
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  ليانزأ شركة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 القوائم المالية األولية الموجزة 

 )غير مراجعة(
 مراجعي الحسابات  المحدود الصادر عن فحصالوتقرير 
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 صفحة فهــرسال

 ۱ مراجعي الحسابات  المحدود الصادر عن فحصالتقرير 

 ۲-۳ قائمة المركز المالي األولية

 ٤ األولية قائمة الدخل لعمليات التأمين

 ٥ األولية قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين

 ٦ األولية الدخل لعمليات المساهمين قائمة

 ۷ األولية قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين

 ۸ قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية

 ۹ األولية قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين

 ۱۰ األولية قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين

 ۱۱-۲٥ المالية األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم 





 

۲ 
 

0B شركة مساهمة سعودية(ليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أشركة(  
1Bقائمة المركز المالي األولية 
 2B ۲۰۱٦مارس  ۳۱كما في 

  

 إيضاح 

مارس  ۳۱كما في 
 م۲۰۱٦

 )غير مراجعة(
 لایر سعودي

 

ديسمبر  ۳۱كما في 
 م۲۰۱٥

 )مراجعة(
 لایر سعودي

     موجودات عمليات التأمين
 ٥٥٫۲٤٤٫۰٥۰  ۷۰٫۰۳۷٫۳٦٦  نقديةالنقدية وشبه ال

 ۱۲٫٥۸۹٫٦۷۳  ۱٥٫۱۲۳٫۱۹۸  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
 ۲۹٫٤٦۸٫۲۸۸  ۲۸٫۳٤٦٫٦۸۷  أرصدة إعادة تأمين مدينة

 ۲۹۱٫٤۱۷٫۰٤۸  ۲۳٦٫۸۸۹٫٦۸۹ ۷ أقساط تأمين مستحقة
 ٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥  ٥۹٫۹۷۰٫۷۳۷ ۹ متاحة للبيع استثمارات
 ٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷  ٥۹۱٫٦۹۷٫٤۹۲ ۱۰ مربوطة بوحدات استثمارات

 ۲۱٫۹٥۸٫۲۹۱  ۲۱٫۱۰٤٫۰۸۳  وثائق مؤجلة اكتتابتكاليف 
 ۲٥۸٫۲٤۰٫۳۹۱  ۲۲۹٫۸٦۷٫۷٤۷  حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة

 ۳۷٥٫٥۰۷٫۹۳٤  ۳٥۳٫۰۳۸٫٦۹۷ ٦ المطالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين من 
 ۱٫۷۷٦٫۰۹٦  ۱٫۸٦۰٫٦۹۰  ممتلكات ومعدات

 ۱٫٦۹۲٫٤۷٤٫۳۱۳  ۱٫٦۰۷٫۹۳٦٫۳۸٦  إجمالي موجودات عمليات التأمين

     

     موجودات المساهمين

 ۱٫٥٦٥٫٤٥٤  ۸٫۸٥۸٫۷۰۸  نقديةالنقدية وشبه ال

 ۲٫٥۰۸٫۰٥۰  ۱٫٤٦۱٫٥۹۹  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 ۲۳٫۹۱٥٫٦۰۱  ۳۰٫٤۰۸٫۰۹۱      مستحق من عمليات التأمين

 ۱٦۷٫۳۹۱٫۳۷۱  ۱٦۲٫۰۷٦٫۸٦٥ ۹ متاحة للبيع استثمارات

 ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸ وديعة نظامية

 ٤۷٦٫۸۱٥  ٤۷٦٫۸۱٥ ۸ الوديعة النظاميةستثمار اعوائد 

 ۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱  ۲۲۳٫۲۸۲٫۰۷۸  إجمالي موجودات المساهمين

     

 ۱٫۹۰۸٫۳۳۱٫٦۰٤  ۱٫۸۳۱٫۲۱۸٫٤٦٤  موجودات ال إجمالي
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 المدير المالي   رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي
 

 جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموجزة ۱۸إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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  )شركة مساهمة سعودية(ليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أشركة 
 )تتمة(قائمة المركز المالي األولية 

 ۲۰۱٦مارس  ۳۱كما في 
 

 إيضاح 

مارس  ۳۱كما في 
 م۲۰۱٦

 )غير مراجعة(
 لایر سعودي

 

ديسمبر  ۳۱كما في 
 م۲۰۱٥

 )مراجعة(
 لایر سعودي

     عمليات التأمين وفائض مطلوبات
 ۳۸٫۱٤۰٫۳۸۹  ۳۲٫۰۳۲٫۰٥۳  أخرى ومطلوبات مستحقة مصاريف

 ۱۳۷٫۳۰٦٫۸۰٥  ۱۰۲٫۳۱٤٫٦۳۷  دائنة تأمين إعادة أرصدة
 ۲۳٫۹۱٥٫٦۰۱  ۳۰٫٤۰۸٫۰۹۱  المساهمين عمليات الى مستحق

 ٤٤۷٫۹۲۸٫۹٦٥  ٤۲٥٫٦۸۹٫۲۸۱ ٦ التسوية تحت مطالبات
 ٥۹۲٫۸٥۱٫٤۹۲  ٥۸۹٫۳۲٥٫۲۱۲  بوحدات ربوطةم استثمارات مطلوبات

 ۱٥٫۲۳۰٫٤۷۳  ۱٦٫۰۲۰٫۹۸۸  مكتسبة غير عموالت دخل
 ٤۲۲٫٥۸٥٫۹۲٥  ۳۹٤٫۸۱۷٫۸۳٦  مكتسبة غير تأمين أقساط
 ۱۱٫۷۸٦٫۱٦۸  ۱۳٫۱۹٦٫۱٤٤  للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

 ۱٫٦۸۹٫۷٤٥٫۸۱۸  ۱٫٦۰۳٫۸۰٤٫۲٤۲  إجمالي مطلوبات عمليات التأمين
     فائض عمليات التأمين

 ٥٫۰۸٤٫۸۳٤  ٥٫۸۰٦٫۲۲۲  الفائض المتراكم
 )۲٫۳٥٦٫۳۳۹(  )۱٫٦۷٤٫۰۷۸( ۹ متاحة للبيعال ستثماراتلال احتياطي القيمة العادلة

 ۱٫٦۹۲٫٤۷٤٫۳۱۳  ۱٫٦۰۷٫۹۳٦٫۳۸٦  وفائض عمليات التأمين  إجمالي مطلوبات
     مطلوبات وحقوق المساهمين 

     مطلوبات المساهمين
 ۱۸٥٫٦۹۸  ۲٤۰٫۱۹۷  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ٤۷٦٫۸۱٥  ٤۷٦٫۸۱٥ ۸ مؤجلة ستثمار الوديعة النظاميةاعوائد 
 ۱٤٫۲۷۱٫٤٤۲  ۱٥٫۷٥٤٫۷٥۰  مستحقةزكاة وضريبة دخل 

 ۱٤٫۹۳۳٫۹٥٥  ۱٦٫٤۷۱٫۷٦۲  إجمالي مطلوبات المساهمين
     حقوق المساهمين

 ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱ رأس المال
 ۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥  ۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥  عالوة إصدار

 )۱۹٫٥۱٤٫۷۸۳(  )۱٤٫۲۳٤٫٤٤۹(  خسائر متراكمة
 )۲٫۲۷۳٫۱۹٦(  )۱٫٦٦٦٫٥٥۰( ۹ متاحة للبيعال ستثماراتلال احتياطي القيمة العادلة

 ۲۰۰٫۹۲۳٫۳۳٦  ۲۰٦٫۸۱۰٫۳۱٦  إجمالي حقوق المساهمين
 ۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱  ۲۲۳٫۲۸۲٫۰۷۸  إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين

إجمالي مطلوبات و فائض عمليات التأمين ومطلوبات 
 ۱٫۹۰۸٫۳۳۱٫٦۰٤  ۱٫۸۳۱٫۲۱۸٫٤٦٤  وحقوق المساهمين
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 جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموجزة ۱۸إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 المنتهية في لثالثة أشهرلفترة ا  

 ايضاح 

 م۲۰۱٦مارس  ۳۱
 )غير مراجعة(

 لایر سعودي

 م۲۰۱٥ مارس ۳۱
 )غير مراجعة(

 لایر سعودي
 ۱۸۰٫٤٥۲٫٦٦۱ ۱٥۸٫٦۰۳٫۳۲٥ ٥  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 )۸۱٫۳۷۰٫۷۰۷( )٤۱٫٥۹۷٫۸٦۳( ٥ أقساط إعادة التأمين المسندة
 ۹۹٫۰۸۱٫۹٥٤ ۱۱۷٫۰۰٥٫٤٦۲ ٥ صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 )۲٥٫٥۰٥٫۰۱۸( ۲۷٫۷٦۸٫۰۸۹  التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة 
 ۸٫۲۱۰٫٥٦۱ )۲۸٫۳۷۲٫٦٤٤(  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 )۱۷٫۲۹٤٫٤٥۷( )٦۰٤٫٥٥٥( ٥ صافي التغير في األقساط غير المكتسبة 
 ۸۱٫۷۸۷٫٤۹۷ ۱۱٦٫٤۰۰٫۹۰۷ ٥ صافي أقساط التأمين المكتسبة

 ٤٫۹۱٦٫٦۱٥ ۳٫۷۳۰٫۰۸۷  عموالت مكتسبة 
 ۳٫۲۳٦٫۱۷٤ )۱٫۲۷۲٫۷٤۷(  المربوطة بوحدات االستثماراتأرباح غير محققة عن )/خسائر(

 ۱٫۰٥٤٫۹٦۰ ۹٤۹٫٤۸۰  إيرادات أخرى
 ۹۰٫۹۹٥٫۲٤٦ ۱۱۹٫۸۰۷٫۷۲۷  إجمالي اإليرادات 

 )۱۱۳٫٥٦٤٫۸۰۳( )۱۲۱٫٦۱۸٫٦۳۲(  إجمالي المطالبات المدفوعة 
 ۳۸٫۸۳٤٫۸٥٥ ۳۹٫۹۱۱٫۸٥۸  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 )۷٤٫۷۲۹٫۹٤۸( )۸۱٫۷۰٦٫۷۷٤(  صافي المطالبات المدفوعة 
 )٤۰٫۰۱۸٫٤۹٥( ۲۲٫۲۳۹٫٦۸٤  التغيرات في إجمالي المطالبات تحت التسوية

 ٦۳٫۷۹۲٫۰٥٥ )۲۲٫٤٦۹٫۲۳۷(  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
 ۲۳٫۷۷۳٫٥٦۰ )۲۲۹٫٥٥۳(  التغير في المطالبات تحت التسوية

 )٥۰٫۹٥٦٫۳۸۸( )۸۱٫۹۳٦٫۳۲۷(  صافي المطالبات المتكبدة 
 )۱۹۲٫۸۰۷( -  عجز األقساط احتياطيالتغير في 
 )۸٫۳۰۱٫۳٦۰( ۳٫٥۲٦٫۲۸۰  ستثمارات مربوطة بوحداتإ مطلوبات التغير في

 )۸٫٤٤۹٫٦۲۱( )۱۲٫٤۹۲٫۱٤۱(  مصاريف عموالت 
 )۱٫۰٦۳٫۰۱۰( )۹٦۱٫۷۳۲(  أتعاب فحص وأشراف

 )۱٦٫۷٦۲٫۸۷۲( )۲۰٫۷۲۹٫۹۳۰(  مصاريف عمومية وإدارية 
 )۸٥٫۷۲٦٫۰٥۸( )۱۱۲٫٥۹۳٫۸٥۰(  إجمالي المطالبات والمصاريف

 ٥٫۲٦۹٫۱۸۸ ۷٫۲۱۳٫۸۷۷  فترة لل الفائضصافي 
 )٤٫۷٤۲٫۲٦۹( )٦٫٤۹۲٫٤۸۹( ۳ المحول إلى قائمة الدخل لعمليات المساهمين األولية الفائضصافي 

 ٥۲٦٫۹۱۹ ۷۲۱٫۳۸۸  صافي فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين للفترة 
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 المدير المالي   رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي
 

 جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموجزة ۱۸إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 
 )شركة مساهمة سعودية(السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  أليانزشركة 
  األوليةعمليات التأمين الدخل ل قائمة

  ۲۰۱٦مارس  ۳۱كما في 



 

٥ 
 

 )شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 
   األوليةلعمليات التأمين الشامل قائمة الدخل  
 
 

  

 في لثالثة أشهر المنتهيةلفترة ا
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱
 )غير مراجعة(

 لایر سعودي

 لثالثة أشهر المنتهية فيلفترة ا
 م۲۰۱٥ مارس ۳۱
 )غير مراجعة(

 لایر سعودي

    
 صافي فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين للفترة

 
 ۷۲۱٫۳۸۸ ٥۲٦٫۹۱۹ 

األولية  الدخل إلى قائمة الحقاً  سيعاد تصنيفه دخل شامل آخر
 عند الوفاء بشروط محددة مستقبالً  لعمليات التأمين

 
  

 
 ٦٤۳٫٥۲۲ ٦۸۲٫۲٦۱  المتاحة للبيع لالستثمارات التغير في القيمة العادلة -

متاحة ال ستثماراتاال استبعاد من االرباح المحققةمحول إلى ال
 )۳۱۱٫۰۱۰( -  للبيع

 ۸٥۹٫٤۳۱ ۱٫٤۰۳٫٦٤۹  للفترة من عمليات التأمين الشامل ي الدخل إجمال
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 المدير المالي   رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي
 

 
 جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموجزة ۱۸إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



 

٦ 
 

 
 
 

 ايضاح 

 لثالثة أشهر المنتهية فيلفترة ا
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱
 )غير مراجعة(

 لایر سعودي

 ثالثة أشهر المنتهية فيفترة الل
 م۲۰۱٥ مارس ۳۱
 )غير مراجعة(

 لایر سعودي
 ۱٫۳٤٤٫٦۳۰ ۳۹۷٫٥٥۹  دخل عموالت خاصة

محققة من االستثمارات  )خسائر(/ رباح أ
 )۳۷٥٫۱۹٤( ۱۱۱٫٥٥۹  المتاحة للبيع

 ۹٦۹٫٤۳٦ ٥۰۹٫۱۱۸  إجمالي اإليرادات  

المحول من قائمة الدخل  صافي الفائض
 ٤٫۷٤۲٫۲٦۹ ٦٫٤۹۲٫٤۸۹  لعمليات التأمين 

 )۱۷٤٫۳۰٥( )۲۳۷٫۹٦٥(  مصاريف عمومية وإدارية

 ٥٫٥۳۷٫٤۰۰ ٦٫۷٦۳٫٦٤۲   للفترة الدخلصافي 

 ۰٫۲۸ ۰٫۳٤ ۱٥  السهم األساسي والمخفض للفترة ربح
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 .جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموجزة  ۱۸إلى ۱عتبر اإليضاحات المرفقة من ت
 

 )شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 
 األولية لعمليات المساهمينائمة الدخل ق



 

۷ 
 

 
 

 
 

  

 ثالثة أشهر المنتهية فيفترة الل     
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱
 )غير مراجعة(

 لایر سعودي

 أشهر المنتهية فيثالثة فترة الل
 م۲۰۱٥مارس۳۱
 )غير مراجعة(

 لایر سعودي

 ٥٫٥۳۷٫٤۰۰ ٦٫۷٦۳٫٦٤۲  فترة لل دخلالصافي 
 

 ال�دخل إل�ى قائم�ة الحقاُ  سيعاد تصنيفه دخل شامل آخر
     لعمليات المساهمين األولية

 ۸۲۱٫٤٥۲ ۷۱۸٫۲۰٥  المتاحة للبيع التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

من استبعاد  ةالمحقق الخسارة / )الربح(محول الى ال
  استثمارات متاحة للبيع

 
)۱۱۱٫٥٥۹( ۳۷٥٫۱۹٤ 

 ٦٫۷۳٤٫۰٤٦ ۷٫۳۷۰٫۲۸۸  الشامل للفترة  صافي الدخل
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 جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموجزة ۱۸إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 

 )شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 
 قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين األولية



 

۸ 
 

 

 
 

26Bرأس المال 
 لایر سعودي

 
27Bعالوة اإلصدار 

 سعوديلایر 

 
28Bمتراكمةالخسائر ال 

 لایر سعودي

29B احتياطي القيمة العادلة
متاحة ال ستثماراتالل

 للبيع
 لایر سعودي

 
30Bاإلجمالي 

 لایر سعودي

      

 ۱۸٤٫۷۷۷٫٥۱٤ ۱٦۰٫٦۳۲ )۳۸٫۰۹٤٫٤۳۳( ۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱٥يناير  ۱الرصيد كما في 

 ٥٫٥۳۷٫٤۰۰ - ٥٫٥۳۷٫٤۰۰ - - لفترةل الدخلصافي 

      :دخل شامل آخر
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات -

 ۸۲۱٫٤٥۲ ۸۲۱٫٤٥۲ - - - المتاحة للبيع
المحول إلى قائمة الدخل لعمليات  -

 ۳۷٥٫۱۹٤ ۳۷٥٫۱۹٤ - - - المساهمين

 ٦٫۷۳٤٫۰٤٦ ۱٫۱۹٦٫٦٤٦ ٥٫٥۳۷٫٤۰۰ - - فترةالشامل لل دخلإجمالي ال
إيضاح  – وضريبة الدخلمخصص الزكاة 

۳ - - )۱٫۲٦۲٫۸۸۹( - )۱٫۲٦۲٫۸۸۹( 
غير ( م۲۰۱٥ مارس ۳۱الرصيد كما في 

 ۱۹۰٫۲٤۸٫٦۷۱ ۱٫۳٥۷٫۲۷۸ )۳۳٫۸۱۹٫۹۲۲( ۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )ةمراجع

      

 ۲۰۰٫۹۲۳٫۳۳٦ )۲٫۲۷۳٫۱۹٦( )۱۹٫٥۱٤٫۷۸۳( ۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱٦يناير  ۱الرصيد كما في 

 ٦٫۷٦۳٫٦٤۲ - ٦٫۷٦۳٫٦٤۲ - - للفترةدخل الصافي 

      :دخل شامل آخر
 العادلة لالستثماراتالتغير في القيمة   -

 ۷۱۸٫۲۰٥ ۷۱۸٫۲۰٥ - - - المتاحة للبيع
عمليات للى قائمة الدخل إ المحول  -

 )۱۱۱٫٥٥۹( )۱۱۱٫٥٥۹( - - - المساهمين

 ۷٫۳۷۰٫۲۸۸ ٦۰٦٫٦٤٦ ٦٫۷٦۳٫٦٤۲ - - فترةللالشامل  إجمالي الدخل
إيضاح  –وضريبة الدخل مخصص الزكاة 

۳  - - )۱٫٤۸۳٫۳۰۸(  - )۱٫٤۸۳٫۳۰۸( 
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱الرصيد كما في 

 ۲۰٦٫۸۱۰٫۳۱٦ )۱٫٦٦٦٫٥٥۰( )۱٤٫۲۳٤٫٤٤۹( ۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )ةمراجعغير (
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 المدير المالي   مجلس اإلدارةرئيس   الرئيس التنفيذي
 

 جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموجزة ۱۸إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 )شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 
 التغيرات في حقوق المساهمين األوليةقائمة 



 

۹ 
 

 )شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 
 التدفقات النقدية لعمليات التأمين األوليةقائمة 

 

 األنشطة التشغيلية

 ثالثة أشهر المنتهية فيفترة الل
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱
 )غير مراجعة(

  لایر سعودي

 ثالثة أشهر المنتهية فيفترة الل
 م۲۰۱٥ مارس ۳۱
 )غير مراجعة(

 لایر سعودي
 ٥۲٦٫۹۱۹  ۷۲۱٫۳۸۸ للفترة فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمينصافي 

    :التعديالت لـ
 -  ۱٥٫٤۳۹ إطفاء عالوة االستثمار

 ۸۸۸٫۲٦۳  ۱٫٤٦٥٫٥۳۷ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ۳۱۹٫۹٤٤  ۲٤۷٫٤۸۲ استهالك

 أرباح استبعاد استثمارات متاحة للبيع 
 مربوطة بوحدات استثماراتأرباح غير محققة عن 

-  )۳۱۱٫۰۱۰( 
)۱٫۲۷۲٫۷٤۷(  )۳٫۲۳٦٫۱۷٤( 

 ٤٫۷٤۲٫۲٦۹  ٦٫٤۹۲٫٤۸۹ عمليات التأمينفائض  حصة المساهمين من
 داتوالتشغيلي قبل التغيرات في الموج الفائض

 ۲٫۹۳۰٫۲۱۱  ۷٫٦٦۹٫٥۸۸ والمطلوبات التشغيلية
    :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 )۱٫٤٦٥٫٤۹۸(  ۸٥٤٫۲۰۸ وثائق مؤجلة اكتتابتكاليف 

 )۱۱٫۲۹۳٫٤۰۱(  )۳٫٤٥٦٫۱۱۸( مربوطة بوحدات استثمارات

 )٤٫۹۲۲٫٦۱۲(  ۱٫۱۲۱٫٦۰۱ أرصدة اعادة تأمين مدينة
 ٤٤٫۹۷۰٫۹۸٦  ٥٤٫٥۲۷٫۳٥۹ أقساط تأمين مستحقة

 )٦٫۸۷۷٫۹۹۲(  )۲٫٥۳۳٫٥۲٤( مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
 ۱۷٫۲۹٤٫٤٥۷  ٦۰٤٫٥٥٥ صافي ،أقساط تأمين غير مكتسبة

 ۸٫۳۰۱٫۳٦۰  )۳٫٥۲٦٫۲۸۰( استثمارات مربوطة بوحداتمطلوبات 
 )۲۳٫۷۷۳٫٥٦۰(  ۲۲۹٫٥٥۳ صافي التسوية،مطالبات تحت 

 ۱۹۲٫۸۰۷  - قساطأعجز  احتياطي
 )٥٤۱٫٥۰٥(  ۷۹۰٫٥۱٥ دخل عموالت غير مكتسبة

 )۳٤٫۳۸۸٫۹۹۱(  (۳٤٫۹۹۲٫۱٦۸) أرصدة إعادة تأمين دائنة

 ۲٤٫۱٥٦٫۲۷۰  )٦٫۱۰۸٫۳۳٦( مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۱٤٫٥۸۲٫٥۳۲  ۱٥٫۱۸۰٫۹٥۳ العمليات منالنقدية 
 )٥٤٫٥۸۰(  )٥٥٫٥٦۱( مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 ۱٤٫٥۲۷٫۹٥۲  ۱٥٫۱۲٥٫۳۹۲ األنشطة التشغيلية منصافي النقدية 
    األنشطة االستثمارية

 )۷۸٫۸۳۳(  )۳۳۲٫۰۷٦(  ممتلكات ومعداتشراء 

 )٤٫۹۰۹٫۱۹۱(  - متاحة للبيع شراء استثمارات
 متاحة للبيع متحصالت من بيع استثمارات

 
-  ۱۰٫۳٤۸٫٥۷٦ 
   

 ٥٫۳٦۰٫٥٥۲  )۳۳۲٫۰۷٦( األنشطة االستثمارية من/  )المستخدمة في( صافي النقدية

 ۱۹٫۸۸۸٫٥۰٤  ۱٤٫۷۹۳٫۳۱٦ في النقدية وشبه النقدية الزيادة
 ٦۲٫۹۸۱٫۱۳۲  ٥٥٫۲٤٤٫۰٥۰ النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 ۸۲٫۸٦۹٫٦۳٦  ۷۰٫۰۳۷٫۳٦٦ الفترة النقدية وشبه النقدية في نهاية

    غير نقدية –معلومات إضافية 
    التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 ٦۸۲٫۲٦۱  ٦٤۳٫٥۲۲ 
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 المدير المالي   رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي
 

 جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموجزة ۱۸إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



 

۱۰ 
 

 )شركة مساهمة سعودية(السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  أليانزشركة 
  األوليةلعمليات المساهمين  قائمة التدفقات النقدية
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 المدير المالي   رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي
 

 
 جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموجزة ۱۸إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

  

 
 ثالثة أشهر المنتهية فيفترة الل

 م۲۰۱٦مارس  ۳۱
 )مراجعةغير (

  لایر سعودي

 ثالثة أشهر المنتهية فيفترة الل
 م۲۰۱٥ مارس ۳۱
 )غير مراجعة(

 لایر سعودي
    األنشطة التشغيلية

 ٥٫٥۳۷٫٤۰۰  ٦٫۷٦۳٫٦٤۲ صافي الدخل للفترة
    :التعديالت لـ

 -  ۹۲۱٫۱٥۲ االستثمار إطفاء عالوة
 ۳۷٥٫۱۹٤  )۱۱۱٫٥٥۹( المتاحة للبيع  ستثماراتاال المحققة عنالخسائر )  / األرباح(

 )٤٫۷٤۲٫۲٦۹(  )٦٫٤۹۲٫٤۸۹( حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين
والمطلوبات الفائض التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 

 التشغيلية
۱٫۰۸۰٫۷٤٦  ۱٫۱۷۰٫۳۲٥ 

    :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 )٥۱٦٫۲٦٦(  ۱٫۰٤٦٫٤٥۰ خرىأمدفوعات مقدماً وموجودات 

 )۱٦٫٤۰۱(  ٥٤٫٤۹۹ ىمصاريف مستحقة ومطلوبات أخر

 ٦۳۷٫٦٥۸  ۲٫۱۸۱٫٦۹٥ األنشطة التشغيليةالنقدية من صافي 
    

    األنشطة االستثمارية
 )٤٫٥٥٥٫٤۷۷(  - متاحة للبيع استثماراتشراء 

 ۲٥٫٥۸۰٫۷٦۷  ٥٫۱۱۱٫٥٥۹ متاحة للبيع استثماراتمتحصالت من بيع 

 ۲۱٫۰۲٥٫۲۹۰  ٥٫۱۱۱٫٥٥۹ األنشطة االستثمارية المستخدمة في صافي النقدية
 ۲۱٫٦٦۲٫۹٤۸  ۷٫۲۹۳٫۲٥٤ في النقدية وشبه النقدية الزيادة 

 ٥٫۷۰٥٫۰۸۱  ۱٫٥٦٥٫٤٥٤ النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
 ۲۷٫۳٦۸٫۰۲۹  ۸٫۸٥۸٫۷۰۸ النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

    غير نقدية –معلومات إضافية 
 ۸۲۱٫٤٥۲  ۷۱۸٫۲۰٥ التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

    



 

۱۱ 
 

 )شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 
 )غير مراجعة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 
 التنظيم واألنشطة الرئيسية - ۱
مسجلة في المملكة العربية السعودية  -شركة مساهمة سعودية  -) الشركة(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  

تعمل الشركة من  .)م۲۰۰۷يوليو  ۱۲الموافق (هـ ۱٤۲۸جمادي الثاني  ۲٦بتاريخ  ۱۰۱۰۲۳٥٦۰۱بموجب السجل التجاري رقم 
يقع المركز الرئيسي للشركة في الرياض  .۲۰۱٥ديسمبر ۳۱بالمملكة العربية السعودية كما في  )فروع ٥: ۲۰۱٤(فروع  ٥خالل 

 .السعوديةالمملكة العربية  ،۱۱٤۸۱الرياض  ،۳٥٤۰ب .ص ،مبنى الصفوة التجاريلمملكة العربية السعودية وعنوانه با
 
تم إدراج الشركة  .مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعوديةتتمثل أهداف الشركة في  

 .م۲۰۰۷يوليو  ۲۳هـ الموافق ۱٤۲۸رجب  ۹في سوق األسهم السعودية في 
 

 العمليات التجارية  - ۲
 ۱۸بتاريخ  ٦۰/السعودية طبقاً للمرسوم الملكي رقم ملشركة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني في المملكة العربية لترخيص التم  

الموافق (هـ ۱٤۲۷رمضان  ۱٦بتاريخ ۲۳۳وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ،)۲۰۰٦أكتوبر  ۱۱الموافق (هـ ۱٤۲۷رمضان 
 .)۲۰۰٦أكتوبر  ۹

 
والصناعة في المملكة العربية  تم تقديم طلب لمعالي وزير التجارة ،م۲۰۰۷مارس  ۲٦العام بتاريخ  االكتتابوبعد إتمام عملية  

أصدرت وزارة التجارة  ،)۲۰۰۷يونيو  ۲٤الموافق (هـ ۱٤۲۸جمادى الثاني  ۸وفي  ،السعودية لإلعالن عن تأسيس الشركة
 .والصناعة قراراً باإلعالن عن تأسيس الشركة

 
قامت الشركة بتجديد ترخيص  .منحت مؤسسة النقد العربي السعودي الشركة الموافقة لمزاولة نشاطها ،۲۰۰۸خالل مارس 

 .م۲۰۱۱فبراير  ۳هـ الموافق ۱٤۳۲صفر  ۳۰العمليات في 
 

 الموسمية 
وبالرغم من . الدخل التشغيلي خالل السنة الماليةعلى  جوهريةتغيرات موسمية أو دورية  يشمل الأعمال في قطاع الشركة مارس ت

للنت�ائج الت�ي يمك�ن توقعه�ا للس�نة تش�ير بالض�رورة ال  ۲۰۱٦م�ارس  ۳۱ف�ي  لفترة الثالثة أشهر المنتهيةالنتائج التشغيلية فإن ذلك، 
  .۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱المنتهية في 

 
 أسس اإلعداد - ۳
وفقاً لمعيـار المحاسبة  م۲۰۱٦مارس  ۳۱ فيالمنتهية  واثني عشر شهراً الثالثة لفترة  تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة 

 ."التقـارير الماليـة األوليـة" – ۳٤رقـم  الدولي
  

يجب أن  بالتاليفي القوائم المالية السنوية و و االفصاحات المطلوبةإن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات 
 .۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱المراجعة للشركة في  السنوية إلى جنب مع القوائم المالية تقرأ جنباً 

 
يتم تسجيل  .دفاتر حسابية منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمينب االحتفاظيتطلب النظام األساسي للشركة  

توزيع المصاريف المتعلقة  تحديد ويتم .اإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر الحسابية الخاصة بذلك النشاط
  .عضاء مجلس إدارة الشركةبالعمليات المشتركة من قبل اإلدارة وأ

  
٪ من صافي فائض عمليات التأمين السنوي الى حملة ۱۰وفقًا لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي، يجب على الشركة توزيع  

 .٪ المتبقية الى حساب عمليات المساهمين و تحمل الخسائر لحساب المساهمين۹۰وثائق التأمين وتحويل الى 
 

بدالً من " قائمة التغيرات في حقوق المساهمين"عرض الزكاة وضريبة الدخل المحملة التي تم عرضها في  تم خالل السنة تغيير
تعتقد اإلدارة بان التغير في العرض أفضل لتتوافق مع طبيعة . كما في السنة السابقة" الخسارة الشاملة األخرى"عرضها كجزء من 

 ).ألثر التغير ۱۷انظر إيضاح (ن المساهمين الزكاة وضريبة الدخل المحملة التي هي مطلوبات م
 
 
 
 



 

۱۲ 
 

 )شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 
 ) تتمة) (غير مراجعة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 

 على المعايير والتفسيرات الجديدة، التعديالتالمعايير  - ٤
 
المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية إن السياسات  

، بإستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة للمعايير الحالية والمذكورة أدناه، حيث إنه ليس لهم ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
جوهري على القوائم المالية للشركة األولية الموجزة غير المراجعة لهذه الفترة أو للفترة السابقة، و من المتوقع أن ال  أى تأثير مالي

 : تم إعادة تبويب بعض أرقام الفترة السابقة بما يتفق مع عرض الفترة الحالية. يوجد أى تأثير جوهري على الفترات المستقبلية
 
 لة الصادرة والمطبقةالمعايير الجديدة و المعد 

المنافع  خطط تنطبق على ۲۰۱٤يوليو  ۱ تبدأ في أو بعد للفترات السنوية التي المطبق ۱۹ معيار المحاسبة الدولي رقم التعديالت على
تقوم  اإلغاثة، وهذا يوفر .أو أطراف ثالثة/الموظفين و من مساهمة التي تنطوي على المحددة

طرف ثالث لفترات الخدمة  / إلسناد مساهمات الموظف ۲۰۱۱ تعديالت المقترحة في لمتطلباتا من المقاييس، من بعض تلبية على
من  مرضية،للحد إذا كانت الظروف الخيار، يعطي الحالي التعديل .القسط الثابت على أساس خطة منفعة أو صيغة في إطار

 .الصلةذات  الخدمة يتم تقديم الفترة التي الخدمة في تكلفة
 

        ۲۰۱٤-۲۰۱۲دورات التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لألعوام 
 

والتي تطبق للفترات السنوية التي تبدأ في أو  ۲۰۱٤ – ۲۰۱۲لألعوام   دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية
 .۲۰۱٦يناير  ۱بعد 

 
 ))۱(تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم ( مبادرة اإلفصاح 

  
. لمعالجة المعوقات المدركة لمعدي التقارير المالية أثناء إبداء رأيهم لعرض التقارير المالية) ۱(تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .۲۰۱٦يناير  ۱تطبق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

  المعايير الصادرة وغير سارية المفعول 
 

إضافة على المعايير أعاله، نوضح أدناه بياناً بالمعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار القوائم 
قررت الشركة عدم التطبيق . عند سريان مفعولها) في حالة إنطباقها على الشركة(تعتزم الشركة إتباع هذه المعايير . المالية للشركة

 .تعديالت على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية التي تم نشرها ويتعين على الشركة االلتزام بها في تواريخ مستقبليةالمبكر لل
  

 األدوات المالية  –) ۹(المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 
 

األولى من عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية بشأن الصادر، المرحلة ) ۹(يعكس المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 
، وينطبق على تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية المحددة في معيار المحاسبة )۳۹(استبدال معيار المحاسبة الدولي رقم 

، لكن التعديالت ۲۰۱۳يناير  ۱وقد سرى مفعول المعيار، في األصل، على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ). ۳۹(الدولي رقم 
وتاريخ السريان االلزامي المتعلق بالمعيار المذكور، واالفصاحات االنتقالية ) ۹(على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

وفمبر ن ۱۹مع ذلك فإنه في تاريخ . ۲۰۱٥يناير  ۱سريان اإللزامي في إنتقلت إلى تاريخ ال ۲۰۱۱الصادرة خالل شهر ديسمبر 
حسابات تغطية المخاطر وتعديالت (األدوات المالية ) ۹(، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية الدولية ۲۰۱۳

في . لتتضمن بعض الحاسابات العامة الوقائية) ۹(تعديل معيار التقارير المالية الدولية )) ۹(على معيار التقارير المالية الدولية 
مبدئيا أن تكون سارية ) ۹(، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية الدولية ۲۰۱٤ه في فبراير عام اجتماع

 .۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱المفعول إلزاميا لسنوات التي تنتهي في أو بعد
  

 ))۷(تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم ( مبادرة اإلفصاح 
 

التدفقات النقدية كجزء من مبادرة اإلفصاح األوسع نطاقاً لمجلس معايير المحاسبة الدولية ) ۷(قم تعديل معيار المحاسبة الدولي ر
 .۲۰۱۷يناير  ۱تسري فعاليتها للفترات السنوية في أو بعد . لتحسين العرض واإلفصاح للقوائم المالية

 
 .األولية الموجزة ى القوائم الماليةالمعايير الجديدة أو المعدلة التالية ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري عل

 
 .اإليرادات من العقود مع العمالء) ۱٥(المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية 



 

۱۳ 
 

 
 

 أقساط التأمين-  ٥ 
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱المنتهية في  لثالثة أشهرلفترة ا 

 )لایر سعودي( /  )غير مراجعة(
 صافيال حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 ۸٤٫٥۹٥٫۰٥٦ )٤۱٫۳۱۹٫۰۸٦( ۱۲٥٫۹۱٤٫۱٤۲ العامالتأمين 
 ۳۲٫٤۱۰٫٤۰٦ )۲۷۸٫۷۷۷( ۳۲٫٦۸۹٫۱۸۳ تأمين الحماية واالدخار

 ۱۱۷٫۰۰٥٫٤٦۲ )٤۱٫٥۹۷٫۸٦۳( ۱٥۸٫٦۰۳٫۳۲٥ األقساط المكتتبة
 )٦۰٤٫٥٥٥( )۲۸٫۳۷۲٫٦٤٤( ۲۷٫۷٦۸٫۰۸۹ التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 ۱۱٦٫٤۰۰٫۹۰۷ )٦۹٫۹۷۰٫٥۰۷( ۱۸٦٫۳۷۱٫٤۱٤ ةسباألقساط المكت
   

 

 المطالبات تحت التسوية-  ٦
 

 

 م۲۰۱٦مارس  ۳۱في  كما  
 )لایر سعودي) / ( غير مراجعة(

 صافيال حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 ٦۸٫۱٥٦٫۲۸۱ )۳٤٦٫۹۲۹٫۱٦۰( ٤۱٥٫۰۸٥٫٤٤۱ التأمين العام

 ٤٫٤۹٤٫۳۰۳ )٦٫۱۰۹٫٥۳۷( ۱۰٫٦۰۳٫۸٤۰ واالدخارتأمين الحماية 

 ۷۲٫٦٥۰٫٥۸٤ )۳٥۳٫۰۳۸٫٦۹۷( ٤۲٥٫٦۸۹٫۲۸۱ إجمالي المطالبات تحت التسوية

 
 

 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱في  كما  
 )لایر سعودي) / ( مراجعة(

 صافيال حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 ٦۷٫۲۲۲٫٥٦٤ )۳٦٦٫۷۸۸٫۱۳۳( ٤۳٤٫۰۱۰٫٦۹۷ التأمين العام

 ٥٫۱۹۸٫٤٦۷ )۸٫۷۱۹٫۸۰۱( ۱۳٫۹۱۸٫۲٦۸ الحماية واالدخار تأمين
 ۷۲٫٤۲۱٫۰۳۱ )۳۷٥٫٥۰۷٫۹۳٤( ٤٤۷٫۹۲۸٫۹٦٥ إجمالي المطالبات تحت التسوية

  
 

 م۲۰۱٥ مارس ۳۱لثالثة أشهر المنتهية في ا لفترة
 )لایر سعودي) / ( غير مراجعة(

 صافيال حصة معيدي التأمين اإلجمالي 
 ٦۱٫۲۰۲٫۹٥۷ )۷۸٫۰۳۰٫٥۷٥( ۱۳۹٫۲۳۳٫٥۳۲ التأمين العام

 ۳۷٫۸۷۸٫۹۹۷ )۳٫۳٤۰٫۱۳۲( ٤۱٫۲۱۹٫۱۲۹ تأمين الحماية واالدخار

 ۹۹٫۰۸۱٫۹٥٤ )۸۱٫۳۷۰٫۷۰۷( ۱۸۰٫٤٥۲٫٦٦۱ األقساط المكتتبة

 )۱۷٫۲۹٤٫٤٥۷( ۸٫۲۱۰٫٥٦۱ )۲٥٫٥۰٥٫۰۱۸( التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
 ۸۱٫۷۸۷٫٤۹۷ )۷۳٫۱٦۰٫۱٤٦( ۱٥٤٫۹٤۷٫٦٤۳ األقساط المكتسبة 

 )شركة مساهمة سعودية(التعاوني شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين 
 ) تتمة) (غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 



 

۱٤ 
 

مارس  ۳۱كما في  
 م۲۰۱٦

           لایر سعودي
 )مراجعة غير(

ديسمبر  ۳۱كما في  
 م۲۰۱٥

    لایر سعودي
 )مراجعة(

 ۳۳۲٫٥۹۷٫٥۳۷  ۲۷۸٫۰۸۳٫۹۱۰ القساط المستحقةا

 )٤۱٫۱۸۰٫٤۸۹(  )٤۱٫۱۹٤٫۲۲۱( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ۲۹۱٫٤۱۷٫۰٤۸  ۲۳٦٫۸۸۹٫٦۸۹ المستحقة، بالصافيأقساط التأمين 
 

 :فيما يلي تحليالً بأعمار أرصدة األقساط المستحقة 
 

 م۲۰۱٦مارس  ۳۱
متأخرة السداد ولم    )غير مراجعة(

 تنخفض قيمتها
 

 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة

  لایر سعودي
 اإلجمالي

غير متأخرة 
السداد ولم 

 تنخفض قيمتها
 يوم ۱۸۰أكثر من  يوم ۱۸۰أقل من  يوم ۹۰ لغاية

 ٥۷٫۷۹۲٫۰۰۳ ۳٥٫۳۸۲٫٥۸۸ ۹۱٫۸۳۹٫٥۲۷ ۹۳٫۰٦۹٫۷۹۲ ۲۷۸٫۰۸۳٫۹۱۰ أقساط تأمين مستحقة 
مخصص ديون مشكوك في 

 )۳٥٫۸۸٦٫۸۳۳( )٥٫۳۰۷٫۳۸۸( - - )٤۱٫۱۹٤٫۲۲۱( تحصيلها
 ۲۱٫۹۰٥٫۱۷۰ ۳۰٫۰۷٥٫۲۰۰ ۹۱٫۸۳۹٫٥۲۷ ۹۳٫۰٦۹٫۷۹۲ ۲۳٦٫۸۸۹٫٦۸۹ صافي ،أقساط تأمين مستحقة

 
 

 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱
متأخرة السداد ولم    )مراجعة(

 تنخفض قيمتها
 

 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة

  لایر سعودي
 اإلجمالي

غير متأخرة 
السداد ولم 

 تنخفض قيمتها
 يوم ۱۸۰أكثر من  يوم ۱۸۰أقل من  يوم ۹۰ لغاية

 ۳۳۲٫٥۹۷٫٥۳۷ أقساط تأمين مستحقة 
۱۲۸٫۲٤۸٫٥٥

۰ ۱۱۰٫۲۸٦٫۰۷۳ ۳۷٫٤۱۳٫۸۲۹ ٥٦٫٦٤۹٫۰۸٥ 
 مخصص ديون مشكوك في

 )۳٥٫٥٦۸٫٤۱٥( )٥٫٦۱۲٫۰۷٤( - - )٤۱٫۱۸۰٫٤۸۹( تحصيلها 

 ۲۹۱٫٤۱۷٫۰٤۸ صافي ،أقساط تأمين مستحقة
۱۲۸٫۲٤۸٫٥٥

۰ ۱۱۰٫۲۸٦٫۰۷۳ ۳۱٫۸۰۱٫۷٥٥ ۲۱٫۰۸۰٫٦۷۰ 
 

 
 :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فيما يلي الحركة التي تمت على

 
 م۲۰۱٦مارس  ۳۱
 )غير مراجعة(

 لایر سعودي
 

 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱
 )مراجعة(

 لایر سعودي

 ۳۹٫۸۹۱٫۸۳۱  ٤۱٫۱۸۰٫٤۸۹ السنة/  فترةالرصيد في بداية ال

 ۱٫۲۸۸٫٦٥۸  ۷۰۰٫۰۰۰ السنة/  المحمل على الفترة

 -  )٦۸٦٫۲٦۸( السنة/  ةالمشطوبة خالل الفتر

 ٤۱٫۱۸۰٫٤۸۹  ٤۱٫۱۹٤٫۲۲۱ السنة/  الفترةنهاية الرصيد في 
 

 
 
 
 

 
 
 

 )شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 
 ) تتمة) (غير مراجعة(يضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ا
 

 صافي ،أقساط التأمين المستحقة -  ۷



 

۱٥ 
 

 )شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 
 ) تتمة) (غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 
 الوديعة النظامية-  ۸
  

٪ م�ن رأس الم�ال الم�دفوع  ۱۰قام�ت الش�ركة بإي�داع ، م�ن قب�ل مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عوديطبقاً ألنظمة التأمين المتبعة  
لایر سعودي لدى بنك تم تحديده من قبل مؤسسة النقد العرب�ي الس�عودي، وتتض�من الوديع�ة عائ�د مس�تحق  مليون ۲۰ والبالغ
وت��م عرض��ها ف��ي ).لایر س��عودي ٤۷٦٫۸۱٥: م۲۰۱٥(لایر س��عودي  ٤۷٦٫۸۱٥مبل��غ ب ۲۰۱٦ م��ارس ۳۱كم��ا ف��ي عليه��ا 

" عوائ�د اس�تثمار الوديع�ة النظامي�ة المؤجل�ة " وف�ي جان�ب المطلوب�ات " عوائد استثمار الوديعة النظامي�ة  " ـ الموجودات  ك
لوديعة النظامية ل�دى ايتم االحتفاظ ب. إن هذه الوديعة النظامية غير قابلة للسحب بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي،

 .زستاندرد أند بوراطبقاً لتصنيف " أ"مصنف و البنك السعودي الفرنسي، مساهم في الشركة
 

  المتاحة للبيع االستثمارات-  ۹
  :الخاصة بعمليات التأمينمتاحة للبيع ال االستثمارات 

 

 مارس ۳۱كما في 
۲۰۱٦ 

 )غير مراجعة(
 لایر سعودي

ديسمبر  ۳۱ كما في 
  م۲۰۱٥

 )مراجعة( 
 لایر سعودي

 ٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ثابتهذات معدالت فائدة  - صكوك
 ٤٫۸۹۳٫۲۸۱  ٤٫۹۳۸٫٤۲٤ متغيرةذات معدالت فائدة  -سندات 
 ٤٤٫٥۸٦٫۹۸٦  ٤٥٫۲۲۰٫۳٥۹ ذات معدالت فائدة ثابته –سندات 

 ٤٫۸۲۳٫٦٤۸  ٤٫۸۱۱٫۹٥٤ صناديق إستثمارية
 ٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥  ٥۹٫۹۷۰٫۷۳۷ اإلجمالي

 
 

 لایر سعودي ۱٫٦۷٤٫۰۷۸ المتاحة للبيع وقدرها لالستثماراتتم عرض الخسارة غير المحققة المتراكمة في القيمة العادلة 
 .فائض عمليات التأمين في قائمة المركز المالي األولية مطلوبات ضمن) لایر سعودي ۲٫۳٥٦٫۳۳۹:  م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱(
 
 
 

 : بالمساهمين ةخاصالمتاحة للبيع ال االستثمارات 

 
 )غير مراجعة( م۲۰۱٦مارس  ۳۱كما في 

 لایر سعودي
 اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة 

 ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰  - ذات معدالت فائدة متغيرة -صكوك 
 ٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰  - ذات معدالت فائدة ثابته - صكوك
 ۹۹٫٦۲٤٫٥۳٦  -  ۹۹٫٦۲٤٫٥۳٦ ذات معدالت فائدة ثابته -سندات 

 ٤٫۲۲۹٫۲٥۱  -  ٤٫۲۲۹٫۲٥۱ صناديق إستثماريه
 ۳٫۲۲۳٫۰۷۸  ۳٫۲۲۳٫۰۷۸  - أسهم

 ۱٦۲٫۰۷٦٫۸٦٥  ٥۸٫۲۲۳٫۰۷۸  ۱۰۳٫۸٥۳٫۷۸۷ اإلجمالي
 

 
 
 
 



 

۱٦ 
 

 )شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 ) تتمة) (غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 

 
 )تتمة( للبيعاالستثمارات المتاحة -  ۹
 )تتمة(المساهمين  االستثمارات المتاحة للبيع الخاصة بعمليات 

 
 )مراجعة( م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱

 لایر سعودي
 اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة 

 ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  - متغيرةذات معدالت فائدة  -صكوك 
 ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰  - ذات معدالت فائدة ثابته - صكوك
 ۹۹٫۹۹۸٫۹۰٤  -  ۹۹٫۹۹۸٫۹۰٤ ذات معدالت فائدة ثابته -سندات 

 ۹٫۱٦۹٫۳۸۹  -  ۹٫۱٦۹٫۳۸۹ صناديق إستثماريه
 ۳٫۲۲۳٫۰۷۸  ۳٫۲۲۳٫۰۷۸  - أسهم

 ۱٦۷٫۳۹۱٫۳۷۱  ٥۸٫۲۲۳٫۰۷۸  ۱۰۹٫۱٦۸٫۲۹۳ اإلجمالي
 

: م  ۲۰۱٥ديسمبر ۳۱( سعودي لایر ۱٫٦٦٦٫٥٥۰ وقدرها في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع  ةالمتراكم الخسارة تم عرض
 .ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي األولية) لایر سعودي ۲٫۲۷۳٫۱۹٦وقدره 

 
وصناديق إستثمارية صادرة من قبل شركات ومؤسسات مالية في المملكة العربية تتكون اإلستثمارات المتاحة للبيع من سندات 

 .السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي
  

غير المدرجة أعاله، تم قيد هذه اإلستثمارات بالتكلفة ويتم مراجعتها من قبل النظرا لعدم توفر القيمة السوقية للصكوك و اإلستثمارات 
 .انخفاض في قيمتهاكد من وجود أللت ةاالدار

 
 التصنيف اإلئتماني

 : فيما يلي التصنيف اإلئتماني لإلستثمارات المتاحة للبيع
 

 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱ م۲۰۱٦ مارس ۳۱ األداة المالية التصنيف اإلئتماني الةوك جودة اإلئتمان
 ۱۲٫٤۰۸٫٦۳۸ ۱۲٫٤٦۱٫٦۲٥ صكوك/ سندات  موديز/ ستاندرد أند بورز   AAجودة عالية جدا

 ۸۷٫۲٤٤٫۸٤۷ ۷۱٫۹۹۹٫٤۱۱ صكوك/ سندات  ستاندرد أند بورز A+جودة عالية 
 -- ۱٥٫۱٦۳٫٥۰۰ صكوك ستاندرد أند بورز A-جودة مرضية 

 ٦۷٫۷۳۷٫۸۸٦ ٦۲٫٤٥۲٫۳۲۹ يةستثمارإصناديق / صكوك/ أسهم  ال ينطبق غير مصنفة
 

 .، السمعة الجيدة في السوق وقدرة ممتازة على السداد الرسملة، األرباح، القوة المالية، السيولة، اإلدارة: جودة عالية جدا
 .الرسملة ، األرباح، القوة المالية، السيولة، اإلدارة ، السمعة جيدة في السوق وقدرة جيدة على السداد: جودة عالية

 .مرضيزال في مستوى تالقدرة على السداد ال . مراقبة منتظمة بسبب عوامل المخاطر المالية تتطلب : جودة مرضية
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
أو (عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة تتم في السوق الرئيسي  استالمهالسعر الذي سيتم  القيمة العادلة هي 

وتمت وفق الظروف السائدة في السوق بصرف النظر عما إذا كان  ،بين أطرف مشاركة في السوق بتاريخ القياس) أسواق أكثر فائدة
 .طرق تسعير أخرى باستخدامالسعر قابالً للمالحظة مباشرة أو يمكن تقديره 

 
 .إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف كثيراً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة 
 
 :عنهاتستخدم الشركة المستويات الهرمية التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح  
 

 .)أي بدون تعديل أو إعادة تسعير(المطلوبات  األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس الموجودات أو : األولالمستوى 
يتم تحديد ثلة أو أي أساليب تقييم أخرى حيث طلوبات مالية ممااألسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات وم : الثانيالمستوى 

 .السوقالهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في  مدخالتهاكافة 
 .طرق تقويم ال يتم تحديد مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق : الثالثالمستوى 



 

۱۷ 
 

 )ة مساهمة سعوديةشرك(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 )تتمة) (غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 

 )تتمة( االستثمارات المتاحة للبيع-  ۹ 
 
 )تتمة( تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 
تم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية لعمليات التأمين والمساهمين باستخدام المستوى  ،م۲۰۱٥ديسمبر ۳۱وم ۲۰۱٦مارس ۳۱كما في  

تي الاألدوات المالية التالي تحليل الالجدول التالي يوضح  .المدرجة في سوق المال االستثمارية لصناديقواالهرمي األول للسندات 
 :ادلة وذلك حسب المستوى الهرمي للقيمة العادلةبالقيمة الع تم قياسها التيضمن عمليات المساهمين  تندرج

 
 عمليات التأمين )۱

 
 )غير مراجعة( م۲۰۱٦مارس  ۳۱

 لایر سعودي

 المستوى األول 
المستوى  

 الثاني
المستوى 

 اإلجمالي الثالث
 ٥٥٫۱٥۸٫۷۸۳ - - ٥٥٫۱٥۸٫۷۸۳ سندات

 ٤٫۸۱۱٫۹٥٤ - - ٤٫۸۱۱٫۹٥٤ صناديق استثمارية
 ٥۹٫۹۷۰٫۷۳۷ - - ٥۹٫۹۷۰٫۷۳۷ اإلجمالي

     

 
 

 
 )مراجعة( م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱

 لایر سعودي
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول 

 ٥٤٫٤۸۰٫۲٦۷ - - ٥٤٫٤۸۰٫۲٦۷ سندات
 ٤٫۸۲۳٫٦٤۸ - - ٤٫۸۲۳٫٦٤۸ صناديق استثمارية

 ٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥ - - ٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥ اإلجمالي

 
 

 عمليات المساهمين )۲

 
 )غير مراجعة( م۲۰۱٦مارس  ۳۱

 لایر سعودي
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول 

 ۹۹٫٦۲٤٫٥۳٦ - - ۹۹٫٦۲٤٫٥۳٦ سندات
 ٤٫۲۲۹٫۲٥۱ - - ٤٫۲۲۹٫۲٥۱ استثمارية صناديق
 ۱۰۳٫۸٥۳٫۷۸۷ - - ۱۰۳٫۸٥۳٫۷۸۷ اإلجمالي

 

 
 )مراجعة( م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱

 لایر سعودي
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول 

 ۹۹٫۹۹۸٫۹۰٤ - - ۹۹٫۹۹۸٫۹۰٤ سندات
 ۹٫۱٦۹٫۳۸۹ - - ۹٫۱٦۹٫۳۸۹ استثمارية صناديق
 ۱۰۹٫۱٦۸٫۲۹۳ - - ۱۰۹٫۱٦۸٫۲۹۳ اإلجمالي



 

۱۸ 
 

 
 )شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 ) تتمة) (غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 

 )تتمة( االستثمارات المتاحة للبيع-  ۹
 

 )تتمة( تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

المنتهية في  سنةالو  م۲۰۱٦مارس  ۳۱خالل الفترة العادلة لقياس القيمة  والمستوى الثانيلم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول 
 .م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱

 
لایر  ٥۸٫۲۲۳٫۰۷۸: م ۲۰۱٥ديسمبر ۳۱(سعودي  لایر ٥۸٫۲۲۳٫۰۷۸االستثمارات المتاحة للبيع الغير مدرجة بقيمة تم قياس 

كما في تاريخ المركز  .قيمة االستثمارات العادلة قياسأخرى ذات مصداقية ل وسائطنشطة أو  مال بالتكلفة لعدم وجود أسواق) سعودي
 .المالي، تعتقد اإلدارة بأن القيمة العادلة لإلدوات المالية التختلف بشكل جوهري عن تكلفتها

 
 

 االستثمارات المربوطة بوحدات- ۱۰
 :ستثمارات المربوطة بوحداتـل التحليل أدناه القيمة العادلة لاليمث 

  م۲۰۱٦مارس  ۳۱ 
 )غير مراجعة(

 لایر سعودي

  م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱
 )مراجعة(

 لایر سعودي

 ٥۷۲٫٥۳۱٫۱٥۲ ٥۷٦٫۷٤۱٫۳۰۷ محلية استثمارية صناديق

 ۱٤٫٤۳۷٫٤۷٥ ۱٤٫۹٥٦٫۱۸٥ أجنبية استثمارية صناديق

 ٥۹۱٫٦۹۷٫٤۹۲ ٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷ 

 
مطلوبات مربوطة قامت الشركة بإنشاء . استثمارات في صناديق استثمارية مربوطة بوحداتب تتعلقالمربوطة بوحدات  الموجودات

 .المربوطة بوحدات مع بعض االستثناءات المتعلقة باإلحتياطيات االخرى والفروقات الزمنية موجوداتوالتي تتساوى مع ال بوحدات
 

والتي تم تقديمها من قبل مدير  الموجوداتستخدام صافي قيمة لى أساس إيتم قياس القيمة العادلة لالستثمارات المربوطة بوحدات ع
 .من التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لإلستثمارات المربوطة بوحدات ۱وتستخدم الشركة المستوى  .قالصندو

 

 رأس المال- ۱۱
 لایر سعودي ۱۰مليون سهم بقيمة  ۲۰مليون لایر سعودي مقسم إلى  ۲۰۰المصرح به والمصدر من  بلغ رأس المال 

 ۱۳المساهمين المؤسسين للشركة باإلكتتاب والدفع لـ  قام). مليون لایر سعودي ۲۰۰: م ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱( للسهم الواحد
من أسهم رأس مال الشركة، االسهم % ٦٥لایر سعودي للسهم الواحد والتي تمثل  ۱۰مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 

 .تم أكتتابها من قبل المساهمون العامة لایر سعودي للسهم الواحد قد ۱۰مليون سهم بقيمة أسمية قدرها  ۷المتبقية والبالغة 
 

 االحتياطي النظامي- ۱۲
من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين الصادر عن مؤسسة النقد العربي ) ز۲( ۷۰للشركة وتماشياً مع المادة رقم  طبقاً للنظام األساسي

اكمة إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي بعد الخسائر المتر كل فترة من صافي دخل% ۲۰يجب على الشركة أن تحول  السعودي
تقم الشركة بتحويل أي مبلغ إلى االحتياطي  م، لم۲۰۱٦مارس  ۳۱ونظراً للخسائر المتراكمة كما في . االحتياطي رأس المال

 .النظامي
 

 المحتملة االلتزامات- ۱۳
وفي  .حاملي وثائق التأمين وتتعلق بمطالباتوهناك دعاوى مقامة ضدها خالل دورة األعمال العادية  التأمين،قطاع  الشركة فيتعمل  

دارة ال ن اإلفا ،تهديدالقضايا القائمة والتي تنطوي على التنبؤ أو تحديد النتائج النهائية لكافة  من الناحية العمليةممكنا حين أنه ليس 
 ۳۱على المركز المالي والنتائج للفترة المنتهية في كون لها تأثير جوهري يسوف ) بما في ذلك الدعاوى( تعتقد أن مثل هذه القضايا

 .م۲۰۱٦مارس 



 

۱۹ 
 

 
 )شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 ) تتمة) (غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 

 المعامالت و األرصدة مع األطراف ذات العالقة- ۱٤
  

 م۲۰۱٥ مارس ۳۱و م۲۰۱٦مارس  ۳۱المنتهية في  الفترةفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل 
 :م۲۰۱٥ ديسمبر  ۳۱و  م۲۰۱٦مارس  ۳۱كما في  بالجهات المعنيةرصدة المتعلقة األو

 

 المعاملةطبيعة  أطراف ذات عالقة

ثالثة أشهر المنتهية فترة الل
 في

 م۲۰۱٦مارس  ۳۱في 
  (غير مراجعة)
 (لایر سعودي )

ثالثة أشهر المنتهية فترة الل
 في

 م۲۰۱٥ مارس ۳۱
 )غير مراجعة(

 لایر سعودي
تحت سيطرة . شركات تحت السيطرة

مشتركة أو يمارس عليها تأثيرا هاما من 
 أطراف ذات عالقة

 ۱۱٫٤٦٦٫۰٤۸ ۱۷٫۱٥۳٫۹۳۰ المكتتبةأقساط التأمين   -

 ۲٤٫۷٦٤٫۲٥٥ ۱٦٫۰٦٦٫۷٦٦ أقساط التأمين المسندة  -

 

 ٥٫۰۳۲٫۲٥٥ ۱۱٫٦٥۹٫۰٥٦ إجمالي المطالبات المدفوعة  -
 التأمين من   معيديحصة   -

 ۸٫۳۱۳٫۳۰۰ ۱۳٫۳۹۸٫۰٦۷ المطالبات المدفوعة    

 
 ۱٫٦٦۷٫۱٦۳ ۱٫۲۳٤٫٤۳٥ مصاريف عموالت  -

 ۱٫٥۰۰٫۹۹٤ ۲٫٤۷۱٫۹۹٦ عموالتدخل   -

 

 
   مصاريف أخرى

 ٦۰۲٫۰۹۳ ٦۱۰٫۱٤۹ اتعاب العمل كطرف إداري ثالث  -

 ۱٫۳۸۲٫۳٤۱ ۱٫۳٥۹٫۰٥٥ مكافآت ومصاريف متعلقة بها - كبار موظفي اإلدارة 

 ۸٥٫٤٥۱ ۳۲٤٫۰۰۹ ومصاريف متعلقة بها أتعاب - أعضاء مجلس اإلدارة
 

واإلشراف على نشاطات  ،والتوجيه ،الذين لديهم الصالحية والمسئولية للقيام بأعمال التخطيطكبار موظفي اإلدارة هم األشخاص 
نائب الرئيس التنفيذي  ،ويتكونون من كبار المدراء التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي .بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،الشركة

تدار جميع االستثمارات المربوطة بوحدات و بعض االستثمارات المتاحة للبيع الهامة من قبل جهة  .والمدير المالي التنفيذي للشركة
 .شركة السعودي الفرنسي كابيتال وهيمنتسبة 

 
 .البنك السعودي الفرنسي وهو المساهمين بالشركة أحدأغلبيتها محتفظ بها لدى و ،النقدية وشبه النقدية تتضمن الحسابات البنكية

 
 :األولية المركز المالي قائمة ضمن األرصدة التالية كما في تاريخ العالقة أدرجتعامالت الهامة أعاله مع الجهات ذات إن الم

 

  
  م۲۰۱٦مارس  ۳۱
 )مراجعةغير (
 سعودي لایر 

 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱
 ) مراجعة(  
 لایر سعودي 

تحت سيطرة . شركات تحت السيطرة
من  مشتركة أو يمارس عليها تأثيرا هاما

 ۷٫٤۷٦٫۰٥۳ ٥٫٤۹۱٫۳۸۰ مصاريف مستحقة  - أطراف ذات عالقة

 ۲۰٫۱۸۳٫۹۹۰ ۱۲٫٦٥۱٫۸۷۳ صافي ،أقساط تأمين مستحقة  - 

 ٥۰٫۳۸٦٫۹۷٤ ۱٫۷۹۲٫۱۰٦ أرصدة إعادة تأمين دائنة - 

 ۲٫٥٦۷٫٦٦٤ ۳٫۹۰۱٫۸٦۰ مطالبات تحت التسوية - 
 



 

۲۰ 
 

 )مساهمة سعودية شركة(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 ) تتمة) (غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 

 )تتمة(المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة - ۱٤
 
يانز أل .أليانز تحويل المخاطر أي جي دبي .برمودا –أليانز مينا هولدينج  .أ.ن.أليانز س: (تشمل األطراف ذات العالقة الجهات التالية 

 .أليانز المخاطر العالمية الواليات المتحدة األمريكية للتأمين .أليانز ورلد وايد كير .شركة أليانز العالمية المتخصصة أي جي .فرنسا
 .سنغافورةللتأمين أليانز  .أليانز المخاطر العالمية هولندا .أليانز هونج كونج .إيه زيورخ .أليانز س .يولر هيرمس .أليانز بلجيكا

نكست كير  .للتأجيرالشركة السعودية الفرنسية  .البنك السعودي الفرنسي .وكالة السعودي الفرنسي للتأمين .أليانز نيوزيلندا
 .و السعودي الفرنسي كابيتال  .السعودية

 
 ربح السهم األساسي والمخفض- ۱٥

 
 ثالثة أشهر المنتهيةفترة الل

 م۲۰۱٦مارس  ۳۱ في
 )غير مراجعة(

 لایر سعودي

  
 ثالثة أشهر المنتهيةفترة الل

 م۲۰۱٥ مارس ۳۱ في
 )غير مراجعة(

 لایر سعودي
الفترة صافي دخل  ٦٫۷٦۳٫٦٤۲  ٥٫٥۳۷٫٤۰۰ 

 ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 ۰٫۲۸  ۰٫۳٤ ربح السهم األساسي والمخفض

 
 المعلومات القطاعية- ۱٦

أنشطة الشركة ب فيما يتعلقمن قبل اإلدارة  التشغيليةقطاعات ال اعتمادتم ، التقارير المالية الداخلية للشركة تماشيا مع طريقة إعداد )أ 
  .صانع القرارالمرفوعة ل الحاليةترتكز المعلومات الواردة في اإليضاحات على أساس التقارير  .مطلوباتها موجوداتها وو

 
المستحق من عمليات و ،المدفوعات مقدما النقدية،وشبه  يةالنقدليات التأمين على ات الخاصة بعمال تتضمن موجودات القطاع 

 .موزعةالموجودات غير ال راجها ضمنتم إد وبالتالي .معداتالممتلكات و الالمساهمين و 
 
مستحقة المصاريف الو ،نهاية الخدمة للموظفين كافأةمو الدائنة، تأمينالأرصدة إعادة  ات علىال تتضمن مطلوبات القطاع 

 .موزعةالمطلوبات غير ال دراجها ضمنإ وبالتالي تم .خرىاألمطلوبات الو
 
 التصريح عنها ضمنعنها على أساس تراكمي ولم يتم  إلى صانع القرارزعة والموجودات و المطلوبات غير الميتم االبالغ عن  

 .ذات عالقة القطاعات
  
 التشغيليةقطاعات ال 
 :التقارير القطاعية لغرض اعداد التشغيلية التي تم تحديدها فيما يلي القطاعات 
 
   

 
 
 
 
 

 المركبات  
 الهندسي           

              الطبي
 ممتلكات  ال

 عام أخرى    
 الحماية واالدخار                

 المركبات الخاصة باألفراد و الشركات: 
 إلنشاءاتا: 
 العالج الطبي: 
 حريق وسرقة وأموال: 
 التزامات و بحري: 
 التقاعد الجماعي والحماية واالدخار لألفراد: 



 

۲۱ 
 

 
22B شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني( 

 )تتمة() غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 
 

 )تتمة( علومات القطاعيةمال- ۱٦
          

عمليات  واالدخارالحماية  عام أخرى الممتلكات طبيال الهندسي المركبات 
 المساهمين

 المجموع

 م۲۰۱٦مارس  ۳۱في   شهر المنتهيةأللثالثة 
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي )غير مراجعة(

 ۱٥۸٫٦۰۳٫۳۲٥ - ۳۲٫٦۸۹٫۱۸۳ ۹٫۷۰٥٫٤۹۳ ۲٦٫۹۲۸٫۰۲۷ ۱٦٫۸۷۱٫٤٦۸ ۸٫۸۸٤٫۹۰۲ ٦۳٫٥۲٤٫۲٥۲ المكتتبة صافي األقساط
 أقساط إعادة التأمين المسندة

 )۱٫۰۱۲٫۹٤۰( )٦٫۱٦٤٫۸۷٥( )۹٫۰٥۳٫۲٦۹( )۲۱٫۷۰۳٫٥٦۸( )۳٫۳۸٤٫٤۳٤( )۲۷۸٫۷۷۷( - )٤۱٫٥۹۷٫۸٦۳( 
 ۱۱۷٫۰۰٥٫٤٦۲ - ۳۲٫٤۱۰٫٤۰٦ ٦٫۳۲۱٫۰٥۹ ٥٫۲۲٤٫٤٥۹ ۷٫۸۱۸٫۱۹۹ ۲٫۷۲۰٫۰۲۷ ٦۲٫٥۱۱٫۳۱۲ بةتتصافي االقساط المك

 
 ۱۱٦٫٤۰۰٫۹۰۷ - ۳٤٫۷٤۳٫۸٤۰ ٥٫٦۱۹٫۹۷۱ ٥٫۷٦٦٫۷۳٥ ۱۲٫٦۱٥٫۸۹٦ ۳٫۷٥۱٫٦۷۹ ٥۳٫۹۰۲٫۷۸٦ صافي األقساط المكتسبة

 )۱٫۲۷۲٫۷٤۷( - )۱٫۲۷۲٫۷٤۷( - - - - - محققة عن االستثمارات المربوطة بوحدات غير خسائر
 )۸۱٫۹۳٦٫۳۲۷( - )۳۲٫٥۱۳٫۳۳٦( )۸٤۲٫٤۰۷( ۹٦۱٫۱۷۷ )۷٫۸۲۱٫۳٦۱( )٦۹٦٫۸۰٥( )٤۱٫۰۲۳٫٥۹٥( المتكبدةصافي المطالبات 

 ۳٫٥۲٦٫۲۸۰ - ۳٫٥۲٦٫۲۸۰ - - - - - احتياطي وحدات مربوطةالتغير في 
 )۸٫۷٦۲٫۰٥٤( - )۱٫۱۲۰٫۷۹۸( )٤۰۸٫۰۰۹( )۷۳۷٫٤۳٥( )۱٫٥۱۲٫٤٥۱( )٥۹۱٫٥٥۸( )٤٫۳۹۱٫۸۰۳( صافي ،العموالتدخل ) / مصاريف(

 )۹٦۱٫۷۳۲( - )۱٦۳٫٤٤٦( )۲۱۷٫۲٤۳( )۱۳٤٫٦٤۰( )۸٤٫۳٥۷( )٤٤٫٤۲٥( )۳۱۷٫٦۲۱( أتعاب فحص وأشراف
 ۲٦٫۹۹٤٫۳۲۷ - ۳٫۱۹۹٫۷۹۳ ٤٫۱٥۲٫۳۱۲ ٥٫۸٥٥٫۸۳۷ ۳٫۱۹۷٫۷۲۷ ۲٫٤۱۸٫۸۹۱ ۸٫۱٦۹٫۷٦۷ االكتتاب نتائجصافي 

 ۹٤۹٫٤۸۰ - - - - - - - إيرادات غير موزعة
 )۲۰٫۷۲۹٫۹۳۰( - - - - - - - مصاريف غير موزعة
 ۷٫۲۱۳٫۸۷۷ - - - - - - - فائض عمليات التأمين

 )۷۲۱٫۳۸۸( - - - - - - - المحتفظ به في عمليات التأمين
 ٥۰۹٫۱۱۸ ٥۰۹٫۱۱۸ - - - - - - إجمالي إيرادات المساهمين
 )۲۳۷٫۹٦٥( )۲۳۷٫۹٦٥( - - - - - - مصاريف عمومية و إدارية

 ٦٫۷٦۳٫٦٤۲ - - - - - - - فترةلل صافي الدخل
       



 

۲۲ 
 

 
 

 
23B شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني( 

 )تتمة() مراجعةغير (إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 
 

 )تتمة( المعلومات القطاعية- ۱٦

 االدخارحماية و ال عام أخرى ممتلكاتال طبيال الهندسي المركبات 
عمليات 

 المجموع المساهمين
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي )غير مراجعة(  م۲۰۱٦مارس  ۳۱كما في 

         التأمين موجودات عمليات
 ۲۲۹٫۸٦۷٫۷٤۷ - ٤٫۱٦۹٫٥۲۲ ۲۹٫۷۰۱٫۳٤۱ ۳۸٫٦٥۰٫۹۲۹ ۲۱٫۲٦٦٫٦٤٥ ۱۳٥٫۸۲۰٫۲۲٦ ۲٥۹٫۰۸٤ المكتسبةحصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 ۳٥۳٫۰۳۸٫٦۹۷ - ٦٫۱۰۹٫٥۳۷ ۷٥٫۸٤۱٫٦٥۸ ۱۱۸٫٤۳۱٫٤۲٥ ۱۲٫۸٦۳٫۳۷٦ ۱۳٦٫۳۳۲٫۹٤۸ ۳٫٤٥۹٫۷٥۳ حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
 ۲۱٫۱۰٤٫۰۸۳ - ٥۰٦٫٦۱۷ ۱٫٦۳۰٫۱٤۹ ٤٫٤۱۲٫٥۳٦ ۱٫۹۹۳٫٤۲۳ ٤٫۱۹۸٫۳۱۹ ۸٫۳٦۳٫۰۳۹ وثائق مؤجلة اكتتابتكاليف 

 ۲۷۸٫۰۸۳٫۹۱۰ - ٤٫۹۳۰٫٥۳۱ ۷۱٫۹٦۰٫۷۸۹ ۳۷٫۰۲٤٫۹۲۲ ۳۱٫۳۱٤٫۷۲۳ ٦۱٫۱٥۲٫۱٥٥ ۷۱٫۷۰۰٫۷۹۰ إجمالي أقساط التأمين المستحقة
 )٤۱٫۱۹٤٫۲۲۱( - - - - - - - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ٥۹۱٫٦۹۷٫٤۹۲ - ٥۹۱٫٦۹۷٫٤۹۲ - - - - - مربوطة بوحدات استثمارات
 ۱۷٥٫۳۳۸٫٦۷۸ - - - - - - - موجودات غير موزعة

 ۲۲۳٫۲۸۲٫۰۷۸ ۲۲۳٫۲۸۲.۰۷۸ - - - - - - موجودات المساهمين
 ۱٫۸۳۱٫۲۱۸٫٤٦٤        إجمالي الموجودات

         مطلوبات عمليات التأمين
 ۳۹٤٫۸۱۷٫۸۳٦  ۷٫۰۱۷٫۸۱۱ ۳٦٫٦٤۹٫٥۸٤ ٤۹٫٥۸٤٫۳٥۲ ٤۰٫۰۲۸٫۷٤٥ ۱٤٦٫۷۹۳٫۸۳٥ ۱۱٤٫۷٤۳٫٥۰۹ أقساط غير مكتسبة

 ٤۲٥٫٦۸۹٫۲۸۱  ۱۰٫٦۰۳٫۸٤۰ ۸۷٫۰۹۸٫۹۱۷ ۱۲٤٫٦٦۲٫۹۱۸ ۲٥٫۷۲٦٫۷٥۳ ۱٤۱٫٦٤۹٫۱۲٥ ۳٥٫۹٤۷٫۷۲۸ مطالبات تحت التسوية
 ۱٦٫۰۲۰٫۹۸۸  ۱۷۲٫٤۲۷ ۲٫۰٦۱٫٤۲۲ ۱۰٫۷٤۷٫۹۲٦ - ۲٫۹۹۹٫۸۳۹ ۳۹٫۳۷٤ عموالت غير مكتسبة

 ٥۸۹٫۳۲٥٫۲۱۲  ٥۸۹٫۳۲٥٫۲۱۲ - - - - - بوحداتاستثمارات مربوطة  احتياطي
 ۱۸۲٫۰۸۳٫۰٦۹  - -- - - - - غير موزعة  العمليات وفائض مطلوبات
 ۲۲۳٫۲۸۲٫۰۷۸ ۲۲۳٫۲۸۲٫۰۷۸       مطلوبات وحقوق المساهميناجمالي 
 التأمين وفائض عمليات  ومطلوبات إجمالي 

 ۱٫۸۳۱٫۲۱۸٫٤٦٤        مطلوبات وحقوق المساهمين
       



 

۲۳ 
 

 
 )تتمة( المعلومات القطاعية   -۱٦

 االدخارحماية و ال عام أخرى ممتلكاتال طبيال الهندسي المركبات 
عمليات 
 المجموع المساهمين

  م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱في   أشهر المنتهيةللثالثة 
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي )مراجعة(

 ۱۸۰٫٤٥۲٫٦٦۱ - ٤۱٫۲۱۹٫۱۲۹ ۱۹٫۲۱۲٫۲۸٤ ۳۸٫٤٤۰٫۷۳٦ ۱٦٫۰۷٤٫٦۹٤ ۲٥٫۷۲۲٫۰۲٥ ۳۹٫۷۸۳٫۷۹۳ إجمالي األقساط المكتتبة
 )۸۱٫۳۷۰٫۷۰۷( - )۳٫۳٤۰٫۱۳۲( )۱۳٫۱٦۰٫۰۹۷( )۳۱٫٥۲٤٫۱۳۱( )۱۱٫۹٤۱٫۳۰٦( )۲۰٫۰۱٦٫۰٦۱( )۱٫۳۸۸٫۹۸۰( إعادة التأمين المسندةأقساط 

 ۹۹٫۰۸۱٫۹٥٤ - ۳۷٫۸۷۸٫۹۹۷ ٦٫۰٥۲٫۱۸۷ ٦٫۹۱٦٫٦۰٥ ٤٫۱۳۳٫۳۸۸ ٥٫۷۰٥٫۹٦٤ ۳۸٫۳۹٤٫۸۱۳ صافي األقساط المكتتبة

 ۸۱٫۷۸۷٫٤۹۷ - ۳۷٫۱٥۰٫٦٤۱ ٥٫۸۲٦٫٥۰۰ ٥٫٤٥۳٫۹۷۸ ۳٫۲۱٥٫۳۹۱ ۳٫۲۱٥٫۲۷۲ ۲٦٫۹۲٥٫۷۱٥ صافي األقساط المكتسبة
 ۳٫۲۳٦٫۱۷٤ -  ۳٫۲۳٦٫۱۷٤ - - - - - أرباح غير محققة عن االستثمارات المربوطة بوحدات

 (٥۰٫۹٥٦٫۳۸۸) - (۳۱٫۱٤۳٫۱٥۲) (٥۰۱٫۷٥۷) (٥۰٤٫٦۳۸) (۲٫٤۰۲٫٦٥۷) ۲٥۱٫٤٤٥ (۱٦٫٦٥٥٫٦۲۹) صافي المطالبات المتكبدة

 أقساطاحتياطي عجز 
 التغير في االحتياطي الحسابي

- - (۱۹۲٫۸۰۷) - - - - (۱۹۲٫۸۰۷) 

- - - - - (۸٫۳۰۱٫۳٦۰)  - (۸٫۳۰۱٫۳٦۰) 

 )۳٫٥۳۳٫۰۰٦( - )۱٫٦٤۰٫۷۲۰( ٥٤۱٫۸۹۷ )٥٫٤۸٦( )۲۰۰٫۰۰۲( )۱۳۲٫۱۹۸( )۲٫۰۹٦٫٤۹۷( دخل العموالت، صافي) / مصاريف(

 )۱٫۰٦۳٫۰۱۰( - )۲۰٦٫۰۹٦( )۲٥٦٫۸۰۸( )۱۹۲٫۲۰٤( )۸۰٫۳۷۳( )۱۲۸٫٦۱۰( )۱۹۸٫۹۱۹( أتعاب فحص وأشراف
 ۲۰٫۹۷۷٫۱۰۰ - )۹۰٤٫٥۱۳( ٥٫٦۰۹٫۸۳۲ ٤٫۷٥۱٫٦٥۰ ۳۳۹٫٥٥۲ ۳٫۲۰٥٫۹۰۹ ۷٫۹۷٤٫٦۷۰ االكتتاب ائجصافي نت

 ۱٫۰٥٤٫۹٦۰ -- - - - - -  إيرادات غير موزعة
 )۱٦٫۷٦۲٫۸۷۲( -- - - - - -  مصاريف غير موزعة

 ٥٫۲٦۹٫۱۸۸ -- - - - - -  عمليات التأمين فائض
 )٥۲٦٫۹۱۹( - - - - - - - المحتفظ به في عمليات التأمين

 ۹٦۹٫٤۳٦ ۹٦۹٫٤۳٦ - - - - - - إجمالي إيرادات المساهمين 
 )۱۷٤٫۳۰٥( )۱۷٤٫۳۰٥( - - - - - - إداريةمصاريف عمومية و

 ٥٫٥۳۷٫٤۰۰        الدخل للفترةصافي 

         

 
 
 
 
 

 
24B شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني( 

 )تتمة() غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 



 

۲٤ 
 

 
 )تتمة( المعلومات القطاعية- ۱٦

 المجموع عمليات المساهمين االدخارحماية و ال عام أخرى ممتلكاتال طبيال الهندسي المركبات 
 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي )مراجعة(
         موجودات عمليات التأمين 

 ۲٥۸٫۲٤۰٫۳۹۱ - ۷٫۸۱۸٫۸۲۱ ۳۸٫۷۰٦٫۱۳۰ ٤۱٫۸۱۹٫٦٤٦ ۲٤٫٤٤۸٫۰۰۲ ۱٤٥٫۰۹۳٫٥٦۹ ۳٥٤٫۲۲۳ حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 ۱۰٫۳۳۷٫۱۷۱ ۱۳۸٫٦۹۱٫۹۱٦ ۳٫٤٥۹٫٥۰۱ التأمين من المطالبات تحت التسويةحصة معيدي 
۱۱۹٫۳٥۱٫۲٤

۲ ۹٤٫۹٤۸٫۳۰۳ ۸٫۷۱۹٫۸۰۱ - ۳۷٥٫٥۰۷٫۹۳٤ 
 ۲۱٫۹٥۸٫۲۹۱ - ٥۰۷٫٥۳۸ ۱٫٦۳٥٫۱٤٤ ٤٫۳٤۱٫٥۸۳ ۲٫۹۷٤٫٥٤۱ ٤٫۳۹۹٫٥۲٦ ۸٫۰۹۹٫۹٥۹ وثائق مؤجلة اكتتابتكاليف 

 ۳۳۲٫٥۹۷٫٥۳۷ - ۱۹٫۰۱٤٫۳٥٦ ۷٥٫۲۰۹٫۷۸٥ ۲۸٫۷٦۱٫۱۳۳ ٥٤٫٦۸۱٫۷٤٦ ۷٤٫۹۱٦٫۷۸۳ ۸۰٫۰۱۳٫۷۳٤ إجمالي أقساط التأمين المستحقة
 (٤۱٫۱۸۰٫٤۸۹) - - - - - - - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷ - ٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷ - - - - - مربوطة بوحدات استثمارات
 ۱٥۸٫۳۸۲٫۰۲۲ - - - - - - - موجودات غير موزعة

 ۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱ ۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱ - - - - - - موجودات المساهمين
 ۱٫۹۰۸٫۳۳۱٫٦۰٤        إجمالي الموجودات

         مطلوبات عمليات التأمين

۱۰٦٫۲۳۰٫۱۲ أقساط غير مكتسبة
۱ ۱٥۷٫۰۹۸٫۸۳۱ ٤۸٫۰۰۷٫۷۹۹ ٥۳٫۲۹٥٫۳٤٤٫ ٤٥۹٥۳٫۲۸٥ ۱۳٫۰۰۰٤ - ٫٥٤٤۲۲٫٥۸٥٫۹۲٥ 

۱۲۷٫۳٦۷٫۸۱ ۲۰٫٦۷٤٫۳٤۳ ۱٤۳٫٦٥۳٫۹۱۲ ۳٥٫٦۰۰٫۹۲۹ مطالبات تحت التسوية
۳ ۱۰٦٫۷۱۳٫۷۰۰ ۱۳٫۹۱۸٫۲٦۸ - ٤٤۷٫۹۲۸٫۹٦٥ 

 ۱٥٫۲۳۰٫٤۷۳ - ۳٦٦٫۹٥۰ ۲٫۰٥۳٫۷٦٦ ۹٫۸٦٥٫۰۲۷ - ۲٫۸۹۰٫۸۸٤ ٥۳٫۸٤٦ عموالت غير مكتسبة
 ٥۹۲٫۸٥۱٫٤۹۲ - ٥۹۲٫۸٥۱٫٤۹۲ - - - - - مربوطة بوحداتاستثمارات  احتياطي
 ۲۱۳٫۸۷۷٫٤٥۸ - - - - - - - غير موزعة وفائض العمليات مطلوبات
 ۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱ ۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱ - - - - - - مطلوبات وحقوق المساهميناجمالي 

و  ينالتأم عمليات فائض و إجمالي مطلوبات
 ۱٫۹۰۸٫۳۳۱٫٦۰٤        مطلوبات وحقوق المساهمين

         

 
25B شركة مساهمة سعودية(الفرنسي للتأمين التعاوني شركة أليانز السعودي( 

 )تتمة() غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 



 
 

 )شركة مساهمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 )تتمة) (غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 
 

۲٥ 
 

 )تتمة(المعلومات القطاعية     -۱٦
 

 القطاعات الجغرافية  )ب
في  م۲۰۱٥مارس  ۳۱م و ۲۰۱٦مارس  ۳۱المنتهية في  فترة الثالثة شهورخالل  الشركة نشاطاتها تزاول 

  .المملكة العربية السعودية
 

 أرقام المقارنة  -۱۷
الزكاة وضريبة  تصنيف، قامت الشركة بموجب ذلك إعادة )۳(الحسابات كما ذكر بإيضاح  تصنيفبسبب التغير في 

الدخل المحملة لفترات المقارنة، والتي تم عرضها ضمن قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين إلى قائمة التغيرات 
 . في حقوق المساهمين

 
 الموجزة األوليةالقوائم المالية  اعتماد    -۱۸

 .م ۲۰۱٦ أبريل ۱۹ الموافق،  هـ۱٤۳۷ رجب ۱۲ يف من قبل اإلدارةالموجزة  األولية هذه القوائم المالية اعتمدت 
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