٤٬۹۹۹( - القائمةالمطالبات التغیرات في حصة إعادة التأمین من 
 )٥٬۳۸۸( ) ۳٬٦۱۷( ) ۱٬۷۷۱( المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھاالتغیرات في  

 ۳٬٦۱۷ ۳٬٦۱۷ - وغیر مبلغ عنھا التغیرات في حصة معیدي التأمین من مطالبات متكبدة
 

  
 أحداث الحقة  ۲۷ 

 
 المالیة األولیة الموجزة أو تعدیلھا. لم یكن ھناك أي أحداث الحقة جوھریة منذ نھایة الفترة قد تتطلب اإلفصاح عنھا في ھذه القوائم  

 
 

  اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة ۲۸ 
 

 ھـ. ۱٤٤٤ محرم ۱٦الموافق  ۲۰۲۲ أغسطس ۱٤تمت الموافقة على ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
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